
 
1 

توافن الکترونیکی
 

 مقاالت توفان الکترونیکی

 نشریه الکترونیکی حزب کار ایران

 ۱۳۹۶ماه  اردیبهشت ۱۳۰شماره 

 خوانیددر این شماره می

 2 ................................................................................................. فرخنده باد اول ماه مه

 4 ................................. به مناسبت اول ماه مه ی   و استال ی   از لن خ  یتار  ان  سخن   کیو  هیدو اعالم

 12 .................... خوارانداران کالن و رانتهی، ضدمردم، به سود رسما۹۶سال  ۀو قانون بودج ۀحیل 

 20 ............................................................................ کمیبخش  هیرسما انیکودکان کار قربان

 22 ........................................................ یجمهور  استیمضحکه انتخابات ر  امونن  پ ادداشت  ی

  ن  ایمیحمله ش
 

 25 ................................................................... اتیم و سالح موهویم ساختگ

 34 ........................................................................................... هیانتخابات ترک هیدر حاش

 36 .................................................... غرب است دولت   سمیمحصول ترور « داعش   سمیترور »

 38 ...................................... ان  یمیدر رابطه با بمباران ش ی   فلسط یآزاد یجبهه خلق برا هیاعالم

  ۱۰۰به استقبال جشن 
 
 39 .............................................................. میانقالب اکتنر برو  سالگ

 41 ............................................................................. میکنمحکوم یم ا یقو  را هیبمباران سور 

 42 ..............................میرو مان به استقبال اول ماه مه یمیهابا اعالم خواسته ایسیس انیما زندان

 44 ............................................................. پاسخ به چند پرسش سبوکیدر ف یگشت و گذار 

 46 ...................................................................................... پرسش و پاسخ در کانال تلگرام

 50 ........................................................................................................ توفان در رسانه

 

  

 ۱۳۰ره شما



ونیگ حزب کار ایران، شماره  یه الکن  ونیگ نش   ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۰توفان الکن 

 

2 

 رخنده باد اول ماه مهف
 مناسبت فرا رسیدن اول ماه مهه )توفان( ب ایران اعالمیه حزب کار 

 رفقای کارگر! 

اییط فرا یم  کارگران رسارس جهان در رس 
 

یالیستاول ماه مه، روز اتحاد و همبستگ های رسد که امنر

 
 

یالیسم آمریکا با اتخاذ سیاست تجاوز به کشورها، با نقغرب به رسکردگ ض منشور ملل متحد و امنر

یت قریب به اتفاق کشورهای  غم مخالفت اکنر بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل و حت  علن 

یالیسم آمریکا  جهان، وضعیت جدیدی در جهان ایجاد کرده که یادآور دوران استعمار کهن است. امنر

ین تروریست دولت  جهان نه حق خود ت یت و بزرگن  رسمیت ه عییت  ملل را باین دشمن شماره یک بش 

پذیرد و نه برای تمامیت ارض  آنها ارزش قایل است. شناسد، نه استقالل کشورها را یمیم

یالیست  ،کننده منافع خود تشخیص دهند الملیل را که بر ضد منافع و یا محدود ها هیچ توافق بی   امنر

ضان  کشورها تجاوز کرده مانند کنند، به حریم فشناسند. آنها کشورها را اشغال یمبه رسمیت نیم

نظایم پرداخته و به کش پاسخگو نیستند. آنها یمراه خواهند زنان و جنایتکاران به ترور افراد غن 

مان قضان  خویش را به همه کشورهای جهان تحمیل کنند. تمام ز یعت  سا ،مصوبات کنگره آمریکا 

اند تا به کشورهای جهان ل خود درآوردهها و تبادلت ارزی را در تحت کنن  مان اداری پرداختز سا

، فلسطی   و یمن.... از گویند. همهزورب قربانیان این  اکنون عراق، افغانستان، یوگسالوی، سوریه، لیتر

ی محسوب یم یالیسم آمریکا که با فرمان رئیس شوند. سیاست ضدبش  بمباران اخن  سوریه توسط امنر

گرفت، زنگ خطری جدی برای صلح جهان  و بروز یک   جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ صورت

 الملیل است. جنگ خونی   بی   

 رفقای کارگر! 

اییط به استقبال اول ماه یم امسال در  ویم که نظام رسمایهرس  داری جمهوری اسالیم همچنان به من 

ض حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنیت شغیل و حق تشکل تعر 

اضات  کند و جز زندان و رسکوب و شکنجه پاسخ  ندارد. شورای عایل کار امسال هم بهیم رغم اعن 

ان حداقل دستمزد برای سال جدید را های کارگری، کارگران و اتحادیه هزار تومان اعالم کرده  ۹۳۰من  

ی  زحمتکشان ایران است. تعیی   چنی   دست ،است. تعیی   چنی   دستمزد ناچن  
 

مزدی در سند بردگ

د که گروه تخصیص، مزد حداقل هزینه معیشت یک خانواده حایل صورت یم میلیون  ۲نفره را  ۳،۵گن 

قانون کار، شورای عایل کار موظف  ۴۱هزار تومان در ماه اعالم نموده است. بر اساس ماده  ۴۸۹و 

ان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ،است   ای تعیی    من  
 

کند که معیشت زندگ

می   باشد. تصمیم شورای عایل کار نه تنها افزایش قانون  حداقل مزد محسوب أکارگران قابل ت

های زرد حکومت  و گردد، بلکه حت  با ادعای ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن تشکلنیم

حداقل دستمزد، بدون درنظر  کردند، در مغایرت و تضاد آشکار است. تعیی   وزارت کار آن را تبلیغ یم

الیست  گرفی   حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، در راستای اجرای سیاست های نئولینر

وی کار ارزان و در راستای افزایش نرخ سود رسمایه ها و فراهمفاز سوم هدفمندی یارانه سازی نن 

درصد از   ۸۰ازالیم، بیش داری جمهوری اسطبق گزارشات مطبوعات رسیم رژیم رسمایه است. 

که رهنمود صندوق   ها برند و اجرای قانون هدفمندی یارانهکارگران رسارس کشور زیر خط فقر بش یم

رایه جز مبارزه  کارگران ایرانتر کرده است.  الملیل پول بود، وضعیت معیشت  کارگران را وخیمبی   

هایش ستبد و مافیان  رسمایه با تمام جناحهای موجود و ظلم و زوری که رژیم معدالت  متحد علیه نر 

وزی را باید کشان کشان بدستبر آنها روا یم وزی نهان  در اتحاد همۀ  دارد، ندارند. پن  آورد اما پن 
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لنینیست  طبقۀ کارگر است. این تنها  -کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب واحد و مارکسیست  

 رسمایهمسن  ممکن برای رهان  طبقۀ کارگر ای
 

 اری است. دران از یوغ بندگ

 رفقای کارگر! 

اییط به استقبال اول ماه ماه یم رویم که مصادف است با صدمی   سالگرد انقالب کبن  امسال در رس 

یت اهایل کارگر   انقالنر که دیکتاتوری پرولتاریا، دمکرایس واقیع را برای اکنر
، نخستی   سوسیالیست  اکتنر

ی گشود. انقالب در زیر پرچم رسخ لنی    و زحمتکش مستقر ساخت و ش اهراه نویت  بر روی کاروان بش 

ی ادامه دهنده کار او  ی او و سپس تحت رهنر  ،کبن  انجام یافت. حزب بلشویک شوروی تحت رهنر

، خونی   و  دیکتاتوری پرولتاریا را در  ،رفیق استالی   
 

ایط مداخله سهمگی   سیایس، اقتصادی، فرهنگ رس 

خونی   از گزند  دشمنان داخیل و خارجر مصون داشت و استوار گردانید، پاسداری از خلوص  غن 

های شمار آورد، منحرفان و اپورتونیسته لنینیسم را نخستی   وظیفه والی خود ب - مارکسیسم

گران را از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب را مانند مردمک طلبان و ندبهرنگارنگ و تسلیم

وزمند سوسیالیست  بر جنبش کمونیست  ایران عظیم بود و  ثن  أچشم گرایم داشت. ت ات این انقالب پن 

این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان دست زدند و در  های ایران نن   با الهام از کمونیست

یالیسم پرچم رهان  از ستم طبقان  و  میل را برافراشتند و درعی   حال به  مقابل ارتجاع داخیل و امنر

، جامه وظیف  و نخستی   کشور سوسیالیست 
ناسیونالیست  خود و دفاع از پایگاه انقالب جهان  ه انن 

، انقالب عظییم   عمل پوشیدند. بدین روی حزب ما امسال به استقبال صدمی   سالگرد انقالب اکتنر

اث انقالنر جنبش کمونیست  ایران از دوران حزب کمونیس رود و از یم ،که جهان را تکان داد  ت ایران من 

ان  و انتشار مقالت تحلییل تجلیل ب   آورد. عمل یمه تا به امروز با برگزاری جشن و سخن 

 رفقای کارگر! 

ی ایران حزب کار  ان اتحادیه)توفان( دستگن   و رهنر
ض، فعالی   مدن 

های  های خودرسانه معلمان معن 

ط همه فعالی   کارگری و قید و خواهان آزادی فوری و نر  کند و کارگری را به شدت محکوم یم  رس 

)توفان( از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران که هرگز از پای  ایران حزب کار  اجتمایع از زندان است. 

سازی، اخراج دسته جمیع و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد علیه خصوض اند و ننشسته

نماید و به همه کارگران قهرمان ایران درود رزمند، قاطعانه دفاع یمو برای تشکیل سندیکای مستقل یم

)توفان( پیشاپیش مضحکه انتخابات ریاست جمهوری اسالیم را که در  ایران حزب کار  فرستد. یم

کت در گردد، تحریم یماردیبهشت ماه برگزار یم دادن به این افراد دزد و یأاین مضحکه و ر  کند. رس 

وعیتریاکار و شارلتان، توهی   به حرمت انسان   پیشه کش  رژیم جنایتبخشیدن به ماشی   آدم و مش 

ایل حاکم است و جز این نن   نیمکهای ضد جمهوری اسالیم و سیاست   باشد. ارگری و نئولینر

 رفقای کارگر! 

امان تشکیالت است. تنها از طریق اتحاد و پیکارهای نر  و  چاره شما کارگران و همه زحمتکشان وحدت

یالیسم جهان  و تنها از طریق انقالب و رایه که لنینیسم نشان یم توان یم ،دهد برعلیه کاپیتالیسم و امنر

ی برای رهان   را با دستان پرتوان خود رقم زد.  قدرت سیایس را به کف گرفت و آینده تابناک بش 

جمیع، برای تحقق حقوق بش   های اتیم و کشتار غارتگرانه و نابودی سالح و های خونی   ازجنگ

انقالب سوسیالیست  به  جز ه واقیع و رهان  از استثمار، فقر و بیکاری و فالکت اقتصادی، رایه ب

ی حزب واحد طبقه کارگر موجود نیست و جز این نن   نیم  باشد. رهنر

ی! زنده با درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!  ناسیونالیسم پرولن  یت!  د انن  رسنگون  زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بش 

 باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالیم بدست کارگران و زحمتکشان ایران! 

 ۱۳۹۶اردیبهشت ماه  ، )توفان( ایران حزب کار 
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دو اعالمیه و یک سخنرانی تاریخی از 

 لنین و استالین به مناسبت اول ماه مه

 

 ۱۸۹۶لنین ماه مه 

 روز تعطییل کارگران - اول ماه مه

 
 

ایط زندگ ی رفقا، بیائید نگاه دقیق  به رس  مان بیاندازیم؛ بیائید جو محییط را که روزمان در آن سنر

ی را یمیم کنیم؛ ما ثروت نامحدودی تولید بینیم؟ ما سخت کار یمشود، برریس کنیم  ما چه چن  

ون یمهای قکنیم، طال و پارچهیم ، گلدوزی و مخمل؛ ما آهن و زغال از عمق زمی   بن  کشیم؛ یمت 

شود و با عرق و سازیم. تمام ثروت جهان به دست ما تولید یمآهن یمآلت و کشت  و قلعه و راهماشی   

دهیم چیست؟ اگر عدالت  در کار مان از کار سخت  که انجام یمخون ما به دست آمده است و پاداش

 یمایست در خانهببود، ما یم
 

اییط نباید کردیم، لباس خوب یمهای خوب زندگ پوشیدیم و در هیچ رس 

ماندمان را دانیم که مزدمان به سخت  کفاف زندهپاداش ما تکه نان روزانه باشد. اما همه ما به خونر یم

به ناحق ما را  کنند، و کاری یمدهند، ما را مجبور به اضافهدهد. کارفرمایان حقوق ما را کاهش یمیم

، فورا ما را کنند. در یک کالم، آنها از تمام طرق به ما ظلم یمجریمه یم کنند و در صورت ابراز نارضایت 

مان به آنها مراجعه ایم که کسان  که ما برای حمایتکنند. ما بارها و بارها کشف کردهاز کار اخراج یم

دگان کارفرمایان هستند. یم داشته شده و از آموزش ما، کارگران، در جهل نگه کنیم، دوستان و رسسنر

ایطمحروم شده یم برای بهبود رس    ایم که مبادا یاد بگن 
 

مان باید مبارزه کنیم. آنها ما را به بردگ

ین بهانه از کار اخراج یمکشیده ایستد، زندان   کنند، و هرکش را که در مقابل ظلم بهاند، ما را با کمن 

 زدن به مبارزه منع یمفرستند، و ما را از دستیم کرده و یا به تبعید 
 

اینها  –کنند. ناآگایه و بردگ

انقیادکشیدن ما بکار داران و حکومت  که همواره حایم آنهاست برای بههان  هستند که رسمایهشیوه

ند. یم  گن 

ایط، برای افزایش حقوق، برای کوتاه ت خود در نمودن ساعات کار، برای حفاظما برای بهبود رس 

یم؟ همه بر هان  را باید بکار بهبخش و سودمند چه روشمقابل بدرفتاری، برای مطالعه کتب آگایه گن 
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ی خواهند   -ضد ما هستند   بهن 
 

کارفرمایان ) زیرا هرچه ما وضعیت بدتری داشته باشیم، آنها زندگ

دگان  یم دارانشان، همه آنهان  که از رس صدقه رسمایهداشت(، و همه رسسنر
 

کنند و رس به زندگ

توانیم دست کمک به هیچ کش دراز  دارند. ما نیمیمفرمان آنها دارند، ما را در ناآگایه و اسارت نگه

مان در اتحاد، در استواری، توانیم بر خودمان تکیه کنیم. قدرت ما در جمع ماست؛ رهان  کنیم؛ ما یم

اند  اند و تالش کردهاستثمارگران بر این امر مطلعو در مقاومت پرتحرک در مقابل استثمارگران است. 

رسیم که ما کارگران منافع دارند و اجازه ندهند که به این درک بهنگهای ما را از هم جدا که بهر وسیله

ک داریم. آنها حقوق کارگران را کاهش یم دهند، نه همه را همزمان، بلکه یگ یگ. آنها رسکارگر مشن 

ریزیم که ما چگونه در کار عرق یم  اندازند؛ آنها به اینکار راه یمنند، مقاطعهکبرای ما درست یم

ای است طولن  که راه دهند. اما این جادهزنند، و حقوقمان را خرده خرده کاهش یمنیشخند یم

برگشت ندارد. برای تحمل و طاقت حد وجود دارد در طول سال گذشته، کارگران روسیه به کارفرمایان 

تواند به شهامت مردان  تبدیل شود که حاض  نیستند خود را به وار یمن دادند که اسارت بردهنشا

 کشند، تسلیم کنند. داران حرییص که کار بدون مزد از ما یموقاحت رسمایه

 -اند، در یاروسالول، تایکوف، ایوانف اعتصابات متعددی در شهرهای مختلف صورت گرفته

یف، مسکو و چندین شهر دیگر، اکنر این اعتصابات با ، مینسک، گوزنسنسگ، بالستوک، ویلنا 

موفق هم فقط ظاهرا غن  موفق هستند. در واقع، این موفقیت پایان یافتند، حت  اعتصابات غن  

اوردند، و از ترس اندازند، به آنها خسارات زیادی وارد یماعتصابات کارفرمایان را شدیدا به هراس یم

افتند و خشنودی کنند. بازرسان کارخانه هم به تقال یمها را مجبور به امتیاردیه یماعتصابات تازه آن

بینند  این بازرسان کور خواهند ماند تا زمان  که چشمانشان توسط  داران را در چشمانشان یمرسمایه

هان   هکارگران فراخوان دهنده اعتصاب باز شوند، در واقع تا زمان  که متوجه سوء مدیریت در کارخان

گذار مانند آقای تورن تون هستند، و یا سهامداران کارخانه پوتیلوف، های تاثن  که در تملک شخصیت

 بشوند. 

زبرگ هم برای مدیران دردرس ایجاد کرده ایم. اعتصاب بافندگان کارخانه تورن تون، ما در سنت پین 

، آژیتاسیون در بی    های لفرم و لبدف، اعتصاب کار اعتصاب کارگران دخانیت در کارخانه گران کفایس 

، و در آخر اغتشاشات اخن  کارگران کارخانه های کنیگ و وارونی   و همچنی   بی   کارگران بارانداز کشت 

ورتسک، همه ثابت کرده خواهیم قربان  مطییع ایم. و یگر نیماند که ما راه مبارزه را برگزیدهدر سسن 

اتحاد مبارزه »ها به تشکیل گران بسیاری از کارخانجات و کارگاهدانند کار ها یمباشیم. همانطور که خییل

کردن سوء کناند که هدف آن افشای هر نوع بدرفتاری، ریشهدست زده« برای آزادی طبقه کارگر

یانر به آزادی  وجدان، و دستمدیریت، مبارزه بر علیه رسکوب وقیحانه توسط استثمارکنندگان نر 

زند و های مختلف یمدست به پخش اعالمیه در محل« اتحادیه»شد. این باکامل از اسارت آنها یم

دگان ارادتمند آنها بیافتد. این خود اعالمیهسبب یم ها نیستند  شود که لرزه بر اندام کارفرمایان و رسسنر

به که ما بارها آن را   -هراسانند، بلکه امکان مقاومت متحد ما و نمایش پر قدرت توان ما که آنها را یم

در « اتحادیه»شود که آنها بر خود به لرزند. ما کارگران اعضای است که موجب یم -ایمآنها نشان داده

زبرگ از همکاران دیگرمان دعوت یم به پیوندند تا امر مهم « اتحادیه»کنیم که به سنت پین 

ند. وقت آن رسیده است که ما کارگران   متحدکردن کارگران در مبارزه برای منافع خویش را به پیش بنر

های اسارت را که رسمایه اند داران و حکومت برای به انقیاد درآوردن ما بکار گرفتهروسیه زنجن 

های دیگر، به پیوندیم شکنیم. وقت آن رسیده است که ما به مبارزه برادرانمان، کارگران رسزمی   درهم

ک، پرچم  کنار آنها باشیم. در فرانسه، در  « کارگران جهان، متحد شوید! »و در زیر یک پرچم مشن 

، آلمان و رسزمی    های قدرتمند با اکنون در اتحادیههای دیگر، کشورهان  که کارگران همبریتانیای کبن 

قبل از -آوریل را ] اول ماه مه  ۱۹اند، کارگران روز یافتهاند و به حقوق متعددی دستهم متحد شده

از اروپای غرنر بود[ به عنوان روز تعطیل عمویم به تر روز عقب ۱۳انقالب اکتنر تقویم روسیه 

 اند. رسمیت شناخته
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های اصیل شهرها در روح را رها کرده و در خیابانهای دودآلود و نر در این کشورها، کارگران کارخانه

دهند، آنها جلسات متعدد روند و قدرت روزافزون خود را به کارفرمایان نشان یمصفوف منظم رژه یم

وزیبرگزار یم و بزرگ ان  یمهای سال قبلکنند و درباره پن  پردازند و برای مبارزه در سال شان به سخن 

کردن کارگری برای داری جرات جریمهکنند. به خاطر ترس از اعتصاب، هیچ کارخانهریزی یمآن  برنامه

ساعت کار در روز، را  ۸غیبت در این روز را ندارد. همچنی   در این روز، کارگران مطالبه اصیل خود: 

ی  ۸ساعت خواب،  ۸ساعت کار،  ۸ -کنند بکارفرمایان یادآوری یم احت. این آن چن   ساعت اسن 

کنند. زمان  بود، نه چندان دور، که آنها، مانند ما امروز، است که کارگران کشورهای دیگر مطالبه یم

ما به خاطر فقر خورد شده بودند و  این حق را نداشتند که نیازهایشان را مطرح کنند. آنها هم مانند 

 
 

مانند وضعیت امروز ما، فاقد هر نوع اتحادی بودند. اما آنها با مبارزه رسسخت و از خودگذشتگ

ین آرزوهایمان را برای کردن جمیع امور کارگران را به دستزیاد، حق بحث و مطرح آوردند. ما بهن 

وزی مورد نظرشان برسد و های دیگر داریم که مبارزهبرادرانمان در رسزمی    شان هر چه زودتر به پن 

دار، اما همه مانند هم کار کنند و زمان  فرا رسد که نه ارباب باشد و نه برده، نه کارگر باشد و نه رسمایه

ند.   لذت بنر
 

 همه مانند هم از زندگ

وری نخواهد بود  رفقا ! اگر ما با حرارت و صمیمیت تمام برای متحدکردن کارگران تالش کنیم، زمان د

وهایکه، پس از سازمان مان در صفوف منسجم، ما به توانیم به طور آشکار با کارگران همه  دادن نن 

داران همه کشورها متحد شویم. و شان بر علیه رسمایهنظر از نژاد و عقیده، در مبارزهکشورها، ضف

های ننگی   اسارت تکه پار  ه خواهند شد. کارگران روسیه به پا بازوی پر قدرت ما افراشته شده و زنجن 

 داران و حکومت  که همیشه خدمتکار آنهاست ، گرفتار قهر خواهند شد. خواهند خاست، و رسمایه

 ،  ۱۸۹۶آوریل  ۱۹لنی  

 اتحاد، مبارزه برای آزادی طبقه کارگر

 ترجمه از حزب کار ایران )توفان(

*** 
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 ۱۹۱۲ژوزف استالین، ماه مه، 

توسط ژوزف استالی   در  ١٩١٢در اوایل سال « اول ماه مهزنده باد »اعالمیه 

مسکو نوشته شده و به صورت مخفیانه در چاپخانه قانون  تفلیس زیر چاپ 

زبورگ ارسال یمرود و همه نسخهیم  شود. های آن به سنت پین 

 زنده باد اول ماه مه

 رفقا ! 

ر ساله این روز، یعت  اول مه را جشن در نیمه دوم قرن پیش کارگران رسارس جهان تصمیم گرفتند که ه

ند. در سال  های جهان در پاریس، کارگران تصمیم گرفتند که بود که در کنگره سوسیالیست ١٨٨٩بگن 

شود، وقت  که درختان و دقیقا این روز را، اول ماه مه، زمان  که طبیعت از خواب زمستان  بیدار یم

آراییند، زمان  که خورشید با زارها خود را با گل یمچمن ها و کنند و دشتها لباس سنر  بر تن یمتپه

 دوباره فضا را پر یم
 

ی تابش دارد، وقت  که لذت زندگ کند و طبیعت خود را به دست حرارت بیشن 

سپارد، کارگران آشکارا و با صدای رسا به تمام جهان اعالم نمودند، درست شادی و رقص و پایکونر یم

یت و رهان  از زنجن  رسمایهدر این روز، که کارگرا آورند، این رسالت  داری را به ارمغان یمن بهار بش 

 کارگران است که بر پایه آزادی و سوسیالیسم جهان را بازسازی کنند. 

اف فئودال جشنوارهای جشنوارههر طبقه های خود را های برگزیده مخصوص به خود را دارد. ارس 

داران جشنواره خود را کنند. رسمایهغارت دهقانان را اعالم یم خود در « حق»معرف  کردند و در آنها 

کنند. روحانیون هم همچنی   جشنواره یم« توجیه»خود در استثمار کارگران را « حق»دارند و در آن 

ند در کنند، نظایم که در آن زحمتکشان از فقر یمخود را دارند که در آن نظام موجود را موعظه یم من 

 وراند. زنند در ناز و نعمت غوطهدست بکار نیم حایل که کسان  

کارگران هم باید جشنواره خود را داشته باشند و در آن باید اعالم کنند: کار برای همه، آزادی برای 

 همه دنیا، برابری همه انسانها در همه جا. این جشنواره همان جشن اول ماه مه است. 

