
 

  در حاشيه جنبش بينوايان

  شود فرونشاند، ولی اين آتش فرونشاندنی نيستها را میشعله
ستيزی، تمام فساد، تبهکاری، غارتگری، قانون. داری استحاکميت در ايران يک حاکميت سرمايه

. گيردجويد از ماهيت اين نظام منشاء میکه به آن توسل می... بازی، سرکوبگری وکفايتی، داللبی
داری که با وضعيت سرمايههواداران نظام . کنندآنها با ايران همچون قشون اشغالگر رفتار می

، "حکومت آخوندی"اند، در تبليغات خود با يک برچسب مفتضحانه و غيرقابل دفاع روبرو شده
روند و يا از رجامعه ايران، از بيان ماهيت رژيم طفره میمجزا از مناسبات توليدی حاکم ب

ای جدابافته نمايند که گويا تافتهداری آن، صحبت میبدون بيان ماهيت سرمايه" جمهوری اسالمی"
مردم ايران بايد بدانند . از حاکمان مناسبات توليدی مسلط بوده و از آسمان بر ايران نازل شده است

المللی پول داری و سياستهای نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق بينت سرمايهکه اين نظام از مناسبا
کند و سرکوبگری آنها برای تحقق اين خواستها و منطبق کردن شرايط توليد در ايران در دفاع می

مخالفت . نيت رام کردن طغيان و اعتراضات مردم ايران است و با اميال استعمارگران جهانیقالب 
اين . داری نيستکش سرمايهياليسم آمريکا و يا صهيونيسم اسرائيل مخالفت با نظام بهرهآنها با امپر

داری از بدو تسلط بر ايران تالش کرد بعد از فروکِش خروش انقالب در ايران، رژيِم سرمايه
دستآوردهای انقالب را که از جمله دولتی کردن بانکها و صنايع بزرگ بود، و يا حقوق کارگران 

اين اقدامات . در قانون اساسی و قانونهای موضوعه درج شده بودند، گام به گام پس بگيرد را که
ويژه در درجه اول بر دوش زحمتکشان و مستخدمين فرودست و کارمندان ادارات ضد بشری که به

کند، منجر به اعتراضات طبقات و موسسات دولتی و غيردولتی با حقوقهای ثابت سنگينی می
امروزه با تغييرات طبقاتی که در  ولی. گرديد "جنبش سبز"در از کار، به ويژه متوسط در آغ

جامعه ايران در اثر تحقق خواستهای استعمارگران جهانی صورت پذيرفته است به اعتراض 
نظير طبقات فرودست جامعه و حاشيه نشينان که محصول سياستهای نئوليبرالی دولت گسترده و بی

خانمانان، انبوه حاشيه نشينان، گرسنگان،  بی. هستند، سرايت کرده است اسالمی در جامعه ايران
الزاما همه از طبقه کارگر نبوده و انبوهی از بيکاران و   ،بينوايانپابرهنگان و به سخن مطلعی 

اين لشگر عظيم . گيرندنيز در بر می را طبقهای و بیاليهاقشار وسيع خرده بورژوازی و عناصر 
اند، در ای خالی از سکنه و شهرهای کوچک به اطراف شهرهای بزرگ رانده شدهکه از روستاه

در همين اطراف تهران تعداد آنها به . اندنهايت فقر زندگی کرده و به محاصره شهرها دست زده
اين آتش زيرخاکستر به ستاد فرماندهی واحد برای پيروزی در جنگ . رسدميليون نفر می ١٢حدود 

سياستهای اقتصادی رژيم که . بار زندگی خود نياز دارددادن به اين وضعيت رقتطبقاتی و پايان 
داران غارتگر با چاشنی منفعت بردن قشر حاکم و طايفه مافيائی تنها بر نيازمنديهای منافع سرمايه

آنها تنظيم شده است، نه تنها حالل مشکالت نيست، بلکه بر نابسامانی اقتصادی و اجتماعی به علت 
  ۴ ادامه در صفحه...ت ساختاری، فساد مشکال

  های اقتصادی طغيان مردمريشه
. ناگفته روشن است که علل طغيان مردمی در ايران را تنها نبايد در افزايش بهای بنزين جستجو کرد

افزايش بهای بنزين در گذشته چندين بار انجام گرفته بود ولی دامنه اعتراضات مردم در گذشته تا به 
افزايش کنونی بهای بنزين در شرايط اقتصادی  کنونی بر بستر ديگری انجام . يده بوداين حد نرس

ای بود که به آتش گرفتن به کلی فرق داشت و لذا تنها جرقه ١٣٨٦های آن با سال يافت که مولفهمی
داری اين داری جمهوری اسالمی که حزب ما به ماهيت سرمايهرژيم سرمايه. خشم مردم منجر شد

کند با روی کار آمدن جناح رفسنجانی در حکومت ايران به لگدمال کردن تکيه می رژيم
دستآوردهای انقالب ايران پرداخت و تالش نمود اين دستآوردها که برای کارگران حقوقی قايل شده 

سياست . های ملت ايران کرده بود، پس بگيردو دولت را موظف به حفظ اموال عمومی و دارائی
المللی پول ی رفسنجانی همان تحقق سياستهای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بين تعديل اقتصاد

در چهارچوب تحقق اين سياست اقتصادی اموال . است که به اقتصاد نئوليبرالی مشهور شده است
شود، حقوق کارگران پايمال گشته، اتحاديه و تشکلهای کارگری تعطيل عمومی مردم خصوصی می

توانند داران خارجی میازار ارز از کنترل دولتی خارج شده و سرمايهگردند، بو سرکوب می
سودهای کالن سرمايه گذاريهای خويش را به صورت ارز به رسميت شناخته شده از ايران خارج 

... کنند و در روند توليد خود را مقيد به رعايت هيچ مقررات و محدوديتهای محيط زيستی، ايمنی و
ها برای مايحتاج عمومی مردم و بهای های نئوليبرالی بايد پرداخت يارانهبر اساس سياست. ندانند

صورت سرمايه به" آزاد"سوخت حذف شود تا اين کاالها قيمت اقتصادی خويش را در رقابت بازار 
  .دست آورند و برآيند رقابت عرضه و تقاضا باشندخودکار به

  ٥ ادامه در صفحه... های گمرکی از مياندهد تا مرزمين سياست نئوليبرالی است که فرمان میه

پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان(به حزب کار ايران  

  ســال بيستم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٩ مبردسا ١٣٩٨ماه  دی ٢٣٨ماره ـش

 

    

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

شيوه مبارزه ما و 
شيوه آنها در يک جنگ 

  زودرس و نابرابر
برای حزب ما روشن است رژيمی که 

ل در ايران در شرايط بيش از چهل سا
بحرانی، جنگ و محاصره نظامی و 
اقتصادی و فشار داخلی و خارجی دوام 

-آورده است، از روی عصبانيت و بی
- تعقلی دست به افزايش بهای بنزين نمی

خوبی شاهد است که رژيم ايران به. زند
نتايج اجرای اين سياستهای نئوليبرالی 
در جهان چه بوده و با چه مقاومتهای 

ی از جانب مردم جهان در اانهرسختس
هم اکنون نيز . همه جا روبرو شده است

مردم شيلی در اعتراض به اين 
به عنوان شهود  ست کههاهفته ،سياستها

رژيم . ها هستندزنده در خيابان
جمهوری اسالمی تجربه افزايش بهای 
بنزين در دوران احمدی نژاد را پشت 

های داند افزايش اخير بسر دارد و می
بنزين در شرايط داخلی و خارجی 

تر از سالهای کنونی به مراتب مشکل
گذشته بوده و واکنش مردم به مراتب 

خوبی بهآنها خود . تر خواهد بودسخت
استيصال مردم با شدت از درجه فقر و 

  .  خبرند
اگر بگوئيم که رژيم برای راه اندازی 
يک جنگ زودرس و نابرابر با توجه به 

ای و سرکوب ی و منطقهشرايط جهان
موقع نيروهای مردمی در ايران از به

دستی کردن بر مداخالت جانبی و پيش
آنها با توجه به  سویبيگانه که  از 

اوضاع لبنان و عراق و به طور کلی 
وضعيت کنونی جهان احساس خطر 

 ،کند از جانبی ديگرکرد و میمی
  ٢صفحه   درادامه ...داشتهآمادگی 
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   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  بانآ ٢٣٨شماره         

ره رنجبران وحدت و تشکيالت استچا  

  ...شيوه مبارزه ما و شيوه آنها 
رژيم . ايم است، سخنی به گزافه نگفته

جمهوری اسالمی توجه داشت که 
" هالل شيعه"دخالتهای خارجی در 

برضد نفوذ ايران، در منطقه با زور 
دالرهای عربستان سعودی و قدرقدرتی 

رود که بعد از آمريکا تا به جائی پيش می
 .ت ايران نيز فرا برسدلبنان و عراق نوب

داری سرمايهپس چه بهتر که جمهوری 
اسالمی زمان و صحنه اين جنگ نابرابر 
و تحميلی را خود تعيين کرده و ابتکار 

آمادگی نيروهای . عمل را خود در دست بگيرد
مسلح در سرکوب بيرحمانه مردم، قطع شبکه 

ويژه به مجازی که ضربه اساسی به ارتباطات به
های ضد انقالب مغلوب در خارج از دارو دسته
زد تا قادر باشند مانند دو سال قبل از کشورمی

ظرفيتهای دولتی ضدانقالبی بيگانگان استفاده 
کرده و هماهنگی بين گروههای معترض به ويژه 
ياران رضا خان قلدر در ايران را برقرار کنند، 

در صدور " رهبر معظم"و فرستادن سخنان 
ا بيرحمی تمام بر روی مردم دستور تير و آتش ب

های معترض، آنهم با صدای خود رهبر به شماره
تلفن همراه مردم در يک اقدام تبليغاتی و روانی 

