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توافن الکترونیکی



چه باید کرد؟
شعار  كه  است  چهاردهه  به  قریب  )توفان(  ایران  كار  حزب 
با  سرنگونی رژیم سرمایه داری و ضدمردمی جمهوری اسالمی را 
تمام شاخه ها و الیه هایش، چه سخت تن و یا نرم تن، اصالح طلب 
رژیم  این  كه  است  داشته  تأكید  و  كرده  طرح  را  كار  محافظه  و 
انقالبی  ایران تحت رهبری تشکل  نیروی مردم  باید توسط  بهیمی 
محقق  اجتماعی  عدالت  و  دمکراتیک  حقوق  و  آزادی  تا  براُفتد، 
با دول خارجی و  گردد. حزب ما در عین حال هرگونه هم دستی 
نیروهای امپریالیستی را به شدت محکوم كرده و نیروهای انقالبی 
و اپوزیسیون را از همکاری و دریافت كمک مالی از دول خارجی 
سیاسی  مبارزین  و  احزاب  سازمان ها،  استقالل  بر  و  داشته  برحذر 
پای فشرده است. حزب ما همواره تأكید كرده است كه میهن ما در 
اثر حمله احتمالی نظامی، ویران و مصیبتی هزاربار دهشتناک تر از 
امروز بر دوش خسته مردم فرود خواهد آمد و آینده تیره و تاری را 

در شب قیرگون ایران رقم خواهد زد.
سوی  از  روانی  جنگ  و  آمریکا  و  ایران  میان  تنش  كه  اكنون 
تجاوز  احتمالی  خطر  آژیر  و  یافته  شدت  امپریالیستی  رسانه های 
نظر دور داشت  از  نباید  است،  به صدا درآمده  را  ایران  به  نظامی 
تبلیغات  تا هوشیارانه عمل كنیم و فریب  و الزم و ضروری است 
امپریالیسم آمریکا و ُدردانه اش اسرائیل صهیونیست را نه خوریم و 
دروغ های آنها را باور نه كنیم. آنها در حال پختن آشی برای میهن 
ما ایران هستند كه برای عراق و دیگر كشورهای منطقه نیز تاكنون 
پخته اند. به راستی آیا صدام حسین خطری برای صلح جهانی بود و 
آیا وی با القاعده همکاری می كرد؟ آیا قذافی خطری برای صلح 
جهانی و منطقه بود؟ آیا رژیم بشار اسد خطری برای منطقه و صلح 
كه  بود  اسالمی  جمهوری  رژیم  این  آیا  هست؟  جهانی  امنیت  و 
آنطور  آیا  زد؟  سوریه  و  لیبی  عراق،  افغانستان،  بمباران  به  دست 
تبلیغ می كردند، رژیم جمهوری اسالمی  كه اسرائیل و عوامل اش 
دارای پایگاه های مخفی بمب اتمی و سالح كشتار جمعی بود؟ و 
آیا این جمهوری اسالمی است كه در حین مذاكره با نخست وزیر 

ژاپن دو كشتی ژاپنی را در دریای عمان به آتش كشیده است؟
اینکه ماهیت این رژیم ها استبدادی و ضدمردمی است، جای انکار 
رژیم ها  این  كه  شود  تصور  آئینه  هر  است  ساده لوحانه  امّا  نیست. 
صهیونیستی  رژیم  هستند.  منطقه  و  جهانی  صلح  برای  خطری 
اسرائیل چندین كشور را در منطقه به اشغال خود درآورده است. 
جنوب لبنان، كل سرزمین فلسطین، بخشی از خاک سوریه و امروز 
سعودی،  عربستان  نماید.  تجاوز  نیز  ایران  به  دارد  آن  آهنگ  نیز 
روز  هر  و  كرد  اشغال  بین المللی  موازین  تمام  برخالف  را  یمن 
عنوان  به  منطقه  تمام  در  و  كرد  اشغال  را  بحرین  می كند،  كشتار 
دست درازشده آمریکا علیه خلق های كشورهای این ممالک عمل 
پرسیدنی  حال  درنمی آید.  نیز صدایش  جهانی«  »جامعه  و  می كند 
است؛ چه نیرویی خطری برای صلح جهانی است؟ اسرائیل با ۳۰۰ 
كالهک اتمی یا ایران بدون بمب اتمی، سوریه بدون بمب اتمی و 
نباید به آنجا  عراق بدون بمب اتمی. دشمنی با جمهوری اسالمی 
به انجامد كه ما به آلت دست تبلیغات صهیونیسم و امپریالیسم بدل 

در  بُرد.  یاد  از  نباید  را  منطقه  در  سعودی  عربستان  نقش  گردیم. 
یک كالم كل منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تحت اشغال و سلطه 
و  آمریکا  نفری  پانصدهزار  لشکر  و  دارد  قرار  آمریکا  امپریالیسم 
افغانستان،  تركیه،  عربستان،  در  نظامی اش  مخرب  پایگاه های 
و  است  اظهرمن الشمس   .... و  امارات  اردن،  عراق،  قطر،  بحرین، 

نیاز به تکرار ندارد.
عده ای جمهوری اسالمی را عامل جنگ و تنش در منطقه تحلیل 
حسین،  صدام  رژیم  همانند  ایران  رژیم  اینکه  علی رغم  می كنند، 
سیاست  است،  تحریم شونده  و  اقتصادی  محاصره  تحت  رژیمی 
اكثر خواسته های هسته ای خود،  از  و  پذیرفت  را  زورگویانه ٥+١ 
»نرمش  قالب  در  را  برجام  و  داشتند، گذشت  نیز  قانونی  جنبه  كه 
تمام  زیر  یک طرفه  كه  آمریکاست  این  پس  پذیرفت.  قهرمانانه« 
از سرگرفت و  را  تحریم ها  َزد و مجدداً  را  بین المللی  قراردادهای 

تهدیدهای نظامی را تشدید كرده است.
اسالمی  جمهوری  جدی  مخالف  ما  چون  آیا  است؛  این  پرسش 
دروغ های  باید  ایرانیم،  در  سوسیالیسم  استقرار  خواهان  و  هستیم 
قلدرمنشی های  این  قبال  در  و  به پذیریم  را  آمریکا  امپریالیسم 
پنتاگون، كه سرانجام دودش به چشم مردم میهن ما خواهد رفت، 
خاموش به مانیم و یا رژیم را از سر نفرت سیاسی، مسبب بحران در 
امپریالیسم هم زبان و در  با صهیونیست ها و عوامل  بدانیم و  منطقه 
هیبت  نامه نگاری و جمع آوری امضاء خواهان تسلیم او و همدست 

اجانب شویم؟
عده ای متأسفانه هرگز از بمباران و اشغال عراق و سایر كشورهای 
منطقه درس نگرفته اند و از قضا راهی جز پذیرش سلطه بالمنازعه 
از  برون رفت  برای  جهان  و  منطقه  و  ایران  در  آمریکا  امپریالیسم 
وطن فروشی  و  تسلیم طلبی  از  و  نمی بینند  اقتصادی  سیاسی  بحران 

فضیلتی ساخته اند.
علیه  مبارزه  پرچم  برافراشتن  با  ندارد،  در كفش  ریگی  كه  كسی 
امپریالیسم آمریکا و متحدان آدم خوارش، كه منطقه و جهان را در 
و  اسالمی  فروبرده اند، سرنگونی رژیم جمهوری  ویرانی  و  جنگ 
هرگونه تغییر و تحول سیاسی را یک امر داخلی و وظیفه مردم ایران 
دانسته و با شعار »دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه كوتاه« 
باد به بسیج توده مردم در داخل و خارج كمر همت خواهد بست و 
از هرگونه برخورد »چپ روانه و یا راست روانه« به وضعیت كنونی 
اهداف  و  جنگی  جنون  كتمان  از  و  رژیم  با  یکسویه  برخورد  و 
استراتژیک ابر قدرت آمریکا برای حفظ سلطه و هژمونی خود بر 

جهان، پرهیز خواهد نمود .
سیاست تسلیم طلبانه فرجامی جز هم دستی با امپریالیسم و دورشدن 
انقالبی  نیروهای  داشت.  نه خواهد  انقالبی  و  میهنی  وظایف  از 
زورگوئی های  علیه  متحد  پیکار  بستر  در  فقط  كنونی  شرایط  در 
مُبرم خود  وظائف  به  می توانند  است كه  استعماری  و  امپریالیستی 
حول محور تشکیل كمیته های دمکراتیک، مستقل و انقالبی جامه 
عمل پوشند. پس هوشیارانه و متحداً علیه سركوبگری های داخلی 
تحریم های  و  نظامی  مداخله  هرگونه  به  رد  دست  شویم،  متحد 
آماده  است،  راه  در  توفانهائی كه  برای  را  و خود  زنیم  ضدبشری 

نمائیم. پیروزی ما در وحدت و یگانگی است و جزاین نیست.•

توفان الکترونیکی
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چالش حجاب اجباری و رانندۀ 
»آتش به اختیارِ« اسنپ!

ماجرای پیاده كردن خانمی در بزرگ راه معروف تهران به دلیل 
عدم رعایت حجاب اجباری از سوی رانندۀ اسنپ چنان موضوع 
شد.  كشیده  قضائیه  قوۀ  به  ماجرا  روز  سه  از  بعد  كه  شد  روز 
روزها در فضای مجازی موافقان و مخالفان عمل و عکس العمل 
مسافر و راننده با هم به بحث و گفتگو پرداختند. صدا و سیما، 
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی، چند ترفند قابل توجه برای 
سیما  و  صدا   ۳ شبکۀ  برد:١-  كار  به  ماجرا  گذشتن  خیر«  »به 
از رانندۀ اسنپ دعوت كرد كه ماجرا را برای میلیون ها بیننده 
شرح دهد. او با اشاره به مقررات شركت اسنپ و رعایت الزامِی 
تلویزیونی گفت  با وقاحتی خاص در مصاحبۀ  بانوان،  حجاب 
»در  جامعه  بر  حاكم  قانون  و  اسنپ  بخشنامۀ  طبق  ایشان  كه 
اما خانِم  اختیار عمل كردم!«  به  مسافرم آتش  بی حجابی  برابر 
شاكی از راننده به تلویزیون و یا رسانه ای دعوت نشد. درواقع 
با برمالشدن ماجرا از همان ابتدا با یک برنامه ریزِی هدفمند این 
شانس از این زن گرفته شد، تا شرح ماجرا از زبان او نیز شنیده 
شود. در عوض مسئوالن رنگ و وارنگ به دفاع از راننده در 
برنامه های مختلف و در فضای مجازی، لحظه به لحظه از عمِل 

راننده حمایت كردند. و این آغاِز پایاِن ماجرا بود!

در  از سویی  داد. رژیم كه  نشان  قضائیه عکس العمل  قوۀ  اول 
چون  به سرمی بََرد،  اقتصادی  درگیری های  و  سیاسی  تنگنای 
دستوِر  هوا  گرم شدن  با  هم زمان  تا  یافت  انگیزه ای  همیشه 
برخورِد قانونِی جدی تر با بدحجابان و ناهنجاری ها را به دهد و با 
مردِم جان به لب رسیده از شرایِط سِخت اقتصادی، زورآزمایی 
دوم،  بیفکند.  دل ها  در  را  وحشت  و  ُرعب  كرد  سعی  و  كند 
سپاه هست، شركت  با  رابطه  در  راننده  معلوم شد  آنجا كه  از 
به یکباره از ایشان  اسنپ كه اول از خانم دلجویی كرده بود، 
به دلیل برمالكردن مشخصات این آقای راننده، شکایت كرد! 
بنویسد:  شد  مجبور  خود  توئیتر  صفحۀ  در  خانم  سرانجام  و 
كه  كسانی  تمام  و  اسنپ  مجموعه  اسنپ،  رانندۀ  از  »اینجانب 
اخیر جریحه دار شده عذرخواهی  به موجب جریان  خاطرشان 
التزام و اهتمام دارم«.  كرده و اعالم می دارم به قوانین كشورم 
تنها می توان تصور كرد پشت این جمالت چه فشار و تحمیلی 
نهفته شده است. اما این هنوز پایان ماجرا نبود! چند روز بعد در 
اتاقی در جایی نامعلوم، مجلس آشتی كنان برپا شد و راننده با 
و  اشعار حافظ  نهج البالغه، صحیفه سجادیه،  فاتحانه،  لبخندی 
كتاب سالم بر ابراهیم )زندگی یک شهید اسالم!( را به دختر 
جوان هدیه داد. دختر خانم جوان با چهره ای بدون آرایش و 
بر  فکنده  پُر غم و سری  با چشمانی  مادرش  به همراه  غمگین 
گرفتند.  مطبوعات  برای  عکسی  باالجبار  راننده،  كنار  زمین، 
دست های این دختر در عکس بی رمق بود و شانه هایش به جلو 
نحیف  دستان  بر  كه  نبود  كتاب ها  سنگینی  این  بود.  شده  خم 
او سنگینی می كرد، این غرور شکسته و كتاب هائی بود كه با 
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وارد  مضاعف  فشار  شانه اش  بر  و  نداشت  همخوانی  او  افکار 
می آورد. می توان بعنوان یک زن حدس زد كه چند زن با دیدن 
این تصویر بغض كردند، اشک ریختند و در پستویی فریاد زدند 
كه آنان نیز چون این دختر خانم جوان از حجاب، این سمبل 

تبعیض جنسیتِی رژیم متنفرند.

جرم  به  جوانی  دختر  كه  است  چگونه  به پرسند،  برخی  شاید 
هنجارشکنی متهم می شود، ولی »آتش به اختیار«  عمل  كردِن 
راننده و مردانی چون او در جامعه كه در واقع رفتاری فراقانونی 
متمدنی،  هر كشوِر  در  فراقانونی  رفتاِر  می ماند؟  بی جزا  است، 
اسالمی  جمهورِی  در  اما  می شود.  محسوب  ُجرم  و  بی قانونی 
اینطور نیست! مداخله گری در پوشش و امور خصوصِی دیگران 
در ایران با پشتوانۀ قانونی و بدون پیگردهای قانونی ُرخ می دهد 
و حتی مورد قدردانی نیز قرار می گیرد. این همان نکتۀ كلیدی 
است. فرهنِگ حاكم، فرهنِگ دخالت و جاسوسی، دست آورِد 
سال  چهل  در  مردم  زندگی  عرصه های  همۀ  در  قبضه كردِن 
گذشته است كه طبقۀ حاكم با كسِب قدرِت سیاسی، فرهنگ 
و ایدئولوژیک اسالمی خود را در جامعه با توسل به زور جای 
و  چوب  با  مردم  به  را  خود  معیارهای  و  ارزش ها  و  انداخت 
اردیبهشت   كه  دارند  بخاطر  بسیاری  هنوز  كرد.  حقنه  چماق 
ماه صدها نفر از مالکان خودرو در تهران پیامک هائی دریافت 
كرده و طی آن به »كشف حجاب در خودرو« متهم و خواستار 

مراجعه آنها به »پلیس امنیت اخالقی« شده بوند.

است  واقعیتی  آن،  دیگر  روی  است.  سکه  روی  یک  این  اما 
خود  با  هم  را  خود  ضد  پدیده ای  هر  كه  رو  آن  از  گران بها! 
به  رژیم  همین  حاكمیِت  دوراِن  در  كه  زنانی  می كند،  حمل 
دنیا آمدند و تربیت شدند، آموختند كه چگونه در برابر قوانین 
فراقانونی ها  فشارها،  وجوِد  با  و  كنند  مقاومت  تبعیض آمیز 
به  شاید  كنند.  مبارزه  خود  حقوق  برابری  برای  تهدیدات،  و 
جرأت بتوان گفت كه ارزشمند ترین دست آورِد جنبش زنان، 
تربیت نسلی است كه امروز دیگر، قوانیِن محدود و مانع برای 
شکوفایِی روِح خالِق انسانی و جامعۀ زنان را نمی پذیرد. آنها 
با عزمی راسخ و جسارت رژیم را مدام به چالش می كشند. این 
نسل جوان با تجارب گذشته پیوندی برقرار كرد كه مبارزه و 
ایستادگی علیه قوانیِن تبعیض جنسیتی را به آنان بهتر آموخت. 
به اَشکاِل مختلف و در زندگی روزمره  مبارزه ای جسورانه را 
اتهاِم  رژیم،  غربی  فرهنگِی  تهاجِم  شعاِر  دیگر  گرفتند.  بکار 
برای  مقدم  صف  در  زنان،  امروز  ندارد.  اثر  و...  بی بندوباری 
آزادی های دمکراتیک و جامعه ای بهتر پا به پای مردان، رو در 
روی رژیم ایستاده اند و حاكماِن جالد را به مبارزه می طلبند.• 

اعالمیه حزب کار ایران )توفان(

تحریم های تازه و غیرقانونی 
امپریالیسم آمریکا علیه 

پتروشیمی ایران را قویاً محکوم 
می کنیم

شركت   ۳۹ اطالعیه ای،  صدور  با  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
نمایندگی های  نیز  و  آنها  زیرمجموعه های  ایرانی،  پتروشیمی 
فروش این شركت ها در خارج از ایران را مشمول تحریم های 
كه  است  درحالی  این  كرد.  ایران  اقتصاد  علیه  آمریکا 
آمریکائی ها اخیراً از مذاكره بی قید و شرط با رژیم جمهوری 

اسالمی سخن گفته اند و در لباس كبوتر صلح ظاهر شده اند!
تحریم های تازه آمریکا نشان می دهند كه این هیوالی آدمخوار 
اهل صلح نیست و نمی تواند باشد. از ماهیت سرمایه مالی صلح 
برنمی خیزد، اگر هم در اثر فشار بین المللی و مردم صلح دوست 
ناپایدار است.  و  این صلح موقتی  به صلح شود ،  جهان مجبور 
و  كشید  را  امپریالیسم  دندان  یکایک  باید  پایدار  صلح  برای 
شمشیر دیکتاتوری پرولتاریا را بر او اعمال كرد. درهم كوبیدن 
ارتش نازی و پناه بردن هیتلر در سوراخ موش نمونه ای از اِعمال 

قهر سرخ علیه این جانوران آدمخوار است.
امپریالیست ها  مسبب اش  كه  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  دو  هر 
كمونیست ها  كننده  تعیین  نقش  و  پیروزی  با  سرانجام  بودند، 
كه  است  سوسیالیسم  استقرار  با  تنها  انجامید.  جهانی  صلح  به 

می توان به این همه جنگ و تبه كاری پایان داد.
https://t.me/totoufan

به كانال تلگرام توفان بپیوندید 
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در حاشیه قتل »علیرضا 
شیرمحمدعلی«

وزیری  نخست  فرمان  صدور  كه  هنگامی  خمینی  آیت اهلل 
بر  قیام  اسالم  فقه  »در  داشت كه  اظهار  را صادر كرد،  بازرگان 
ضد حکومت الهی، قیام بر ضد خداست و قیام بر ضد خدا كفر 
است«. خمینی با این حکم به آن كسانی كه خیال می كردند در 
حکومت اسالمی دموكراسی می تواند جائی برای خود باز كند، 
اسالمی  و حکومت  دموكراسی  نگذاشت.  تردید  و  جای شک 
و  است  الهی  ودیعه  اسالمی  حکومت  نمی گنجند.  جا  یک  در 
دموكراسی حکومت مردم. چگونه ممکن است به مردم اجازه و 
امکان داد كه حکومت الهی را ساقط كنند و حکومت خود را به 
جای آن بنشانند؟ وقتی كه حکومت »الهی« باشد هر آنچه كه از 
دور یا نزدیک با آن ارتباط پیدا می كند، جنبه »تقدس« به خود 
با  كه  است  شگردی  آن  مذهبی  مقدسات  َعلَم كردن  می گیرد. 
یاری آن می توان نفس هر گوینده ای را بُرید، قَلم هر نویسنده ای 
را شکست و آنان را روانه زندان كرد. منظور از مقدسات مذهبی 
چیست؟ حدود و ثغور آن در كجاست؟ هیچکس نمی داند، هیچ 
به این است  قانونی یا ضابطه ای در كار نیست. همه چیز وابسته 
كه چه مسأله ای را »اهانت به مقدسات« تشخیص دهند و آنگاه 
دستگاه قضائی كشور را به سراغ اهانت كننده می فرستند. تاریخ 
۴۰ ساله حکومت الهی در ایران سرشار است از شواهدی مبنی بر 
زندان، شکنجه، اعدام و یا به قتل رساندن انبوهی از جوانان این 
سرزمین كه برای دموكراسی و عدالت اجتماعی خونشان ریخته 

شد تا حکومت الهی برجا بماند. 

