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توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال ﺑيستم
شـماره  ٢٣٨دیماه  ١٣٩٨دسامبر ٢٠١٩

شيوه مبارزه ما و
شيوه آنها در يک جنگ
زودرس و نابرابر
ﺑرای حزب ما روشن است رژيمﯽ که
ﺑيش از چهل سال در ايران در شرايط
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-
زند .رژيم ايران ﺑهخوﺑﯽ شاهد است که
نتايج اجرای اين سياستهای نئوليبرالﯽ
در جهان چه ﺑوده و ﺑا چه مقاومتهای
سرسﺨتانهای از جانب مردم جهان در
همه جا روﺑرو شده است .هم اکنون نيز
مردم شيلﯽ در اعتراض ﺑه اين
سياستها ،هفتههاست که ﺑه عنوان شهود
زنده در خياﺑانها هستند .رژيم
جمهوری اسﻼمﯽ تجرﺑه افزايش ﺑهای
ﺑنزين در دوران احمدی نژاد را پشت
سر دارد و مﯽداند افزايش اخير ﺑهای
ﺑنزين در شرايط داخلﯽ و خارجﯽ
کنونﯽ ﺑه مراتب مشکلتر از سالهای
گذشته ﺑوده و واکنش مردم ﺑه مراتب
سﺨتتر خواهد ﺑود .آنها خود ﺑهخوﺑﯽ
از درجه فقر و شدت استيصال مردم ﺑا
خبرند.
اگر ﺑگوئيم که رژيم ﺑرای راه اندازی
يک جنگ زودرس و ناﺑراﺑر ﺑا توجه ﺑه
شرايط جهانﯽ و منطقهای و سرکوب
ﺑهموقع نيروهای مردمﯽ در ايران از
جانبﯽ و پيشدستﯽ کردن ﺑر مداخﻼت
ﺑيگانه که از سوی آنها ﺑا توجه ﺑه
اوضاع لبنان و عراق و ﺑه طور کلﯽ
وضعيت کنونﯽ جهان احساس خطر
مﯽکرد و مﯽکند از جانبﯽ ديگر،
آمادگﯽ داشته...ادامه در صفحه ٢

در حاشيه جنبش بينوايان

شعلهها را میشود فرونشاند ،ولی اين آتش فرونشاندنی نيست
حاکميت در ايران يک حاکميت سرمايهداری است .تمام فساد ،تبهکاری ،غارتگری ،قانونستيزی،
ﺑﯽکفايتﯽ ،دﻻلﺑازی ،سرکوﺑگری و ...که ﺑه آن توسل مﯽجويد از ماهيت اين نظام منشاء مﯽگيرد.
آنها ﺑا ايران همچون قشون اشغالگر رفتار مﯽکنند .هواداران نظام سرمايهداری که ﺑا وضعيت
مفتضحانه و غيرقاﺑل دفاع روﺑرو شدهاند ،در تبليغات خود ﺑا يک ﺑرچسب "حکومت آخوندی"،
مجزا از مناسبات توليدی حاکم ﺑرجامعه ايران ،از ﺑيان ماهيت رژيم طفره مﯽروند و يا از
"جمهوری اسﻼمﯽ" ﺑدون ﺑيان ماهيت سرمايهداری آن ،صحبت مﯽنمايند که گويا تافتهای جداﺑافته
از حاکمان مناسبات توليدی مسلط ﺑوده و از آسمان ﺑر ايران نازل شده است .مردم ايران ﺑايد ﺑدانند
که اين نظام از مناسبات سرمايهداری و سياستهای نئوليبرالﯽ ﺑانک جهانﯽ و صندوق ﺑينالمللﯽ پول
دفاع مﯽکند و سرکوﺑگری آنها ﺑرای تحقق اين خواستها و منطبق کردن شرايط توليد در ايران در
قالب اميال استعمارگران جهانی و ﺑا نيت رام کردن طغيان و اعتراضات مردم ايران است .مﺨالفت
آنها ﺑا امپرياليسم آمريکا و يا صهيونيسم اسرائيل مﺨالفت ﺑا نظام ﺑهرهکش سرمايهداری نيست .اين
فروکش خروش انقﻼب در ايران،
رژيم سرمايهداری از ﺑدو تسلط ﺑر ايران تﻼش کرد ﺑعد از
ِ
ِ
دستآوردهای انقﻼب را که از جمله دولتﯽ کردن ﺑانکها و صنايع ﺑزرگ ﺑود ،و يا حقوق کارگران
را که در قانون اساسﯽ و قانونهای موضوعه درج شده ﺑودند ،گام ﺑه گام پس ﺑگيرد .اين اقدامات
ضد ﺑشری که ﺑهويژه در درجه اول ﺑر دوش زحمتکشان و مستﺨدمين فرودست و کارمندان ادارات
و موسسات دولتﯽ و غيردولتﯽ ﺑا حقوقهای ثاﺑت سنگينﯽ مﯽکند ،منجر ﺑه اعتراضات طبقات
متوسط در آغاز کار ،ﺑه ويژه در "جنبش سبز" گرديد .ولﯽ امروزه ﺑا تغييرات طبقاتﯽ که در
جامعه ايران در اثر تحقق خواستهای استعمارگران جهانﯽ صورت پذيرفته است ﺑه اعتراض
گسترده و ﺑﯽنظير طبقات فرودست جامعه و حاشيه نشينان که محصول سياستهای نئوليبرالﯽ دولت
اسﻼمﯽ در جامعه ايران هستند ،سرايت کرده است .انبوه حاشيه نشينان ،گرسنگان ،ﺑﯽخانمانان،
پاﺑرهنگان و ﺑه سﺨن مطلعﯽ بينوايان ،الزاما همه از طبقه کارگر نبوده و انبوهﯽ از ﺑيکاران و
اقشار وسيع خرده ﺑورژوازی و عناصر ﻻيهای و ﺑﯽطبقه را نيز در ﺑر مﯽگيرند .اين لشگر عظيم
که از روستاهای خالﯽ از سکنه و شهرهای کوچک ﺑه اطراف شهرهای ﺑزرگ رانده شدهاند ،در
نهايت فقر زندگﯽ کرده و ﺑه محاصره شهرها دست زدهاند .در همين اطراف تهران تعداد آنها ﺑه
حدود  ١٢ميليون نفر مﯽرسد .اين آتش زيرخاکستر ﺑه ستاد فرماندهﯽ واحد ﺑرای پيروزی در جنگ
طبقاتﯽ و پايان دادن ﺑه اين وضعيت رقتﺑار زندگﯽ خود نياز دارد .سياستهای اقتصادی رژيم که
تنها ﺑر نيازمنديهای منافع سرمايهداران غارتگر ﺑا چاشنﯽ منفعت ﺑردن قشر حاکم و طايفه مافيائﯽ
آنها تنظيم شده است ،نه تنها حﻼل مشکﻼت نيست ،ﺑلکه ﺑر ناﺑسامانﯽ اقتصادی و اجتماعﯽ ﺑه علت
مشکﻼت ساختاری ،فساد ...ادامه در صفحه ۴

ريشههای اقتصادی طغيان مردم
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
اين حد نرسيده ﺑود .افزايش کنونﯽ ﺑهای ﺑنزين در شرايط اقتصادی کنونﯽ ﺑر ﺑستر ديگری انجام
مﯽيافت که مولفههای آن ﺑا سال  ١٣٨٦ﺑه کلﯽ فرق داشت و لذا تنها جرقهای ﺑود که ﺑه آتش گرفتن
خشم مردم منجر شد .رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمﯽ که حزب ما ﺑه ماهيت سرمايهداری اين
رژيم تکيه مﯽکند ﺑا روی کار آمدن جناح رفسنجانﯽ در حکومت ايران ﺑه لگدمال کردن
دستآوردهای انقﻼب ايران پرداخت و تﻼش نمود اين دستآوردها که ﺑرای کارگران حقوقﯽ قايل شده
و دولت را موظف ﺑه حفظ اموال عمومﯽ و دارائﯽهای ملت ايران کرده ﺑود ،پس ﺑگيرد .سياست
تعديل اقتصادی رفسنجانﯽ همان تحقق سياستهای اقتصادی ﺑانک جهانﯽ و صندوق ﺑين المللﯽ پول
است که ﺑه اقتصاد نئوليبرالﯽ مشهور شده است .در چهارچوب تحقق اين سياست اقتصادی اموال
عمومﯽ مردم خصوصﯽ مﯽشود ،حقوق کارگران پايمال گشته ،اتحاديه و تشکلهای کارگری تعطيل
و سرکوب مﯽگردند ،ﺑازار ارز از کنترل دولتﯽ خارج شده و سرمايهداران خارجﯽ مﯽتوانند
سودهای کﻼن 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...
ندانند .ﺑر اساس سياستهای نئوليبرالﯽ ﺑايد پرداخت يارانهها ﺑرای مايحتاج عمومﯽ مردم و ﺑهای
سوخت حذف شود تا اين کاﻻها قيمت اقتصادی خويش را در رقاﺑت ﺑازار "آزاد" سرمايه ﺑهصورت
خودکار ﺑهدست آورند و ﺑرآيند رقاﺑت عرضه و تقاضا ﺑاشند.
همين سياست نئوليبرالی است که فرمان میدهد تا مرزهای گمرکی از ميان ...ادامه در صفحه ٥