گرفتند. از آن زمان تاکنون آوای رزم سوسیالیسم    ١٨٨٩این آن تصمییم بود که کارگران در سال 

ها و تظاهرات روز اول ماه مه هر چه رساتر به صدا درآمد. اقیانوس جنبش  آن  کارگران درگردهم

ی از اروپا و امریکا تا آسیا و کارگری وسعت  هر چه بیشن  و بیشن  یم یابد، به کشورها و ایالت بیشن 

ش پیدا  الیا گسن  کند. تنها در مدت چند دهه تشکیالت ضعیف و سابق جامعه یم آفریقا و اسن 

الملیل قدرتمند رشد یافته است که به طور منظم کنگره برگزار  الملیل کارگران به یک اتحادیه بی   بی   

سازد. دریای خشم پرولتاریان  با امواج خروشان آن ها کارگر را در رستارس جهان متحد یمکرده و میلیون

ود. پیشکنان بهداری تهدید اخاسی   است، و برعلیه برج و باروهای لرزان رسمایهپدر حال به من 

 در بریتانیا، آلمان، بلژیک، امریکا و دیگر نقاط شعله ور شد، 
 

اعتصاب بزرگ معدنچیان که به تازگ

اعتصانر که موجب وحشت در قلب استثمارگران و حاکمان در تمایم جهان گشت، یک نشانه روشت  

 که انقالب سوسیالیست  چندان هم دور نیست. است  

گران را داران و ستمما دیگر فرمانروان  رسمایه« کنم! های طالن  را پرستش نیمما دیگر گوساله»

ریزی آن! زنده باد فرمانروان  کارگران، داری و وحشت فقر و خونخواهیم! لعنت و مرگ بر رسمایهنیم

 « زنده باد سوسیالیسم! 

یست که در همه کشورها کارگران  که آگایه طبقان  دارند، در این روز اعالم یماین همان چ کنند. آنها ن  

، به وزی، آرام و قدرتمند، با افتخار در مسن  رسزمی   آرمان  سوی سوسیالیسم با اعتماد به پن 
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، با «د شویدکارگران جهان متح»گام فراخوان برجسته کارل مارکس را، بهروند، و گاممند، رژه یمشکوه

 کنند . خود حمل یم

ند. کارگران در کشورهای آزاد این گونه اول ماه مه را جشن یم  گن 

وع به درک جایگاه خود کردند، و نیم خواستند که از رفقای خود عقب کارگران روسیه از زمان  که رس 

رفقای خارجر خود های رژیم تزاری همواره به مارش عمویم مانند، با وجود تمام فشارها و رسکوببه

اند. این حقیقت دارد که در دو یا سه سال گذشته، در دوره پیوسته و با آنها اول ماه مه را جشن گرفته

 و نر عیش و بزم ضدانقالنر و دوره درهم
 حزب، در دوره رکود صنعت 

 
تفاون  سیایس در توده ریختگ

را مانند گذشته برگزار کنند. اما تجدید توانستند جشنواره باشکوه خود وسیع مردم، کارگران روسیه نه

اضات سیایس کارگران همزمان و در رابطه با  ا در کشور آغاز شده است؛ اعتصابات و اعن   اخن 
حیان 

های روزافزون در دموکرات در دومای دوم، و نارضایت   -بازکردن مجدد پرونده نمایندگان سوسیال 

اضات میان اقشار مختلف دهقانان به دلیل قحیط که  بر بیش از بیست استان اثر گذاشته است، اعن 

، همه نشان یم« بازسازی»چند صد هزار فروشنده بر علیه  دهند که نظام فئودایل شدیدا دست راست 

آن رخوت کشنده در حال گذر بوده و فضای سیایس کشور، در درجه اول در میان پرولتاریا، در حال 

توانند و باید دست رفقای خارجر را مسال کارگران روسیه یماحیاءشدن است. به همی   دلیل است که ا

فشارند، به همی   دلیل است که باید به هر شکل ممکن امسال اول ماه مه را به همراه آنها بهگریم به

ند.   جشن به گن 

آنها چه امروز و چه در آینده   -آنها بایه اعالم کنند که با رفقای خود در کشورهای آزاد یگ هستند 

 گوساله طالن  را ستایش نخواهند کرد. 

عالوه براین، آنها باید مطالبات خود کارگران کشور روسیه را برای رسنگون  تزاریسم و استقرار 

 های دیگر اضافه کنند. جمهوری دموکراتیک بر مطالبات عمویم کارگران کشور 

! زاریم! ما به خیل جانباختگان افتخار یمگران نر ما از تاج و تخت ستم» کنیم! مرگ بر تزاریسم خونی  

ها و معادن! زمی   برای کشاورزان! ها، کارگاهسالری! مرگ بر بیدادگری اربابان در کارخانهمرگ بر زمی   

 هشت ساعت کار در روز برای کارگران! جمهوری دموکراتیک برای تمام شهروندان روسیه! 

ی است که کارگران روسیه همچنی   باید در آن   روز اعالم کنند. این آنچن  

الهای روس به خود و دیگران اطمینان یم دهند که تزاریسم خود را در روسیه مستحکم کرده و وقت  لینر

قادر است که نیازهای عمده مردم را برآورده سازد، آنها به مردم دروغ گفته و در مقابل تزار تعظیم  

الکرده دهند که وسیه در همه جا این ساز را رسیمهای ر اند. این فریبکاری و دورون  است وقت  که لینر

 یم« نو و بازسازی شده»انقالب در روسیه مرده است و ما امروز در یک نظام 
 

 کنیم. زندگ

رسبرده است، نشان  از یک کشور ای که سالیان دراز در فالکت بهبه اطرافتان نگاه کنید! آیا روسیه

 با حکومت  سالم دارد؟ « شدهبازسازی»

 دار و استبداد وحشیانه! رژیم چوبه -ک قانون اسایس دموکراتیک به جای ی

 دل! داران سیاهیک دومای سیاه از زمی    -به جای یک مجلس مردیم 

 «!بنیاد مستحکم آزادی مدن  »به جای یک 

اکتنر قول آن را  ١٧به جای آزادی بیان، تجمع، مطبوعات، انجمن و اعتصاب آن گونه که مانیفست 

یپیش»و « مصلحت»دست مرده  -داده است  نگاران، رسکوب ها، تبعید روزنامه، بسی   روزنامه«گن 

 ها! آن  ریخی   گردهمهمها و بهاتحادیه
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ب و شتم در زندان، هتک حرمت شهروندان، رسکوب خونی    -به جای مصونیت افراد  ض 

 گران در ناحیه طالخن   لنا! اعتصاب

! س -به جای برآوردن نیازهای دهقانان   یاست راندن توده دهقانان از زمی  

، دزدی رئیسان دفن   -به جای یک مدیریت منظم و کار آمد  وی دریان  دزدی توسط سکانداران نن 

! مرکزی راه وی دریان  ، دزدی در وزارت نن 
 آهن، دزدی در اداره جنگلبان 

ی در ادارات بازریس جعل اسناد در دادگاه، تقلب و باجگ -به جای نظم و انضباط در دستگاه اداری  ن 

، قتل و اعمال تحریک ! جنان   آمن   در ادارات پلیس مخق 

م -الملیل به جای رسفرازی کشور روسیه در صحنه بی    روسیه در خاور « سیاست»آور شکست رس 

 نزدیک و دور، نقش سالج  و غارتگر در امور ایران آغشته بخون! 

 وحشت یس مخودکش  د -به جای آرامش و امنیت برای ساکنی   
 

یلیون دهقانان ر شهرها و گرسنگ

 !  غن  قابل باور در صومعه -به جای بهبود و پالیش اخالق  در مناطق روستان 
 

ا، همان ههرزگ

اندازی نر  -کردن این تصویرو برای کاملهای اخالق رسیم! بارگاه رحمانه به صدها نفر از تن 

 کشان در ناحیه طالخن   لنا ! زحمت

عی   دار و جوخهکنندگان چوبهشده، تقدیسهای کسبان آزادینابودکنندگ
و « مصلحت»مرگ، مخن 

یپیش»  قاتل، راسپوتی   ، رسرشته«گن 
های هرزه و داران دزد، مهندسان دزد، پلیس دزد، پلیس مخق 

با این حال، اشخاض در این جهان هستند که  روسیه هستند! « نوسازان»ها همان این -عیاش،

 گویند که همه چن   در روسیه روبراه است و انقالب مرده است. رون  دارند که بهوقاحت و پر 

ها دهقان گرسنه هستند و کارگران به خاطر اعتصاب به گلوله بسته نه، رفقا! در رسزمیت  که میلیون

یت یم و  زنده خواهد بود  از چهره زمی    –تزاریسم روسیه  -شوند انقالب تا جارو شدن این ننگ بش 

های آن  ای، یا در گردهمر این روز، اول ماه مه، ما باید به هر طریق  در جلسات، تجمعات تودهد

اعالم داریم که ما خود را به مبارزه تا رسنگون  کامل سلطنت  -به هر طریق  که مناسب است  -مخق  

 گوییم! بخش روسیه، خوشامد یمکنیم و به انقالب آن  روسیه، انقالب رهان  تزار متعهد یم

 مان را به سوی دیگر رفقایمان در خارج از کشور دراز کرده و با هم اعالم داریم: پس بیائید دستهای

 مرگ بر رسمایه دری! 

 زنده باد سوسیالیسم! 

 بیائید پرچم انقالب روسیه را برافراشته کنیم، پرچیم که در روی آن حک شده: 

 مرگ بر سلطنت تزار! 

 زنده باد جمهوری دموکراتیک! 

یم!   رفقا، امروز ما اول ماه مه را جشن میگن 

 زنده باد اول ماه مه ! 

 الملیل! دموکرایس بی    -زنده باد سوسیال 

 زنده باد حزب سوسیال دموکراتیک کار روسیه! 

 کمیته مرکزی حزب سوسیال دموکراتیک کار روسیه

، جلد دوم، انتشارات زبان ، مسکو مجموعه آثار استالی     ١٩٥٣های خارجر

 جمه از حزب کار ایران )توفان(تر 

*** 
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 ۱۹۴۵مناسبت اول ماه مه، ه سخنرانی رفیق استالین ب

وی دریان  رسخ، گروه ، رفقا، رسبازان ارتش رسخ و رسبازان نن  وی دریان  بانان، افشان ارتش و نن 

 ها و دریاسالران! ژنرال

 زحمتکشان اتحاد جماهن  شوروی! 

د. را جشن یم -جهان  کارگران یوال فست -امروز کشور ما اول ماه مه  امسال، مردم رسزمی    گن 

اییط جشن یممادری وزمندانهمان روز اول ماه مه را در رس  ند که جنگ کبن  میهت  به پایان پن  اش گن 

وی نظایم دشمن در مسکو و لنینگراد، گروزن  و  شود. نزدیک یم دوران سخت  که ارتش رسخ با نن 

وزمند ما در حال  استالینگراد به مقابله پرداخت پایان یافته و دیگر بازنخواهدگشت. امروز ارتش پن 

، کنار رود الب درهم وی دشمن در مرکز آلمان است در ماورای برلی     نن 
در مدت  . (Elbe)شکسی 

 از چکسلوایک و بخش قابل توجیه از اتریش و پایتخت 
 

زمان کوتایه لهستان، مجارستان، بخش بزرگ

یالیسم آلما، پومرانیا هم اند. دهآن وین آزاد ش ق پروس، کانون امنر ، (Pomerania)زمان ارتش رسخ رس 

 از براندن
 

های اصیل برلی   را ترصف کرده و پرچم و منطقه (Brandenburg)بورگ بخش بزرگ

وزی را بر فراز برلی   برافراشته دهای تهاجیم ارتش رسخ، در عرض سه تا چهار پن   اند .در نتیجه این ننر

وی نظایم آلمان دستگن  و بیش از یک میلیون کشته شدند. در همی    ٨٠٠ماه  هزار افش و رسباز از نن 

 ٢٣٠٠٠تانک و مسلسل خودکار، بیش از  ١٢٠٠٠هواپیمای نظایم، بیش از  ٦٠٠٠مدت ارتش رسخ 

ید توجه  آورده است.باشماری سالح و مهمات دشمن را نابود کرده یا به ترصف در تفنگ، و مقادیر نر 

، یوگسالوی، چکسلوایک، بلغاری، رومانیان  با موفقیت بر 
دها چندین لشکر لهستان  کرد که در این ننر

ک در کنار ارتش رسخ پیش بات خردکننده ارتش رسخ، روی کردهضد دشمن مشن  اند. در نتیجه ض 

آلمان شد   -ی فرماندیه ارتش آلمان مجبور به انتقال چند دوجی   از لشکرهای خود به جبهه شورو 

 از جبههکه نتیجتا بخش
 

وهای متحدین ما این های بزرگ های دیگر خایل شدند. این وضعیت به نن 

بات توانند حمالت موفقیتفرصت را داد که به ی در جبهه غرب داشته باشند. بنابراین با ض  آمن  

وهای آلما وهای متحدین و ارتش رسخ قادر شدند نن  ق و غرب، نن  ن را به دو بخش همزمان از رس 

وهای ارتش رسخ و متحدین در یک جبهه واحد شوند.  مجزا از هم تقسیم کنند و موجب اتصال نن 

 هیچ شگ نیست که این وضعیت یعت  پایان آلمان هیتلری. 

وع شده است. بیش از نییم از رسزمی   آن توسط ارتش  شمارش معکوس روزها برای آلمان هیتلری رس 

است. آلمان، مناطق مهم و حیان  خود را از دست داده است. صناییع   رسخ و متحدین اشغال شده

توانند به اندازه نیاز اسلحه، مهمات، و سوخت ارتش آلمان اند نیمها باف  ماندهکه در دست هیتلری

ه آلمان کاسته شده است. اگر متحدش ژاپن را به حساب   ذخن 
وهای انسان  را تامی   کنند. از تعداد نن 

آلمان به کیل ایزوله شده و تنها مانده است. برای خروج از این مخمصه ناامیدکننده، نیاوریم، 

زنند یمزدن با متحدین به امید ایجاد نفاق، دستای، حت  لس های ماجراجو به هر نوع حیلههیتلری

 اند. این فقط ازهمها نن   محکوم به شکست مفتضحانههای رذیالنه هیتلریاین حیله
 

 پاشیدگ

های پوچ ها مردم آلمان را با داستاناساس فاشیستتبلیغات دروغ و نر کند وهای آلمان را تشی    ع یمنن  

خواهد ملت آلمان را از روی زمی   محو کند. کنند که ارتش متفقی   یماندازند و ادعا یمبه هراس یم

لمان را نابود خواهد  متفقی   هیچ قصدی برای نابودی ملت آلمان ندارد، بلکه فاشیسم و میلیتاریسم آ

 را به شدت مجازات خواهد نمود، و آلمان را مجبور به پرداخت خساران  که کرد، جنایت
 

کاران جنگ

نظایم آلمان آزاری نیم رساند به کشورهای دیگر رساندند،خواهد کرد. اما ملل متفق به شهروندان غن 

 ت ارتش متفقی   عمل کند. های مقاماو نه خواهد رساند، اگر آلمان صادقانه به درخواست

وزی ، به وضوح نشان دهنده قدرت عظیم ارتش پن  های درخشان ارتش شوروی در جنگ کبن  میهت 

های بالی نظایم آن است. در روند این جنگ، رسزمی   مادری ما از داشی   ارتش تراز رسخ و مهارت

دم ما را دارد، و مصالح  آوردهای عظیم سوسیالیست  مر اویل برخوردار گشت که توانان  حفظ دست
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  کند. یم ر جماهن  شوروی را تضمی   کشو 
 

غم این که اتحاد شوروی نزدیک به چهار سال در جنگ علن 

 که نیاز به هزینه هنگفت  داشت، نظام اقتصاد سوسیالیست  ما در مقیاس نر 
 

نمونه درگن  بوده، جنگ

فت است. اقتصاد بخش که توسط متجاوزین آلمان  نابود و های آزادشده  در حال توانمندشدن و پیش 

شدن است. این نتیجه تالش قهرمانانه کارگران و غارت شده بودند، با رسعت و موفقیت در حال احیاء

دهقانان کلکتیو، روشنفکران شوروی و زنان و جوانان کشور ما است که توسط حزب تراز اول 

وع شد، به جنگ جهان  که توس . اند بلشویک الهام گرفته و هدایت شده یالیسم آلمان رس  ط امنر

شود. سقوط آلمان هیتلری در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. رس رسانجام خود نزدیک یم

بینند. اکنون خویش را نابودشده یمکردند، همهای هیتلری، که خود را حاکمان دنیا تصور یمدسته

 را یمهای آخر خود هیولی فاشیست  که زخم مهلک خورده است، نفس
 
مانده زدن کشد. مساله باف

 تن  خالص به این هیولی فاشیسم است. 

 ! وی دریان   رزمندگان ارتش رسخ و نن 

د، الگوهای نویت  در های هیتلریآخرین توفان تهاجم به پناهگاه ها آغاز شده است. در این آخرین ننر

کوبید، خط بهتر درهمچه محکمهای نظایم و قهرمان  از خود برجای بگذارید. دشمن را به هر مهارت

بشکنید، متجاوزین آلمان  را تعقیب و محاضه کنید، و به آنها مهلت ندهید دفاع آن را با مهارت درهم

تا آنکه تسلیم شوند. در خارج از مرزهای رسزمی   خود به خصوص هوشیار باشید! مانند گذشته 

ف و افتخار رسبازان شوروی را حفظ کنید!   رس 

 حاد شوروی! کارگران ات

 کمک همه
 

هان  را که به ناپذیر افزایش دهید. زخمجانبه خود به جبهه را از طریق کار مستمر و خستگ

اند، به رسعت مداوا کنید و صالبت کشور شوروی را هرچه سبب جنگ بر پیکر میهنمان وارد شده

 بالتر به برید. 

وی دریان  رسخ ،گ روهبانان، و افشان رفقا، رسبازان ارتش رسخ و رسبازان نن 

، ژنرالها و دریاسالران! زحمتکشان اتحاد شوروی!  وی دریان   ارتش و نن 

یک یممان، فرا رسیدن اول ماه مه را به شماز طرف دولت شوروی و حزب بلشویک در  گویم. ا تنر

وزی و و های تاریخ  ارتش رسخ در جبهه و دستاوردهای بزرگ کارگران و کشاورزان کلکتیبزرگداشت پن 

رگران من در اینجا دستور الملیل کافکران در پشت جبهه، و همچنی   در گرامیداشت جشن بی   روشن

ام، بیست گلوله توپ در شهرهای بزرگ جمهوری دهم: یم های اتحاد امروز اول ماه مه، به ادای احن 

باد، آلماآتا، آآباد، تاشکند، استالی   شوروی، در مسکو، کیف، مینسک، باکو، تفلیس، ایروان، عشق

وزودسک  Frunzeفرونزا  و  Riga، ریگا Vilnius، ویلنوس Kishinev، کیشینف Petrozavodskپن 

و  Sevastopolو همچنی   در شهرهای قهرمان لنینگراد و استالینگراد، سواستوپول Tallinnتالی   

 اودسا شلیک شوند. 

 زنده باد کشور قدرتمند شوروی! 

وز ش  وروی! زنده باد خلق کبن  پن 

وز!  وی دریان  رسخ پن   زنده باد ارتش رسخ و نن 

وزی و استقالل کشور!  دها برای پن   شکوه ابدی به تمام قهرمانان جان باخته در ننر

 کوبیدن نهان  آلمان هیتلری! پیش به سوی درهم

ترجمه از حزب کار . Order of the Day، No. 20 - May 1، 1945 مسکو  –فرمانده کل و مارشال اتحاد شوروی ، ژ. استالی   

 ایران )توفان(
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، ضدمردم، ۹۶سال الیحۀ و قانون بودجۀ 

 خوارانداران کالن و رانتبه سود سرمایه
های گشایش قفل« کلید»روحان  که « تدبن  و امید»دولت  ۹۶لیحه بودجۀ سال  ۱۳۹۵آذر  ۱۴

ن در مجلس تصویب و در مدت اقتصاد را در دست دارد، در زمان مقرر تقدیم مجلس گردید، کلیات آ

 
 
جلسه علت   ۱۶منتیه به سال جدید از طریق کمیسیون تلفیق بودجه، پس از برگزاری  ماندهزمان باف

در صحن مجلس، برریس  

گردید و پس از تصویب به 

شورای نگهبان جهت تطبیق با 

یع»قوانی    فرستاده شد. « رس 

بالخره پس از گذشت سه ماه 

 ۲۵ه و اندی در روز چهارشنب

عباسعیل   ۱۳۹۵اسفند 

، سخنگوی شورای  کدخدان 

امروز پس از »نگهبان، گفت: 

انجام اصالحات موردنظر 

شورای نگهبان، عدم مغایرت 

ع مقدس و قانون اسایس اعالم شد.  و به مجلس برگردانده شد و از طرف « این لیحه با موازین رس 

به رئیس جمهور برای اجراء ابالغ   رئیس مجلس پس از رأی مجلس به عنوان قانون لیحۀ بودجه

ماه کشمکش حداقل دستمزدکارگران را به  ۳گردید. در همی   روز نن   جلسه شورای عایل کار پس از 

گزاری دولت  کار ایران )ایلنا( از طرف عیل ربییع، وزیر تعاون، کار و رفاه  نفع کارفرمایان اعالم کرد. خنر

هزار تومان در ماه رسید  ۹۳۰درصد افزایش به ۱۴،۵ران با حداقل دستمزد کارگ»اجتمایع اعالم کرد: 

هزار تومان سابق، تعیی   شد که  ۴۰هزار تومان و ۱۱۰و مزایای ُبِن کارگری و حق مسکن همان مبالغ 

 «نسبت به سال جاری تغین  نکرده است. 

قانون  در سطور بعدی این نوشته نظری کوتاه به ارقام و اعداد در نظرگرفته شدۀ این لیحه و 

های بریم و دریابیم که این لیحه و قانون نن   مانند تمام لیحهبهاندازیم تا به ماهیت اصیل آن نر یم

ماند. صفحه باف  یم ۲۵۰ای با های تاکنون  فقط بر روی کاغذ و این بار در کتابچهبودجه ادوار دولت

ها ایران  درمانده نان شب دۀ میلیونگشای مشکالت عدیتواند گرهاین لیحه باز هم به طور قطع نیم

ون آورد؛ نیمتواند مردم را از این همه سخت  باشد؛ نیم ی را رقمها بن   بهن 
 

زده و تواند برای آنان زندگ

تواند اقتصاد درجازده را به رونق  رسانده و از رساشیتر عزت انسان  را برای جامعه به ارمغان آورد؛ نیم

 یمتواند طبقآن بکاهد؛ نیم
 

ا در زیر خط فقر زندگ کنند، به جایگاه ۀ کارگر و زحمتکشان را که اکنر

ی سوق دهد؛ و بالخره نیم  تواند برنامهبهن 
 

ایط زندگ های عمران  درنظرگرفته را که برای بهبود رس 

 ماند. سازد و فقط در حد شعار باف  یمآحاد مردم است، عمیل

با لیحه بودجه  ۹۵ارقام لیحه بودجه و قانون بودجه سال  اندازیم به مقایسه بعیص  از حال نظری یم

 (پایی   )جدول از طریق  ۹۶و قانون بودجه سال 

هزارمیلیارد تومان )  ۸۵اندگ کمن  از یک تریلیون و  ۹۶شده در لیحه سال کل بودجۀ درنظرگرفته

لیون تومان( افزایش تری ۱۱۵۲به )  ۹۶تریلیون تومان ( تعیی   شده بود که در قانون بودجه  ۱۰۸۵
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هزار میلیارد تومان بود، تقریبا  ۹۷۸،۵که   ۹۵یافت. مقایسه این قانون بودجه با قانون بودجه سال 

 باشد و دولت از طریق درآمدهای خود به همان اندازه باید هزینه کند. را دارا یم ٪۱۷رشدی 

 شده در این بودجه عبارتند از: درآمدهای درنظرگرفته

شود و درآمدهای که مستقیمأ به خزانه دولت ریخته یم  درآمدهای اختصایصو  درآمدهای عمویم

کتدولت از  اش قرار دارند و در قبال ارائه خدمات یا فروش کال و سایر که در تملک  های وابستهشر

کت یمفعالیت کت، عاید رس  کتهای رس   در حسانر در بانک دولت  با مجوز شود و وجوه رس 
های دولت 

 شود. داری کل کشور مفتوح یمزانهمعاونت خ

هزار میلیارد تومان آن از  ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که۱۵۹،۵در آمدهای عمویم دولت  -۱

مالیان  است. در جدول بال اخذ مالیات مستقیم است و بقیه آن درآمدهای غن  های مستقیم و غن 

ر میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما در هزا ۸۸اخذ مالیات  ۹۵بینیم که در لیحه بودجه یم

دهد. درصدی را نشان یم ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد  ۱۰۱به  ۹۵قانون بودجه 

 ۹۵در مقایسه با لیحه بودجه  ۹۶دهد که، لیحه بودجه جدول مقایسه بال همچنی   به ما نشان یم

 درصدی را دارا است.  ۲۸قیم رشدی های مستدرآمد دولت از اخذ مالیات

شود و هزار میلیارد تومان که در حساب مستقل وجوه دولت  واریز یم ۵۱درآمدهای اختصاض  -۲

های اجران  خاص مورد استفاده قرار های دستگاهها و فعالیتهای خاص و برنامهبرای تامی   هزینه

د. یم  گن 

کت -۳ ، مؤسسات انتدرآمد منابع رس  هزار میلیارد  ۵،۷۵۶ها فایع وابسته به دولت و بانکهای دولت 

 تومان. 