نظام  می شود، یک  نامیده  ایران  اسالمی  آنچه كه جمهوری  اما 
یا  باشد  مسلط  بازار  اقتصاد  آن  بر  خواه  است،  سرمایه داری 
واحدهای تولیدی كه در مالکیت دولت یا تعاونی ها باشد. نظام 
با  خود  اساسی  و  اصلی  خطوط  در  ایران  اجتماعی   - اقتصادی 
دیگر نظام های سرمایه داری تفاوتی ندارد. در ایران نیز نیروهای 
نظامی و انتظامی، قوه قضائیه و زندان های تاریک حافظ و نگهبان 
طبقه حاكم بر سریر قدرت است. نقش این نیروها، اگر از شّدت 
در  ما  این  بنابر  است.  یکسان  جا  همه  در  بگذریم،  آنها  عمل 
ایران با یک نظام سرمایه داری مسخ شده یا در اصطالح امروزی 
از  را  ایران  اسالمی  آنچه كه جمهوری  هستیم.  روبرو  »وحشی« 
دیگر نظام های سیاسی بورژوائی متمایز می كند، اسالم است كه 
آنرا به زور به نظام اقتصادی - اجتماعی ایران چسبانده اند، فقط 
به خاطر حفظ و تحکیم قدرت سیاسی و توسعه طلبی بورژوازی 
اسالم پناه ایران است. از اینرو مبارزات مردم ایران دو سوی این 
نظام را نشانه رفته است. از یکسوی تحمیل دموكراسی و عدالت 
اجتماعی به حکومت الهی و بی توجه ای و نادیده انگاشتن احکام 
نئولیبرالیسم  نظام  علیه  دیگر  سوی  از  و  آن  شریعت  بر  مبتنی 
اسالمی، علیه اجحافات صاحبان سرمایه در قبال طبقه كارگر و 

دیگر اقشار زحمتکش جامعه. 

در این میان نسل جوان برآمده از انقالب ٥۷ قیام نموده است و به 
انحاء مختلف مخالفت و انزجار خود را از حکومت الهی و نظم 
مبتنی بر بازار به نمایش می گذارد. جدیدترین نمونه آن علیرضا 
مقدسات«،  به  »توهین  جرم  به  را  او  كه  است  شیرمحمدعلی 
»توهین به خمینی«، »توهین به خامنه ای« و »تبلیغ علیه نظام« به ۸ 
سال حبس تعزیری محکوم كردند و نهایتاً او را در زندان تعمداً 
به قتل رساندند. قتل علیرضا شیرمحمدعلی ۲١ ساله، پیامی روشن 
فرمان  از  تبعیت  اندیشه عدم  مبادا  است كه  ایران  نسل جوان  به 
الهی را در سر به پرورانید، زیرا كه حکومت اسالمی، حکومتی 
است جاودانه و به هیچ عنوانی نمی توان و نباید درصدد سقوط 
آن برآمد! او در نامه آخر خود اظهار داشته بود كه »ما به خاطر 
از  غارتگر«  نه  بوده ایم  قاتل  نه  شده ایم  زندان  راهی  حق طلبی 
»اصل  اجرای  خواستار  روزه   ۳۴ غذای  اعتصاب  اعالم  با  اینرو 
به زندان  را  او  بود كه  تقاضا كرده  بود و  تفکیک جرایم« شده 
انتقال دهند كه این درخواست با بی توجهی  دیگری مانند اوین 
كه  ضروریست  نکته  این  بر  تأكید  شد.  روبرو  زندان  مسئولین 
مرگ زندانیان سیاسی در ایران سابقه ای طوالنی دارد و تاكنون 
علیرضا  تنها  این  است.  نشده  منتهی  نیز  آن  عوامل  مجازات  به 
شیرمحمدعلی نیست كه اینچنین مشکوک به قتل میرسد. »وحید 
صیادي نصیري«، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نتیجه بی توجهی 
از  پیش  داد.  دست  از  را  جانش  بیمارستان  در  زندان،  مقامات 
پژوهشگر،  مذهبی،  ـ  ملی  فعال  صابر«،  رضازاده  »هدی  نیز  این 
جان  بیمارستان  به  انتقال  راه  در  سیاسی  زندانی  و  روزنامه نگار 
تا  می شود  باعث  مشکوک  مرگ های  و  قتل ها  چنین  باخت. 

انگشت اتهام به درستی به سوی حاكمیت نشانه  رود. 

جامعه پرتالطم ما نسبت به كشتار زندانیان سیاسی بسیار حساس 
فرزندان  وضعیت  از  دل نگرانی  و  حساسیت  این  و  است  شده 
دربندشان كاماًل موجه و قابل فهم است. حزب ما به حق نگران 
به  قُلیان  انتقال سپیده  به  ما  است.  زندانیان سیاسی  امنیت  و  جان 
زندان قرچک ورامین مشکوكیم و یا به ادامه وضعیت »اسماعیل 
»كیوان  رنگریز«،  »عاطفه  امیری«،  »مرضیه  ناجی«،  »ندا  بخشی«، 
»ساناز  و  فر«  محمدی  »امیرحسین  امیرقلی«،  »امیر  صمیمی«، 
تپه  هفت  اعتراضات  مه،  ماه  اول  دستگیرشدگان  جزء  الهیاری« 
نگرانیم.  شدت  به  گام«  »نشریه  تحریریه  هیئت  اعضای  از  یا  و 
نگران  دیده  با  دربند  صنفی  فعاالن  وضعیت  به  همچنین  ما 
»محمود  عبدی«،  »اسماعیل  حبیبی«،  »محمد  جان  می نگریم: 
بهشتی لنگرودی«، »عبدالرضا قنبری«، »روح اهلل مردانی«، »محمد 
»امیرساالر  نجفی«،  »محمد  ستوده«،  »نسرین  زحمتکش«،  علی 
داوودی«، »نرگس محمدی« و صدها فعال سیاسی دیگر كه در 
زندان اند، بازیچه هوا و هوس مُشتی از مقامات امنیتی رژیم شده 
است. صدای حق طلب آنها باشیم و نقشه های شوم مقامات امنیتی 
قتل های  و  مرگ ها  تا  داد  اجازه  نباید  كنیم.  افشاء  را  قضائی  و 
قتل  )توفان(  ایران  كار  یابد. حزب  ادامه  زندان ها  در  مشکوک 
به  این جوان دلیر را قویاً محکوم می كند و  عامدانه و دردناک 

خانوادۀ داغدار او تسلیت می  گوید. •
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تداوم  دستگیرشدگان تجمع 
اعتراضی روز جهانی کارگر را 

محکوم می کنیم
با گذشت ٥۴ روز از تجمع اعتراضی روز كارگر در مقابل مجلس، 
فشار بر دستگیرشدگان همچنان ادامه دارد. »آنیشا اسدالهی«، كه پس 
از دستگیری در تجمع اعتراضی روز كارگر بعد از سه روز بازداشت 
موقت با كفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، عصر ۲۸ 
و  بازداشت  مجدداً  خیابان  در  كار  محل  از  بازگشت  هنگام  خرداد 
مأموران با وی به خانه خودش و برادرش مراجعه می كنند و بعد از 
توقیف  را  برادرش  و  وی  به  متعلق  جانبی  لوازم  و  لب تاپ  تفتیش، 
زبان  مُدرس  ایشان  كرده اند.  منتقل  اوین  زندان   ۲۰۹ بند  به  را  او  و 

انگلیسی است.
سه تن دیگر از دستگیرشدگان روز كارگر خانم ها »عاطفه رنگریز«، 
از  بیش  آنها  بازجویی  اینکه  با وجود  امیری«  »مرضیه  و  ناجی«  »ندا 
یک ماه است به پایان رسیده و باید برابر قانون و رویه جاری قضایی، 
بازداشت موقت شان خاتمه و آزاد می شدند، اما به دلیل آزار و اذیت 
آنها  موقت  بازداشت  برای كارگران همچنان  ارعاب  ایجاد  و  بیشتر 
تمدید و زندانی هستند. خانم ها »عاطفه رنگریز« و »ندا ناجی« از فارغ 
التحصیالن دانشگاه و جویای كار و حامی حقوق كارگران هستند و 

خانم »مرضیه امیری«، دانشجو و خبرنگار است. پیگیری و مراجعات 
خانواده های آنها به مسئوالن امنیتی و قضایی تا به امروز بی نتیجه مانده 

و هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.
اكثریت  كه  می باشند  تن  پنجاه  حدود  كارگر  روز  دستگیرشدگان 
آنان با قرار وثیقه و كفالت به طور موقت آزاد شده اند، اما احضار به 
دادگاه و فشار به آنان ادامه دارد. از جمله دو تن از اعضای سندیکای 
كارگران شركت واحد آقایان »سید رسول طالب مقدم« روز چهارم 
تیر ماه به دادگاه انقالب و وحید »فریدونی والشجردی« روز پنجم 
اعضای  دیگر  از  شده اند.  احضار  دولت  كاركنان  دادگاه  به  ماه  تیر 
آقایان  كارگر  روز  در  واحد  كارگران شركت  سندیکای  بازداشتی 
»حسن سعیدی« با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی، »رضا شهابی« با قرار 

كفالت ۲٥۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شده اند.
در حالی كه بدیهی ترین و پایه ای ترین حقوق كارگران در مناسبات 
خدماتی،  تولیدی،  صنعتی،  مراكز  در  سرمایه داری  استثمارگرانه 
آموزشی و درمانی نادیده گرفته می شود و حقوق كارگران تا ماه ها 
معوق می گردد، حق بیمه شان پرداخت نمی شود و از خدمات بیمه ای 
كارگران  حق طلبانه  فریادهای  متأسفانه  اما  هستند،  محروم  غیره  و 
از  و  سركوب،  قضایی  ـ  امنیتی  ـ  پلیسی  فشارهای  با  زحمتکش 
اجتماعات اعتراضی آنها جلوگیری به عمل می آید. آقای »اسماعیل 
شركت  كارگران  سندیکای  عضو  زحمتکش  كارگران  از  بخشی«، 
كشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خانم ها »سپیده قُلیان« و 
»ساناز الهیاری« و آقایان »امیر امیرقلی« و »امیر حسین محمدی فرد« 
از فعاالن كارگری كه در رابطه با اعتصابات و اعتراضات كارگران 
نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند با وجود اینکه ماه ها است بازجویی 
از آنها خاتمه یافته اما برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد 
ارعاب برای كارگران در محیط كار، بدون دلیل قضایی همچنین بر 
خالف رویه جاری قضایی بازداشت موقت شان را تمدید و همچنان 
كارگران  سندیکای  دیگر عضو  نجاتی«  »علی  آقای  هستند.  زندانی 
از  موقتاً  وثیقه  قرار  با  نیز  تپه  هفت  نیشکر  صنعت  و  شركت كشت 

زندان آزاد شده است و محاكمه وی ادامه دارد.
حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شركت  كارگران  سندیکای 
دستگیری و زندانی كردن كارگران در تجمع اعتراضی روز جهانی 
فعاالن  و  معلمان  كارگران،  دیگر  زندانی كردن  همچنین  كارگر، 
واهی  اتهام های  با  كه  فریادهای حق طلبانه شان  دلیل  به  را  كارگری 
امنیتی زندانی صورت گرفته است، محکوم می كند و خواهان آزادی 
فوری و بی قید و شرط آنان و توقف ادامه محاكمه دستگیرشدگان 
بطور  باید  مطالبات كارگران  روز كارگر است. همچنین خواسته و 
جدی از سوی مسئوالن مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.سندیکای 
در  معلمان  و  كارگری  تشکل های  همه   از  واحد  شركت  كارگران 
با  دارد  درخواست  دانشجویان  همچنین  و  جهان  سراسر  و  ایران 
و  كارگری  فعاالن  و  معلمان  كارگران،  آزادی  برای  فوریت  قید 
دانشجویی زندانی از هیچ كوششی دریغ نکنند و با اتحاد و همبستگی 

ما را برای آزادی دستگیرشدگان یاری رسانند.
سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تیر ماه ۰۳/۰۴/۹۸
https://t.me/totoufan
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بر کشورم چه رفته است!
گزارشی از ایران

از تهران به گویم. شمال غرب تهران اصاًل از دیگر نقاط شهر 
دیگر  مردم  از خون  منطقه شهر  این  مردم  هم خون  جداست. 
نقاط  دیگر  با  فرهنگ شان  هم  و  است  رنگین تر  شهر  نقاط 
هماهنگی ندارد. طی روز مردم این طرف شهر مردم آنطرف 
شهر را نمی بینند. لزومی هم به دیدار جمال پاک باالئی ها نیست. 
پائینی ها در فقر كامل اند و باالئی ها غوطه ور در ثروت. »شمال 
غربی ها« به بقیه به چشم حقارت می نگرند. حق هم دارند، چون 
بقیه را در حقارت زندانی كرده اند. همیشه هم  شمال غربی ها 
اینگونه بوده. هم دوران آن »خدابیامرز« اینگونه بود و هم در 
دوران دولت مستعضفین. ساختمان هائی كه در شمال غرب شهر 
ساخته اند به راستی حیرت انگیز است. هر یک قصری است. چه 
از برون و چه از درون. گمان كنم صد ها میلیارد دالر در این 
در  گاهاً  و  دارند  كوچکی  آلونک های  پائینی ها  نهفته.  منطقه 
درون كارتن شب را سحر می كنند. بهترین تفریح گاه ها را در 
همین نقطه از شهر ساخته اند. از سر خیر دولت های مستعضعفین، 
دریاچه چیتگرهم نصیب »غربی ها« شده. بهترین اتوموبیل هائی 
كه در اروپا سراغ داریم، در این منطقه می توان مشاهده كرد. 
تهران معروف است به ترافیک بسیار سنگین. »شمال غربی ها« 

در منطقه تحت نفوذشان با چنین پدیده ای كمتر آشنایند. اگر 
و  كرده  نفوذ  منطقه  این  به  گل فروشی  كودک  راه  چهار  سر 
تقاضای خرید ُگل ُكند، رسم كرده اند به كودک نگاه نه كنند 
كه مبادا دل شان رحم آید. قباًل شیشه را هم باال می كشند كه 
شنیده  لقمه نانی  آرزوی  در  كودک  پُرتمنای  و  لرزان  صدای 

نه شود و مبادا خطا ُكنند و دلشان به رحم آید.
در این منطقۀ شهر گاهی زنان و دخترانی را می یابید كه بدون 
مبارک  ماه  در  من  می كنند.  آمد  و  رفت  خیابان  در  حجاب 
و  دیدم  منطقه  همین  در  را  بی حجاب  زنان  بارها  هم  رمضان 
»شمال  در  كردم.  هم  ذوق  بچه ها  مثل  و  شدم  هم  خوشحال 
غرب« كسی از گرانی سخن نمی گوید. اینها  بخشاً خود بوجود 
آورنده گرانی اند. چرا گالیه كنند؟ از كی گالیه كنند؟ دیدید 
چاقو دسته خودش را به بُرد؟ ولی راست نگفتم، همین ها گاهی 
و  می نالند  گرانی  از  و  می كنند  هم  گالیه  گم كردن  رد  برای 
غربی ها«  »شمال  می شتابد!  كمک شان  به  مستعضفین  دولت 
نمی خواهند از حال و هوای مردم دیگر نقاط شهر به دانند كه 

مبادا دلشان به رحم آید.
در »شمال غرب« با تومان معامله می كنند، ولی لحظه به لحظه 
از طریق موبایل به قیمت دالر نگاهی می اندازند كه در معامله 
آنرا در نظر گیرند. در »شمال غرب« دو دسته با دو فرهنگ در 
كنار هم زندگی می كنند. یک دسته بعد از پیروزی انقالب و با 

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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امکاناتی كه بدست آوردند، توانستند با غارت و چپاول اموال 
مردم به ثروت های نجومی دست یابند. اینها خود دو طیف اند. 
برخی بر خر مراد سوارند، سیری هم ندارند، از ثروت بادآورده 
هم نمی توانند استفاده كنند، طی این چهل سال هم نه توانستند 
یاد بگیرند. فقط به این ثروت می افزایند. دولت اسالمی شان را 
هم نمی خواهند از دست دهند. برخی از قدرتمندان معروف به 
بدشان  این دسته،  از  اینجا می یابید. طیف دوم  را در  اصولگرا 
اینها  تا  رسد،  قدرت  به  نشانده  دست  دولت  یک  نمی آید 
و  عیش  به  و  زنند  تیغ  را  ریش هایشان  آورده،  باد  پول های  با 
عشرت بپردازند. اینها بیشتر به اصالح طلبان معروف اند. بخشی 

از مقامات در قدرت در این منطقه اسکان دارند.
اما دستۀ دوم قبل از انقالب هم زندگی مرفه ای داشتند و هنوز 
پیرامون  خصوص  به  ضدمردمی  سیاست های  از  دارند.  هم 
هر  ناراضی اند.  مستضعفین«،  »دولت های  شخصی  آزادی های 
این  می كنند.  را  شاه  دوران  رفاه  روضه خوانی  می نشینند  جا 
دسته به واقع در آن دوران در رفاه بودند. اینها در توهم زندگی 
می گذرانند. چشم و امیدشان بر این است كه آمریکا و اسرائیل 
ایران را نجات دهد. مثل رسانه های وابسته به اجنبی در خارج، 
خوانی هایشان  روضه  در  و  می كنند  زندگی  محض  توهم  در 
به  كلید  مرزها  پشت  آمریکا  تو گویی  می كنند،  وانمود  چنان 
دست در حال وارد شدن است و نوۀ رضا خان میرپنج هم در 

ارابه ای سوار و آماده تاجگذاری در سلطنت آباد است. 
به  رفاه كامل  واقع در  به  اگر در »شمال غرب« زندگی كنید، 
سر می برید و نمی توانید درد و رنج اكثریت جامعه را دریابید. 
این  و  كشیده اند  اشغالی  فلسطین  در  را  دیوارهائی  می دانیم 
در آمریکا هم رواج داده اند. در  اروپا و جدیداً  تا  فرهنگ را 
رسانه های خصوصی مخالفت و مبارزه بر علیه چنین دیوارهائی 
را می شنویم و می بینیم. ولی جایی از دیوارهای نامرعی  تهران 
كه »شمال غرب« را از دیگر نقاط شهر جدا كرده است، سخن 
به میان نمی آید. ظاهراً چنین دیواری را در تهران نمی یابید، ولی 
عظیم،  دیواری  عقلم.  با  هم  و  دیدم  با چشمانم  هم  یافتم،  من 
عظیم تر از دیوارهائی كه تاكنون دیده ایم و یا شنیده ایم، »شمال 
غرب« را از دیگر نقاط تهران جدا كرده است. در یک طرف 
ثروتمندان، در آنطرف شهروند درجه دوم و سوم. ثروتمندان از 
دسترنج شهروندان درجه دوم و سوم، كه اكثریت قاطع جامعه 

را تشکیل می دهند، هر روز پَروارتر می شوند.
باشم كه در همین منطقه هم هستند آدمیان  اینرا گفته  همینجا 
شریفی كه هم در غم زحمتکشان كشور شریک اند و هم بطور 
گاه  و  می كنند  مبارزه  آنان  اقتصادی  بهبود وضع  برای  مستمر 

روانه زندان می شوند.
اما در آنطرف چیز جدیدی یافت می شود كه برای شهروندان 
فکری  پیشرفت  جا  همه  در  نیست.  خوشایند  غربی  »شمال 
بسیاری  قبل  سال  دو  یکی  تا  دید.  می توان  را  جامعه  اكثریت 
نداشتند.  باور  قدرت خود  به  اشتباه  به  بازار  و  مردم كوچه  از 

