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فهرست مطالب

پرولترهای جهان متحد شوید!
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 به یاری هموطنان مان
به شتابیم!

ایران ده ها كشته  از شهرهای  بسیاری  طغیان سیل و طوفان در 
اورژانس  سازمان  رئیس  طبق  است.  گذاشته  به جا  مجروح  و 
ایران، تعداد كشته های سیل در شیراز به ۱۷ نفر رسیده و آمار 

مجروحان ۶۸ نفر مخابره شده است.

و  دارد  ادامه  همچنان  ایران  شمال  در  سیالب  و  برف  باران، 
خسارت های سنگینی در استان های گلستان و مازندران با خود 
ارتباط ۷۰ روستا و در  استان گلستان  به همراه داشته است. در 
مازندران بیش از ۲۰۰ روستا قطع شده است. ۲۰ روستا نیز در 

گلستان تخلیه شده اند.

پیش از این تصاویر تکان دهنده ای از جاریشدن سیل در منطقه 
نقاط  در  شدید  بارندگی  بود.  شده  منتشر  شیراز  قرآن  دروازه 
باعث جاری شدن سیل شده  تا جنوب  از شمال  ایران  مختلف 
جا  به  كشته   ۲۷ رسمی كشور  رسانه های  طبق  مجموع  در  كه 

گذاشته و خسارات بسیار سنگینی وارد كرده است.

هنوز آمار دقیقی از تلفات جانی و مالی در دست نیست. فقدان 
چنین  با  مقابله  برای  كافی  سرمایه گذاری  عدم  و  برنامه ریزی 
مردمی  عمومی  بسیج  و  شفاف  رسانی  اطالع  عدم  حوادثی، 
پیش  از  بیش  ما  به هموطنان آسیب دیده  جهت كمك رسانی 
بی تدبیری و ماهیت پس مانده حکومت فاسد جمهوری اسالمی 

را برمال ساخته است.

در  عمومی  افکار  بسیج  و  مردمی  مستقل  كمیته های  تشکیل 
دیده  مصیبت  مردم  به  رسانی  كمك  جهت  خارج  و  داخل 
از  استفاده  با  باید  و  است  میهنی  و  ضروری  امری  ما  كشور 
تجربیات كمك رسانی فاجعه زلزله رشت و بم و سایر شهرهای 

ایران ابتکار عمل را در دست گیریم .

در این شرایط سخت و بحرانی كه مردم میهن ما مورد خشم و 
غضب »آسمانی« و زمینی و بی تدبیری و جنایت و فقر گرانی و 
تحریم قرار گرفته اند، باید هوشیار بود و از سوء استفاده دشمنان 
و  مصیبت بار  وضعیت  این  از  مزدور  وطن فروشان  و  خارجی 
پخش اطالعات نادرست و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم 
غافل نماند و برای خدمت به آسیب دیدگان به ویژه محرومان 

كشورمان كمر همت به بندیم.

رفقا،دوستانویارانمیهندوست!

كمیته های  تشکیل  برای  مستقاًل  هستید  كه  كجایی  هر  در 
كمك رسانی و مردمی اقدام كنید. در چنین شرایطی است كه 

می توانیم با اتکاء به نیروی مردمی كاری كنیم كارستان.

به مردم آسیب  بی توجه ای و خرابکاری رژیم در امر همیاری 
دیده را افشا سازید و خود راساً ابتکار عمل را در دست گیرید!

زنده باه باد اتحاد و همبستگی!
پیش به سوی تشکیل كمیته های مستقل كمك رسانی!

به یاری قربانیان فاجعه سیل و طوفان بشتابیم!
حزب كار ایران )توفان( ٥ فروردین ۱٣٩۸•
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 سیل و خانه خرابی
در گنبد کاووس

گزارشدریافتی

گزارش رسیده از گنبدكاووس حاكی از آن است كه از همان 
ابتدا كه هشدارهای شرق استان گلستان صادر شد، روشن بود 
اتفاقات ناگواری در راه است و بی خیالی و بی تفاوتی برخی 
مدیران استانی نیز حکایت از آن داشت كه بار سنگینی بر دوش 
مردم محروم  قرار خواهد گرفت و آنها را با چالشی سنگین رو 

به رو خواهد ساخت.
به  گلستان  استان  منطقه ای  آب  مدیركل  توجه  عدم 
و  رسانه ها  كارشناسان،  مسووالن،  مکرر  درخواست های 
تاریخی   بزرگ،  شهرستان  نخستین  روزهای  همان  در  مردم 
و  مافیایی  وباندهای  بی تدبیری ها  قربانی  را  گنبدكاووس 
مفت خور كرد تا آب سرریز شده از سد گلستان با حجم بسیار 
باالیی وارد شهر و روستا شده و در چندین منطقه این شهرستان 
از  محلی  مدیران  هرچند  كند.  روبه رو  عظیمی  مشکالت  با  را 
میدانی  حضور  با  عمرانی  و  سیاسی  معاونین  و  فرماندار  جمله 
مکرر و تشکیل جلسات مدیریت بحران متعدد تالش ها را برای 
كاهش خسارت ها و مدیریت اوضاع به كار بستند، اما  شدت 
بی كفایتی در  و  بی تدبیری  و  باالی طغیان رودخانه ها  و حجم 
در  گنبدكاووس  مردم  تا  شد  باعث  سد  پشت  آب  مدیریت 

غافل گیری محض در خانه های خود به زیر آب بروند.
مسئوالن استانی و ملی هم كه تا سه روز یا از ترس به مناطق 
با حضور نمادین در فرمانداری و یا  یا تنها  سیل زده نه رفتند و 

حضور  البته  و  گرفتند  یادگاری  عکس  گلستان  سد  كنار  در 
ملی  و  استانی  مدیران  از  بسیاری  و  مجلس  نماینده  دیرهنگام 
دیگر دردی از مردم را دوا نمی كرد و تنها بر عصبانیت و خشم 
نشان  هم  باز  كاووس  گنبد  شریف  مردم  اما  می افزود.  آنها 
دادند كه از خواص و مسئوالن دزد و فاسد جلوتر هستند و از 
همان دقایق ابتدایی با حضور در مناطق آسیب دیده به كمك 
همشهریان خود شتافتند و تا امروز نیز بر تعداد آنها افزوده شد، 

اما كاهش نیافت.
به  اتکا  با  می توان  فقط  بحرانی  و  حساس  شرایط  چنین  در 
نیروهای خود مردم دلسوز منطقه و محالت به داد سیل زدگان 
خود  باكفایت  دست  در  را  امدادگری  عمل  ابتکار  و  رسید 
و  فساد  و  دزدی  جز  هنری  اسالمی  جمهوری  نظام  گیریم. 
اختالس و دروغگویی ندارد و همواره مردم محروم ما در مقابل 

بالیای »آسمانی« بی دفاع گذاشته است.

تعدادقربانیانبه٤٤نفررسید
در  كشور  اورژانس  »سازمان  قائم مقام  خانکه«،  رضا  »حمید 
پنجشنبه گفت كه شمار كشته شدگان حوادث  امروز  بحران«، 
از  بیش  است.  رسیده  نفر   ۴۴ به  ایران  اخیر  روزهای  جّوی 
ناجا  گزارش  به  یافتند.  اضطراری«  »اسکان  سیل زده  هزار   ۲٩
به  نیز  قضایی  مقام  . یك  است  مسدود شده  ۲۷ محور كشور 

»منتشركنندگان شایعات« در فضای مجازی هشدار داده است.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مركز اطالعات و پلیس راهور 
ناجا گزارش داد كه محورهای مسدودشده در اكثر استان های 
گیالن،  سمنان،  گلستان،  البرز،  تهران،  در  جمله  از  ایران 
ایالم،  مازندران،  كردستان،  همدان،  بویراحمد،  و  كهگیلویه 
خراسان  بوشهر،  لرستان،  بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان، 

رضوی، خراسان جنوبی و قم قرار دارند.
دلیل انسداد این محورهای ارتباطی از جمله »عدم ایمنی كافی«، 
جاده ها،  و  پل ها  تخریب«  و  »سیل  »یخ زدگی«،  كو«،  »ریزش 
»باال آمدن سطح آب و طغیان  »رانش زمین«، »آب گرفتگی«، 

رودخانه« و »سیالب و نشست جاده« عنوان شده است.•

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

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(

3



زنده باد همبستگی!
كانالتلگرامتوفان

اخیر  در شهرهای  با سیل زدگان  ایران  مردم سراسر  همبستگی 
بی نظیر است  مالی و دارویی و پوشاك و غذا   و كمك های 
و بی توجه ای و بی مسئولیتی سردمداران دزد و فاسد جمهوری 
اسالمی، كه جز دروغ و اخبار غلط و سخنان بی سروته تحویل 
مردم مصیبت دیده ما نداده اند، رسوا ساخته است. این كمك ها 
همچنان ادامه دارد. اعالمیه های همبستگی و كمك های مردمی 
و اخبار و گزارشات مربوط به هموطنان سیل زده از طریق شبکه 

تلگرام توفان به اطالع عموم خواهد رسید. 
زنده باد همبستگی با مردم سیل زده ایران !

***
از مردم سیل زده سراسر كشور. همبستگی مردمی در حمایت 

مردم شیراز انسانیت را به رخ مردم جهان كشیدند. در پی سیل 
ناگهانی در تنگ قرآن مردم شیراز

بال فاصله جان خود را به خطر انداختند و از همه طرف به . ۱
كمك شتافتند

داشتند، . ۲ خانه  داخل  كه  را  خود  لباس های  سریع  مردم 
آوردند،

مردم درب منازل شان را به روی آسیب دیدگان گشودند. ٣
و شماره . ۴ در دست آدرس  تابلو  و  پالكادرها  مردم روی 

ساعت ها  باران  توی  و  نوشتند  مجانی  منزل  برای  تلفن 

ایستادند
پذیرای . ٥ مجانی  و  گشتند  و  ماندند  بیدار  صبح  تا  مردم 

مهمانان نوروزی شدند
دراختیار . ۶ مجانی  را  خود  هتل های  شیرازی  هتل داران 

مهمانان نوروزی گذاشتند
رستوران ها برای غذای مجانی اعالم آمادگی كردند. 7

در . ۸ چادر  هزار  بالفاصله  شیراز  بین المللی  نمایشگاه 
فضای  در  تا  مردم خواست  از  و  احداث  سالن های خود 

مجازی برای پذیرش مجانی مهانان اطالع رسانی كنند
مراكز بهداری ها و بیمارستان ها و درمانگاهای خصوصی . ٩

برای آسیب دیدگان مجانی اعالم آمادگی كردند
كمك . ۱۰ با  را  مجروحان  و  ایستادند  سیل  پایان  تا  مردم 

به مراكز  مسئولین حوادث و پادگان های ارتش نجات و 
درمانی اعزام كردند

مردم كمك كردند قربانیان حادثه را از البالی سیل پیدا . ۱۱
كردند

مردم كمك كردند تا ماشین های آسیب دیده و واژگونی . ۱۲
در  و  جمع آوری  سیل  البالی  از  طوالنی  مسیر  از  را 

مکان های مناسب قرار دهند،
برای . ۱٣ شیرازی  تعمیركاران  و  مکانیك ها  و  صافکاران 

تعمیركردن ماشین ها مجانی اعالم آمادگی كردند،
احسنت به غیرت و انسانیت مردم شیراز كه برای اثبات انسانیت 
سنگ تمام گذاشتند، پخش كنید تا تمام مردم كشور از غیرت 

و انسانیت مردم شیراز مطلع شوند.
جمیله همدوی

***
اطالعیه های شوراهای صنفی دانشجویان كشور برای كمك به 

سیل زدگان كشور

اطالعیه)شماره۱(
به زلزله زدگان  با پشتوانه ی تجربه ی كمك  جمعی دانشجویی 
هموطنان  به  كمك رسانی  آماده ی  دیگر  بار  كرمانشاه، 

حادثه دیده به موجب وقوع سیل در استان گلستان شده است.
این جمع  دانشجویی الزم،  مجوزهای  اخذ  زمان بردن  علت  به 
دانشجویی با انجمن دیده بان حقوق كودك همکاری می كند 
و َذیل مجوز این انجمن امداد رسانی خواهد كرد. الزم به ذكر 
بومی  دانشجویی  تیم  یك  سیل،  وقوع  نخست  روز  از  است 
منطقه در محل حادثه مستقر هستند و به تدریج از محل حادثه 
را  منطقه  از  ارزیابی هایشان  و  كمکی  اقالم  وضعیت  گزارش 

ارائه می دهند.
لذا  دارد؛  بسیار  اهمیت  میان  این  در  شما  نقدی  های  كمك 
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كمك های نقدی خود را به شماره كارت زیر واریز نمائید:
۷۶۶۴ ۸٥۸۲ ۱۲۱۱ ۶۲۷۴

بانك اقتصاد نوین، به نام محمدامین حسینی

اطالعیه)شماره۲(:
شوراهای صنفی دانشجویان كشور

تهران،  اجتماعی دانشگاه  با موافقت و حمایت دانشکده علوم 
اقالم مورد نیاز سیل زدگان استان گلستان در این مکان تحویل 

گرفته می شود.
الزم به ذكر است با توجه به نیازسنجی های روزانه و تغییر اقالم 

مصرفی، اولویت با كمك های نقدی می باشد.
اقالم مورد نیاز:

- موكت
- پتو

- شیر خشك
- لباس كودك )فقط نو( و بزرگسال

- نوار بهداشتی
- پوشك

- چراغ قوه
- چکمه

- مواد شوینده
- ابزار نظافت

ors پودر -
- سرم قندی و نمکی

- ژل بهداشتی
- دستمال مرطوب

 - طناب
- قطره ضدعفونی برای گوش و چشم

آدرس محل تحویل:
ابتدای جالل آل احمد - زیر پل گیشا - جنب دانشگاه تربیت 

مدرس - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شماره كارت برای ارسال كمك های نقدی:

۷۶۶۴ ۸٥۸۲ ۱۲۱۱ ۶۲۷۴
بانك اقتصاد نوین

به نام محمد امین حسینی
شماره تماس ضروری برای تهران:

۰٩۱٩۷۲۸۷۶٩۷
رومینا محسنی

۰٩۱۲۷٩٩۸۴٩۷
ابوالفضل نژاد فتح

شماره تماس ضروری برای گلستان

۰٩٣۰۸۱۱۱٣۱۲
محمدامین حسینی

***
در  سیل زده  مناطق  در  مقیم  و  ساكن  عزیزان  كلیه  توجه  قابل 

سراسر كشور
كشوری،  و  لشکری  بازنشستگان  حقوق  از  دفاع  گروه  كار 
ضمن تسلیت به هم میهنان و خانواده های مصیبت دیده از سیل 
اخیر در استان ها و شهرستان های مختلف كشور از شما هموطن 
بازنشستگان  از  اطالعاتی  چنانچه  می كند  درخواست  عزیز 
آسیب دیده لشکری از سیل اخیر در دست دارید در اسرع وقت 
به پی وی اینجانب » بهروز پورباوند« اعالم تا مقدمات همیاری 

توسط ریاست محترم كانون آجا فراهم شود.
دارید،  عضویت  كه  هایی  گروه  همه  در  را  اطالعیه  این  لطفاً 

منتشر بفرمایید، از همکاری شما صمیمانه متشکریم.
از گروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و كشوری

یکخبر
اعزام تیم همیار از سوی ریاست كانون بازنشستگان آجا،

راد  محبی  علی  امیر  زده.  سیل  مناطق  به  راد  محبی  علی  امیر 
كانون  سوی  از  همیار  تیم  اعزام  با  انسان دوستانه  اقدامی  در 
وضعیت  بررسی  به  سیل زده  مناطق  به  آجا  بازنشستگان 

بازنشستگان لشکری پرداختند.
بنابر این گزارش بازنشسته ها و خانه و زندگی آنان در سالمت 

هستند.
كار گروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و كشوری

***

مردمرانداشتیمچهمیکردیم!!!
)از  دانشجوی دكتری جامعه شناسی  شیراز،  از  فاطمه گلناری 

مخاطبان كانال علوم اجتماعی، مسائل روز(
سپاس از شما دوستان عزیز.

از دیروز درب تك تك منازل ما تو شیراز به روی هموطنان 
عزیزمون بازه و با آغوش باز پذیرای همه هستیم و خدمتگزار. 
دیشب وقتی مراجعه كردیم درب ورودی نمایشگاه بین المللی 
شیراز تا مهمانی كه كودك به همراه داشته باشن بیاریم منزل. 
مردم شیراز همه جلو نمایشگاه زیر بارون خیس شده و ایستاده 
بودن به مردم التماس میکردن برن خونه هاشون... وقتی ما مردم 
دغدغه مند داریم و برخی مسئولین بی دغدغه... اشك تو چشمام 
جاری شد كه چرا قدر این مردم دانسته نمیشه و به محض یاری 
مردم به تخت و سمت مینشینن و بعد فخر میفروشن به مردم.. 
افق  و  چشم انداز  كاش  برنامه روزی.  نه  بود  برنامه ریزی  كاش 

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
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چند ساله فقط حرف نبود كه فقط فالن مدیر دلخوش به انجام 
فعالیتی در زمان تصدی باشد برای ارائه گزارش و عملکرد و 

دریافت پست برتر. 
مردم را نداشتیم، چه میکردیم!!!