 

 )ارقام به هزار میلیارد تومان( ۹۶با بودجه و قانون سال  ۹۵مقایسه بودجه و قانون 

ح  ۹۶قانون  ۹۶لیحه  ۹۵قانون بودجه  ۹۵لیحه بودجه  رس 

 ۱۱۵۲ ۱۰۸۵ ۹۷۸،۵ ۹۵۲ بودجه کل

 ۳۹۹ ۳۲۰ ۲۹۳ ۲۶۷ بودجه عمویم

 ۶۳ ۶۳ ۵۷ ۵۷ مران  بودجه ع

 ۱۱۱ ۱۱۱ ۷۴ ۶۶ فروش نفت

 ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۰۱ ۸۸ درآمدهای مالیان  

 ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ هاهدفمندی یارانه

قیمت هر بشکه 

 نفت

۴۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ 

 ۳۳۰۰ ۳۳۰۰ ۲۹۹۸ ۲۹۹۸نرخ محاسبان  دلر )تومان* 

 

 شدۀ دولت عبارتند از: های درنظرگرفتهواگذاری

 ایههای رسمایواگذاری داران   -۱
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 های مایلواگذاری داران   -۲

 فروش نفت و گاز و میعانات گازی :ایهای رسمایهواگذاری داران  

میلیارد دلر در نظر   ۵۰هزار میلیارد تومان )تقریبأ  ۱۶۷کل منابع حاصل از فروش نفت   بند اول: 

کت میلیارد دلر س ۳۶،۷میلیارد دلر سهم صندوق توسعه میل و  ۷۲،۹گرفته شده است(.  هم رس 

 باشد که از آن کم خواهد شد. نفت برای تأمی   هزینه استخراج نفت یم

بنابراین درآمد دولت از فروش نفت و گاز و میعانات گازی پس از کش سهم صندوق توسعه میل و 

کت نفت   هزار میلیارد تومان خواهد بود.  ۱۱۱سهم رس 

ن نفت به فروش رسیده، که نشان دهنده هزار میلیارد توما ۱۵۲شود، تخمی   زده یم ۹۵تا آخر سال 

ایط پس از برجام است. البته با در  ۹۴برابری در مقابل سال  ۲رشد  است. علت این ازدیاد درآمد، رس 

بشکه  ۷۹۷میلیون و  ۳تومان و استخراج  ۳۳۰۰دلر و هر دلر  ۵۰نظر گرفی   قیمت هر بشکه نفت 

داده شد فقط تولید نفت ایران به قبل از ِاعمال در روز، زیرا پس از اجالس اخن  اوپک که اجازه 

میالدی تا اواسط سال روزانه یک میلیون و دویست  ۲۰۱۷ها برگردد و بقیه اعضاء از اول سال تحریم

ها رسید و قیمت جهان  باشد، در نتیجه تولید ایران به قبل از تحریمهزار بشکه کمن  تولید کنند، یم

دلر منظور   ۴۰که هر بشکه نفت را   ۹۵لت روحان  برخالف بودجه نفت نن   افزایش پیدا کرد. دو 

دلر افزایش  ۵۰به حدود  ۹۶ای، قیمت هر بشکه نفت را برای سال کرده بود، پس از توافق هسته

داده، و بالطبع باید دید که این قیمت نفت تحقق خواهد یافت یا اینکه با افت قیمت جهان  روبرو 

 ها مواجه خواهد شد؟. ا کمبود درآمد از فروش این قسمت از داران  ب ۹۶شود و آیا بودجه یم

در این رابطه اما جای تأمل است، زیرا دولت جدید آمریکا و رئیس جمهوراش، ترامپ، تصمیم دارند با 

داشته شده است، قیمت آزادسازی قسمت اعظم منابع نفت  که رزرو شده و برای روز مبادا نگه

اورند و جنگ نفت  به راه اندازند و چنانچه تولیدات نفت خود را در مرز آمریکا و  جهان  نفت را پائی   بی

تواند قیمت جهان  نفت را هان  از قطب شمال آغازکنند این تحرکات به طور قطع یمکانادا و قسمت

دستخوش اختالل کند. عالوه بر این در سواحل برزیل منابع عظیم نفت  کشف شده است، که در 

وع  شود. به استخراج آن بازهم به این اختالل و افت قیمت در دراز مدت اضافه یم صورت رس 

جلسه اعضای اوپک برگزار شود و اگر تصمیم به  ۲۰۱۷از طرف دیگر قرار است در اواسط سال 

افزایش استخراج گرفته شود و همچنی   کشورهای عضو اوپک مانند عربستان سعودی خواهان سهم 

تواند خن   افزایش پیدا کند، یمرشان باشند، و استخراج نفت در کشورهای نفتبیشن  تولید برای کشو 

هان  کشاندن قیمت جهان  نفت منجر شود. قطعا نتیجه مستقیم چنی   تصمیمپائی   این تصمیم به

ان  بر درآمد نفت  ایران و در نهایت کشی بودجه از این قسمت از درآمدهای دولت را یم تواند تاثن  بش 

 داشته باشد. درنر 

های تاکنون  و این های تعیی   شده دولتیادآوری این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بودجه

، نه بر پایۀ تولید میل و مستحکم کردن آن، بلکه بیشن  بر فروش نفت و درآمدهای مالیان  دولت نن  

 شدن، اثرات مخرنر بر بود
ین بال و پائی  

 شود. جۀ تعیی   شده،گذاشته یمتکیه داشته و دارد و با کمن 

محصویل باشد و رشد و توسعۀ ای که بر پایۀ تولید و اقتصاد تکباز هم باید یادآوری کرد، بودجه

رویه  اندازد و اهمیت  به آن ندهد، درآمدها را ضف واردات نر تولیدات و محصولت داخیل را از نظربه

تواند اجراء و تحقق پیدا کند. دولت تنها در ند، نیمداران عمل کدادن به رسمایهکند و بر پایۀ رانت

ی و تواند تحقق آن را اینجا و آنجا تبلیغ کند. نتایج این نر های بدون پشتوانه یمحرف تدبن 

پذیر جامعه است که ما شاهد آن ترشدن وضع اقشار و طبقات آسیبسوءمدیریت و برنامه، وخیم

کت تولیدی از آنجان  که توان رقابت با اجناس واردان  را های اخن  هزاران بنگاه هستیم. در سال و رس 

اند. کارگران آنها به خیل بیکاران پیوسته و هیچگونه امیدی به نداشتند، ورشکست شده و نابود شده
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توان به جرأت گفت که تنظیم بهبود وضعیت خود و خانواده برایشان نمانده است. از این منظر یم

ارگران و زحمتکشان ایران است. تعیی   حداقل دستمزد زیر خط فقر برای  ای برضد کچنی   بودجه

های نجیب توهی   به شعور این انسان ۹۶هزار تومان در سال  ۹۳۰هزار تومان به  ۸۱۲کارگران از 

 است. 

ان در مقاله گزاری من   چگونه خواهد  ۹۶معیشت مردم با بودجه »ای تحت عنوان در این مورد خنر

هللا یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نماینده آمل را چنی   زتاظهارات ع« بود؟

گوید: متأسفانه بند ناف اقتصاد ایران وابسته به نفت است و کّمیت فروش روشن کرده است. او یم

های محاسبه درآمدهای نفت  در کوتاه مدت بر روی معیشت مردم نفت و قیمت آن به عنوان مولفه

واهد بود؛ به این معنا که با افزایش درآمد نفت  و ورود رسریز آن به بازار اشتغال، امکان اثرگذار خ

کند، اما واقعیت آن است که افت و خن   نفت مورفی   کوتاه افزایش بودجه رفایه افزایش پیدا یم

 شود". مدن  است که منجر به توسعه اقتصادی نیم

درصدی نسبت به سال  ۲۸ل بال اما تقریبا رشد درصدی )طبق نمودار جدو  ۸وی همچنی   به رشد 

به لحاظ نظری »دهد( درآمدهای مالیان  دولت در سال آینده اشاره کرده و گفت: را نشان یم ۹۵

کند، اما طن   تلخ افزایش بودجه از محل درآمدهای مالیان  امکان تخصیص بودجه رفایه را بیشن  یم

ی تأمی   یماقتصاد ایران آنجاست که غالب درآمد مال شود که با اغماض و با توجه به یان  توسط قش 

، خود نیازمند توجه و پشتیبان  هستند، در واقع بار مالیان  در ایران   و خط فقر نستر
 

استاندارد زندگ

هاست از سوی دیگر همی   به دوش طبقه متوسط است و حجم فرار مالیان  متوجه دانه درشت

های تولید و اشتغال هزینه نیممالیات دریافت  نن   به صورت به توان  شود، بنابر این یمینه و در بسن 

ای نیست، بلکه بیشن  به اسناد توزی    ع رانت شباهت گفت سند بودجه در ایران یک سند توسعه

 «دارد. 

منقول  میلیارد تومان. در این  ۱۵۰۰بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غن 

ها، شورای شهرها و استانداران برای فروش و دست مدیران ارشد، شهرداری قسمت از درآمد،

کنند. ها باز است و خودشان بر خودشان نظارت یمها و کاخها، باغهای مرغوب، جنگلواگذاری زمی   

ی از این سوء استفاده ون درز شد، جایش در زندان و از کار اگر از طرف عضوی از اعضاء خنر ها به بن 

گزاری جمهوری اسالیم )ایرنا( در تاری    خ  برکنار  جزئیات »تحت عنوان  ۶/۷/۱۳۹۵شدن است. خنر

از طرف « واگذاری زمی   و ملک از سوی شهرداری تهران به برج  مدیران و اعضای شورای شهر

نفر از اعضای شورای شهر که البته عمدتا اصولگرا هستند، به اضافه  ۵نام »روزنامه ایران نوشت: 

بهشت »حساب و یک مشاور در شورای شهر هم به میان آمد، تا پای برج  قام ذییک قائم م

امالک شهر باز کند. تخلفان  که البته عالوه « تخلفات چندهزارمیلیاردی»ها را هم به میدان «نشی   

نفر از مدیران ارشد شهرداری را هم درگن  کرده است،  ۱۵۰شخص حقوف  و حدود  ۱۰۰نفر،  ۷براین 

زارش اعالم شده احتساب میانگی   قیمت  دو میلیون تومان در هر من  مرب  ع آن هم در مناطق  در این گ

 «.میلیارد تومان است ۲۰۰گران شهر تهران، تضییع اموال عمویم تا بیش از دوهزار و 

 میلیارد تومان.  ۳۵۰۰ای های رسمایههای تملک داران  بندسوم: منابع حاصل از واگذاری طرح

هزار  ۱۱۶ای: نفت و گاز و مشتقات آن و همچنی   بندهای دوم و سوم های رسمایهریجمع کل واگذا

 میلیارد تومان است

 های مایل: واگذاری داران   -۲

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مایل اسالیم، اوراق مشارکت و بهادار و صکوک اسالیم، 

ُصکوک جمع َصک به معنای سند و سفته است  -نهزار میلیارد تومان.)توضیح توفا ۴۴چک و برات 

ب واژٔه ِچک در فاریس است(.   و ُمَعرَّ
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هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که طبق  ۳۹۹منابع عمویم دولت در قانون بودجۀ سال آینده 

شود که در حقیقت هزار میلیارد تومان آن محقق یم ۲۵۸های مجلس در نهایت برریس مرکز پژوهش

های مصارف دهد. هزینهار میلیارد تومان کمبود درآمد از منابع عمویم دولت را نشان یمهز  ۱۴۰

 هزارمیلیارد تومان است.  ۲۱۳عمویم 

 ۶۳هزار میلیارد تومان از  ۳۳شده عمیل نخواهد بود و فقط های عمران  درنظرگرفتهبودجه طرح

های عمران  را با بارات برای پروژههزارمیلیارد در نظر گرفته شده محقق خواهد شد که تأمی   اعت

( و طبق این برآورد، پرداخت بدیه  ٪۵۰مشکل روبرو خواهد کرد.) های دولت کشی بودجۀ عمران 

.  ۱۲تنها تا سقف   هزار میلیارد تومان میش است و نه بیشن 

نند صدا و شود و بر بودجۀ نهادهای رسکوبگر و پایمال کننده آزادی ماهای عمران  کاسته یماز بودجه

وی انتظایم، سپاه پاسداران اضافه یم شود. سهم صدا و سیما از بودجۀ عمویم دولت طبق سیما و نن 

تصویب مجلس به دو برابر ارتقاء پیدا کرد. این است مفهوم عدالت اجتمایع در جمهوری اسالیم. در 

منوع التصویری جمهوری ولیت فقیه، سازمان و نهادی که سانسور و رسکوب مبارزات مردم و م

مندان و سینماگران را در کارنامۀ خود دارد، پاداش یم د. بسیاری از هن   گن 

د. بودجه بالترین سهم بودجه نهادهای نظایم، به سپاه پاسداران تعلق یم ۹۶در قانون بودجه  گن 

ک سپاه پاسداران  است که میلیون دلر(  ۴۰۰میلیارد و ۷میلیارد تومان ) ۲۴۵هزار و  ۲۲ستاد مشن 

، افزایش دو برابری  ۹۳درصدی و به سال  ۲۴رشد  ۹۵نسبت به سال  آغاز ریاست جمهوری روحان 

آن متعلق به سپاه  ٪۵۳میلیارد دلر است که  ۱۴دارد. کل بودجۀ دفایع در قانون جدید بودجه 

 ۴۵۰وپاسداران است. اعظم این بودجه دفایع از منابع مختلف مانند فروش نفت و گاز تأمی   شده 

آید. و باز هم در اینجا از میلیون دلر آن از فروش خدمت رسبازی به مشمولی   نظام وظیفه بدست یم

ون کشیده یم  شود. جیب مردم بن 

وهای مسلح  هزار و  ۳میلیارد تومان به  ۵۰هزار  ۲درصد افزایش از  ۵۰بودجه ستادفرماندیه کل نن 

بودجه سازمان بسیج  دهد. درصدی را نشان یم ۱۰۷افزایش  ۹۳میلیارد تومان و نسبت به سال  ۲۱

 باشد. میلیارد تومان یم ۱۵۵هزار و  ۱درصدی دارد، و  ۲/۸۴رشد  ۹۳مستضعفان نسبت به سال 

 دهند. درصدی را به ما نشان یم ۱/۸۶در جمع کل بودجه اعتباری تمام نهادهای نظایم رشد 

 

الیم ایران و دولت های منتخب او قادر نیستند اما براست  چرا چنی   است؟. چرا رژیم جمهوری اس

جواب این سؤال بسیار روشن و ساده است. زمان  که تمام وجود های مردم را برآورده کنند؟. استهخو 

 بر پایه دروغ و چپاول، بر پایه آمار و ارقام قالنر نرخ بیکاری و دستکاری نرخ تورم، 
چنی   رژییم و دولت 

ض به حقوق عقبشالقبر پایه بگن  و به بند و  کردن حق و حقوق مانده، پایمالزدن کارگران معن 

های مافیای قدرت و مردم، سانسور در همۀ سطوح، زندان و شکنجه و نبود آزادی، بر پایه بده بستان

رسدمداران سپاه، به تاراج بردن پول نفت که باید ضف بودجه و آبادان  شود، و بالخره برپایه 

 و تقسی
 

خودی باشد، چگونه یمدودستگ کرد آنان به توان انتظار داشت تا عملم مردم به خودی و غن 

فت مردم منتج شود؟.   بهبود معیشت و پیش 
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های میلیارد دلر درآمد از فروش نفت و تعیی   بودجه ۸۰۰سال دولت احمدی نژاد با  ۸در مدت 

زند. آیا واند تاج دیگری بر رس آنها بهسالنه، چه تاجر بر رس مردم زده شد، که اکنون دولت روحان  بت

سازد، مازاد فروش نفت توانستند احمدی نژاد را به من   محاکمه به کشانند و از او به خواهند که روشن

 رسیده است؟.)توضیح  ۸های درنظرگرفته )تفری    غ بودجه( یط پس از کش بودجه
 
سال به چه مرصف

ز کردن حساب و فارغ شدن از آن معت  شده است که یغ حساب وار ی    نامه دهخدا تفر در لغت -توفان

غالمعیل جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه   کاربردی دارد(. ی   غ بودجه چنی     تفر ن   در عمل ن

ضانه گفته است:  بیش  ۹۰دولت احمدی نژاد فقط در تفری    غ بودجه سال »مجلس در این مورد معن 

 ت: مجلس در مورد عدم بازگشت بخش  از پول نفت، او گفته اس«میلیارد دلر تخلف داشت ۱۰از 

تا  ۸۷های کند. به گفته حسیت  شاهرودی، در سالشفاف سازی یم ۹۱تا  ۸۷های به خزانه یط سال

های متفاون  درباره درآمدهای وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و خزانه گزارش ۹۱

ها، مجلس تصمیم گرفته که کار گرویه این گزارش« حش و زیادمغایرت فا»اند و به دلیل نفت  داده

ایران در »برای برریس این موضوع تشکیل دهد. به گفته مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، 

  ۱۲۰تا  ۱۰۰سالنه  ۹۱تا  ۸۷های سال
 

میلیارد دلر از فروش نفت درآمد داشته است، اما چگونگ

به معت  دیگر برنامه و بودجه در جمهوری ولیت فقیه «. شدن این درآمدها معلوم نیستهزینه

، در بهمن سال   ۷۰۰گفته بودکه   ۹۳مفهویم ندارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحان 

ی «. خورده و قورت داده شده»های کشور یط پنج تا شش سال میلیارد دلر از داران   اسحاق جهانگن 

میلیارد دلر در صندوق توسعه  ۳۰۰شد اکنون باید ه عمل یماگر طبق برنام»نن   در این رابطه گفت 

میلیارد تومان بدون اجازه رسیم برای تزریق به  ۱۷۰۰۰احمدی نژاد در زمان زمامداریش  «.ارز داشتیم

اسفند  ۲۹بودجۀ دولت از حساب بانک مرکزی برداشت کرد. البته بانک مرکزی خود شبانه در تاری    خ 

ها های دیگر برداشت کرده و تازه فردای آن روز مسئولن بانکبانک بدون مجوز از حساب ۱۳۹۰

 اند که دیگر دیر شده بود. متوجه این برداشت شده

ی، معاون اول رئیس جمهور فعیل، در هفدهمی   همایش میل معرف  واحدهای  آقای اسحاق جهانگن 

 سنر  در این مورد گفت: 
منده باشند که »صنعت  و خدمان  میلیارد دلر پول مملکت  ۲۲کسان  باید رس 

ها فروختند و کسان  باید را به بهانه تعادل قیمت ارز در دونر و استانبول با قیمت پائی   به خارجر 

منده باشند که  هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه و نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی  ۱۷رس 

ان  او در سایت انتخاب«. برداشت کردند  به چاپ رسیده است.  ۱۳۹۴بهمن  ۲۶ درج کامل سخن 

دولت در چند »آقای غالمرضا مصباج مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: 

هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی برداشته است   ۹مدت اخن  

نظن  است که بانک در دنیا نر او همچنی   گفت: این کار «. که معنای آن ایجاد تورم شدید است

گزاری مهر «. ها برداشت کندمرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه  ۱۳۹۰اسفند  ۱۷خنر

 ها توسط دولت را برای تأمی   یارانه نقدی گزارش داده بود. برداشت شبانه پول از حساب بانک

ر دونر و ترکیه برای پائی   نگهداشی   میلیارد دلر از منابع ارزی را د ۲۲احمدی نژاد و همدستانش 

داران گردن کلفت به اعوان و انصارشان، با قیمت نازل به مصنویع قیمت دلر با کمک سپاه، رسمایه

ه ارزی را که دولت موظف است ماهیانه  از فروش نفت را به آن  ٪۲۰فروش رساندند، صندوق ذخن 

ان  روحان  در مر  ها و ادعای او اسم آغاز سال تحصییل دانشگاهواریز کند، خایل کردند. طبق سخن 

گرفی   خزانه خایل، صدای وزیر سابق اقتصاد، سید شمس الدین حسیت  در برنامه مبت  بر تحویل

آبان  ۷میلیارد دلر اعالم کرد. سایت رجانیوز در  ۱۰۰تلویزیون  پایش برآمد و موجودی صندوق را 

این سوال را مطرح کرده که « گوید؟ان چه کش راست یمدر دولت راستگوی»ای با تین  در مقاله ۹۲

کند؟ بالخره در این دعوای بی   دولت احمدی نژاد و دولت روحان  چه کش در این میان لپوشان  یم

 رسدمداران از دو طرف به این سوال جوانر شفاف نداده و بالخره هیچکس نیم
 

داند که اما همگ

 صندوق پر بود یا خایل!!!. 
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ها رئیس جمهور ِمحبوِب رهنر را به حال خود رها ساختند تا دست کسان   رغم تمام این ناروشت  عیل

ی، سپاه و آدم های خود را پر  های متنعم از او، جیبکه در پشت صحنه بودند رو نشود . بیت رهنر

 نقاط دنیا کردند از دلرهای دزدیده شده از مالکان اصیل، یعت  مردم ایران. بسیاری از آنان در اقیص

ها را در کشورهای دیگر خراش مشغول شدند و رسمایهبه خرید و فروش کارخانه و آسمان

 نظن  بابک زنجان  کارانداختند. نتیجه این دزدیبه
ها است و از طرف ها از یک طرف ظهور آدمهان 

به بیش از نشینان کالن شهرهاست که طبق آمارخودشان اکنون دیگر پدیدآمدن گورخوابان و حاشیه

میلیون نفر رسیده است. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتمایع مجلس شورای اسالیم   ۲۰

درصد از  ۳۵نشی   هستند. یعت  میلیون از جمعیت کشورحاشیه ۲۰براساس رسشماری اخن  »گفت: 

رسگاههای فرسوده و تاریخ  و سکونتنشی   هستند و یا دربافتجمعیت کشور یا حاشیه یم های غن 

 یم
 

ها درگن  معضل استان کشور بیشن  از بقیه استان ۱۱کنند. وی همچنی   با اشاره به اینکه زندگ

خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، »نشیت  هستند، گفت: حاشیه

ودکاِن کار را اگر خوانر و کاعتیاد، فحشا، کارتن «ها هستند. ه این استانان از جملآذربایجان غرنر و تهر 

توان تخمی   زد. کارنامۀ چهار سال اول ریاست جمهوری روحان   به آن اضافه کنیم، عمق فاجعه را یم

دهد که در بر همان پاشنه چرخید، که دیگر رو به پایان است، در جلوی ما است، این کارنامه نشان یم

ست نکرده است و نخواهد توان هایش عملاو نن   همانند رئیس جمهور قبیل به بسیاری از وعده

ای ناعادلنه و نابرابر این لیحه و قانون نن   مانند لوایح دیگر برپایه معضالت عمیق جامعه را حل کند. 