بسیاری فریب تبلیغات شبانه روزی رسانه های وابسته به دشمنان 
برون مرز را خورده بودند. خیلی ها به آمریکا امید بسته بودند. 
در  ایران  مثل سایر شهرهای  این طرف شهر  مردم  خوشبختانه 
یک مبارزه واقعی در زندگی روزمره به حقانیت خود و فریب 
و حیله اجانب پی برده اند. این پدیده جدید را در تمام شهرها 
بین اقشار زحمتکش می بینید. به تدریج تفکرات كور سال قبل 
رنگ می بازد. نقش قشر دانشجو در این مهم بس ارزنده است. 
قشر  توسط  اجانب  به  وابسته  رسانه های  مخرب  نقش  افشای 
باید طال گرفت.  را  بوم  این مرز و  دانشجویان شجاع فرزندان 
زحمتکشان  دیگر  با  دانشجو  قشر  وحدت  و  اتحاد  شعارهای 

جامعه زبان زد همه است. همین راه باید ادامه یابد.
شبانه روزی  تبلیغات  با  پیشرفت  این  روند  كه  بگویم  هم  اینرا 
رسانه های درون و برون مرز می تواند به كجراهه كشیده شود. 
از  بخشی  شود  سبب  مرز  برون  دشمنان  از  نکند سرخوردگی 
مردم آن طرف بام اُفتند و فریب دشمنان در حاكمیت را خورند! 
چنانچه گاهاً از سر استیصال چنین خطاهایی را می بینیم. برخی 
كه تا چندی قبل به دشمنان برون مرز دل بسته بودند، با سخنان 
با همین مالیان به  ایران را  جدید آقای ترامپ، كه قصد دارد 
می اندیشند.  دیگری  طور  كند،  تبدیل  بهتر  و  بزرگ  كشوری 
ترامپ  بودم و هستم همین آدمیان، زمانی كه  بارها شاهد  من 
ایران را تهدید به بمباران می كند، عصبانی می شوند و از سخنان 
»رهبر« با ذوق و شوق دفاع می كنند! استیصال، مرحله دیگری 
است كه مردم كشورمان در سایه افشاء و مبارزه اقشار روشنفکر 
جامعه باید بر آن پیروز شوند. بر كشورم چه رفته است؟ نقش 
دانشجویان و روشنفکران در كنار دیگر زحمتکشان جامعه در 

خصوص باور به توان خود بس مهم و اساسی است.
***

مردم كشورم در یک جنگ نابرابر قرارگرفته اند. تنها با اتحاد و 
وحدت و با یک تشکیالت قوی می توان هم در برابر تحریم های 
ضدبشری غرب بر علیه مردم ایران، هم برای صلح و نه جنگ و 
هم بر علیه حکام فاسد و چپاول گر، به هدف كه حفظ استقالل 
كشور و كسب آزادی، دموكراسی و عدالت اجتماعی است، 

دست یافت. و چنین باد!•

با�فساد�همه�گیر�در�دستگاه�حاكمیت�باید�با�شمشیر�تیز�
انقالب��مبارزه�كرد
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هذیان گویی رهبر ورشکسته 
جمهوری اسالمی

خامنه ای در سخنرانی اخیر خود از رشد »چپ« و سربلندكردن 
زبان  به  آنرا  ناچار شد  و  اشاره كرد  دانشگاه ها  در  ماركسیسم 
آورد و حواریون اش را به هوشیاری دعوت ُكند. روشن است، 
كه  فهمید  نه خواهد  هرگز  ضدكمونیست  و  جانی  قاتل  یک 
كمونیست ها را می توان ُكشت و در خاوران و یا در گودال های 
بی نام و نشان دفن و ابراز پیروزی و شادمانی كرد، اما كمونیسم 
را هرگز. كمونیسم، علم رهایی طبقه كارگر و بشریت است و 
برای  و  پیدایش سرمایه داری  با  و  تاریخی  بر حسب ضرورت 
مرد،  نخواهد  هرگز  و  شده  متولد  استثماری  نظام  این  دفن 
نمی توان آن را كشت! آنچه فروپاشید و مُرد سوسیالیسم نبود، 
بورژوازی  دیکتاتوری  بود،  سوسیالیسم  لباس  در  سرمایه داری 
بود كه بیش از سه دهه بر حزب و دولت اتحاد شوروی حاكم 

بود.
طبقه  و  امپریالیسم  و  صهیونیسم  دندان  باب  كه  كمونیسمی 
بورژوازی باشد، كمونیسم نیست، ضدكمونیسم است، در لباس 
كند.  خیانت  مردم  و  كارگر  طبقه  به  تا  ظاهر شده  ماركسیسم 
تبلیغات ضدكمونیستی و خط  »كمونیسم آمریکایی« محصول 
سازش  و  غیرسرمایه داری«  رشد  »راه  و  امام  گندیده  و  منحط 
طبقاتی بود كه توسط حزب رویزیونیست توده ایران در دفاع 
از نظام متعفن جمهوری اسالمی در مقابل كمونیست های واقعی 
سربلند كرد و سرانجام خود قربانی همین نظام ضدكمونیست و 

بربرمنش سرمایه داری شد .
منحط  بازمانده  ادبیات  و  خوش خدمتی  این  از  هنوز  خامنه ای 
یک  نقش  در  و  می جوید  بهره  گذشته  از  ضدكمونیستی 
تحت  واقعی  كمونیست های  به  فاسد  و  ورشکسته  رهبر 

نام»كمونیست های آمریکایی« پارس می كند .
شکی نیست كمونیست ها دوباره سربلند خواهند كرد، در نبرد 
طبقاتی رفیقی به خاک می اُفتد، رفیقی دیگر جای او را می گیرد 
برای سازماندهی  را دوباره  او  پرچم  بدربرده اش  یاران جان  و 
طبقه كارگر تحت رهبری حزب سیاسی خود و سرنگونی نظام 
سرمایه داری جمهوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم به اهتزاز 

درخواهند آورد و آرام نه خواهند گرفت.
میان  در  ماركسیستی  هسته های  و  ماركسیسم  جوانه های  رشد 
كارگران جوان و دانشجویان و گرایش به كمونیسم در ایران 
از  او  ترس  از  نشان  خامنه ای  هذیان گویی  و  است  نویدبخش 
حال  نیست.  این  جز  و  است  ایران  در  كمونیسم  سربلندكردن 

سخنان رهبر درباب »جریان چپ ماركسیستی«.
به  هم  ماركسیستی  چپ  جریان  حتّی  دانشگاه ها  در  »امروز 
مظاهر  كه  ماركسیستی  بزند[؛  ]حرف  می دهد  جرئت  خودش 
عالم  حقایق  و  واقعیّت ها  فشار  زیر  در  آن،  عمده ی  و  اصلی 
بین  از  آمریکا  را  شوروی   - رفت  بین  از  فروریخت،  وجود 
نبرد، شوروی را ناحق بودِن پایه های تفّکر ماركسیستی از بین 
برد؛ البتّه آمریکایی ها استفاده اش را بُردند، غربی ها استفاده اش 
از  فروریخته،  غلط  بنیان های  این  اینکه  وجود  با   - كردند  را 
بین رفته، باز حاال هنوز یک عّده ای شعارهای چپ ماركسیستی 
نظر  به  نیستند.  البتّه خیلی هم جّدی  را می خواهند زنده كنند؛ 
مسائل گوناگون چپ  به  راجع  این روزها  این كسانی كه  من 
و چپ ماركسیستی و مانند اینها حرف می زنند، كسانی هستند 
انسان در عمق حرف هایشان دقّت می كند، می بیند  كه ]وقتی[ 
ظاهر  كه  افرادی  همان  مثل  ]هستند[؛  آمریکایی  چپ  همان 
اینها  بود،  باطن شان آمریکایی و غربی  بود،  شعارهایشان چپ 

هم همین  جور هستند«.
https://t.me/totoufan

به كانال تلگرام توفان بپیوندید •

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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سی و هشت سال از تیرباران 
قهرمانان توفانی گذشت

ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم......
عزمی  از  تن شان  و  جان  كه  آنها  می كنند،  پیکار  كه  آنهایند  »زنده 
راسخ آكنده است، آنها كه از نشیب تند سرنوشتی بلند باال می روند. 
آنها كه اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپرند و روز و شب، 
پیوسته در خیال خویش یا وظیفه ای مقدس دارند، یا عشق بزرگ….« 

)ویکتور هوگو(
قهرمان، درخشان ترین تجلیات روح انسانی است كه بدون شک از 
طبیعت انسان هائی مایه می گیرد كه از تعلق خویش به توده های خلق 
و از تعلق خویش به جامعه انسانی و ایده آل های با شکوه آن اهمیت 
قائل اند. از اینرو آگاهانه تمام نیروی خویش را، كه از قدرت الیزال 
خلق مایه می گیرد، وقف مبارزه در این راه آرمان نموده و به قهرمانان 
فناناپذیر تاریخ مبدل می شوند. رفقا »رضا محمدپور«، »نادر رازی«، 
»مهدی  روحی«،  »جانبرار  انصاری«،  »داریوش  نائبیان«،  »مسعود 
این  جمله  از  دادجو«  »ابراهیم  رفیق  و  تهرانی«  »منوچهر  شیرخدا«، 
قهرمانان تاریخ اند كه ایستاده جان دادند و در مقابل ارتجاع سر فرود 
نیاوردند. سردارانی از ارتش پرولتاریای ایران كه در مرگ خویش 
و  باستان  دوران  بردگان  از  زحمتکشان  متوالی  نسل های  زندگی 
پرولتاریای مدرن گرفته تا زحمتکشان آزاد دنیای فردا را در نوردیده 

به ابدیت، به دورترین نقاط فرا روی تاریخ پیوسته اند.
به ُجرم دفاع  تابستان ١۳٦۰  این رفقا درسی و هشت سال پیش، در 
از كارگران و زحمتکشان و آرمان كمونیستی و عضویت در حزب 
پرولتاریای ایران حزب كار ایران )توفان( تیرباران شدند و امروز در 
میان ما نیستند و خیلی زود، زودتر از آنچه به تصور آید، ما را ترک 
دچار  آن  به  همه  كه  آنچنان  عادی  مرگ  با  آنها  مرگ  اما  كردند. 
می شوند، تفاوت بسیار داشت. آنها در اوج سالمتی جسمی و فکری، 
تا  فراخواندند  را  مرگ  آمرانه  جان،  و  تن  شکوفایی  رفیع  قله  بر  و 

دچار  زودرس  مرگ  به  آنها  درهم شکنند.  آنرا  مطلق العنان  آمریت 
زندگی  زندگی،  از آرمان  پاسداری  بلکه در آن زمان كه  نه گشتند، 
انسانی، »برای انسان زحمتکش« جز با مرگ آگاهانه و ارادی ممکن 
نبود، مُردند تا این آرمان و امیدهای مربوط به آن را زنده نگاه دارند. 
اگر تاریخ باستانی مردم با داشتن یک آرش تیرانداز بر خود می بالد، 
آرش های  از  كمال  و  تمام  لشگرهائی  به  مردم  این  فردای  تاریخ 
خویش خواهد بالید. سردارانی چون »حاج علی دوافروش، »اسداهلل 
»ارانی«،  غفارزاده، »حیدر عمواوغلی«، »حجازی«، كارگر چاپخانه، 
رفقا  فاضلی«،  »قدرت  پورسعادت«،  »بابا  »قاسمی«،  »آوانسیان«، 
در  ستارگانی  همچون  كه  )بهمنی(«  چیتگر  »حمیدرضا  و  »مجلسی« 
آسمان انقالب ایران درخشیدند و زندگی واالی خویش را آگاهانه 

فدا نمودند. كسانی كه برای آرمان های كمونیسم جان باختند.
گلوله باران های  با  اسالمی  جمهوری  سرمایه داری  فاشسیستی  رژیم 
خویش آنها را از میان ما بُرد، اما ما بار دیگر رفقا »جانبرار روحی«، 
»مسعود نائبیان«، »نادر رازی«، »داریوش انصاری«، »ابراهیم دادجو«، 
میان  در  را  محمدی«  »رضا  تهرانی«،  »منوچهر  شیرخدا«،  »مهدی 
جنوبی،  آفریقای  و  شیلی  معدنچیان  ایران،  زحمتکشان  و  كارگران 
رعد  غریو  خالل  از  را  آنها  صدای  و  بازیافته  فلسطین  قهرمان  ملت 
بنیان كن در آینده می دهد، می شنویم.  از توفان های  آسایی كه خبر 
آنها در وجود آن »شبحی« كه به »گشت و گذار« در جهان مشغول 

است، فناناپذیر شده اند. شبح كمونیسم.
»داریوش  رازی«،  »نادر  نائبیان«،  »مسعود  روحی«،  »جانبرار  خاطره 
تهرانی«،  »منوچهر  شیرخدا«،  »مهدی  دادجو«،  »ابراهیم  انصاری«، 
»رضا محمدی« و همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم را به سالحی 
تبدیل كنیم و با آن قلب قاتالن شان را نشانه رویم. با امید و آرزوی 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم در ایران یاد 

این رفقا را گرامی میداریم.
یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد!

دست  به  اسالمی  جمهوری  سرمایه داری  رژیم  باد  سرنگون 
كارگران و زحمتکشان ایران! 

دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه كوتاه باد!
حزب كار ایران )توفان( خرداد ماه ١۳۹۸•

رفیق رضا محمد پوررفیق نادر رازیرفیق مسعود نائینیانرفیق داریوش انصاری

رفیق جانبرار روحی رفیق ابراهیم دادجو رفیق منوچهر تهرانی رفیقمهدی شیرخدا

توفان الکترونیکی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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تحریکات امپریالیسم آمریکا ادامه 
دارد 

پهپاد جاسوسی در مرز هوایی ایران ساقط شد
كه  كرد  اعالم  خرداد   ۳۰ پنجشنبه  روز  اسالمی  جمهوری 
یک فروند پهپاد آمریکایی »گلوبال هاوک« را بر فراز آسمان 
امروز  اینکه  بر  تأكید  با  پنتاگون  است.  ساقط كرده  هرمزگان 
در  سریع  اظهارنظر  از  است،  نداشته  ایران  آسمان  در  عملیاتی 

مورد صحت و سقم ادعای سپاه خودداری كرده است.
)بخوانید  تجسسی  پهپاد  شدن  سرنگون  آمریکایی  مقام  یک 
توسط  »بین المللی«  آب های  فراز  بر  كشور  این  جاسوسی!( 
است  رویترز گفته  به  آمریکایی  مقام  این  تأیید كرد.  را  ایران 
و  است  بوده   ۴C-MQ ترایتون  نوع  از  شده  ساقط  پهپاد  كه 
است.  ساقط شده  ایران  از سوی  هوا  به  زمین  موشک  با یک 
این پهپاد گرانقیمت و پیشرفته آمریکایی در حقیقت از جمله 
نیروهای  رزم  سازمان  به  شده  اضافه  پالتفرم های  جدیدترین 
امروز  به  تا  نیز  آن  از  تعداد كمی  و  است  بوده  آمریکا  مسلح 
ساخته شده است. براساس اطالعات موجود و آمارهای رسمی 
در   ١۹-VUP اسکادران  پهپاد  این  گیرنده  كار  به  یگان  تنها 
كه  آمریکاست  فلوریدای  ایالت  در   Jacksonville پایگاه 
فقط ۲ فروند از این پهپاد را دراختیار داشته است؛ بدین معنا كه 
سپاه، یکی از ۲ پهپاد عملیاتی در این رده را شکار كرده است.

پهپاد  این  روی  شده  نصب  حسگرهای  از  دیگری  بخش 

 MTS-B اپتیکال  الکترو  هدف گیری  و  شناسایی  مجموعه 
نیز   ۹-MQ پهپاد  روی  بر  كه  است  ریتهون  شركت  ساخت 
نصب شده است. در مدل نصب شده روی این پهپاد سیستم های 
این  و  تعبیه شده  نیز  بیشتری  لیزری  نشان گذار  و  مسافت سنج 

مجموعه توان ارسال زنده تصاویر به سایر واحدها را نیز دارد.
از دیگر قابلیت های این پهپاد آمریکایی شناسایی و كشف محل 
اصوالً  است.  دشمن  الکترونیکی  جنگ  سامانه های  و  رادارها 
هر سیستم الکترونیکی دشمن كه فعال شود توسط این پهپاد به 
صورت غیرفعال شناسایی و مکان یابی شده و تصویر واضحی 
قرار  آمریکایی ها  دراختیار  مقابل  طرف  سامانه های  شرایط  از 
الزم  حسگرهای  و  غالف ها  دارای  پهپاد  این  گرفت.  خواهد 
 SIGINT برای عملیات شنود و جاسوسی امواج الکترونیک

نیز هست.
از دیگر توانایی های مهم این پهپاد شناسایی آمریکایی قابلیت 
ایجاد رله ارتباطی بین پالتفرم های مختلف در میدان نبرد است. 
پهپاد دریافت شده  این  توسط  پالتفرمی  هر  از  اطالعات الزم 
عناصر  یا  و  شناورها  هواپیماها،  با  مختلف  فركانس های  در  و 
زمینی به اشتراک گذاشته می شود و به نیروهای عملیاتی كمک 

می كند تا تصویری بزرگ و دقیق از میدان رزم داشته باشند.
سرنگونی پهپاد آمریکایی و سپس انگشت اتهام به سوی ایران 
در حمله به دو نفت كش در آب های دریای عمان در نزدیکی 
تنگه هرمز در روز ١۳ ژوئن و وقوع انفجار در آنها و همینطور 
موصل  در  آمریکایی  مشاوران  به چند شركت  موشکی  حمله 
...، از جمله تحریکاتی است تا توجیه ای برای حمله احتمالی به 

چند نقطه ایران صورت گیرد.