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صفحه ٢

مسئوليتﯽ در سرکوب مردم و توسل ﺑه
شيوه مبارزه ما و شيوه آنها...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
جنايت مبرا کرده و مهر تائيد
است ،سﺨنﯽ ﺑه گزافه نگفتهايم  .رژيم
=https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
ﺑرتبهکاری اين رژيم مﯽزند.
جمهوری اسﻼمﯽ توجه داشت که
ts
درصفحه فيسبوك آقای داود رضوانﯽ
دخالتهای خارجﯽ در "هﻼل شيعه"
عضو هيت مديره سنديكای شركت
ﺑرضد نفوذ ايران ،در منطقه ﺑا زور
واحد ﺑه درستﯽ ﺑه اين وضعيت اشاره
دﻻرهای عرﺑستان سعودی و قدرقدرتﯽ
شده و شﺨصﯽ ﺑهنام آقای حسين اکبری
آمريکا تا ﺑه جائﯽ پيش مﯽرود که ﺑعد از
نوشتهاند:
لبنان و عراق نوﺑت ايران نيز فرا ﺑرسد.
"اين ناﺑراﺑری و در جنگﯽ ناخواسته و
پس چه ﺑهتر که جمهوری سرمايهداری
تحميلﯽ؛ آنجا ﺑيشتر خودنمايﯽ مﯽکند که
اسﻼمﯽ زمان و صحنه اين جنگ ناﺑراﺑر
اﺑزار مقاﺑله در طرف کارگری ﺑسيار
و تحميلﯽ را خود تعيين کرده و اﺑتکار
عمل را خود در دست ﺑگيرد .آمادگﯽ نيروهای سوريهای شدن ايران ،ترس از تجزيه ايران ،اﺑتدايﯽ است ،تشکل آزاد و مستقلﯽ در کار
مسلح در سرکوب ﺑيرحمانه مردم ،قطع شبکه تبليغات گسترده ضد انقﻼب جهانﯽ و حکومت نيست ،اگر اعتراضاتﯽ تاکنون صورت گرفته و
مجازی که ضرﺑه اساسﯽ ﺑه ارتباطات ﺑهويژه ﺑه مﺨلوع و همدستانش ،فقدان ﺑديل سياسﯽ و وجود اعتصاﺑاتﯽ رخ داده است از سوی دولت و
دارو دستههای ضد انقﻼب مغلوب در خارج از يک آتوريته مورد اعتماد و احترام مردم که در دستگاههای امنيتﯽ و قضايﯽ غير قانونﯽ و
کشورمﯽزد تا قادر ﺑاشند مانند دو سال قبل از پيچ و خمهای حرکت جنبش ،رهنمای آنها ﺑوده و مستحق مجازات است .حق اعتصاب ﺑرای
ظرفيتهای دولتﯽ ضدانقﻼﺑﯽ ﺑيگانگان استفاده ﺑتواند اکثريت نيروهای مﺨالف اجتماعﯽ را کارگران ﺑه رسميت شناخته نشده است و نبود
کرده و هماهنگﯽ ﺑين گروههای معترض ﺑه ويژه جمعآوری نموده و متشکل کند و ﺑه سر منزل امنيت شغلﯽ و اجتماعﯽ ﺑرای کارگران نگرانﯽ
ياران رضا خان قلدر در ايران را ﺑرقرار کنند ،مقصود ﺑرساند ،از جمله موانع ﺑر سر راه جنبش را تاحد پذيرش مزدهايﯽ کمتر از نرخ مصوب
و فرستادن سﺨنان "رهبر معظم" در صدور ﺑينوايان و گرسنگان ﺑودند .خو ِد حضور زودرس افزايش داده است" )تکيه از توفان(.
دستور تير و آتش ﺑا ﺑيرحمﯽ تمام ﺑر روی مردم مردم و فقدان ﺑرآورد از نيروهای دشمن و عليرغم اين مبارزه ناﺑراﺑر و تحميلﯽ ،جنبش
معترض ،آنهم ﺑا صدای خود رهبر ﺑه شمارههای شرکت در يک جنگ ناﺑراﺑر ،حاکﯽ از اين ﺑينوايان و گرسنگان در ايران دارای ريشههای
تلفن همراه مردم در يک اقدام تبليغاتﯽ و روانﯽ سرگشتگﯽ مردم ﺑود که فقط ﺑه اقتضای فشار عميق اقتصادی ،سياسﯽ ،اجتماعﯽ و ساختاری
سازمانيافته ،نشان مﯽداد که رژيم جمهوری خانمانﺑرانداز اقتصادی و کينه عميق و ژرف است و ﺑدون چون چرا موجه و قاﺑل فهم است .ما
اسﻼمﯽ ﺑيگدار ﺑه آب نزده است و منتظر ضدرژيمﯽ ﺑه ميدان آمده ﺑودند .طبيعﯽ است که در طﯽ ساير مقاﻻتﯽ که در همين شماره توفان
اعتراضات مردم ﺑوده و در عين حال مﯽخواسته ضد انقﻼب مغلوب که تﻼش داشت ﺑا رواﺑطﯽ که منتشر شده است ﺑه وجوه گوناگون اين جنبش
است در عين سرکوب ظرفيت نيروهای انقﻼﺑﯽ از مدتها قبل ﺑهتدريج ايجاد کرده ﺑود و ﺑا دروغ پرداختهايم .درست است که اين جنبش
و توانائﯽهای خفته و متراکم از خشم در ميان در مورد رژيم مﺨلوع ،هجوم تبليغاتﯽ خويش را خودﺑﺨودی و اعتراضﯽ ﺑه صورت طغيان خشم
مردم عاصﯽ ،عناصر مﺨرب مرتبط ﺑا خارج و در طﯽ سالها فعاليت تبليغاتﯽ توسط شبکه عمومﯽ ﺑه صورت نامتشکل ،زودرس ،ﺑدون
جريانهای آمريکائﯽ-اسرائيلﯽ -عرﺑستان سعودی اينترنتﯽ و راديوهای ﺑه ظاهر ايرانﯽ فراهم تدارک ﺑروز کرده است و مردم جان ﺑهکف ﺑه
را ﺑا شناسائﯽ کامل ﺑيکباره شکار کند .البته آورده ﺑود ﺑا طرح شعارهای ارتجاعﯽ نظير "نه خياﺑانها سرازير گشتهاند ،ولﯽ اين جنبه
ﺑرای رژيم جمهوری اسﻼمﯽ کشتن مردم عادی غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران" )ﺑﺨوانيد جانم خودﺑﺨودی و مملو از کينه ضد رژيمﯽ و سرشار
ايران نيز ﺑرای نيل ﺑه نيات خويش ﺑسيار عادی فدای اسرائيل -توفان( و يا "رضا شاه روحت از قرﺑانﯽ از حقانيت اين مبارزه مردمﯽ نمﯽ-
است زيرا ﺑا منطق "ﺑﯽ گناه ﺑه ﺑهشت" مﯽرود شاد" در ميان جوانان معترض و ناآگاه زمينه کاهد .آنجا که زور و قلدری حاکم است مقاومت
مﯽتوان ﺑرای هر تبهکاری عذر موجهﯽ آفريد .عملﯽ فعاليت ﺑياﺑد .اين نوع تبليغات که مورد فرا مﯽرويد و اين قانون ديالکتيک مبارزه
در اجرای اين سياست رژيم ،طبيعتا خشک و تر نفرت مردم ايران ﺑوده و ﺑرايشان زنگ خطر را اجتماعﯽ است .آنچه ﺑايد موجبات نگرانﯽ
ﺑا هم مﯽسوزند و مردم قرﺑانيان ﺑيشتری مﯽ -ﺑه صدا در مﯽآورد نه تنها موجبات موجه نيروهای انقﻼﺑﯽ و از جمله حزب کار
دهند .البته اين گفته درست است که رژيم نياز سرکوب شديدتر ضد انقﻼب را فراهم مﯽآورد ،ايران)توفان( را فراهم آورد نه اين است که آرزو
داشت ﺑرای رفع کمبود ﺑودجه و اجرای خواست ﺑلکه در ميان صف واحد مردمﯽ نيز که ﺑهاين داشته ﺑاشند حرکات اعتراضﯽ و خودﺑﺨودی
ﺑانک جهانﯽ و صندوق ﺑينالمللﯽ پول ﺑه افزايش جريانات مشکوک و يا نادان ﺑهديد ظن مﯽ -صورت نپذيرند که وقوع و ﺑروز آن مستقل از
ﺑهای ﺑنزين دست ﺑزند ،ولﯽ زمان و چگونگﯽ نگردند ،تفرقه انداخته و مردم آگاه و ﺑا تجرﺑه ذهنيت ما صورت مﯽگيرد ،ﺑلکه آن است که اين
اجرای آن را خود رژيم تعيين کرد و در شرايطﯽ فورا صف خود را از اين ﺑيگانه پرستان جدا حرکات ،جنبشها و اعتراضات ﺑدون تدارک،
که همه چيز را آماده ساخته ﺑود ﺑه اين اقدام مﯽسازند .ولﯽ ﺑرای ارتجاع مغلوب اين قرﺑانﯽ ﺑدون رهبری ،ﺑدون شعارهای روشن که رهنمود
شورش ﺑرانگيز دست زد .البته همه محاسبات کردن فريبخوردگان اهميت درخوری ندارد عمل ﺑرای مردم ﺑوده و ﺑدانند جنبش ﺑه کدام سو
رژيم درست از کار در نيآمد زيرا آنها ﺑا اين زيرا آنها فقط ﺑه صدا و تصوير اين عده نياز مﯽرود و چه خواستههائﯽ را در مقاﺑل خويش
ت مقاومت و گستردگﯽ اعتراضات دارند تا حقوق ﺑازنشستگﯽ خويش را ﺑر اساس قرار مﯽدهد ،در يک جنگ ناﺑراﺑر و ﺑدون ستاد
درجه از شد ِ
در سراسر ايران و حضور ميليونها نفر در اين اسناد از عرﺑستان سعودی ﺑگيرند .ﺑهخاطر رهبری کمونيستﯽ که همان حزب طبقه کارگر
خياﺑانها که از خواستهای اقتصادی ﺑهخواستهای داشته ﺑاشيم که ضد انقﻼب مغلوب در خارج ﺑاشد ﺑه ﺑيراهه رفته شکست خورده و نه تنها
سياسﯽ تبديل شد ﺑه اين سرعت حساب نمﯽکردند همانقدر از اين جنگ ناﺑراﺑر سود مﯽ ﺑرد که ظرفيتهای نيروهای ﺑالقوه انقﻼﺑﯽ را موقتا ناﺑود
و ﺑرايشان دامنه و عمق اين جنبش اصيل مردم داخل کشور که ﺑه مصاف رژيم رفتهاند از مﯽکند ،ﺑلکه موجبات ياس و سرشکستگﯽ را
اعتراضﯽ مردمﯽ و اقتصادی ﺑسيار ناﺑهنگام ﺑود آن زيان مﯽﺑينند .البته اشتباه خواهد ﺑود که ﺑه فراهم آورد و توهم قدرقدرتﯽ رژيم و ﺑﯽاعتمادی
ﺑه طوريکه در ﺑسياری از مناطق دور دست از سوء استفاده ضدانقﻼب واﺑسته ﺑهقدرتهای ﺑه نيروی توده مردم را در اذهان تقويت مﯽنمايد.
شهرهای ﺑزرگ قادر ﺑه مقاﺑله ﺑا مردم نبودند و خارجﯽ از جنبش اعتراضﯽ مردم که هرگز ما نمﯽتوانيم از ﺑروز جنبشهای موجه و ﺑرحق
نيروی سرکوب کم مﯽآوردند .شکست موقت پايانﯽ نﺨواهد داشت ،پرﺑها دهيم .زيرا اين جنبش اجتماعﯽ ﺑه علت کمبود رشد و گستردگﯽ ﻻزم
مبارزه مردم که دﻻيل موجه و قاﺑل فهمﯽ ﺑرای خود مستقﻼ ريشههای عميق اجتماعﯽ خود را ستاد فرماندهﯽ پرولتاريا در جنگ طبقاتﯽ
ورود ﺑه خياﺑانها داشتند ،البته فقط در نتيجه داشته و معرفﯽ آن ﺑه عنوان پﯽآمد صرفا جلوگيری کنيم و يا ﺑهخواهيم که ﺑه تاخير ﺑيفتند،
شدت سرکوب و ﺑيرحمﯽ رژيم نبود ،ﺑلکه ﺑﯽ -مداخﻼت ﺑيگانگان از اعتبار و حقانيت جنبش ولﯽ مﯽتوانيم پس از ﺑروز آنها تﻼش کنيم که
ادامه در صفحه٣
دورنمائﯽ ،ترس از ﺑدتر شدن شرايط ،ترس از داخل کشور خواهد کاست و رژيم را از هرگونه کمترين ضرﺑات ...