داد که رژيم جمهوری سازمانيافته، نشان می
اسالمی بيگدار به آب نزده است و منتظر 

خواسته اعتراضات مردم بوده و در عين حال می
يروهای انقالبی در عين سرکوب ظرفيت ناست 

های خفته و متراکم از خشم در ميان و توانائی
با خارج و  طعناصر مخرب مرتبمردم عاصی، 

عربستان سعودی  -اسرائيلی-جريانهای آمريکائی
البته  . را با شناسائی کامل بيکباره شکار کند

برای رژيم جمهوری اسالمی کشتن مردم عادی 
ار عادی ايران نيز برای نيل به نيات خويش بسي

رود می" بی گناه به بهشت"است زيرا با منطق 
. توان برای هر تبهکاری عذر موجهی آفريدمی

در اجرای اين سياست رژيم، طبيعتا خشک و تر 
-سوزند و مردم قربانيان بيشتری میبا هم می

البته اين گفته درست است که رژيم نياز . دهند
داشت برای رفع کمبود بودجه و اجرای خواست 

المللی پول به افزايش بانک جهانی و صندوق بين
بهای بنزين دست بزند، ولی زمان و چگونگی 
اجرای آن را خود رژيم تعيين کرد و در شرايطی 
که همه چيز را آماده ساخته بود به اين اقدام 

البته همه محاسبات . شورش برانگيز دست زد
رژيم درست از کار در نيآمد زيرا آنها با اين 

از شدِت مقاومت و گستردگی اعتراضات درجه 
در سراسر ايران و حضور ميليونها نفر در 

خواستهای خيابانها که از خواستهای اقتصادی به
کردند به اين سرعت حساب نمی تبديل شدسياسی 

و برايشان دامنه و عمق اين جنبش اصيل 
اعتراضی مردمی و اقتصادی بسيار نابهنگام بود 

از مناطق دور دست از  به طوريکه در بسياری
و  شهرهای بزرگ قادر به مقابله با مردم نبودند

شکست موقت . آوردندنيروی سرکوب کم می
برای  موجه و قابل فهمی داليلکه مبارزه مردم 

البته فقط در نتيجه  ،داشتند هابه خيابان ورود
-شدت سرکوب و بيرحمی رژيم نبود، بلکه بی

يط، ترس از دورنمائی، ترس از بدتر شدن شرا

ای شدن ايران، ترس از تجزيه ايران، سوريه
تبليغات گسترده ضد انقالب جهانی و حکومت 

فقدان بديل سياسی و وجود مخلوع و همدستانش، 
يک آتوريته مورد اعتماد و احترام مردم که در 

رهنمای آنها بوده و  ،جنبشحرکت پيچ و خمهای 
ت نيروهای مخالف اجتماعی را يبتواند اکثر

آوری نموده و متشکل کند و به سر منزل جمع
مقصود برساند، از جمله موانع بر سر راه جنبش 

حضور زودرس  خودِ . بودندبينوايان و گرسنگان 
مردم و فقدان برآورد از نيروهای دشمن و 
شرکت در يک جنگ نابرابر، حاکی از اين 
سرگشتگی مردم بود که فقط به اقتضای فشار 

صادی و کينه عميق و ژرف برانداز اقتخانمان
طبيعی است که . ضدرژيمی به ميدان آمده بودند

ضد انقالب مغلوب که تالش داشت با روابطی که 
دروغ تدريج ايجاد کرده بود و با از مدتها قبل به

، هجوم تبليغاتی خويش را در مورد رژيم مخلوع
در طی سالها فعاليت تبليغاتی توسط شبکه 

ظاهر ايرانی فراهم  اينترنتی و راديوهای به
نه "آورده بود با طرح شعارهای ارتجاعی نظير 

بخوانيد جانم " (غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران
رضا شاه روحت "و يا ) توفان -فدای اسرائيل

در ميان جوانان معترض و ناآگاه زمينه " شاد
اين نوع تبليغات که مورد . بيابدفعاليت عملی 

ايشان زنگ خطر را نفرت مردم ايران بوده و بر
 آورد نه تنها موجبات موجهبه صدا در می

آورد، سرکوب شديدتر ضد انقالب را فراهم می
اين بلکه در ميان صف واحد مردمی نيز که به

-ظن مید ديجريانات مشکوک و يا نادان به
تفرقه انداخته و مردم آگاه و با تجربه  ،نگردند

جدا  فورا صف خود را از اين بيگانه پرستان
ولی برای ارتجاع مغلوب اين قربانی . سازندمی

درخوری ندارد  تاهمي خوردگانفريبکردن 
زيرا آنها فقط به صدا و تصوير اين عده نياز 
دارند تا حقوق بازنشستگی خويش را بر اساس 

خاطر به. اين اسناد از عربستان سعودی بگيرند
داشته باشيم که ضد انقالب مغلوب در خارج 

اين جنگ نابرابر سود می برد که  از  همانقدر
اند از مردم داخل کشور که به مصاف رژيم رفته

البته اشتباه خواهد بود که به . بينندآن زيان می
قدرتهای سوء استفاده ضدانقالب وابسته به

که هرگز خارجی از جنبش اعتراضی مردم 
زيرا اين جنبش . پربها دهيمپايانی نخواهد داشت، 

های عميق اجتماعی خود را ريشهخود مستقال 
آمد صرفا داشته و معرفی آن به عنوان پی

مداخالت بيگانگان از اعتبار و حقانيت جنبش 
داخل کشور خواهد کاست و رژيم را از هرگونه 

در سرکوب مردم و توسل به مسئوليتی 
مبرا کرده و مهر تائيد جنايت 

  . زندبرتبهکاری اين رژيم می
داود رضوانی  درصفحه فيسبوك آقای

عضو هيت مديره سنديكای شركت 
 به درستی به اين وضعيت اشاره واحد

نام آقای حسين اکبری ده و شخصی بهش
  :اندنوشته

اين نابرابری و در جنگی ناخواسته و "
کند که تحميلی؛ آنجا بيشتر خودنمايی می

ابزار مقابله در طرف کارگری بسيار 
در کار ابتدايی است، تشکل آزاد و مستقلی 

نيست، اگر اعتراضاتی تاکنون صورت گرفته و 
اعتصاباتی رخ داده است از سوی دولت و 
دستگاههای امنيتی و قضايی غير قانونی و 

حق اعتصاب برای . مستحق مجازات است
کارگران به رسميت شناخته نشده است و نبود 
امنيت شغلی و اجتماعی برای کارگران نگرانی 

کمتر از نرخ مصوب  را تاحد پذيرش مزدهايی
  ).تکيه از توفان( "افزايش داده است

جنبش  ،عليرغم اين مبارزه نابرابر و تحميلی
های بينوايان و گرسنگان در ايران دارای ريشه

عميق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ساختاری 
ما . بدون چون چرا موجه و قابل فهم استاست و 

فان در طی ساير مقاالتی که در همين شماره تو
منتشر شده است به وجوه گوناگون اين جنبش 

درست است که اين جنبش . ايمپرداخته
خودبخودی و اعتراضی به صورت طغيان خشم 
عمومی به صورت نامتشکل، زودرس، بدون 

کف به تدارک بروز کرده است و مردم جان به
اند، ولی اين جنبه خيابانها سرازير گشته

ژيمی و سرشار خودبخودی و مملو از کينه ضد ر
-از قربانی از حقانيت اين مبارزه مردمی نمی

آنجا که زور و قلدری حاکم است مقاومت . کاهد
رويد و اين قانون ديالکتيک مبارزه فرا می

آنچه بايد موجبات نگرانی . اجتماعی است
نيروهای انقالبی و از جمله حزب کار 

را فراهم آورد نه اين است که آرزو  )توفان(ايران
ته باشند حرکات اعتراضی و خودبخودی داش

صورت نپذيرند که  وقوع و بروز آن مستقل از 
اين گيرد، بلکه آن است که ذهنيت ما صورت می

بدون تدارک،  ، جنبشها و اعتراضاتحرکات
بدون رهبری، بدون شعارهای روشن که رهنمود 
عمل برای مردم بوده و بدانند جنبش به کدام سو 

هائی را در مقابل خويش رود و چه خواستهمی
در يک جنگ نابرابر و بدون ستاد  ،دهدقرار می

رهبری کمونيستی که همان حزب طبقه کارگر 
باشد به بيراهه رفته شکست خورده و نه تنها 
ظرفيتهای نيروهای بالقوه انقالبی را موقتا نابود 

بلکه موجبات ياس و سرشکستگی را  ،کندمی
اعتمادی ی رژيم و بیآورد و توهم قدرقدرتفراهم 

. نمايدبه نيروی توده مردم را در اذهان تقويت می
بروز جنبشهای موجه و برحق  توانيم ازما نمی

اجتماعی به علت کمبود رشد و گستردگی الزم 
ستاد فرماندهی پرولتاريا در جنگ طبقاتی 

 ،خواهيم که به تاخير بيفتندهجلوگيری کنيم و يا ب
روز آنها تالش کنيم که توانيم پس از بولی می

  ٣ادامه در صفحه         ...کمترين ضربات 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=
ts 
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  ...شيوه مبارزه ما و شيوه آنها
نيروهای بالقوه و  ،را از جانب حاکميت خورده

های انقالبی خويش را با نظم و عقب توانائی
 نشينی مناسب حفظ و ذخيره نموده تا از آن برای

کمون حتی . آينده در جای مناسب استفاده کند
پاريس هم بنا به ارزيابی مارکس زودهنگام بود، 

زدگی تصميم علت اين شتابولی مارکس به
برای وی . نگرفت که از حمايت آن سرباز زند

اندوزی از کمون پاريس و علل شکست و تجربه
دستآوردهای آن اهميت داشت که برای ما بايد 

شعار ما ترغيب به مسلح شدن، . سرمشق باشد
رنگونی طبقه حاکمه در يک مبارزه تشويق به س