ها و عمران بسیار ها و اختصاص آن به استانتنظیم شده است و بسیاری از ارقام آن در مورد هزینه

کت اند، رس  اند، از داریترین نهادهای رسمایهقدس رضوی که کالنهای مربوط به سپاه و آستان ناچن  

دادن مالیات معاف هستند. آنها از آنچنان استقالل و آزادی عمیل برخوردار هستند، که اجباری به 

الطوایق  است .هرکس بر رس داری از نوع ملوکدادنشان نیست. سیستم اقتصادی رسمایهپسحساب

ه زده و مشغول چپاول اس های مستقیم ت، در عوض اما شاهد رشد روزافزون اخذ مالیاتمنبیع چمنر

یت جامعه را تشکیل یم مستقیم از طبقۀ کارگر، زحمتکشان و کسبه هستیم که اکنر  دهند. و غن 

، تمام آنچه که در مورد مالیات های مربوط به آحاد مردم در قانون بودجه در بخش درآمدهای مالیان 

های مربوط به سپاه، اجزاء نام برده شده است. اما از مالیات سازمان تریناست از ریزترین تا درشت

النبیاۀ، اماکن مقدس، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، و صدها بنیاد قرارگاه خاتم

های تعاون  که به اسایم امامان مختلف هستند، نایم نیست و یک ریال مالیات از فعالیت و صندوق

شود. درآمدهای آنها هیچ زمان  تاکنون شفاف نبوده و این در این بودجه دیده نیم شاناقتصادی

هزار میلیارد تومان  ۶۳در قسمت بودجه عمران  که دانند. خیص خود یمها را اموال شسودها و درآمد

راه کند و در این مورد تبلیغ زیادی به درنظرگرفته شده است و دولت روحان  با افتخار از آن یاد یم

ق به تاری    خ های مجلس در مقالهانداخته، طبق اظهار مرکز پژوهش  ۱۳۹۵دی  ۸ای در سایت مش 

این « نوشت« هزار میلیارد تومان  فقط یک شوی تبلیغان  است ۶۳بودجه عمران  »تحت عنوان 

ین حالت فقط نییم از آن قابل تحقق است»بودجه  اعتبارات  «.اعتباری روی کاغذ است و در بهن 

کاهش داشته است و این قسمت از بودجه    ٪۳۰ران  هر سال رو به کاهش بوده و در ده سال اخن  عم

که باید ضف عمران گردد، محقق نشده و نخواهد شد. نتیجه این که هزاران روستا خایل از سکنه 

ایط ناهنجار زیست  گازی و آنر و معضل ریزگردها، نر محییط از قبیل نر شده و ساکنان به علت رس 

 به شهرها پناه برده تا شاید به توانند لقمه نان  برای نه مردن بدست 
 

نداشی   حداقل امکانات زندگ

زنند تواند برابری را در جامعه که رسدمداران دم از آن یمبیاورند. اقتصادی که بر این اساس باشد، نیم

است که بالخره دیر یا زود  ای از اقتصاد عامل تشدید تضاد طبقان  در ایرانبرقرار کند. چنی   شیوه

 دامن این رژیم را خواهد گرفت و بر آن نقطۀ پایان خواهد گذاشت. 

شود، فروش منابع ارزی یگ دیگر از درآمدهای دولت که البته هیچگاه در بودجه نایم از آن برده نیم

عن  ارز( و از کند )تسآورد. دولت دلر را به ریال تبدیل یم)دلر( است که از فروش نفت بدست یم

ها قیمت ارزهای شود به خصوص زمان پرداخت یارانهاین راه هرگاه به قول مردم دستش خایل یم
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، بخصوص دلر را در بازار آزاد بال برده و با فروش آن از طرق مختلف رانت  بسیار عظیم از  معتنر

سالهاست که از این رانت با آورد. بانک مرکزی التفاوت قیمت ارز دولت  و ارز آزاد به دست یممابه

د. زیرا از فروش هر کردن قیمت دلر صورت نیمنرج  اطالع است. اما هیچ کوشش  در جهت تک گن 

توان این نوع و شیوۀ درآمد را بر شود. آیا بازهم یمتومان  عاید دولت یم ۷۰۰یک دلر، رانت  تقریبأ 

پیشنهادی « اقتصاد مقاومت  » یم شده، نام نهاد؟. پایه اقتصادی سالم و با برنامه و بودجۀ از قبل تنظ

 مخلفات اند و دائما آن را در بوق و کرنا یمهاست به آن چسبیدهرهنر که سال
 

اقدام »دمند و به تازگ

ی بر اقتصاد ورشکسته جمهوری اسالیم را نن   به آن افزوده، نتوانسته است کوچک« و عمل ترین تأثن 

ون آورده و نهادینه کرده است. بگذارد، برعکس رانت و دزدی   را از دل آن بن 
در بخش بودجه  بیشن 

العالج و های صعبکنیم که در مقابل این همه بیماریرشد را مالحظه یم ٪۱۷بهداشت و درمان 

شهرها و هزینه بالی دارو و پزشک بسیار اندک و نا  سونایم رسطان نایس  از هوای آلودۀ اکنر کالن

ها تصمییم رسارس ناعادلنه و های اختصاص داده شده به استانبودجه در بخش کارآمد است. 

منطق  را مشاهده یم کنیم. مقایسه بودجۀ استان سیستان و بلوچستان، استان خوزستان، و استان غن 

 نظن  استان تهران، استان مرکزی، استان هرمزگان به نسبت بسیار پائی   
تر از بودجۀ استانهان  تر و ناچن  

ی اصفهان غم احتیاج به سهم بیشن  از بودجه با اختصاص کمن  ، استان خراسان و......است و علن 

مانده روبرو هستیم که در نتیجه، این استانها را بیش از پیش به زمرۀ مناطق محروم و فقن  و عقب

ی تحلییل  با عنوان ۲۴/۱۰/۱۳۹۵ای در تاری    خ در مقاله« عرصاهواز»سوق خواهد داد. پایگاه خنر

کاهش بودجۀ استان خوزستان در حالیست  »، نوشت: «بودجه خوزستان هر سال کمن  از پارسال! »

که این استان با توجه به جایگاه و درآمدهای خود سهم اسایس در تعیی   درآمدهای سالنه کشور ایفاء 

ین اتفاقات پس از کاهش بودجه و کمیم به آوردن شدن درآمدهای استان، رویکند. یگ از مهمن 

ایط رکود به عنوان  افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و سایر صنایع است، امری که با توجه به رس 

از قول اقبال محمدیان، نماینده رامهرمز در « خوزنیوز«. »شودتن  خالص بر پیکر این واحدها تلق  یم

صد منابع در  ۶۰خوزستان درشأن مردم استان نیست،  ۹۶اعتبارات سال »مجلس اسالیم نوشت: 

شود و اقتصاد کشور مدیون خوزستان است اما مردم نفت و گاز کشور از این استان استخراج یم

گرفت، این   ۹۶توان از قانون بودجه نتیجه کیل که یم «.مهری دولت قرار گرفته استاستان مورد نر 

ها و الیاتاست که نییم از درآمدهای دولت نه بر بخش تولید میل، بلکه بر فروش نفت، اخذ م

ها تکیه دارد. عملکرد آن نهایتا در قسمت اختصاص بودجۀ نظایم تحقق پیدا خواهد کرد که واگذاری

، رسمایهتر یمتر و رسداران سپاه را غت  ها را فربهفربه
 

، فرهنگ ، بهداشت  گذاری کند. در قسمت عمران 

ان مشکل دیگر که به فقر زیست، کشاورزی، حل مشکل بیکاری و هزار برای حفظ و بهبود محیط

یت مردم ایران منتج یم های دیگری که تاکنون نوشته شده با شود، مانند تنظیم بودجهبیشن  برای اکنر

یت  شکست روبرو خواهد شد. این بودجه هیچگونه دورنمان  را در مقابل کارگران و زحمتکشان که اکنر

قانون کار و فاکتور  ۴۱براساس ماده  ۹۶ل دهد. حداقل دستمزد سادهند قرارنیمجامعه را تشکیل یم

هزار تومان تعیی   شد که با خط فقر فاصله عظییم دارد. پس  ۹۳۰مهم آن سبد هزینه خانوارها، 

قالنر  « نمایندگان»ها مبارزه کارگران برای احقاق دستمزد عادلنه، بالخره با کمک دولت و ازماه

 ماند. تر از سال گذشته باف  یمخایل میلیون کارگر در سال آینده ۱۳کارگران سفره 

گذرد، نه توانسته سال از عمر آن یم ۳۸که هم اکنون   ۱۳۵۷جمهوری اسالیم از زمان انقالب بهمن 

غم شعار دفاع از ترین خواستهاست ابتدان   های مردم، یعت  آزادی و برابری را تأمی   کند و علن 

یت مستضعفان، آن سیاست اقتصادی را پیشه کند که   و آسایش بهن  برای اکنر
 

در خدمت زندگ

اش انتظار کفایتهای نر های مردم باشد. از این رژیم جهل و خرافات و دستگاه رسکوب و دولتتوده

تواند رسنوشت های مردم است که یمبهبود و اصالحات، بیهوده است و تنها دستان توانای خود توده

ی را برایشان رقم زند. به امید آن ر  . بهن   وز بهن 
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 بخش یکم کودکان کار قربانیان سرمایه
پر رفت و آمد، در میان  بر رس چهارراه»

غبار ترافیک سنگی   شهر،  دود و گرد و

جمعیت زیادی در کنار خیابان جمع شده 

برج  با عجله از این سوی به آن  ؛است

 چند نر  ؛سوی خیابان میدوند 
توجه به تت 

اض رانندگان، آرام و  صدای بوق و اعن 

ها آهسته از میان انبوه اتوموبیل

شوند، مرا رسدرمیاورند. دو نفر سوار یم

دهند، صورتم به به سمت پنجره هول یم

ده، نفسم تنگ شده است،  پنجره فش 

 را به زیبان  چهره
اش در نوشکفته نگاهم اما در این هیاهو به کودگ دوخته است که دسته گل رسج 

ون زده، بر پارهآغوش گرفته است، لباس  ای بر تن دارد، شست کوچک پایش از کنار کفش رسخش بن 

توان دید، با لبان خشک و چهره های انگشتان باریک و لطیفش هنوز رنگ رسخ را یمروی ناخن

، گون  عمرش از ده نیم
 

گذرد، ویل سوخته با صدان  ظریف و شکننده و خسته؛ آزرده از این زندگ

صدای شود، خواهد تا شاخه گیل از او بخرم. چراغ سنر  یماست؛ از من یمطعم تلخ رنج را چشیده 

ون آورده، داد آید مانند پتگ بر رسم فرویمهای پشت تاکش اتوموبیلبوق  ، یگ رسش را از پنجره بن 

ک گل فروش نگاه پر  «برو دیگه! »زند یم  ها بر مندر میان رفت و آمد اتوموبیلاما التماس دخن 

 دود و دوباره ترمز و ایست. کوبد و چند قدیم به دنبال تاکش یمکند، به پنجره یمیت  یمسنگ همچنان

 «.ناه و آن نگاه دردآور و مملو از خواهش... گو آن چهره نر 

این صحنه ایست کوتاه ویل دردناک از کالن شهر تهران که در زیر پوست آن، کودکان حت  با 

های زیرزمیت  شب را تا صبح ای در گوشه کارگاهها، عدهزیر پلاند. برج  در رویاهایشان هم بیگانه

ند. آنکه لحظهکنند، نر یمرس به  ای فراق از ترس و خشم و اضطراب در آغوش گرم مادر آرام گن 

 صحبت از کودکان کار در ایران است، تصویری دلخراش ویل دیرآشنا! 

میلیون کودک کار وجود دارد که ود هفت در ایران حد ،کار   جهان  سازمان  ٢٠١٢گزارش سال مطابق  

به طور چندش آوری این مسئله را در سال گذشته جمهوری اسالیم مطابق معمول  مقامات رسیم

به و  شود هیچگاه به عنوان یک معضل اجتمایع دیده نیمکار در ایران موضوع کودکان دند. تکذیب کر 

به سخت  کودکان کار در خانه وجود ندارد. همچنی    کودکان کار و تعداد  همی   دلیل آمار شفاف  از 

 ،کار مشغول هستند  کودکان  که بهواقیع   ها از تعداد ها و آمارهای رسیم دولتتوان در گزارشیم

در جمهوری اسالیم ایران تنها به  . آید  به حساب نیم «کارگر»کودک کار به عنوان   ،مطلع شد 

هان  که در قبال آنها دریافت شود. فعالیت« مزد»ن اطالق میشود که در ازاء آ« کار»هان  فعالیت

شوند، بلکه حت  فاقد ارزش محسوب نیم« کار»شود، نه تنها در زمره مفاهیم دستمزدی دریافت نیم

ی را تبدیل به رسمایهاقتصاد  شوند. اقتصادی تلق  یم اعضای از فروش کند، یم «کال»داری هر چن  

الیسم است  فرویس  برای تأمتنگرفته تا   بدن ش اقتصاد نئولینر
. این مشکالت نایس  از گسن 

 
که ی   زندگ

، بیکاری، نابرابریکودکان کار و   آن یط ، زنان خیابان   افزایش یمخیابان 
 

 . یابد های اجتمایع و فرهنگ

به مانند کالن  است که در بازار طبق قانون عرضه و تقاضا میتوان آن را « کار»داری در نظام رسمایه

عرض خرید و فروش قرار داد. روشن است که هر چه ارزش و بهای آن کمن  باشد، تقاضا برای در م

، ساختمان، ماشی    آلت، جذب آن بیشن  است. آنچه هزینه تولید را در کنار دیگر فاکتورها مانند زمی  
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ه... بال و پایی   یم ین بخش آن به تر برد، ارزش و بهای کار کارگر است که مهممواد خام، انرژی و غن 

وی کار کارگر، تولید سازمان نیمحساب یم و یابد؛ محصویل تولید نیمآید. چرا که بدون نن  شود. از این 

وی مولد، نقش  است کلیدی و تعیی   کننده. به همی   دلیل است  نقش عامل کار به عنوان نن 

ولید را تا آنجا که ممکن دار برای تثبیت و یا کاهش قیمت یک کال، کوشش دارد تا هزینه ترسمایه

تواند دستمزد کارگران را تا آنجا که ممکن است، پایی   است، تقلیل دهد، از دو حال خارج نیست، یا یم

ون پرتاب یمبیاورد، یا اینکه چنانچه نه کند تا به خیل تواند، بخش  از کارگران را از دایره تولید به بن 

برد، مگر نه این ازار رسمایه از افزایش بیکاری سود یمبیکاران افزوده شود. برعکس تصور غالب، ب

است که بهای یک کال رابطه مستقیم با تقاضا برای آن کال دارد؛ هر چه عرضه یک کال بیشن  باشد، 

وی کارشان را در بازار کار در قیمت و ارزش آن کال نن   پایی      کار، نن 
تر است. کارگران بیکار برای یافی 

 باشد، بهان  که رسمایهدهند، هر چه تعداد عرضهار یممعرض فروش قر 
دار برای خرید آن کننده بیشن 

وی کار را بینیم که رسمایهپردازد، به مراتب کمن  است. بنابر این یمیم ، ارزش نن 
داری با چه شگردهان 

ل بازار رسمایه و کار در دست رسمایهکند.  خود تعیی   یم است انکارناپذیر.  و این واقعیت   دار استکنن 

اندازد، تا برای کارگران اشتغال بوجود بیاورد، هدف اش را بکار نیمدار برای رضای خدا رسمایهرسمایه

، است. و در این مسن  طبیعتا جان  برای ارزش« سود»اصیل او از این کار تحصیل حداکنر 
 
های اخالف

رود که از پیامدهای بیکاری هم که فقر، ش یمماند، حت  تا آنجا پیدموکرایس، آزادی و حقوق بش  نیم

، از هم پاشیدن کانون خانواده، اعتیاد و تن فرویس  و نر 
 

، بیماری، دربدری و آوارگ
 

، گرسنگ خانمان 

ه ... تنها جلوه جوید؛ از استثمار و از کار ارزان کودکان های گوناگون بیکاری هستند، بهره یمغن 

هر کجای دنیا که نظر  داری است. دکان کار محصول نظم رسمایهپدیده کو برد. سودهای نجویم یم

ها را ترین الماسبینیم. کودکان  که با دستان ظریفشان گرانباهبار آن را یمبیندازیم آثار شوم و نکبت

کنند؛ های کاکائو را بر روی دوششان حمل یمدهند؛ یا اینکه در زیر تابش سوزان خورشید میوهتراش یم

نشانند و یا در  شان در دارها نقش یمگن  قالیباف  انگشتان شکنندههای کوچک و نفسدر سالن

های فوق تخصیص، ها، سنگیت  آجرها قامت کوچکشان را خم میکند. به غن  از فعالیتپزخانهکوره

هیچ بخش  از تولید نیست که از کار کودکان استفاده نکرده باشد. به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی 

رسیم یموادهخان ی از کودکان روانه بازارهای غن 
شوند که اغلب بدون قرارداد، بدون ها، تعداد بیشن 

شوند؛ دو سوم کودکان کار بدون دریافت های اجتمایع و امنیت کاری به کار گمارده یمتأمی   بیمه

اند. در بخش  ولهای صادران  مشغکودکان کار در بخش  ٪۵کنند. تقریبا ها کار یمدستمزد در خانواده

از آن در منازل متمولی   به  ٪۷که   ٪۳۲و در بخش خدمات  ٪۷، در بخش صنایع ٪۵۹کشاورزی 

 کار در سپتامنر 
گزاریس  درباره وضعیت کودکان    ۲۰۱۳عنوان خدمه مشغول به کاراند. سازمان جهان 

سال در بازار کار  ۱۷تا  ۵میلیون کودک بی   سنی    ۲۶۵کار ارایه داد که مطابق آن در رستارس جهان 

میلیون کودک که روزانه به طور مرتب  ۱۶۸اند که سازمان جهان  کار از این تعداد جذب شده

د. از این ها کار یمساعت میلیون   ۸۵میلیون کودک تعداد  ۱۶۸کنند، به عنوان کودکان کار نام مینر

ایط در معادن سنگ ین رس  ، ساعات طولن  و بری، پالنتاژهای خصوضکودک در تحت خطرناکن 

هزار کودک و نوجوان سالنه در اثر  ۲۲کاری، مشغولند و مطابق آمار سازمان جهان  کار تقریبا شب

 دهند. مطابق همی   آمار، خیابانصانحه کاری جانشان را از دست یم
 

ها و معابر عمویم محل زندگ

میلیون نفر است که  ۱۹که تنها سهم هندوستان از کودکان خیابان  میلیون کودک است؛   ۱۰۰

میلیون کودک در برزیل اکنر اوقاتشان  ۷اند؛ تقریبا شهرهای موموبان  و دلیه آنها را در خود جای داده

هزار کودک  ۴گذرانند؛ در پرو نزدیک به نیم میلیون کودک، در یوهانسبورگ حدودا ها یمرا در خیابان

فتهخانمان و نر نر  داری اروپا، مطابق آمار ترین کشور رسمایهرسپرست وجود دارد؛ در آلمان این پیش 

 برند. رسیمها و معابر عمویم بههزار نوجوان بخش اعظم روز را در خیابان ۹رسیم تقریبا 

یت پخته است، سهم ایران از این کیگ که رسمایهبینیم هب  ... ادامه چقدر است. داری جهان  برای بش 

  



ونیگ حزب کار ایران، شماره  یه الکن  ونیگ نش   ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۰توفان الکن 

 

22 

یادداشتی پیرامون مضحکه انتخابات 

  ریاست جمهوری
حسن روحان  بر چهار سال از ریاست 

بدون  ،دستگاه اجران  کشور گذشت

خواهد با کلید هتواند و یا بهآنکه ب

طالن  و پر رمز و راز خود دری بسته را، 

 انسان  با حداقل 
 

بر روی یک زندگ

وار امکانات معیشت  برای مردم بزرگ

بدون آنکه . گشایدهایران ب

های جمهوری خواهیم بر تفاوتهب

های کشورهای دیگر اسالیم با حکومت

خواهیم بر یک م، یمیندبهچشم ب

در کشورهایی که . گذاریم، که بیشن  کاریکاتوری از یک امر به ظاهر شایسته استهشباهت انگشت ب

کشانند های رأی یمال یک بار مردم را پای صندوقهر چند س ، وجود دارد ن  دمکرایس پارلمایی بورژوا

 عروسکان نر  تا 
های مایل قدرتمند، کش و یا کسان  را انتخاب کنند تا بر گروه ها واختیار بنگاهاز بی  

دهندگان گمان کنند که منتخبان شود تا رأیسازی یمویل همه مسائل چنان ظاهر. مردم حکومت کنند

در جمهوری اسالیم هم هر چند وقت . نه نمایندگان طبقات فوقان  جامعه نمایندگان واقیع آنانند و 

انتخابات . کنند و حت  بیشن  از بسیاری از کشورهای دیگرمردم را به انتخابات دعوت یم ،یکبار

گان، هر از چند گاه یکبار اتفاق ریاس ت جمهوری، مجلس شورای اسالیم، شورای شهر و مجلس خنر

 لیکن از آنجان   ،دارد های دمکرایس بورژوان  است که جمهوری اسالیم با حکومت این شباهت  . افتدیم

ارد و تماییل نن   داری شباهت ندوجه به یک حکومت قانونمند رسمایهکه جمهوری اسالیم به هیچ

داری دمکرات که دارای پارلمان رغم این شباهت با کشورهای رسمایهعیل ،شدن ندارد مندبرای قانون

 . هان  نن   داردتفاوتهستند، 

شماری خود را  نویش کاندیدها برای ریاست جمهوری تعداد نر اولی   تفاوت این است که به هنگام نام

ها وجود زیرا افراد شایسته در بی   آن ،که حتا صدای مسئولی   درآمده است  کنند تا جان  کاندید یم

کاندید حت  یک فرد که   ۱۶۳۶یرا از بی   ز ضوع هیچ نشان  از دموکرایس نیست ضمنا در این مو  ندارد. 

وجود ندارد و یا فردی که نشان  از حمایت  ،تواند خود را جدای از جمهوری اسالیم معرف  کند ه ب

گرفی   انتخابات ریاست دای از آن کسان  که برای به سخرهج شود. دیده نیم ،مردیم برخوردار باشد 

تقسیم  ،پریش هستند به دودسته که هر دو روانندیداها اند، مابق  کاثبت نام کرده ،جمهوری

ی شناخته شده جمهوری اسالیم یم. گردندیم باشند که یا هاله نور دور رس دسته اول از میان مسئولی 

 دارند تا بر مردم حکومت کنندی که گمان یمبینند و یا کسانخود یم
 

به . کنند از طرف خدا نمایندگ

و دسته دوم افرادی . گویند و بعد از انتخابات از حکومت هللایمهنگام انتخابات از رأی مردم سخن 

وجود آمده است در آنچنان ه وسیله جمهوری اسالیم به هستند که تحت فشارهای اجتمایع که ب

 . اندبسیاری از مردم ایران بیمار شده اند که همانند وضعیت روج قرار گرفته

، دبن  مجمع تشخیص مصلحت نظام ایر  ان و فرمانده پیشی   سپاه پاسداران در صفحه محسن رضان 

نتقاد کرد و نوشت که و مخابره فیلم و عکس از آنها ا« پریشای روانعده»اینستاگرام خود از حضور 

گوید که این افراد ویل نیم« مردم و هم تمسخر مردمسالری است  بهی   هم توه»این موضوع 
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از سوی دیگر حمید  . ن پریش آن هستندپریش محصول جمهوری اسالیم و مسئولی   رواروان

است جمهوری ینام انتخابات ر عرصه ثبت»نژاد، سفن  ایران در بریتانیا نن   معتقد است که بعیدی

واقع و در  «ل شده استیای تبدهای تلخ و ناراحت كنندهمتاسفانه به عرصه مضحكه و خنده و طن   

مهوری اسالیم ه در هر کوچه و برزن  جهاست کزده است زیرا سال« کوچه عیل چپ»خود را به 

دگمورد تمسخر قرار یم ازی بیانیه . ن  باید هر »: ای صادر کرده و نوشته استهمچنی   ناض مکارم شن 

ین صالحیت لزم چه زودتر فکری برای حل این مشکل شود تا افرادی نام نویش کنند که حداقل کمن 

کنیم شد و تعجب یمسالیان قبل اقدام به حل این مشکل یم کاش از   و ای . را برای این کار داشته باشند

ی نفرموده به نظر او این افراد آگاهانه یا ناآگاهانه « !اندچگونه بزرگان کشور برای حل این مشکل تدبن 

ضا نیلچی مدیرکل انتخابات شورای . اندانتخابات ریاست جمهوری ایران را به مسخره گرفته و علی 

ایط لزم را ندارند ش یمخواه»: نگهبان گفت  .«برای ثبت نام نیایند ،کنیم کسان  که رس 

گذرند که این تفاوت ه  بایست از فیلن  آن بورای نگهبان است که کاندیداها یمدومی   تفاوت وجود ش

م کرده مهدی خزعیل، کاندیدای ثبت نا . آشکارا در نقطه مقابل تعاریف متداول از دمکرایس قرار دارد

ی انتخابات به شورای نگهبان نه بگوییم»گوید انتخابات ریاست جمهوری یم به نظارت ، باید در همی 

در زندان، عمل ای مشابه اعتصاب غذا اگر شورای نگهبان مرا رد کرد به شیوه. استصوایی نه بگوییم

ی به نظارت استصوایی او یم. کنمیم ویل . مهوری شده استکاندیدای ریاست ج،  گوید که برای نه گفی 

نویش در یط چند روز نام ! اعتصاب غذا پیشکش، بعد از رد صالحیتش صدایش هم در نیامد 

نفر از آنان را زنان تشکیل یم  ۱۳۷نفر برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند که  ۱۶۳۶داوطلبان، 

ریاست جمهوری باید  نامزد ( تو بخوان خالفت اسالیم)طبق قانون اسایس جمهوری اسالیم . دهند