تشکيﻼتی،است
وحدت و
رنجبران
بدست مردم ايران
جمهوری اسﻼم
سرمايهداری
سرنگونﭼابادرهرژيم

،

شماره  ٢٣٨آﺑان ماه ١٣٩٨

شيوه مبارزه ما و شيوه آنها...
را از جانب حاکميت خورده ،نيروهای ﺑالقوه و
توانائﯽهای انقﻼﺑﯽ خويش را ﺑا نظم و عقب
نشينﯽ مناسب حفظ و ذخيره نموده تا از آن ﺑرای
آينده در جای مناسب استفاده کند .حتﯽ کمون
پاريس هم ﺑنا ﺑه ارزياﺑﯽ مارکس زودهنگام ﺑود،
ولﯽ مارکس ﺑهعلت اين شتابزدگﯽ تصميم
نگرفت که از حمايت آن سرﺑاز زند .ﺑرای وی
تجرﺑهاندوزی از کمون پاريس و علل شکست و
دستآوردهای آن اهميت داشت که ﺑرای ما ﺑايد
سرمشق ﺑاشد .شعار ما ترغيب ﺑه مسلح شدن،
تشويق ﺑه سرنگونﯽ طبقه حاکمه در يک مبارزه
ناﺑراﺑر و ﺑﯽسازمان نيست ،توسل ﺑه اقدامات
مسلحانه چريکﯽ که ﺑيشتر ناشﯽ از ماجراجوئﯽ
ﺑﯽمسئوليت و هرج و مرج طلبﯽ آنارشيستﯽ و
کوتهنظری سياسﯽ است تا ناشﯽ از احساس
مسئوليت انقﻼﺑﯽ و وجدان و دورانديشﯽ سياسﯽ،
تنها ﺑه مبارزه مردمﯽ صدمه مﯽزند ،چنانچه در
گذشته زد .انقﻼﺑﯽنماها که ﺑوئﯽ از قوانين
مبارزه اجتماعﯽ نبرده و از تجرﺑه تلخ گذشته
نيآموختهاند ،فورا توسل ﺑه جنگ چريکﯽ و
توسل ﺑهمبارزه مسلحانه چون گذشته را تجويز
کردند که ﺑاز ﺑايد تفنگ ﺑهسياست فرمان دهد و
مبارزه طبقاتﯽ ﺑه ﺑيراههای رود که در گذشته ﺑه
رژيم اسﻼمﯽ ياری رسانيد .حزب کار ايران
)توفان( از مبارزه مردم ايران که نتيجه منطقﯽ
رشد و تشديد تضادهای درونﯽ و مستقل خود
است ،قويا حمايت کرده ،آنرا موجه و مشروع
دانسته ولﯽ معتقد است که اين مبارزات ﺑدون
داشتن يک رهبری منسجم ومورد اعتماد توده-
های مردم و ﺑهويژه زحمتکشان ﺑه شکست مﯽ-
انجامد .دشمن متشکل و متحد و تا ﺑهدندان مسلح،
دستگاه دولتﯽ را در خدمت سرکوب گروههای
متفرق مردم ﺑه طور متمرکز ﺑه کار مﯽگيرد و
آنها را ناﺑود مﯽسازد .پس در درجه اول ﺑايد ﺑه
سمت تشکل و سازماندهﯽ پيشرفت .ﺑايد سياست
حاکم و رهنمون ما سازماندهﯽ ،سازماندهﯽ و
سازماندهﯽ ﺑا خواستهای روشن سياسﯽ ﺑاشد.
ﺑايد جنبش ﺑينوايان ،پاﺑرهنگان و گرسنگان ﺑا
جنبش کارگری پيوند ﺑﺨورد ،هر جنبش مردمﯽ
و طغيان عمومﯽ ﺑايد ﺑا مضمون سياسﯽ مترقﯽ
همراه گردد که در غير اينصورت ﺑدون وجود
رهبری و تشکل ﺑهشورش کور ﺑدل شده و
شکست خواهد خورد .هدف از اين مبارزه ﺑايد
حفظ استقﻼل سياسﯽ ايران ،حفظ تماميت ارضﯽ
ايران ،مﺨالفت ﺑا تحريم و تجاوز امپرياليستﯽ،
دوستﯽ ﺑا همه ملل همسايه ﺑهويژه ملت فلسطين
ﺑوده و ﺑايد ﺑه تمام مطالبات اقتصادی و سياسﯽ
طبقه کارگر ايران که ضامن تحقق تمام اين
خواستهای دموکراتيک از جمله آزادی احزاب
سياسﯽ ،آزادی مطبوعات ،رفع سانسور ،آزادی
اتحاديههای صنفﯽ کارگری ،تشکلهای مدنﯽ،
آزادی ﺑيان و عقايد ،تحقق حقوق ﺑشر و تساوی
حقوق اجتماعﯽ زن و مرد در ايران وو ..است
پاسخ گويد .مردم ايران تنها ﺑايد ﺑهدور چنين
سازمانﯽ گرد آيند و در يک جنگ گاه فرسايشﯽ
و گاه رو در رو و جبههای و سراسری ﺑا رژيم