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

همه  آبی  و  زمینی  هوایی،  حریم  وقیحانه  آمریکا  امپریالیسم 
ممالک جهان را حریم »بین المللی« می پندارد و به نقض مداوم 
آنها  ارضی  تمامیت  و  كشورها  شده  شناخته  و  رسمی  حریم 

می پردازد.
ادامه  ایران  علیه  آمریکا  زورگویانه  و  تجاوزكارانه  سیاست 
لیبی،  و  عراق  در  قدرت  ابر  این  شکست خورده  سیاست 
چیزی  شکست  جز  هم  اینبار  و  است  سوریه  و  افغانستان 
شکست  آمریکایی  پهپاد  ساقط شدن  شد.  نه خواهد  نصیب اش 
مفتضح  و  خار  را  او  و  بود  آمریکا  امپریالیسم  برای  بین المللی 
ساخت. دونالد ترامپ دروغ گو برای اظهارنظر در این رابطه نه 
راه پیش داشت و نه راه پس و مجبور شد سخنان متناقضی بر 
ایران  زبان آورد و ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین توسط 
و  به پذیرد  تالفی جویانه«  سیاست  عدم  و  »انسانی  چاشنی  با  را 
عقب نشینی كند. وی در توییتری چنین گفت: »آنها روز دوشنبه 
بود،  پرواز  در  بین المللی  آب های  فراز  بر  كه  پهپاد،  یک  به 
شلیک كردند. ما شوكه شدیم و شب گذشته تصمیم حمله به 
سه نقطه مختلف گرفتیم. هنگامی كه پرسیدم چند نفر خواهند 
مُرد؟ یک ژنرال پاسخ داد ١٥۰ نفر. ١۰ دقیقه قبل از حمله آنرا 

متوقف كردم«.
محکوم  شدیداً  را  ایران  به  احتمالی  حمله  هرگونه  ما  حزب 
می كند و آن را فاجعه ای برای مردم ایران و منطقه می داند و از 
همه آزادیخواهان و شیفتگان صلح می خواهد كه سیاست های 
جهانی  صف  در  و  نمایند  محکوم  را  آمریکا  جنگ افروزانه 
جنبش ضد تجاوز و واحد ممانعت از جنگ از هیچ كوششی 

دریغ نه ورزند .
حزب ما همواره تأكید كرده است كه هرگونه تغییر و تحول 
سیاسی در ایران یک امر داخلی است و مردم ایران سال هاست 
ضمن مبارزه برای حقوق دمکراتیک و مطالبات عدالت خواهانه 
خود علیه رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی مخالفت آشکار 
اقتصادی  با هرگونه مداخله خارجی و تحریم های  نیز  خود را 

نشان داده اند .
دشمنی با رژیم ددمش حاكم نباید مُنجر به تأیید تحریکات و 
تهدید و تحریم و تجاوز و سالخی مردم ایران توسط كفتاران 

بین المللی گردد.
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه كوتاه باد 

https://t.me/totoufan
به كانال تلگرام توفان بپیوندید •

آیا پهپاد آمریکایی وارد حریم 
هوایی ایران شده بود؟

»محمد شریف« )١۳۲۴(، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و 
زندانیان سیاسی  دانشگاه عالمه طباطبایی، وكیل  علوم سیاسی 
صدرالدین  »سید  ریاست  و  »احمدی نژاد«  دوره  در  كه  است 
عالمه  دانشگاه  از  سیاسی  متهمین  وكالت  علت  به  شریعتی« 
حریم  نقض  از  درستی  تحلیل  شریف«  »محمد  شد.  اخراج 
ارائه  آمریکایی  پهپاد  قرارگرفتن  هدف  مورد  و  ایران  هوایی 

داده كه عین مطلب از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 
»به نظر اینجانب جهت گیری كلی رسانه ها در مورد نحوه ارائه 
سرنشین  بدون  جاسوسی  هواپیمای  سرنگونی  به  راجع  اخبار 
نکته  این  الغاء  پی  در  ایران،  ضدهوائی  پدافند  توسط  امریکا 
به اذهان مخاطبان است كه این ایران است كه تنش در منطقه 
بی بی سی  میان رسانه ضدایرانی  این  را گسترش می دهد. در 
فارسی با به كارگیری تجارب حرفه ای، اهداف ضدایرانی اش 
)و نه الزاماً ضد نظام های سیاسی حاكم بر ایران( را به خوبی در 
حالیکه:  در  پی می گیرد.  قضیه  این  به  راجع  اخبار  سازماندهی 
حضور گسترده نظامی امریکا از آن سوی دنیا در خلیج فارس 
آنهم با پیشرفته ترین ادوات نظامی كشتار جمعی منجمله ناوهای 
هواپیمابری كه در حکم جزیره های متحرک اند، به خودی خود 
صلح و امنیت در منطقه را شکننده و در معرض تهدید قرار داده 
است. این حضور نظامی در تقابل با ایران توجیه شده و ایران را 
مجبور كرده كه تمامی توان بازدارنده و تدافعی خود را در برابر 
این تهدید پرقدرت نظامی در حالت آماده باش دائم قرار دهد. 
بنابر این در وضعیتی كه پیشرفته ترین هواپیمای جاسوسی از این 
جزیره متحرک به پرواز درمی آید، اصل بر این نهاده می شود 

كه هدفی جز شناسائی ابزار دفاعی ایران را پی نمی گیرد.
در قضیه سرنگونی این هواپیمای جاسوسی ایران مدعی است 
حاكمیت  تحت  فضای  وارد  جاسوسی،  پیشرفته  ابزار  این  كه 
جاسوسی اش  هواپیمای  كه  است  مدعی  آمریکا  و  شده  ایران 
عنوان  به  هرمز  تنگه  است.  داشته  بین المللی حضور  فضای  در 
تنها  نه  و  است  ترانزیت  عبور  مشمول  بین المللی  آبراه  یک 
فراز آن اند  بر  پرواز  به  قادر  به هر كشوری  متعلق  هواپیماهای 
بلکه زیردریائی ها نیز حین عبور از آن موظف به عبور از سطح ها 
آب نیستند. ولی از آنجا كه تمامی جزائر واقع در دهانه تنگه 
)مشتمل بر دو مجمع الجزائر واقع در كرانه های شمالی حوالی 
تنگه( تماماً جزائر ایرانی و بالمآل تحت حاكمیت ایران اند، و 
آبهای واقع بین آنها دریای سرزمینی تحت حاكمیت ایران اند، 
لذا ورود اینگونه هواپیماها حتی در وضعیت عادی بدون اجازه 
لذا  است،  ممنوع  ایران(  اینجا  )در  سرزمین  صاحب  كشور 
ایران  دفاعی  عکس العمل  باشد،  صحیح  ایران  ادعای  چنانچه 
قانونی و مشمول ماده ٥١ منشور ملل متحد، یعنی دفاع مشروع 
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است كه حقی ذاتی و منطبق با موازین حقوق بین الملل است. 
در مقابل، اقدام آمریکا تجاوز نظامی شمرده می شود و شورای 
ملل  سازمان  عضو  دول  كه  وظائفی  طبق  است  موظف  امنیت 
متحد طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد به آن سپرده اند، در اسرع 
با احراز موارد مندرج در ماده ۳۹  وقت تشکیل جلسه داده و 
)تهدید بر صلح، نقض صلح، و عمل تجاوز( همان منشور كه 
ماده آغازین فصل ۷ است، دولت متجاوز را مشمول ضمانت 

اجراهای پیش بینی شده در مواد ۴١ و ۴۲ قرار دهد.
 ۳۳١۴ )شماره  تجاوز  تعریف  قطعنامه   ١ ماده  اینکه  توضیح 
مصوب ١۴ دسامبر ١۹۷۴ مجمع عمومی( مقرر نموده: »تجاوز 
علیه  دولت  یک  توسط  مسلح  نیروی  كاربرد  از  است  عبارت 
حاكمیت، تمامیت ارضی، یا استقالل سیاسی دولت دیگر ..... 
نظامی  برابر وضعیت تجاوز  « و ماده ٥١ منشور ملل متحد در 
مقرر نموده كه تا زمانی كه شورای امنیت اقدامات الزم را برای 
حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام ندهد، هیچیک از مقررات 
منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود لطمه ای وارد نخواهد 

كرد.
جریان  برخورد  نحوه  از  پست  این  رأس  در  مندرج  برداشت 
زیرنویس های  مالحظه  از  پس  قضیه  این  با  اطالعات  یکسویه 
ارائه  عربی  و  انگلیسی  فارسی،  از  اعم  ماهواره ای  كانال  ده ها 
شده است. جریان اطالعات در ماده ١۹ اعالمیه جهانی حقوق 
و   ،)free flow information( شده  توصیف  »آزاد«  بشر 
این توصیف ضمن بند ۲ ماده ١۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
الحاقی به اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تأكید قرار گرفته 
جریانی  به  تبدیل  رسانه ها  بر  مطلق  سلطه  با  جریان  این  است. 
یکسویه شده كه موجب و مولّد اینگونه نابهنجاری ها است. این 
جریان  مورد  در  یونسکو  كنفرانس های  تمامی  در  نابهنجاری 
اطالعات همواره با اعتراض قدرت های نوظهور و كشورهای 

مستقل مواجه شده است«.
https://t.me/totoufan

به كانال تلگرام توفان بپیوندید •

در حاشیه آتش سوزی دو 
نفت کش در دریای عمان

كشتی ها  این  به  احتمالی  حمله  از  جهانی  رسانه های  از  برخی 
سخن می گویند و این نکته دارای چند جنبه مهم سیاسی است: 
یکم اینکه این حمله احتمالی به تانکرهای حامل كاالهای ژاپنی 
وزیر  نخست  شینزو«،  »آبه  مالقات  با  همزمان  آتش سوزی  و 
ژاپن با رهبران جمهوری اسالمی رخ داده است. رویدادی كه 
می تواند با هدف برهم زدن مذاكرات با رژیم و تشدید بحران 

ایران و آمریکا صورت گرفته باشد.
دوم اینکه »مایک پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا، فوراً ایران 
را بدون هیچ مدرک و سندی مسئول حمله به دو نفت كش در 
كه  است  گفته  حال  عین  در  است.  كرده  اعالم  عمان  دریای 
»در  تهران  مقام های  كه  است  آن  خواهان  همچنان  كشورش 

وقت مناسب« به پای میز مذاكره با واشنگتن بازگردند!!
را یکجانبه  بین المللی  قراردادهای  تمام  زیر  امپریالیسم آمریکا 
َزد و از مذاكرات در چارچوب برجام خارج شد، آنوقت امروز 
طلب كار است و امر می كند كه ایران باید به پای میز مذاكره 

مجدد برگردد !!!
طریق  از  بحران  و حل  مذاكره  خواهان  كه  دولتی  اینکه  سوم 
سند  بدون  و  تهدید  و  دروغ  با  نمی تواند  است،  صلح آمیز 
نشان  .این خود  كند  دراز  مقابل  به سوی طرف  اتهام  انگشت 
تمام  و  ایران  با  شرط  و  بی قید  مذاكره  پیشنهاد  كه  می دهد 
دروغ های  است.  اعتبار  و  ارزش  فاقد  آمریکا  متناقض  سخنان 
تیم »دونالد ترامپ« همانقدر با اعتبارند كه دروغ های تیم »جرج 

بوش« در قبال دولت بعث عراق بود.

تجاوزگران�استعمارگر�باید�خاک�عراق،�افغانستان،�
لیبی،�سوریه�و�یمن�را�بی�قید�و�شرط�ترک�كنند!�

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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امپریالیسم�آمریكا�تروریست،�جاسوس،�ناقض�حقوق�اساسی�
انسانها�و��دشمن�شماره�یک�بشریت�اسِت

محاصره  در  كه  كنونی،  شرایط  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اقتصادی و نظامی قرار دارد، نفعی با چنین اقدامات ماجراجویانه 
ندارد؛ همانطور كه رژیم صدام حسین نداشت و نشان داد تمام 

اتهامات آمریکا به رژیم صدام دروغ و فاقد اعتبار بود.
ازاینروی حمله به دو نفت كش در دریای عمان و موضع گیری 
سریع و شتاب زده آمریکا و اسرائیل حکایت از مشکوک بودن 
این حمله احتمالی و سوء استفاده سیاسی تبلیغاتی و تشدید فشار 

علیه ایران برای انزوای او دارد. 
جمهوری  ارتجاعی  رژیم  از  نفرت  خاطر  به  كه  نیروهائی 
او  به  مدركی  هیچ  بدون  را  مشکوک  اقدامات  این  اسالمی 
نسبت می دهند، یا از آشی كه امپریالیسم آمریکا در حال پختن 
برای مردم ایران است، بی خبرند، یا اینکه باخبرند، اما به خاطر 
منافع حقیرشان باید به تأیید سیاست های جنگ افروزانه آمریکا 

به پردازند تا در پاركابی او رژیم اسالمی را سرنگون سازند .
بنگاه های  مغزی  شستشوی  تبلیغات  فریب  باشیم!  هوشیار 
كسب  برای  خود  مستقل  فکر  با  و  نه خوریم  را  امپریالیستی 
ایران  استقالل  حفظ  و  اجتماعی  عدالت  دمکراسی،  آزادی، 

پیکار كنیم .
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه كوتاه باد!

سرنگونی رژیم سرمایه داری و هرگونه تغییر و تحولی فقط به 
دست مردم ایران !

https://t.me/totoufan
به كانال تلگرام توفان بپیوندید •

چرا اسرائیل خواهان نابودی 
ایران است؟

)Greg Shupak(  نویسنده: گرگ شپاک
از»انتفاضه الکترونیکی« - ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹

)The Electronic Intifada( 
نوشته  بسیار  ایران  با  جنگ  احتمالی  مورد  در  روزها  این 
و  ایران  علیه  مدتهاست جنگی  است كه  آن  می شود. حقیقت 
برای حفظ منافع اسرائیل در جریان است. دولت امریکا ضمن 
تقویت مواضع نظامی، جنگی، اقتصادی علیه این كشور به راه 
انداخته است و از زمین، هوا و دریا، سالح های خود را به سوی 
امریکا  نشانه گرفته است. موتوِر جنگ و خشونت  این كشور 
احتماالً  )ایران(  این كشور  روزی  اینکه  بهانۀ  به  در خاورمیانه 
گاه  هر  و  است  آماده  و  روشن  به سازد،  اتم  بمب  می تواند 
امریکا منافع خود را در خطر به بیند، جنگی نیابتی بین امریکا، 
اسرائیل و ایران به راه خواهد اُفتاد. چنین مانورهایی را باید در 
چارچوب روش هائی فهمید كه امریکا درپیش می گیرد، وقتی 
مانعی بر سر راهش قرار می گیرد. ایران مانعی بر سر راه اهداف 
را  نیز  اسرائیل  منافع رهبری  اهدافی كه  امریکاست،  حاكمیت 

دربرمی گیرد.
ایران نفرت دارند،  از  برنامه ریزان آمریکایی و اسرائیلی اساساً 
با  است  منطقه  در  غیروابسته  و  مستقل  قدرتی  ایران  كه  چرا 
مادی  از جمله حمایت  قوی  سیاسِی خارجِی   - نظامی  قدرت 
از  حزب اهلل  دفاع  و  اسرائیل  به  فلسطین  مسلحانه  مقاومت  از 
حملۀ  نمونه  برای  اسرائیل   - آمریکا  تجاوزات  برابر  در  لبنان 
مشترک در سال ١۹۸۲ و حملۀ امریکا در حمایت از اسرائیل 
در سال ۲۰۰٦. پشتیبانی ایران از حزب اهلل در برابر اشغال كشور 
اسرائیل با حمایت ایاالت متحده نیز در این ماجرا بسیار مهم و 
تعیین كننده بود. اسرائیل طی سال های گذشته همواره خواهان 
هم  )سال جاری(  فوریه  ماه  در  و  بود  ایران  علیه  نظامی  حملۀ 
صریحاً این خواست خود را به امریکا متذكر شد، اما در حال 
حاضر اسرائیل نه تمایلی به حملۀ نظامی و نه تمایلی به بمباران 
نظامی  رویارویی  كه  دارد  آن  بیم  اكنون  كه  چرا  دارد،  ایران 
اسرائیل  برای  خطرناكی  و  مهلک  عواقب  لبنان  حزب اهلل  با 
)با  امیدوار است كه  اسرائیل  اكنون  خواهد داشت. در عوض 
ایجاد  و  اقتصاد  فروپاشی  با  ایران(  علیه  اِعمال شده  تحریم های 
ایران  رژیم  یا  و  به كشاند  سقوط  به  را  رژیم  اجتماعی  بحران 
و  كرده  امضا  این  از  پیش  كه  توافقنامه ای  چارچوب  در  را 
تاكنون به آن پایبند بوده به زانو درآورده و مجبور به پذیرش 
ایران هم در حال حاضر می گوید  اتمی شود.  كنترل شدیدتر 
این  از  برجام شود،  مزایای  بهره مندشدن  از  مانع  اگر تحریم ها 

توافقنامه خارج خواهد شد.
تضعیف�ایران
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ثقِل  مركز  مدت ها  رژیم،  تغییر  دورنماِی  با  ایران  تضعیف 
توجهات اسرائیل بود، كه مهم ترین اقدام این سیاست اسرائیل 
كه  است  سال   ١٦ بود.  ایرانی  هسته ای  دانشمندان  ترور  هم 
و شواهد  نیست  اتمی«  بمب  »خطِر  ایران  است،  مشخص شده 
ساخت  به  نزدیک  موقعیِت   در  هم  هرگز  كه  آنند  از  حاكی 
آن نیز نبوده است. در مورد حمالت اسرائیل به سوریه هم باید 
گفت كه این قضیه بخشاً به ایران ربط دارد. رژیم سوریه برای 
حمایت فلسطین و مسلح ساختن حزب اهلل با ایران همکاری های 
تاریخی  نظر  از  هم  سوریه  بعث  حزب  داشته اند.  تنگاتنگی 
نه  با ارتش اسرائیل داشته است، هرچند  درگیری های خود را 

به طور ممتد و یکسان .
هر چه هم دونالد ترامپ نفی كند و هرچه هم بگوید، واقعیت 
این است كه اسرائیل استعمار خود را بر سوریه گسترش داده 
مُسلح  را  اسد  ترتیب كه گروه های مخالف رژیم  بدین  است. 
كرد و بمب گذاری های مر گ باری علیه حزب اهلل ایران را در 
آن كشور حمایت و به مرحله اجرا درآورد. بلندی های جوالن 
بر  عالوه  است.  اسرائیل  اشغال  تحت  همچنان  هم  سوریه  در 
همۀ این مسائل، پشت تهدیداِت علیه ایران، باید نقش متحدین 
در  امریکا  حمایت  مورد  دیکتاتورهای  و  اسرائیل  امریکا، 
خاورمیانه، خصوصاً عربستان سعودی و امارات را بررسی كرد.

رهبران هر دو كشور، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، 
گفته اند كه ایران را به عنوان یک مشکل در منطقه می بینند و 
 - سعودی  عربستان  هم  و  امارت  هم  كه  است  تذكر  به  الزم 
ایران  علیه  )موساد(  اسرائیل  جاسوسی  سازمان  با  پرده-  پشت 
ادامه می بینیم  دارند. در  باهم  نزدیکی  فعالیت و همکاری های 

كه چرا اینگونه است.
ایران  علیه  دسائس  و  اقدامات  تمامی  تاكنون  كه  آنجایی  از 
كرد  توجه  باید  است،  مرتبط  فلسطین«  »موضوِع  با  نوعی  به 
و  مشاور  و  ترامپ  پیشنهادِی  صلِح«  »بستۀ  و  قرن«  »معاملۀ  كه 
گسترده تر  و  فراتر  فلسطین  مسئلۀ  از  كوشنر،  جرد  دامادش، 
است. با »بسته صلح« می بایست آرزوی كشور فلسطین مدفون 

و ایران هم خنثی شود.
فلسطین�كم�كم�محو�خواهد�شد!

در اسناد و مدارِک »طرِح صلح«، امریکا، توصیه بر حفظ كنترل 
اسرائیل در قلمرو مناطق مورد اختالف و همچنین رِد هرگونه 
ادعای فلسطین برای داشتن دولت فلسطین است و حق بازگشت 
پناهندگان فلسطینی، انتقال و سکنی دادن آنها تنها در مناطق غیر 
همجوار، مطرح است. این طرح شامل نقشه و تالشی  است برای 
امیدوار  امریکا  و  فلسطینیان  از  به بخش هایی  مالی  دادن رشوۀ 
است كه بودجۀ آن تا حد زیادی از طرف كشورهای متحد او 
امارات متحده عربی و  با فشار  این طرح،  پرداخت شود. طبق 
سرانجام  فلسطین،  تشکیالِت خودگردان  به  سعودی،  عربستان 
آنها مجبور به پذیرش این معاملۀ ناعادالنه خواهند شد و »سر 

»فلسطین« محو خواهد  و  بهم می آید  فلسطین« هم  مسئلۀ  ته  و 
شد. در عین حال بدین ترتیب »محوِر ضد ایران« با قرارگرفتن 
و  تشکیل  فارس  خلیج  منطقۀ  كشورهای  و  اسرائیل  امریکا، 

تحقق می یابد.
ائتالف  از  ایران، پشتیبانی اسرائیل  اتحاِد ضِد  از  نمونۀ دیگری 
و  عربی  متحده  امارات  انگلیس،  سعودی،  عربستان  امریکا، 
نظر  به  كه  است  جنگی  است،  یمن  به  نظامی  حملۀ  در  كانادا 
می رسد علیه متحد ایران، حوثی ها، متمركز شده است و كشور 
یمن را در معرض یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان 

قرار داده است.
با  دارد،  اختیار  در  كه  را  اطالعاتی  اسرائیل  میان  این  در 
به اشتراک گذاشته است و در ازای  اعضای مؤتلفۀ علیه یمن 
متحده  امارت  نمونه:  برای  است؛  بسته  نظامی  قراردادهای  آن 
عربی توافق كرده است كه سالح و تجهیزات نظامی از اسرائیل 
خریداری شود. اسلحۀ ساخت اسرائیل در حمالِت یمن مورد 

استفاده قرار گرفته است.
خرید و فروش سالح های نظامی و مبالغ هنگفتی كه بابت این 
عربستان  متحده و مشتریان اش، خصوصاً  ایاالت  بین  معامالت 
تأكیدی  و  می دهد  نشان  می شود،  انجام  اسرائیل  و  سعودی 
است كه تجاوز نظامی و »محوِر آمریکا - كشورهای عربی – 
اسرائیل«، محوِر ضِد ایران، نه تنها از منظر سیاسی، بلکه از دیِد 
اقتصادی نیز حائز اهمیت است. معامالتی در این میان به حساب 
فلسطینیان و مردم محروم و غارت شده صورت گرفته است كه 
این طریق  از  ایران«  »محوِر ضِد  متحِد  طبقۀ حاكِم كشورهاِی 

ثروتمندتر شده اند.
 The Electronic Intifada در   نصر،  تامارا  كه  همانگونه 
)الکترونیک اینتی فادا( بیان می كند، چشم انداِز روابط ِ پُر  سود 
برای اسرائیل بی شک كمکی است برای توضیح و درک این 
مسئله كه چرا دولت هاِی غیردموكراتیِک خلیج فارس، چنین 
»ازدواج  این  قربانی  را  فلسطینی ها  و  دارند  یکدیگر  با  رقابتی 
هم  را  امور جشن اش  تصدی  كه  می كنند  اسرائیل«  با  خویش 
امریکا برعهده دارد. هرگونه حملۀ سیاسی - اقتصادی و احتماالً 
نیست،  ایران  به  نظامی  تنها یک حملۀ  نظامی در آینده،  حملۀ 

بلکه جنگی است كه منطقه را فرا خواهد گرفت.