، توسل به اقدامات نيستسازمان و بینابرابر 
که بيشتر ناشی از ماجراجوئی  مسلحانه چريکی

مسئوليت و هرج و مرج طلبی آنارشيستی و بی
از احساس ناشی نظری سياسی است تا کوته

 ،مسئوليت انقالبی و وجدان و دورانديشی سياسی
زند، چنانچه در دمه میتنها به مبارزه مردمی ص

نماها که بوئی از قوانين انقالبی .گذشته زد
مبارزه اجتماعی نبرده و از تجربه تلخ گذشته 

فورا توسل به جنگ چريکی و  ،اندنيآموخته
مبارزه مسلحانه چون گذشته را تجويز توسل به

و  سياست فرمان دهدبايد تفنگ بهکردند که باز 
در گذشته به  ی رود کهامبارزه طبقاتی به بيراهه

 حزب کار ايران. ياری رسانيدرژيم اسالمی 
از مبارزه مردم ايران که نتيجه منطقی ) توفان(

درونی و مستقل خود  هایرشد و تشديد تضاد
ع وحمايت کرده، آنرا موجه و مشرقويا  ،است

دانسته ولی معتقد است که اين مبارزات بدون 
-توده داشتن يک رهبری منسجم ومورد اعتماد

-ويژه زحمتکشان به شکست میهای مردم و به
 ،دندان مسلحدشمن متشکل و متحد و تا به. انجامد

های اه دولتی را در خدمت سرکوب گروهگدست
گيرد و متفرق مردم به طور متمرکز به کار می

ر درجه اول بايد به دپس . سازدآنها را نابود می
ست بايد سيا. رفتسمت تشکل و سازماندهی پيش

، سازماندهی و سازماندهیحاکم و رهنمون ما 
. باشدسياسی  روشنسازماندهی با خواستهای 

بايد جنبش بينوايان، پابرهنگان و گرسنگان با 
جنبش کارگری پيوند بخورد، هر جنبش مردمی 
و طغيان عمومی بايد با مضمون سياسی مترقی 

بدون وجود  که در غير اينصورتگردد همراه 
شورش کور بدل شده و بهرهبری و تشکل 

 اين مبارزه بايدهدف از  .شکست خواهد خورد
ايران، حفظ تماميت ارضی  سياسی استقاللحفظ 

، ايران، مخالفت با تحريم و تجاوز امپرياليستی
 ويژه ملت فلسطيندوستی با همه ملل همسايه به

بوده و بايد به تمام مطالبات اقتصادی و سياسی 
من تحقق تمام اين طبقه کارگر ايران که ضا

از جمله آزادی احزاب خواستهای دموکراتيک 
سياسی، آزادی مطبوعات، رفع سانسور، آزادی 

های صنفی کارگری، تشکلهای مدنی، اتحاديه
آزادی بيان و عقايد، تحقق حقوق بشر و تساوی 

است .. حقوق اجتماعی زن و مرد در ايران وو
چنين دور مردم ايران تنها بايد به. پاسخ گويد

 شیسازمانی گرد آيند و در يک جنگ گاه فرساي
با رژيم  ای و سراسریرو و جبههو گاه رو در 

درگير شوند تا ارتجاع حاکم را که از تبليغات 
برای تحميق مردم  نفع خودشبهارتجاع بيرونی 
حزب ما بر . درآورندکند به زانو سوء استفاده می

ونی يط نابرابر و وضعيت کناآن است که در شر
دستور  تواند درشعار کسب قدرت سياسی نمی

کار و اقدام عملی روز نيروهای مردم قرار 
های مادی الزم برای نه تنها زمينهزيرا  ،گيرد

های تمام دريچهتحقق پيروزی وجود ندارد، بلکه 
ديگر مبارزه را مسدود کرده و در های هعرص

يک جنگ نابرابر به مقابله مرگ و زندگی با 
اش از همان گام انجامد که نتيجهمی اکمرژيم ح

در اين مبارزه در شرايط . نخست روشن است
روها و تنها چپ. کنونی، ما دست پائين را داريم

توانند در آنارشيستها و حتی خرابکاران می
مسئله  ی، بدون تعقل،جريان هر جنبش اعتراض

خود کسب فوری قدرت سياسی را در دستور کار 
بپردازند، ردم ليغ آن برای بسيج مقرار داده به تب

حتی بدون آنکه خود نقشی در رهبری آن داشته 
خوانند تنها آنها هستند که مردم را فرا می .باشند

از مبارزه دست نکشيده هر روز به خيابانها آمده 
برای اين . مسلح شوند تا رژيم را سرنگون کنند

آنها و مبارزه دورنمای سرنوشت مردم و عده 
آنها همواره  .اهميت استبیسئله رهبری اساسا م

کردند، از جمله تبليغ جنبشهای خودبخودی را می
کارگران به حزب نياز ندارند وخودشان "اينکه 

آنها به تلی از اجساد ". بايد خود را نجات دهند
های مردم به عنوان نمادهای پيروزی تئوری

از  شانمهم آنکه دهاننگرند، برای آنها خويش می
مبلغان  برایدر واقعيت . کف کندفی انقالبی احرّ 

های ناسالم و خودفروخته نيز مهم حواله حقوق
از اين . ماهيانه آنها از عربستان سعودی است

گذشته بايد با در نظر گرفتن قدرت گلوله و 
حد و مرز رژيم، و اشاره و توجه به خشونت بی

حتی  ،توجهی وی در سرکوببيرحمی و بی
تهای مطالباتی و دموکراتيک ترين خواسبدوی
شود فعاليت و نمی نبايد وفراموش نکرد  را مردم

برای تحقق حقوق دموکراتيک و توجه به 
ما . خواستهای قانونی مردم را از ديده فروگذاشت

با اين منطق که در چهارچوب رژيم کنونی 
امکان تحقق کوچکترين خواستهای اقتصادی، 

بر اين مبنا مطالباتی و سياسی مقدور نيست و 
مبارزه دموکراتيک را بايد به محاق فراموشی 

-اين مبارزه بايد در سخت. سپرد، موافق نيستيم
ترين شرايط خفقان و سرکوب نيز با اشکال 
مناسب و مقتضی ادامه يابد، زيرا به طبقه حاکمه 

دهد که مردم زنده بوده و بر اعمال آنها نشان می
گين نظارت نظارت داشته و آنها بايد سايه سن

نپندارند  عمومی را بر باالی سرخود حس کنند و
که آخرين سرکوب آنها آخرين اميدها را از بين 
برده است و از اين گذشته درگيری در مبارزه 
دموکراتيک الزاما برای حصول اين خواستها 
نيست زيرا هدف ديگر از شرکت در مبارزه 

های مردم دموکراتيک آموزش و تربيت توده
ه با تشکل و روحيه دموکراتيک خو است ک

بگيرند و در عرصه اين مبارزه آماده و مجهز 
اين وظيفه هيچگاه برای کمونيستها به . گردند

اگر تنها به سرکوب رژيم اشاره . رسداتمام نمی

شود و بيان گردد که آنها با تمام قدرت هرگونه 
نبايد از  کنندمبارزه دموکراتيک را سرکوب می

ن حاصل شود که بايد مبارزه اين بحث چني
دموکراتيک را تعطيل کرده، بوسيد و به کناری 

برعکس اين شيوه مبارزه حکومت به ما . گذارد
دهد که مردم بيشتری را به مبارزه امکان می

 جلب کرده و تالشمان برای افزايش آگاهی آن
با موفقيت همراه خواهد بود افزايش  که عملی

ودی هر بارقه اميدی رژيمی که با نيت ناب. يابد
آيد، خود نااميد است و گور خود را به ميدان می

ناگفته نماند که جريانهای دست راستی و . کندمی
اند و گينرفرميست نيز از طغيان مردم خشم

به اعالميه . کنندهای نادرست به آنها میتوصيه
   : زير توجه کنيد

هيئت های سياسی ـ «ی مشترک  در اعالميه
، اتحاد )فدائيان خلق(زب چپ ايران اجرائی ح

جمهوريخواهان ايران، سازمان های جبهه ملی 
ايران در خارج از کشور، همبستگی 

برای اظهار وجود که » .جمهوری خواهان ايران
 و گرسنگان ياناجنبش بينوبا  ه عنوان همدردیب

-میچنين  اند،در ايران دستورالعمل صادر کرده
  :آورند

صرانه درخواست مى کنيم از تظاهرکنندگان م«
که از خشونت بپرهيزند و به مبارزات خود به 

  »جويانه ادامه دهند شکل مدنی و مسالمت
د نطلباز مردم می مصرانهدر اين درخواست آنها 

که به مقاومت قهرآميز در مقابل خشونت ضد 
های خويش را انقالب دست نزنند و تنها سينه

د که تا کنون های طبقات حاکمه گرداننسپر گلوله
نشان داده است که به جز به زبان گلوله زبان 

اين سازشکاران از طبقه . فهمدديگری را نمی
کنند که دست به درخواست نمی مصرانهحاکمه 

کشتار مردم نزده و به حداقل خواستهای موجه 
  . اين مردم شريف احترام بگذارند

حال ارتجاع سياه حاکم در کشورها از کی تا به
سرکوب جنبش مردمی که از جانب آنها برای 

کند نياز به انتظار برای احساس خطر می
از جانب مردم را حس " گرانهاقدامات خشونت"

الزم را با " توجيهات"آنها همواره . کرده است
با امکانات ... گذاری، ترور وآتش زدن، بمب