در زمان وقوع جنگ، سیل، زلزله، قحطی، خشکسالی، بحران، 
تورم،انتخابات و...!!!! كی قراره تلنگر بخوریم

سیلگلستان
روستای تازه آباد و كمبود امکانات پزشکی این روستا كه در 
شدت  به  است  واقع  قال  آق  شهرستان  وشمگیر  جنوبی  بخش 
نیاز به رسیدگی پزشکی دارد. بر اساس اطالعاتی كه از طریق 
حاضرین در محل به دست ما رسیده است، این روستا از كمبود 
نیروی پزشکی و تجهیزات درمانی رنج می برد. این درحالیست 
كه ادعا شده نیروهای پزشکی مناطق سیل زده را تحت پوشش 

قرار داده اند.
كمبودنیرویامدادرسانوهاللاحمردرگمیشان

مشکالت  با  را  كار  گمیشان  در  انسانی  نیروهای  حضور  عدم 
فراوانی روبه رو كرده است. نیروهای حالل احمر حضور فعالی 
در محل ندارند همین امر سبب شده تخلیه و سایر امور با موانع 
و  خشك  شیر  بهداشتی،  دارویی،  مواد  شود.  مواجه  فراوانی 
مناطق  از  آب  تخلیه ی  از  پس  اقالم.  ضروری ترین  از  موكت 
سیل زده، بیماری های مناطق گنبد و آق قال شناسایی شده اند. به 
دلیل كمبود نیروی پزشکی و مانع تراشی برای حضور پزشکان 
مستقل، مردم این مناطق با كمبود شدید دارو و پزشك مواجه 
مردم  جان  قبال  در  كوتاهی ها  این  به  بایستی  مسئولین  هستند. 
درحال  دادند،  اطالع  محل  در  حاضر  فعالین  دهند.  پاسخ 
موكت  خشك،  شیر  درمانی،  و  بهداشتی  مواد  از  پس  حاضر 
از ضروری ترین اقالم برای مردم سیل زده است. چرا كه پس از 
تخلیه ی آب، وجود این كاالها برای سکونت در منازل ضروری 
است. زنده یاد احمد عبدالحسینی )راننده بیل مکانیکی( همراه با 
٥ نفر دیگر از نیروهای داوطلب مردمی بود كه امروز در حوالی 

»گمیش تپه« و در حادثه ی واژگونی قایق جان باخت.•

به مناسبت سیل ویرانگر در ایران
ارغوان

این چه رازی است كه هر بار بهار
با عزای دل ما می آید؟

كه زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است
وین چنین بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می افزاید؟
ارغوان پنجه خونین زمین

دامن صبح بگیر
وز سواران خرامنده خورشید بپرس

كی بر این درد غم می گذرند؟
ارغوان خوشه خون

بامدادان كه كبوترها
بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند

جان گل رنگ مرا
بر سر دست بگیر

به تماشاگه پرواز ببر
آه بشتاب كه هم پروازان

نگران غم هم پروازند
ارغوان بیرق گلگون بهار

تو برافراشته باش
شعر خونبار منی

یاد رنگین رفیقانم را
بر زبان داشته باش

تو بخوان نغمه ناخوانده من
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من 

هوشنگ ابتهاج
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فرخنده باد نوروز!
مردمشریفوتحتستمایران!

با  همراه  كه  باستانی  ساله  هزاران  ملی  جشن  این  نوروز،  عید 
آغازیدن بهاراست، باری دیگر فرا می رسد. امسال نیزوضعیت 
از  وخیم تر  ایران  زحمتکش  و  شریف  مردم  شما  معیشتی 
سال های پیش گشته، سفره  نوروزتان از بركت وجود منحوس 
رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، كه تار و پودش را فساد و 
دزدی و اختالس و رانت خواری و چپاول دسترنج زحمتکشان 
و منابع طبیعی كشور فرا گرفته است، خالی تر از گذشته است و 

نوروزتان همانند هر روزتان شده است.
وعمیق ترشدن  فقر  در  پیشروی  سال  بازهم  گذشت  كه  سالی 
شکاف طبقاتی بود و این روند با توجه به سیاست های تبهکارانه 
چشم انداز  و  داشت  خواهد  ادامه  روحانی  حسن  نئولیبرالی  و 
متصور  جامعه  تهیدستان  زندگی  شرایط  بهبود  برای  روشنی 
نرخ  افزایش  و  تن فروشی  و  كلیه فروشی  گورخوابی،  نیست. 
و  فقر  و  ملی  ارز  و گرانی كمرشکن، سقوط  تورم  و  بیکاری 
را  معیشتی جامعه  ناامنی  و  فزونی است  به  بینوایی همچنان رو 
به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست های نئولیبرالی همراه 
و  بازداشت های خودسرانه  و  كارگری  اعتراضات  با سركوب 
بویژه  زنان  و  دانشجویان  و  معلمان  كارگری،  فعالین  وحشیانه 
رهبران كارگران سندیکای نیشکر هفت تپه كه همه درخدمت 
به  را  كارد  است،  بین المللی  و  داخلی  سرمایه داران  كالن 
استخوان رسانده و نظام سرمایه داری مافیایی اسالمی كه خود 
چاره ای  می بیند،  ایران  زحمتکش  مردم  عموم  محاصره  در  را 

جز توسل به تشدید سركوب و ارعاب پیش روی خود ندارد.

نیز  امسال  نوروز  عید  آستانه  در  ایران  مبارز  و  شریف  مردم 
از  درغم  یا  ایران  زجركشیده  مردم  شما  گذشته  سال  چون 
در  اقتصادی  ویران گری  اثر  در  یا  سوگوارید  دست رفتگان 
فالكت و بی خبری و انتظار به سرمی برید، نه از پیشرفت خبری 
هست و نه از آزادی و ترقی و تعالی نشانی. سالی كه گذشت 
سال  نجومی،  سال حقوق های  دزدی های كالن،  سال  باید،  را 
اختالس  اخیر،  چهاردهه  اختالس  بزرگ ترین  برمالشدن 
و  اقتصادی  بحران  تشدید  و  پتروشیمی  یورویی  میلیارد  هفت 
سالی  نامید.  كارگری  اعتراضات  روزافزون  رشد  حال  درعین 
آمریکا  غیرقانونی  تحریم های  سرگیری  از  سال  گذشت  كه 
گرسنگی دادن  و  اقتصادی  جنایت كارانه  فشارهای  تشدید  و 
نیروهای  از  دفاع  در  او  بی شرمانه  تالش  و  ایران  مردم  به 
وطن فروش و مزدوران تروریست برای تغییر رژیم بوده است. 
فشارهای غیرقانونی اقتصادی بر ایران به وخیم ترشدن وضعیت 
اقدام  یك  این  و  انجامیده  جامعه  تهیدستان  اكثریت  معیشتی 
می گردد.  محسوب  ضدبشری  و  جمعی  كشتاری  و  هدفمند 
به  كرد،  خواهد  بروز  ایران  در  كه  فجایعی  مستقیم  مسئولیت 

گردن امپریالیست ها بِویژه امپریالیسم جنایتکارآمریکا است.
مردمشریفوتحتستمایران!

در  خود  وضعیت  بهبودی  به  امید  هیچ  درستی  به  كه  شما 
چارچوب سیاست های نئولیبرالی و باندهای دزد و فاسد مافیائی 
حاكم نمی بینید، راهی جز تشدید پیکارصنفی - سیاسی متحد 
علیه مستبدان ضدكارگر و ضدبشر حاكم از یك سو واز سوی 
امپریالیستی  مداخالت  و  توطئه  علیه  مبارزه  و  دیگرهوشیاری 
نجات  راه  داشت.  نخواهید  پیش روی خود  استعمار  نوكران  و 
مردم ایران، كارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران و همه 
نجات  راه  تنها  است.  تشکیالت  و  وحدت  ستم،  تحت  توده 
جمهوری  سرمایه داری  رژیم  برانداختن  راه  ایران  مردم  قطعی 
توانای خویش واستقرار حکومتی جمهوری  به دست  اسالمی 
و متکی به كارگران و زحمتکشان است. این چهلمین نوروزی 
است كه رژیم ریاكار و خیانت پیشه جمهوری اسالمی بر شما، 
و  یگانگی  از  مملو  سالی  امید  به  می گرداند.  تباه  ایران  مردم 
برایتان  تاریك اندیشان حاكم.  علیه  متحد  و  سراسری  پیکاری 
در سال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو می كنیم. به 

امید فرازآمدن نوروز مردم ایران! نوروزتان پیروز!
دست  به  اسالمی،  جمهوری  سرمایه داری  رژیم  باد  سرنگون 

مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!
دست امپریالیست ها از ایران و منطقه كوتاه باد!

حزب كار ایران )توفان( اسفند ماه ۱٣٩۷•
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 پیام نوروزی اسماعیل بخشی، 
از زندان

»راز زندگی در سعادت است
راز سعادت در شادی

راز شادی در سالمت است
پس شاد باشید و سالمت....

زندگی چیزی جز رنج نیست
معنای زیستن را در رنج می یابیم

پس بیائید در رنج ها، بر رنج ها به خندیم، سبزی ات پایدار هفت 
تپه، سبز بمان و آن روز كه دیگر سبز نه باشی، روز مرگ من 

است.

همکاران عزیزم، هفته تپه، سرزمین سبزم

طبیعت در فصلی می میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق ها، 
تغییر و  بنگر كه دگرگونی،  گل ها و سرسبزی ها قد می كشند 

ساختن فردای بهتر سر فصل روشن سال است.
دادفران  دانشجویان،  كارگر،  طبقه  به  زندان  میله های  پشت  از 
نوروز  می فرستم،  درود  برابری خواهان  و  عدالت طلبان  همه  و 
از  قدردانی  برای  واژه ها  كه  بگویم  چه  می گویم.  شادباش  را 

حمایت مردم عزیز، خواهران و برادرانم، بی وزن هستند.
به امید آزادی، برابری و عدالت

زندان  از  تپه،  هفت  كارگر  بخشی،  مهرتان/اسماعیل  دوستدار 
مركزی شهرستان اهواز«•

نگاهی به صدور حکم 
بربرمنشانه ۳۸ سال زندان و 
شالق برای نسرین ستوده و 

ریاکاری ناقضان بین المللی 
حقوق بشر

در مورد حقوِق بشر در كشوری كه اكثریت جامعه در چنگ 
دیِو آهنین پاِی، آهنین  چنگاِل، آهنین پوزۀ، آهنین ُدِم استبداد 
گرفتار هستند و كوچك ترین نهاِل مخالفت و اعتراِض سیاسی 
با  دیگر  بار  دیِو ستمگِر خونخوار  این  ریشه كنده می شود،  از 
حکمی سنگین سایۀ سیاه خود را بر فراز آسمان كشور گسترد. 

بر   ... تحریم  و  اختالس  اقتصادی،  مشکالت  كه  شرایطی  در 
گردۀ ملت فشارآورده و نارضایتی مردم افزون تر گشته است، 
گسترش اعتراضات و اعتصابات هر روز بیش از پیش رژیم را 
افزایِش موِج  به معترضین،  به چالش می كشد. پاسِخ حکومت 
هیچ  با  كه  هستند  احکامی  صدور  و  سركوب  دستگیری ها، 

معیاِرقانونی، جز قانوِن جنگِل ج.ا. جور درنمی آید.

ضربه   ۱۴۸ و  زندان  سال   ٣۸ سنگین  ۱٣٩۷حکم  اسفند  بیستم 
حقوق  مدافعان  كانون  )عضو  ستوده  نسرین  خانم  برای  شالق 
بشر، عضِوكمپین یك میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز 
علیه زنان وعضِو انجمن حمایت از حقوق كودكان( صادر شد. 
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درپی ابالِغ حکم، موج خشم و نگرانِی افراد و محافِل گوناگون 
در داخل و خارج برانگیخته شد.

با تعییِن حبس های  این نخستین بار نبود كه جمهوری اسالمی 
هم  شالق زدن،  چون  وسطایی  قروِن  مجازات های  و  طوالنی 
از نظر  از میداِن مبارزه حذف می نمود و هم  مخالفان خود را 

روانی در مخالفان خود ایجاد رعب و وحشت می كرد. 

بیاییم به بینیم در این آشفته بازار رسانه ای چه خبر بود:

دو مورِد برخورد با این حکم توجه ما را به خود جلب كرد.

های  حساسیت  دوم  مورد  هماهنگ.  اعتراضات  اول  مورد 
دوگانۀ حقوق بشری. پس از صدور حکم خانم ستوده، »رابرت 
گفت  آمریکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  جانشین  پاالدینو«، 
خود  متحدان  از  و  گذشته«  بربریت  حد  »از  این حکم  صدور 
اوامر عمو  بالفاصله  اعتراض كنند. و  این حکم  به  تا  خواست 
خارجه،  امور  وزیر  ماس«،  »هایکو  آلمان  از  اجرا گشت.  سام 
اكسیون نامۀ اعتراضی كانون وكالی فرانسه با پشتیبانی مقامات 
معروف فرانسوی از شهردار پاریس تا نخست وزیر پیشین ... و 
سرانجام »ماكرون« در نامه ای ستوده را به عضویت در »شورای 
مشورتی برای برابری میان زنان و مردان« فراخواند. وزیر امور 
خارجۀ فرانسه هم صدور حکم قضائی جدید علیه نسرین ستوده 
در ایران را محکوم كرد و گفت توافق هسته ای با ایران به منزلۀ 
صدور چك سفید برای نقض حقوق بشر در این كشور نیست.

روزی كه شاپرك شجری زاده درخواسِت تصویِب تحریم های 
بیشتر علیه ایران را، به خاطر نقض حقوق بشر، تقدیم پارلمان 
به  فرانسه  پلیِس  وحشیانۀ  حملۀ  شاهِد  جهان  كرد،  كانادا 
 ۷۴ زنی   ۱٣٩۸ فرورودین  و۴  بود  زرد  جلیقه  تظاهركنندگان 
ساله در»نیس« فرانسه در اثر حملۀ پلیس به سختی مجروح شد. 
یقیناً دستوِر حمله به معترضین در راستای ایجاد »همپائی برای 
برابری میان زنان و مردان« داده شده بود و به همین دلیل صدای 

اعتراضی از هیچ سویی بلند نه گشت!

اخبار ِدستگیری هاِی مکرِر خانِم »لجین الهذلول«، فعاِل حقوِق 
و  كتك  از  شکنجه ها  انواع  زندان،  تجربۀ  عربستان،  در  زنان 
به  تهدید  و  آزار جنسی  و  اذیت  تا  الکترونیکی گرفته  شوك 
تجاوز او هم در رسانه های جهان انعکاس زیادی پیدا كرد. برادر 
خانم الهذلول یکماه قبل در مصاحبه ای با روزنامۀ ایندیپندنت 
در  كرد.  بی اطالعی  اظهار  خواهرش  كنونی  وضعیت  دربارۀ 
آخرین مالقاتی كه پدر و مادرش مدت ها پیش با وی داشتند، 
در  را  شی  هیچ  نگه داشتن  قدرت  دخترشان  كه  شدند  متوجه 

با  الهذلول«  »لجین  خانم  خانواده  تماس های  نداشت.  دستانش 
مقامات امریکایی و درخواست آنها از پمپئو تاكنون بی جواب 

مانده است. 

حال پرسش این است، چرا دولت عربستان در ازای نقض دائمِی 
حقوق بشر، حتی وقتی ثابت می شود »بن سلمان«، ولیعهد این 
كشور در تکه تکه كردن ژورنالیستی )خاشقچی( دست داشته 
است، مصون از اعتراضات سران كشورها و تهدیدها و تحریم 
هاست؟ مگر حقوق بشر جداكردنی است كه اینها انتخابی عمل 
دل نگرانی های حقوق بشری  است!  اینگونه  متأسفانه  می كنند؟! 
و  یمن  مثال  به طور  برخی كشورها،  مورد  در  و شركا  امریکا 
فلسطین، ونزوئال،... بسیار شدید وجود دارد و در مورد برخی 
حساسیت هایی  چنین  مصر...  عربستان،  اسرائیل،  مثل  كشورها 

زیاد ملموس نیست. 

برایشان  كه  آنجا  می فروشند،  كیلویی  را  حقوق بشر  قرار  از 
چون  جانورانی  بوجود آوردن  با  امپریالیست ها  است!  سودآور 
داعش و طالبان ثابت كردند كه نه بشارت دهندگان آزادی و 
دموكراسی هستند و نه حقوق بشر برایشان پشیزی ارزش دارد. 
حساسیت امریکا و شركایش نسبت به نقض حقوق بشر بسته به 

وابستگِی سیاسِی كشورها به آنها دارد. 