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

درگير شوند تا ارتجاع حاکم را که از تبليغات
ارتجاع ﺑيرونﯽ ﺑهنفع خودش ﺑرای تحميق مردم
سوء استفاده مﯽکند ﺑه زانو درآورند .حزب ما ﺑر
آن است که در شرايط ناﺑراﺑر و وضعيت کنونﯽ
شعار کسب قدرت سياسﯽ نمﯽتواند در دستور
کار و اقدام عملﯽ روز نيروهای مردم قرار
گيرد ،زيرا نه تنها زمينههای مادی ﻻزم ﺑرای
تحقق پيروزی وجود ندارد ،ﺑلکه تمام دريچههای
عرصههای ديگر مبارزه را مسدود کرده و در
يک جنگ ناﺑراﺑر ﺑه مقاﺑله مرگ و زندگﯽ ﺑا
رژيم حاکم مﯽانجامد که نتيجهاش از همان گام
نﺨست روشن است .در اين مبارزه در شرايط
کنونﯽ ،ما دست پائين را داريم .تنها چپروها و
آنارشيستها و حتﯽ خراﺑکاران مﯽتوانند در
جريان هر جنبش اعتراضﯽ ،ﺑدون تعقل ،مسئله
کسب فوری قدرت سياسﯽ را در دستور کار خود
قرار داده ﺑه تبليغ آن ﺑرای ﺑسيج مردم ﺑپردازند،
حتﯽ ﺑدون آنکه خود نقشﯽ در رهبری آن داشته
ﺑاشند .تنها آنها هستند که مردم را فرا مﯽخوانند
از مبارزه دست نکشيده هر روز ﺑه خياﺑانها آمده
مسلح شوند تا رژيم را سرنگون کنند .ﺑرای اين
عده سرنوشت مردم و دورنمای مبارزه آنها و
اساسا مسئله رهبری ﺑﯽاهميت است .آنها همواره
تبليغ جنبشهای خودﺑﺨودی را مﯽکردند ،از جمله
اينکه "کارگران ﺑه حزب نياز ندارند وخودشان
ﺑايد خود را نجات دهند" .آنها ﺑه تلﯽ از اجساد
مردم ﺑه عنوان نمادهای پيروزی تئوریهای
خويش مﯽنگرند ،ﺑرای آنها مهم آنکه دهانشان از
حرافﯽ انقﻼﺑﯽ کف کند .در واقعيت ﺑرای مبلغان
ّ
ناسالم و خودفروخته نيز مهم حواله حقوقهای
ماهيانه آنها از عرﺑستان سعودی است .از اين
گذشته ﺑايد ﺑا در نظر گرفتن قدرت گلوله و
خشونت ﺑﯽحد و مرز رژيم ،و اشاره و توجه ﺑه
ﺑيرحمﯽ و ﺑﯽتوجهﯽ وی در سرکوب ،حتﯽ
ﺑدویترين خواستهای مطالباتﯽ و دموکراتيک
مردم را فراموش نکرد و نبايد و نمﯽشود فعاليت
ﺑرای تحقق حقوق دموکراتيک و توجه ﺑه
خواستهای قانونﯽ مردم را از ديده فروگذاشت .ما
ﺑا اين منطق که در چهارچوب رژيم کنونﯽ
امکان تحقق کوچکترين خواستهای اقتصادی،
مطالباتﯽ و سياسﯽ مقدور نيست و ﺑر اين مبنا
مبارزه دموکراتيک را ﺑايد ﺑه محاق فراموشﯽ
سپرد ،موافق نيستيم .اين مبارزه ﺑايد در سﺨت-
ترين شرايط خفقان و سرکوب نيز ﺑا اشکال
مناسب و مقتضﯽ ادامه ياﺑد ،زيرا ﺑه طبقه حاکمه
نشان مﯽدهد که مردم زنده ﺑوده و ﺑر اعمال آنها
نظارت داشته و آنها ﺑايد سايه سنگين نظارت
عمومﯽ را ﺑر ﺑاﻻی سرخود حس کنند و نپندارند
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
دموکراتيک آموزش و ترﺑيت تودههای مردم
است که ﺑا تشکل و روحيه دموکراتيک خو
ﺑگيرند و در عرصه اين مبارزه آماده و مجهز
گردند .اين وظيفه هيچگاه ﺑرای کمونيستها ﺑه
اتمام نمﯽرسد .اگر تنها ﺑه سرکوب رژيم اشاره

صفحه ٣

شود و ﺑيان گردد که آنها ﺑا تمام قدرت هرگونه
مبارزه دموکراتيک را سرکوب مﯽکنند نبايد از
اين ﺑحث چنين حاصل شود که ﺑايد مبارزه
دموکراتيک را تعطيل کرده ،ﺑوسيد و ﺑه کناری
گذارد .ﺑرعکس اين شيوه مبارزه حکومت ﺑه ما
امکان مﯽدهد که مردم ﺑيشتری را ﺑه مبارزه
جلب کرده و تﻼشمان ﺑرای افزايش آگاهﯽ آن
عملﯽ که ﺑا موفقيت همراه خواهد ﺑود افزايش
ياﺑد .رژيمﯽ که ﺑا نيت ناﺑودی هر ﺑارقه اميدی
ﺑه ميدان مﯽآيد ،خود نااميد است و گور خود را
مﯽکند .ناگفته نماند که جريانهای دست راستﯽ و
رفرميست نيز از طغيان مردم خشمگيناند و
توصيههای نادرست ﺑه آنها مﯽکنند .ﺑه اعﻼميه
زير توجه کنيد:
در اعﻼميهی مشترک »هيئت های سياسﯽ ـ
اجرائﯽ حزب چپ ايران )فدائيان خلق( ،اتحاد
جمهوريﺨواهان ايران ،سازمان های جبهه ملﯽ
ايران در خارج از کشور ،همبستگﯽ
جمهوری خواهان ايران «.که ﺑرای اظهار وجود
ﺑه عنوان همدردی ﺑا جنبش ﺑينوايان و گرسنگان
در ايران دستورالعمل صادر کردهاند ،چنين مﯽ-
آورند:
»از تظاهرکنندگان مصرانه درخواست مى کنيم
که از خشونت ﺑپرهيزند و ﺑه مبارزات خود ﺑه
شکل مدنﯽ و مسالمتجويانه ادامه دهند«
آنها در اين درخواست مصرانه از مردم مﯽطلبند
که ﺑه مقاومت قهرآميز در مقاﺑل خشونت ضد
انقﻼب دست نزنند و تنها سينههای خويش را
سپر گلولههای طبقات حاکمه گردانند که تا کنون
نشان داده است که ﺑه جز ﺑه زﺑان گلوله زﺑان
ديگری را نمﯽفهمد .اين سازشکاران از طبقه
حاکمه مصرانه درخواست نمﯽکنند که دست ﺑه
کشتار مردم نزده و ﺑه حداقل خواستهای موجه
اين مردم شريف احترام ﺑگذارند.
از کﯽ تا ﺑهحال ارتجاع سياه حاکم در کشورها
ﺑرای سرکوب جنبش مردمﯽ که از جانب آنها
احساس خطر مﯽکند نياز ﺑه انتظار ﺑرای
"اقدامات خشونتگرانه" از جانب مردم را حس
کرده است .آنها همواره "توجيهات" ﻻزم را ﺑا
آتش زدن ،ﺑمبگذاری ،ترور و ...ﺑا امکانات
وسيعﯽ که دارند ﺑرای خلق شرايط مناسب فراهم
کردهاند .نماد اين سياست آتش زدن مجلس
آلمان)رايشتاگ( ﺑهمنزله ﺑهانهی سرکوب
کمونيستهای آلمان و تسلط کامل نازیها ﺑر اين
کشور ﺑود.
روشن است اين سياست يک سياست
سازشکارانه است که صرفا جنبه تجملﯽ داشته و
وعده مﯽدهد که ُمبلغ سوگواری مجلل و خوﺑﯽ
ﺑر مزار شهدای جنبش ﺑوده و ياد آنها را گرامﯽ
مﯽدارد .پرگوئﯽ ،انشاء نويسﯽ ،حرافﯽ ،جاخالﯽ
دادن سياسﯽ و عبارتپردازی ﺑﯽمسئوليت از
سراپای اين اطﻼعيه مﯽﺑارد .اين موضعگيری
در واقعيت نه ﺑو دارد و نه خاصيت و ﺑه مردم
ايران رهنمودی جز تسليم و رياضت کشﯽ نمﯽ-
دهد.
حزب ما از مبارزات مردم ايران ﺑرای
ادامه در صفحه ۴
خواستهای طبيعﯽ...