« مرد بودن»رجل سیایس شناخته شده باشد و تفسی  شورای نگهبان هم از این عبارت این است که 

ایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است ه با همی   استدلل شورای نگهبان هموار. ییک از رسر

رای نگهبان گذشتند، یعت  نفر از صاف  شو  ۶ار نن   فقط باین. نامزدهای زن را رد صالحیت کرده است

ی ن! حت  بسیاری از مصلحان. نفر رد صالحیت شدند ۱۶۳۰ توانستند از شورای نگهبان ه قبیل نی 

نده  تائیدیه ب ، بوسیله گروه پنهان که بر سپاه، قوای سه گانه و  . گن  تفاوت سوم آنست که منتخبی  

ی کننده جمهوری اسالیم حاکم یم شوند و بعد با جادو و منتصب یمباشد، تعیی   تمایم سیستم رهنر

ونشان یم  !. شوند منتخبآورند و یمجنبل از صندوق رأی بن 

ای بیش نیست و شایسته مضحکه ،یابد واقع، آنچه در جمهوری اسالیم به نام انتخابات جریان یمدر 

و  استی گذاریم زیرا از حداقل معیارهای دمکرایس بورژان  نن   عار ه  نیست که نام انتخابات بر آن ب

ها و نیازهای جامعه به هیچ عنوان به خواسته« گماردن فردی در مقام نماینده و یا رئیس جمهور»این 

ی ارتبایط ندارد  ان قدرت گروه، و طبقات فرو دست در ایران نی  ی فیان  در قدرت و ارتباط های مابلکه می 

یالیست  پذیری آنو تأثن   وهای امنر ند آن تصمیم یم که بر اساس  استها از فشار نن  این شخص را  ،گن 

ند و یا آن شخص دیگر راه  بکار ب و باآلخره تفاوت چهارم عدم امکان تصدی مقام ریاست جمهوری  . گن 

، افراد از جانب بانوان، اقلیت بندیهای مافیان  داخل ها و احزاب خارج از دستهو گروه های مذهتر

ی و قدرت ها در مراکز تصمیمدی غی  خودیدر جمهوری اسالیم امکان تص. جمهوری اسالیم است گن 

، فقط  وهای نظایم، انتظایم و امنیت  مردان »وجود ندارد و در پست ریاست سه قوه و ریاست نن 

 خود را از هر نظر « شیعه
ی

دگ  رسسیی
ً
توانند صاحب صندیل ریاست یم ،ثابت کرده باشند  که کامال

 . شوند

گذاری در رس  چهارچوب  نوشت ایران عزیزمان در جمهوری اسالیم و درهر گونه باور به امکان تاثن 

تنها راه خالیص از طاعون . باوری و خیانت به مردم و کشور استخوشای چنی   نمایشات مسخره

های تمام طبقات و اقشار و گروه. استگرفی   قدرت از طرف طبقه کارگر دسته جمهوری اسالیم ب

ی طبقه کارگر   . بساط این غارتگران را برچینند ، و حزبش انقالیی یم بایست تحت رهیی
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کند تا در مقابل اکنون خود را آماده یماز هم ،داند حنایش دیگر رنگ ندارد جمهوری اسالیم که یم

گوید که یدر مصلخ، وزیر سابق اطالعات یمح. زحمتکشان و طبقه کارگر شمشن  خود را از رو ببندد

این بار مختصات »گوید که او یم. پیش خواهد بود در  دیگری در انتخابات ریاست جمهوری« فتنه»

ی را تحریک  »خواهد این بار یم« دشمن»متفاوت خواهد بود و « فتنه» طبقه متوسط رو به پایی 

ها با یک ترقه در  ها آمدند اما آنمتوسط رو به بال به خیابانطبقه  ۸۸در سال »به اعتقاد او . «کند

ی دارد که این بار کسان  به میدان یمواقع بیان یماو در . «ندکردترسیدند و فرار یمکردن یم آیند که چن  

بایست خود را برای نند، پس یمکیدن صدای ترقه میدان را خایل نیمبرای از دست دادن ندارند و با شن

ا نن   همانند ر« صدای پای انقالب»اکنون جمهوری اسالیم هماز قضا ! رحمانه آماده کردرسکونر نر 

فرجایم ( ارتجاع اسالیم) غافل از آنکه وی کند،یمت و خود را برای رسکوب آن آماده ه شنیده اسشا

 . نخواهد داشتشدن به گورستان تاری    خ جز شکست و پرتاب

 داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه
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و سالح موهومی  حمله شیمیایی ساختگی

 اتمی
یالیسم و  ن ضدانقالنر و در افشای اپوزیسیو   ایران صهیونیسم در  عوامل امنر

 سوریه کوتاه باد!  ها از دست

  دیروز: 

ی و روز قبل از حمله نظایم اسناد تدارک تجاوز نظایم به عراق نشان یم دهد که در یک نشست خنر

 از صدام حسی   پرسیدند 
نگاران فرانسوی و آلمان  سالح آیا واقعن دولت عراق فاقد »به عراق خنر

علیان  است برای بمباران صدام با لبخندی پاسخ داد: اینها همه ج«.ای و یا کالهک اتیم استهسته

 «.عراق 

نگار پرسید   «آیا واقعن مطمی   هستید که آمریکا به عراق حمله میکند»خنر

القاعده دروغ  صدام پاسخ داد: آری.موضوع بمب اتم و رابطه من با گروهای بنیادگرای افرایط نظن 

 «محض است ،حقیقت ندارد. 

 امروز: 

گزاری فرانسه در رابطه با بمباران شیمیان   بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در پاسخ به پرسش خنر

  ۱۰۰»های حمله شیمیان  در خان شیخون، در استان ادلب، گزارشچنی   گفت: 
 

« درصد ساختگ

 «هیچ دستوری برای حمله در کار نبوده است. »هستند. 

ها هستند. برداشت ما این است که غرب، مخصوصا آمریکا، همدست تروریست»د گفت: بشار اس

 «اند که به ما حمله کنند. آنها کل ماجرا را جعل کرده

ایط کنون  توسط بشار اسد، کاملن منطق  و   صحیحرد این اتهامات توسط صدام حسی   و در رس 

یالیسم و صهیونیسم و شستشوشدگان مغاست ها و جعلیات زی هستند که به دروغ. فقط عمال امنر

 این چنیت  باور دارند و به نقض حقوق ملل و قانون جنگل مهر تایید یم زنند. 

یالیست وی سیایس که به خواهد با یاری امنر های غرنر به شک نیست، هر حزب و سازمان و نن 

 آمریکا و بازوی نظایم
 

یه را براندازد و مشوق اش، پیمان فاشیست  و متجاوز ناتو رژیم سور رسکردگ

رژیم جمهوری اسالیم باشد، مزدور  ادامه این سیاست تبهکارانه برای تجاوز نظایم به ایران و رسنگون  

فرویس  بیش نیست، باید پرده از سیمای زرد چنی   جریانات ارتجایع درید، آنها را به عنوان و وطن

یالیسم رسوا ساخت. حزب ما بارها تاکید کرده    و تحویلین  ا هر تغیاست رسنگون  رژیم و عوامل امنر

در سوریه و ایران و یا عراق، کره شمایل و لیتر و افغانستان و هر کشور دیگری وظیفه داخیل مردمان 

اندازی به منابع نفت  و گازی و این کشورهاست، و نه اجانب و استعمارگران جهان  که برای دست

برداشتهموقعیت ژئوپلیتیک و تامی   منافع انحصارا اند. و صلح و امنیت جهان  را ت غول پیکر مایل خن  

و و جریان سیایس اگر به خواهد به بهانه ماهیت سیایس رژیمبه بازی گرفته های مورد اند. هر نن 

یالیست  که نقض آشکار حقوق ملل و حقوق  تجاوز، از محکومیت ضی    ح و شفاف این حمالت امنر

پرچم »ملل متحد است، طفره رود، سکوت کند و یا با برافراشی   کردن منشور سازمان بش  و لگدکوب

یت و سیستم جهان  رسمایه داریزنگ « زده شبه ترتسکیست  چک نر محل علیه همه دشمنان بش 
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 ا نه خواهد عملن کمر همت به تأیید سیاستیبکشد، چه به داند یا نه داند، چه به خواهد 

یالیستملل یمطلتر استعمارگران و ناقضان حقوق الحاق های مهاجم یعت  ارتجاع بندد و به جبهه امنر

 تواند باشد. غلطد و جز این نن   نیمسیایس و فاشیسم غرنر در یم

خواهند به فهمند که ناقضی   حقوق ملل، ناقضی   حقوق بش  هم اند و نیمهنوز نفهمیده عده ای

سوریه به چه روزی دچار  یا ا لیتر خواهند به بینند عراق و افغانستان و ی هستند. این عده نم

یالیست  و استعماری را دراین را نه فهمد و چشم بسته جعلیات رسانه اند.کش کهشده  های امنر

نت  تبلیغ کند، چه به داند و یا نه داند و چه آگاه یات اینن  باشد و یا نه باشد به  فیسبوک و دیگر نش 

یالیسم و صهیونیسم جهان  خدمت یم  .کندامنر

ون  آزادی و دمکرایس فقط با دست خود مردم و از درون هر کشوری جوانه خواهد زد و نه از بن 

است. سازمان  الملیل. کش که این را نه فهمد نوکری اجانب را پذیرفتهتوسط لشخوران بی   

احزاب ناسیونال شونیست کرد،  طلبان رنگارنگ، حزب جعیل کمونیست کارگری،مجاهدین، سلطنت

هستند که به  ایاز ولگردان سیایس سنر  و همه رنگ، از جمله چنی   گروههای خودفروختهای  عده

 دنبال آمریکا روانند. 

یالیستها تروریسم را به بد و خود تقسیم کرده اند. آن تروریسیم که به نفعشان باشد، تروریسم امنر

بخش که عی   امر رهان  »یک  ای آن را به عنوانخونر است، از آن دفاع میکنند و در یک کارزار رسانه

دهند. مثال عملیات تروریست  در دمشق توسط است به خورد افکار عمویم یم« آزادی و حقوق بش  

 رژیم بشار اسد، امر خونر است و یم تواند 
یالیست برای رسنگون  جریانات القاعده و مزدوران امنر

ی مثبت و اجالس شورای امنیت سازمان ملل را برای یک رأی حمله نظایم به سوریه ترغیب کند و گن 

را برای مردم به ارمغان آورد. چنی   تروریسیم خوب است.! اما ترور در عربستان « آزادی»رسانجام 

اندازد، زیرا نفت عربستان علیه رژیم وهانر و نوکر آمریکا امر بدی است زیرا منافع آمریکا را به خطر یم

یالیست  این ترور را محکوم یمهای پشتوانه دلر آمریکاست. لذا رسانه مغایر حقوق بش  »کنند زیرا امنر

 ،  چنی   تروریسیم بد است! «است

یالیست  چنی   ریاکاریریاکاری امنر
پذیرند  های سیایس و اغواگرانه را یمها حد و مرزی ندارد. فقط کسان 

ه یالیستکه نادان و جاهل و یا جن   ها باشند. خوار امنر

یالیسمسناریون  است از طرف « سالح شیمیان  »انه استفاده از بمباران سوریه به به آمریکا و  امنر

متحدینش برای تجزیه و رسنگون  رژیم سوریه و گماردن رژییم همانند رژیم لیتر و یا نظن  آن برای 

یالیست  و عملیات تروریست   اتژیک آمریکا و ارسائیل در منطقه است. این هیاهوی امنر تأمی   منافع اسن 

سوریه هیچ ربیط به آزادی و دمکرایس و حقوق بش  ندارد و از منظر حزب ما به شدت محکوم  در 

 است. 

های اپوزیسیون ضدانقالنر و منحرف ایران  که به تأیید بمباران سوریه در زیر به بخش  از اعالمیه

ین حالت ریاکارانه قربان  و متجاوز را در یک کفه ترازو قرارد اده و در پا رکانر پرداخته و یا در بهن 

یالیسم قصد رسنگون  رژیم جمهوری اسالیم را دارد، مالحظه فرمائید  : امنر

 ! (همه جا تاکید از توفان است)می   اطالعیه شورای میل مقاومت ایران. »

ون انداخی   رژیم ایران و پاسداران و مزدورانشان از سوریه و عراق و یمن تکمیل شود پس از  باید با بن 

 و جنایت علیه سالها مماشا
 

ت با رژیمهای سوریه و ایران که حاصیل جز افزایش جنایتهای جنگ

 پایگاهها و مراکز حمالت شیمیان  و ماشی   
یت نداشته است، هدف قرار دادن و از کار انداخی   بش 

م همه مردم و آزادیخواهان این کشور است. این در راستای پایان   دیکتاتور سوریه خواست منر
 

جنگ

ون انداخی   فاشیسم دیت  حاکم بر ایران و  دادن به فاجعه تاریخ  سوریه است که بایست  با بن 

پاسداران و مزدورانش از سوریه و عراق و یمن تکمیل شود. خلع ید از پدر خوانده و حایم اصیل 



ونیگ حزب کار ایران، شماره  یه الکن  ونیگ نش   ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۰توفان الکن 

 

27 

 بنیادگران  و تروریسم در منطقه و  تروریسم در جهان امروز، لزمه صلح و آرامش و 
رخت بربسی  

 است."جهان 

خانه شورای میل مقاومت ایراندب  (آوریل ۷)  ۱۳۹۶فروردین  ۱۸ ن 

*** 

وان حزب ارسائییل منصور حکمت در مورد سوریه و تجزیه کشورها  مواضع پن 

 در منطقه . تاکید از توفان است! 

وان منصور حکمت، با ماسک  کارگری در ایران و منطقه، بلندگوی « کمونیست»حزب ارسائییل پن 

یالیسم و برای منحرفصهیون ای چنی   كردن مبارزات مردم و تجزیه کشورها در اعالمیهیسم و امنر

 نوشته است: 

سال حاکمیت احزاب ناسیونالیست  به مردم کردستان نشان داده است که برای  ۲۵تجربه بیش از ....»

 و بری از تبعیضات مذهتر و قویم و میل باید دست 
 انسان 

 
این احزاب از برخورداری از یک زندگ

 از عراق میتواند اولی   گام در این 
حکومت کوتاه بشود. برای کارگران و توده مردم کردستان جدان 

مبارزه باشد. خواست مردم کردستان تشکیل یک دولت کرد نیست بلکه تشکیل یک دولت غن  

ه در   مذهتر غن  قویم و غن  میل است که پاسدار حقوق برابر برای همه مردم کرد و عرب و  ترکمن و غن 

وهای چپ و کمونیست در کردستان عراق را به حمایت از یک رفراندوم کردستان مستقل باشد.  ما نن 

 آزاد و به دفاع از جدان  فرا میخوانیم"

 ۲۰۱۷آوریل  ۷، ۱۳۹۶فروردین  ۱۸ حزب کمونیست کارگری ایران

*** 

رابطه با بمباران سوریه توسط  به گوشه ای از اعالمیه حزب ارسائییل "کمونیست کارگری"در 

یالیسم آمریکا توجه کنید:   امنر

وهای نظایم رژیم اسد، تا آنجا که به کشتار مردم منجر نشود، قابل نفس حمله به پایگاه» ها و نن 

 «محکوم کردن نیست

 ۲۰۱۷آوریل  ۷، ۱۳۹۶فروردین  ۱۸ حزب کمونیست کارگری ایران

*** 

سازمان شبه ترتسکیست  « دوقطتر »های تجاوز به سوریه و در افشای ویروس

 اقلیت

اش را در قبال رسوته مواضعای نر رسانجام بعد از چند روز تاخن  سازمان اقلیت با انتشار اعالمیه

های ارتجایع منصور حکمت، کار اقلیت را به دارد. ویروس تئوریاستفاده از سالح شیمیان  اعالم یم

در بیاورد و « دو قطب ارتجایع»ان را به قد و قواره تئوری جان  رسانده است که همه تحولت جه

همه مسایل را با زور در این قالب ارتجایع جای بدهد. نتیجه این تجاوز به تاری    خ، همی   

یموضع یالیسم در کارزار گن  السهم  در هلند و در حق« ایران تریبونال»های ارتجایع و همدست  با امنر

یِع  است. با الهام از این تئوری است که اقلیت با زور سیع « شهرزادنیوز» گرفی   از امکاناِت کاله رس 

اعات ربیط به خلق کند تا تحلیل« دو قطب ارتجایع»دارد همیشه  هایش را ساده کند. اینکه این اخن 
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ایط مشخص ندارد، برای آنها و برای هیچ وان خاخام بزرگ منصور تحلیل مشخص از رس  کدام از پن 

 رد. حکمت اهمیت ندا

یالیستهای غرنر مدیع یم گذارد، رژیم اسد مستبد شوند که رژیم اسد حقوق بش  را به زیر پا یمامنر

کند، رژیم اسد فاسد است و از سالح است، رژیم اسد اپوزیسیون را در داخل سوریه رسکوب یم

بییع است که پردازند.... طشیمیان  استفاده کرده است و به توجیه بمباران سوریه توسط امریکا یم

یالیست اند و هنوز هم ها انسان را در رسارس کره خایک به قتل رساندههای جنایتکار که میلیونامنر

ها وجدان  توانند از کشتار انسانهای کره، افغانستان، عراق و... در اشغال خویش دارند، نیمرسزمی   

ها بعد از خاتمه جنگ، به کمک  انسانمعذب داشته باشند. کسان  که دو بار بمب اتیم را برای نابودی 

های اند و با بمبای را کشتهها ویتنایم، کامبوجر و کرهاند، کسان  که با بمب ناپالم میلیونگرفته

توانند وجدان  آسوده و اورانیویم یوگسالوی و عراق و افغانستان را بمباران و آلوده کردند، هرگز نیم

سب سود حداکنر است و برای کسب آن هدف، به هر جنایت  تن انسان  داشته باشند. ناموس آنها ک

 در یم دهند. 

سازمان اقلیت با محکوم کردن رژیم سوریه که مورد تجاوز نظایم قرار گرفته است و قرار دادن قربان  و 

عملن به نفع « نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هردوتاشون»متجاوز در یک ترازو شعار 

یالیست مانه های ناتو موضع گرفته است. چه نر و داعشیان به عنوان پیاده نظامهای مهاجم امنر رس 

یالیستاست اگر دروغ را باور کنیم و « استفاده از سالح شیمیان  »ها در مورد رژیم اسد وهای امنر

به خورد مردم « سازمان کمونست  »های صهیونیست  را پخش و به به نام یک همان اراجیف رسانه

 شما و این هم مواضع کج و معوج و ضدانقالنر سازمان اقلیت: دهیم. حال این 

توجه کنید.  ۱۳۹۶فروردین  ۱۷به بخشهان  از اعالمیه سازمان اقلیت مورخ  

 همه جا تاکید از توفان است: 

وهای رژیم  یالیسم امریکا در پاسخ به بمباران شیمیان  شهر ادلب که ادعا یم کند توسط نن  ....امنر

های هدایت آوریل( با موشک ۶فروردین ) ۱۷رفته است صبح امروز پنجشنبه بشار اسد صورت گ

شونده غرب سوریه را هدف قرار داد و عده نا معلویم از مردم نر دفاع این کشور را قربان  مطامع سود 

یالیست  خود کرد.   …………………. جویانه و امنر

کردن رژیم ارتجایع بشار اسد کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان )اقلیت( ضمن محکوم  ………….. 

حامیان وی به ویژه روسیه و رژیم جمهوری اسالیم ایران، حمله موشگ امریکا به سوریه و کشتار  و 

مردم این کشور را نن   بشدت محکوم یم کند و خواهان قطع هر چه رسی    ع تر ادامه ی دخالت در امور 

 خاور میانه است. 

 قلیت(کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان )ا

 ساله در سوریه مردم فقن  این کشور را در استان ادلب به کام مرگ فرستاد.  ۶بار دیگر جنگ ارتجایع 

سوز مرتکب این اقدام مستقل از اینکه کدامیک از طرفی   این جنگ خانمان»……………………

 روشن است که هم رژیم بشار اسد و حامیان وی، هم مخالفی   مرتجع و 
ً
 سبعانه شده است، کامال

یالیست  به یکسان در کشتار دسته اند جمیع مردم ادلب سهیمتروریست این رژیم و هم کشورهای امنر

 باشند. و مسؤول تمام فجایع جنگ یم

 محکوم کرده 
ً
کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان )اقلیت( این جنایت ددمنشانه و هولناک را شدیدا

 «باشد. تر مسببی   آن یمو خواهان مجازات هر چه رسی    ع
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 ۱۳۹۶ فروردین ۱۵ کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان )اقلیت(

 ۲۰۱۷آوریل  ۴

زیر پاسخ به دو پرسش در مورد سازمان اقلیت و دریافت کمک مایل از وزارت  در 

کت در ایران تریبونال را مالحظه فرمائید:   امور خارجه هلند و رس 

 سازمان اقلیت و پروژه "شهرزاد نیوز "

 وژه شهرزاد نیوز و دریافت کمک مایل از وزارت امورخارجه هلند بسیار دراز است. داستان پر 

ات سیایس در ایران تأمی     برای تغین 
ً
دولتهای هلند و آمریکا تنها کشورهان  در جهان هستند که ضاحتا

 اعتبار کرده اند.،

xhttp://web.peykeiran.com/new/articles/article_body.asp ... 