شکنجه،  از  دفاع  یا  و  ج.ا  تبرئۀ  باال  نمونه های  بیان  از  غرض 
سركوب و احکام ناعادالنۀ رژیم نیست . شکی نیست كه زنان 
در ایران همواره اولین قربانیان حاكمیت مذهبی بوده و هستند 
قرار  سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت  تنگنای  در  رژیم  هرگاه  و 
می گیرد، این بانوان هستند كه گرفتار چنگاِل تیِز حاكماِن جبار 
می گردند. تردیدی نیز نیست كه این رژیم استبدادی و احکام 
دادگاه اش قرون وسطایی است اما این مسئله ارتباطی در كاربرد 

دوگانۀ حقوق بشری امریکا و شركایش ندارد! 

به  خارج«  »اپوزیسیوِن  اعتراِض  پرچِم  كردِن  بلند  دوم  مورد 
رفتار و حکِم صادرۀ ج.ا علیه خانم ستوده بود. آن اپوزیسیونی 
كه حق مشاورت اش را گاهی از امریکا، گاه از عربستان و در 
مداخلۀ  به  امیدش  چشم  و  می گیرد  اسرائیل  از  موارد  پاره ای 
نظامی و سوغاتی آوردن »دموكراسی و آزادی« توسط امریکا و 
هم پیمانانش است، حتی فرح پهلوی، كه شوهرش حکم اعدام 
هزاران جوان را امضا كرد، نسبت به صدور حکم نسرین ستوده 

ریاكارانه اعتراض كرد! 

فوراً  خارج«  و  داخل  »اپوزیسیوِن  از  دیگری  بخش  طرفی  از 
رژیم  تغییر  برای  گذار  دوراِن  نماِد  عنوان  به  را  ستوده  خانم 
چنین  در  ایشان  باید  چرا  است  این  پرسش  كردند.  پیشنهاد 

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
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كسی  باید  چرا  شود؟  معرفی  نماد  عنوان  به  حساسی  موقعیت 
كه در زندان جانش در خطر است، به عنوان نمادی از رهبری 
گردد؟  مطرح  دارد،  را  رژیم  تغییر  آهنگ  كه  اپوزیسیونی 
خانم  ضدانسانی  حکم  به  نسبت  اعتراض  كه  نیست  تردیدی 
و  است  مردمی  و  ملی  دمکرات،  نیروهای  همه  وظیفه  ستوده 
باید نقض حقوق بشر شدیداً محکوم گردد. اما اعتراِض سران 
به  ایشان  هم زماِن  و  مجدد  معرفی  و  امپریالیستی  كشورهای 
عنوان »نماد اپوزیسیون« شبیه به هم نوازی در موسیقی است كه 
سازش و تناسب خاصی میان »سازهایش« قابل مشاهده است، 
كه از دیِد هیچ ناظِر بی طرفی دورنمی ماند. سوای این مسئله با 
توجه به اتهاماتی كه به ایشان و بسیاری از زندانیان نسبت داده 
اند، آیا این حركت ها و حمایت های مقامات رسمی كشورها، 
انگیزه ای برای اعماِل فشاِر بیشتِر بازجویان بر زندانیان نمی شود 
متهمان  علیه  قضایی  مقامات  بیشتِر  مدرك سازی  امکاِن  آیا  و 
را فراهم نمی سازد؟ اگر هدف كمك باشد، تجربه نشان داده 

است كه نتایج معکوس بیشترعاید زندانیان شده است. 

شاید وقت آن رسیده است، برای رهاشدن از موِج اتهاماِت ج.ا. 
و اساساً برای روشن شدن ماهیت مبارزاتی، ایشان و دیگر فعاالن 
و مبارزاِن دروِن زندان كه تاكنون با عزمی راسخ برخواسته های 
برحق خود پافشاری و ایستادگی كرده اند،اكنون نظرات شان را 
شفاف در مورد امپریالیسم و صهیونیسم، دخالت ها و تجاوزات 
كنند.  بیان  ارضی  تمامیت  و  ملت ها  حقوق  به  احترام  نظامی، 
حضور  معرف  بشر  حقوق  فعال  وكیل،  عنوان  به  كه  ایشان 
برابر تحریم، جنگ، قحطی،  نمی توانند در  همه هستند و یقیناً 
گرسنگی، تجاوزات نظامی و حق حاكمیت كشورها سکوت 
كنند و نباید خاموش بماند. سکوت خانم ستوده و عدم شفافیت 
ایشان در برخورد به دشمنان خارجی می تواند به ابزار تبلیغاتی 
در دست رژیم در قالب مبارزه با »انقالب مخملی« و نسبت دادن 
به  این  اسرائیل صورت گیرد و  امریکا و  با  به همدستی  ایشان 

سود خانم ستوده و هیچ زندانی سیاسی نیست.

مقابل  در  ایستادگی  و  مقاومت  ضمن  كه  سیاسی  زندانیان 
متعفن  و  ضدبشر  رژیم  به  روحی  و  جسمی  شکنجه های 
جمهوری اسالمی »نه« می گویند و از حقوق خود و سایر مردم 
تحت ستم شجاعانه دفاع می كنند، موظف اند با برافراشتن پرچم 
مبارزه علیه غارت گران و جهان خواران بین المللی ابتکار عمل 
را دردست گیرند و از این طریق رژیم و تمام مدعیان »حقوق 
را در سردارند، خلع سالح  را كه سودای ویرانی كشور  بشر« 

نمایند. جز این نیز راه دیگری متصور نیست.•

سخنهفته

دست ها رو می شوند
كشتار  قبال  در  شخصیت  از  بری  شخصیت های  این  اگر 
فقط  و  می كنند  سکوت   ... و  فلسطینی   و  یمنی  كودكان 
و  ایران  در  بشر  نقض حقوق  و  آزادی حجاب  ریسمان  به 
مالقات های آنچنانی با وزرا و مقامات بلندپایه امپریالیستی 
مالی  كالن  دزدی های  قبال  در  اما  امروز  شده اند،  آویزان 
زالوصفت  مافیای  با  او  »مرجان شیخ اإلسالمی« و همدستی 
انسان  گرفته اند.  خفقان  و  می كنند  سکوت  نیز  داخلی 
قبال  در  فقط  نیست،  مسئول  گفتەهایش  قبال  در  فقط 
حتی  قبال  در  بلكە  نیست،  مسئول  خود  اَعمال  و  كردار 
سکوت هایش نیز مسئول هست. سکوت خانم بلبل زبانی به 
نام »مسیح علینژاد« در رابطه با فساد »مرجان شیخ االسالمی« 
معنادار است؛ وی جهت را در راستای منافع شخصی خود 
سیاسی،  بی امان  افشای  با  باید  است.  داده  تشخیص  خوب 
متأسفانه  آورد.  زبان  به  را  وطن فروش  خودفروختگان  این 
ریاكاری،  دروغ گویی،  بازار  دارد،  رونق  امروز  آنچه 

شهرت طلبی، پول و جاه و مقام و اجنبی پرستی است.
افشاء  و  پتروشیمی  یوروئی  میلیارد   ۶،٥ اختالس  ماجرای 
دزدی  این  به  آقا«  آل  شیخ االسالمی  »مرجان  بودن  آلوده 
بلبل زبانش »مهدی خلجی«، البی اسرائیل،  كالن و همسر 
اقتصادی  جنایتکارانه  و  تروریستی  تحریم  از  او  و حمایت 
مردم ایران و همدستی با رضا نیم پهلوی.... دست بسیاری از 
دغل كاران و كاسب كاران سیاسی و آن بخش از اپوزیسیون 

بودار اجنبی پرست را بیشتر رو كرده است.
جنایت های  و  دزدی ها  و  زشتی ها  قبال  در  فقط  كه  كسی 
و  دزدی ها  قبال  در  ولی  است،  دراز  زبانش  حاكمه  طبقه 
در  بشر  نقض حقوق  و  بین المللی  تبهکاری های  و  جنایات 
جهان و منطقه سکوت می كند و نان سکوتش را می خورد، 
مسئول است و چه به خواهد یا نه خواهد، چه به داند یا نه داند 
و حتی خود را به نفهمی زند، سکوتش خدمت به تبهکاران 

زر و زور داخلی و بین المللی است .
فقط با برافراشتن پرچم مبارزه و افشاگری شفاف علیه فساد 
و دزدی و اختالس و رانت خواری، كه ریشه در نظام مافیایی 
با مبارزه  سرمایه داری جمهوری اسالمی دارد، و پیوند آن 
علیه امپریالیسم و صهیونیسم است كه می توانیم مسئوالنه به 

وظائف میهنی و انقالبی خود جامه عمل به پوشانیم.
۲۲ اسفند ۱٣٩۷

برگرفته از صفحه فیسبوك توفان•
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اعالمیه:درحاشیهكشتاربربرمنشانهدرنیوزلند

منشأ اسالم هراسی، تروریسم، 
نژادپرستی و فاشیسم، امپریالیسم 

است.
در اثر حمله بربرمنشانه و تروریستی یك نئونازیست استرالیایی 
به دو مسجد در نیوزیلند ۴٩ تن جان باختند و ده ها نََفر مجروح 
شدند. این تروریست نژاد پرست از كشتار مردم فیلم برداری و 
بیانیه ای  انتشار  با  نیز  پیش تَر  و  كرده  منتشر  اینترنت  در  را  آن 
اهداف ضدبشری خود را تشریح كرده بود. آیا چنین عملیات 
تروریستی و كشتار بی رحمانه مسلمان ها برحسب تصادف رخ 
داده است یا ناشی از تبلیغات جنون آمیز »اسالم هراسی« و ادامه 
كشتار ممالك اسالمی مانند أفغانستان،عراق، لیبی، یمن، سوریه 

و فلسطین...است.

دولتی  تروریسم  تروریسم،  و  هراسی«  »اسالم  منشأ  اگر  پس 
جانیان  این  تمساح  اشك  آنوقت  است،  غرب  امپریالیسم 
گرفت.  جدی  نباید  را  كشتارها  این  مورد  در  بین المللی 
امپریالیست های غربی و در رأس آن آمریکا، كه جهان را در 
بحران و فقر و جنگ و كشتار و تاراندن میلیون ها نفر فروبرده اند، 
گویا برای حل این بحران چاره ای جز احیای فاشیسم هیتلری در 
لباسی نوین ندارند. دیروز در پس »یهودهراسی« و »كمونیسم 

هراسی« امروز در لباس مسلمان ُكشی و »اسالم هراسی«.

استرالیایی  نازیست  این  بی رحمانه  كشتار  و  بربرمنشانه  اقدام 
تصاویر  تکثیر  و  قرآن  سوزاندن  و  مساجد  آتش زدن  هوادار 

مردم  از  بسیاری  وجدان  مسلمانان،  كشتار  و  كاریکاتورمحمد 
مترقی نیوزلند و استرالیا و اروپا را بیدار خواهد كرد كه تبلیغات 
نفرت مذهبی و ضد اسالمی چه عواقب خطرناكی دارد. صدای 
این گلوله ها و سالخی بی رحمانه مردم بی دفاع بسیاری را تکان 
به درآیند.  مغزی  شستشوی  از  ناشی  غفلت  خواب  از  تا  داد، 
حزب ما بارها در رابطه با مبارزه علمی بر ضد مذهب، اعم از 
واقعیت  است كه  تحلیل كرده  مسیحیت  یا  و  یهودیت  اسالم، 
به آموزش  بشریت  نادانی عمومی است. هرچه  بیانگر  مذاهب 
و علم بیشتر دسترسی پیدا می كند، از دامنه نفوذ مذهب كاسته 
می شود. مذهب در زمینی رشد می كند كه كود آن بی سوادی 
و عقب ماندگی است. مذهب دوای درد همه نادانستنی هاست، 
بذر مذهب در زمین جهل كاشته می شود و می روید و لذا تنها 
با این ارزیابی ریشه ای است كه می توان راه مبارزه با مذهب به 
عنوان افیون توده ها را پیدا كرد. در مبارزه با مذهب نمی توان 
به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار كرد 
از تعلقات مذهبی و اعتقادات دینی خویش دست بردارند. این 
اعتقادات ریشه چند هزار ساله در میان مردم دارند و زمینه های 
هنوز  دارد،  نیاز  عمومی  آگاهی  بدرجه  آنکه  برچیدن  مادی 
بطور كامل فراهم نشده است. این است كه شمشیركشیدن بر 
روی مذهب و از جمله مذهب اسالم دوای درد نیست و نظر 
به آن  منجر  برعکس  نمی دهد،  تغییر  اسالم  به  نسبت  را  كسی 
می شود كه مسلمانان و نه تنها مسلمانان حتی اتباع المذهب این 
ممالك نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس كنند و در مقابل 
یورش دشمن مذهبی كه در حقیقت انگیزه سیاسی را به یدك 

می كشد، جبهه گیری كرده به یورش متقابل دست زنند.

بار  ما  و  است  صادق  خود  قوت  به  هنوز  ما  حزب  نظریه  این 
در  نژادپرستان  فاشیست ها،  دست راستی ها،  كه  شاهدیم  دیگر 
حقوق  هم  دست  در  دست  تا  ایستاده اند،  ضد مسلمانان  كنار 
مسئولیت  كنند.  پایمال  آزادی  و  دموكراسی  نام  به  را  آنها 
سیاست  گردن  به  مستقیما  شده،  انجام  درنیوزلند  كه  جنایاتی 
ضدخارجی، ضداسالمی و نژادپرستانه و سیاست تجاوزگرانه و 
اشغالگرانه امپریالیستی درعرصه جهانی است. مسئولیت آن به 
عهده امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع بورژوازی بومی همین 
ممالك است. برای نابودی تروریسم باید امپریالیسم را از بین 

برد. 

امپریالیسم،  علیه  جهان  خلق های  همبستگی  و  اتحاد  باد  زنده 
تروریسم، فاشیسم و نازیسم!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!
حزب كار ایران )توفان( ۲٥اسفند ۱٣٩۷•
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تعیین حداقل دستمزد کارگران 
در سال جدید، سند بردگی 

مطلق کارگران
از  متشکل  كار،  عالی  شورای  كار،  قانون   ۴۱ ماده  مطابق 
همه  كه  موظف اند  كارگران  و  كارفرمایان  دولت،  نمایندگان 
در  كنند.  تعیین  را  دستمزد  حداقل  تورم،  نرخ  اساس  بر  ساله 
در  دولت  و  كارفرمایی  كارگری«،  »نمایندگان  راستا  همین 
دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی كار به دور هم 
گرفتند  تصمیم  مضحك  نمایش  یك  طی  در  و  شدند  جمع 
از یك  با رشد ٣۶.۱ درصدی  را  تا حداقل دستمزد كارگران 
میلیون  یك  به  گذشته  سال  در  تومان  هزار   ۱۱۴ و  میلیون 
به  دهند.  افزایش   ۱٣٩۸ سال  برای  تومان   ۸۸۲ و  هزار   ٥۱۶ و 
عبارتی ۴۰۲،۸۸۲ هزار تومان به دستمزد كارگران افزوده شد. 
از  این در حالی است كه تشکالت مستقل كارگری، متشکل 
»سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه«، 
»سندیکای كارگران شركت كشت و صنعت نیشکر هفت تپه«، 
»كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشکل  های كارگری« 
و »گروه اتحاد بازنشستگان« در بیانیه ای كه در تاریخ ۱ اسفند 
 ۷ مبلغ  به  دستمزد  حداقل  »درخواست  دادند،  انتشار   ۱٣٩۷
به  برای سال ۱٣٩۸ خواستی منطقی و  ماه را  میلیون تومان در 

دور از هرگونه اغراق« اعالم كرده بودند. 

كار،  عالی  شورای  گانه  سه  اعضای  كه  بود  روشن  پیش  از 

به  توجه  بدون  دولت  و  كارفرمایی  كارگری«،  »نمایندگان 
خواست نمایندگان واقعی كارگران و بدون مشاركت مستقیم 
با هم زد و  بسته  تشکالت مستقل كارگری، در پشت درهای 
بند خواهند كرد و نتیجه آنرا »تعامل« و »توافق« بین كارگر و 
كارفرما نشان دهند. فراموش نه كنیم كه دولت خود بزرگترین 
حداقل  به  تومان  هزار   ۴۰۰ افزایش  است.  ایران  در  كارفرما 
خواهد  رنگین  را  كارگران  خالی  سفره  نه  كارگران،  دستمزد 
خواهد  ایران  زحمتکشان  دردهای  از  دردی  نه  و  ساخت. 
كاست، بلکه اوضاع ناگوار معیشتی كارگران را تدوام خواهد 

بخشید. 

مركز پژوهش های مجلس در طی گزارشی افزایش قریب الوقوع 
شمار فقیران مطلق را پیش بینی می كند و می نویسد: »با توجه به 
روند فزاینده شاخص عمومی قیمت ها، در حالی كه پیش بینی 
می شود تا پایان سال ۱٣٩۷ نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۰ 
افزایش  تا ٥۰ درصد برسد، خط فقر در ماه های آینده مجدداً 
زیر  به  بیشتری  خانوارهای  می شود  پیش بینی  و  یافت  خواهد 
فقر مطلق  دانشگاه، خط  استاد  بروند«. حسین راغفر،  فقر  خط 
چهار   ۱٣٩۶ سال  در  شهری  نفره  چهار  خانواده  یك  برای  را 
میلیون تومان ارزیابی كرده بود و نسبت جمعیت زیر خط فقر 
به كل جمعیت ایران را ٣٣ درصد می داند. كه امروز در آستانه 
افزایش  تومان  میلیون   ۶ از  بیش  به  مطلق  فقر  سال ۱٣٩۸ خط 

یافته است. 