امپرياليسم آمريکا تروريست ،متجاوز ،جاسوس ،زورگو ،حيلهگر،
وحدت و تشکيﻼت است
ﭼاره رنجبران
دشمن شماره يک بشريت است
ناقض حقوق اساسی انسانها و
ِ

،
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شيوه مبارزه ما و شيوه آنها...
آنها ﺑرضد فساد ،دﻻلﯽ ،دزدی ،اختﻼس ،قانون-
ستيزی ،تبهکاری و...حمايت مﯽکند و طغيان
کنونﯽ مردم ايران را نتيجه منطقﯽ چهل سال
حکومت استبدادی و چپاول مﯽداند و آنرا موجه
و قاﺑل فهم مﯽشمارد .حزب ما در سﺨتترين
شرايط سرکوب هوادار تداوم مبارزه حرفهای و
دموکراتيک مﯽﺑاشد و ﺑر اين نظر است که در
درجه نﺨست ﺑايد کارگران ﺑا رهبری حزب طبقه
کارگر سرکردگﯽ جنبش را ﺑهدست گرفته و ﺑا
ستادفرماندهﯽ کمونيستﯽ مبارزات مردم را ﺑه
سوی جامعهای خالﯽ از استثمار رهنمون شوند.
ﺑدون مبارزه متشکل ،ﺑدون سازمان حتﯽ يک
سازمان انقﻼﺑﯽ جنبش خودﺑﺨودی مردمﯽ قادر
نﺨواهد ﺑود ﺑه خواستهای عيق خويش ﺑرسد.
****

شعلهها را میشود فرونشاند...
عميق ،ﺑﯽقانونﯽ ،خودسری و ناﺑراﺑری
وحشتناک ،روز ﺑهروز مﯽافزايد .در اثر اين
سياست و در دست داشتن کنترل دولتﯽ آن از
ﺑاﻻ ،صدمات وحشتناکﯽ ﺑه طبقه متوسط ايران
وارد شده ﺑهطوريکه ناله آنها نيز از گرانﯽ
ارزاق و خدمات عمومﯽ ﺑلندست و ناچار شدهاند
اندوخته مالﯽ خويش را ﺑرای سرخ نگهداشتن
صورت خود ﺑه فروش ﺑرسانند .موج فرار
جوانان ﺑﯽدورنما ،ﺑﯽآتيه ،سرخورده و ﺑيکار از
ايران ،که از هرگونه امکانات تفريحﯽ و
امکانات آموزشﯽ و استفاده از ثروتهای ملﯽ
محرومند ،حاکﯽ از آن است که ﺑا کاهش نرخ
 ١٠درصد توليد داخلﯽ ،طبقه متوسط ايران رو
ﺑه فروريزی است و جامعه ايران ﺑا سرعت ﺑه
دو قطب آشتﯽ ناپذير که در ﺑراﺑر هم صف-
کشيدهاند ،تبديل مﯽگردد ،قرار مﯽگيرد.
صف آقازادهها وخانواده همﺨون آنها در مقاﺑل
صف و لشگر انبوهﯽ از سرريزشدگان
ﺑورژوازی و خرده ﺑورژوازی ﺑه صفوف
پرولتاريا و زحمتکشان ،که همه عواقب مثبت و
منفﯽ خويش را ﺑه همراه مﯽآورد.
تعطيلﯽ کارخانجات در اثر نرسيدن وسايل يدکﯽ
ناشﯽ از تحريمها و يا ﺑا نقشه شوم تجار
"محترم" بازار ،ﺑا رضايت و خرسندی وزارت
ﺑازرگانﯽ جمهوری سرمايهداری اسﻼمﯽ ،ﺑرای
واردات کاﻻهای ارزانتر و "قاﺑل رقاﺑت" ﺑا
کاﻻهای ملﯽ ،ﺑيرحمانه صنايع داخلﯽ را ناﺑود
مﯽکنند .نتيجتأ ﺑﺨش ﺑزرگﯽ از پرولتاريای ايران
زمينه مادی ،هويت طبقاتﯽ و سياسﯽ خويش را
راهﯽ حاشيهنشينﯽ گرديده
از دست مﯽدهد .آنها
ِ
و آتش فشانﯽ از خشم متراکم شدهاند .اين ترکيب
طبقاتﯽ و قشرهای ﻻيهای ،منبع انفجاری
غيرقاﺑل کنترل در ايران ﺑهوجود آورده است.
اين وضعيت ﺑه قدری گوياست که رژيم پذيرفته
است که صف آنها که  ٧۵در صد جامعه ايران
را تشکيل مﯽدهند از صف  ٢۵درصد ديگر ﺑه
کلﯽ جداست و رژيم قادر نيست از شدت تضاد
موجود در اين شکاف طبقاتﯽ در آينده قاﺑل پيش-
ﺑينﯽ ،ﺑکاهد .اين است که تکيه خويش را ﺑر
اقليتﯽ ناچيز و دستگاه سرکوب قرار داده است؛
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و مﯽخواهد ﺑا تکيه ﺑه ﻻيه اقليت اجتماعﯽ ولﯽ
متشکل و تا دندان مسلح ،سلطهی سرکوﺑگرانه
خويش را حفظ کند و در اين راه ﺑه هر وسيلهای
متشبث مﯽشود .رژيم از دادن امتياز ﺑه مردم و
از گشودن هر روزنه دموکراتيک ﺑرای حضور
مردم در صحنه واهمه دارد .زيرا هراس دارد
که اگر "انگشت را ﺑدهد دست را نيز ﺑايد
ﺑدهد".آنها تمام حرکتهای دموکراتيک دانشجويان
و طبقه متوسط و اصﻼحطلبان حکومتﯽ و
دانشجويان ،زنان و جوانان را سرکوب کردهاند
و ﺑا دست خود تمام مجاری اعتراضات قانونﯽ و
ﺑيان خواستها و تقاضاهای مردمﯽ ﺑه صورت
مسالمت آميز را ﺑستهاند .تاريخ اين مدت حتﯽ
گويای سرکوب جنبشهای اصﻼحطلبانه و
خواستهای صنفﯽ و حرفهای اقشار و طبقات
گوناگون جامعه ايران است .اين است که رويای
توسل ﺑه اﺑزار مسالمت آميز ﺑرای شراکت در
قدرت و ثروتهای جامعه و دخالت در امور آن ﺑه
ﺑنﺑست کشيده شده است .اين ﺑغض و انزجار و
کينه عميق نسبت ﺑه مشتﯽ ﻻشﺨورهای حاضر
در حکومت ،اﺑعادی ميليونﯽ ﺑه خود گرفته است
که چنانچه آتش گيرد خشک و تر را ﺑا هم خواهد
سوزاند .مردم ﺑر اساس اطﻼعات موثق در ٢٩
استان کشور و در  ٧٠٠نقطه و محل ﺑپا خاسته-
اند .اصفهان ،شيراز ،ماهشهر و ..مملو از
قرﺑانﯽ تيرﺑارهای پاسداران است .هنوز اجساد
را از نيزارهای ماهشهر اين شهر کارگری
نتوانستهاند جمعآوری کنند .در گزارشﯽ که در
مورد جنايات در ماهشهر منتشر شده مﯽآيد:
"هلﯽکوپتر هم توی شهر چمران )جراحﯽ( ﺑه
مردم عادی تيراندازی کردند .حتﯽ ﺑه سمت
مردمﯽ که توی خونه ﺑودن و حتﯽ توی
راهپيمايﯽ اعتراضﯽ شرکت نکرده ﺑودند .و در
همون ساعت اول حدود  ١٧نفر از جمله دو
کودک  ۴و  ٨ساله و يک پيرزن هفتاد و چند
ساله ﺑا تير مستقيم ﺑرادران پاسدار کشته شدن
)آمار ﺑقيه کشتهها ﺑه علت فرار جوانها ﺑه
ﺑيشهها و تيراندازی کور پاسدارها ﺑه اين ﺑيشه و
نيزارها هنوز مشﺨﺺ نيست( .چند کشته از ﺑين
زخمﯽهايﯽ ﺑودند که ﺑيمارستان شهر ﺑهدستور
پاسداران از پذيرششون امتناع کرد .عصر همون
روز وارد شهرکهای رجايﯽ و دهکده گاما و
شهرک مدنﯽ شدند و اونجا رو هم از کشتار ﺑﯽ-
نصيب نگذاشتند.
اين ﺑزرگترين ،پردامنهترين و خشنترين جنبش
ضد رژيمﯽ در ﺑعد از انقﻼب ﺑهمن ﺑوده است.
آتش درگيری و اعتراض در همه جای ايران
جريان داشته و هنوز عليرغم سرکوب ادامه
دارد .مردم شهر قدس فرمانداری را اشغال
کردهاند و اين گامﯽ در جهت کوﺑيدن ماشين
دولتﯽ و کسب قدرت سياسﯽ است .در اين
اعتراضات گسترده و غيرقاﺑل پيشبينﯽ ﺑرای
حاکميت ،ميليونها حاشيه نشين فقير و مستمند،
لشگر ﺑينوايان ﺑا شرکت ﺑسياری جوانان از
طبقات کم و ﺑيش متوسط ﺑهخياﺑانها آمدند.
شايد گفتار خانم ليﻼ واثقﯽ فرماندار شهر قدس
ﺑرای ﺑيان وضعيت کفايت کند .وی ﺑه روزنامه
ايران اظهار داشت ..." :در جريان تظاهرات