ک»ران  یک پروژه دسته جمیع با مشارکت گروه ایوز یشهرزاد ن الملیل اطالعات و ی   ، مرکز ب«دخن 

دام و رادیبا ک»باشد. و مرکز آموزش هلند یمیگان  جنبش زنان در آمسن  ی ی« دخن  ک سازمان خنر

راری ارتباط های خود قرار داده است و در جهت برقتیران  است که موضوعات زنان را محور فعالیا

نگاران در ا گان  جنبش زنان در یالملیل اطالعات و بای   مرکز ب»کند. ران تالش یمیران و خارج از ایبا خنر

دام نگاری ایفیمحتوی و ک« و مرکز آموزش هلندیراد»و « آمسن  کنند.  یمی   ن پروژه را تضمیت خنر

ی در طول  ن وزارت خانه یکند. ا اعتبار یمی   نده را تأمیسال آ ۲وزارت امور داخله هلند خدمات خنر

ران یهای ارتباط جمیع در اها برای رسانهورو در پروژهیون یلیم ۱۵بنا به درخواست مجلس در مجموع 

م  یوز یم شود، تقسیپروژه که شامل شهرزاد ن ۱۱ان یت در میگذاری کرد.........بودجه در نهاهیرسما

 گشت

نت  به اسم " خانه فرهنگ و توسعه پایدار" آمده، ایشان از نام در لینک زیر که در یک یاهو گروه اینن  

ی سازمان اقلیت( همراه با " زنبورک" استفاده کرده است که   خود " مژده فریه")عضو رهنر
تشیکالن 

در ایمییل هم که به همان گروه ارسال کرده، فریم از شهرزاد نیوز را برای "ان جر او" هان  که در آن  

و هستند را بعنوان " رسدبن  شهرزاد نیوز" بصورت ضمیمه ارسال کرده است. که با گروه ایمییل عض

مراجعه به سایت شهرزاد نیوز لزم به هوش زیادی نیست که بتوان فهمید که رسدبن  شهرزاد نیوز 

 همان مژده فریه یا همان زنبورک معروف یعت  " مینا سعدادی " است. 

ews/message/471http://groups.yahoo.com/group/ngon 

یالیسم تشکیالت محکوم امتناع از  بعد از افشای این داستان و  کردن دریافت کمگ مایل از امنر

دام اخراج شد  هواداری اقلیت از من   کتاب تشکالت سیایس آمسن 

یالیست  »سازمان اقلیت و مدافعان   «ایران تریبونال امنر

-حزب کمونیست ایران »، «سازمان راه کارگر»، «سازمان اقلیت»سازمانها و محافل سیایس نظن  

وان منصور حکمت و (« حزب کمونیست )م ل م »، «فدایان اقلیت»، «کوموله و عناضی از حزب پن 

ونشان ... در جریان مشکوک و نامهای همه فن حریف نر و افراد و شخصیت« سازمان مجاهدین»

کت داشته و در پشت دفاع ا« ایران تریبونال»افتضاح  ز زندانیان سیایس سنگر گرفته بودند رس 

یالیست« سازمان اقلیت.» کند، ها را تقبیح نکرده و نیمها و صهیونیستکه دریافت کمک مایل از امنر

 به
 

بیماری کودگ »شود و با اشاره به اثر جاودانه لنی   بنام یم« لنینیسم»یکباره برای این دریوزگ

گویند: اگر دریافت  زند.آنها به منتقدین خود یممصالحه یمدم از مجازبودن « روانه در کمونیسمچپ

ات نظایم دریافت کمک مایل از اجانب بد است، پس چرا عده ای در گذشته از عراق پول و تجهن  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fweb.peykeiran.com%2Fnew%2Farticles%2Farticle_body.aspx%3FID%3D9559&h=ATNYZqovLGWhO3gIjS2hmZJJA0SemWxCFKoQ4YEXz25DE7qJtByeP207RiqM9IEaHRAJSGQDwmiku-DfG3a34qeN6xUI-aYLB69MnT27bV_0nIr_5vfx3ov2OqBePm334ZM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fweb.peykeiran.com%2Fnew%2Farticles%2Farticle_body.aspx%3FID%3D9559&h=ATNYZqovLGWhO3gIjS2hmZJJA0SemWxCFKoQ4YEXz25DE7qJtByeP207RiqM9IEaHRAJSGQDwmiku-DfG3a34qeN6xUI-aYLB69MnT27bV_0nIr_5vfx3ov2OqBePm334ZM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fweb.peykeiran.com%2Fnew%2Farticles%2Farticle_body.aspx%3FID%3D9559&h=ATNYZqovLGWhO3gIjS2hmZJJA0SemWxCFKoQ4YEXz25DE7qJtByeP207RiqM9IEaHRAJSGQDwmiku-DfG3a34qeN6xUI-aYLB69MnT27bV_0nIr_5vfx3ov2OqBePm334ZM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgroups.yahoo.com%2Fgroup%2Fngonews%2Fmessage%2F471&h=ATP61xhswKoArJdc2AI2-Il7Ua39bm7TnxoJ-RJyqIKikJmpRFAhdhhZeRvin5VMVqCTsaA5i7zeXzY4STDrhsBenqrwH4iltgBw4iV1Apkzh5xF2CKvq2ApXVYLLyNOU_Q
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و. آیا افراد و گروهیم ات اجتمایع نن   های چند نفره و فرقهکردند.... غن  ها بدون پایگاه اجتمایع و تأثن 

فریبانه همدست  با ارتجاع و دست زنند؟ البته یم توان با این استدللت عوام مجازند به مصالحه

غسل تعمید داد. به دریافت پول و کمک مایل « مصالحه»مراجع امنیت  را نن   توجیه کرد و تحت نام 

، رویزیونیست های چیت  و یا رویس... نادرست و به هر شکل در گذشته چه از رژیم عراق و یا لیتر

یالیسم آمریکا و هلند بطور رسیم و ارتجا یع بوده است. حال وضیع پیش آمده است که امنر

و راست  « چپ»های ارسائیل به صورت غن  رسیم به اپوزیسیون تقلتر ایران، اعم از صهیونیست

طکمک مایل یم ایط کنون  همانا هان  دارد و این پیشکنند. این کمک مایل حتما پیش رس  ط در رس  رس 

ی در قبال جنگعدم موضع یالیسم، تحریم اقتصادی ایران و جداساخی   مبارزه گن  طلتر امنر

یالیست  است که باید به صورت معیونر درآید تا باب طبع  دموکراتیک از مضمون ضدامنر

یالیست یالیست  و ها گردد. ایجاد سازمانامنر دولت  در ایران که از مبارزه ضدامنر های غن 

د و در مورد جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و فلسطی   و لبنان و رونضدصهیونیست  طفره یم

ط سپارند، مخالف خروج نر کنند، ابوغریب و گوانتانامو را به فرامویس  یملیتر سکوت یم قیدورس 

طفره « ارتش آزاد»متجاوزین از خاک عراق و افغانستان هستند، از محکوم کردن اپوزیسیون سوریه و 

 اند. شوند این مسایل به ما مربوط نیست، از این قماش یمروند...و مدیعیم

سازی سیایس در که سخت تحت فشار سیایس منتقدین قرارگرفته بود، از شفاف« "ایران تریبونال

یالیست  از امنر
کردن تحریم ها طفره رفت، اما طفره از محکوممورد دریافت کمک مایل و تبلیغان 

ی نزدیک با آقای پیام اخوان که موافق بمباران و تجزیه یوگسالوی و اقتصادی ایران و از طرف  همکار 

یالیست  هاگ بود، عملکردشان را به زیر عالمت سئوال برد. طبق   محاکمه میلوسوی    چ در تریبونال امنر

بیش از پانصد میلیون نفر در رسارس »گزارش تریبونال در مرحله اول دادگاه جمهوری اسالیم در لندن،

گزاری سوئد و  جهان از طریق نر نر یس ورد رسویس، الجزیره، العربیه، تلویزیون کانال دو سوئد، خنر

، چندین رادیو و سایت فعالن اجتمایع در آمریکا و شبکه اطالع ده ها روزنامه سوئدی و بریتانیان 

 در جریان دادگاه قرار گرفتند. « پرس اسوسیش»رسان  

بودن میکند، مخالفت خود را با تحریم اقتصادی و ستقلمطمی   باشید اگر این تریبونال که مدیع م

دهتجاوز نظایم به ایران اعالم یم شد. همی   امر ای برخوردار نیمنمود، از چنی   پوشش  تبلیغان  گسن 

ریاکاراند، به آلت « ایران تریبونال»های متحدش در وسازمان« سازمان اقلیت»دهد که نشان یم

یالیست باختگان سیایس های جانده و به فریب افکار عمویم و بویژه خانوادهها تبدیل شدست امنر

یالیستمشغول  نن   دریافت کمک مایل از امنر
 

ها محسوب اند. دریافت امکانات تبلیغان  و لجستیگ

شود. اگر برای درج یک خنر و یا اعالمیه سیایس کوتاه در نر نر یس و یا رادیو فردا و دیگر رسانه یم

ی به صده ها و صدها اش به دها یورو و یا دلر نیازمند است، پوشش تبلیغان  بدین وسعت هزینهخنر

توان به ریکاری ادامه داد و به گونه توجیهات کودکانه نیمرود. با توسل به اینهزاردلر فراتر یم

 زد. خودفریتر دست

*** 

یبه بخش  از اعالمیه حزب تجزیه عبدهللا  طلب کومەلە کردستان ایران به رهنر

 زتوفان است!  توجه کنید. همه جا تاکید ا  ١٣٩٦فروردین ١٦مهتدی مورخ 

در آغاز بحران سوریە تاکنون این برای چندمی   بار است کە از طرف حکومت بشار »................ 

اسد برای رسکوب مردم از سالح شیمیای استفاده شده است. بە درخواست سازمان ملل یم بایست  

ث سوریە از سالح شیمیان  خلع شده و بە هیچ شیوهای حق استفاده از این سالحها را حکومت بع

علیە مردم نر گناه کشورش را نداشتە باشد، اما حملە بە ادلتر نشان داد کە این حکومت تا این لحظە 
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 نە کە از سالحهای کشتار جمیع و شیمیان  خلع نشده است، بلکە بدونە هیچ ترس و واهمەای از آنها 

 نن   استفاده یم کند. 

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن ابراز همدردی با قربانیان این واقعە تلخ ضدانسان  این حملە 

ی جهان  خواستار محکوم کردن این  شیمیان  را محکوم کرده و از مجامع و مراجع سیایس و حقوق بش 

 و امنیت م
 

ردم نر گناه سوریە مسئول بوده حملە وحشیانە است. نر شک جامعە جهان  در برابر زندگ

و روا نیست در سکوت جامعە جهان  بشار اسد بە کمک همە جانبە حکومت ایران بدین شیوه مردم 

حزب کومەلە همچنی   خواستار محاکمە جنایتکاران جنایتهای سوریە و  نر گناه را بە سالخ بکشد. 

 ە است، یم باشد."ت جمهوری اسالیم ایران کە حایم اصیل رژیم سوریکوتاه کردن دس

*** 

حزب طلب و پرو ارسائییل به بخش  از اعالمیه دفن  سیایس حزب تجزیه

ی مصطق  هجری مورخ   ١٣٩٦فرودین  ١٦دمکرات کردستان ایران به رهنر

 توجه فرمائید. همه جا تاکید از توفان است: 

پناه روستای خان ، ارتش وابسته به حکومت جنایتکار اسد در سوریه، مردم بیگناه و نر ».......

شیخون در جنوب استان ادلب سوریه را آماج حمالت شیمیان  قرار داد. در این تهاجم هوان  که یط 

آن بمب شیمیان  به کار گرفته شده بود، بیش از یکصد تن کشته و صدها تن زخیم شدند که حال 

ژیم اسد، نخستی   اقدام ی شیمیان  هوان  ر این حمله برج  از این مجروحان وخیم اعالم شده است. 

ی از این قبیل  از این دست علیه مردم سوریه نیست و پیش از این نن   به کرات مرتکب جنایات ضدبش 

بایست  خلع سالح شده بود، از همی   رو بر اساس معاهدات و تصمیمات پیشی   سازمان ملل متحد یم

اسالیم و مشارکت این رژیم در ی رژیم جمهوری جانبهشد، لیکن به دلیل حمایت همهشیمیان  یم

جنگ داخیل سوریه و همچنی   حمایت و پشتیبان  سیایس و نظایم روسیه از رژیم اسد، رژیم بعث 

ی خود ادامه داده و در ارتکاب این جنایات از حمایت آشکار  سوریه به جنایات و اقدامات ضد بش 

ات کردستان ایران ضمن ابراز حزب دمکر  رژیم جمهوری اسالیم و سپاه پاسداران برخوردار است. 

ی، بمباران شیمیان  مزبور را محکوم نموده و از تمایم مجامع همدردی با قربانیان این حادثه
ی ضد بش 

دوست تقاضا دارد که این اقدام را محکوم کنند و همزمان نن   از مجامع و  و محافل سیایس و بش 

ز مردم بیگناه سوریه حمایت کنند و از جنایات خواهد که االملیل و مراکز قدرت جهان  یممحافل بی   

 «رژیم اسد و رژیم جمهوری اسالیم در سوریه ممانعت به عمل آورند. 

*** 
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 حال به اظهارات خانم کارلو پونته توجه کنید: 

 بمباران شیمیان  توسط دولت سوریه
 پرچم دروغی  

یالیسم و خودش کش  است که برای مخالفان غرب در پانویش: خانم کارلو پونته یگ از عوامل امنر

کرده است. وقت  وی حاض  است دست دوستان خود را رو کند سازی یمدادگاه کیفری لهه پرونده

گرند. لطفا به بخش  از ترجمه  گو و غارتنشانه آن است که دوستان و همدستان وی همه دروغ

 اظهارات کارلوپونته توجه کنید: 

 علم دروغی   واشنگی      

ملل متحد تأیید کرد که سازمان 

واشنگی   از شورشیان سوریه ، که 

اند سالح شیمیان  سارین را بکار برده

 کند. حمایت یم

رسانه ها دروغ  گوید. واشنگی   دروغ یم

 گویند. یم

خانم کارل دل پونته یگ از مسئولن 

سازمان ملل اعالم کرد: ترامپ و اوباما، 

 هایشان خونی   است. هر دو دست

 بمباران شیمیان  توسط دولت سوریه را برای موجه جلوهوا
  پرچم دروغی  

قانون  شنگی  دادن حملۀ غن 

 خود به سوریه به دست گرفته است. 

وهای دولت   ۲۰۱۳در سال  سازمان ملل گزارش کرد که شورشیان سوریه، تسلیحات شیمیان  علیه نن 

بکار برده است  د، سالح شیمیان  علیه مردم خود اند. و ادعای واشنگی   را که بشار اسسوریه بکار برده

 را رد کرد. 

سازمان ملل اعالم کرد که گروهای وابسته به القاعده توسط اتحادیۀ نظایم غرب ) ناتو( مجهز به این 

ی آن را توسط پنتاگون آموزش دیدهسالح شده اند. و سازمان ملل اعالن کرد: اند. و طرز بکارگن 

ی این سالح شیمیان  حمایت یم کند، مسئول واشنگی   که از شورشیا ن، علیه دولت سوریه در بکارگن 

یت است.   این جنایت عظیم علیه بش 

ی گاز سارین مخرب اعصاب، بوده  شواهد بدست آمده از مصدومی   و کادر پزشگ، حایک از بکارگن 

 است. 

 -supported-us-that-confirmed-nations-http://www.globalresearch.ca/united

weapons/5583988-chemical-using-were-rebels 

*** 

  

http://www.globalresearch.ca/united-nations-confirmed-that-us-supported-rebels-were-using-chemical-weapons/5583988
http://www.globalresearch.ca/united-nations-confirmed-that-us-supported-rebels-were-using-chemical-weapons/5583988
http://www.globalresearch.ca/united-nations-confirmed-that-us-supported-rebels-were-using-chemical-weapons/5583988
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به سندی از پزشکان سوئدی مدافع حقوق بش  در افشای دروغی    اکنون

 اتهامات شیمیان  توجه کنید: 

 اعالم داشت:  swedrhr« پزشکان سوئدی مدافع حقوق بش  »سازمان 

 دروغی   شیمیان  خود را تهیه کنند:  برداری به قتل رسانیده بودند تا فیلمکودکان سوری را قبل از فیلم

، هشتم آوریل   ۲۰۱۷کانون نویسندگان اردن 

جم: احمد مزاریع   من 

سازمان پزشکان سوئدی مدافع »...»

فاش ساخت که گرویه  « حقوق بش  

برای « کاله سفید»که به دروغ خود را 

نامند، با نجات مجروحان در سوریه یم

 خدعه و فریب به ساخی   فیلم شیمیان  

قتل اطفال سوری دست زده است، 

این گزارش از طرف سپونتیک نن   

انتشار یافته است. سازمان سوئدی 

کسان  که خود را گروه »گوید مذکور یم

نامند، نه فقط نجات داوطلبانه یم

اطفال سوری را نجات نداده، بلکه 

برعکس، آنها این کودکان را ابتدا به قتل 

بیشن  حالت واقعیت   بمباران شیمیان  خود را آنچنان تهیه کنند تا رسانیده تا بتوانند فیلم دروغی   

هان  از ویدیوهای این سازمان اضافه کرده است که پس از تحقیق دقیق از قسمت «.داشته باشد

دهد، متخصصان ما به موجود که درد و رنج کودکان سوری را در نتیجه این بمباران شیمیان  نشان یم

ابتدا اقدام به ترزیق اطفال به وسیله ماده آدرینالی   و « گروه نجات اطفال»که   اند این نتیجه رسیده

به وسیله آمپول بلندی در اطراف قلب کودکان نموده، با درنظرگرفی   این که برای نجات افراد 

، نباید به این شکل عمل شود. متخصصان سوئدی ما پس از آسیب دیده به وسیله مواد شیمیان 

اند که این کودکان ابتدا بوسیله ترزیق بیش از حد این ماده وها به این نتیجه رسیدهرویت دقیق ویدی

اند. در این مرحله هیچ آثاری از تأثن  مواد شیمیان  بر این اطفال دیده مخدر به حالت احتضار انداخته

ارش چنی   انجام گرفته و وانمود شده است، که بر حسب گز شود. جنایت قتل این کودکان ایننیم

اضافه بر این «.نجات دهند»اند آنها را خواسته(گویا یمveterans todayروزنامه آمریکان  )

به عنوان سئوال « عملیات نجات»های غرنر این جمله را که یگ از افراد کاله سفید عضو رسانه

و در « دهم؟برداری چگونه قرار بچه را قبل از فیلم»پرسد: اند، وی یمپرسد، درست ترجمه نکردهیم

 شود. گفته نیم« نجات بچه»ای در مورد اینجا هیچ کلمه

چهارسال پیش تشکیل شده و در ظاهر به عنوان « کاله سفیدها»لزم به یادآوری است که سازمان 

طرف  دارد، اما این سازمان در تاری    خ کوتاه خود به علت نش   سازمان  انسان  و داوطلب و ادعای نر 

مورد اتهام قرار گرفته است، نمونه بارز آن در سپتامنر سال گذشته اتفاق افتاد؛  گزارشات دروغ بارها 

داد هواپیماهای رویس زیرا فیلیم را به دروغ برای فریب افکار عمویم تهیه کرده بود که نشان یم

کنند. اما چندی بعد روشن شد که محتوای این فیلم یک مناطق  مسکون  را در سوریه بمباران یم

 روسیه در سوریه، در فلسطی   تهیه شده بوده است. هفته 
وی هوان  وع فعالیت نن   «قبل از رس 
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 حاشیه انتخابات ترکیه در
 اردوغان و برگزاری رفراندم قانون اسایس در ترکیه

، کشور ترکیه ۲۰۱۷آوریل  ۱۶روز 

بنابر درخواست اردوغان شاهد 

 «اصالح»پریس برای برگزاری همه

ود. اردوغان قانون اسایس کشور ب

 ،ها قبل از برگزاری این همه پریسمدت

ات ارتجایع عمده در  خواست تغین 

قانون اسایس را مطرح کرده بود. او 

 ۲۰۱۵امید داشت که در انتخابات 

وزی عمده در پارلمان کسب کرده و  پن 

، «هاحزب دمکراتیک خلق»آراء به  ٪۱۰اما در آن انتحابات  پوشاند. ه واست خود جامه عمل بخبه 

وهای اپوزیسیون کرد و احزاب چپ جامعه، تعلق گرفت. و این موجب شد که برنامه   از نن 
ائتالف 

 فتد. و اردوغان برای تغین  قانون اسایس به تعویق ا

ایم نیمغاز آنجان  که اردو  و از آنجان  که احزاب  ،گذارد ان و حزب عدالت و توسعه به آراء مردم احن 

او  ،کنند افشا یم ،مردیم بودن برنامه اردوغان را در مقابل چشمان مردمهای دمکراتیک ضدو سازمان

داد و به رسکوب وحشیانه و وسیع در جامعه دست زد. حزب تمام خلق به اختیار را از دست افسار 

هزار نفر از مردم کردستان آواره  ۲۰۰تروریسم ارتباط داده شد، جنگ بر علیه کردستان آغاز گردید، 

نظایم بدون پایان به آنها اعمال گردید، شهرهای کردستان همچون حلب و فلوجه به شدند، حکومت 

ان حزب دمکراتیک بویرانه ت ها به صدها سال زندان محکوم شدند. ازدوغان لقخدیل گردیدند، و رهنر

 جامعه تحمیل نمودند.  ش جو خفقان و رعب و وحشت را بر او دولت

ف  جامعه را تشدید نمود. در پس کودتا، رسکوب  ۲۰۱۶کودتای شکست خورده ژوئیه  وهای من  نن 

هزار کارمند دولت  از کار برکنار شدند، اردوغان دستور تصفیه در  ۱۰۰هزار نفر دستگن  شدند،  ۱۰۰

ایط بسیاری از بخش این اولی   بار  طراری در کشور اعالم گردید و..... اضهای دولت  صادر نمود، رس 

 ت که مردم ترکیه با این سطح از تهدید و ارعاب مواجه شدند. اس ۱۹۸۰و  ۱۹۷۱پس از کودتای 

ایط برای برگزاری همه ایط خفقان را بر کشور تحمیل نمودد، رس  پریس تغین  قانون اسایس، اردوغان رس 

به  «نه»آن  و تجمع محدود گردید، فعالیت برای کارزار اضطراری در کشور ادامه یافت، آزادی گردهم

ان اپوزیسیونپریس قانون اسهمه به رفراندم  «هن» رهنر کارزار  ۱۲۰منجمله  ،ایس رسکوب شد، رهنر

 ۱۵۰ گولن برعلیه کشور قلمداد کردند. بیش از هللادستگن  شدند و کل کارزار را بخش  از توطئه فتح

 ۲۰۰تشکل مدن  منحل شدند،  ۱۵۰۰رسانه عمویم از تلویزیون تا رادیو و روزنامه توقیف شدند، 

را ممنوع  «بگو نه به رفراندم»ش رسود خدستان پر ش  از کخنگار به زندان افتادند، استاندار بروزنامه 

ابراهیم کابوغلو از کار برکنار شد، کاریکاتوریست معروف  ،اعالم کرد ، متخصص قانون اسایس ترکیه

 مویس کارت به زندان افتاد ، ترکیه

یه اردوغان ب ی حزب دست راست  ه ب ،چیلو دولت باغ« حزب عدالت و توسعه» رهنر  حرکت»رهنر

پریس از تمام اردوغان در طول کارزار برای همه کردند. به رفراندم را هدایت یم «آری»کارزار «گرامیل

های جمیع را که استفاده نمود و رسانه «ریآ»ی أمنجمله امکانات مایل برای کسب ر  ،امکانات دولت  

وزی»تواند به ه بسیج نمود تا ب ،اند تهبا صد رشته به امکانات مایل دولت  وابس  رسد. هب «پن 



ونیگ حزب کار ایران، شماره  یه الکن  ونیگ نش   ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۰توفان الکن 

 

35 

(  ٪۵۱،۳ی )أمیلیون ر  ۲۵ «آری»گرانه دولت، کارزار بند و اقدامات رسکوبه پس از این همه بگن  و ب

و  ء( رای کسب نمود. شواهد فراوان  موجودند که بیانگر تقلب در آرا ٪۴۸،۷میلیون ) ۲۴ «نه» کارزار 

ی اسیأتخلف در روند ر  ان   ته شده بود. خها ریی بدون مهر به صندوقأمیلیون ر  ۱،۵ت. گن  رهنر

ی بدون مهر را باطل اعالم  أمیلیون ر ۱،۵ند که تبه رفراندم از کمیته عایل انتحابات خواس «نه»کارزار 

ثابت »مگر آنکه  ،شمرده میشوند  ءاعالم نمود که این آرا  ،ویل این کمیته با وجود شکایات متعدد  ،کند 

که باید به عملکرد و روند  «کمیته عایل انتحابات»عبارت دیگر، ه ب!!  «نها تقلتر هستندشود که آ

 خود تبدیل به شورای حکام شده بود.  ،انتخابات نظارت داشته باشد 

خواه حزب کمالیست جمهوری»و  «هاحزب دمکراتیک خلق»به رفراندم که توسط  «نه»کارزار 

یت شکننده آرا توانست در بسیار  ،شد هدایت یم «مردم را کسب نماید: در  ءی از شهرهای بزرگ اکنر

ناق  ٪۵۷، وان  ٪۵۹، آنتالیا  ٪۵۱، آنکارا  ٪۶۸، ازمن    ٪۵۱استانبول    ٪۶۵، دیار بکر ٪۷۱،رس 

های ترکیه نادیده گرفته شهرهای کوچک و دهکده های دور افتاده که برای سالیان دراز توسط دولت

ی أبه حزب عدالت و توسعه ر  ،شهری در آنها تقویت شده بود  شده بودند و احساسات ضدافاده

 دادند و بدین طریق و با تقلب و تخلف رفراندم رای مثبت آورد. 

ات بسیار واپسگرا و ارتجایع ،اصالحان  که قرار است اردوغان در قانون اسایس ایجاد کند  اند. این تغین 

ل خواهد   سیستم پارلمان  ترکیه را با یک ریاست جمهوری قلدر  که بر قوه مقننه و قوه قضائیه کنن 

دهد که رئیس جمهور فرمان قانون  صادر کند، بودجه کشور را کند، اجازه یمتعویض یم ،داشت

تدوین نماید، دست به انتصاب مقامات قضان  بزند، پارلمان را منحل نماید، نامزدهای حزب حاکم 

ه..  برای انتحابات پارلمان  معرف  نماید و   «گویبله قربان»بدین ترتیب پارلمان تبدیل به نهاد   . غن 

ات وسیع ؛واهد شد خرئیس جمهور  نهادهای  ؛شود تر بازگذاشته یمدست اردوغان برای ایجاد تغین 

بر  ۲۰۲۹تواند تا سال واهند داشت، اردوغان یمخکشیدن رئیس جمهور را ندولت  توان به چالش

 اریکه سلطنت باف  بماند. 