نمایندگان مستقل كارگری همیشه به این واقعیت اشاره كرده اند 
كه افزایش مزد هیچ نقشی در تورم ندارد، تورم در ایران دالیل 
این  بر  همچنان  سرمایه  صاحبان  این،  علی رغم  دارد.  سیاسی 

توفان الکترونیکی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(

12



چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

با�فساد�همه�گیر�در�دستگاه�حاکمیت�باید�با�شمشیر�تیز�انقالب��
مبارزه�کرد

یابد،  افزایش  موضوع پامی فشارند كه »اگر حقوق ها به شدت 
آن ها توان تأمین این حقوق را برای نیروی كار ندارند و مجبور 
به تعدیل نیروی انسانی و كاهش كارگران هستند«. یعنی تهدید 
به اخراج كارگران. بنابر این كارگر باید به آنچه كه به او داده 
می شود رضایت داشته باشد، به وضعیت موجود اعتراض نه كند 
و از اعتصاب نیز دست بردارد، كه نتیجه ای جز وخیم تر شدن 
كارگری  مستقل  تشکالت  نمی آورد.  بار  به  اقتصادی  اوضاع 
از  و  كردند  ایستادگی  سرمایه  صاحبان  خواست  این  برابر  در 
خواست و مطالبات به حق خود كوتاه نیامدند. كارفرمایان چون 
سمبه را پُر زور دیدند، بر آن شدند تا این مسأله را در »نشست 
شورای عالی كار« بین خود و نمایندگان قالبی كارگران حل 

و فصل كنند.

تشکالت مستقل كارگری در سال جدید مبارزات خودشان را 
گسترده تر و مصمم تر از هر سال به پیش خواهند برد. یکی چیز 
روشن است و آن اینکه تداوم وضعیت موجود به معنای ادامه 
و گسترش اعتراضات علیه بردگی و چانه زدن های بی حاصل و 

فقر و فاقه و فالكت اقتصادی است.

باقی  تولید  دایره  در  هنوز  كه  كارگرانی  از  دسته  آن  تکلیف 
می مانند، مشخص نیست، آنها می بایستی با حداقل دستمزد زیر 
خط فقر امرار معاش كنند. مطابق آمار، هزینه سبد معیشت یك 
میلیون  تا ٣  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  نفره حدود ۲  خانوار ۴ 
البته این آمار به مراتب كمتر از  و ۲۰۰ هزار تومان است، كه 
سبد معیشت واقعی آنهاست، كارگران با این حداقل دستمزد به 
سختی می توانند ۱۰ روز از ماه را سپری كنند. تازه همین حقوق 
كه  كارگری  نمی كنند.  پرداخت  مرتب  طور  به  هم  را  ناچیز 
دغدغه تأمین نان شب دارد، به هیچیك از »ارزش های دینی« 
پایبند نیست. آیا در این كشمکش برای كارگران سالحی جز 
اعتصاب و اعتراض میماند؟ حمید حاج اسماعیلی، كارشناس 
مطالبات  به  كه  صورتی  »....در  كه  می دهد  اخطار  كار،  بازار 
مطالبات  انباشت  بی شك  شود،  بی توجهی  كارگران  صنفی 
سرمایه داری  نظام  نیست«.  هیچکس  نفع  به  كارگری  صنفی 
ایران حاضر است طبقه كارگر را سركوب  جمهوری اسالمی 

نماید، ولی معیشت آن را تأمین نه كند. 

تمامی شواهد نشان از آن دارند كه در سال جدید تضاد كار و 
سرمایه شدت بیشتری خواهد یافت و ادامه این وضعیت ضرورتاً 
كارگران را به عرصه مبارزه سیاسی خواهد كشانید. زمانی كه 
نه می توان آن  ایستاده اند،  برابر هم  این دو )كار و سرمایه( در 
دو را با یکدیگر سازش داد و نه تضاد آنها را از میان برداشت. 
حل این تضاد فقط از راه غلبه كار بر سرمایه امکان پذیر است. 

ناهنجار  شرایط  این  بر  اختتامی  نقطه  روزی  نباید  آیا 
وچانه زدن های بی حاصل گذاشت و یکبار برای همیشه بسوی 
حل تضاد كار و سرمایه و در نتیجه الغای استثمار گام برداشت؟ 
و  باشد  اكثریت  استثمار  در  اقلیتی  منافع  جامعه  در  باید  چرا 
اعتصاب سالحی است كه  یابد؟  ادامه  بی عدالتی همچنان  این 
می تواند حیات جامعه را درهم بریزد، حركات آنرا فلج كند. 
دست  در  اجتماعی  فعالیت های  و  حركات  كه  آنست  علّت 
اینها  است.  مزدبگیران  كلی  طور  به  و  زحمتکشان  كارگران 
هستند كه چرخ جامعه را می گردانند. چنانچه این نیروها از كار 
باز می ایستد. در چنین  از حركت  به كشند، چرخ جامعه  دست 
كارگری  جنبش  رهبری  و  باشد  فراهم  شرایط  چنانچه  حالتی 
در دست حزب طبقه كارگر ایران، كه مورد اعتماد همه جنبش 
باشد، آنگاه گذار به یك اعتصاب عمومی سراسری امری غیر 
سرمایه داری  نظام  فروپاشی  كه  است  اینگونه  و  نیست.  ممکن 

جمهوری اسالمی ایران امری محتوم خواهد بود.•
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در جبهه نبرد طبقاتی 
پیکاركارگرانوزحمتکشانعلیهسرمایهدارانادامهدارد

)گلچینیازاعتصاباتواعترضاتكارگراندراسفندماه۱۳۹۷(

دشمنانمان می توانند همه گل ها را بچینند
ولی هرگز نخواهند توانست بر بهار چیره شوند

»پابلو نرودا«

سر  پشت  را   ۱٣٩۷ سال  حالی  در  زحمتکشان  و  كارگران 
 گذاشتند كه سفره شان خالی تر از قبل شد و هیچگونه تالشی از 
جانب رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی برای حل معضالت 
بلکه سركوب كارگران و  ندیدند، كه هیچ،  به رشد خود  رو 
سرمایه داران  گذشته  سال  در  بودند.  شاهد  را  خود  نمایندگان 
به  و  فریب  سركوب،  برای  را  خود  تالش  تمامی  رژیم  و 
دادند،  انجام  كارگری  رشد  به  رو  مبارزات  انحراف كشاندن 
سقوط  تورم،  بحران،  اگرچه  نمایند.  حفظ  را  خود  بهشت  تا 
ارزش ریال، بیکاری، تحریم های امپریالیستی و … را زندگی 
شایسته، كه حق طبیعی مردم رنج دیده ایران است، از دسترس 
زحمتکشان دور ساخته اند ولی نیروی پُرتالش و خستگی ناپذیر 
و  میدهد  سوق  جلو  به  را  مبارزه  زحمتکشان،  و  كارگران 
امری  به  را  حرفه ای  مستقل  تشکالت  اتحاد  و  تشکل یابی 
با  به مطالبات مشترك بدل میسازد.  برای دست یافتن  ضروری 
كسب تجارب و اتحاد عمل سندیکاه های مستقل كارگری در 
یك سال اخیر، كارگران موفق شدند گام های بزرگی به جلو 

بردارند.
به  خود  نوروزی  پیام  در  واحد  شركت  كارگران  سندیکای 

درستی آورده است كه »با توجه به اینکه ایجاد سندیکا و تشکل 
مستقل كارگری، تکیه بر نیروی جمعی كارگران و سازمان یابی 
وضعیت  از  كارگران  رفت  برون  راه  كارگری  اعتراضات 
مشقت بار فعلی می باشد، سالی همراه با موفقیت و سعادت مندی 
برای همکاران خود در شركت واحد و عموم كارگران و  را 

مردم فرودست آرزو دارد«.
كانون مدافعان كارگر در پیام نوروزی خود آورده است: »سالی 
كارگران  مبارزات  برای  گرانبها  تجربیاتی  از  پر  گذشت،  كه 
نظام  گرچه  بود.  شهری  تهیدستان  و  معلمان  و  زحمتکشان  و 
سرمایه داری با تحمل فقر و بی حقوقی، یورشی را بر سفره خالی 
مردم تدارك دیده و آن را به مورد اجراگذارده، اما كارگران و 
زحمتکشان با تقابل همه جانبه به اعتراضات و مبارزات سراسری 
مبادرت كردند. كارگران فوالد اهواز و نیشکر هفت تپه بیش 
از یك ماه خیابان ها را تسخیر كردند و به زندان و غل زنجیر 
نظام سرمایه داری لبخند زدند و آن را به سخره گرفتند، تا اتحاد 

و همبستگی طبقاتی را هر روز گسترده تر كنند.
برگ های تاریخ بیانگر آن هستند كه نظام سرمایه داری، هر بار 
كه فرصت یافته است، بر زندگی محرومان می تازند و تا آنجا 
كه توانسته است بر سفره تهیدستان فشار می آورند و حداكثر 
بهره كشی را از نیروی كار می برند. اما، هر زمان كه محرومان 
و به فقر كشیده شدگان اراده كرده  و صفوف خود را متشکل 
كرده اند، توانسته اند استثمارگران را به عقب به رانند و به بخشی 
از حقوق از دست رفته خود دست یابند. تجربه مبارزات گذشته 
بیانگر آن است كه كارگران، زحمتکشان و تهیدستان همواره 
توانسته اند با ایجاد تشکل ها و سازمان هایشان نظام استثمارگرانه 

را به عقب به رانند و زندگی بهتری را برای خود رقم زنند«.
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كه  خود  آزمندانه  منافع  از  خود  میل  به  هرگز  سرمایه داران 
می آورند،  دست  به  زحمتکشان  و  كارگران  از  بهره كشی  از 
نخواهند گذشت و كارگران نیز هرگز بدون مبارزه  متشکل و 
پیدا نخواهند كرد.  انسانی دست  به زندگی شایسته و  آگاهانه 
هر مقدار بر مبارزه ای بر مبنای اتحاد همگانی و سراسری پای 
به فشاریم و هر مقدار بر آگاهی طبقاتی كارگران تأكید شود، 
باز هم كم است، زیرا كارگران با اتحاد، تشکل و آگاهی است 
كه قدرتمندند و بدون آن ضعیف و ناتوان و محکوم به ادامه 

بردگی.
اسفند ماه ما شاهد تجمعات، اعتراضات، اعتصابات و … بودیم 

كه به بخشی از مهمترین آن ها نگاهی می اندازیم:

هفت�تپه
�1اسفند

دومین روز تجمع خانواده و بستگان »اسماعیل بخشی«، مقابل 
دادگستری شوش. روز چهارشنبه یکم اسفند ماه ۱٣٩۷،خانواده 

و بستگان »اسماعیل بخشی« مجدداً دست به تجمع زدند.
بیانیه  بازنشستگان،  و  كارگری  مستقل  تشکل   و  سندیکا  چند 
مبارزۀ  حیاتی  ضرورت  و  دستمزد  تعیین  مورد  در  مشتركی 
خانوار  هزینۀ  متوسط  سطح  معادل  مزدی  برای  متحدانه 
كه:  است  آمده  بیانیه  این  در  كردند.  صادر   ۱٣٩۸ سال  در 
درآمدی  و  گسترده  بیکاری  كننده،  فلج  و  روزافزون  »گرانی 
اكثریت  نیست،  كافی  هم  حداقلی  زندگی  برای  كه  ناچیز 
بر  افزون  است.  داده  سوق  فقر  خط  زیر  به  را  جامعه  عظیم 
مزد  پرداخت  از  بی پروا  دولتی  و  خصوصی  كارفرمایان  این، 
كارگران سرپیچی می كنند و صدها هزار كارگر ماه هاست كه 
همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده اند. سرمایه داران 
از  و  می نهند  پا  زیر  را  پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز  برای 
استفاده می كنند.  منافع خود  برای حفظ  قدرت  اهرم های  همۀ 
اینرو تنها راه كارگران  كارگران در قدرت جائی ندارند و از 
اتحاد و همبستگی با هم طبقه ای های خود و مبارزۀ متحدانه برای 
دست یابی به حقوق و منافع مشتركشان است. .... از نظر ما در 
زمینۀ حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور كلی باید خواستار 
سطح مزدی باشیم كه دست كم رفاهی در سطح متوسط كشور 
برای كارگران تأمین كند … برای محاسبۀ هزینۀ متوسط یك 
خانوار ۴ نفره در سال ۱٣٩۷ باید ٣۰% به چهار میلیون و دویست 
و هفتاد هزار تومان هزینۀ سال ۱٣٩۶ افزود كه در نتیجه هزینۀ 
متوسط یك خانوار چهار نفره در سال ۱٣٩۷ به رقمی در حدود 

٥.٥ میلیون تومان در ماه می رسد.
بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق 

برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ٣۴ درصد می رسد، 
برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی یك خانوار ۴ نفره در سال 
۱٣٩۸ باید ٣۴% به مبلغ ٥.٥ میلیون تومان در ماه افزود كه بیش 
حداقل  خواست  بنابراین  می شود.  ماه  در  تومان  میلیون   ۷ از 
دستمزد به مبلغ ۷ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ خواستی 

منطقی و بدور از هرگونه اغراق است.
سازمان های  همۀ  و  كارگری  فعاالن  و  كارگران  همۀ  از  ما 
به  دستمزد  حداقل  از  تا  می خواهیم  كارگران  حقوق  مدافع 
میزان ۷ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی كنند و 
با روشنگری و كار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست 
را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به 
فقر  با  مقابله  و  معیشتی  و  اقتصادی  نظر  از  مختلف  روش های 
برای  است.  بسیار  اهمیت  حائز  كارگران  بر  شده  تحمیل  سیاه 
كارگران در مقابل شرایط خواركنندۀ موجود، تالشی مصممانه 
برای دست یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز 

دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است.
سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای كارگران شركت كشت و صنعت نیشکر هفت تپه

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشکل های كارگری
گروه اتحاد بازنشستگان

تجمع كارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات 
سال های ٩٥ و ٩۶

�2اسفند
اداره اطالعات شوش خانواده »اسماعیل بخشی« و »سپیده قُلیان« 
را احضار و تهدید به تشکیل پرونده برای همه اعضای خانواده 

كرد.
�4اسفند

ادامه  به  اعتراض  در  بخشی«  »اسماعیل  دوستان  و  خانواده 
بازداشت و بی اطالعی از سرنوشت »اسماعیل بخشی« در مقابل 

دادگاه شوش دست به تجمع و اعتراض زدند.
جمعی از كارگران  بازنشسته هفت تپه اعالم كردند در صورتی 
كه »اسماعیل بخشی« آزاد نشود، كارگران بازنشسته هفت تپه به 
جمع خانواده »اسماعیل بخشی« خواهند پیوست و تا آزادی این 
كارگر زندانی به تجمع و اعتراض در سطح شهر شوش ادامه 

خواهند داد
�۵اسفند

از  تپه و تعدادی  نیشکر هفت  بازنشستگان  از  نفر  بیش از ۱۰۰ 
نی بُرها در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان از دیروز شنبه 
در داخل كارخانه تجمع كرده اند و از ورود ماشین های حامل 
نیشکر به كارخانه جلوگیری می كنند. آنان همچنین در داخل 

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
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كارخانه چادر زده و شب را در انجا به سر بُردند.
�6اسفند

دوستان  و  خانواده  مجدداً   ،٩۷ ماه  اسفند   ۶ دوشنبه  روز 
به  اعتراض  در  شوش  دادگستری  مقابل  در  بخشی«  »اسماعیل 
ادامه بازداشت »اسماعیل بخشی«، دست به تجمع زدند. جمعی 
از كارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای سومین روز متوالی 
با بر پایی چادر در مقابل درب ورودی كارخانه از ورود نیشکر 

به كارخانه جلو گیری كرده اند.
�20اسفند

مادر »اسماعیل بخشی« در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش 
»اسماعیل بخشی« در مقابل حراست شركت نیشکر هفت تپه، 
حضور پیدا كرد. این حضور در شرایطی صورت گرفته است 
»اسماعیل  بستگان  و  ایشان  روزه  هر  و  مکرر  مراجعات  با  كه 
به  مراكز قضایی،  به  قُلیان«  »سپیده  بخشی« و همچنین خانواده 
نتیجه ای نرسید. تعداد قابل توجه ای از كارگران شركت هفت 
تپه در همراهی با مادر »اسماعیل بخشی« در مقابل دفتر حراست 

دست به تجمع زدند
�22اسفند

به  اعتراض  در  تپه  هفت  نیشکر  بازنشسته  كارگران  از  جمعی 
عدم پرداخت سنوات، در مقابل در ورودی كارخانه هفت تپه 

دست به تجمع زدند
�23اسفند

در  كارگران  از  جمعی  با  همراه  بخشی«  »اسماعیل  خانواده 
اعتراض به ادامه بازداشت »اسماعیل بخشی«، نماینده كارگران 
هفت تپه و عضو سندیکای كارگری هفت تپه دست به تجمع 
تجمع  در  و كارگران حاضر  بخشی«  »اسماعیل  زدند. خانواده 
با امضای  بازداشت »اسماعیل بخشی«،  ادامه  به  اعتراض  ضمن 
یك تومار خواستار آزادی سریع این كارگر زندانی شدند. در 
ادامه این حركت، كارگران شیفت شب هم در حال جمع آوری 
امضاء می باشند. طومار اولیه پارچه ای به طول ٥ متر بود كه از 
طرف كارگران امضاء شد و كارگران  با تهیه پارچه ای دیگر 
به طول سه متر جهت جمع آوری امضاء در شیفت شب به این 

كار ادامه دادند.