وسيعی که دارند برای خلق شرايط مناسب فراهم 
سياست آتش زدن مجلس  نماد اين. اندهکرد

ی سرکوب منزله بهانهبه) رايشتاگ(آلمان
ها بر اين کمونيستهای آلمان و تسلط کامل نازی

  .کشور بود
روشن است اين سياست يک سياست 

داشته و  تجملیسازشکارانه است که صرفا جنبه 
دهد که ُمبلغ سوگواری مجلل و خوبی وعده می

ا را گرامی آنه دبر مزار شهدای جنبش بوده و يا
پرگوئی، انشاء نويسی، حرافی، جاخالی . داردمی

مسئوليت از پردازی بیدادن سياسی و عبارت
اين موضعگيری . باردسراپای اين اطالعيه می

در واقعيت نه بو دارد و نه خاصيت و به مردم 
-ايران رهنمودی جز تسليم و رياضت کشی نمی

  .دهد
از مبارزات مردم ايران برای حزب ما 

  ۴ادامه در صفحه          ...خواستهای طبيعی

گر، زورگو، حيلهجاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است و  ناقض حقوق اساسی انسانها
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  ...شيوه مبارزه ما و شيوه آنها
-آنها برضد فساد، داللی، دزدی، اختالس، قانون 

کند و طغيان حمايت می...ستيزی، تبهکاری و
کنونی مردم ايران را نتيجه منطقی چهل سال 

داند و آنرا موجه حکومت استبدادی و چپاول می
ترين حزب ما در سخت. ردشماو قابل فهم می

ای و شرايط سرکوب هوادار تداوم مبارزه حرفه
باشد و بر اين نظر است که در دموکراتيک می

درجه نخست بايد کارگران با رهبری حزب طبقه 
دست گرفته و با کارگر سرکردگی جنبش را به

ستادفرماندهی کمونيستی مبارزات مردم را به 
. رهنمون شوند ای خالی از استثمارسوی جامعه

بدون مبارزه متشکل، بدون سازمان حتی يک 
سازمان انقالبی جنبش خودبخودی مردمی قادر 

 . خويش برسدعيق نخواهد بود به خواستهای 
****  

  
  ...شود فرونشاندها را میشعله

قانونی، خودسری و نابرابری عميق، بی
در اثر اين . افزايدروز میوحشتناک، روز به

ست داشتن کنترل دولتی آن از سياست و در د
باال، صدمات وحشتناکی به طبقه متوسط ايران 

طوريکه ناله آنها نيز از گرانی وارد شده به
اند ارزاق و خدمات عمومی بلندست و ناچار شده

مالی خويش را برای سرخ نگهداشتن  اندوخته
موج فرار . صورت خود به فروش برسانند

رخورده و بيکار از آتيه، سدورنما، بیجوانان بی
ايران، که از هرگونه امکانات تفريحی و 
امکانات آموزشی و استفاده از ثروتهای ملی 
محرومند، حاکی از آن است که با کاهش نرخ 

درصد توليد داخلی، طبقه متوسط ايران رو  ١٠
به فروريزی است و جامعه ايران با سرعت به 

-دو قطب آشتی ناپذير که در برابر هم صف
  . گيردگردد، قرار میاند، تبديل میهکشيد

ها وخانواده همخون آنها در مقابل صف آقازاده
صف و لشگر انبوهی از سرريزشدگان 
بورژوازی و خرده بورژوازی به صفوف 
پرولتاريا و زحمتکشان، که همه عواقب مثبت و 

  . آوردمنفی خويش را به همراه می
يدکی تعطيلی کارخانجات در اثر نرسيدن وسايل 

نقشه شوم تجار ها و يا با ناشی از تحريم
، با رضايت و خرسندی وزارت بازار" محترم"

داری اسالمی، برای بازرگانی جمهوری سرمايه
با " قابل رقابت"واردات کاالهای ارزانتر و 

کاالهای ملی، بيرحمانه صنايع داخلی را نابود 
نتيجتأ بخش بزرگی از پرولتاريای ايران . کنندمی
ينه مادی، هويت طبقاتی و سياسی خويش را زم

نشينی گرديده آنها راهِی حاشيه. دهداز دست می
اين ترکيب . اندو آتش فشانی از خشم متراکم شده

ای، منبع انفجاری طبقاتی و قشرهای اليه
. وجود آورده استغيرقابل کنترل در ايران به

اين وضعيت به قدری گوياست که رژيم پذيرفته 
در صد جامعه ايران  ٧۵صف آنها که است که 

درصد ديگر به  ٢۵دهند از صف را تشکيل می
کلی جداست و رژيم قادر نيست از شدت تضاد 

-موجود در اين شکاف طبقاتی در آينده قابل پيش
اين است که تکيه خويش را بر . بينی، بکاهد

اقليتی ناچيز و دستگاه سرکوب قرار داده است؛ 

ه اليه اقليت اجتماعی ولی خواهد با تکيه بو می
ی سرکوبگرانه متشکل و تا دندان مسلح، سلطه

ای خويش را حفظ کند و در اين راه به هر وسيله
رژيم از دادن امتياز به مردم و . شودمتشبث می

از گشودن هر روزنه دموکراتيک برای حضور 
زيرا هراس دارد . مردم در صحنه واهمه دارد

ت را نيز بايد انگشت را بدهد دس"که اگر 
آنها تمام حرکتهای دموکراتيک دانشجويان ".بدهد

طلبان حکومتی و و طبقه متوسط و اصالح
اند دانشجويان، زنان و جوانان را سرکوب کرده

و با دست خود تمام مجاری اعتراضات قانونی و 
بيان خواستها و تقاضاهای مردمی به صورت 

حتی تاريخ اين مدت . اندمسالمت آميز را بسته
طلبانه و گويای سرکوب جنبشهای اصالح

ای اقشار و طبقات خواستهای صنفی و حرفه
اين است که رويای . گوناگون جامعه ايران است

توسل به ابزار مسالمت آميز برای شراکت در 
قدرت و ثروتهای جامعه و دخالت در امور آن به 

اين بغض و انزجار و . بست کشيده شده استبن
ت به مشتی الشخورهای حاضر کينه عميق نسب

در حکومت، ابعادی ميليونی به خود گرفته است 
که چنانچه آتش گيرد خشک و تر را با هم خواهد 

 ٢٩مردم بر اساس اطالعات موثق در . سوزاند
-نقطه و محل بپا خاسته ٧٠٠استان کشور و در 

مملو از .. اصفهان، شيراز، ماهشهر و. اند
هنوز اجساد . استقربانی تيربارهای پاسداران 

را از نيزارهای ماهشهر اين شهر کارگری 
در گزارشی که در . آوری کننداند جمعنتوانسته

: آيدمورد جنايات در ماهشهر منتشر شده می
به ) یجراح( شهر چمران یهم تو کوپتر یهل"

به سمت  یحت. کردند یراندازيت یمردم عاد
 یتو یخونه بودن و حت یکه تو یمردم
و در . شرکت نکرده بودند یاعتراض يیمايراهپ

نفر از جمله دو  ١٧همون ساعت اول حدود 
چند هفتاد و  رزنيپ کيساله و  ٨و  ۴کودک 

کشته شدن  اربرادران پاسد ميمستق ريساله با ت
 ها به ها به علت فرار جوانکشته هيآمار بق(
و  شهيب نيکور پاسدارها به ا یراندازيو ت ها شهيب
 نيچند کشته از ب ).ستيص نهنوز مشخ زارهاين

دستور شهر به مارستانيبودند که ب يیهایزخم
عصر همون . امتناع کرد رششونيپاسداران از پذ

و دهکده گاما و  يیرجا یهاروز وارد شهرک
-یشدند و اونجا رو هم از کشتار ب یشهرک مدن

 .نگذاشتند بينص
ترين جنبش ترين و خشناين بزرگترين، پردامنه

. در بعد از انقالب بهمن بوده استضد رژيمی 
آتش درگيری و اعتراض در همه جای ايران 
جريان داشته و هنوز عليرغم سرکوب ادامه 

مردم شهر قدس فرمانداری را اشغال . دارد
اند و اين گامی در جهت کوبيدن ماشين کرده

در اين . دولتی و کسب قدرت سياسی است
ای اعتراضات گسترده و غيرقابل پيشبينی بر

حاکميت، ميليونها حاشيه نشين فقير و مستمند، 
لشگر بينوايان با شرکت بسياری جوانان از 

  .خيابانها آمدندطبقات کم و بيش متوسط به
شايد گفتار خانم ليال واثقی فرماندار شهر قدس 

وی به روزنامه . برای بيان وضعيت کفايت کند
تظاهرات  انيدر جر : "...ايران اظهار داشت

 یرويآبان، ن ٢۵هرستان در روز مردم ش
با مردم مقابله کند و  خواست ینم یانتظام

کرده و  یهم آنجا را خال یفرماندار یروهاين
از پرسنل مرد  یفقط تعداد کم...«: رفتند

مهاجمان رفتند پمپ ... مانده بودند یفرماندار
 یوقت... ثارهللا را آتش زدند و برگشتند نيبنز
داخل  یانتظام یروهاياز ن یکه تعداد دنديرس

که مسئول حفاظت بودند رفته بودند  یفرماندار
تعداد  کي. محافظت یبرا یاطراف شهردار

 یماند و وقت یدر فرماندار نجايا یمحدود
 یاز در ورود دند،يرا با آن خشم د تيجمع

معترضان در را . تر آمدند عقب یارفرماند
 ديتوان یسپر کردند و گفتند اگر م نهيشکستند و س

 یانتظام یروين دانستند یچون م ديما را بزن
کرده که  حيتصر یواثق. »...ندارد کيدستور شل

دستور داد به هر کس  یانتظام یرويخودش به ن
او اضافه . کنند یراندازيشد ت یوارد فرماندار

را تصرف  یمعترضان فرماندار یکرده که وقت
 یروهايکردند، به سپاه پاسداران رفت و با ن