***
دکترGreg Shupak  نویسنده و تحلیل گر سیاسی است و استاد علوم رسانه ای 
دروغین:  تاریخ  نویسندۀ  او  است.  هامبورگ  گلف  دانشگاه  در  انگلیسی  و 

فلسطین، اسرائیل و رسانه ها است.•
اصل مطلب:

https://electronicintifada.net/content/why-isra-
el-wants-iran-destroyed/27531
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امپریالیسم آمریکا وجنون گاوی
و  تناقض گوئی  و  آشفتگی  آمریکا  خارجی  سیاست  در 
بازتاب این موضوع را  پریشان حالی شدیدی مشاهده می شود. 
رئیس  ترامپ،  دونالد  دمدمی مزاج گونه  اظهارات  در  می توان 
جمهور آمریکا، دید كه هر لحظه با اظهارات ضد و نقیض و 
عدم انسجام سیاسی همچون گاوی، كه دچار جنون شده است، 

ظاهر می شود.
»جنون گاوی« یکی از ویژگی های سرمایه مالی است كه برای 
سیادت و سلطه بر جهان به هر سوئی شاخ اش را نشانه می گیرد 
بین المللی  و  ملی  در عرصه  می توان  را  بیمارگونه  رفتار  این  و 
آسمان  از  یکشبه  ترامپ  دونالد  كرد.  مشاهده  ترامپ  دونالد 
نازل نشده است، او نماینده سرمایه مالی آمریکاست كه با تمام 
و  آمریکا  امپریالیسم  منافع  تأمیِن  به  پاسخ  برای  تناقضات اش 
پنهان  دولت  از  باید  و  شده  ظاهر  جهان  در  او  هژمونی  تداوم 

پیروی كند و چنین نیز كرده است.
قدرت  ابر  جنون زده  گاو  مالی  سرمایه  نماینده  ترامپ 
را  رفتاری  یا  و  موضوعی  انسجام  هیچ گونه  كه  آمریکاست 
فردی  اما  است،  فرد  یک  از آن دریافت. وی ظاهراً  نمی توان 
كه سیاست جنگ و جنون آمریکا در خاورمیانه را نمایندگی 
و  جنگ  سیاست های  است.  شده  روبرو  با شکست  و  می كند 
جنون منطقه خاورمیانه آمریکا نه تنها نتیجه مطلوب نظم نوین 
افزایش نفرت  نیاورده است، بلکه موجب  به ارمغان  جهانی را 
عرصه  در  او  انزوای  و  كشور  این  بی اعتبارشدن  و  آمریکا  از 
امپریالیسم  سیاست  بست  بن  است.  شده  نیز  خارجی  سیاست 
آمریکا در قبال برخورد با ایران و شکست اش در عرصه منطقه 
خاورمیانه، نشان از ظهور دسته بندی های جدید امپریالیستی در 
جهان است، جهانی كه در حال شکل گیری و گذار از سیاست 
و  سرگیجه گی، ضعف  است.  چندقطبی  سیاست  به  تک قطبی 
تحوالت  چنین  بستر  در  باید  كنونی  شرایط  در  آمریکا  جنون 

جهانی مورد تبیین قرار گیرد.•
https://t.me/totoufan 

به كانال تلگرام توفان بپیوندید!

چرا شعار »دست ها از ایران کوتاه 
باد!« شعار صحیحی است؟

امپریالیستی  با مداخله »بشردوستانه«  بیانگر مخالفت ملتی  زیرا 
ژئوپولیتیک  و  غارت گرانه  اهداف  برای  می خواهد  كه  است 

خود حیات و شیرازه ایران را ویران سازد.
پذیرش حق  ملل و  با نقض حقوق  ملتی  بیانگر مخالفت  زیرا 

تعیین سرنوشت به دست خود ملل است.
رژیم  انقالبی  سرنگونی  برای  ایران  ملت  بیانگرحق  زیرا 
به  تحولی  و  تغییر  هرگونه  و  اسالمی  جمهوری  سرمایه داری 

دست و اراده مستقل خود اوست و نه اجانب.
ُكند، عماًل  مخالفت  میهن دوستانه  این شعار  با  اپوزیسیونی كه 
تعیین  و  آمریکا  امپریالیسم  توسط  رژیم  سرنگونی  خواهان 
سرنوشت ملت به دست این ابر جنایت كار است. شعار موهومی 
»جبهه سوم« و طرح شعار »سرنگونی رژیم« و عمده كردن آن 
»تحت هر شرایطی« توسط برخی از سازمان های »چپ پاركابی 
شورایی« شعاری ارتجاعی و در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم 

است و جز این نیست.
باد!« در شرایط خطر  ایران كوتاه  از مردم  چرا شعار »دست ها 

تجاوز خارجی، شعار انحرافی و متناقضی است؟
منظور  نظامی  تجاوز  خطر  شرایط  در  كه  نیست  روشن  زیرا 
گردد،  كوتاه  ایران  مردم  از  باید  كه  است  »دست«  كدام  از 

توفان الکترونیکی
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سرنگون�باد�رژیم�سرمایه�داری�جمهوری�اسالمی�به�
دست�مردم�ایران

رژیم  یا  متجاوز  و  مهاجم  نیروی  عنوان  به  آمریکا  امپریالیسم 
جمهوری اسالمی و یا هر دو همزمان؟

زیرا روشن نیست اگر امپریالیسم آمریکا قصد تجاوز به ایران 
را دارد، آنوقت سرنگونی رژیم و حق تعیین سرنوشت ملت به 
سرنگونی  آیا  است.  نهفته  شعار  این  در كجای  دست خویش 
رژیم به دست امپریالیسم و نیروی خارجی به توده مردم و بویژه 
طبقه كارگر و زحمتکش مربوط است یا نه؟ اگر مربوط است 
تاكتیک و سیاست مستقل حزب سیاسی طبقه كارگر  آنوقت 

كدام است؟
زیرا روشن نیست آیا توده مردم باید در مقابل تعرض و تهاجم 
خارجی مخالفت ورزند و در مقابل آن به ایستند، یا در پاركابی 

ارتش متجاوز برای سرنگونی رژیم خیز بردارند؟
زیرا روشن نیست تاكتیک پیش گیرانه و ممانعت از تجاوز برای 
بسیج افکارعمومی و نیروهای ضدجنگ و تحریم و تجاوز در 
كجای این شعار نهفته است. روشن نیست آیا نیروهای هوادار 
اروپایی  شهروندان  یا  و  عراق  و  یمن  فلسطین،  لبنان،  از  رژیم 
... مخالف تجاوز و جنگ حق شركت در جبهه  و آمریکایی 
همگانی صلح را دارند و یا اینکه چنین جبهه ای فقط شامل حال 

نیروهای سرنگونی طلب می شود؟ 
شعار�»دست�ها�از�مردم�ایران�كوتاه�باد!« به رغم ظاهر 
كه  نزاعی  قبال  در  عماًل  و  است  متناقض  بسیار  اما  درست اش 
درگرفته و سرنگونی رژیم توسط امپریالیسم بی طرف است و 
ماهیت�رژیم� زیرا� نیست،  مربوط  او  به  آنطور می نماید كه 
توصیف سرنگونی  این  با  مردمی�است.  ضد� و  ارتجاعی�
شعار  این  طراحان  به   ..... افغانستان  و  لیبی  عراق،  رژیم های 
مربوط نبوده، زیرا هدف غایی و نهائی شان تحت هر شرایطی 
سرنگونی رژیم اسالمی است و وظیفه جبهه های ضدجنگ باید 
تجاوز  با  مخالفت  نه  باشد،  ارتجاعی  رژیم ها  سرنگونی  برای 
نیروهایی كه چنین شعار می دهند دارای  از جنگ.  و ممانعت 
بی شمارند، آگاهانه  تناقضات  باشند، دچار  نیت خیری كه  هر 
خط  پیش برنده  و  ترتسکیستی  تفکرات  به  آلوده  ناآگاهانه  یا 
تفرقه افکنانه و خرابکارانه در پیکار علیه تجاوزات امپریالیستی 
همسو  سیاستی  چنین  هستند.  ضعیف  و  ستم  تحت  ممالک  به 
و  دورنما  فاقد  است،  امپریالیستی  الحاق گرانه  سیاست های  با 
به سردرگمی مردم  از شرایط مشخص است،  تاكتیک روشن 
ضدجنگ  جنبش  تضعیف  به  مُنجر  نتیجه  در  و  می زند  دامن 

می شود.•

»فقر« وجه مشترک ۱۵۲ 
میلیون کودک کار در جهان

طبق آمار یونیسف هنوز هم ١٥۲ میلیون دختر و پسر در 
ایران،  در  می گیرند.  قرار  كار  كودكان  گروه  در  جهان 
فقر، شکاف طبقاتی، بی سرپرستی، حاشیه نشینی و تعمیق 
سیاست  های نئولیبرالی بر شمار كودكان كار افزوده است.

جهان  در  چه  ایران،  در  چه  كار،  كودكان  درد  چاره 
برانداختن نظام سرمایه داری است كه بِنَا بر سرشت اش و 
برای كسب سود باید انسان و طبیعت و كلیت هستی بشر 
نابودی سقوط سوق  پرتگاه  به  را  ِكَشد و جامعه  به بند  را 
دهد. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت از ظلمت سرمایه 

و فقر و تباهی است و جز این نیست.•

https://t.me/totoufan 
كانال رسمی تلگرام، وابسته به حزب كار ایران - 

توفان 
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کمک چین »کمونیست« 
به پیشبرد برنامه ساخت 

موشک های بالستیک در 
عربستان

گویا  منبع  سه  به  استناد  با  ان  ان،  اسپوتنیک، سی،  گزارش  به 
مطلع ادعا می كند كه طبق داده های سازمان اطالعات آمریکا، 
كمک چین به پیشبرد برنامه ساخت موشک های بالستیک در 

عربستان بطور محسوس سرعت بخشیده است.
سی ان ان گزارش می دهد كه اخیراً ریاض چند خرید از چین 
را گویا  نتیجه آن زیرساخت موشکی خود  داده كه در  انجام 
است.  كرده  تکمیل  را  مربوطه  فناوری های  و  داده  گسترش 
بالستیک  موشک های  برنامه  فعال شدن  از  ترامپ  دولت  اینکه 
عربستان سعودی خبر داشت، اما این مطلب را به اعضای كنگره 
دموكرات  حزب  نمایندگان  نارضایتی  باعث  بود،  نداده  خبر 
شده است. سی ان ان تأكید می كند كه سرویس های اطالعاتی 
اما  كنند،  معلوم  را  ریاض  دقیق  اهداف  نتوانسته اند  امریکا 
چنین اقداماتی از سوی عربستان می تواند حاكی از تمایل این 
كشور برای دستیابی به كالهک های هسته ای باشد. این شبکه 
سلمان،  بن  محمد  سخنان  خود  ادعای  اثبات  برای  تلویزیونی 
است  گفته  سال ۲۰١۸  در  كه  می كند  نقل  را  ولیعهد سعودی 
كه »اگر ایران بمب اتمی به سازد، ریاض نیز این كار را انجام 
خواهد داد«. با این حال سخنگویان وزارت خارجه امریکا در 
پاسخ به سوال سی، ان، ان یادآور شدند كه عربستان پیمان منع 
گسترش سالح هسته ای را امضا كرده و به پیروی از تعهدات 
ادامه  به سالح هسته ای  دستیابی  برای  درباره عدم تالش  خود 
از ظاهرشدن سالح كشتار  امریکا جلوگیری  می دهد و هدف 

جمعی و سیستم های مربوطه در خاورمیانه است.
چین »كمونیست« به عربستان برای تکامل موشک های بالستیک 
یاری می رساند، به این رژیم متجاوز و متحد آمریکا و دشمن 
خلق های منطقه سالح می فروشد و با سایر امپریالیست ها برای 
كسب سود رقابت می كند. روسیه نیز با همین انگیزه به تركیه و 
سایر ممالک سالح می فروشد. انگیزه چنین مناسباتی سودایی 
جز كسب سود نیست و این در سرشت نظام سرمایه داری است. 
نه  و  است  »كمونیستی«  چین  ماهیت  نه  كه  می دهد  نشان  این 
امپریالیستی  نظام  دو  هر  ماهیت  بلکه  »انقالبی«،  روسیه  ماهیت 
به نمایندگی از سرمایه مالی عمل می كنند و  است و دولت ها 

حافظ منافع سیستم امپریالیستی اند و جز این نیست .•
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ُمرسی را به صورت »دمکراتیک« 
به قتل رساندند

تحلیلی درباره تحوالت مصر

امپریالیسم آمریکا، كه سال هاست در مصر جوالن داده و این 
كشور را در منطقه نفوذ خود به شمار می آورد، برای ممانعت 
»محمد  با  سازش  به  را  ارتش  مصر،  مردم  انقالب  پیشروی  از 
در  ُكهن  نظم  تا  كرد،  ترغیب  اِخوان المسلمین  رهبر  مُرسی«، 
كالن  و  امپریالیسم  منافع  و  یابد  ادامه  یافته ای  تعدیل  قالب 
سرمایه داران تأمین گردد. انقالب نیمه تمام مصر اما ادامه یافت 
اسالمی  ارتجاع  حکومت  سیاست های  تنها  نه  انقالبی  مردم  و 
و  خود  دمکراتیک  مطالبات  تحقق  برای  بلکه  برنتابیدند،  را 
شدت  خود  مبارزات  به  سیاسی  مستقل  رژیم  یک  استقرار 
توطئه های  و  ارتجاع  مقابل  در  قوی تر  روز  هر  و  بخشیدند 
در  مصر  ارتش  نظامی  كودتای  كردند.  صف آرایی  آنها 
چنین شرایطی قابل پیش بینی بود. در شرایط فقدان یک بدیل 
ِكسَوِت  در  نیز  اینبار  مصر  ارتش  دمکراتیک،  و  ملّی  نیرومند 
ناجی مردم مصر ظاهر گشت تا به ِرتق و فِتق امور به پردازد و 
با توسل به »مشروعیت مردمی« آتش انقالب مردم را خاموش 
سازد. دلیل حمایت امپریالیست ها از این »كودتای دمکراتیک« 
كه  مُرسی«،  »محمد  نبود.  انقالب  آتش  خاموش ساختن  جز 
امپریالیسم و عملیات  نئواستعماری  از سیاست های  در حمایت 
محافل تروریستی و آدمخوار اسالمی، نظیر داعش در همدستی 
با عربستان سعودی، تركیه و ناتو در سرنگونی رژیم بشار اسد، 
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خوشبین بود، اما سرانجام دستمزد خوش خدمتی اش را دریافت 
كرد و از اریکه قدرت به زیر كشیده شد.

»محمد مُرسی« روز دوشنبه ١۷ ژوئیه در حین محاكمه بیهوش 
»محمد  دادگاه  درگذشت.  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  و  شد 
مُرسی« برای بررسی اتهام »جاسوسی« علیه وی تشکیل شده بود. 
بر اساس اطالعات منابع قضائی مصر، درباره نحوه درگذشت 
»محمد مُرسی« گفته شد »او بعد از حاضرشدن در دادگاه برای 
حدود ٥ دقیقه از پشت قفس شیشه ای در مقابل قاضی صحبت 
تقریباً شش سال در حبس  برای  از حال رفت«. مُرسی  كرد و 
جسمی  و  روحی  شکنجه های  تحت  و  شد  نگه داری  انفرادی 
قرار داشت و از هیچ حقوقی برخوردار نبود. ممالک غربی در 
مورد نقض حقوق بشر و اِعمال شکنجه بر وی كامال سکوت 
كرده اند و یکبار دیگر نشان داده اند كه حقوق بشر امپریالیستی، 
حقوق بشر تجزیه پذیراست و در جهت منافع اقتصادی و سیاسی 
و شکنجه  كودتای ضددمکراتیک  می كند.  عمل  طبقه حاكم 
او محکوم  مُرسی« و سركوب خونین هواداران  قتل »محمد  و 
است، اما محکومیت این كودتای امپریالیستی و دفاع از حقوق 
دمکراتیک زندانیان و همه مخالفین به معنای تأیید تفکر و عمل 

سیاسی »محمد مُرسی« و اِخوان المسمین در مصر نیست.

انتخاب »مُرسی«، رئیس حزب »آزادی و عدالت«، شاخه سیاسی 
گروه اِخوان المسلمین، كه در آمریکا تحصیالت اش را به پایان 
رسانده بود، تالشی بود تا جناح معتدل اِخوان المسلمین برسركار 
آید. آنها در یک انتخابات دموكراتیک نه تنها قانون اساسی را 
نیز  را  مجلس  اعضاء  و  جمهور  رئیس  بلکه  خود،  نظر  مطابق 
كردند.  انتخاب  داشتند،  جامعه  در  كه  قدرتی  و  توان  مطابق 
وقتی قدرت را به دست گرفتند، مصمم شدند كه با مشروعیت 
»دموكراتیک« همه قوانین دموكراسی را با چماق اسالم و دین، 
با تکفیر مخالفان، سركوب كنند و به اِعمال بدترین نوع استبداد 
در مصر به پردازند. تجربه مصر بار دیگر نشان می دهد كه اسالم 
و دموكراسی و بطور كلی دین و دموكراسی مانند جن و بسم هلل 
باشد،  دموكراتیک  نمی تواند  آسمانی  حکومت  یک  هستند. 
زیرا كه »دموكراسی« یک اصل زمینی است و نه آسمانی. آنها 
به  »كافر«  عنوان  به  هستند  مصری  كه  قِبطی  مسیحیان  ضد  بر 
مبارزه برخاستند، به تروریسم اسالمی سازمان دادند، ترورهای 
توریست ها را در زمان ریاست جمهوری مبارک تأیید كردند و 
تروریست های اسالمی را، كه مجرم جنائی بودند، آزاد ساختند 
با  را  خیابان ها  كه  رفتند  و  اختیارشان گذاردند  در  امکانات  و 
نظیر كاری كه حزب اهلل ای های  اسالمی  اوباشان  و  چاقوكشان 
نیز  ایران كردند، در مصر  – رفسنجانی - خامنه ای در  خمینی 