بازنشستگان
�3اسفند

فراخوان تجمع بازنشستگان برای تجمع در روز پنجم اسفند در 
ادامه و گسترش فالكت عمومی مخصوصا«  »با  مقابل مجلس 
شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای 
تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان بر میثاق و پیمانی كه 

بسته ایم مبنی بر اینکه »تا حق خود نه گیریم، از پای نمی نشینیم« 
مقابل مجلس تجمع خواهیم  اسفندماه در  بار دیگر در روز ٥ 

كرد..«
۱- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.

۲- گروه ۱٩ اسفند.
٣- گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.

۴- جمعی از گروه بازنشستگان تأمین اجتماعی.
٥-اتحاد كارگر و معلم.

۶-كار گروه تشکیل كانون بازنشستگان فلز كار مکانیك.
۷- شورای بازنشستگان ایران.

۸- كمیته پیگیری ایجاد تشکل های كارگری ایران.
�۵اسفند

سخت  وضعیت  به  اعتراض  در  بازنشستگان  اعتراضی  تجمع 
بهارستان،  مجلس  مقابل  اسفند   ٥ یکشنبه  امروز  معیشتی 
باید  آزاد  زندانی  كارگر  و  »معلم  شعار  معترض  بازنشستگان 
فوالد  كارگران  از  تعدادی  تجمع  این  در  گردد« سرمی دادند. 

اهواز بازنشستگان را همراهی می كردند.
�1۵اسفند��

یك  به  دست  اصفهان  در  مردم  و  بازنشستگان  از  تن  صدها 
تظاهرات اعتراضی زدند

�18اسفند
بازنشستگان گروه ملی صنعتی فوالد در اعتراض به عدم دریافت 

مطالبات صنفی خود  در برابر فرمانداری اهواز تجمع كردند
كارگران دیگر

�6اسفند
كارخانه  ریخته گری  واحد  كارگران  اعتصاب  و  تجمع 
ماشین سازی تبریز در اعتراض به واگذاری این شركت به بخش 

خصوصی.
�14اسفند

خزر  پرندك  كشتارگاه  شده  اخراج  كارگران  از  شماری 
به  اقدام  استانداری گیالن  مقابل ساختمان  در  در رشت،  واقع 

برگزاری تجمع اعتراضی كردند.
�1۵اسفند

كارگران راه آهن مرند در اعتراض به چندین ماه حقوق معوقه 
دست به اعتصاب زدند

به  اعتراض  در  عجب شیر  در  آذربایجان  آهن  راه  كاركنان 
كار  از  دست  عقب افتاده شان  حقوق  ماه  چند  پرداخت نشدن 

كشیده و اعتصاب كردند.
�19اسفند

كارگران فاز دو پاالیشگاه آبادان برای سومین روز متوالی برای 

توفان الکترونیکی
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تعوقات مالی تجمع كردند.
رانندگان استیجاری شركت ملی حفاری اهواز در اعتراض به 

عدم پرداخت ۶ ماه حقوق شان دست به تجمع اعتراضی زدند
از  نمایندگی  به  عدالت«  »سهام  دفاتر  كاركنان  از  جمعی 
جمعیت ۱٥۰۰  نفری این كاركنان در برابر وزارت اقتصاد در 
هفتمین روز اعتراضات خود، تجمع كردند. اعتراض به ۴۸ ماه 

بالتکلیفی و دستمزد معوقه.
به  اعتراض  در  جنوبی  پارس   ۲۴ تا   ۲۲ فازهای  كارگران 

تمدیدنشدن قراردادهای شان تجمع كردند
�2۵اسفند

در  پرسنل  این  عدالت،  سهام  دفاتر  در  شاغل  كاركنان  تجمع 
مزدی  معوقات  و  شغلی  وضعیت  نامشخص بودن  به  اعتراض 

خود دست به تجمع زدند.
با قرار وثیقه  »اقبال شعبانی«، بازرس سندیکای خبازان سنندج 

یکصد میلیون تومانی از زندان سننج آزاد شد
�26اسفند

طرح  اجرا نشدن  به  اعتراض  در  آبادان  پاالیشگاه  كارگران 
طبقه بندی مشاغل برای ششمین روز پیاپی تجمع كردند.

�27اسفند
تعدادی از رانندگان كمپرسی شهرستان ساوه امروز در اعتراض 
مقابل  خیابان  در  گازوئیل  نداشتن  و  الستیك  تقسیم  نحوه  به 

فرمانداری ویژه این شهر، كامیون های خود را پارك كردند

شرکت�واحد
�1اسفند

كارگران  و  رانندگان  از  واحد  شركت  كارگران  سندیکای 
طبقه بندی  طرح  بازنگری  عدم  به  اعتراض  در  تا  كرد  دعوت 
مشاغل همچنین عدم پرداخت تسهیالت مسکن روز، پنج شنبه 

دوم اسفند به سركار نروند.
�2اسفند

سندیکای  دعوت  به  واحد  شركت  رانندگان  از  زیادی  تعداد 
خود در روز دوم اسفند به سر كار خود نرفتند.

�12اسفند
مقابل  در  واحد  شركت  مسکن  تعاونی  عضو  كارگران  تجمع 
و  اداری  سیستماتیك  فساد  به  اعتراض  در  تعاون  وزارت 

پایمال كردن حق كارگران
�13اسفند

تجمع اعضای سندیکای كارگران شركت واحد به همراه اتحاد 
مقابل  در  كارگر  حامی  دانشجویان  از  جمعی  و  بازنشستگان 
فقر،  خط  زیر  برابر  چند  دستمزد  به  اعتراض  در  كار  وزارت 

گرانی و تورم. در این تجمع كارگری شعارهایی در حمایت از 
كارگران و معلمان زندانی فریاد زده شد.

با شعارهایی چون )سفره ما خالیه، وعده ها پوشالیه(  كارگران 
)دستمزد عادالنه، حق مسلم ماست()هزینه ها دالریه، حقوقمون 
ریالیه( )خط فقر هفت میلیون، دریافتی ها دو میلیون( )یه مسکن 
مناسب، حق مسلم ماست( )درود بر كارگر، مرگ بر ستمگر( 
می كند،  خیانت  )دولت  روحانی(  بده  پاسخ  گرانی،  )تورم، 
مجلس حمایت می كند( )نان، كار آزادی، حق مسلم ماست( 

نسبت به پایین بودن دستمزد معترض شدند.
تا  تپه  هفت  )از  تجمع  در  كارگران حاضر  شعارهای  دیگر  از 
باید  آزاد  تپه،  هفت  )زندانی  زندان(،  در  كارگران  تهران، 
گردد(، )كارگر زندانی، آزاد باید گردد(، )معلم زندانی، آزاد 
باید گردد(، )دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد( كه خواستار 
آزادی بی قید و شرط كارگران، معلمان و دانشجویان زندانی 

بودند.
»بهنام ابراهیم زاده، فعال كارگری، كه در روز۲۱ آذر ٩۷ توسط 
بود،  شده  بازداشت  كارگری  فعالیت  دلیل  به  امنیتی  نیروهای 

روز ۱٣ اسفند به قید وثیقه آزاد شد.
�21اسفند

صدور  با  اتوبوسرانی  واحد  شركت  كارگران  سندیکای 
اطالعیه ای، حکم شالق برای كارگران همچنین زندانی كردن 
كارگران و معلمان را محکوم كرد. در این اطالعیه آمده است: 
»حکم بی شرمانه شالق، كه پیش از این برای كارگران سنندج، 
چادرملو، آق دره و هپکو اراك صادر شده بود، تداوم یافته و 
متأسفانه اینبار برای »جعفر عظیم زاده« كه در حال سپری كردن 
حکم  »غیبت«  واهی  اتهامات  به  نیز  است،  زندان  محکومیت 
زیادی  معلمان  و  كارگران  متأسفانه  است.  شده  صادر  شالق 
به ناحق و صرفاً به خاطر فعالیت صنفی در جهت رهایی طبقه 
صنفی  تشکل  و  سندیکا  ایجاد  دلیل  به  همچنین  و  فرودست 
مستقل پرونده سازی و زندانی شده اند. … سندیکای كارگران 
و  پرونده سازی  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شركت 
زندانی كردن كارگران و معلمان را به دلیل حق خواهی، ایجاد 
سندیکا، تشکل مستقل كارگری و فعالیت های صنفی محکوم 
ایشان و  لغو كلیه احکام زندان و شالق علیه  كرده و خواهان 
آزادی فوری و بی قید و شرط كارگران، معلمان و دیگر فعاالن 

صنفی زندانی می باشد«.
�2۵اسفند

مقابل  در  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شركت  كارگران  تجمع 
معطل  به  اعتراض  در  قضاییه  قوه  اجرایی  معاونت  ساختمان 

ماندن بی جهت پرونده تعاونی مسکن در دادگاه.
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سرنگون�باد�رژیم�سرمایه�داری�جمهوری�اسالمی�به�
دست�مردم�ایران

�27اسفند
سال   ٥ حکمی،  طی  انقالب   ٣۶ شعبه  تجدیدنظر  دادگاه 
محکومیت زندان »داوود رضوی«، عضوهیئت مدیره سندیکای 

كارگران شركت واحد را تا ٥ سال به حالت تعلیق درآورد
فوالد اهواز و اصفهان

در  اهواز  در  خوزستان  فوالد  شركت  بازنشستگان  تظاهرات 
و  عیدی  و  عقب مانده  حقوق های  پرداخت نشدن  به  اعتراض 

مطالبات سال های گذشته.
�1۵اسفند

تظاهرات بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل استانداری.
�19اسفند

تجمع از بازنشستگان فوالد اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن 
بیمه شان و عیدی سال ٩۷ مقابل استانداری تجمع كردند

بیمارستان�ها
�16اسفند

تجمع كاركنان بیمارستان خمینی كرج برای دومین روز پیاپی 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و وضعیت معیشتی 

مقابل استانداری البرز
�18اسفند

به  اعتراض  در  تهران  پارسیان  بیمارستان  پرسنل  از  جمعی 
تجمع  برگزاری  به  اقدام  نشده خود،  پرداخت  مزدی  مطالبات 

اعتراضی كردند.
�26اسفند

پرداخت نشدن  به  اعتراض  در  كرج  خمینی  بیمارستان  پرسنل 
حقوق و معوقات و عیدی در مقابل استانداری در كرج تجمع 

كردند
کشاورزان

در  رود،  زاینده  سد  محل  در  اصفهانی  كشاورزان  از  جمعی 
به  مسئولین  رسیدگی  عدم  و  رودخانه  خشکاندن  به  اعتراض 
از  انتقال جدید  طرح های  توقف  عدم  و  بی رویه  برداشت های 

زاینده رود تجمع كردند.
�2۵اسفند

مقابل  در  مطالبات شان  پاسخ نگرفتن  دلیل  به  نقده  كشاورزان 
از  تعدادی  ارتباط  همین  در  كردند.  تجمع  نقده  قند  كارخانه 
كشاورزان زحمتکش در یك اقدام اعتراضی وسایل استراحت 
قند  رئیس كارخانه  دفتر  را در جلوی  و سفره محقر غذایشان 

نقده پهن كردند.

فرهنگیان

�2اسفند
مختار اسدی معلم و فعال صنفی از كردستان به قید وثیقه آزاد 

شد.
�6اسفند

تعدادی از معلمان شركتی در قلعه نویی كرمان، مقابل دفتر امام 
جمعه این شهرستان تجمع كردند.

فراخوانی  ایران  فرهنگیان  صنفی  شورای هماهنگی  تشکل های  
برای تحصن در روزهای ۱۲، ۱٣ و ۱۴ اسفند ٩۷ صادر كرد كه 
به دنبال آن معلمان در بیش از ۱۱۰ شهر و صدها روستا دست 

به تحصن زدند
�16اسفند

در  اصفهان  قزوین،  مشهد،  كرمانشاه،  در  فرهنگیان  از  جمعی 
ساختمان  مقابل  در  خود،  مطالبات  برآورده  نشدن  به  اعتراض 
به  اقدام  خود،  مربوطه  استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره 

برگزاری تجمع اعتراضی كردند.
�19اسفند

مربیان پیش دبستانی شهرستان ایذه در اعتراض به استخدام نشدن 
استانداری  ساختمان  مقابل  پرورش،  و  آموزش  در  خود 

خوزستان در اهواز تجمع كردند
شهرداری
�19اسفند

كارگران خدماتی شهرداری یاسوج در جلوی شورای شهر و 
استانداری تجمع كردند.

تجمع كارگران بخش خدمات شهری زیراب به دلیل مطالبات 
معوقه.

بهار  »در  است:  آمده  كارگر  مدافعان  كانون  نوروزی  پیام  در 
چیزی  كارشان  نیروی  جز  به  كه  آنان  است  امید  نیز  پیش رو 
مستقل  تشکل های  ایجاد  و  همبستگی  با  ندارند،  فروش  برای 
برقراری  و  بهتر  زندگی  به  رسیدن  تا  بتوانند  خود  سراسری  و 
زندگی  یك  حق  و  انسانی  ارزش های  آن  در  كه  جامعه ای 
شرافتمندانه و برخوردار از نعم مادی برای همگان فراهم باشد، 

به مبارزات شان ادامه دهند.«
گلوی گل چه فشاری به پنجه بیداد!

كه بهار آمده است و دریایی از گل در راه!•
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سراپای نظام اسالمی، فساد 
مالی و اختالس است

خانهازپایبستویراناست

طریق  از  مردم،  اموال  چپاول  و  دزدی  عبارتی  به  یا  اختالس، 
كشورهای  تمام  در  دولتی  مسئولین  دخالت  با  یا  و  مسئولین 
شاه  هم  انقالب  دوران  در  دارد.  رواج  كمابیش  سرمایه داری 
مردم  اعتراضات  از  جلوگیری  برای  و  زد  زانو  مردم  برابر  در 
و ترس از پیروزی انقالب، نهاد مبارزه با فساد مالی را تشکیل 
داد. حتماً فساد مالی در سطحی بزرگ موجود بود كه شخص 
اول مملکت تشکیل چنین نهادی را ضروری دانست!! درایران 
تشدید  اختالف جناح های حکومت  با مرگ خمینی  اسالمی! 
گشت.  رسانه ای  بزرگ  اختالس های  موارد  آن  پی  در  و  شد 

شاید بد نباشد به چند نمونه از آنها اشاره كنیم. 
شدند.  كشیده  دادگاه  به  اختالس گران  اولین   ۱٣۷۱ سال  در 
بر سر ۱۲٣ میلیارد تومان، معادل تقریبی ۲۴۰ میلیون  اختالس 
را  فاضل خداداد  اختالس  دالر آن زمان. دادگاه شخص دوم 
اعدام كرد كه شخص اول اختالس »مرتضی رفیقدوست«، برادر 
»محسن رفیقدوست« به غارت اموال مردم ادامه دهد. موضوع 
رفیقدوست«،  »مرتضی  از  فریب خوردن وی  و  »فاضلی«  اعدام 
دیگری  جای  در  شاید  كه  دارد  داستانی  خود  دادگاه،  طی 
معادل  تومانی،  میلیارد   ۴ اختالس  یا  و  پرداخت.  آن  به  بتوان 
۴ میلیون دالر آن دوران در سال ۱٣۸۱ معروف به »باند شهرام 
داشت.  رهبری  دفتر  و  مجلس  با  مستقیم  رابطه  كه  جزایری« 
دولتی  دستگاه های  تمام  در  نفوذی  چنان  جزایری«  »شهرام 

او  فرار كند.  زندان  از  انتقال  بود در هنگام  توانسته  داشت كه 
دقیقاً یك سال بعد در عمان دستگیر شد. »شهرام جزایری« در 
نهایت با دخالت بیت رهبری به سیزده سال زندان محکوم شد. 
»شهرام جزایری« در زندان بود كه فساد مالی و اختالس ٣ هزار 
آفرید  »مه  دالری  میلیارد  یك  تقریبی  معادل  تومانی،  میلیارد 
اختالس  این  پیرامون  شد.  ای  رسانه   ۱٣٩۰ سال  در  خسروی« 
پای بسیاری از دولتیان، از جمله چندین نماینده مجلس، »سید 
در  صادرات  بانك  عامل  مدیر  و  كار  وزیر  جهرمی«،  محمد 
دولت احمدی نژاد، »اسفندیار رحیم مشایی« و »خاوری«، مدیر 
عامل بانك ملی به میان كشیده شد. »مه آفرید امیر خسروی، 
ادامه  چپاول  به  مالی  فساد  اصلی  مهره های  تا  شد،  اعدام  هم 
دهند. »خاوری«، مدیر عامل بانك ملی، كه بر روی دالرهای 
از  پر  كیسه های  با  زیرك تر  دیگران  از  بود،  سوار  ملی  بانك 
دالر به كانادا ُگریخت و بدون تردید با جراحی پالستیك تغییر 
چهره داده است و چه بسا در كنار و همراه با دیگر بیگانه پرستان 
وطن فروش در نشست های ضدایرانی با نامی دیگر فعال است. 
»جهرمی« چهره دیگر اختالس فوق با پرداخت ۸ میلیون تومان 
چاقو  دیدید  نه شدند.  احضار  دادگاه  در  اصاًل  بقیه  شد.  آزاد 