خانم واثقی فرماندار حزب ". .ازگشتب یتيامن
کند که چند نفر در نتيجه فرمان اللهی اشاره نمی

  .اندتير ايشان جان خود را از دست داده
های اسير ماموران سرکوب رژيم حتی زخمی

رسانند، اند و میشده را با گلوله به قتل رسانده
. زيرا مسئله بود و نبود خود آنها نيز مطرح است

حاکميت در سرکوب مردم غيرقابل آشامی خون
توصيف است، بطوريکه حسين موسوی در 
حصر خانگی اعالم کرد که اين کشتار در مقابل 

  . مقدار استکشتار ميدان ژاله بی
از  یبا برخ یحسن روحان رياخ داريدر د

دولت که بعد از  اتيه ءمسئوالن و اعضا
  : اظهار داشت یو ،انجام گرفت رياخ یسرکوبها

 تيبر ضرورت و اهم ديجمهور با تاک سيرئ"
و کمک به  نينرخ بنز شياقدام دولت در افزا

از محل  و متوسط کشور فيضع یخانوارها
کار به  نيا: درآمد حاصل از آن، اظهار داشت

و  نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده
و موثر  ديدر حل مشکالت آنان مف تواند یم

  )تکيه جا از توفان" (.باشد
روز جمعه  نی در اين سخنرانی که درروحا

دولت  ريبا اشاره به اقدام اخ صورت گرفته بود
که از شب گذشته اجرا  نينرخ بنز شيدر افزا

  : بود، اظهار داشتشده 
 یقيبه دنبال آن بود تا از طر هادولت مدت "

کشور که بواسطه  فيبتواند از  اقشار ضع
و به  تيحما در فشار هستند، یاقتصاد طيشرا

و  یکمبود منابع درآمد ليآنها کمک کند، اما به دل
  .آن وجود نداشت یبودجه توان اجرا

 یامروز اقشار نکهياجمهور با اشاره به سيرئ
خود با مشکالت  یدر جامعه هستند که در زندگ

در  ديشد یاقتصاد یفشارها: مواجه هستند، گفت
و دولت  مردم وارد شد یبه زندگ ٩٨و  ٩٧سال 

 یهایازمندين نيتامهمه حد  خواهد دریم
از مردم کرده و به خانواده  یتيحما ،یضرور

هستند  شتريدر فشار ب ميکنیکه احساس م يیها
  .ميکرده باش یکمک

 فياقشار ضع نييتع یبرا نکهيا انيبا ب یروحان
  ۵ادامه در صفحه       ...به آمار ازيجامعه ن

 کندبا تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير می
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ره رنجبران وحدت و تشکيالت استچا  

  ...شود فرونشاندها را میشعله
که امکان  یحد نياما در هم ميدار قيو ارقام دق 

جامعه را به دو  ميتوانیوجود دارد م صيتشخ
 ٧۵اساس حدود  نيبر ا: گفت م،يکن ميبخش تقس

 ٢۵فشار قرار دارند و حدود  طيدرصد در شرا
و بر  استشان خوب  یزندگ طيدرصد هم شرا

خانوار و  ونيليم ١٩تا  ١٨محاسبات  یمبنا
ر مشمول طرح نف ونيليم ۶٠در حدود  یتيجمع
مبلغ هم کمک  نيدولت خواهند بود و  ا یتيحما

 یبه فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار م
  .رود

 مياست بتوان نيتالش ما ا: جمهور افزود سيرئ
به حساب خانوارها پرداخت  انهيمبلغ را ماه نيا

نوبت آن پرداخت  نيآذر ماه اول ليو در اوا ميکن
  ).فانتکيه در همه جا از تو"(.شود

اگر از اين دروغ که گويا گرانی نرخ بنزين 
های کم درآمد بوده است برای کمک به خانواده

بگذريم، عمق فاجعه در اعترافات آقای روحانی 
گيريم سخنان ايشان . نيز بازتاب يافته است

بر . واقعبينانه و مبالغه آميز و آرايش شده نيست
يون ميل ۶٠در صد مردم ايران يعنی  ٧۵اين مبنا 

ميليون نفر  ٢٠نفر در فقر به سر می برند و تنها 
ولی . توانند در باالی خط فقر زندگی کنندمی

ادامه بقاء در باالی خط فقر به اين مفهوم نيست 
ميليون نفر حامی رژيم جمهوری  ٢٠که اين 

اسالمی بوده و در حاکميت و يا در تعيين آزادنه 
فاء سرنوشت خود شرکت داشته و نقش موثری اي

مسلما طبقات باالئی بورژوازی متوسط . کنندمی
و تمام اقشاری که نسبتا از سطح زندگی 
مناسبتری برخوردارند ولی در شبکه خونی 
خانوداگی مافيای در قدرت نيستند از ادامه تسلط 

آنها گرچه در . کننداين حاکميت دفاع نمی
اعتراضات شرکت ندارند ولی از عاقبت کار در 

لی را که دارد از بطری بيرون می هراسند و غو
آنها خواهان تغييرند تغييراتی که . بينندآيد می

منافع آنها را کاهش ندهد ولی به بقاء مناسبات 
آقای روحانی نمی تواند بر اين . استحکام بخشد

پايگاه طبقاتی آنها از اين . ميليون تکيه کند ٢٠
شايد بشود جمعی در . مقدار نيز بسيار کمتر است

ميليون را که از تصدق  ١۵تا  ١٠ود حداکثر حد
شوند سر اين رژيم به داليل گوناگون متمتع می

های مورد اعتماد و تکيه گاه اين رژيم از اليه
اين پايگاه نيز از استحکام الزم . تخمين زد

شايد فقط چند ميليون آنها با . برخوردار نيست
چنگ و دندان از امتيازات خود در آينده به دفاع 
برخيزند، بخش بزرگی از آنها همانگونه که 
تجربه انقالب بهمن نشان داد، با رشد و اوج 

-جنبش، با گسترش و عميق گشتن آن، فرو می
پاشند و فرصت نخواهند يافت از امکانات خويش 
استفاده کرده و حتی نيروی سرکوب را کامال به 
کار بگيرند زيرا بخشهای پائينی نيروهای 

دهند که در يک دم تشکيل میسرکوب را خود مر
طغيان عمومی و گسترده به سمت مردم گردش 

دهد که تجربه شهر قدس نشان می. خواهند کرد
اند به روی مردم نيروهای انتظامی حاضر نبوده

  .شليک کنند
نفر  ١٠٠٠نفر کشته  ٧٠٠امروز بعد از حداقل 

 ای مملوهزار نفر زندانی، با جامعه ٧زخمی و 

نسبت به ده ، انفجاری و خشم ی فشراز کينه
اقليتی در قدرت، و اوج نافرمانی مدنی و مبارزه 
منفی مردمی، ديگر اين رژيم، رژيم ديروز 

امروز عمق و دامنه مخالفت مردم فقير با . نيست
رژيم حاکم عليرغم نقاب عوامفريبانه دينی، با 

خود رژيم از . دامنه گسترده عيان شده است
توالی . زده استعی شگفتوقوع اين زلزله اجتما

-آميز بهتر اين جنبشها که اشکال خشونتکوتاه
گيرد هر روز بيشتر از روز قبل به چشم خود می
-نيز نمی -ها يا پائينی - امروز مردم .ميخورد 

توانند هر فشاری را تحمل کنند و خواهند و نمی
مردم از دخالت . جانشان به لبشان رسيده است

نگان و نوکران داخلی آنها خارجی و تهديد بيگا
بيمناکند و هراس دارند که اين جالدان، به خاطر 
منافع خود در منطقه، سوريه ديگری در ايران 

اين ترس چون شمشير داموکلس بر . بيافرينند
ضعف و خطری . کندباالی سر مردم سنگينی می

کند متاسفانه فقدان که جنبش مردم را تهديد می
سراسرِی معتبر و تشکل و وجود يک رهبری 

-بايد هر چه مسئوالنه. مورد اعتماد عمومی است
   .تر و سريعتر اين جای خالی را پر کرد

****  
  

   ...های اقتصادی طغيانريشه
برود تا کاالهای ارزان قيمت کشورهای 
امپرياليستی که حتی در عرصه کشاورزی در 

ای يارانه" مذموم"خود اين ممالک از پشتيبانی 
برخورد ار است، به ايران سرازير  اين دولتها

شود، بازار ايران را در دست بگيرد، 
محصوالت ايرانی همراه با توليد کنندگان آنرا 
نابود کند و سرانجام انحصار قوت اليموت مردم 

برنج ايرانی در مقابل . در ايران را به کف آورد
برنج هندی قابل رقابت نيست و قند چينی که به 

نی و امتياز دادن به تجار همت وزارت بازرگا
تعطيل شود بههمدست حکومت به ايران وارد می
تعطيل . گرددکارخانه دولتی هفت تپه منجر می

کارخانجات توليدی در ايران که توانائی رقابت 
با کاالهای ارزان کشورهای پيشرفته را ندارند، 

خواری، پارتی بازی، تنها محصول فساد، رانت
ل و کميسيون گرفتن رشوه خواری، باج سبي

نيست، اجرای کامل سياست نئوليبرالی ممالک 
ها در ريشه همه اين نابسامانی. امپرياليستی است

داری ايران، اجرای سياست نئوليبرالی سرمايه
. جهان است که دنيا را به قعر فاجعه کشانده است

اغلب جنبشهای اعتراضی مردمی در سراسر 
. ياستها استجهان به نتايج فالکت بار اين س

کشور آرژانتين ورشکسته شده است و جنبش 
مردم شيلی که از جمله برای يک نظام آموزشی 
غير خصوصی در کشورشان مبارزه می کنند 