اجتماعی زن  تساوی حقوق  بُردند،  یورش  زنان  به  كنند.  قُُرق 
و  ُرعب  فضای  ایجاد  با  كردند  تالش  كردند؛  نفی  را  مرد  و 
وحشت پوشش اجباری را به همه تحمیل كنند. آنها آموزش را 
به دوران جاهلیت برگرداندند و آموزش را با دین رنگ آمیزی 
كردند. آنها به تاریخ مصر توهین كردند و به آثار باستانی مصر 
می رسید  دست شان  اگر  و  تاختند  بت پرستی  بقایای  عنوان  به 
مانند مجسمه بودا در افغانستان مجسمه فراعنه را با بمب متالشی 
كه  برخاستند،  توریسم  صنعت  با  مخالفت  به  آنها  می كردند. 
كالن  سرمایه گذاری های  آنها  در  خارجی  ممالک  بسیاری 
با  آنها  بود.  میلیون ها مصری  معاش  امرار  و محل  بودند  كرده 
ایجاد عدم امنیت و فضای ترور با اعتقاد به اینکه »اقتصاد مال 
در  نابود كردند.  را  مردم مصر  اقتصادی  منابع  این  است،  خر« 
دوران ریاست جمهوری »مُرسی« اقتصاد مصر ویران شد، وضع 
افزایش  در عوض خفقان  ولی  گرائید،  به خرابی  مردم  معاش 
موقتاً  حتی  و  قطر  دست درازشده  عنوان  به  »مُرسی«  و  یافت 
عربستان سعودی وهابیست، در حالی كه از جانب آنها تقویت 
فلسطین  و  سوریه  لیبی،  داخلی  امور  در  دخالت  به  می شد، 
پرداخت. تالش كرد در محاصره ایران و تخریب نفوذ ایران در 
منطقه و دامن زدن به جنگ شیعه و سنی زبان غیررسمی آمریکا 
اسد  بشار  قانونی  دولت  بر ضد  وی  شود.  سعودی  عربستان  و 
در سوریه اعالم جهاد داد و از طریق مصر جانیان »بالفطره« را 
به عنوان »آزادی خواهان« سوری مورد تقویت و حمایت قرار 
تا  فراهم ساخت،  آنها  برای  فراوانی  تداركاتی  امکانات  و  داد 
كشورهای  نشست  در  وی  به پردازند.  آدمکشی  به  سوریه  در 
غیرمتعهد در ایران نقش بسیار ارتجاعی بازی كرد و تالش نمود 
تا نشست را بر ضد دولت مستقل سوریه به شوراند. این سیاست 
خارجی با شکست كامل روبرو شده بود. »مُرسی« نه در عرصه 
خارجی حمایت مردمی داشت و نه در عرصه داخلی توانست 
چنین  فرارسیدن  مترصد  كه  ارتش،  كند.  حفظ  را  خود  نفوذ 
اِخوان المسلمین  نفع  به  زمان  می دانست گذشت  و  بود  وضعی 
دست  می كشاند،  انفراد  به  سرعت  به  را  آنها  و  نمی كند  كار 
برای  را  مذهبی  متعصب  ُعمال  و  چاقوكشان  و  سلفیست ها 
سركوب حقوق شهروندان بازگذاشت و ناظر بی طرف كشتار 
قِبطی ها بود تا فرصت طالئی را به كف آورد و به لحظه موعود 
برسد. وقتی اِخوان المسلمین در درون و بیرون به انزوا كشیده 
شدند و فریاد مردم از دست ستم آنها به هوا رفت، سر و كله 
به جای  را  اِخوان المسلمین  پیدا شد كه  ناجی  عنوان  به  ارتش 
خود نشاند و با تاكتیک روی كار آوردن آقای »عدلی منصور«، 
رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، خود را »دموكرات« و حامی 
تا  نشست،  عقب  پرده  پشت  به  مهارت  با  و  داد  نشان  »قانون« 

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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تصویری از اعتراضات كارگران كارخانه كاشی نیلوفر بیرجند. پنجشنبه ۳0 خرداد ۱۳۹۸

از انتشارات حزب کار ایران )توفان(
جهت تهیه این اثر با ما تماس حاصل فرمائید

ارتش، كشور مصر را در  اوامرش را اجراء كند.  از آن پشت 
منطقه نفوذ آمریکا حفظ كرد. ارتش و غرب به اِخوان المسلمین 
وهابیست ها  سلفیست ها،  نظیر  ارتجاعی،  سیاه  نیروهای  سایر  و 
از  ممانعت  و  منطقه  در  خرابکاری  و  برای سركوب گری  و... 
رشد جنبش دموكراتیک و انقالبی در مصر نیاز داشت و دارد. 
حکومت اسالمی اِخوان المسلمین در این دوران كوتاه نشان داد 
كه جریان های اسالمی نمی توانند دموكرات باشند و آمال مردم 
را برآورده كنند. نقشی كه آنها در مصر ایفاء كردند، مقاومت 

در مقابل انقالب و مبارزه با پیشرفت محتوم تاریخ بود.

هزار  ده ها  ارتش،  جانب  از  قدرت  به كف گرفتن  از  پس 
علیه  »كودتایی  را  اعتراضات  كه  »مُرسی«،  طرفداران  از  تن 
دموكراسی« می خوانند، به خیابان ها آمدند و دست به اعتراض 
مخالفان  همه  و  »مُرسی«  طرفداران  خونین  سركوب  زدند. 
كودتای آمریکایی در طول شش سال اخیر انقالب مصر را از 

نفس انداخت و نظم گذشته را در لباسی دیگر احیا كرد. 

را  بدتر«  یا  است  بهتر  »بد  تئوری  كه  بیاموزند  باید  مصر  مردم 
به  از شرایط مشخصی كه در مصر  با تحلیل  اندازند و  به دور 
طور عینی پدید آمده است و با توجه به تناسب قوای طبقاتی، 
در مقابل حکومت نظامی ارتجاعی »السیسی« كه دشمن آزادی 
ارتجاعی  سیاست خارجی  و  بوده  اجتماعی  رفاه  و  استقالل  و 
با  كه  را  انقالب  سنگرهای  و  به ایستند  دارد،  تجاوزكارانه  و 
خون صدها تن به دست آمده است، حفظ و از آن پاسداری 
نمایند. پیروزی مردم مصر حتی در عرصه دموكراتیک در گرو 
رهبری حزب واحد لنینی است كه با سازماندهی توده ها خود 
را برای نبردی دیگر و سرنگونی رژیم »السیسی« و استقرار یک 
آماده  زحمتکشان  عموم  و  كارگران  حامی  مستقل  حکومت 

كند.•
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در جبهه نبرد طبقاتی 
»دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم«

اخبار و گزارشات کارگری خرداد ماه۱۳۹۸
امپریالیستی میهن عزیزمان را تهدید  در حالی كه خطر تجاوز 
می كند، سردمداران بی خرد جمهوری اسالمی علیه كارگران، 
این  مردمی،  روشنفکران  و  آزادگان  زنان،  مزد بگیران، 
تالش  و  می كنند  چینی  دسیسه  ایران  سرزمین  واقعی  صاحبان 
را  درخور  و  شایسته  زندگی  یک  برای  شرافتمندانه  و  انسانی 
و  ُغل  و  زندان  اتهام زنی،  با  وحشیانه،  غایت  به  برخوردی  با 
و  اگر سر سوزنی عقل  پاسخ می دهند. در صورتی كه  زنجیر 
با برقراری آزادی فعالیت تشکالت مستقل  درایت می داشتند، 
باالی  معیشتی  امکان  ایجاد  و  دمکراتیک  آزادی های  دیگر  و 
خط فقر برای كارگران و زحمتکشان، پشت خود را به كوهی 
در  ننگین  سازشی  به  تا  می دادند،  مردمی  بی دریغ  پشتیبانی  از 
آینده تن در ندهند. ولی رژیم اسالمی با تفکرات عصر حجری 
خود می كوشد با توسل به فریب و با ارگان های ضدمردمی و 
ضدكارگری به سركوب توده مردم به پردازد و در همان حال 
امپریالیست ها، این دشمنان  با  با سازش  تا  سعی و تالش دارد، 

ایران و ایرانی در غارت ایران سهم داشته باشد.
ولی كارگران و دیگر زحمتکشان آگاه و مبارز، میهن دوست و 
انترناسیونالیست نه تنها فریب رژیم سرمایه داری را نمی خورند 
و مرعوب تهدیدها و ستم كاری نظام اسالمی نمی شوند، بلکه 
شجاعانه در مقابل دروغ گویی، تحریم، تهدید و تجاوز احتمالی 
امپریالیستی  زورگوئی های  مقابل  در  ایران  به  امپریالیستی 
به  شرافتمندانه  زندگی  از  دفاع  در  همان حال  در  و  می ایستند 
اسالمی، در  ریز و درشت  اجحافات سرمایه داران  علیه  مبارزه 

كارخانه و زندان، ادامه می دهند.
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به  برای  زحمتکشان  و  كارگران  مبارزات  ماه  خرداد  در 
آزادی  برای  تالش  و  خود  حق  به  خواسته های  دست آوردن 
ادامه یافت، كه در  با شور فراوان  از زندان،  مبارزان حق طلب 

ادامه به بخشی از آن ها اشاره می كنیم:
هفت تپه

۷ خرداد ماه
پرونده »اسماعیل بخشی«، »سپیده قُلیان«، »امیر امیرقلی«، »ساناز 
»علی  و  محمدی«  »عسل  محمدی فر«،  »امیرحسین  اهلل یاری«، 
اوین  دادسرای  شد.  ارسال  تهران  انقالب  دادگاه  به  نجاتی« 
و  كارگران  ولی  است.  كرده  مخالفت  آن ها  موقت  آزادی  با 
زحمتکشان ایران بر آنان ارج نهاده و برای آزادی آنان از هیچ 
دست  مبارزه  از  آنان  آزادی  تا  و  نیستند  گذار  فرو  كوششی 

نه خواهند كشید.
۱۳ خرداد

زندان  به  اوین  زندان  از  قُلیان«  »سپیده  ١۳خردادماه  دوشنبه 
قرچک ورامین منتقل شد.

۳۱ خرداد
كمپین آزادی بازداشتی های هفت تپه و زندانیان ترقی خواه، در 
متن اعالمیه كمپین آمده است »كارگران، معلمان، دانشجویان، 

بازنشستگان، روشنفکران و مردم آزادیخواه و برابری طلب!
فعاالن كارگری در  و  از كارگران  تعدادی  ماه است كه  چند 
ارتباط با اعتراضات كارگران هفت تپه در زندان به سر می برند 
و گروهی بیرون از زندان و تحت بازجویی و فشار مداوم قرار 

دارند. …
است  در تالش  بی اساس  بن  از  اتهامات  این  رد  با  این كمپین 
تمام  از  آنان  و شرط  قید  بی  و  زودتر  هرچه  آزادی  برای  كه 
امکانات موجود خود استفاده كرده و از تمام كارگران و فعاالن 
بین المللی،  و  داخلی  كارگری  مستقل  تشکل های  كارگری، 
دانشجویان، خانواده های زندانیان سیاسی و ترقی خواه، حامیان 
طبقه كارگر، همه رسانه ها و  تمام آنانی كه دل در گرو آزادی 
این  رساندن  فعل  به  در جهت  كه  می خواهد  دارند،  برابری  و 
هدف به این كمپین پیوسته و تا آزادی این عزیزان همبسته و 

همگام صدای زندانیان هفت تپه باشند.
كارگری  اتحادیه های  جهانی  »فدراسیون  به:  رونوشت 

)IUF ( »كشاورزی و خوار و بار
كارگری«  اتحادیه های  بین المللی  »كنفدراسیون  به:  نوشت  رو 

)ituc(
)ilo( »رونوشت به : »سازمان جهانی كار

رونوشت به : »سندیکای كارگران نیشکر هفت تپه«، »سندیکای 
كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه«، »كانون های 

صنفی معلمان در ایران«.
رونوشت به: تشکالت و جریانات مستقل جنبش كارگری در 

ایران و جهان جهت بررسی، حمایت و اقدام الزم

رونوشت به: رسانه ها جهت حمایت و انتشار «
شرکت واحد

۱ خرداد
شركت  كارگران  سندیکای  اعزامی  نماینده  شهابی،  رضا 
واحد به پنجاه دومین كنگره س ژ ت در شهر دیژون فرانسه، 
برزیل«،  تی  یو  سی  »سندیکای  مدیر  نمایندگان   با  دیدارهایی 
»وگائو مودی«، دبیر كل سندیکای ان تی یو آی هند، »پاامیرول 
و  داشته اند  بنگالدش  كارگران  سندیکای  رئیس  امین«،  حق 
همچنین با »بلییک هارول«، هماهنگ كننده بین الملل سندیکای 

یوناییت هییبر امریکا دیدارداشته اند.
۲ خرداد

»رضا شهابی« در این روز  با دبیركل س ژت بوركینا فارسو و 
دبیركل سندیکای سی دی تی ان نیجریه و دبیركل سندیکای 
اسپانیا  سندیکای  مسئوالن  و  سانچز  دیاز  شیلی  تی  یو  سی 

دیداركردند.
۳ خرداد

چهاردهمین كنگره كنفدراسیون اروپایی اتحادیه های كارگری 
ایران  درباره آزادی و محافظت از كارگران سندیکالیست در 
است  آمده  قطعنامه  این  در  رساند.  تصویب  به  را  قطعنامه ای 
اتحادیه های  اروپایی  كنفدراسیون  كنگره  »چهاردهمین 
مه،  ماه  اول  روز  در  ایران  در  تظاهرات  سركوب  كارگری 
ده ها  بازداشت  و  دستگیری  پلیس،  توسط  مردم  علیه  خشونت 
تن از نمایندگان اتحادیه های كارگری مستقل ایران را  به شدت 
یادآور  چهاردهم  كنگره  این،  بر  عالوه   … می كند.  محکوم 
می شود كه خروج دولت آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 
تهدیدی  شد،  امضا   ۲۰١٥ ژوئیه   ١۴ در  وین  در  كه  )برجام(، 
و  كارگران  بر حقوق  فشار  بر  فقط  و  منطقه  برای صلح  است 
اتحادیه های كارگری در ایران می افزاید. اتحادیه های كارگری 
اروپایی از كشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند كه برجام 

را حفظ كنند«.
جهانی  روز  بازداشت شدگان  آزادی  خواستار  تن  هزار  یک 

كارگر شدند.
دانشجویان  و  بازنشستگان  كارگران،  بازداشت  به  اعتراض  در 
در روز جهانی كارگر و كارگران هفت تپه، بیش از یک هزار 
تن با امضا طوماری، آزادی بازداشت شدگان را خواستار شدند. 

جمع آوری امضای این فرم نگار همچنان ادامه دارد.
۴ خرداد

»رضا شهابی« در میان استقبال تعدادی از همکاران و خانواده به 
تهران بازگشت.

زندانیان جنبش كارگری
۸ خرداد

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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نسرین   ( جوادی«  خضری  »اعظم  شد.  آزاد  جوادی»  »نسرین 
آزاد  وثیقه  قرار  با  »بستا«  مؤسس  هیأت  اعضای  از  جوادی(، 

گردید.
)بستا(  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان  كارگری  شورای 
روزانه  فالكت  و  فقر  آن  بدنبال  و  تورم  گرانی،  كرد،  اعالم 
همه  این  بار  زیر  كارگری  خانواده های  كمر  و  یافته  افزایش 
گرانی خم شده است و وضعیت خانواده های بازنشستگان بسیار 
وخیم تر است، ما اگر خواهان مطالبات مان شویم، با دستگیری 

و زندان روبرو خواهیم شد.
كارگران،  و  بازنشستگان  دستگیری  نمودن  محکوم  ضمن  ما 
آزادی نسرین جوادی را به ایشان و خانواده محترم شان تبریک 
می گوییم و اعالم می داریم كه ما بازنشستگان با متشکل شدن در 
شورای كارگری »بستا« حقوق و مطالبات خویش را قدرتمندتر 

پی گیری خواهیم كرد.
شورای كارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی )بستا(

۱۱ خرداد
سعیدین،  »حسن  بازداشت  از  روز  از۳۰  بیش  گذشت  از  بعد 
به  او  بازداشت  قرار  واحد  شركت  كارگران  سندیکای  عضو 

قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی تبدیل شد.
در همین ارتباط قرار بازداشت »ناهید خداجو« و »فرهاد شیخی« 
از دیگر بازداشتی های روز جهانی كارگر به قرار وثیقه تبدیل 

شد.
۱۳ خرداد

امور  سازمان  در  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی  تجمع 
دانشجویان در اعتراض به عدم پیگیری وضعیت »مرضیه امیری« 

توسط مسئولین دانشگاهی.
زندان  از  وثیقه ۳۳۰  قرار  با  »ناهید خداجو« و »حسن سعیدی« 

اوین آزاد شدند.
۱۴ خرداد

امور  سازمان  در  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی  تجمع 
دانشجویان در اعتراض به عدم پیگیری وضعیت »مرضیه امیری« 

توسط مسئوالن دانشگاهی.
۱۷ خرداد

قرچک  زندان  قرنطینه  در  قُلیان«  »سپیده  و  رنگ ریز«  »عاطفه 
ورامین در شرایط نامناسبی نگه داری می شوند.

بند  از   ١۳۹۸ ماه  خرداد   ١۳ دوشنبه  روز  كه  قُلیان«،  »سپیده 
بود،  شده  منتقل  ورامین  قرچک  زندان  به  اوین  زندان  زنان 
هم چنین  می شود.  نگه داری  زندان  این  قرنطینه   در  همچنان 
در  كارگر  جهانی  روز  بازداشتی های  از  رنگ ریز«،  »عاطفه 
تهران، نیز از روز ١١ خرداد ماه جاری در همین بند نگه داری 
می شود. این در حالی است كه زندانیان طبق روال زندان تنها 
۳ شب در قرنطیه نگه داری می شوند. بند قرنطینه زندان قرچک 
ورامین فاقد امکانات الزم برای زندانیان بوده و به گفته برخی 

به زحمت در دسترس  نیز در آن  زندانیان حتی آب ُشرب  از 
زندانیان قرار می گیرد.

۱۸ خرداد
احضار »سید رسول طالب مقدم«، از اعضای سندیکای كارگران 
رسول  »سید  انقالب.  دادگاه   ۲٦ شعبه  توسط  واحد،  شركت 
طالب مقدم« از اعضای سندیکای كارگران شركت واحد، كه 
عوامل  توسط  اردیبهشت،   ١١ كارگر،  جهانی  روز  مراسم  در 
امنیتی مقابل مجلس بهارستان در اعتراض به معیشت كارگران 
دستگیر شده بود، با قرار۲۸۰میلیون تومانی از زندان اوین آزاد 

شد.
برای این كارگر سندیکایی دو قرار از سوی بازپرسی دادسرای 
اوین صادر شد كه قرار اول ۲٥۰ میلیون تومان قرار وثیقه و قرار 
دوم ۳۰ میلیون تومان قرار كفالت بوده، كه پس اجراكردن این 
دو قرار، از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد، روز ١۸خرداد توسط 
شعبه ۲٦ دادگاه انقالب احضار شد كه باید در عرض دو روز 

خودش را به شعبه ۲٦ دادگاه انقالب معرفی كند.
از سوی  كتبی  ابالغیه  طی  كارگری  فعال  اسماعیلی«،  »عثمان 
جهت  سقز  انقالب  و  عمومی  دادسرای  احکام  اجرای  شعبه 

اجرای حکم فراخوانده شد.
دادسرای  احکام  اجرای  شعبه  توسط  كه  ابالغیه ای  براساس 
 ،١۳۹۸ خرداد   ١۸ شنبه  روز  سقز  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
باید  وی  است،  رسیده  اسماعیلی«  »عثمان  دست  به   و  تنظیم 
تعزیری  ماه حبس  سه  اجرای حکم  برای  دیگر  روز   ٥ ظرف 

خود را به این شعبه معرفی كند.
۲۲ خرداد

تذكر یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس، با آوردن نام 
»مرضیه امیری« و »كیوان صمیمی« كه از بازداشت شدگان روز 
برای  به وزرای اطالعات و دادگستری  جهانی كارگر هستند، 

پیگیری وضعیت ایشان.
۲۵ خرداد

»وحید فریدونی« كه با قرار كفالت از زندان آزاد شده است، 
باید در روز٥ تیرماه در دادگاه كاركنان دولت حاضر شود .