ه پریس برا در این همه ءاش دولت باغچیل امید داشتند که دو سوم آرا یار دست راست   اردوغان و 

وع جلوه دهند ه آورند تا بدست ات قانون اسایس را مش  وزی ضعیف آنها،  . توانند تغین   -٪۴۸،۷اما پن 

اییط که این نتیجه رفراندم ب۵۱،۳٪ ال طور جدی از طرف مردم مورد سو ه ، در رفراندم بویژه در رس 

تازی را به او اجازه یکه دهد،م آنکه قانون اسایس جدید به اردوغان اختیارات زیادی یمغر است، عیل

ایط استبدادی و با تقلب  نخواهد داد. بخش وسییع از مردم بر این باور  هستند که چون رفراندم در رس 

وعیت داخیل ندارد. به ،برگزار شده است ست وزیر اردوغان خنمی   دلیل است که ه رفراندم هیچ مش 

 عضو یک کشوریم، ما اعضای یک پیکریم ما »که :  در پس اعالم نتایج گفت
 

اما مردم در  !! «همگ

که را  پذریم، ما حاکمیت  ما حاکمیت فردی بر جامعه را نیم»ند: دفریاد من   ، ات پس از رفراندمر تظاه

ف بی   مردم و حکومت را رفراندم شکا. «پذیریمنیم، هایش به جنگ و رسکوب متگ استسیاست

های آن  رایه جز رودررون  مستقیم با دولت وجود نخواهد داشت. از تر کرده است و در چالشعمیق

شورای اروپا از  . ارجر هم از هم اکنون احتالف ترکیه و اتحادیه اروپا  تشدید شده استخنظر 

بش  اروپا در مورد حقوق اردوغان خواست که استقالل قوه قضائیه را حفظ کند و به کنوانسیون

ام ب های عاقل از ترکیه خواست که مانند آدم ،زیگمار گابریل ،ارجه آلمانخگذارد. وزیر امور ه  احن 

 آمن   است و آنکه نتیجه انتخابات فاجعه:  گفت  ،از حزب سوسیال دمکرات ،اکسل شافر . حرکت کند 

  الم ترکیه در خطر یک جنگ داخیل قرار یک ک آلمان مقایسه کرد. در  ۱۹۳۳را با انتخابات پارلمان  

اطوری رجب اردوغان به گور  ده شده و باید گورش را گم کند.  گرفته است و رویای احیای امنر  سنر
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محصول تروریسم  «تروریسم داعشی»

 دولتی غرب است
 ۲۰۱۷آوریل . استکهلم حاشیه ترور در  در گزاریس  از سوئد 

هفتم آوریل ماه  استکهلم در  در  ترور  

 نفر و  ۴شدن ری که منجر به کشتهجا

گناه  شدن شماری از مردم نر مجروح

جامعه سوئد را همانند  ،گشته است

دانمارک و  آلمان و  در بلژیک و  ترور 

در  شدت لرزاند و ه لندن و پاریس.... ب

های سازمان شوک فروبرد. احزاب و 

یک با توجه به ماهیت  سیایس هر 

طبقان  خود به اظهارنظر  سیایس و 

رداخته و این اقدام تروریست  را پ

كا و یعنوان متحد امر ه هاست بمحکوم کردند. شایان توجه است دولت سوسیال دمکرات سوئد سال

 ن  كه در چند سال اخ  یكند و طبق اسناد...عمل كرده و یم تر یه اروپا در سوریه و افغانستان و لیاتحاد

از جبهه  یاسوریه به شاخه در  «دمکرایس» ارتقاءسوئد تحت لوای آموزش و  ،افته استیانتشار 

که جبهه   میدانند همه ن را نن   ی. ایونها كرون كمك مایل كرده استلیم ،تروریست النرصه خوار و آدم

سوریه و استقرار  سکولر  م مستقل و یرژ  رسنگون   یبرا ست  یترور  یهار سازمانیالنرصه با داعش و سا

 ترف  و  ش هیچ ربیط به مردم سوریه و امد و مبارزاترز یم «خالفت اسالیم» حكومت وابسته و 

 رانگر دولت  یسم و یرساند كه ترور دیگر این امر را به اثبات  . ترور در سوئد بار ارد دمکرایس ند

و یه آن و و مبارزه عل ءدر اروپاست و بدون افشا  ت  ین چنیا یغرب خالق داعش و ترورها ست  یالیامنر 

ن یا توان از نیم ،ت ناهنجار هستند ین وضعیخود مسبب ا كه« یبش  ق حقو »یاکار ر  یهادولت

های آورد. بسیاری از شخصیتعمله ممانعت ب ،دهد یمگناه را هدف قرار كوچك كه مردم نر   یترورها

یالیستچپ و ضد های ضدجنگ و مستقل و سازمان انگن   بر کردن این ترور نفرتضمن محکوم ،امنر

 گرفی   از مشارکت در های نظایم و فاصلهوج سوئد از پیمانخر  علیه تروریسم دولت  غرب و  پیکار 

یالیست  جنگ هشدار ، نئوفاشیسم در سوئد  و به خطر رشد راسیسم و  ند ورز میتاکید  ،های امنر

 . دهند یم

کردن و برافراشی   جریان حرکتخالف چنی   فضای دوداندودی، ها در وظیفه کمونیست ،روشن است

 و پرچم مبارزه علیه سیاست ضدپن
 

 است. ابراز خارجر  اهندگ
 

ی و اعالم همبستگ  با  ستن  
 

همبستگ

 ای و های حاشیهشان در آلونکاسخ به تقاضای اقامتپها در انتظار ای که سالهزاران پناهنده

یالیست   هاست و وظیفه کمونیست برند،رسیمهخطر اخراج ب در  نشی   و ن  فق نه بورژوازی امنر

ن با اشاره به یک ترور جنایتکارانه همه پناهجویان را تروریست قلمداد  وجدان. نیم توانر  سودپرست و 

دهد که آمار نشان یم الملیل را لگدمال کرد. های بی   تمام کنوانسیون کرد و مرزها را بسوی آنها بست و 

هفتم  چند سال اخن  در سوئد بیش از آنچه در مرکز استکهلم در  شمار ترورهای نئونازسیست  در 

یک رسانهیم  ،داده استآوریل رخ   و  «وحدت میل»فریاد  های بورژوازی و باشد. اما تبلیغات هیسن 

های خودفروخته رسانه کند. هرایس و راسیسم از قضا هدف دیگری را دنبال یمزدن به اسالمدامن

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5piL4afTAhXLjCwKHeYcC7AQjRwIBw&url=http://www.persianherald.com.au/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4/&bvm=bv.152479541,d.bGg&psig=AFQjCNHpqzfSQ1w_qNQly8zAJXj19IfTTQ&ust=1492390217164843
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وری برای رسکوب تروریسم نئونازیست  ندارند و آن را لزم و داخیل گویا حساسیت  به   ها کمونیست  ض 

 دانند. یم و طبقه کارگر 

وهای انقالنر و    نن 
 
این فضای  شدن از باید شجاعانه بدون مرعوب ،ها یژه کمونیستبو  ،خواهترف

پس اشک  های راست ارتجایع که در جانبه و ضدخارجر به افشای احزاب وسازمانتبلیغان  یک

هان  سوی انسانه ل مرزها بخواهان بسی   کام سنگر گرفته و ، تمساح ریخی   برای قربانیان این ترور 

دوستانهدخالت» ترور و  جنگ و  اثر  شوند که در یم  شان شده اند،مجبور به ترک وطن «های بش 

ناسیونالیست  وفادار  پردازند و هب  احزاب بورژوان  و  مانند. دولت سوسیال دمکرات و هب به اصل انن 

ه ب ،مردم وارد شده است شوگ که بر  جسی   از شیادانه با سود  ،های مرتبط با دستگاه حاکمرسانه

ل پلیش و تا با تشدید قوانی   ضد ،دنبال آنند  ، کنن 
 

و  شنود و  پناهندگ  حقوق دمکراتیک و  .. غن 

راست  که مبارزه با تروریسم جدا از مبارزه با ه ب زحمتکشان را پایمال کنند.  آوردهای کارگران و دست

یالیسم و راسیسم و فاشیسم نیست و  ای توان به کتمان این اصول پایهبرداری نیمچ کالهبا هی امنر

 خورد. ه فریب تبلیغات بورژوازی را ن دست یازید. باید هوشیار بود و 
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اعالمیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین 

 در رابطه با بمباران شیمیائی
 جبهه خلق برای آزادی فلسطی   حمله آمریکا به سوریه را محکوم کرد

دی فلسطی   جبهه خلق برای آزا

کردن حمله آمریکا به خواستار محکوم

 با 
 

ات و اعالم همبستگ فرودگاه الشعن 

 دولت و ملت سوریه شد. 

جبهه خلق برای فلسطی   ضمن 

کردن حمله آمریکا به فرودگاه محکوم

ات، این حمله را در راستای  الشعن 

حمایت از تروریسیم دانست که دولت 

 ترامپ مدیع مبارزه با آن است. 

 کامل با رژیم صهیونیست  و طرف این
 

هان  که همچنان جبهه افزود: این حمله آمریکا از طریق هماهنگ

 کنند، صورت گرفت. برای تجزیه سوریه تالش یم

ی جز تالش برای  جبهه خلق برای آزادی فلسطی   در ادامه تاکید کرد که حمله آمریکا به سوریه چن  

ای که وحدت این کشور حفظ حل بحران سوریه به گونه های سیایس با هدفبسی   راه به روی تالش

 شود، نیست. 

قانون  آمریکا در شمال سوریه با هدف این جبهه افزود: نیم  غن 
توان بی   این حمله و حضور میدان 

 تاثن  بر روند حوادث میدان  در آنجا، فرق قائل شد. 

 با دولت و ملت سوریه و محکوم
 

کردن حمله آمریکا به فرودگاه   این جبهه خواستار اعالم همبستگ

ات شد.   الشعن 

ها برای مقاومت در برابر پارچه شدن تالشجبهه خلق برای آزادی فلسطی   همچنی   خواستار یک

 تجاوزهای آمریکا در منطقه که ممکن است در آینده شدیدتر شود، شد. 

ات س فروند  ۵۹وریه را با آمریکا بامداد امروز جمعه در تجاوزی آشکار، یک پایگاه نظایم الشعن 

 موشک از نوع توماهوک هدف قرار داد. 

ات، این اقدام را تجاوزگری و  فرماندیه کل ارتش سوریه با محکوم کردن حمله آمریکا به پایگاه الشعن 

 اند. ها دانست و اعالم کرد که در جریان آن شش نفر کشته شدهکمک به تروریست

ات سوریه را حمایت فرماندیه کل ارتش سوریه همچنی   حمله مو  شگ آمریکا به پایگاه هوان  الشعن 

 النرصه دانست. های تروریست  نظن  داعش و جبههواشنگی   از گروه

 منبع:مجله هفته
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 سالگی انقالب اکتبر ۱۰۰به استقبال جشن 

 برویم
 یاران!  رفقا، دوستان و 

 

 انقالب اکتنر 
 
امسال صدمی   سالگ

این  سوسیالیست  شوروی است. یادآوری

، درس آموزی و انقالب عظیم سوسیالیست 

د طبقان  پرولتاریا و بیان تأ ات آن بر ننر ثن 

حائز اهمیت است.  های جهان بسیار خلق

انقالب اکتنر شوروی نخستی   دیکتاتوری 

پرولتاریا، نخستی   دمکرایس واقیع را برای 

یت اهایل کارگر و  زحمتکش مستقر ساخت  اکنر

ی گشود. و شاهراه نویت  بر روی   کاروان بش 

ی او و سپس تحت  انقالب در زیر پرچم رسخ لنی   کبن   انجام یافت. حزب بلشویک شوروی تحت رهنر

ی ادامه ایط مداخله سهمگی    رفیق استالی   دیکتاتوری پرولتاریا را در  دهنده کار او رهنر سیایس،  رس 

خونی   از  اقتصادی و  ، خونی   و غن 
 

   مصون داشت و استوار گزند دشمنان داخیل و خارجر   فرهنگ

لنینیسم را نخستی   وظیفه والی خود بشمارآورد، منحرفان  - گردانید، پاسداری از خلوص مارکسیسم

گران را از صفوف حود زدود و وحدت اصویل حزب طلبان و ندبهتسلیم های رنگارنگ و و اپورتونیست

وزمند  ات این انقالب پن  سوسیالیست  بر جنبش کمونیست   را مانند مردمک چشم گرایم داشت. تاثن 

این انقالب به سازماندیه کارگران و زحمتکشان  های ایران نن   با الهام از کمونیست  عظیم بود و  ،ایران

یالیسم پرچم رهان  از ستم طبقان  و  مقابل ارتجاع داخیل و  زدند و در دست  میل را برافراشتند و در  امنر

ناسیونالیست  خو  نخستی   کشور  دفاع از پایگاه انقالب جهان  و  د و عی   حال به وظیفه انن 

 از  روی امسال به مناسبت صدمی   سالگرد انقالب اکتنر سوسیالیست  جامه عمل پوشیدند. بدین

اث انقالنر جنبش کمونیست  ایران از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز  ر برای استقرا من 

یسوسیالیسم علیه ارتجاع، رسمایه آوریم و با نن   تجلیل به عمل یم الیسم و رویزیونیسمداری، امنر

ان  و انتشار مقالت تحلییل از  برگزاری جشن و  این انقالب عظیم تاریخ  به استقبال اکتنر  سخن 

ویم. از  آوریم تا همراه با استثمار دعوت به عمل یم ستم و  عاشقان رهان  از  دوستان و  همه رفقا و  من 

کت نماین ، انقالنر که جهان را تکان داد، تجلیل این انقالب تر از د تا هرچه باشکوهما در این جشن رس 

 عمل آوریم. ه ب
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ات عظیم اجتمایع آن در جهان و ایران صد   انقالب کبن  اکتنر و تاثن 
 
 سالگ

 تجلیل از میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران

 از دوران حزب کمونیست ایران تا به امروز

یالیسم و رویزیونیسم برای استقرار س  وسیالیسم علیه ارتجاع، رسمایه داری، امنر

، نمایشگاه عکس،  ، شعرخوان  ی شامل رقص محیل، موسیق  ، نمایش فیلم، برنامه های هن  ان  سخن 

 شام

 در شهر ماین   آلمان ۱۸ساعت  ۲۰۱۷ماه مه  ۲۷شنبه 

 

 

 

 

 

 در عرصه جهان  

100 Jahre Oktoberrevolution und ihre 

Bedeutung für heute 

Seminar und Veranstaltung: 9-11 Juni in der Jugendherberge Tübingen 

Hermann-Kurz-Straße 4, 72074 Tübingen 

Teilnehmerbeitrag 60 € bzw. 80 € Vollpension + Übernachtung 

 

وری است.  مکان خوابتماس برای رزرو کردن   و پیش پرداخت مخارج ض 

FON: +49 (0) 7159 42 00 174 

webmaster@arbeit-zukunft.de 

www.arbeit-zukunft.de 

 )توفان( با پشتیبان  حزب کار ایران برادر آلمان، ترکیه، دانمارک و فرانسه برگزار کننده: احزاب

der Arbeit (Toufan) Partei 
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 کنیمقویا محکوم می بمباران سوریه را

مانه به سوریهمحکومیت تجاوز نر  )توفان( در  ایران اعالمیه حزب کار   رس 

امون رسانجام پس از چند روز تبلیغات دروغی   رسانه یالیست  غرب پن  حمله شیمیان  توسط »های امنر

یعات «گناه سوریکودکان معصوم و نر »و اشک تمساح ریخی   برای « رژیم سوریه ، پایگاه نظایم الش 

وزیر این حمله، بنیامی   نتانیاهو، نخست فروند موشک کروز قرارگرفت. در واکنش به ۵۹هدف 

کار ارسائیل، گفت که "دونالد ترامپ هم در حرف و هم در عمل پیایم ضی    ح و صهیونیست و جنایت

ش اسلحه شیمیان  تحمل نخواهد شد. 
نتانیاهو از « موثر فرستاد با این مضمون که استفاده و گسن 

دهنده عزیم قاطع در برابر ست که این پیام نشانارسائیل امیدوار ا»این اقدام حمایت کرد و گفت 

یانگ ]پایتخت کره اقدامات هولناک رژیم اسد باشد و نه تنها در دمشق، بلکه در تهران، پیونگ

 «.شمایل[ و سایر نقاط هم شنیده شود

یالیسم آمریکا درسوریه و سازمان های صهیونیست  های جاسویس و رسانهاعمال نفوذ و دخالت امنر

ای به خود گرفته است. رنگ زورگون  و وقاحت و ریاکاری از رساپای ل بسیار آشکار و گستاخانهاشکا

دوست شدهآن یم های خویش را برای اند و دندانبارد. همه دراکولهای خفاش صفت، یکشبه بش 

ق رغم تمام ماجراجون  تجاوزکارانه و زورش موفکنند. آمریکا بهمکیدن خون مردم سوریه، تن   یم

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

برنداشت و از طریق متحد آن متجاوز خود اش برسد .اما از توطئه دستاهداف شوم

یالیست ، ارسائیل، ترکیه، قطر و عربستان و حمایت مایل و معنوی از تروریست،امنر های های اروپان 

وار مذهتر القاعده و.... برضد سوریه و برای رسنگون  رژیم بشار اسد، ادامه داده است. خآدم

اخطار به »تحریکات مرزی و تسلیح جریانات تروریست  ازطریق ترکیه و بمباران اخن  سوریه به بهانه 

د: های دخالت مستقیم جامعه جهان  )بخوانیبشار اسد برای استفاده از سالح شیمیان  پیش زمینه

!( در سوریه و رسنگون  رژیم بشار اسد است.  یالیست  ناتوجر  جامعه امنر

حزب ما پیشاپیش این حمله نظایم را که نقض آشکار تمامیت ارض  و مغایر با حقوق ملل است، قویا 

ای که علیه خلق سوریه درجریان است، خواهد به افشای توطئهکند و از همگان یممحکوم یم

 محکوم نمایند.  پردازند و آن را به

ین تروریست دولت  جهان،ناقض حقوق ملل ،ضد حقوق بش   یالیسم آمریکا این بزرگن  مرگ بر امنر

یت.   ودشمن شماره یک بش 

 دستها ازسوریه کوتاه باد! 

 ۱۳۹۶فروردین  ۱۸جمعه  )توفان( ایران حزب کار 
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 مانهایما زندانیان سیاسی با اعالم خواسته

 میرومیبه استقبال اول ماه مه 
ای از محاکمات ما، جمیع از زندانیان سیایس در آستانه روز جهان  کارگر، بعنوان کسان  که نمونه

هاست  ها در زندانیم و بعضا سالمان در دفاع از انسانناعادلنه و صدور احکام امنیت  بخاطر مبارزات

رویم و بال روز جهان  یممان به استقهای فوریبریم. با اعالم خواسترسیمکه در بازداشت به

اضیم  رسانیم. مان را به گوش همه مردم و جهانیان بهخواهیم که صدای اعن 

اض همه کسان  است که در زندانند. این  اض ما تنها نیست. این صدای اعن  البته این صدای اعن 

اضات اض همه کارگران، معلمان و فعالی   اجتمایع است که بخاطر اعن  ه شان، بصدای اعن 

، به تبعیض و نابرابری، به نر دستمزدهای زیر خط فقر، به فقر و فالکت و نر   و نداشی   تأمیت 
 
حقوف

ای و....، تحت عنوان اقدام علیه امنیت میل و عناویت  از های پایهحق تشکل، حق اعتصاب و آزادی

ند. دستگن  و زندان  یماین دست، تحت پیگرد قرار یم ین شوند و با احکام زندگن  ان  طولن  بهن 

 سال
 

 برند. رسیمشان را در بند بههای زندگ

اض ما زندانیان سیایس به همه این نر  حقوف  است. به سیستم ظالمانه دستگاه قضان  است. به اعن 

اضات ما مردم تحت بهانه ها در سطح ترین آزادیایهای امنیت  و محرومیت از پایهرسکوب اعن 

های اجتمای های کارگری، فعالی   کارگری و اکتیویسته مثل هر سال تشکلدانیم کجامعه است. یم

گ آنها را به هم پیوند هان  که خواستدهند. بیانیههای فراگن  خود را یمها و قطعنامهبیانیه های مشن 

 یمدهد و بدون شک خواستیم
 

رو ما زندانیان کند. از همی   های ما زندانیان سیایس را هم نمایندگ

های کارگری به مناسبت روز جهان  کارگر که سیایس در زندان رجان  شهر، عالوه بر دیگر قطعنامه

اض هم طبقه  انسان  ایفریاد اعن 
 

های ما را علیه فقر، علیه تبعیض، علیه نابرابری و برای یک زندگ

آزادی بدون است و بدون شک امضای ما را نن   همراه دارد، ما امسال تصمیم گرفتم که با خواست 

ط تمایم زندانیان سیایس و خواست مان که در زیر بر شمرده ایم به استقبال اول های فوریقید و رس 

اض  مان را بلند کنیم. مه، روز جهان  کارگر برویم و صدای اعن 

ند. ما را از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق ای سیایس ما مردم را یمهای پایهآزادی گن 

اضاتکنند، تا بهای مان محروم یمو دیگر حقوق پایه آزادی بیان مان را علیه فقر و استثمار توانند اعن 

 شایسته انسان، عقب بهو نر 
 

اض یمعدالت  و برای داشی   یک زندگ کنیم و حق و زنند. و وقت  هم اعن 

 مورد تهدید و نر حقوقمان را یم
یم و دستگرد قرار یمخواهیم، با انگ امنیت  شویم. ما گن  و زندان  یمگن 

های ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق آزادی بیان و آزادیبا تاکید بر حقوق پایه

اض و مبارزه علیه فقر و فالکت و در دفاع از حرمت و کرامت انسان  را حق بدون پایه ای جامعه اعن 

ط همه مردم یم  دانیم. قید و رس 

های مان حمایت کنند. خواستدای ما را همگان  کنند و از خواستهایخواهیم که صما از همگان یم

 فوری ما به قرار زیر است: 

های امنیت  تشکیل شده برای خودمان و تمایم  شدن پروندهما خواستار اعاده دادریس و باطل -١

 کارگران، معلمان و فعالی   اجتمایع هستیم. 
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کردن مایم زندانیان سیایس را از مصادیق بارز امنیت  ما احکام صادر شده زندان برای خودمان و ت -٢

 شایسته انسان یم
 

دانیم و خواستار لغو مبارزات مردم علیه فقر و فالکت و برای داشی   یک زندگ

 فوری این احکام هستیم. 

ی فعالی   اجتمایع به خاطر مبارزات ما خواستار پایان -٣ دادن به تهدید، فشار، پیگرد و دستگن 

 و معیشت خود تحت عناوین امنیت  چون شابرحق
 

« اخالل در نظم و امنیت میل»ن در دفاع از زندگ

کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالی   اجتمایع باید خاتمه داد. تشکل، تجمع، هستیم. به امنیت  

 ای ماست. اعتصاب، آزادی بیان حقوق پایه

 با موازین بی   دادن به محاکمات ناعادلنه  ما خواستار پایان -٤
الملیل ندارد، هستیم. که هیچ تطابق 

، با حضور هیات منصفه و حق داشی   وکیل باشد. و اینها فقط یک دادگاه ها در همه جا باید علت 

هاست و اگر اینها جرم است، با کمال میل برای حضور در حداقل است. جرم ما دفاع از حقوق انسان

 ا حضور هیات منصفه و داشی   حق وکیل آماده ایم. یک دادگاه علت  در برابر مردم و ب

ها، دادن به وضع نابسامان زندانو در آخر به عنوان یک خواست اضطراری، ما خواستار پایان

دادن قرارگرفی   تمایم زندانیان بیمار تحت درمان، حق برخورداری از مرخیص و دیدار خانواده و پایان

 ا هستیم. هبه فشارهای روج و جسیم در زندان

ط تمایم زندانیان سیایس و لغو مجازات اعدام هستیم.   ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و رس 

ین حمایت از این خواست ض و همه نهادهای  ما انتظار بیشن  ها را از شما کارگران، معلمان، مردم معن 

 کارگری در رسارس جهان را داریم. 