ای از کشورها نظير يونان پاره. هنوز ادامه دارد
  .انددر واقع ورشکسته

داری جمهوری اسالمی مبتنی بر رژيم سرمايه
ی مملو از آقازاده های يک نظام خانوادگی مافيائ

 -دينی- مفتخور و با نفوذ و ارتباطات خانوادگی
مافيائی برپا شده است که بند محکم آن پيوندهای 

  . خونی و وفاداری به نظام است
در ايران هيچکس پاسخگوی اين همه مظالم  
نيست و مجلس فرمايشی و تشريفاتی رژيم به 

 .کندعنوان شاهد دستگاه جابر حاکمه عمل می
کارگران و زحمتکشان و کارمندان قادر نيستند 
با توسل به قانون، حتی دستمزدهای معوقه خود 

فساد، تبعيض و گسترش . را به کف آورند
نابرابری چون قانقاريا سراپای اين رژيم فاسد و 

ثروتهای يابی بهدست. متعفن را فرا گرفته است
باد آورده از طريق تجارت با خارج و تعطيل 

ای در دست اقليتی داخلی به ثروتهای افسانهتوليد 
بيرحم و بيگانه نسبت به سرنوشت مردم ايران 

اين رژيم چشم خود را بر همه . بدل شده است
-ناکارآمديهای ساختاری خويش بسته و تنها می

خواهد با زور سرنيزه بار خود را به مقصد 
داری جمهوری اسالمی رژيم سرمايه. برساند

داری برخالف اغلب رژيمهای متعارف سرمايه
به ايجاد سوپاپ اطمينان و تامين حداقل خواستها 

ای و مطالبات اقتصادی و حقوق شهروندی توجه
و به اين توهم دچار است که حفظ قدرت  ندارد

. سياسی برای ابد با تکيه بر خشونت ممکن است
-و ائتالفی بسته آنها راه را بر هر مانور، سازش

روند که سياسی پيش میاند و چنان به سوی بن
انفجار اجتماعی بدل تواند بههر ايجاد منفذی می

سياست آنها حفظ اقليتی مفتخور و غارتگر . شود
خود " ابدی"به هر قيمت برای تسلط متوهم 

   .است
مطالعات  موسسهعضو ارشد  ن،يساژ ريميوالد
 تيباره وضعدر  هيعلوم روس یآکادم یشرق

  : اظهار داشت رانيا یاقتصاد
. "دارد یدشوار اريبس یاقتصاد تيوضع رانيا"

خود به  یرانياقتصاددانان ا" :گفت یو ژه،يبه و
 یاقتصاد تيريناکارآمد مد ستميس کيفساد و 
 ".کنندیاشاره م

 نيبراساس صندوق ب: "خاطرنشان کرد نيساژ
سال  در رانيا یناخالص داخل ديپول، تول یالملل
٩ یجار تورم امسال از . است افتهي٪ کاهش ۵
خواهد رفت و طبق گفته منابع  ٪ فراتر٣۵

خواهد  زي٪ ن۵٠مناطق  یدر بعض یحت گريد
 ٧٠ رانيا سال گذشته، پول لایر کي یط. بود

دالر از  با سهيمقا دردرصد از ارزش خود را 
 .دست داده است

نسبت به سال گذشته  رانيها طبق آمار ا متيق
به  یو ن،يعالوه بر ا. اند افتهي شي٪ افزا٧۵

اشاره  رانيدر ا یکاريقابل توجه ب زانيم
 ".کرد

اين اظهار نظر بازتاب واقعيت اقتصادی 
ها از جمله به موجود است که رژيم آقازاده

- علت اينکه در دنيای محصور خود زيست می
مردم  نيا طيشرا نيا در. خبرندکنند از آن بی

- و بی هایار اختالسها و دزدب ديهستند که با
 رژيمن مورد اعتماد و وفادار بهمسؤال کفايتی

جبران  تا کمبود بودجه را دهيرا بدوش کش
برای  وسپس نوبت افزايش ماليات ها نمايند

ولی انواع نهادهای . شودمردم زحمتکش می
. !از پرداخت ماليات معافندرژيم بهوابسته 

هنوز  داری جمهوری اسالمیرژيم سرمايه
چهل سال بعد از انقالب اساسا متکی به درآمد 
نفت است و هنوز قادر نشده است يک نظام 

ثروتهای تا   مالياتی شفاف و کارآمد ايجاد کند
  ۶ادامه در صفحه    ... کالن تجار بازار و

ره رنجبران وحدت و تشکيالت استچا  
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   ...های اقتصادی طغيانريشه
- حاکم و ابواب داران وفادار به رژيمسرمايه 

افزايش . داخت ماليات شوندجمعی آنها شامل پر
راحتی ماليات بر غارتگران ثروتهای مردم به

. تواند به جبران کسری بودجه منجر شودمی
اين رژيم مالحظه حال دستياران خويش را 

ای را که نظام مالياتی منصفانه. کند می
های اجتماعی و اقتصادی را حداقل نابرابری

. گذاردکاهش دهد در دستور کار خود نمی
گرانی و عدم توانائی تامين حداقل زندگی آه از 

کارتن خوابی، گور . نهاد مردم برآورده است
خوابی و حاشيه نشينی ميليونها مردم از جريان 

کنند که همه چيز را سيلی در آينده حکايت می
- در هم کوبيده و به صورت کور نابود می

سونامی وحشتناکی در افق جامعه . گردانند
کند که تنها با هشياری و رهبری میايران جلوه 

توان از طبقاتی حزب طبقه کارگر ايران می
نيروی اليزال آن برای تخريب و ساختمان 

 .  ايرانی نو استفاده کرد
- در کنار اين وضعيت نابسامان اقتصادی و بی

کفايتی مسئوالن امور در اداره کشور، 
تحريمهای ضد بشری و غير قانونی امپرياليسم 

نيسم جهانی نيز مزيد بر علت شده و و صهيو
به مردم ايران با اين توهم که فقر و فاقه و 
گرسنگی منجر به طغيان گرسنگان به نفع 

شود، فشارهای سهمگين وارد امپرياليسم می
همين روش را امپراليستها با محاصره . کندمی

کوبا، ونزوئال، سوريه در پيش گرفته به مردم 
  .دگويناين کشورها زور می

اين ممالک بيگانه هرگز مخالفتی با اجرای 
دقيق سياستهای نئوليبرالی که در ايران اجراء 

آنها هيچوقت مخالفتی با دزدی . شود ندارندمی
آنها . اندو رشوه خواری و قانون ستيزی نداشته

در همه جهان از اينگونه حکومتهای جابر 
مشروط بر اينکه غالم حلقه بگوش آنها باشند  

آنها به ايران نيمه مستعمره . اندکرده حمايت
نياز دارند که مجری اوامر آنها مانند رژيم 

برای اين غارتگران . گذشته در منطقه باشد
جهانی که نفوذ خود را در ايران در حدود نيم 

اند بازگشت به گذشته قرن گذشته از دست داده
هرگز نبايد . و تسلط کامل سياسی مطرح است

اعتماد کرد و جنايات گذشته ها به اين خفاش
  .     فراموشی سپردآنها را در کشورمان به 

   ****  
  

   ...امپرياليسم آمريکا جهاد تبليغاتی
های مردم ايران، سوء مديريت حکومت  اعتراض

و به اين  »ها اين کشور است نه فشار تحريم
های قلدرمنشانه و ضدقانونی ترتيب نقش تحريم

يران را فلج کرده است، آمريکا را که اقتصاد ا
ها، داند که اختالسولی هر ايرانی می. انکار کرد

-ها، اجرای بیهای آقازادهخواریها، رشوهدزدی
وقفه سياستهای نئوليبرالی در ايران يک طرف و 
نقش مخرب و کشنده تحريمها در فلج کردن 

بايد پرسيد اگر . اقتصاد ايران طرف ديگر است
دن به مردم ايران نقشی تحريمها در گرسنگی دا

ها را ندارد پس به چه دليل آمريکا اين تحريم

کند و در اجرای دقيق آن اين چنين برقرار می
پافشاری کرده و همه دنيا را به رعايت آنها 

  .کند؟فراخوانده و ناقضان را به مجازات تهديد می
گروه اقدام عليه  رئيس کار"، "هوک برايان"

ردم ايران به خاطر در زمانی که م ،"ايران
افزايش بهای بنزين به خيابانها ريخته بودند و 

داری اسالمی شبکه رژيم جمهوری سرمايه
مجازی را مسدود کرد، در مقابل دوربين 
تلويزيون قرار گرفت و اظهار داشت که آمريکا 
با گردانندگان اين جنبش در تماس بوده و از مدتها 

ت ابزاری در قبل با توجه به پيشگوئی قطع اينترن
اختيار آنها قرار داده که بتوانند با خارج و ياران 

اين : "وی اعالم کرد. آمريکا تماس برقرار کنند
ها قرار داديم،  ميانُبرهائی که ما دراختيار ايرانی

ها امکان داد تا بتوانند از اين  بعضی از ايرانیبه
ها هزار  ابزار ارتباطی استفاده کنند و ديديم که ده

ابزاری . نی از اين ابزار ميانُبر استفاده کردندايرا
کارگزاری » در طول يکسال و نيم گذشته«که ما 

کرديم و اين اجازه داد که معترضان بتوانند حتی 
در زمان قطع اينترنت توسط حکومت با هم 

و سپس در تائيد سخنان ." ارتباط برقرار کنند
ما بسيار از نحوه ايستادنمان در : "خود افزود

  ".نار مردم ايران خرسند هستيمک
وزير رئيس سابق سازمان سيا و  "مايک پومپئو"

ی در امور داخلی خارجآمريکائی دخالت 
معترضين  توئيتر فارسی بهارسال با  ،کشورها

از آنها خواست تا با ارسال عکس و  ،در ايران
مردم به منابع آمريکائی،  فيلم از اعتراضات