صفحه ۴

مردم شهرستان در روز  ٢۵آﺑان ،نيروی
انتظامﯽ نمﯽخواست ﺑا مردم مقاﺑله کند و
نيروهای فرمانداری هم آنجا را خالﯽ کرده و
رفتند...» :فقط تعداد کمﯽ از پرسنل مرد
فرمانداری مانده ﺑودند ...مهاجمان رفتند پمپ
ﺑنزين ثارﷲ را آتش زدند و ﺑرگشتند ...وقتﯽ
رسيدند که تعدادی از نيروهای انتظامﯽ داخل
فرمانداری که مسئول حفاظت ﺑودند رفته ﺑودند
اطراف شهرداری ﺑرای محافظت .يک تعداد
محدودی اينجا در فرمانداری ماند و وقتﯽ
جمعيت را ﺑا آن خشم ديدند ،از در ورودی
فرمانداری عقبتر آمدند .معترضان در را
شکستند و سينه سپر کردند و گفتند اگر مﯽتوانيد
ما را ﺑزنيد چون مﯽدانستند نيروی انتظامﯽ
دستور شليک ندارد .«...واثقﯽ تصريح کرده که
خودش ﺑه نيروی انتظامﯽ دستور داد ﺑه هر کس
وارد فرمانداری شد تيراندازی کنند .او اضافه
کرده که وقتﯽ معترضان فرمانداری را تصرف
کردند ،ﺑه سپاه پاسداران رفت و ﺑا نيروهای
امنيتﯽ ﺑازگشت .".خانم واثقﯽ فرماندار حزب
اللهﯽ اشاره نمﯽکند که چند نفر در نتيجه فرمان
تير ايشان جان خود را از دست دادهاند.
ماموران سرکوب رژيم حتﯽ زخمﯽهای اسير
شده را ﺑا گلوله ﺑه قتل رساندهاند و مﯽرسانند،
زيرا مسئله ﺑود و نبود خود آنها نيز مطرح است.
خونآشامﯽ حاکميت در سرکوب مردم غيرقاﺑل
توصيف است ،ﺑطوريکه حسين موسوی در
حصر خانگﯽ اعﻼم کرد که اين کشتار در مقاﺑل
کشتار ميدان ژاله ﺑﯽمقدار است.
در ديدار اخير حسن روحانﯽ ﺑا ﺑرخﯽ از
مسئوﻻن و اعضاء هيات دولت که ﺑعد از
سرکوﺑهای اخير انجام گرفت ،وی اظهار داشت:
"رئيس جمهور ﺑا تاکيد ﺑر ضرورت و اهميت
اقدام دولت در افزايش نرخ ﺑنزين و کمک ﺑه
خانوارهای ضعيف و متوسط کشور از محل
درآمد حاصل از آن ،اظهار داشت :اين کار ﺑه
نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه ﺑوده و
مﯽتواند در حل مشکﻼت آنان مفيد و موثر
ﺑاشد) ".تکيه جا از توفان(
روحانﯽ در اين سﺨنرانﯽ که در روز جمعه
صورت گرفته ﺑود ﺑا اشاره ﺑه اقدام اخير دولت
در افزايش نرخ ﺑنزين که از شب گذشته اجرا
شده ﺑود ،اظهار داشت:
"دولت مدت ها ﺑه دنبال آن ﺑود تا از طريقﯽ
ﺑتواند از اقشار ضعيف کشور که ﺑواسطه
شرايط اقتصادی در فشار هستند ،حمايت و ﺑه
آنها کمک کند ،اما ﺑه دليل کمبود مناﺑع درآمدی و
ﺑودجه توان اجرای آن وجود نداشت.
رئيس جمهور ﺑا اشاره ﺑهاينکه امروز اقشاری
در جامعه هستند که در زندگﯽ خود ﺑا مشکﻼت
مواجه هستند ،گفت :فشارهای اقتصادی شديد در
سال  ٩٧و  ٩٨ﺑه زندگﯽ مردم وارد شد و دولت
مﯽخواهد در حد همه تامين نيازمندیهای
ضروری ،حمايتﯽ از مردم کرده و ﺑه خانواده
هايﯽ که احساس مﯽکنيم در فشار ﺑيشتر هستند
کمکﯽ کرده ﺑاشيم.
روحانﯽ ﺑا ﺑيان اينکه ﺑرای تعيين اقشار ضعيف
جامعه نياز ﺑه آمار ...ادامه در صفحه ۵

حزب تغيير میکند
پرولتری
کارگروماهيت
رنجبرانطبقه
رويزيونيسم بر حزب
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تشکيﻼت
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ﭼاره
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شعلهها را میشود فرونشاند...
و ارقام دقيق داريم اما در همين حدی که امکان
تشﺨيﺺ وجود دارد مﯽتوانيم جامعه را ﺑه دو
ﺑﺨش تقسيم کنيم ،گفت :ﺑر اين اساس حدود ٧۵
درصد در شرايط فشار قرار دارند و حدود ٢۵
درصد هم شرايط زندگﯽ شان خوب است و ﺑر
مبنای محاسبات  ١٨تا  ١٩ميليون خانوار و
جمعيتﯽ در حدود  ۶٠ميليون نفر مشمول طرح
حمايتﯽ دولت خواهند ﺑود و اين مبلغ هم کمک
ﺑه فرد نبوده و کمک ﺑه خانوار ﺑه شمار مﯽ
رود.
رئيس جمهور افزود :تﻼش ما اين است ﺑتوانيم
اين مبلغ را ماهيانه ﺑه حساب خانوارها پرداخت
کنيم و در اوايل آذر ماه اولين نوﺑت آن پرداخت
شود)".تکيه در همه جا از توفان(.
اگر از اين دروغ که گويا گرانﯽ نرخ ﺑنزين
ﺑرای کمک ﺑه خانوادههای کم درآمد ﺑوده است
ﺑگذريم ،عمق فاجعه در اعترافات آقای روحانﯽ
نيز ﺑازتاب يافته است .گيريم سﺨنان ايشان
واقعبينانه و مبالغه آميز و آرايش شده نيست .ﺑر
اين مبنا  ٧۵در صد مردم ايران يعنﯽ  ۶٠ميليون
نفر در فقر ﺑه سر مﯽ ﺑرند و تنها  ٢٠ميليون نفر
مﯽتوانند در ﺑاﻻی خط فقر زندگﯽ کنند .ولﯽ
ادامه ﺑقاء در ﺑاﻻی خط فقر ﺑه اين مفهوم نيست
که اين  ٢٠ميليون نفر حامﯽ رژيم جمهوری
اسﻼمﯽ ﺑوده و در حاکميت و يا در تعيين آزادنه
سرنوشت خود شرکت داشته و نقش موثری ايفاء
مﯽکنند .مسلما طبقات ﺑاﻻئﯽ ﺑورژوازی متوسط
و تمام اقشاری که نسبتا از سطح زندگﯽ
مناسبتری ﺑرخوردارند ولﯽ در شبکه خونﯽ
خانوداگﯽ مافيای در قدرت نيستند از ادامه تسلط
اين حاکميت دفاع نمﯽکنند .آنها گرچه در
اعتراضات شرکت ندارند ولﯽ از عاقبت کار در
هراسند و غولﯽ را که دارد از ﺑطری ﺑيرون مﯽ
آيد مﯽﺑينند .آنها خواهان تغييرند تغييراتﯽ که
منافع آنها را کاهش ندهد ولﯽ ﺑه ﺑقاء مناسبات
استحکام ﺑﺨشد .آقای روحانﯽ نمﯽ تواند ﺑر اين
 ٢٠ميليون تکيه کند .پايگاه طبقاتﯽ آنها از اين
مقدار نيز ﺑسيار کمتر است .شايد ﺑشود جمعﯽ در
حدود حداکثر  ١٠تا  ١۵ميليون را که از تصدق
سر اين رژيم ﺑه دﻻيل گوناگون متمتع مﯽشوند
از ﻻيههای مورد اعتماد و تکيه گاه اين رژيم
تﺨمين زد .اين پايگاه نيز از استحکام ﻻزم
ﺑرخوردار نيست .شايد فقط چند ميليون آنها ﺑا
چنگ و دندان از امتيازات خود در آينده ﺑه دفاع
ﺑرخيزند ،ﺑﺨش ﺑزرگﯽ از آنها همانگونه که
تجرﺑه انقﻼب 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 کامﻼ ﺑه
کار ﺑگيرند زيرا ﺑﺨشهای پائينﯽ نيروهای
سرکوب را خود مردم تشکيل مﯽدهند که در يک
طغيان عمومﯽ و گسترده ﺑه سمت مردم گردش
خواهند کرد .تجرﺑه شهر قدس نشان مﯽدهد که
نيروهای انتظامﯽ حاضر نبودهاند ﺑه روی مردم
شليک کنند.
امروز ﺑعد از حداقل  ٧٠٠نفر کشته  ١٠٠٠نفر
زخمﯽ و  ٧هزار نفر زندانﯽ ،ﺑا جامعهای مملو