دسته خود را به بَُرد؟ 
تبرئه شدن و یا فرار افراد اصلی فسادهای مالی چراغ سبزی بود 
و  هزار   ٣ دزدی  بزرگ تر.  اختالس های  جهت  مسئولین  برای 
۲٥۰ میلیارد تومانی از طرف »سعید مرتضوی«، دادستان اسبق 
تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی. همان سازمانی كه وظیفه 
در  می دانیم  و  كند  اجتماعی  تأمین  را  دولت  كارمندان  دارد 
سرازیری ورشکستگی قرار گرفته است. »سعید مرتضوی« این 
چهره مفلوك نظام دادستانی، كه می باید به داد مردم می رسید«، 
داد همه را درآورد. او قرار بود پنج میلیون و سی صد میلیون 
یورو از »زنجانی«، اختالس گر معروف، دریافت كند و در قبال 
او  به  را  اجتماعی  تأمین  آن ۱٣۷ شركت زیرمجموعه سازمان 
واگذارد. یکی دیگر از موارد فساد مالی او جابجایی چند چك 
به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ٣ هزار و ۲٥۰ میلیارد 
تومان می باشد. »سعید مرتضوی« دارای چنان قدرتی ست كه 

به هیچ نهادی جوابگو نیست. دادگاهی هم باالتر از او نیست.
توسط  ایران  بیمه  در  تومان  میلیاردها  اختالس  و  مالی  فساد 
»محمد رضا رحیمین، مشاور اصلی رئیس جمهور وقت جناب 
كس  هیچ  بر  آن  دادگاه  ولی  گشت  افشاء  هم  نژاد،  احمدی 
دوردانه  عزیز  دولت  هیأت  عضو  ایشان  چون  نیست،  روشن 
بیت  به  دولت ها  تمام  از  خامنه ای  بنابر  كه  دولتی  بود،  رهبر 
چنین  كه  نیست  نظام  شایسته  است.  بوده  نزدیك تر  رهبری 
مالی  فساد  ولی  محاكمه شود.  اختالس  و  مالی  فساد  به  فردی 
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زیر مجموعه دولت سیری ناپذیر است، طمع اش هر روزه بیشتر 
و بیشتر می شود. 

می رسیم به سال ۱٣٩۲ و پایان دوران طالیی دولت عزیزدوردانه 
آقا! با روی كار آمدن شیخ »حسن روحانی«، فساد بزرگ نفتی، 
از  ایرانی  و  ایران  ضد  اقتصادی  شدید  تحریم های  دوران  در 
طرف غرب، توسط وزیر جدید نفت آقای »زنگنه« برمال شد. 
»بابك زنجانی«  شخص اصلی جابجایی پول و اختالس ظاهراً 
است كه از طرف دولت وقت اختیارات بی نظیری داشته است. 
در  بحران  وجود  نتیجه  در  و  اقتصادی  تحریم های  خیر  سر  از 
كشور و موضوع دورزدن تحریم ها، اختالس گران می توانستند 
با حربه ای جدید بر روی بحران ها سوار شوند و میلیاردها دالر 
سود به جیب زنند. پرونده فساد مالی و اختالس »بابك زنجانی« 
اگر  كه  است،  دالر  میلیارد   ۲ از  بیش  نفت  وزارت  در  تنها 
خسارات جانبی را در نظر به گیریم، به بیش از ۴ میلیارد دالر، 
به عبارتی به ٣۶ هزار میلیارد تومان می رسد. »بابك زنجانی« به 

اعدام محکوم شد، ولی حکم اعدام به تعویق افتاده است.
فساد مالی بعدی كه در سال ۱٣٩۲ رسانه ای شد، پرونده مربوط 
ایثارگران است! چه نام های پرطمطراقی!  بنیاد شهید و امور  به 
هشت هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت، ۱٥۴ میلیون دالر 
كاله برداری در بانك های دوبی، كه نزدیك به ۷۰ نفر در این 
شبکه كاله برداری شركت داشتند. اختالس فوق ضربه بزرگی 
به نظام وارد كرد. به این دلیل اول »علی الریجانی« وارد میدان 
چند  با  شهید  بنیاد  از  تفحص  و  »تحقیق  داشت:  اظهار  و  شد 
و  ماند  كمیسیون  در  رفت  بعد  و  شد  انجام  خرج  میلیون  صد 
اصاًل متوجه نشدیم چه شد«! ماجرای مفقودشدن َدَكِل نفتی در 
دوران دولت عزیز دوردانه آقا هم كه سال ۱٣٩۴ ماه ها رسانه ها 
را مشغول به خود كرده بود. طبق قرارداد می بایستی ۸۰ درصد 
قیمت َدَكل بعد از تحویل، واریز شود و این در حالی بود كه 
بدون  بود،  پرداخت شده  مقابل  به طرف  میلیون دالر  كل ۷۸ 
اینکه یك هویج تحویل گرفته شود. بعدها معلوم شد موضوع 
خرید دو َدَكل در میان بوده و نه یك َدَكل، كه قیمت هردوی 
آنها بالغ بر ۱۲۴ میلیون دالربود كه تمام این مبلغ پرداخت شده 

است.
خامنه ای«  علی  »سید  نظام شخص  اصلی  مهره های  از  دوم  نفر 
و  كرده  دخالت  مالی  فسادهای  به  رسیدگی  امور  در  كه  بود 
و  به دهید  فیصله  زودتر  چه  هر  را  فساد  قضیه  »این  فرمودند: 
كشش نه دهید«! اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك 
آقا صورت گرفت،  نیز در دوران دولت عزیزدوردانه  سرمایه 
كه رقم آن به هشت هزار میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد دالر 
آن دوران می رسد. فساد فوق در سال ۱٣٩٥ توسط رسانه های 

غیروابسته درون كشور افشا شد. در جریان این پرونده چندی از 
مدیران صندوق ذخیره )چه ذخیره ای!؟( و مدیران بانك سرمایه 
لشگر  یك  هم چون  با  همه  همسران شان  و  فرزندان  همراه  به 
بازداشت شدند. یکی از اختالس گران از دیگران زرنگ تر بود 
و  برادران  دیگر  همراه  احیاناً  و  فرار كرد  به خارج  موقع  به  و 
آقازاده های فراری به تیم هواداران تحریم و حمله نظامی پیوسته 
است. »این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به دهید و كشش 

ندهید«!
فساد بعدی مربوط میشود به حقوق های نجومی. این پرونده در 
نهایت  بسته شد و در  به واقع خیلی زود هم  و  باز  سال ۱٣٩٥ 
تعداد ٣٩۷ نفر از كارمندان عالی رتبه دولت شیخ حسن موظف 
شدند ۲٣ میلیارد تومان را به خزانه دولت بازگردانند. »این قضیه 

فساد را هر چه زودتر فیصله به دهید و كشش نه دهید«!
در  كه  نجومی،  امالك  به  می رسیم  نجومی  حقوقهای  از  بعد 
شهرداری  به  مربوط  امالك  واگذاری  شد.  برمال   ۱٣٩٥ سال 
تهران در دوران »قالیباف« به نزدیکان و اقوام با قیمت های ده ها 
برابر زیر قیمت واقعی روز می باشد كه در مجموع دو هزار و 
دویست میلیارد تومان كمتر از بهای واقعی فروخته شده بودند. 
سخنگوی قوه قضائیه اعالم كرد در مجموع ۴٥ نفر امالك زیر 
قیمت واقعی را دریافت داشته اند. او قراردادهای فوق را باطل 
اعالم نمود. كسی دستگیر نه شد و »قالیباف«، مسئول اصلی فساد 
فوق هم قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری بعدی را 
دارد، كه رئیس جمهور مردم شود!! »این قضیه فساد را هر چه 

زودتر فیصله به دهید و كشش نه دهید«!
تخلف و اختالس ۱۰۰ میلیارد تومانی بعدی در وزارت نفت بود 
كه سال قبل توسط كاركنان بخش اكتشافات كشف می شود. 
وكالی  احتماال  و  گریخت  خارج  به  موقع  به  هم  اختالس گر 
برادران و آقازاده های فراری از او حمایت می كنند. این پرونده 
فوراً بسته شد. »این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به دهید و 

كشش نه دهید«!
اختالس بعدی هم برمی گردد باز به شهرداری تهران در دوران 
جدید  شهردار  نجفی«،  علی  »محمد  آقا.  دوردانه  عزیز  دولت 
تهران، درباره عملکرد ۱۲ سال حکومت »قالیباف« بر شهرداری 
تهران اعالم كرد، شهرداری تهران ٥۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان 
بدهکار است. وی موارد سوء استفاده های مالی دوران »قالیباف« 
را در ٥۰۰ صفحه تقدیم دستگاه قضائیه كرده است. كار خوبی 
هم كرده. آیا به این پرونده رسیدگی می شود؟ چنین پرونده ای 
در قبال »غالمحسین كرباسچی« مطرح بود كه در نهایت وی به 
سه سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن 
قضیه  »این  بود.  تعلیقی محکوم شده  و ۶۰ ضربه شالق  اموال 

توفان الکترونیکی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(

20



فساد را هر چه زودتر فیصله به دهید و كشش نه دهید«!
شده  افشاء  پتروشیمی  شركت  در  كه  اختالس  تازه ترین  اما 
است، اصل پرونده به سال ۱٣٩۱ مربوط می شود. بنابر »عباس 
موضوع  خاطر  به  كشور،  دادستان  آبادی«،  دولت  جعفری 
به برخی  تحریم ها و دورزدن تحریم ها دادگاه تصمیم گرفت 
میلیارد دالر،  نیم  و  رقم شش  نمود  تأكید  او  نه پردازد.  مسائل 
معامالت كل این شركت است و اصل اختالس حدوداً به سی 
میلیون دالر می رسد. خانم »مریم شیخ االسالمی آل آقا«، یکی 
از اختالس گران این پرونده در همان سال ۱٣٩۱ به كانادا فرار 
اكنون در كنار همسر دیگر خود، جناب »شیخ مهدی  كرد و 
حامی  و  ایران  مردم  تحریم های  سرسخت  هوادار  خلجی«، 
ساختمانی  مختلف  شركت های  ایجاد  با  ایران  به  لشکركشی 
میلیون دالر می شود، سخن  بر ۱۶  بالغ  از پول های دزدی، كه 
ایران  مردم  طلبکار  تازه  اخیرش  مصاحبه های  در  و  نمی گوید 
و  به دهید  فیصله  زودتر  چه  هر  را  فساد  قضیه  »این  هست.  هم 

كشش نه دهید«!
احتکار، اختالس و فساد مالی سرتاسر نظام را دربرگرفته است. 
از بیت رهبری تا بنیاد شهید. از شهرداری تا شركت نفت و.... 
همه دست شان در سفره مردم است. هیچ نهادی قدرت مبارزه 
واقعی با فساد مالی را ندارد. رهبر هم دستور داده زیاد كشش 

ندهید! حاال دستورات بعدی هم در راه اند. 
راهی  یافتن  برای  تالش  تحریم ها،  منطقی  نتیجه  است  روشن 
انقالب  پیروزی  از  بعد  جهت دورزدن تحریم هاست. شوروی 
اكتبر از طرف تمام كشورهای سرمایه داری تحریم شد. دولت 
حامی مردم، كه مردم را حامی خود داشت، توانست با تالش 
قاطعانه مردم، دوران تحریم را پشت  با حمایت  شبانه روزی و 
كشورهای  قوی ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  به  و  سرگذارد 
كشور  هر  جهان خوار  امپریالیست های  گردد.  تبدیل  جهان 
مستقلی را تحریم می كنند. چین نیز دوران تحریم های سخت را 
با حمایت مردم از سر گذراند. حتی كشورهای كوچکی چون 
اقتصادی  تحریم های  تحت  سال هاست  كوبا  یا  و  شمالی  كره 
برخالف  آنان  حکومت های  ولی  به سرمی برند.  جهان خواران 
فروش  وطن  بیگانه پرستان  رسانه های  و  غرب  دروغ  تبلیغات 
ایرانی در فساد مالی فرو نرفته اند، در نتیجه مردم حاضرند در 
چپاول گران  نه روند.  اجنبی  انقیاد  زیر  ولی  كنند،  زندگی  فقر 
حاكم بر ایران از قماش دیگری هستند. به این دلیل است كه 
از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند و این خطر بزرگی است كه 
نهادهای دولت  از  بسیاری  در  تهدید می كند.  را  آینده كشور 

جاسوسان اجنبی مشغول به كارند. 
اجنبی  به  كه  كشور،  از  خارج  ایرانی  رسانه های  هم  طرفی  از 

ناراضی درون  با شایعه پراكنی و اخبار دروغ، مردم  وابسته اند، 
ارقامی دروغین فساد  با  اینها  به خود جلب می كنند.  كشور را 
مالی درون نهادها و شخصیت های دولتی را افشاء!!! می كنند، 
محض  به  را  فراری  آقازاده های  و  دزدان  این  ههمان ها  ولی 
هم،  با  و  می كنند  دعوت  خود  رسانه های  به  خارج  به  ورود 
گروه های اپوزیسیون وابسته به اجنبی را تشکیل می دهند. اینها 
اینها  ندارند.  مشکلی  اختالس  و  فساد  اصل  با  هیچ كدام شان 
حکم  مردم  ثروت  و  مردم  بر  خود  كه  است  این  تالش شان 
اختالس گراند.  خود  رسند،  قدرت  به  اینها  از  كدام  هر  رانند. 
با اختالس گران فراری هم صدا، هم زبان  این است كه  نه  مگر 
بیگانه پرستان  این  دیگر  عبارتی  به  می شوند!  هم گروه  و 
وطن فروش مسئولین و مقامات را به دزدی و اختالس تشویق 
می كنند و درواقع به آنها این پیام را می رسانند كه با پول های 
شوند،  هم صدا  آنها  با  و  كنند  فرار  آمریکا  و  كانادا  به  مردم 
با هم  باشند. مگر همین ها  نیز تضمین كرده  كه آینده خود را 
و  كوفت  هزار  و  ایرانیاران  انقالب،  شورای  تبعید،  در  دولت 
زهر مار را تشکیل ندادند؟ در این میان گویا »رضا پهلوی« از 
پول های  می گوید  وقتی  می خواهد،  باج  فراری  اختالس گران 
اختالس ایرانی ها باید به اپوزیسیون واگذار شود. در واقع تالش 

می كند شریك دزد شود. 
»خاوری«  است هم  نموده  ادعا  آبادی«  »عباس جعفری دولت 
تعقیب  تحت  قانوناً  آقا«  آل  شیخ االسالمی  »مریم  خانم  هم  و 
هیچ گونه  بین المللی  پلیس  ولی  دارند.  قرار  بین المللی  پلیس 
 FATF همکاری نمی كند. مگر نه گفته بودند كه هدف اصلی
در واقع جلوگیری از پولشویی است؟ حی و حاضر این دو تن 
پلیس  دراختیار  آبادی«  دولت  جعفری  »عباس  كه  مداركی  با 
و  داده اند  انجام  پول شویی  عمل  است،  داده  قرار  بین المللی 
 FATF باید به دادگاه تحویل داده شوند. دیگر بهانه ای برای
نیست. روشن است در امر اختالس و فساد مالی تمام كشورهای 

سرمایه داری شریك هم هستند.
فقط سرنگونی نظام منفور سرمایه داری فاسد و دزد جمهوری 
دیکتاتوری  دولت  توسط  سوسیالیسم  برقراری  و  اسالمی 
هرگونه  و  مالی  فساد  علیه  بر  جد  بطور  است،  قادر  پرولتاریا 
بیگانه پرستان  تردید  بدون  كند.  مبارزه  جامعه  در  بی عدالتی 
از  دست  جهان خوارشان  اربابان  همراه  به  ایرانی  فروش  وطن 
توطئه نه خواهند كشید، برعکس فشار را بر مردم و دولت حامی 
مردم می افزایند. مردم اگر دولت را از آن خود به دانند، در برابر 
توطئه های دشمنان مقاومت خواهند كرد و بر آن چیره خواهند 

شد. سوسیالیسم دارای چنین خصلتی است. •

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
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ایران آبستن حوادث بزرگی است
نامهایازایران