  ۹۶اردیبهشت 

 

 ها: امضاء

 ،سعید ماسوری

 زاده،بهنام ابراهیم

،  حسن صادف 

وزی،  ابراهیم فن 

ی منفرد،  رضا اکنر

قیل  پور،امن  امن 

 جواد فولدوند،

 مهدی فرایه شاندیز،

 شاهی   ذوف  تبار،

 محمد اکریم،

ی،  مهدی امن 

 عباس توکیل،

ضا ناضی،  علن 

 رضا کاهه،

 امن  حسن وند سیار،

 اسد محمدی،

 محسن قندهاری،
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 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش
رفقای توفان، با درود به شما!  پرسش: 

 ؟روز کنون  چه باید کرد  حال و  در 

پیشنهاد مشخص حزب شما برای 

ها وحدت گروه های سیایس و همکاری

ها یگ چرا همه کمونیست ؟باشد چه یم

ناتیو سوسیالیست  خود نیم شوند تا آلن 

 که کاری
 

 را بوجود آورند؟ با پراکندگ

 ! شود کرد نیم

 اسخ : پ

ما نن   با شما موافقیم؛ باید برای یک 

ناتیو سوسیالیست  به عنوان تنها راه  آلن 

نهان  نجات جامعه از قید نظام 

داری کوشید و دراین راه صبورانه  رسمایه

ایط کنون  با توجه به اوضاع آشفته جهان  و تشتت فکری که وجود  گام برداشت. به باور ما در رس 

توان در دو جبهه فعالیت کرد و به پیش رفت؛ یگ نقد آنچه که به ویژه در مورد سوسیالیسم، یم دارد،

وزی و تکامل جامعه و برانداخی   نظام رسمایه داری و  در تاری    خ جنبش کمونیست  موجب پن 

ی ....گردید که با نام دو انقالب کبن  دست
 و علیم و هن 

 
 آوردهای عظیم سیایس، اقتصادی و فرهنگ

وزی   از این پن 
 برای آموخی 

 
هاست و دو دیگر دلیل اکتنر شوروی و چی   عجی   است و گنجینه بزرگ

داری در این دو کشور است. این بحتر گرد این دو جامعه و احیای رسمایهایدئولوژیک. عقب –سیایس 

گردد یمو احزاب بر ها اکنون در رسارس جهان جریان دارد و دوری و نزدیگ افراد و سازماناست که هم

یالیسم،  به اعتقاد به سوسیالیسم علیم، پذیرش لنینیسم به عنوان تکامل مارکسیسم در دوره امنر

امکان انقالب سوسیالیست  در یک کشور و نه در هر کشور، پذیرش این امر که رویزیونیسم دشمن 

کردن مارکسیسم»مارکسیسم است در لباس  یا برای گذار از و قبول دیکتاتوری پرولتار « بهن 

ی رفیق  سوسیالیسم به کمونیسم و پذیرش یس سال ساختمان سوسیالیسم در شوروی تحت رهنر

...... طبعا جریانان  که به این تاری    خ و تئوری تعلق دارند باید به کوشند با بحث های سالم و استالی  

ی   های لزم به تدری    ج به هم نزدیک شوند  و رسانجام در حزب واحد اتحاد عمل گردآیند تا بتوانند رهنر

ند. آنچه امروز بیشن  به چشم یم ها و مقولت نبودن بحثخورد شفافزحمتکشان را در دست گن 

گویند، سوسیالیسیم که ای حزبیت را قبول ندارند، در عی   حال از سوسیالیسم سخن یماست. عده

ای به ندارد. عدهرنگ است و گویا ماهیت طبقان  مشخیص هم رنگارنگ است و حتا همه

ا یماند و هر چه دل تنگشان یمآوردهآنارکوسندیکالیسم روی گویند که چرا لنی   از خواهند به لنی   نارس 

د و روشنفکران کمونیست در رأس کار « مدیریت رستوران را به یک زن کارگر آشنر  »همان آغار  نه سنر

ا یمدیگر به بلشویکقرارگرفتند،  ه چرا مجلس بورژوان  موسسان را برانداختتند و گویند کها نارس 

ها چون باوری به امکان ای هم مانند ترتسکیستانقالب سوسیالیست  را به یکباره علم کردند، عده

، از همان آغاز ساز مخالفت با ساختمان سوسیالیسم را   انقالب سوسیالیست  در یک کشور نداشی  

نشاندن نظرات انحراف  خود کریسی شکست انقالب و بهها براکوک کردند حتا از همکاری با نازی
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یالیست  روزی رقم   ۵۰میلیون و روز دیگر  ۱۰۰دری    غ نورزیدند و امروز نن   با پخش جعلیات امنر

 را به حساب استالی   یم
شان است و به مشوب افکار ورد کالم« استالینیسم»گذارند  ومیلیون قربان 

از این همه تحولت یک صد ساله جنبش کمونیست  جهان   ای هم هنوز دریساند، عدهمشغول

دهند و با تز تقلیل یم« اختالف شیعه و ست  »اند و اختالف مارکسیسم و رویزیونیسم را به نگرفته

همه با هم به دنبال حل مشکالت سیایس هستند. باری، همه این انحرافات پس از فروپایس  

رفت که نیازی به تکرار نیست. به باور ما تالش برای چنان ابعادی گ« سوسیالیسم واقعا موجود»

وزیلننییسم و آموخی   از شکست -کردن مسائل و تعریف صحیح از مارکسیسم شفاف ها و ها و پن 

ایط کنون  برخوردار است و حزب ما در جهت وحدت  مبارزه علیه نهیلیسم.از اهمیت ویژه ای در رس 

 کوشد. میمانه یمها در چهارچوب اصول ذکر شده صکمونیست

ده و متنوع است، عرصهدر عرصه دیگری که یم ک کرد و بسیار گسن  های توان فعالیت مشن 

ها دمکراتیک و عمویم است. حداقل مواضع سیایس برای همکاری با آن دسته از جریانات و شخصیت

یالیسم بِویژه ابر قدرت آو محافیل که مخالف جمهوری اسالیم مریکا به عنوان اند: پیکار علیه امنر

ترین تروریست دولت  غرب، مخالفت با تحریم اقتصادی و تهدیدات نظایم، مبارزه برای بهبود عمده

 کارگران و زحمت
 

ایط زندگ کشان، آزادی بیان و عقیده، احزاب و اجتماعات، برابری زن و مرد وکال رس 

سیایس که خواهان براندازی رژیم ها و احزاب های عمویم است. ما با کلیه سازمانپیکار برای آزادی

یالیسم دارند، اتحاد عمل  جمهوری اسالیم با دست مردم ایران هستند و مواضع روشت  علیه امنر

دهای در این چهارچوب و برای همکاریخواهیم داشت و از هر پیشنهاد سازنده تر صمیمانه های گسن 

ند. مکنیم.اینهاست آن نکان  که به نظر حزب ما مهاستقبال یم  اند و باید مورد توجه قرار گن 

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
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 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
ان  رفیق فرزاد رادمهر  هشتیمن سالروز انقالب  در تلگرام به مناسبت یس و  سخن 

  (ن )بخش پایان  بهم

ان  رفیق می   زیر از رو  ی فایل صون  سخن 

ان   فرزاد رادمهر پیاده شده و با اصالح و تغین 

ان  آنطور که برای  جزن  در می   سخن 

خوانندگان عزیز قابل فهم باشد، در دو بخش 

ونیگ منتش   یه توفان الکن  تنظیم و در نش 

میشود. بخش نخست در مورد علل بروز 

انقالب بهمن در بعد تاریخ  است و بخش 

در مورد شکست انقالب و راه خروج از  دوم

  بن بست کنون  است

بله مردم در اثر  : پردازیم به ادامه بحثیم

های سیایس نن   رشد کردند و انقالب به شدت سیایس شدند، به سازماندیه خود پرداختند و سازمان

دانست با آوردهای انقالب تا سه سال ادامه داشت و حاکمیت نیممبارزات مردم برای حفظ دست

این موج عظیم بعد از انقالب و طرح مطالبات مردم، چه بکند. رژیم به شدت از رشد مبارزات سیایس 

های اپوزیسیون به هراس افتاده بود و از همی   روی تالش نمود با حذف مخالفی   و مزاحمی   سازمان

س با برانداخی   درون حکومت  حاکمیت را یکدست کند. ابتدا با حذف مهندس مهدی بازرگان و سپ

وهای سیایس آن شکسی   و قلعخرداد و درهم ۳۰صدر و کودتای دکن  بت   که « جزیره ثبان  »وقمع نن 

درفکرش بودند، برای غارت و تقسیم غنائم به اجرا درآوردند. از این پس بود که توانستند بدون 

واقع بعد از ب ایران در دغدغه و مزاحمت سیاست اقتصادی خود را پیاده کنند. باید گفت که انقال 

نقطه عطق  از این  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰سه سال کشاکش انقالب و ضدانقالب، شکست خورد و 

ی از آنها فاصله گرفته بودند،  وهای بیشن  شکست بود. دست دارودسته خمیت  رو شده بود، و نن 

صدر به عنوان ای به دنبال افکار طالقان  و سازمان مجاهدین رفتند .بخش  به دور دکن  بت  عده

وهای چپ و از جمله حزب ما هم که در  نماینده جناج از بورژوازی متوسط صنعت  گردآمدند و نن 

اییط بود که رژیم تنها راه بقاء خود را رسکوب و درهم شکسی   قطیع حال رشد بودند. در چنی   رس 

عرص کنون  با ماهیت دهد که هر انقالنر در بار دیگر نشان یمدید. شکست انقالب یکانقالب یم

ی طبقه کارگر نبود. انقالنر با خورد. در قدرت سیایس آن رقم یم واقع انقالب ایران، انقالنر تحت رهنر

یالیسم و کسب آزادیماهیت میل و رهان     سلطه امنر
های دموکراتیک، هدفش بخش بود. برانداخی 

ی حزب طبقه کارگر، حزب کمو  گرفت، به نیست صورت یمبود. خوب اگر این انقالب تحت رهنر

نتایخر یم رسید که یم توان آن را با انقالبات سوسیالیست  و دمکراتیک نوین که در سایر کشورها روی 

آورد هم داد، مقایسه کرد. اما چنی   نشد و انقالب در نیمه راه متوقف شد. اما این انقالب بدون دست

بلکه آگاه شدند، در یک دوره کوتاه به سازمان و  نبود. مردم در اثر این انقالب نه تنها سیایس شدند،

ایط عادی تشکیالت روی آوردند .مردم به سازماندیه خود دست زدند چنی   تحول رسییع در رس 

وزی انقالب بسیار عظیم بود و نباید آن را نادیده  امکان پذیر نیست. نقش زنان در انقالب و پس از پن 

برچیدن پایگاه نظایم آمریکا از ایران بود و کشور ما از زیر  آوردهای مهم انقالبگرفت. یگ از دست

یالیسم آمریکا و نیمه مستعمره  یافت. بودن رها شد و به استقالل سیایس دستسلطه امنر
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 در مقابل  ۳۸حال رژیم جمهوری اسالیم پس از 
 

سال از انقالب و بریدن از مردم، توان ایستادگ

یالیسم را ندارد. از مردم بیش یالیسم. رژییم که به مردمش تکیه نداشته باشد، ن  یمامنر هراسد تا از امنر

یالیسم، کرنش یم یالیسم یمدرمقابل فشارهای امنر رود و به زائده کند، به طرف ساخت و پاخت با امنر

دهد که شود. ورسانجام محکوم به شکست و نابودی است. شکست انقالب نشان یماو تبدیل یم

ون  که باید در  ی انقالب است، طبقه کارگر، تحت  نن  د، و دارای رسالت رهنر رأس انقالب قرارگن 

ی حزب سیایس وطه رهنر اش است که باید به وظایف انقالبات شکست خورده معاضایران یعت  مش 

 و بهمن پاسخ گوید. 

 

که امروز جامعه   و بن بست   بحران

ایران گرفتار آن است، این حقیقت را 

که رژیم جمهوری به اثبات یم رساند  

اسالیم با خیانت  که به انقالب ایران  

کرده است، به دنبال احیای مناسبات 

پیش از انقالب است. رژیم دورنمان  

ادور  جز احیای مناسبات بورژوازی کمنر

یالیسم آمریکا  و نوکری برای امنر

بیند. جریان برجام و نرمش نیم

های سال نتوانست درمقابل تحریم ۵ بیش از قهرمانانه نشان داده است که رژیم جمهوری اسالیم

یالیست یالیسم  دوام بیاورد و با چرخش   صد وهشتاد درجه دیکته امنر ها را پذیرفت. علتش این امنر

میلیارد دلر  ۲۰۰بود: رژیم برای حفظ موقعیت خود ناچار شد با دست کشیدن از آب سنگی   اراک و 

ر و قبول  دهد. خوب این سیاست  بود که ازطرف هاشیم م تنکردن اورانیو درصد غت   ۳،۵ض 

 طرح شده بود و رهنر هم آن را پذیرفته بود و دو سال قبل ازاین داستان نمایندگان ایران 
رفسنجان 

یالیسم آمریکا نشستند و با هم کنار آمدند. همان طور که  درعمان به طور محرمانه با نمایندگان امنر

یالیسم را برگزید. زیرا از طغیان احتمایل بدان اشاره کردم، رژیم بی   مرد یالیسم، برای بقایش امنر م و امنر

ام به خواست و حقوق مردم به جان آمده، یم ترسید. راه دیگر این بود که به مردم تکیه کند و با احن 

 در مقابل فشارهای 
 

اییط امکان ایستادگ دمکراتیک مردم آنها را به میدان آورد. تحت چنی   رس 

یال توانست از سازمان انرژی اتیم خروج کند و درمقابل یست  بود. رژیم با تکیه به مردم یمامنر

ایستد. ویل این طور نشد؛ حاکمیت اسالیم به خاطر منافع قش  به ۵+۱خوایه و زور و فشارباج

یم نشیت  کرد، به مردم و منافع میل مردم، خیانت کرد. حال توجه کنید که رژ اش عقبارتجایع و انگیل

ای ازمردم ناآگاه و به ستوه ای در ایران روی داده است که عدهبر رسمردم چه آورده است وچه فاجعه

را راه رهان  جامعه از « سازش با آمریکا»آمده ورسکوب شده از رس ترس نسبت به آینده وجنگ 

تواند سکاندار پندارند که بله چنی   شخیص یمشان یمبیننند و رفسنجان  را که به آمالبست یمبن

تواند تواند غرب را متقاعد کند که به ایران حمله نکند!!! و اوست که یمجامعه باشد!!؟ اوست که یم

ایط معیشت  و آزادی مردم، کمر همت بندد!! این دروغگویان روزی مردم را به عنوان  به بهبود رس 

دهد، با مارک ضدآمریکان  بهکردند و امروز هر که شعار ضدانقالب و با مارک آمریکان  رسکوب یم

را ازدست داده تر شده، کنند. با داستان برجام شعارهای ضدآمریکان  کمرنگماجراجون  رسکوبش یم

 است!!!! 

نژاد نظر دیگری داشته است. این به نظرم نادرست است. نظر رهنر ای بر این نظراند که احمدیعده

های بورژوازی برای بقاء نظام بندی. این سازش همه گروهها بود برای حفظ نظام، نظر همه جناح

ی از جنبشهای رژیم بر رس رسکوب تودهبود. جناح اض  مردم و برای ها و ممانعت و پیشگن  های اعن 

نج و اموال مردم اختالف دارند. عده ای حفظ رژیم با هم وحدت دارند، اما بر رس غارت دسن 

خوایه واعتدال جناج از بورژوازی به سیادت دارودسته ه آزادیشدن چهارخال موی زن را بنمایان
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، فائزه را به عنوان زن رفسنجان  یا روحان  تبلیغ یم « فمنیست و مدرن»کنند. دخن  هاشیم رفسنجان 

 هادهند. این حرفبه خورد مردم یم

ام این کردن مردم است! هاشیم رفسنجان  خودش عامل تمگرفی   و به تب راض  همان به مرگ

ها قرارداشت و مو به مو فرمان ها بود. جنگ را او ادامه داد. او در رأس فرماندیه رسکوببدبخت  

ها و بود. کمونیستمشغله   ۶۰را او تأیید کرد. کشتار سال  ۶۷کرد. کشتار آمن   خمیت  را اجرا یمجنون

وهای اپوزیسیون به فرمان او در خارج ترور شدند. نام  بود! چه شده که « رسخ پوش»ایشان آقای نن 

اند؟ اینها مردم ناآگاه اند. اینها چه کسان  هستند که به دنبال او به صف شدهگرفتهدرمورد او دم

هان  هستند  دانند؟ آیا اینها همان نوکیسهای آگاهانه او را مدافع منافع طبقان  خود یمهستند و یا عده

ربه شدند، و بخش  از غارت پول نفت نصیب آنها شد؟ آیا این های این نظام فکه دراثر سیاست

های آنچنان  های آنچنان  گرفته و خانههای آنچنان  بناکردند و وامبخش همان کسان  هستند که برج

در روستاها ساخته و خیل عظییم از روستائیان را به شهرها فراری دادند؟  بخش  هم شاید از رس 

شان عدالت اجتمایع نیست، بلکه امری اجتمایع شدند و به واقع مشکلصففشارهای اجتمایع به

 است. 

بست، رایه در چهارچوب نظام جمهوری اسالیم نیست. تمام به نظرم راه خروج مردم ایران از این بن

کت مردم در آن برایشان دستانتخابان  که تا حال انجام گرفته آوردی اند، همه تقلتر بوده و رس 

محمد خاتیم هم دستش رو شد، حسن روحان  هم دستش رو شد، بنفش و سنر  و  نداشته است. 

شان در سطح است ونه درعمق اینها همه دستشان در دست هم برای حفظ نظام بوده و اختالفات

ات اسایس در جامعه. در جنبش خرداد  ان ما را شاهدیم که وقت  مردم فریاد یم ۸۸برای تغین  زدند رهنر

کردند، آقای موسوی رسید و شعار رسنگون  رژیم را طرح یمان کجائید به دادمان بهمسلح کنید! رهنر 

ما در چهارچوب قانون اسایس، » ای گفت: نه خن  این شعارها از آن او نیست با صادرکردن اعالمیه

ات هستیم. « یعت  قانون اسایس جمهوری اسالیم  خواهان تغین 

ات در چهارچوب جمهوری اسیم ها امثال رسی رفرمیستپذیر نیست. حال یکالیم امکانبینیم تغین 

ه ... پیدا شدند و رفرمهای آنها، مثل زیبا فروشسازبهنگهدار و بهآقای فرخ پذیری نظام ولن  کالم و غن 

ی هستند، ایناند اینانقالبها ضد کنند. اینرا تبلیغ یم خواهند با ها یمها مخالف تکامل جامعه بش 

ها و مبارزه علیه ارتجاع و تحولت انقالنر و رادیکال سازند. اینها با روحیه شادانر تودهرژیم به 

خواهند در کادر رژیم جمهوری اسالیم، یعت  رژیم مذهتر و تئوکراتیک ها یماند. این گروهمخالف

وی هان  کهنه و پوسیده هستد. امروز در اروپا نن   کمتحول مثبت ایجاد کنند!!! اینها سیاست  نن 
ن 

ال داشته باشد. و از اینخوایه پیدا یمترف   روی هر شود که اعتقاد به تحول در کادر بورژوازی نئو لینر

وی ترف   ایل اروپا حرکت یمنن  کند. خوایه به دنبال صف مستقل خویش و بر ضد اتحادیه نئولینر

ال طرف و در طرف کشان در یکجنبش ضداتحادیه اروپان  و کارگران و زحمت دیگر بورژوازی نئولینر

و ناسیونالیست  قرار دارد. در بسیاری از کشورها در اتحادیه اروپا شکاف  روی داده و تحول در کادر 

ممکن یم ال را غن  تر و بینیم که صفوف دارد شفافکنند. یمبینند و از خروج صحبت یمنئولینر

ها و در کوتاه مدت و درازمدت و حداقل شوند. پس باید هدف را روشن کرد و شکل مبارزهتر یمشفاف

ها را معی   کرد و مبارزه را به پیش برد. جریانات سیایس چه در داخل و چه در خارج رایه جز 
حداکنر

 : این ندارند که

یالیست  و برای تحقق حقوق دموکراتیک تودهعرصه دموکراتیک  در ها و و در عرصه میل ضد امنر

ت با تجزیه ایران متحد شوند. باید به اصویل وفادار باشند که برای تمامیت ارض  ایران، مخالف

د و علیه دخالت های خارجر و براندازی جمهوری اسالیم فقط با دست خود توده مردم صورت گن 

یالیست  جهت وهای امنر وهای ضدانقالب مغلوب سلطنتنن  ی کنند. افشاء نن  طلب و عوامل گن 

یالیسم و صهیونیسم وظی های فه تعطیل نشدن  جبهه انقالب باید باشد. باید رسانهرنگارنگ امنر

یالیست  نظن   وهان  که « ... صدای آمریکا وارسائیل»و « وتومن»و « نر نر یس»امنر را افشاء کرد. نن 
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یالیست  یم در  توانند فعالیت کنند، باید اتحاد عمل داشته و این چهارچوب یعت  دمکراتیک و ضدامنر

ناتیو  یالیست  خود باشند. به دنبال آلن   دمکراتیک و ضدامنر

لنینیسم هستند و خواهان  -هان  که مدیع مارکسیسم عناض و گروهعرصه سوسیالیسم باید  در 

باشند، به  دور حزب واحد طبقه کارگر گردآیند. این یک واقعیت استقرار سوسیالیسم در ایران یم

خگوی آن رسالت تاریخ  که به سوسیالیسم  ترین کشورها با ماهیت بورژوان  پاساست که دمکراتیک

ی رسانجام باید به سوی سوسیالیسم رهنمون شود. فقط جامعه  گذار کند، نیست. جامعه بش 

یت جامعه را تأمی   کند. دولت  سوسیالیست  است که یم تواند با تولید و توزی    ع سوسیالیست  منافع اکنر

یت جامعه کار ت است. این اعمال دیکتاتوری بر اقلیت محو ز  باید تأسیس گردد که مدافع اکنر

یت  استثمارگر جامعه است که خواهان احیای نظم کهنه گذشته است. این یعت  دموکرایس برای اکنر

شود. یعت  اعمال زور از طرف جامعه و در ادبیات مارکسیست  همان دیکتاتوری پرولتاریا نامیده یم

وجدان که خون مردم را در شیشه ریخته است. و نر  خور، دزد دولت علیه اقلیت جامعه رباخوار، مفت

یزند، خوب مسأله خودشان است،  حال آنهان  که برای این اقلیت رسکوبگر و زالوصفت، اشک من 

وی انقالباشک بریزند. اما من اشک نیم وی کمونیست  قدرت را در دست  ریزم. اگر نن  داشت و نن 

ور را که اقلیت  انگیل بیش نبودند،  گذاشت و ها را پای دیوار یمامثال خلخایل وهای رس  چند تن از نن 

وهای بسیج و حزب هللا و این مرتجعی   بهاعدام انقالنر یم آورد، وجود یمکرد و فضای رعب برای نن 

اش است، شد. اوتوریته انقالب تفنگکردند و وضعیت به اینجا کشیده نیمبقیه حساب کارشان را یم

آورد. کمون پاریس نشان داد که . اگر چنی   نباشد، این انقالب دوام نیماش استحزب ،اشایهآگ

پذیر نبود. یس سال انقالب همان دو مایه که بر رس قدرت باف  ماند، جز با اوتوریته تفنگ امکان

وزی گراد های عظیم را موجب گشت، حماسه استالی   سوسیالیست  شوروی هم که دوام آورد و آن پن 

ی نیان را از یوغ نازیسم رهانید و دیو فاشیسم را بر زمی   کوبید، نتیجه سالمرا آفرید و جها بودن رهنر

های انقالبات سیایس تکیه به اصول و مبان  کمونیست  است که در عمل پیاده شد. به نظرم شکست

 ها های موقت  هستند و ما باید رو به جلو حرکت کنیم، از این شکستایران و سایر انقالبات شکست

یم و خود را برای آینده و آن روزی آماده کنیم، وقت  انقالب یم مردم، کارگران و  ،شود درس بگن 

ی خودشان را داشته باشند و مُ  کوبند. تمام بحث بر رس هر خودشان را بر انقالب بهزحمتکشان رهنر

ت، طور که تاری    خ نشان داده اسخوشبخت  انسان است و پرچم رهان  و خوشبخت  انسان همان

سوسیالیسم است. این سوسیالیسم است که رسالت رهاساخی   انسان از قیدوبندهای بقایای قرون 

های اجتمایع و اقتصادی بی   زن و مرد و نابرابری بردن بیکاری وقید رسمایه برای ازبی    وسطان  از 

ن نن   نیم تحقق حقوق کودکان و همه زحمتکشان و صلح پایدار و آرامش در جهان را داراست و جز ای

 کنم. باشد. برای همه شما آرزوی موفقیت یم

وز باشید  !پن 
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 در رسانه وفانت
 

 
 فیسبوک حزب کار ایران )توفان(

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

 کانال رسیم تلگرام حزب کار ایران )توفان(
Telegram.me/totoufan 

 
 

 توین  حزب کار ایران )توفان(
twitter.com/toufanhezbkar 

 

یات توفان  نش 
www.toufan.org/Nashrie_tofan.htm 

 

ونیگ حزب کار ایران  یه الکن  ونیگ نش  توفان الکن 
 )توفان(

www.toufan.org/Toufane_eletroniki.htm 

 

 وبالگ توفان قاسیم
www.rahetoufan67.blogspot.de/ 

 

 وبالگ ظفر رسخ
www.kanonezi.blogspot.de/ 

 

نت  توفان  سایت کتابخانه اینن 
www.toufan.org/ketabkane.htm 

 

ن انگلیشتوفا  
www.toufan.org/International.htm 

 

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

 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
http://toufan.org/Nashrie_tofan.htm
http://toufan.org/Toufane_eletroniki.htm
http://www.kargareagah.blogspot.se/
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://telegram.me/totoufan
https://twitter.com/toufanhezbkar
http://toufan.org/Nashrie_tofan.htm
http://toufan.org/Toufane_eletroniki.htm
http://rahetoufan67.blogspot.de/
http://www.kanonezi.blogspot.de/
http://www.toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/International.htm
http://toufan.org/International.htm


ونیگ حزب کار ایران، شماره  یه الکن  ونیگ نش   ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۰توفان الکن 

 

51 

یات  آرشیو نش 

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