به  كارگر  جهانی  روز  بازداشتی های  از  تن   ۴ حاضر  درحال 
نام های »كیوان صمیمی«، »مرضیه امیری«، »ندا ناجی« و »عاطفه 
رنگ ریز« همچنان با گذشت بیش از ۴۴ روز از زمان بازداشت 

در زندان به صورت بالتکلیف هستند.
زندانی كردن  و  بازداشت  واحد  شركت  كارگران  سندیکای 
محکوم  را  و صنفی  كارگری  فعالین  دیگر  و  سندیکا  اعضای 
می كند و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان 
روز جهانی كارگر و دیگر فعالین صنفی و كارگری در زندان 

است.
۲۷ خرداد

»كیوان صمیمی« صبح ١١ اردیبهشت در ارتباط با مراسم روز 
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جهانی كارگر مقابل ساختمان مجلس بهارستان توسط عوامل 
امنیتی بازداشت شد كه پس از ۴۸ روز بازداشت به قید وثیقه 

از زندان آزاد شد.
۲۸ خرداد

سه شنبه شب، ۲۸ خرداد ماه، ساعت نه و نیم، مأموران وزارت 
اطالعات خانم »آنیشا اسدالهی« را كه از بازداشت شدگان روز 
با قرار كفالت به طور موقت آزاد شده بود، در  كارگر بود و 

خیابان كمیل، حین كار خود، آموزش زبان، بازداشت كردند.
فرهنگیان

۵ خرداد
»اكرم نصیریان« با واگذاری وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان 

اوین آزاد شد.
اسدی«،  برادر»مجید  و  یزد  دانشگاه  مدرس  اسدی«،  »محسن 
روز  كرج،  شهر  رجایی  زندان  در  محبوس  سیاسی  زندانی 
گذشته توسط نیروهای امنیتی، در محل كار خود در شهر یزد 

بازداشت شد.
اخراج  زمینه سازی  برای  تالش  حبیبی«  »محمد  از  دفاع  كمیته 
محکوم  را  وزارتخانه  توسط  معلمی  شغل  از  حبیبی«  »محمد 
از  از یک سال  بیش   « است:  اعالمیه خود آورده  نموده و در 
بازداشت معلم زندانی محمد حبیبی می گذرد و هنوز وزارتخانه 
و  نداده  مثبت  پاسخ  بدون حقوق وی  مرخصی  به درخواست 
پیگیری ها نشان می دهد كه وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم 
انفصال از خدمت زمینه های اخراج این فعال صنفی زندانی را 
مهیا نماید. كمیته دفاع از »محمد حبیبی« ضمن محکوم نمودن 
عملکرد  این  می دارد  اعالم  وزارتخانه  غیرقانونی  عملکرد  این 
غیرقانونی وزارتخانه نشانگر سیاست سركوب فعاالن برای فشار 
»محمد  از  دفاع  … كمیته  است.  زندانی  و خانواده  زندانی  به 
حبیبی« از كلیه فعاالن و تشکل های صنفی و مدنی می خواهد 
در برابر این احکام سکوت نکنند و به عملکرد ظالمانه دولت 

اعتراض نمایند«.
بیانیه ای  حبیبی«  »محمد  از  حمایت  در  بازنشستگان  شورای 
»دستگیری  می خوانیم:  بیانیه  این  در  كرد.  صادر  زیر  شرح  به 
فعالین معلمان و كارگران، قطع  برای  و صدور احکام سنگین 
دستمزد ماهیانه و نهایتاً تالش برای اخراج از كار آنان، سیاستی 
غیر قانونی و غیرانسانی است كه مسئولین برای تمکین و تسلیم 
شرایط  به  تن دادن  و  مقاومت  از  دست كشیدن  و  معترضین 
كه  می كنیم  اعالم  قاطعانه  ما   … می كنند.  اعمال  موجود، 
»حبیبی« باید آزاد شود. بازگشت به كار و جبران خسارت های 
وارده، حق او و همه بازداشت شدگان و فعالین صنفی و مدنی 

ست«.
۷ خرداد

از  پس  امروز  مازندران  استان  ُكنشگران  از  سالمی«  »حسین 
مراجعه به دادگاه انقالب ساری بازداشت شد.

صدور  برای  زمینه سازی  به  اعتراض  در  معلمان  از  جمعی 
بیانیه ای  حبیبی«  »محمد  زندانی  معلم  از خدمت  انفصال  حکم 
این  امضاكنندگان  »ما  است:  بیانیه آمده  این  صادر كردند. در 
به  به زندانی نمودن فعاالن صنفی و مدنی  بیانیه ضمن اعتراض 
خصوص محمد حبیبی نسبت به صدور حکم انفصال از خدمت 
مسئول شرایط  و  می دهیم  مسئوالن هشدار  به  فعال صنفی  این 
اسفناک جامعه و شرایط بحرانی آموزش و پرورش را نهادهای 

حاكمیتی و مسئوالن كشور می دانیم.
محمد حبیبی و تمام معلمان دربند باید فوراً آزاد گردند و به سر 
كالس درس برگردند. این خواسته مهم و جدی ماست و در هر 

مکان و زمان آن را مطالبه خواهیم نمود«.
۱۱ خرداد

حمایت جمعی از معلمان كرمانشاه از معلمان دربند و اعتراض 
به حکم انفصال از خدمت »محمد حبیبی«.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته كرمانشاه در حمایت 
از »محمد حبیبی« بیانیه ای صادر كردند. در این بیانیه آمده است 
»انجمن صنفی شاغلین و بازنشستگان كرمانشاه خواهان آزادی 
كلیه معلمان زندانی می باشد و توطئه اخراج محمد حبیبی را به 
كار  به  بازگشتش  و  او  آزادی  خواهان  كرده،  محکوم  شدت 

می باشد«.
۱۲ خرداد

و  زندانی  معلمان  از  حمایت  در  مریوان  فرهنگیان  تجمع  
اعتراض به زمینه چینی جهت صدور حکم انفصال از خدمت 

برای »محمد حبیبی«.
۱۴ خرداد

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض 
و  »محمد حبیبی«  بدون حقوق  به عدم صدور حکم مرخصی 
برای فعاالن صنفی  اداری  به  تخلفات  احکام هیأت رسیدگی 
خراسان شمالی بیانیه ای صادر كرد. در این بیانیه آمده است » 
ایران ضمن  …شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
محکوم نمودن عملکرد هیأت تخلفات در سراسر كشور، نسبت 
به عواقب این همه ظلم و بی تدبیری به وزیر آموزش و پرورش 

و مسئوالن مربوطه هشدار می دهد.
روند  و  گردند  آزاد  سریعاً  باید  زندانی  معلمان  معتقدیم  ما 
و  حراست  و  گردد  متوقف  صنفی  فعاالن  برای  پرونده سازی 
مدیران  فساد روزافزون  به  اداری،  تخلفات  به  هیأت رسیدگی 

و مسئوالن فاسد در آموزش و پرورش رسیدگی كنند. … «
۱۹ خرداد

»امید شاه محمدی«، معلم و فعال صنفی دیواندره بازداشت و به 
زندان سنندج منتقل شد.

کارگران دیگر

۱ خرداد
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بیدبلند  اعتراض و اعتصاب كارگران پاالیشگاه  ادامه  تجمع و 
بهبهان، خوزستان.

كارگران كارخانه آرد غنچه اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق خود در مقابل بانک توسعه تعاون اهواز اقدام به تجمع 

كردند.
۲ خرداد

اعتراض كارگران كارخانه »ایران قوطی« واقع در قزوین )شهر 
صنعتی البرز( نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی شان همچنان 
تمامی  و  تعطیل  كامل  بطور  قوطی  ایران  كارخانه  دارد.  ادامه 

كارگرانش با ماه ها حقوق معوقه، بیکارشده اند.
روی  و  ُسرب  معدن  كارگران  متوالی،  روز  چهارمین  برای 
كوشک بافق در اعتراض به كاهش حقوق دست به اعتصاب 

زدند.
۳ خرداد

»خمینی« كرج  فوق تخصصی  بیمارستان  كاركنان  از  گروهی 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود، روزهای سوم 

و چهارم خرداد ماه تجمع كردند.
۴ خرداد

تجمع اعتراضی كاركنان اخراجی منطقه ویژه پارس، در جلوی 
ورودی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

۵ خرداد
كارگران خدماتی خط یک قطار شهری تهران، كه شمار آنها 
به ۲٥۰ تن می رسید، به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و 
مزدی شان با خروج پیمانکار عنوان می كردند، معترض شدند. 
بعد  و  )پاالیشگاه(  شهر  باغ  ایستگاه  مقابل  ابتدا  كارگران  این 
اعتراضی خود را برگزار  ایستگاه شهر ری تجمع  در محدوده 

كردند.
جمعی از كارگران شهرداری منطقه ی ٦ اهواز، در اعتراض به 

عدم دریافت معوقات مزدی خود، دست از كار كشیدند.
۸ خرداد

به  اعتراض  در  كالج  مركزی  ساختمان  در  مترو  كارگران 
پاسخ نگرفتن به مطالبات خود، تجمع كردند.

۹ خرداد
كارگران معترض را هدف گلوله قرار دادند

دو  ساخت  به  معترض  كارگران  از  شماری  میان  درگیری  در 
پایانه های  كل  اداره   و  سوخت  تانکرهای  ضدعفونی  سایت 
تفنگ شکاری  با گلوله  بندر خمینی، دو كارگر  نقل  و  حمل  

زخمی و در بیمارستان بستری شدند.
۱۲ خرداد

پارس  كاغذسازی  كارگران  از  تعدادی  شوش  شهرستان  در 
برای كسب مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زدند.

از جمله مطالبات مهم این كارگران كه دو سال است برای آن 
ایجاد  روبروست  كارفرما  مخالفت  با  همچنان  و  كرده  تالش 
تشکل مستقل كارگری مثل نمونه هفت تپه است. یک كارگر 

كه نماینده كارگران بود بازداشت شد.
۱۳ خرداد

بار در یک  برای چندمین  كارگران شهرداری »كوت عبداهلل« 
ماه اخیر با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان نسبت به 

عدم پرداخت حقوق شان اعتراض كردند.
۱۹ خرداد

كارگران ترابری دریاچه سد كارون ۳ در بخش دهدز شهرستان 
ایذه در ادامه اعتراض های دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت 

مطالبات خود دست از كار كشیدند.
۲۲ خرداد

پتروشیمی  مقابل  در  خوارزمی  پتروشیمی  اخراجی  كارگران 
بندر امام دست به تجمع زدند.

نیلوفر  كاشی  كارخانه   ۳ و   ۲ فازهای  تولید  خطوط  كارگران 
عدم  به  اعتراض  در  جنوبی،  خراسان  استان  بیرجند،  در  واقع 
این  مقابل  در  و  كار كشیدند  از  ماه حقوق دست   ۹ پرداخت 

واحد تولیدی اجتماع كردند.
۲۵ خرداد

در  كوت عبداهلل،  شهرداری  سبز  فضای  كارگران  از  جمعی 
اعتراض به معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان استانداری 
تجمع  به  دست  جاری،  ماه  طی  بار  چندمین  برای  خوزستان، 

اعتراضی زدند.
ماه  به عدم دریافت ۴  اعتراض  اشنویه در  كارگران شهرداری 

دستمزدشان اعتصاب كردند.
۲۶ خرداد

به  اعتراض  در  كوت عبداهلل،  شهرداری  سبز  فضای  كارگران 
معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، 

برای نوزدهمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند.
شماری از مربیان پیش دبستانی خوزستانی، در مقابل ساختمان 
استانداری خوزستان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی كردند.

۲۷ خرداد
پرداخت نشدن  به  اعتراض  در  كرج  خمینی  بیمارستان  پرسنل 
ماه ها حقوق شان در مقابل سازمان همیاری شهرداری در بلوار 

بالل تجمع كردند.
۲۸ خرداد

تعدادی از عکاسان و صاحب صنف عکاسی در مقابل ساختمان 
استانداری یزد دست به تجمع زدند.

گرفتن  برای  اراک  شازند  و  نورآباد  آهن  راه  كارگران 
حقوق شان دست به تجمع زدند.
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جهت تهیه این اثر با ارزش از رفیق دکتر فروتن  با ما تماس 
حاصل فرمائید

به  اعتراض  در  كوت عبداهلل،  شهرداری  سبز  فضای  كارگران 
بالتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالبات شان در مقابل ساختمان 

استانداری خوزستان تجمع كردند.

بازنشستگان

۱۶ خرداد
شورای بازنشستگان ایران با انتشار فراخوانی تمامی بازنشستگان 
در  فراخواند.  خرداد   ۲۸ تاریخ  در  مجلس  مقابل  تجمع  به  را 
فشار  هرگونه  به  پایان دادن  تا   …  « است:  آمده  فراخوان  این 
و تهدید علیه فعالین و معترضین معیشتی و نیز توقف گرانی و 
تورم و افزایش فوری دستمزدها در حد تأمین یک زندگی توأم 
با آسایش و آرامش، به اعتراض جمعی خود بطور منسجم ادامه 

داده و از پای نخواهیم  نشست«.
به دنبال فراخوان گروه های مختلف بازنشستگان برای تجمع ۲۸ 
خرداد در مقابل مجلس، گروه اتحاد بازنشستگان نیز، همگام و 
متحد، آمادگی خود را برای شركت در این تجمع اعالم داشت.

۲۰ خرداد
صندوق  مقابل  كشوری  بازنشستگان  از  تعدادی  تجمع 
و  معیشتی  سخت  اوضاع  به  اعتراض  در  تهران  بازنشستگی 

گرانی روزافزون.
با شعار »فریاد! فریاد! از این همه بیداد«

۲۸ خرداد
تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس بهارستان در اعتراض 
برگزار  روزافزون  گرانی های  و  معیشتی  سخت  اوضاع  به 
و  شاغلین  حقوق  افزایش  خواستار  معترضین  همچنین  شد. 
با سطح تورم  باید در هر سال متناسب  بازنشستگان  شدند كه 

واقعی باشد.
در قطعنامه پایانی تجمع بازنشستگان كشوری آمده است » …

ما بازنشستگان كشوری، كه سرمایه جوانی و نقد زندگی خود 
و  فدا كرده  ایران  سرافرازی  و  استقالل  نهال  بالیدن  پای  به  را 
كشور  موجود  امکانات  از  فراتر  خواسته ای  كرد،  خواهیم 
بر  خود  حرفه ای  و  شهروندی  حقوق  از  خارج  مطالبه ای  و 
امید  به  را  … خواسته های خود  نداریم.  مدارعدل و دادگری 
دیدن،  برای  بینایی  چشم  و  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  آنکه 

ظهور كرده باشد، بیان می شود:
تصویب ملحقات و اصالحیه های قانون مدیریت خدمات . ١

كشوری در اسرع وقت حداقل پیش از ارائه بودجه سال 
جاری توسط دولت.

خدمات . ۲ مدیریت  قانون   ٦٥ و   ٦۴ مواد  كامل  اجرای 
كشوری، كه اگر این مواد تاكنون اجرا می شد و یا پس از 
این اجرا بشود، نیازی به طرح جداگانه موضوع همترازی 

حقوق بازنشستگان با شاغلین نمی بود.
اجرای ماده ٦۸ و پرداخت فوق العاده های پیش بینی شده . ۳

در این ماده به بازنشستگان مشمول همانند شاغلین.
بیمه ای . ۴ نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات  فراهم كردن 

واحد، كارآمد و متناسب با شرایط سنی بازنشستگان.
و . ٥ پایه  بیمه های  در  برابر  اقدام  و  قانون   ۸٥ ماده  اجرای 

همانند  اجرائی  دستگاه  هر  ذیربط  بازنشستگان  مکمل 
شاغلین آن دستگاه.

اجرای ماده ١۲٥ قانون در پرداخت مطالبات معوقه ناشی . ٦
از ما به التفاوت افزایش های ساالنه با نرخ تورم هر سال از 

سال ١۳۸۷ تا سال ١۳۹۳.
و . ۷ كشور  توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۳۰ ماده  اجرای 

بانک  اعالم شده  تورم  نرخ  برابر  متناسب سازی حقوق ها 
مركزی

بازنشستگی . ۸ سازمان  به  بازنشستگی  صندوق  تبدیل 
كشوری.

رساندن حداقل حقوق بازنشستگان كشوری به باالی خط . ۹
فقر.

در خاتمه یکبار دیگر اعالم می نماییم بازنشستگان برای نیل به 
تا  و  نموده  استفاده  قانونی  راه های  همه  از  قانونی خود  حقوق 

رسیدن به حقوق مغفول مانده خود از پای نخواهند نشست«.
تجمع بازنشستگان در میدان فاطمی تهران در اعتراض به حقوق 
پایین و اجرایی نشدن قانون خدمات كشوری در مورد اختالف 
بیش از ٥۰ درصدی بین حقوق شاغلین و بازنشستگان، برگزار 

شد.

***

بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان جنبش كارگری یا هنوز 
آزاد  موقت  صورت  به  وثیقه  سپردن  با  یا  و  هستند  زندان  در 
گشته اند ولی مبارزه كارگران و مزد بگیران و دیگر زحمتکشان 
و آزادی خواهان برای كسب خواسته های بر حق و انسانی در 
كارخانه و خیابان و حتی در زندان ادامه دارد و تا به دست آوردن 

یک زندگی شایسته از پای نخواهند نشست. 
چاره کارگران و زحمتکشان تشکیالت است!•
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گشت و گذاری در فیسبوک پاسخ 
به یک پرسش

پرسش: دوستان گرامی توفان، اخیراً چند مقاله از پرفسور والنتین 
متحد،  ملل  سازمان  كل  دبیر  اسبق  اقتصادی  مشاور  كاتاسانوف، 
تجربه  مورد  در  شیری  ا.م   آقای  ترجمه  با  پشت صحنه  پژوهشگر 
مقاله  پایانی  قسمت  در  یافت.  انتشار  شوروی  اتحاد  صنعتی كردن 
اقتصاد  غروب  شوروی،  اقتصادی  ساختار  ازهم گسستن  مورد  در 
صنعتی كردن، نویسنده علل فروپاشی شوروی را از كنگره ۲۰ و ۲۲ 
تحلیل كرده و قدرت گیری خروشچف را آغاز احیای سرمایه داری 
را سرمایه داری  از خروشچف  بعد  در شوروی می داند و شوروی 

دولتی ارزیابی كرد.
در  تجدیدنظر  حال  در  سازمان های چپ  و  احزاب  روسیه  در  آیا 
بررسی علل فروپاشی شوروی هستند؟ حزب شما این تحوالت را 

چگونه می بیند؟
از  باید  یا  تاریخ نمی شود فرار كرد.  از واقعیات  پاسخ: رفیق عزیز 
پژوهش تاریخ حزب رویزیونیست شوروی بعد از روی كار آمدن 
خروشچف صرف نظر نمود و برخورد به تاریخ را با سکوت برگزار 
كرد و یا اینکه به اسناد مراجعه نمود و تعصب كور را، كه سرانجام 
بیستم  كنگره  انداخت.  دور  به  می بازد،  رنگ  حقیقت  مقابل  در 
رویزیونیسم  پیروزی  مظهر  شوروی  بلشویک  كمونیست  حزب 
دروغ،  محصول  پیروزی  این  بود.  حزب  داخل  در  خروشچفی 
كودتا و تصفیه های حزبی بود. امروز مدارک اش را بر سر هر كوی 
و برزن به تماشا گذارده اند. روشن است كه حمله و هجوم به رفیق 
استالین، كه معمار توانای ساختمان سوسیالیسم بود، با نیت تضعیف 
و نابودی سوسیالیسم صورت گرفت. انتشار دروغ های خروشچف 
در كتاب مدودوف و توزیع سازمان یافته و گسترده جهانی آن به 

همین منظور بود. 
آنگاه ضدانقالب بورژوائی در ممالک شرق اروپا قدرت گرفتند 

مجارستان  ضدانقالب  كشیدند.  پائین  را  استالین  مجسمه های  و 
كنگره  بود.  سوسیالیسم  نابودی  در  خروشچف  اقدامات  محصول 
كنگره  در  بود.  ضدكمونیسم  توسط  سیاسی  قدرت  كسب  بیستم 
بیست و دوم اصالحات لیبرمن اقتصاددان رویزیونیست و هم دست 
به  باید  كه  كرد  عنوان  وی  گردید.  عملی  و  تصویب  خروشچف 
جای شاخص هائی كه تاكنون برای اقتصاد در نظر گرفته شده اند، 
شاخص  ترتیب  این  به  داد.  قرار  اصلی  شاخص  را  سود  شاخص 
»سود« جای نقشه های اقتصادی را گرفت و تمركز تولید برنامه ریزی 
شده را از بین بُرد. اصالحات اقتصادی كوسیکین در كنگره بیست 
و دوم حزب رویزیونیست شوروی به تصویب رسید كه »سود« را 
اهرم اقتصاد بیان كرد و اعالم نمود برای تحصیل سود حداكثر باید 
اصل »ذینفعی مادی« را َعلَم كرد و بدان نیرو بخشید. وی اختیارات 

و اقتدار مدیران موسسات را افزایش داد و غیره. 
برنامه  اجرای  شوروی  رویزیونیست  حزب  دوم  و  بیست  كنگره 
و  بیستم  كنگره  در  سیاسی  كودتای  از  بعد  رویزیونیسم  اقتصادی 

حمله به »كیش شخصیت استالین« بود. 
با این واقعیات برخورد كنند و نسل  امروز حقیقت جویان ناچارند 
منتشر  و  بررسی  را  حقایق  این  نیز  شوروی  كمونیست های  جوان 
یک  به  سوسیالیستی  شوروی  رویزیونیسم،  بروز  با  كرد.  خواهند 
با  كه  شد  بدل  رویزیونیستی  رهبری  با  دولتی  سرمایه داری  كشور 
رشد به سوسیال امپریالیسم سرانجام در رقابت با بازار آزاد اقتصاد 