سرنگونی  یکی  داشت!  عظیم  دست آورد  دو   ۱٣٥۷ بزرگ  انقالب 
توانای  دست  به  پهلوی  سیاساخته  و  نوكرصفت  و  سرسپرده  رژیم 
مردم ایران بود و دست آورد عظیم تر و تاریخی تر وعمیق تر دومی، 
ضربه مُهلکی بود كه روحانیت به رهبری خمینی به دین و مذهب زد! 
گرچه تاوان سنگینی پرداخت شد، اما نسل، به ویژه بعد از انقالب، 
تاریخ  به  كه  وقتی  و  بُردند  مذهب  پوسیده  درون  و  ماهیت  به  پی 
كه  شیرینی  جان های  هزاران  به  می خورند  می كنند، حسرت  رجوع 
زندگی شان را در مبارزه علیه خزعبالت و چرندیات مذهبی از دست 

دادند.
شوال  ماه  در  »قادسیه«  نبرد  ایرانیان،  با  بادیه نشین  اعراب  نبرد  اولین 
سال ۱٥ هجری قمری )مطابق با سال ۶٣۶ میالدی( بود. جنگ های 
متعدد ایران ساسانی با امپراطوری بیزانس )روم شرقی( و اختالفات 
به  را  ایران  پادشاهی ساسانیان، چنان جامعه  اواخر  عمیق طبقاتی در 
ضعف و تالشی كشانده بود، كه ایرانیان آن زمان به مانند امروز به 
دنبال »ناجی« می گشتند. در عوض اعراب متشکل و مومن و معتقد به 
گفته و دستورات محمد و ایمان قوی به بهشت بعد از مرگ، و حکم 
قاطع قرآن »یقاتلون الیومن باهلل« تازیان، به سركردگی »سعدبن اب 
وقاص« )پدر عمرسعد( را به راحتی بر ایرانیان چیره كرد. و متعاقب 
آن حدود ۲۰ سالی طول كشید تا سرتاسر ایران زیر سلطه متجاوزان 
سال،   ۱٣۸٣ به  قریب  یعنی  امروِز،  به  تا  زمان  آن  .از  درآمد  عرب 
نظامی،  عرصه های،  تمامی  در  وطن دوست  و  آزادی خواه  ایرانیان 
مقاطع  بعضی  در  اگرچه  جنگیدند.  تازیان  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
تاریخی، موفق بودند، اما هرگز پیروزی كامل را به دست نیاوردند. 
شرح این رشادت ها و مبارزات خون آلود سخن ما را به درازا خواهد 

كشید و لذا فقط به یك نمونه برجسته، اما غم انگیز اشاره می كنیم.
۱۲٥۰ سال پیش در یك خاندان زرتشتی، طفلی تولد یافت »روزبه« 
نام، كه بعدها به نام »ابن مقفع« مشهورشد. او یکی از درخشان ترین 
وی  بود.  پارسیان  غنی  فرهنگ  و  نثر  و  ادب  در  ایرانی  چهره های 
انسانی تیزهوش، دانشمند و مغرور و سرفراز و فرزند خلف نیاكان ش 
زبان  به  و  ترجمه  عربی  زبان  به  را  یونانی  و  ایرانی  فرهنگ  او  بود! 
عرب منتقل و بدین وسیله برتری تفکر ایرانی و یونانی را به رخ اسالِم 
كامل  اعراب چیرگی  بر  فرهنگ،  در عرصه  او   ! می كشید  عرب ها 
داشت. بر این اساس »منصورعباسی«، خلیفه غٌدار عباسیان و كشنده 
»ابومسلم خراسانی«، از این جوان رشید و فاضل ایرانی كینه گرفت و 

مخفیانه دستورقتل  او را صادر كرد .
امیرجنایتکار بصره به نام »سفیان« خدعه كرد واو را به خلوت برد و به 

فتوای علمای اسالم ذبح شرعی كرد.
تو  مُثلِه  :»بر  انداخت و گفت  تنور  بُرید و در  ازهم  او را  اندام  یعنی 
كردی«.  تباه  مردمان  بر  دین  و  زندیقی  تو  چه  نرود،  مواخذتی  مرا 
كشتار آزادی خواهان در تمام دوران تسلط دین و در طول چهل سال 

حکومت مذهبی خمینی هم تداوم یافت .
دین پدیده ایست جان سخت و قرنها پایدار می ماند!

از دالیل جان سختی دین، فقر، عدم آگاهی، جنگ، بی خانمانی و به 
طور كلی بالیای مخرب طبیعی و اجتماعی است كه اندیشیدن را از 
آدمی سلب می كند و انسان ها چون مقهور طبیعت و تحت سركوب 
شدید قرار می گیرند، به مذهب پناه می برند و دست بر آسمان بلند 
می كنند! رژیم اسالمی علی رغم هشدار برخی از»علما«، مبنی برعدم 
دخالت دین در حکومت، چنان احکام دین را برهمه شئون زندگی 
دخالت داد، كه عرصه برمردم تنگ شد. این عمل رژیِم امام زمانی، 
نتیجه عکس به بارآورد. اسالم ناب محمدی خمینی، از طرف مردم 
چنان به نقد كشیده شد كه هرگز در طول عمر۱۴۰۰ساله اش سابقه 
نداشت .بی اعتبارشدن مذهب، به خصوص در بین نسل جوان، قدمی 
جمهوری  مقدس  نظام  غیر  به  قدرتی  هیچ  به شمارمی آید.  غول آسا 
از  بعد  كه  گفت  می توان  جرأت  به  نبود.  اینکار  به  قادر  اسالمی ، 
این رژیم، اسالم دیگر هیچگاه كوچك ترین نقش و جایگاهی در 

زندگی نسل های بعدی نخواهد داشت !
»گفتم ای شیخ اگر جمله كماالت تو این است،

خوش باش كزین جمله كماالت گذشتیم !«
رژیم اسالمی سیاست سركوب وحشیانه اش را تشدید خواهد كرد. 
این  رئیسی«،  »ابراهیم  و  داد  تغییر  را  قاضی القضات اش  اینکار  برای 
»حجاج ابن یوسف ثقفی« قرن بیست و یکم را بر مسند قوه قضائیه 
برای  شالق  ضربه  و۱۴۸  زندان  سال   ٣۸ حکم اش  اولین  كه  نشانید 

نسرین ستوده، این انسان شریف بود.
به نظر من این حکم و احکام دیگری نظیر این مثل زندان و شکنجه 
دیگری  شجاع  زنان  شکنجه  و  دستگیری  و  بخشی  اسماعیل  برای 
برای حفظ  اسالمی  رژیم  مذبوحانه  تالش های  قُلیان«،  »سپیده  چون 

نظام سیاه خود خواهد بود. اما زهی خیال باطل !
هرپدیده ای در این گردش كائنات عمری دارد. عمر نظام »مقدس« 
نمی دانم.  آمد،  پیش خواهد  است. چه  به آخر خط رسیده  اسالمی 
نبود  در  ما،  دلگشای  و  زیبا  سرزمین  این  كه  به گویم  می توانم  فقط 
متأسفانه ضعف حزب  و  سیاسی  آگاه  رهبری  و  نیرومند  تشکیالت 
طبقه كارگر و نیروهای دمکرات و ضدامپریالیست، آبستن حوادث 

هولناكی خواهد بود!
اما بنا به گفته سعدی :

»براه بادیه رفتن بِه از نشستن باطل،
و گر مراد نیابم، به قدر ُوسع بکوشم«•
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دست ها از سوریه کوتاه باد!
به محکومیت در )توفان( ایران كار حزب اعالمیه

رسمیتشناختنبلندیهایجوالنتوسطدولتآمریکا

به  درباره  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  اخیر  تصمیم 
بر  رسمیت شناختن حاكمیت رژیم اشغالگر و متجاوز اسراییل 
و  ملی  عرصه  در  را  شدیدی  واكنش های  جوالن  بلندی های 

بین المللی درپی داشته است.
به  با  مخالفت  در  كشور  این  سراسر  در  سوریه  مردم 
رسمیت شناختن حاكمیت رژیم صهیونیستی اسرائیل بر جوالن 
توسط امپریالیسم آمریکا، تجمعات اعتراضی برپا داشته و این 

اقدام استعماری و غیرقانونی را شدیدا، محکوم كرده است.
خود  اعتراضی  پالكاردهای  در  سوریه  مقاوم  و  قهرمان  مردم 
اسراییلی و تركیه ای و آدمخواران  علیه متجاوزین آمریکایی، 
داعشی شعار داده و خواهان خروج فوری و بی قید و شرط همه 

متجاوزین از خاك كشورشان شده اند.
تظاهركنندكان خواهان محاكمه ناقضان حقوق بین الملل و در 

رأس آن آمریکا و اسراییل شدند.
مارس/۷   ۲۷ )چهارشنبه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  جلسه  در 
آمریکا،  اروپایی  متحدین  جمله  از  اعضا  تمامی  فروردین(، 
تصمیم دولت آمریکا را نقض قوانین بین المللی توصیف كردند 

و شدیداً این سیاست ماجراجویانه را به زیر پرسش بردند.
ملی  حقوق  از  قاطع  دفاع  ضمن  )توفان(  ایران  كار  حزب 
قوانین  نقض  در  آمریکا  امپریالیسم  محکومیت  و  سوریه  ملت 
همه  جوالن  بلندی های  اشغال  رسمیت شناختن  به  و  بین المللی 

امپریالیستی  اقدام  این  محکوم ساختن  در  را  مترقی  نیروهای 
استعماری فرامی خواند!

تركیه  اسراییل،  اشغال سوریه توسط  )توفان(  ایران  حزب كار 
و آمریکا را، كه نقض آشکار تمامیت ارضی و مغایر با منشور 
سازمان ملل متحد و حقوق ملل است، قویاً محکوم می كند و 
از همگان می خواهد به افشای توطئه ای كه علیه خلق سوریه در 

جریان است، به پردازند و آن را محکوم نمایند.
حزب كار ایران )توفان( خواهان خروج فوری و بی قید و شرط 
سوریه  خاك  از  اسراییلی  و  ای  تركیه  آمریکایی،  متجاوزین 
است و این حق قانونی و مشروع ملت سوریه است كه با توسل 

به هر سالحی متجاوزین را ازخاك كشورش بیرون ریزد!
تروریست دولتی  بزرگ ترین  این  امپریالیسم آمریکا  بر  مرگ 
جهان، ناقض حقوق ملل، ضد حقوق بشر و دشمن شماره یك 

بشریت.
دستها از سوریه كوتاه باد!

حزب كار ایران )توفان( شنبه ۱۰ فروردین ۱٣٩۸•

از انتشارات حزب کار ایران )توفان(
جهت تهیه این اثر با ما تماس حاصل فرمائید
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گشت و گذاری در فیسبوک، پاسخ 
به چند پرسش )۳(

طرح  ماركس  كه  پرولتاریا،  دیکتاتوری  مضمون  »آیا  پرسش: 
در  پرولتاریا«  و»دیکتاتوری  استالین  دوره  خودكامگی  با  كرد، 
اتحاد شوروی تفاوت نداشت؟ لنین هرگونه فراكسیون را ممنوع 
برنمی تابید  را  انتقادی  هیچ  نظریه  این  تبع  به  هم  استالین  و  كرد 
پرولتاریا  دیکتاتوری  درباره  لطفاً  ُكشت.  را  انسان  ومیلیون ها 

دقیق تر و بی تعصب تر به پردازید.
خود  گروگان های  از  تن   ۶۴ كموناردها  كه  زمانی  عزیز،  رفیق 
در  بورژوازی  اخالقیون  و  ناب  دمکرات های  كردند،  اعدام  را 
قاتل اند،  اینها  هستند،  تروریست  اینها  كه  زدند  فریاد  دنیا  سراسر 
اینها بیگناهان را كشته اند. و از جمله این بیگناهان یکی هم اُسقف 
بزرگ پاریس بود. تنها كسی كه در آن دوران قاطعانه از كموناردها 
دفاع كرد، ماركس بود، كه فریفته اظهارات اخالقی!! این آقایان 
به كموناردهای  وقیحانه  »ورسائی«ها  زمانی كه  هم  بعد  و  نه شد، 
پاریس حمله كردند و دریای خونی كه از كموناردها ریختند، این 
نکردند آن مسائل اخالقی خود  ناب دیگر جرأت  دمکرات های 
بورژوازی،  توسط  كارگر  هزاران  اكنون  كه  چرا  دهند،  بروز  را 
كه َدم از اخالق ناب می زد، در آنجا قتل عام می شدند. در مورد 
سوسیال رولیسونرها و یا اس ارهای چپ در روسیه نیز، كه اساساً 
خمیره آنها از اخالقیات ناب سرشته شده بود، این اخالقیات ناب 
مانع نه شد تا آنها زمانی كه با لنین در مخالفت قرار گرفتند، حتی 

لنین را نیز ترور به كنند.
دمکراتیك  شکل  عالی ترین  در  دولت  كه  كرد  فراموش  نباید 

هم  سوسیالیستی  دولت  و  است  دیکتاتوری  ماهیتاً  بورژوایی، 
ایکاش  نقیصه است و  دیکتاتوری است. دیکتاتوری اصوالً یك 
وجود  آن  به  احتیاجی  انسان  واقعی  آزادی  و  استثمار  محو  برای 
با اوهام  از آنند كه خود را  اما ماركسیست ها واقع بین تر  نداشت. 
با پیروی از آموزش بزرگان و  و آرزوهای خوش به فریبند، آنها 
اندیشمندان ماركسیسم و با تجربه از انقالبات گذشته نیك می دانند 
كه برای رسیدن به كمونیسم، برای رهائی واقعی و همیشگی انسان 
از قیودات اسارت آور چاره ای جز گذار از یك دیکتاتوری نیست. 
این نقیصه تا مادامی كه طبقات وجود دارند، مادامی كه پرولتاریا 
وجود دارد، و مادامی كه سیمای جهان تغییری اساسی نیافته است، 
وجود خواهد داشت. اما دیکتاتوری پرولتاریا علیرغم جنبه قهری 
و علی رغم ُرعب و وحشت و جبری كه برای بورژوازی و بقایای 
پرولتاریا،  دیکتاتوی  دارد.  نیز  دیگری  جنبه  می كند،  حاكم  او 
دیکتاتوری توده های رنجبران و زحمتکشان بر علیه استثمارگران، 
چپاولگر  ناچیزی  مشت  علیه  بر  ملت  عظیم  اكثریت  دیکتاتوری 
است و در این معنا با دیکتاتوری اقلیت بر اكثریت و دیکتاتوری 
بار  بوده و هزاران  متفاوت  بر كارگران و زحمتکشان  بورژوازی 
از آنها دمکراتیك تر است. رعب و وحشت دیکتاتوری پرولتاریا 
اجرای  عامل  خود  خلق  توده های  نیست،  خلق  توده های  برای 
دیکتاتوری اند و برای پرولتاریائی كه تحت این دیکتاتوری صنعت 
و كشاورزی هنر و فرهنگ را رشد می دهد، كشور را شکوفا و 
مدرن می كند و جهانی نو با قدرت سرپنجه های خود می سازد و 
خود از آن بهره می گیرد. این دیکتاتوری خفت آور نیست، بلکه 
هیچ  و  می دارد  اعالم  آنرا  آشکارا  آنرو  از  و  است  افتخارآفرین 

سعی و كوششی در مخفی داشتن آن انجام نمی دهد.
دیکتاتوری  كار  و  رنج  توده های  بر  كه  آنجا  از  بورژوازی  اما 
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می كند، از آنجا كه در سایه حکومت خود دست رنج كارگران را 
می رباید و از آنجا كه فقر و فالكت عامه مردم را موجب میشود و 
كارگران را بصورت گدایانی كه در جستجوی كارند، درمی آورند 
دروغ  به پوشاند،  را  خود  حکومت  ماهیت  كه  است  مجبور  و... 
از الشه  استخوانی كه  با تکه  و  به نامد  آنرا دمکراسی  به گوید، و 
می كند،  پرتاب  بورژوازی  خرده  روشنفکر  سوی  به  شده  غارت 
زبان و قلم انها را نیز به خدمت می گیرد تا توده ها را از دیکتاتوری 
آن  آهنین  سرپنجه  از  و  هیبت«  بد  و  زشت  »غول  این  پرولتاریا 
امپریالیسم،  و  بورژوازی  بر جنایات  ریاكارانی كه  دارند.  برحذر 
قتل  به  گوناگون  انحاء  به  را  نفر  هزار  ده ها  جهان  در  روزانه  كه 
می رسانند، سرپوش به گذارند ولیکن برای نابودی استثمارگران و 
نابودی جاسوسان ضدكمونیست، كه بر علیه تنها حکومت  برای 
زحمتکشان از هیچ اقدامی نیز خودداری نکرده اند، هزاران ضجه 