از کينهی فشرده  ،انفجاری و خشم نسبت ﺑه
اقليتﯽ در قدرت ،و اوج نافرمانﯽ مدنﯽ و مبارزه
منفﯽ مردمﯽ ،ديگر اين رژيم ،رژيم ديروز
نيست .امروز عمق و دامنه مﺨالفت مردم فقير ﺑا
رژيم حاکم عليرغم نقاب عوامفريبانه دينﯽ ،ﺑا
دامنه گسترده عيان شده است .خود رژيم از
وقوع اين زلزله اجتماعﯽ شگفتزده است .توالﯽ
کوتاهتر اين جنبشها که اشکال خشونتآميز ﺑه-
خود مﯽگيرد هر روز ﺑيشتر از روز قبل ﺑه چشم
ميﺨورد .امروز مردم  -يا پائينﯽها  -نيز نمﯽ-
خواهند و نمﯽتوانند هر فشاری را تحمل کنند و
جانشان ﺑه لبشان رسيده است .مردم از دخالت
خارجﯽ و تهديد ﺑيگانگان و نوکران داخلﯽ آنها
ﺑيمناکند و هراس دارند که اين جﻼدان ،ﺑه خاطر
منافع خود در منطقه ،سوريه ديگری در ايران
ﺑيافرينند .اين ترس چون شمشير داموکلس ﺑر
ﺑاﻻی سر مردم سنگينﯽ مﯽکند .ضعف و خطری
که جنبش مردم را تهديد مﯽکند متاسفانه فقدان
سراسری معتبر و
تشکل و وجود يک رهبری
ِ
مورد اعتماد عمومﯽ است .ﺑايد هر چه مسئوﻻنه-
تر و سريعتر اين جای خالﯽ را پر کرد.
****

ريشههای اقتصادی طغيان...
ﺑرود تا کاﻻهای ارزان قيمت کشورهای
امپرياليستﯽ که حتﯽ در عرصه کشاورزی در
خود اين ممالک از پشتيبانﯽ "مذموم" يارانهای
اين دولتها ﺑرخورد ار است ،ﺑه ايران سرازير
شود ،ﺑازار ايران را در دست ﺑگيرد،
محصوﻻت ايرانﯽ همراه ﺑا توليد کنندگان آنرا
ناﺑود کند و سرانجام انحصار قوت ﻻيموت مردم
در ايران را ﺑه کف آورد .ﺑرنج ايرانﯽ در مقاﺑل
ﺑرنج هندی قاﺑل رقاﺑت نيست و قند چينﯽ که ﺑه
همت وزارت ﺑازرگانﯽ و امتياز دادن ﺑه تجار
همدست حکومت ﺑه ايران وارد مﯽشود ﺑهتعطيل
کارخانه دولتﯽ هفت تپه منجر مﯽگردد .تعطيل
کارخانجات توليدی در ايران که توانائﯽ رقاﺑت
ﺑا کاﻻهای ارزان کشورهای پيشرفته را ندارند،
تنها محصول فساد ،رانتخواری ،پارتﯽ ﺑازی،
رشوه خواری ،ﺑاج سبيل و کميسيون گرفتن
نيست ،اجرای کامل سياست نئوليبرالﯽ ممالک
امپرياليستﯽ است .ريشه همه اين ناﺑسامانﯽها در
ايران ،اجرای سياست نئوليبرالﯽ سرمايهداری
جهان است که دنيا را ﺑه قعر فاجعه کشانده است.
اغلب جنبشهای اعتراضﯽ مردمﯽ در سراسر
جهان ﺑه نتايج فﻼکت ﺑار اين سياستها است.
کشور آرژانتين ورشکسته شده است و جنبش
مردم شيلﯽ که از جمله ﺑرای يک نظام آموزشﯽ
غير خصوصﯽ در کشورشان مبارزه مﯽ کنند
هنوز ادامه دارد .پارهای از کشورها نظير يونان
در واقع ورشکستهاند.
رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمﯽ مبتنﯽ ﺑر
يک نظام خانوادگﯽ مافيائﯽ مملو از آقازاده های
مفتﺨور و ﺑا نفوذ و ارتباطات خانوادگﯽ-دينﯽ-
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
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عنوان شاهد دستگاه جاﺑر حاکمه عمل مﯽکند.
کارگران و زحمتکشان و کارمندان قادر نيستند
ﺑا توسل ﺑه قانون ،حتﯽ دستمزدهای معوقه خود
را ﺑه کف آورند .فساد ،تبعيض و گسترش
ناﺑراﺑری چون قانقاريا سراپای اين رژيم فاسد و
متعفن را فرا گرفته است .دستياﺑﯽ ﺑهثروتهای
ﺑاد آورده از طريق تجارت ﺑا خارج و تعطيل
توليد داخلﯽ ﺑه ثروتهای افسانهای در دست اقليتﯽ
ﺑيرحم و ﺑيگانه نسبت ﺑه سرنوشت مردم ايران
ﺑدل شده است .اين رژيم چشم خود را ﺑر همه
ناکارآمديهای ساختاری خويش ﺑسته و تنها مﯽ-
خواهد ﺑا زور سرنيزه ﺑار خود را ﺑه مقصد
ﺑرساند .رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمﯽ
ﺑرخﻼف اغلب رژيمهای متعارف سرمايهداری
ﺑه ايجاد سوپاپ اطمينان و تامين حداقل خواستها
و مطالبات اقتصادی و حقوق شهروندی توجهای
ندارد و ﺑه اين توهم دچار است که حفظ قدرت
سياسﯽ ﺑرای اﺑد ﺑا تکيه ﺑر خشونت ممکن است.
آنها راه را ﺑر هر مانور ،سازش و ائتﻼفﯽ ﺑسته-
اند و چنان ﺑه سوی ﺑنسياسﯽ پيش مﯽروند که
هر ايجاد منفذی مﯽتواند ﺑهانفجار اجتماعﯽ ﺑدل
شود .سياست آنها حفظ اقليتﯽ مفتﺨور و غارتگر
ﺑه هر قيمت ﺑرای تسلط متوهم "اﺑدی" خود
است.
وﻻديمير ساژين ،عضو ارشد موسسه مطالعات
شرقﯽ آکادمﯽ علوم روسيه در ﺑاره وضعيت
اقتصادی ايران اظهار داشت:
"ايران وضعيت اقتصادی ﺑسيار دشواری دارد".
ﺑه ويژه ،وی گفت" :اقتصاددانان ايرانﯽ خود ﺑه
فساد و يک سيستم ناکارآمد مديريت اقتصادی
اشاره مﯽکنند".
ساژين خاطرنشان کرد" :ﺑراساس صندوق ﺑين
المللﯽ پول ،توليد ناخالﺺ داخلﯽ ايران در سال
جاری  ٪٩ ۵کاهش يافته است .تورم امسال از
 ٪٣۵فراتر خواهد رفت و طبق گفته مناﺑع
ديگر حتﯽ در ﺑعضﯽ مناطق  ٪۵٠نيز خواهد
ﺑود .طﯽ يک سال گذشته ،پول ﷼ ايران ٧٠
درصد از ارزش خود را در مقايسه ﺑا دﻻر از
دست داده است.
قيمت ها طبق آمار ايران نسبت ﺑه سال گذشته
 ٪٧۵افزايش يافته اند .عﻼوه ﺑر اين ،وی ﺑه
ميزان قاﺑل توجه ﺑيکاری در ايران اشاره
کرد".
اين اظهار نظر ﺑازتاب واقعيت اقتصادی
موجود است که رژيم آقازادهها از جمله ﺑه
علت اينکه در دنيای محصور خود زيست مﯽ-
کنند از آن ﺑﯽخبرند .در اين شرايط اين مردم
هستند که ﺑايد ﺑار اختﻼسها و دزدیها و ﺑﯽ-
کفايتﯽ مسﺆﻻن مورد اعتماد و وفادار ﺑهرژيم
را ﺑدوش کشيده تا کمبود ﺑودجه را جبران
نمايند وسپس نوﺑت افزايش ماليات ها ﺑرای
مردم زحمتکش مﯽشود .ولﯽ انواع نهادهای
واﺑسته ﺑهرژيم از پرداخت ماليات معافند!.
رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمﯽ هنوز
چهل سال ﺑعد از انقﻼب اساسا متکﯽ ﺑه درآمد
نفت است و هنوز قادر نشده است يک نظام
مالياتﯽ شفاف و کارآمد ايجاد کند تا ثروتهای
کﻼن تجار ﺑازار و  ...ادامه در صفحه ۶
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ريشههای اقتصادی طغيان...
سرمايهداران وفادار ﺑه رژيم حاکم و اﺑواب-
جمعﯽ آنها شامل پرداخت ماليات شوند .افزايش
ماليات ﺑر غارتگران ثروتهای مردم ﺑهراحتﯽ
مﯽتواند ﺑه جبران کسری ﺑودجه منجر شود.
اين رژيم مﻼحظه حال دستياران خويش را
مﯽکند  .نظام مالياتﯽ منصفانهای را که
ناﺑراﺑریهای اجتماعﯽ و اقتصادی را حداقل
کاهش دهد در دستور کار خود نمﯽگذارد.
گرانﯽ و عدم توانائﯽ تامين حداقل زندگﯽ آه از
نهاد مردم ﺑرآورده است .کارتن خواﺑﯽ ،گور
خواﺑﯽ و حاشيه نشينﯽ ميليونها مردم از جريان
سيلﯽ در آينده حکايت مﯽکنند که همه چيز را
در هم کوﺑيده و ﺑه صورت کور ناﺑود مﯽ-
گردانند .سونامﯽ وحشتناکﯽ در افق جامعه
ايران جلوه مﯽکند که تنها ﺑا هشياری و رهبری
طبقاتﯽ حزب طبقه کارگر ايران مﯽتوان از
نيروی ﻻيزال آن ﺑرای تﺨريب و ساختمان
ايرانﯽ نو استفاده کرد.
در کنار اين وضعيت ناﺑسامان اقتصادی و ﺑﯽ-
کفايتﯽ مسئوﻻن امور در اداره کشور،
تحريمهای ضد ﺑشری و غير قانونﯽ امپرياليسم
و صهيونيسم جهانﯽ نيز مزيد ﺑر علت شده و
ﺑه مردم ايران ﺑا اين توهم که فقر و فاقه و
گرسنگﯽ منجر ﺑه طغيان گرسنگان ﺑه نفع
امپرياليسم مﯽشود ،فشارهای سهمگين وارد
مﯽکند .همين روش را امپراليستها ﺑا محاصره
کوﺑا ،ونزوئﻼ ،سوريه در پيش گرفته ﺑه مردم
اين کشورها زور مﯽگويند.
اين ممالک ﺑيگانه هرگز مﺨالفتﯽ ﺑا اجرای
دقيق سياستهای نئوليبرالﯽ که در ايران اجراء
مﯽشود ندارند .آنها هيچوقت مﺨالفتﯽ ﺑا دزدی
و رشوه خواری و قانون ستيزی نداشتهاند .آنها
در همه جهان از اينگونه حکومتهای جاﺑر
مشروط ﺑر اينکه غﻼم حلقه ﺑگوش آنها ﺑاشند
حمايت کردهاند .آنها ﺑه ايران نيمه مستعمره
نياز دارند که مجری اوامر آنها مانند رژيم
گذشته در منطقه ﺑاشد .ﺑرای اين غارتگران
جهانﯽ که نفوذ خود را در ايران در حدود نيم
قرن گذشته از دست دادهاند ﺑازگشت ﺑه گذشته
و تسلط کامل سياسﯽ مطرح است .هرگز نبايد
ﺑه اين خفاشها اعتماد کرد و جنايات گذشته
آنها را در کشورمان ﺑه فراموشﯽ سپرد.
****