اياالت متحده رند تا اسنادی در اختيار آنها بگذا
ً برای نقض حقوق بشر  در ايران بتواند متعاقبا

 .مجازات هايی را اعمال كند
اين اظهارت و ادعاهای ارتجاعی مشابه، به دست 

دهد تا مدعی شود ماهيت رژيم ايران گزک می
اعتراضات مردم در ايران آمريکائی بوده و از 

ريزی شده بوده گذشته برنامه" يکسال و نيم"
ها در جبهه متفق مبارزه گوئیاين گزافه. ستا

مردم تفرقه ايجاد کرده زيرا کسی حاضر نيست 
شانه به شانه در کنار شعارهای ساحرمنشانه 

رضا شاه "آمريکائی برای احضار ارواح يعنی 
نه غزه، نه "و يا شعارهای اسرائيلی " روحت شاد

بخوانيد جانم فدای "(لبنان، جانم فدای ايران
اين شعارها چه از . قرار گيرد) توفان -اسرائيل

جمهوری اسالمی بيان عميق نسبت به روی کينه
بينی و نادانی شده باشد و چه از روی کوته

سياسی، خواستهائی عميقا ارتجاعی و ريشه در 
 "پمپئومايک . "اسرائيل دارد -تبليغات آمريکا

مبتکر همين شعارها در ايران است وی با 
   :گويدر مردم ايران میبرای فق" دلسوزی"
های نيابتی اين کشور  پول ايران نه برای گروه"

ها، بلکه برای  هللا و ديگر گروه در عراق، حزب
  " .مردم خود ايران، هزينه شود

بار مردم نه از وضعيت فالکتنگرانی آمريکا 
ايران، بلکه از اين جهت است که چرا با فعاليت 

روبرو شده  ، با شکست راهبردیدر منطقه ايران
و هنوز نتوانسته موانع تجاوز آشکار به ايران 

را از سر ... و يمن و يعنی غزه، لبنان، سوريه
  .راه خود بردارد و ايران را اشغال کند

مردم ايران به صورت دموکراتيک در اکثريت 
شکننده خود سلطنت دودمان ننگين پهلوی را 

بهمن به زباله دان  ٢٢در مسير انقالب تاريخی 
طلبان و يا دارو دسته سلطنت. تاريخ افکندند

- خوردگان و قربانيان تبليغات آنها نمیفريب
فهمند که اين شعار ارتجاعی احضار ارواح و 
ضد ايرانی، ماهيتا شعاری ضد دموکراتيک و 
استبدادی و برضد اراده اکثريت شکننده مردم 

مردم . ايران و شهدای قهرمان اين خلق است
گورسپاری همه اين دودمان هايران خواهان ب

ننگين هستند که امروز نيز به نوکری آمريکا، 
کنند و اسرائيل و عربستان سعودی افتخار می
. نماينددر پی اسارت مردم ايران رقاصی می

طلب، يافته اوباش سلطنتشرکت سازمان
مجاهدين خلق در سيل تبليغاتی خارج از کشور 

ن به عنوان بدنامترين بخش اپوزيسيو
خودفروخته ايرانيان، مردم ايران را به 
بدگمانی و ترديد دچار ساخته و در پيگيری 

حزب کار . مبارزه آنها رخنه ايجاد خواهد کرد
فعاليت اين نيروهای ضدانقالبی ) توفان(ايران

و عمال امپرياليسم در خارج از کشور را به 
- نفع منافع مردم ايران ندانسته آنها را افشاء می

ای نان مردم ايران کوچکترين عالقهدشم. کند
به استقرار ايرانی مستقل، دموکراتيک، انقالبی 

آمريکا در همه جا نشان داده . و آباد ندارند
کند تا دوباره خودش بسازد است که بمباران می

و اخاذی کند، سرکوب کرده و حقوق بشر را 
گذارد تا حضورش در اين کشورهای زير پا می

خطر کرده و امنيت ود بیاشغالی را برای خ
آمريکا . های امپرياليستی را فراهم کندسرمايه

 .    فقط نوکر دست به سينه می خواهد و بس
اين اظهارات مأموران امپرياليسم آمريکا به 
ضرر مردم ايران و تنها به نفع خودفروختگان 
است که مبارزات مردم ايران را به نوکران 

ی به نفع چنين اظهارات. اجنبی وصل کنند
امپرياليسم . شودتمام میجمهوری اسالمی 

امل خارجی وآمريکا و مزدورانش به عنوان ع
. اند در تحوالت آبانماه بازی کرده مخربینقش 

ايم هرچه فشار  ما بارها تأکيد کرده
ها و  ها، دروغپراکنی رسانه امپرياليست

جريانات سرسپرده امپرياليستی عليه ايران 
ها  چه عربده تهديدهای آن شود، هر زيادتر می

های آنها برای  يابد، هرچه دامنه دسيسه افزايش 
هرچه فريادهای  يابد، تجزيه ايران گسترش 

شود و محاصره اقتصادی و  طلبی بلندتر  جنگ
يابند، هرچه  شکن دامنه بيشتری  های کمر تحريم

يابد به  های قلدرمنشانه آنها افزايش  خواست
اسالمی در مقابل  همان نسبت رژيم جمهوری

" عذر موجه"برای اِعمال سرکوبهايش ها  توده
سدی بزرگ ناگزير شود و  تقويت میيابد و می

خواهد در برابر تحوالت دموکراتيک ايجاد 
اين تهديدات خارجی همواره مورد سوء . کرد

استفاده رژيم جمهوری اسالمی برای 
. کردن مردم در پشت سر خود خواهد بود متحد

 دات ايجاد تمرکز در دستان معدودیاين تهدي
سازد و جامعه را به  پذير می را توجيه خودکامه

  ٧ادامه در صفحه   ...جنگی بدل جامعه 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
، سوريه و یعراق، افغانستان، ليبفلسطين، تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك 

 .قيد و شرط ترك كنند یيمن را ب



   ،  

   ٧صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  بانآ ٢٣٨شماره         

ره رنجبران وحدت و تشکيالت استچا  

 توفان درتوييتر
)توفان(حزب کارايران  

 درفيس بوک
Toufan HezbeKar 

 

   ...امپرياليسم آمريکا جهاد تبليغاتی
بطور  ها امپرياليستتهديدات در حقيقت . کند می

تسلط استبداد در ايران ادامه عينی در خدمت 
. کند فقيه را تقويت میواليت رژيم و قرار دارد 

زمانی که اوباما در آمريکا بر سر کار آمد و 
- بهاز تهديدات قلدرمنشانه جرج بوش  ءدر ابتدا

دست کشيد و مدعی شد که قصد صورت زبانی 
حمله به ايران را ندارد، زمينه خارجی رشد 
مبارزه دموکراتيک در ايران فراهم شد و ما 

 ٨٨خرداد ديديم که جنبش دمکراتيک بويژه در 
بر عکس زمانی که . تا به چه حد پا گرفت

فرياد تهديدهای اسرائيل افزايش يافت و 
ها مجدداً دست به دامن سياست  آمريکائی

تجاوزگرانه جرج بوش شدند، کار جنبش 
اين . دموکراتيک در ايران با مشکل روبرو شد

دهد که تهديدات نظامی،  تجربه نشان می
 ات رياکارانه وهای اقتصادی و اظهار تحريم

نسبت به مردم ايران بطورعينی » دلسوزانه«
های  به نفع ارتجاع داخلی و به زيان جنبش

اعتراضی و دمکراتيک مردم ايران است و 
در خدمت نظام جمهوری اسالمی نتايجش 

دهد که  اين تجربه نشان می. خواهد بود
انديشند،  ها به منافع ملت ايران نمی امپرياليست

ها استفاده  آن هستند که از فرصتبلکه در پی 
دفع خطر . آلود ماهی بگيرند کنند، تا از آب گل

های غيرقانونی به نفع  خارجی و رفع تحريم
جنبش مطالباتی است، شرايط را برای 

. کند سرنگونی به دست توده مردم فراهم می
  !امپرياليسم آمريکا از ايران کوتاه بادپس دست 
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  ...تاريخچهافزايش بهای بنزين، 
 ارانهيثروتمندان از  یمند بهره است و ديگری

مندی توسط دولتهای قبلی بود که اين بهرهسوخت 
با اين توصيفات، در . و آتی از بين نخواهد رفت

 یها وردهبايستی فرآی اين دو استدالل مینتيجه
  . افزايش بها يابند ینفت

البته هيچ ايرانی وطندوستی موافق نيست که 
هزار تن مواد سوخت از ايران به قيمت  صدها

نازل خريداری شده و در بازارهای همسايه به 
شود فروش برسد، ولی از طرف ديگر هم نمی

مردم ايران را به گناه دارا بودن مخاذن نفت در 
همان حد مردم کشورهای مجاور تحت فشار قرار 

سازوکاری که حکومت ايران در عرض اين . داد

ست به آن متوسل شد و آنرا توانچهل سال می
-کامل نمايد يک نظام شفاِف مالياتی بود که می

توانست بر کاالهای نفتی بهای مقتضی بگذارد، 
در حالی که همان افزايش بها به صورت مالياتی 
را، به اتباع ايرانی در زمان مفاصا حساب 

ولی وجود يک نظام مالياتی . دهدمالياتی بازپس
مند شدن ثروتمندان را بهره ها وکه مسئله يارانه

در يد اختيار و نظارت خود بگيرد خوشايند 
نظامی نيست که برعدم شفافيت، بر نابسامانی و 

  .دهی استوار شده استمفتخوری و باج
سياست حذف يارانه از کاالهای اساسی، از جمله 
سوخت و دادن مابه التفاوت بهای آن به 

الها، مستمندان، در عين افزايش قيمت آن کا
شگرد آقای احمدی نژاد بود تا با عوامفريبی مردم 
. را با خاک پاشيدن به چشم آنها، آرام نگاه دارد