و زاری براه انداخته اند.
از  بیش  مراتب  به  جهان  در  امپریالیسم  جنایات  از  روز  یك  هر 
اما  پرولتاریاست.  دیکتاتوری  استقرار  دوران  كشتارهای  تمام 
با  از جنایات خویش  اذهان مردم  برای منحرف كردن  بورژوازی 
محدودیت های  فشار  زیر  در  شده  سركوب  خصائل  مستمسك 
دیکتاتوری پرولتری بیش از هر چیز كین تبلیغات خود را بر یك 
ساختمان شکوهمند  با  كه  بشریت،  افتخارآمیز  و  تاریخی  دوران 
چیزی  نه  امر  این  و  است  گرفته  نشانه  است،  مزین  سوسیالیسم 
تصادفی و نه غیره منتظره است. انقالب، مادام كه چون پهلوانان 
افسانه ای به پیش می تازد و امیال ظالمانه و پست را به زنجیر كشیده 
و برای صیانت نفس خویش در دل توطئه گران و دشمنان داخلی و 
خارجی ِ شمشیر بدست رعب و وحشت می آفریند، مورد بدترین 
حمالت و افترائات است. مگر انقالب كبیر فرانسه و رهبر برجسته 
آن »روبسپیر« و به قول مردم آن روزگار »این مرد فسادناپذیر« كم 
مورد اتهام دشمنانه »بشردوستان« نازك دل بوده است!؟ خوبست 

همانگونه كه  ه. ج ولز در كتاب تاریخی اش متذكر شده است:
در  فرانسه(  كبیر  انقالب  زمان  )یعنی  زمان  همان  كه  را  »وقایعی 
انگلستان و آمریکا و سایر كشورها روی می داد، فراموش نه كنیم. 
قانون جنائی مخصوصاً برای دفاع از مالکیت صورتی بسیار خشن 
و وحشیانه داشت و مردم بنام این قانون برای تجاوز ناچیزی به دار 
آویخته می شدند و در بعضی از جاها شکنجه دادن هنوز بصورت 

رسمی معمول بود« را بیاد داشت.
ولز می گوید:

رهبری  ماهه   ۱۶ دوران  )منظور  انقالب  »ترور«  دوران  همان  »در 
روبسپیر كه ۴ هزار نفر كشته شدند( خیلی بیش از آنچه در فرانسه 
را  انگلستان و آمریکا اشخاص  اعدام شدند، در  با گیوتین  مردم 
به تاریخ جهان«، جلد  به نقل از نهرو- »نگاهی  بدار آویختند«. ) 

۲، صفحه ۷٣۷(.
محاكمه  میز  به  كه  انقالبیون اند  همواره  بورژوازی  جهان  در  اما 
كشیده می شوند. هزاران جنایات امپریالیسم در سراسر جهان، كه 
تاریخ رشد آن با خون مردم ترسیم شده، كشتار میلیون ها كارگر و 
دهقان شوروی سوسیالیستی آن روزگار و... بر قلب های نازك تر 
و  بی نام  مردم  این  كه  گوئی  ندارد،  اثر  روشنفکران  این  ُگل!  از 

نشان شایسته به حساب آمدن نیستند. 
خروشچف مرتد كار مخرب خود را با حمله به »كیش شخصیت 
استالین و اشتباهات« او را در قالب »شروع دوباره لنینیسم در شکل 
اصلی خودش« و تکامل سیستم كمونیسم آغاز نمود. گورباچف 
همان وعده های عوام فریبانه را به منظور سردرگم نمودن نیروهای 
شده اند:  روشن  كاماًل  مسائل  حاضر  حال  در  نمود.  تکرار  چپ 
»تکامل  بهانه  به  می گردد،  باز  تزار  لنین«،  به  »بازگشت  بهانه  به 
كمونیسم«، سرمایه داری وحشی حمله ور شده است. اغلب كسانی 
كه به جناح چپ تعلق دارند، چند كتابی را در مورد فعالیت های 
آنها  خوانده اند.  غربی  جاسوسی  سازمان های  و  سیا  سازمان 
آموخته اند كه جنگ روانی و سیاسی در مجموع مهم ترین بخش 
جنگ مدرن را تشکیل می دهند. تهمت و افترا شتشوی مغزی فتنه 
انگیزی تحریف ها از انواع مختلف، تشدید تضادها، تهمت و افترا 
نسبت  مخالفان  به  آنرا  سپس  كه  جنایات  تدارك  و  مخالفان  به 
دهند، از جمله روش های معمولی هستند كه در جنگ مدرن كه 

مورد استفاده سازمان های جاسوسی غرب قرار می گیرند.
امکانات  با  و  انرژی  بیشترین  با  امپریالیست ها  كه  جنگ هایی  اما 
پنهانی،  جنگ های  نظامی،  جنگ های  انداخته اند،  براه  عظیم 
جنگ های سیاسی و جنگ های روانی، جنگ های ضدكمونیستی 
هستند. آیا این آشکار نیست كه كمپین ضداستالین اساس جنگ 
سخنگویان  بود؟  كمونیسم  و  سوسیالیسم  علیه  بر  ایدئولوژیکی 
كار  از  برژینسکی كه  و  آمریکا، كیسینجر  ماشین جنگی  رسمی 
محبوب  نویسنده  دو  تصادفاً  »كه  كانکوست،  و  سولژنیتسین 
تقدیر  بودند«،  آنارشیست ها  و  ترتسکیست ها  دمکراتها،  سوسیال 
به جای »كشف حقیقت در  بود كه آنها  اما واقعیت آن  نمودند. 
مورد استالین« در میان متخصصان ضد كمونیسم، به دنبال اجرای 

جنگ روانی بودند كه توسط سازمان سیا تدارك دیده می شد.

رفیق عزیز، اینهاست فشرده ای از نظرات حزب ما در مورد استالین 
و دیکتاتوری پرولتاریا. در مورد اینکه چرا خروشچف به قدرت 
دوره  شوروی   سوسیالیستی  نظام   در  نارسائی هایی  چه  رسید، 
استالین وجود داشت كه رویزیونیستنها به قدرت رسیدند و سرمایه 
داری را احیا  نمودند ، موضوع بعدی است كه درفرصت مناسب 

بدانها می پردازیم. پایان•
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پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام 
)۲(

پرسش: دوستان محترم حزب توفان، متأسفانه شما هنوز دست 
از دفاع از جنایت و از جمله جنایت استالین و قتل عام افسران 
لهستانی در كاتین، كه به دستور شوروی ها ُكشته شدند، دست 
این  می كنید.  صحبت  آزادی خواهی  از  آنوقت  برنمی دارید، 
كشتار در تاریخ ثبت شده است. آیا هنوز بر حقایق اثبات شده 

گذشته پای می فشارید؟
جعل اسناد كاتین

سرخ،  ارتش  گوبلز،  دروغ پراكنی  از  بعد  ماه   ۴ كه  هنگامی 
لهستان را از وجود منحوس ارتش نازی ها پاك كرد، ارگان های 
مسئول در شوروی دستور تشکیل »كمیسیون مخصوص« جهت 
تحت  كمسیون  این  دادند.  را  كاتین  جنایت  تحقیق  و  بررسی 
ریاست دكتر »بوردینگو«، رئیس بخش جراحی ارتش سرخ و 
اضافه  به  تولستوی«،  »آلکسی  نویسنده شهیر روسی  با شركت 
كارشناسان و متخصصین پزشکی قانونی، حالل احمر و گروه 
این  گزارشی  گرفت.  شکل  »پوتمکین«  فرهنگی  و  تحقیق 
نشریه   ۱۰ شماره  در  جمله  از  مختلف،  زبان های  به  كمیسیون 
»عصر نو« به تاریخ ٥ مارس ۱٩٥۲ به زبان آلمانی به چاپ رسید.

این بررسی و تحقیق در ژانویه ۱٩٥۴ به پایان رسید و در همان 
ماه نیز انتشار یافت.

از  نازی ها پس  را  اسناد كاتین  اشاره كردیم  قبال  همانطور كه 
شکست در استالین گراد در سال ۱٩۴٣جعل كردند.

تقریباً تا سال ۱٩٩۰ جهانیان بر این باور بودند كه جنایات كاتین 

را نازی ها مرتکب شده اند.
پس از فروپاشی شوروی، آمریکا كه جناح های دست راستی در 
آن از سال ۱٩٥٣ جعلیات »گوبلز« را پی گرفته بودند، آنرا به 
ضرب دالر به حلقوم گارباچوف- یلتسین فرو كردند. آنها نیز 
از آن به عنوان ابزار چاپلوسی برای تأمین منافع الیگارشی تازه 
به قدرت رسیده در زدوبندها و سوداگری های بین المللی علیه 

استالین استفاده كردند.
آنها حتی رونوشت اسناد جعلی را به دولت لهستان نیز تحویل 
مجلس،  نماینده  ایلیوخین«،  »ویکتور   ۲۰۱۲ سال  در  دادند. 
شوند«  »والدیسالو  و  تاریخ  پژوهش گر  استریگین«،  »سرگی 
حزب  سیاسی  دفتر  به  را  »بریا«  نام  به  نامه ای  جعل  چگونگی 
كمونیست سراسری شوروی با شماره ۷٩۴/ب به تاریخ مارس 
لهستانی  اسیران  از  نفر  هزار   ۲۰ تیرباران  آن  در  كه   ،۱٩۴۰

پیشنهاد شده بود، افشا كردند.
»الکساندر الكوفلیوف«، معمار نوسازی، طراح و مسئول جعل 
»نامه بریا« در دستگاه امنیتی »باریس یلتسین« تا سال ۱٩۴۶، ابتدا 
در مسکو و سپس در شهرك »زارچیه« كار می كرد. در این مركز 
صدها سند »تاریخی« جعلی و نیز جعل امضاء و دستکاری در 
بسیاری از اسناد واقعی انجام گرفت. جعل چندین سند تاریخی 
مربوط به دوران استالین به ویژه اسناد دفتر سیاسی حزب، در 
رابطه با كاتین را »گنادی زیگانف«، دبیر اول حزب كمونیست 
فعلی روسیه در تاریخ ۱۲ می ۲۰۰٩ و »ویکتور ایلیوخین«، یکی 
دیگر از رهبران این حزب و نماینده مجلس دوما تابستان ۲۰۱۰ 
افشاء نمودند و رونوشت اسناد جعلی و اصلی را در صحن دوما 

و نیز در مصاحبه های مطبوعاتی نشان دادند.
و  روسیه  اساسی  قانون  دادگاه  به  حزب  این  رابطه  همین  در 
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دادگاه استراسبورگ بر علیه دولت پوتین اعالم جرم كرد ولی 
حکومت روسیه از ارائه سند به دادگاه های یاد شده سر باز زد. 
»ویکتور ایلیوخین« تا روز مرگ اش معتقد بود كه »اسناد تقلبی 

با هدف بدنام كردن استالین... جعل شده اند«.
دادگاهاروپابهجعلیبودناسنادكاتینرأیداد

لهستانی  افسران  بستگان  یکباره  به   ۲۰۰٩ و   ۲۰۰۷ سال های 
را  كاتین  در  افسران  تیرباران  دستور  اینکه  بر  مبنی  شکایتی 
استراسبورگ  در  اروپا  دادگاه  به  است،  كرده  صادر  استالین 
تقدیم كردند. اما ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲ دادگاه اروپا با صدور حکمی 
جنجالی »اسناد« ارائه شده روسیه در دوره گارباچف – یلتسین 
در  شوروی  وقت  دولت  و  استالین  بودن  مجرم  بر  مبنی  را، 

تیرباران ده ها هزار افسر لهستانی در كاتین، جعلی اعالم كرد.
جعلی بودن  بر  مبنی  اروپا  دادگاه  رأی  اخبار  انتشار  پی  در 
پوتین  ضداستالینی  و  ضدكمونیستی  الیگارشی  ماشین  اسناد، 
-مدودیوف رآی دادگاه اروپا را فاقد اعتبار دانست و كماكان 
قلمداد كردند. در  را مسئول جنایات كاتین  »بریا«  و  »استالین« 
كرد  اعالم  صراحت  با  رأی  این  صدور  با  اروپا  دادگاه  واقع 
روسیاهی  واقع  در  نیست.  كاتین  جنایت  مسئول  شوروی  كه 
به ذغال مان. دولت روسیه بیش از ۲۰ سال به جنایاتی اعتراف 

كرده كه نازی ها در سالهای ۴۰ در كاتین مرتکب شده اند!
خود  دادگاه  كه  بود  واضح  آنچنان  كاتین  اسناد  بودن  جعلی 
را از ادامه بررسی بی نیاز دانست. واقعیت این است كه قضات 
اروپا معموالً نه بر اساس شایعه و اتهام زدن هرچه بزرگ تر، كه 
بر اساس اسناد و مدارك مستدل و معتبر قضاوت می كنند. برای 
را صادر  اعدام جمعی  فرمان  استالین  كه  ادعا  این  ثابت كردن 
كرده، سند و مدرك الزم است. اما قضات دادگاه اروپا سندی 
ارائه  نه یافتند. حتی مدارك  باشد،  این قضیه  اثبات  بر  دال  كه 
ادعا  این  اثبات  در  زمینه  این  در  نیز  لهستانی ها  جانب  از  شده 
كه عاملین كشتار كاتین شوروی ها بودند، نه توانسته نقشی ایفا 
را  دادگاه  اعضای  نه توانست  اسناد جعلی  به دیگر سخن  كند. 
متقاعد كند. دادگاه درعین حال بر اینکه كشتار اسرای كاتین 

جنایت جنگی بوده است، صحه گذاشت.
درواقع برمالشدن این افتضاح تاریخی نشان می دهد كه گروه 
حد  چه  تا  اهداف اش  به  تحقق بخشیدن  راه  در  »گورباچف« 
اما بدنام كردن ارتش سرخ  نیاز داشت.  به بدنام كردن استالین 
با دادن  تعیین كننده ای كه شوروی  استالین و نقش  به رهبری 
ایفا  نازی  آلمان  ارتش  بر  متفقین  پیروزی  در  قربانی  میلیون ها 

كرد، با هر بهانه ای، تبدیل به »تف سرباال« خواهد شد.
متوفای  و  سابق  جمهور  رئیس  وایسکر«،  فن  »ریچارد  حتی 
آلمان، عضو حزب دموكرات مسیحی آلمان، علناً نجات كشور 

خود از چنگال فاشیسم را در درجه اول مدیون كشور شوروی 
و ارتش سرخ می دانست. پایان 

***
بود  ضروری  غیر  بهمن  انقالب  كه  نمی كنید  فکر  پرسش:آیا 
و  گرانی  افزایش  مردم،  وضع  شدن  بدتر  باعث  تحول  این  و 
بیکاری و اعتیاد و فحشا و بدبختی مردم شده است؟ آیا وضع 

مردم این همه در زمان شاه خراب بود؟ 
پاسخ: دوست عزیز، دلیل بروزانقالب بهمن ٥۷ از روی خوشی 
و رفاه و سیری شکم ملت نبود كه اینروزها از طریق رسانه های 
به  و  می شود  تبلیغ  پهلوی  سلطنت  هواداران  مرزی  برون 
مهندسی افکار مشغول اند. هدف انقالب بهمن برچیدن استبداد 
فردی قرون وسطایی شاهنشاهی و فقر و بی عدالتی و سركوب 
ما  كه  همانطور  اما  داشت،  عینیت  جامعه  در  كه  بود  مخالفین 
مردمی،  و  مترقی  بدیل  فقدان  به خاطر  تحلیل كرده ایم،  بارها 
كه نتیجه سیاست های مستبدانه رژیم شاه بود، زمینه روی كار 
انقالب  ساخت.  فراهم  را  دارودسته اش  و  خمینی  رژیم  آمدن 
بهمن و هر انقالبی نتیجه رشد تضادهای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی است، كه رخ می دهد و غیر قابل پیشگیری است. ملت 
برای زندگی بهتر، برای آزادی، استقالل و جمهوری و عدالت 
مستبدان  تبلیغات  برعکس  بهمن،  انقالب  می آید.  میدان  به 
منابر و  افزایش مساجد و  برای اسالم و روضه خوانی و  حاكم 
فقر و نکبت و اعتیاد و فحشا و گرسنگی و شالق و شکنجه و 
زندان ..... نبود، برای رهایی و خوشبختی و شادی و فضای باز 
سیاسی بود. همان فضای باز سیاسی كه حدود یکی دو سال اول 
انقالب خارج از كنترل رژیم مالیان بوجود آمد و تمام احزاب 
و سازمان های سیاسی و سندیکاه های متنوع كارگری در بهار 

آزادی سربرآوردند.
اما آنچه امروز باید انجام داد، نفی انقالب و خونهائی كه برای 
آزادی و علیه استبداد و استعمار ریخته شده، نیست، بلکه باید 
و  بهمن  و  مشروطه  نظیر  ایران  معاصر  انقالبات  بروز  دالیل 
رژیم  نفی  با  و  بررسی كرد  و  نقد  را  نفت  ملی كردن  نهضت 
و  اندیشید  مستقل  و  دمکراتیك  و  آزاد  آینده ای  برای  كنونی 

چاره جویی كرد.
و  فردگرایی  پرهیزاز  مردم،  آگاهانه  اتحاد  ایران  چاره  راه 
روی آوردن به كار جمعی و تشکل و حزبیت و مقابله آگاهانه 
سینه  به  رد  دست  و  سرمایه داری  حاكمیت  با  سیاسی  و  مدنی 
زورگوئی های  و  نظامی  مداخله  و  اقتصادی  تحریم  هرگونه 
امپریالیستی است. راه دیگری جز این برای مردم ایران متصور 

نیست. موفق باشید•

شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
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