سرمایه داری پیشرفته غرب مضمحل گردید.
تحول چین سوسیالیستی به سرمایه داری دولتی و تحول به سوسیال 
امپریالیسم تعصبات تاریخی را شکانده است. كمونیست های اصیل 
به این خواهند رسید  به این پدیده هستند و سرانجام  در پی پاسخ 
كه رویزیونیسم دشمن كمونیسم است و خوب و بد ندارد. سخنان 
و  شوروی  فروپاشی  آغاز  مورد  در  كاتاسانوف  والنتین  پرفسور 
تکامل این كشور با تحلیل های علمی و ماركسیستی لنینیستی حزب 
كار ایران )توفان( هم خوانی دارد. ما این تحول را مهم و در خدمت 
وحدت جنبش كمونیستی و نزدیکی كمونیست ها ارزیابی می كنیم. 
همه بلشویک های ایرانی باید در حزب واحد طبقه كارگر متشکل 

شوند و جبهه بلشویکی را تقویت كنند. راه دیگری نیست.•
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پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام
پرسش: فکر می كنید در داخل ایران و بویژه برای نسل جوان 
شما  رهنمودهای  به  مردم  چقدر  و  هستید  شده  شناخته  چقدر 

توجه و عمل می كنند؟
فعالیت  سابقه  سال  چهل  از  بیش  با  )توفان(  ایران  كار  حزب 
از  »توفانی ها«  عنوان  به  كه  حزبی  جانباخته،  صدها  و  سیاسی 
دارای هویت  است، حزبی كه  پیکار  در  زمان محمدرضا شاه 
تاریخی و دارای شناسنامه روشن سیاسی است از قبیل احزابی 
نیست كه بعد از انقالب چون قارچ سر از زمین درآوردند و دیر 

آمده، زود هم بروند.
صفحه  به  مراجعین  نیست.  ناشناخته  )توفان(  ایران  كار  حزب 
اینترنت توفان و توزیع نشریه حزب در ایران حاكی از آن است 

كه آگاهان سیاسی از مواضع حزب ما بخوبی آگاهند. 
پرسش دیگر شما كه مردم چقدر به رهنمودهای حزب ما توجه 
می كنند پرسشی مجدداً گمراه كننده است. زیرا آنچه در درجه 
ماست.  از جمله حزب  و  احزاب  است مشی سیاسی  مهم  اول 
باشید در حالی كه مردم  شما می توانید نظریات درستی داشته 
هنوز به آن حد از درک سازمان پیش تاز نرسیده باشند كه به 
برخالف  دیدیم  كه  همانگونه  و  كنند  عمل  شما  رهنمودهای 
نظریات »توفانی ها« و مخالفت آنها به دنبال خمینی رفتند. این 
گمراهی مردم ناشی از حقانیت خمینی نیست و نبود. مانیفست 
حزب كمونیست بیش از ١٥۰ سال است كه منتشر شده است، 
ولی هنوز اكثریت مردم در سراسر جهان حتی از وجود چنین 
كتابی بی خبرند. به این جهت پرسشی كه این شبهه را القاء كند 
كه گویا اعتبار یک تشکل سیاسی وابسته به درجه شناخت آن از 
طرف مردم است، به كلی نادرست می باشد. تاریخ ایران طوری 
بوده است كه حزب توده ایران و جبهه ملی ایران مشهورترین 

سازمان های سیاسی ایران بودند ولی در نزد مردم فاقد اعتبارند.
در شرایط خفقان جمهوری اسالمی، كه همه امکانات تبلیغاتی 
را از ما گرفته اند و دست سازمان های جاسوسی و سازمان های 
دالر  میلیون   ۸٥ با  تا  بازگذارده اند،  را  تقلبی  اپوزیسیون 
آمریکائی، ١٥ میلیون یوروی هلندی و رادیوهای بیگانه اظهار 
قرارداده اند.  نابرابر  مبارزه  یک  در  را  ما  حزب  كنند،  وجود 
اینجاست كه حزب ما به پیروزی های زودرس اعتقادی ندارد 
قرار  توده ای  طوالنی  كار  به  را  خویش  راهبردی  سیاست  و 

می دهد.
***

دفاع  هزینه  كه  را  دالر  میلیارد  صدها  نیست  بهتر  آیا  پرسش: 
از جنگ فلسطین و سوریه و لبنان می كنیم به داد ملت برسیم. 
آیا حیف نیست هشتادهزار سرباز به سوریه ارسال كردیم، ولی 
از سوریه و  ایران  از گرسنگی تلف می شوند. خروج  ما  مردم 

لبنان باعث رفع تحریم ها خواهد شد.غیر از این است؟
در  هزینه  میلیاردالر  »صدها  و  نظرتان  با  اینکه  نخست  پاسخ: 
سوریه و لبنان« موافق نیستیم. اینها همه ناشی از تبلیغات جعلی 

وغلوآمیز رسانه های امپریالیستی است، صحت ندارد.
كل بودجه نظامی رژیم حدودا ١٦ میلیارد دالر در سال است 
و كمتر از ۲ درصد آن برای امنیت ملی و برون از مرز هزینه 
یمن  و  سوریه  لبنان،  فلسطین،  از  رژیم  حمایت  علل  می شود. 
اسرائیل  مقابل  در  تواند  به  كه  دارد  سیاسی  پیش گیرانه  جنبه 
تشدید  به  توجه  با  امرور  به ایستد.  احتمالی  تجاوز  و  آمریکا  و 
تحریم های اقتصادی و تهدیدات نظامی آنچه كه سبب می شود 
تا آمریکا محتاطانه در مورد ایران برخورد كند، همانا به خاطر 
نفوذ ایران در كشورهای لبنان، سوریه، عراق، فلسطین و یمن 
است.... زیرا اگر جنگی درگیرد، این جنگ فقط در محدوده 
حمله  این  درگیر  را  منطقه  كل  و  ماند  خواهد  نه  باقی  ایران 

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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امپریالیسم و تحوالت دموکراتیک 
در ایران

تحوالت  در  مهمی  نقش  خارجی،  عامل  مثابه  به  امپریالیسم، 
زیادتر  ایران  به  امپریالیست ها  فشار  چه  هر  می كند.  ایفاء  داخلی 
چه  هر  می یابد،  افزایش  آنها  تهدیدهای  عربده  چه  هر  می شود، 
دامنه دسیسه های آنها برای تجزیه ایران، گسترده تر می شود، هرچه 
فریادهای جنگ طلبی رساتر می گردد و محاصره اقتصادی تنگ تر 
به  می یابد  افزایش  آنها  قلدرمنشانه  برخواست های  هرچه  میشود، 
ناگزیر  و  می شود  تقویت  اسالمی  جمهوری  رژیم  نسبت  همان 
ایجاد می گردد كه  دموكراتیک  برابر تحوالت  در  بزرگ  سّدی 
مردم باید آنرا از پیش پای خویش بردارند. این تهدیدات خارجی 
گرفت  خواهد  قرار  اسالمی  جمهوری  رژیم  استفاده  سوء  مورد 
ایجاد  تهدیدات  این  پشت سر خود.  در  مردم  متحد كردن  برای 
به  را  توجیه پذیر می سازد و جامعه  را  تمركز در دستان معدودی 
جامعه »جنگی« بدل می كند. سوء ظِن بر حق مردم میهن ما نسبت 
ایران  تاریخ  طول  تمام  در  امپریالیست ها  ناروای  دخالت های  به 
تاریخی  احساسات  وجود  خورده ایم،  آنها  از  ما  كه  صدماتی  و 
و  خارجی  تجاوز  مقابل  در  میهن پرستانه  روحیه  وجود  میهنی، 
كه  است  زمینه هائی  ایران،  ارضی  تمامیت  نابودی  از خطر  ترس 
جنبش دموكراتیک را در ایران به عقب می راند و دست رژیم را 
در سركوب دموكراسی بازمی گذارد. استدالل مسخره امپریالیسم 
جنایتکار آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ و شركا كه ما با این 
اهرم ها قصد داریم نارضائی را در ایران تقویت كنیم و سرنگونی 
رژیم را تسریع بخشیم، نه تنها در عمل با شکست روبرو می شود، 
بلکه نشان می دهد آنها به خاطر مقاصد شوم سیاسی شان تا به چه 
حقیقت  در  بی تفاوت اند.  ما  میهن  مردم  سرنوشت  به  نسبت  حد 
امپریالیست ها بطور عینی در خدمت تسلط استبداد در ایران هستند 
بر  اوباما در آمریکا  تقویت می كنند. زمانی كه  را  فقیه  و والیت 
سر كار آمد و در ابتدا از تهدیدات قلدرمنشانه جرج بوش دست 
كشید و مدعی شد كه قصد حمله به ایران را ندارد، زمینه خارجی 
رشد مبارزه دموكراتیک در ایران فراهم شد و ما دیدیم كه جنبش 
دمکراتیک بویژه در خرداد ۸۸ تا به چه حد پا گرفت. برعکس، 
یافت و آمریکائی ها  افزایش  اسرائیل  تهدیدهای  فریاد  زمانی كه 
شدند،  بوش  جرج  تجاوزگرانه  سیاست  دامان  به  دست  مجدداً 
كار جنبش دموكراتیک در ایران با مشکل روبرو شد. این تجربه 
به  طورعینی  به  ترامپ  دونالد  امروز  تهدیدات  كه  می دهد  نشان 
به زیان جنبش های اعتراضی و دمکراتیک  نفع ارتجاع داخلی و 
اسالمی  جمهوری  نظام  خدمت  در  اعمالش  و  است  ایران  مردم 
منافع  به  امپریالیست ها  نشان می دهد كه  این تجربه  تمام می شود. 
فرصت ها  از  كه  هستند  آن  پی  در  بلکه  نمی اندیشند،  ایران  ملت 
استفاده كنند، تا از آب گل آلود ماهی به گیرند. دفع خطر خارجی 
و رفع تحریم های غیرقانونی به نفع جنبش مطالباتی است، شرایط 
را برای سرنگونی به دست توده مردم فراهم میسازد. پس دست 

امپریالیسم آمریکا از ایران كوتاه باد!•

احتمالی خواهد كرد. 
حال باید دید كه آمریکا با بیش از ۷ بیلیون دالر صرف هزینه 
»امنیت ملی« خود در خاورمیانه كرده است، چرا در مقابل هزینه 
امنیتی ناچیز ایران این همه هیاهو به راه انداخته است؟ پرسش 
این است: چرا سخنی از هزینه نظامی ۷۰ میلیاردی عربستان و 
در  ایرانی  سرباز  هزار   ۸۰ از سویی حضور  نمی رود؟  اسراییل 
دروغینی  تبلیغات  است؛  غلوآمیز  و  نادرست  ریشه  از  سوریه 
است كه از سوی مفسران و كارشناسان »بی بی سی« و »صدای 
و  اهمیت  كم  را  منطقه  در  آمریکا  نظامی  حضور  تا  آمریکا« 
دهند.  جلوه  اشغالگر  و  متجاوز  را  اسالمی  نیروهای جمهوری 
ایران  نیرو در سوریه دارد و حضور  تا ۲۰۰۰  بین ١۰۰۰  ایران 
بنابر دعوت دولت سوریه برای سركوب داعش صورت گرفته 

است.
 ... سوریه  و  افغانستان  عراق،  لیبی،  در  غرب  مداخالت  مگر 
موجب خوشبختی و بهبود شرایط زندگی این ملل گشته است 
كه ما در انتظار چنین مداخله ای در ایران باشیم ؟ مطمئن باشید 
بر سر كار  متمدن و سکوالر  و  فردا یک رژیم دمکرات  اگر 
آید، نه تنها فشار آمریکا و شركا بر ایران كاسته نه خواهد شد، 
بلکه دو چندان افزایش خواهد یافت. زیرا مسئله آمریکا، مسئله 
آزادی و حقوق بشر و موضوع هسته ای نیست. اینها همه بهانه 
ایران  بر  و مطلق خود  بالمنازع  دنبال سلطه  به  و آمریکا  است 
نه  باشد،  نوكر  عربستان  همانند  كه  می خواهد  نظامی  و  است 
و  آمریکا  اقتصادی  و  سیاسی  منافع  موضوع  بیشتر.  نه  و  كمتر 
رقباست  سایر  بر  او  سركردگی  و  انرژی  كنترل  و  ژئوپلیتیک 
محصول  ایران  در  كنونی  مصیبت  و  گرانی  نیست.  این  جز  و 
سیاست سرمایه دارانه و نئولیبرالی چهل سال حکومت جمهوری 
اسالمی است و این فقر و نکبت و اختالفات طبقاتی ربطی به 

سوریه، فلسطین و لبنان ندارد.
مقابل  در  باید  كنیم،  زندگی  آزاد  و  مستقل  می خواهیم  اگر 
به  را  تاریخی خود  نقش  و  بایستیم  و خارجی  داخلی  دشمنان 
عنوان ایرانی وطن دوست و آگاه و جسور ایفاء كنیم. با شرافت 
زیستن و سر بلند زیستن هزینه ای دارد و ملتی كه چنین هزینه ای 

نه پردازد، شایسته آزادی نیست .
علیه  مردم  نبرد  سال  هزاران  حاصل  كنونی  ایران  موجودیت 
ارتجاع داخلی و متجاوزین خارجی بوده و با شناخت درست 
از این تاریخ است كه باید هوشیارانه علیه ارتجاع اسالمی و در 

پیوند با مبارزه علیه دشمنان خارجی به جلو حركت كنیم.•
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خامنه ای، روحانی را فرمانده 
جنگ اقتصاد کرد

خطاب  انقالب،  ابتدای  همان  در  اسالمی  انقالب  »معظم«  رهبر 
به میلیون ها ایرانی، تأكید كردند كه ما برای گوشت و خربزه و 
هندوانه انقالب نکردیم، بلکه برای معنویت انقالب كردیم. الكن 

»اقتصاد مال خراست«!
بعضی ها به این گفته كه »اقتصاد مال خر است« خندیدند. اما چهل 
مال  واقعا  ایران  اقتصاد  كه  فهمیدند  ایران  مردم  تا  گذشت  سال 

خر است!
خرها  به  را  اقتصاد  »امام«  توصیه  بنابه  رفسنجانی  جنگ،  از  پس 
سپرد. این سیاست خركی، ده درصد از جامعه را مولتی میلیاردر 
كرد و در عوض صدها كارخانه و كارگاه تولیدی، شركت های 
ایرانی را  میلیون ها  تعطیل و  خصوصی و دولتی را ورشکست و 
اسیر و گرفتارهزینه روزمره زندگی نمود! بازار ارز و واردات و 
قیمت ارزاق و كاالها شیر تو شیر شد و دروغ و فساد و دزدی و 
كالهبرداری چنان رواج پیدا كرد كه هر كه چنین شغل »شریفی« 

را پیشه نمی كرد، بی عرضه و ترسو خطاب می شد .
از طرف دیگر اكثریت مردم شریف ما، كه اتفاقاً صاحبان اصلی 
انقالب بودند، با انواع ابزار سركوب، نه فقط از صحنه بیرون شدند، 
بلکه هستی شان به تباهی كشیده شد. رفسنجانی كی بود؟ نفر دوم 
زنجیره ای!  قتل های  طراح  و  مرموز  فوق العاده  آدمی  انقالب؛ 
داوطلبانه سرسپردگی سیاست صندوق  بود كه  رفسنجانی كسی 
را  آلمان  فرانکفورت  در  مستقر  جهانی  بانک  و  پول  بین المللی 
پذیرفت و در عمل پیاده كرد! دو نهادی كه سالهاست، از بعد از 
كودتای شیلی و در زمامداری ریگان و تاچر، با فشار اقتصادی و 
مالی، در غارت و چپاول منابع رو و زیر زمین كشورهای دیگر، 

همان نقش استعمار كهن را بازی می كنند!
اسالمی،  رژیم  كه  بودند  شده  زده  ذوق  ضدبشری  نهاد  دو  این 

بازار  اقتصاد جهانی،  به  تهدید  یا  و  مالی  فشار  بدون  و  داوطلبانه 
خامنه ای  گفته  به  یا  و  ریاضتی  بربادده  مملکت  اقتصاد  آزاد، 
»اقتصاد مقاومتی« و به عبارت بهتر به جمع غارت گران بین المللی، 
اقتصاد  نئولیبرالی، كه در اساس همان  اقتصادی  یعنی به سیاست 
نظام امپریالیستی غرب است، لبیک گفته و لذا بی سبب نبود كه 
رژیم جمهوری اسالمی از طرف این دو نهاد نامه فدایتان شویم 

دریافت نمود!
در دوره احمدی نژاد، این آدم شارالتان و عوام فریب هم این روش 
دنبال و حتی تشدید شد و دولت فاسد او، بیش از ۷۰۰ میلیارد دالر 
از ثروت كارگران و زحمتکشان ایرانی را به راحتی آب خوردن 
با تبختر و  چاپید. می رسیم به روحانی، این آدم مشکوک چنان 
كه  می گوید  اقتصادی اش سخن  فرماندهی جنگ  از  خوشحالی 
آدمی را بیشترخشمگین می كند تا به خنداند! دار و دسته اقتصادی 
او، یا همان »حلقه نیاوران «اش، كه شاخه ای از حلقه اقتصاددانان 
غنی نژاد،  »آقایان«  یعنی  شیکاگوست،  در  جهانی  سرمایه داران 
سریع القلم، نوبخت، دادكان و.... در این سال ها چنان بالیی بر سر 
مردم ما آوردند كه به گفته حافظ: »جزقلب تیره، هیچ نشد حاصل 

و هنوز باطل در این خیال كه اكثیرمی كنند«.
آیا  روحانی  آقای  نیاوران«  »حلقه  اقتصادی  سیاست  ماحصل 
اعتیاد  و  دروغ  و  دزدی  و  فحشاء  اشاعه  و  تنگدستی  و  فقر  جز 
مردمان  و  معلمان  و  كارگران  حقوق  ماه ها  پرداخت نکردن  و 
زحمتکش و نجیب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام چیز 
دیگری بود؟ حال بیائیم نظری به فکر اقتصادی مقام معظم رهبری 
بیندازیم. ایشان در سال ١۳۷۸ و در جمع روسای سه قوه و مدیران 
بر اصول و مبانی اسالم و  پایداری  مختلف نظام گفتند: »صبر و 
انقالب، موجب پیشرفت در عرصه های گوناگون خواهد بود. اگر 
صبر و پایداری، به روح نماز، یعنی توجه به منبع الیزال الهی و 
ذكر و خشوع متصل شود، استقامت انسان هیچگاه پایان نمی یابد 
و در این صورت هیچ وقفه ای در مسیر حركت انسان و جامعه به 
و  ثروت  علم،  قله های  جمله  از  معنوی،  و  مادی  قله های  سمت 
اخالق و معنویت پیش نه خواهد آمد«. مطابق نظر ایشان با صبر و 
پایداری و نماز و ذكر می توان به قله های علمی و مادی و ثروت 
دست پیدا كرد!؟ از آنجائیکه این رهنمودهای »عالمانه« در این 
مدت چهل سال اثری نه بخشید و نمی توانست به بخشد، چرا كه 
و  روزافزون  خشم  شاهد  طرفی  از  و  ندارد  اقتصادی  سواد  ابداً 
نظام  لذا صالح كار خویش و  بنیان كن خلق ستمدیده می باشد، 
به  را  شکسته  كشتی  این  سکان  كه  می بیند  این  در  را  »مقدس« 
دست روحانی و دار و دسته مکتب نیاوران اش، این سرسپردگان 
غربی ها به سپارد، تا شاید به كمک غرب بتواند راه گریزی بیابد! 
هدف ایشان پناه بردن به گرگ از دست خشم مردم است! و اما 
فرماندهی جنگ اقتصادی روحانی یعنی چه؟ یعنی فرمان جنگی 
علیه مردم ایران، علیه هرگونه اعتراض و اعتصاب، علیه هرگونه 
شورش و یا قیام انسان های جان به لب رسیده ای كه دور نیست با 
اتحاد و یکپارچگی و به فرماندهی كارگران و زحمتکشان، طومار 
كلیت  و  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  سیاه  و  ارتجاعی  حکومت 

نظام را به پیچند و به آن تُف كنند. به امید آنروز.•

شماره ۱۵۶ تیر ۱۳۹۸
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