ها به صورت پولی از زيرا به محض اينکه يارانه
کاالی مورد نظر، از جمله نان و يا بنزين جدا 

شوند، افزايش بهای بنزين از طرف دولت آن می
رای اقدام به حساسيت الزم را در ميان مردم ب

-اعتراض، ايجاد نخواهد کرد، در عين اينکه می
بينند که متناسب با افزايش بهای نان و يا بنزين 

اند افزدوه ها که ثابتدر طی زمان به مبلغ يارانه
ی ثابت به از اين گذشته دريافت يارانه. گرددنمی

ها را صورت پولی، ارزش واقعی اوليه يارانه
رزش پول در طی زمان با دهد، زيرا اکاهش می

کاهش قدرت خريد آن همراه است و لذا عمال کم 
گردد و اين در ارزش میارزش و يا حتی بی

حالی است که قيمت کاال و در اينجا نان و يا 
  . شوندسوخت هر روز گرانتر می

البته در افزايش کنونی بهای بنزين نيز ناچار 
و شدند در مقابل فشار مردم عقب نشينی کرده 

کمکهای مالی برای اقشار کم در آمد در نظر 
گيرند تا خشم مردم را بخوابانند و از همان روش 
احمدی نژاد برای آرامش بحران استفاده کنند ولی 
طغيان کنونی مردم نشان داد که مانورها و 
شگردهای احمدی نژاد تنها تاثيرات موقتی داشته 
است و اعتراضات مردمی در زمان افزايش 

بهای بنزين به مراتب عظيم تر و پايدارتر  کنونی
مطمئنا اين . دارتر از دفعه قبل بوده استو ريشه

ای تالش برای از سرگذراندن بحران حل ريشه
مسئله نيست و خشم مردم چنان اشباع خواهد شد 

شود جلوی که  وقتی اين بار سرازير شود نمی
  .ها سد کردآنرا با وعده پرداخت يارانه

تاريخچه و نوع آگاهی هيات حاکمه از  بيان اين
دهد که حساسيت مردم نسبت به اين امر نشان می

-افزايش بهای بنزين در اين برهه از زمان حساب
شده و با آگاهی کامل از جانب حاکميت بوده 

توانستند ابعاد اعتراضی را طبيعتا آنها نمی. است
محاسبه کنند، ولی با اعتراض مردم از قبل 

و خود را برای سرکوب آن آماده  حساب کرده
تجربه چهل سال حکومت اين مافيای . کرده بودند

در قدرت بايد نشان داده باشد که آنها بيگدار به 
. نمايندزنند و بسيار با حساب رفتار میآب نمی

دشمن را نتوان حقير و بيچاره شمرد که آنوقت 
توجهی را بر بدن جنبش حس ضربات اين بی

  .خواهيم کرد
فزايش بهای سوخت توانسته حکومت را از ا

مشکالت ناشی از کسر بودجه نجات دهد ولی 
نتوانسته از بحرانی که سراپای رژيم را فراگرفته 

اند که بحرانهای هولناکی در راه. است رها نمايد
  . شود آنان را با دستور آتش متوقف کردنمی
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  به توفان در تلگرام خوش آمديد

  
  
 
  
 
  
  

 شودنفع امپرياليسم و صهيونيسم تمام میتنها به  ،و سرکوبخواری رشوه فساد،

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٩٨١٣ ماهدی ١٦٢ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              نسايت آرشيو نشريات توفا

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

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک
   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفيسبوک به زبان انگليسی



 
     

امپرياليسم  جهاد تبليغاتی
به ضرر  رانشو نوک آمريکا

 مردم ايرانمبارزه برحق 
  است

آمريکا با داس مرگ به جان ملتهای    
تيغ تحريم و گرسنگی . جهان افتاده است

 نيم ميليون کودک دادن به مردم عراق يک
عراقی را به کشتن داد و امروز از همان 
وسيله تبهکارانه در مورد کوبا، جمهوری 
 دموکراتيک کره، ونزوئال، نيکاراگوئه،

. کندسوريه، فلسطين و ايران استفاده می
ميهنان ما در طبيعی است که بسياری از هم

داروئی جان خويش را از غذائی و بیاثر بی
دهند و اين نابودی يک نسل وجدان دست می

اين غارتگران جهانی را " بشردوستانه"
امور ، وزير "مايک پمپئو. "کندمعذب نمی

آمريکا، ر دخالت در امور ساير کشورها د
ايران "در مصاحبه اختصاصی با 

، شبکه فارسی زبانی که با "اينترنشنال
و دالرهای عربستان سعودی تأسيس شده 

: گردد، بدون اظهار شرم ابراز داشتمی
  ۶ادامه در صفحه ...     دليل اصلی«

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا . ن زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداي. ايران است

به ما کمک . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. برای ما ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را . لی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديمما

 .ياری رسانيد، هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

افزايش بهای بنزين، تاريخچه و اهداف آن و 
  شگردهای حاکميت

از يک . داری جمهوری اسالمی امری اتفاقی نبودفزايش بهای بنزين توسط رژيم سرمايها
های دولتی بخشی از سياستهای توصيه شده صندوق جنبه افزايش بهای بنزين و قطع يارانه

المللی پول و بانک جهانی است و از سوی ديگر تعجيل در اجرای آن به سياست بين
گردد که دولت را با ممانعت از فروش نفت، فاقد بودجه الزم تحريمهای امپرياليستی بر می
خاطر کسب سود از طريق فروش ارز تالشهای حکومت به. برای اداره کشور کرده است

حال با افزايش بهای بنزين، . دولتی در بازار آزاد نتوانست اين کمبود بودجه را جبران کند
 برای مدتی حقوق کارمندان و يا هزينهتواند شود که میخزانه دولت واريز میپولی به

  . های در دست اجرای خويش را پرداخت کندبرنامه
و  نينرخ بنز یهزارتومان ٢٠٠٠ شيافزا به اعالم کرد با توجه یکارشناس اقتصاد کي"

تومان  ارديليم ٢١٠مد دولت روزانه آدر، در روز نيبنز تريل ونيليم ١٠۵فروش روزانه 
تومان  ارديليم ۶٣٠٠ انهيروزه ، درآمد دولت ماه ٣٠احتساب فروش  با. افتيخواهد  شيافزا

نفر  ونيليم ۶٠. خواهد داد شيهزارتومان افزا۵٠را  ارانهياعالم کرده که  دولت. خواهد شد
 گريزبان دبهو  تومان ارديليم ٣٠٠٠ انهيماه یعند، يانشده ارانهي شيافزا نيا افتيمشمول در

 جاديا یتومان ارديليم ٣٣٠٠مردم سود  بيخودش از ج یبرا نينرخ بنز شيدولت با افزا
  ).زكانال اتحاد بازنشستگانا" (!کرده است

  . يابداين نخستين بار نيست که بهای سوخت در ايران افزايش می
. ما از جمله با افزايش بهای بنزين در دروان رياست جمهوری آقای احمدی نژاد روبرو بوديم

بندی بنزين بود تا بهای بنزين را با شگردهای روانی و يمهدر همان زمان سخن از سه
.  شود که شددانستند که با مخالفت شديد مردم روبرو میاقتصادی افزايش دهند زيرا می

در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد که يکی از بزرگترين و  نيبنز یبند هيسهم
 تيريبا مدبانک جهانی در ايران بود، موثرترين مجريان مورد تمجيد سياستهای استعماری 

که  نژاد یاحمد محمودرئيس جمهور وقت آقای . به اجرا درآمد ١٣٨۶ ريزاده از ت نعمت یآقا
را کاهش  یانرژ یها حامل ارانهي گفت یسخن م" یبزرگ اقتصاد یجراح"در آن زمان از 

 ١٠٠ یتريل به شيتومان عرضه شده بود، بها ٨٠ یتريکه سه سال لرا  ینيداد و بنز
 نژاد یدر دولت دوم محمود احمد. افتي شيافزا) آزاد(تومان  ۴٠٠ یتريو ل) یا هيسهم(

را  متيق یبعد شيافزا یحفظ شد اما جلو یبند هيطرح سهم ،رفتیهمانطور که انتظار م
 یهدفمندساز یاجرا اب ١٣٨٩آذر  ٢٨در  نيبنز متيق شيافزا یمرحله بعد  ،نگرفت

 ٧٠٠آزاد  نيتومان و بنز ۴٠٠به  یا هيسهم نيبنز تريخورد و هر ل ديکل رانيدر ا ها ارانهي
 نيبنز ینژاد، بها یمحمود احمد استيدر هشت سال ر گر،يبه عبارت د. افتي شيتومان افزا

  .افتي شيتومان افزا ٧٠٠تومان به  ٨٠از 
دوم  مرحله یبا اجرا "ديو ام ريدولت تدب"در  ١٣٩٣در سال  نيبنز متيق یبعد شيافزا

را  آزاد نيتومان و بنز ٧٠٠را به  یا هيسهم نيبنز تريهر ل ،رانيدر ا ها ارانهي یهدفمندساز
 ،تومان ١٠٠٠ متيبه ق ١٣٩۴در سال  نيشدن بنز یکه با تک نرخ ،تومان رساند ١٠٠٠ به

  .بسته شد یا هيسهم نيپرونده بنز
 متيختالف قی اشاره به ااستدالل دولت احمدی نژاد برای اجرای سياستهای بانک جهانی يک

بود، که منجر به قاچاق بنزين به خارج  منطقه ی همجوار کشورها گريبا د رانيدر ا نيبنز
شد که اين امر هنوز هم ادامه دارد و اين استدالل مجدد مورد استفاده حکومت از ايران می

 ٧ادامه در صفحه ...        آقای روحانی نيز قرار گرفته

Workers of all countries, unite! 
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