جهاد تبليغاتی امپرياليسم آمريکا...
اعتراضهای مردم ايران ،سوء مديريت حکومت
اين کشور است نه فشار تحريمها« و ﺑه اين
ترتيب نقش تحريمهای قلدرمنشانه و ضدقانونﯽ
آمريکا را که اقتصاد ايران را فلج کرده است،
انکار کرد .ولﯽ هر ايرانﯽ مﯽداند که اختﻼسها،
دزدیها ،رشوهخواریهای آقازادهها ،اجرای ﺑﯽ-
وقفه سياستهای نئوليبرالﯽ در ايران يک طرف و
نقش مﺨرب و کشنده تحريمها در فلج کردن
اقتصاد ايران طرف ديگر است .ﺑايد پرسيد اگر
تحريمها در گرسنگﯽ دادن ﺑه مردم ايران نقشﯽ
ندارد پس ﺑه چه دليل آمريکا اين تحريمها را

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

ﺑرقرار مﯽکند و در اجرای دقيق آن اين چنين
پافشاری کرده و همه دنيا را ﺑه رعايت آنها
فراخوانده و ناقضان را ﺑه مجازات تهديد مﯽکند؟.
"ﺑرايان هوک"" ،رئيس کار گروه اقدام عليه
ايران" ،در زمانﯽ که مردم ايران ﺑه خاطر
افزايش ﺑهای ﺑنزين ﺑه خياﺑانها ريﺨته ﺑودند و
رژيم جمهوری سرمايهداری اسﻼمﯽ شبکه
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
قبل ﺑا توجه ﺑه پيشگوئﯽ قطع اينترنت اﺑزاری در
اختيار آنها قرار داده که ﺑتوانند ﺑا خارج و ياران
آمريکا تماس ﺑرقرار کنند .وی اعﻼم کرد" :اين
ميانُبرهائﯽ که ما دراختيار ايرانﯽها قرار داديم،
ﺑهﺑعضﯽ از ايرانﯽها امکان داد تا ﺑتوانند از اين
اﺑزار ارتباطﯽ استفاده کنند و ديديم که دهها هزار
ايرانﯽ از اين اﺑزار ميانُبر استفاده کردند .اﺑزاری
که ما »در طول يکسال و نيم گذشته« کارگزاری
کرديم و اين اجازه داد که معترضان ﺑتوانند حتﯽ
در زمان قطع اينترنت توسط حکومت ﺑا هم
ارتباط ﺑرقرار کنند ".و سپس در تائيد سﺨنان
خود افزود" :ما ﺑسيار از نحوه ايستادنمان در
کنار مردم ايران خرسند هستيم".
"مايک پومپئو" رئيس ساﺑق سازمان سيا و وزير
آمريکائﯽ دخالت خارجﯽ در امور داخلﯽ
کشورها ،ﺑا ارسال توئيتر فارسﯽ ﺑه معترضين
در ايران ،از آنها خواست تا ﺑا ارسال عکس و
فيلم از اعتراضات مردم ﺑه مناﺑع آمريکائﯽ،
اسنادی در اختيار آنها ﺑگذارند تا اياﻻت متحده
ﺑتواند متعاقبا ً ﺑرای نقض حقوق ﺑشر در ايران
مجازات هايﯽ را اعمال كند.
اين اظهارت و ادعاهای ارتجاعﯽ مشاﺑه ،ﺑه دست
رژيم ايران گزک مﯽدهد تا مدعﯽ شود ماهيت
اعتراضات مردم در ايران آمريکائﯽ ﺑوده و از
"يکسال و نيم" گذشته ﺑرنامهريزی شده ﺑوده
است .اين گزافهگوئﯽها در جبهه متفق مبارزه
مردم تفرقه ايجاد کرده زيرا کسﯽ حاضر نيست
شانه ﺑه شانه در کنار شعارهای ساحرمنشانه
آمريکائﯽ ﺑرای احضار ارواح يعنﯽ "رضا شاه
روحت شاد" و يا شعارهای اسرائيلﯽ "نه غزه ،نه
لبنان ،جانم فدای ايران")ﺑﺨوانيد جانم فدای
اسرائيل -توفان( قرار گيرد .اين شعارها چه از
روی کينه عميق نسبت ﺑهجمهوری اسﻼمﯽ ﺑيان
شده ﺑاشد و چه از روی کوتهﺑينﯽ و نادانﯽ
سياسﯽ ،خواستهائﯽ عميقا ارتجاعﯽ و ريشه در
تبليغات آمريکا -اسرائيل دارد" .مايک پمپئو"
مبتکر همين شعارها در ايران است وی ﺑا
"دلسوزی" ﺑرای فقر مردم ايران مﯽگويد:
"پول ايران نه ﺑرای گروههای نياﺑتﯽ اين کشور
در عراق ،حزبﷲ و ديگر گروهها ،ﺑلکه ﺑرای
مردم خود ايران ،هزينه شود".
نگرانﯽ آمريکا نه از وضعيت فﻼکتﺑار مردم
ايران ،ﺑلکه از اين جهت است که چرا ﺑا فعاليت
ايران در منطقه ،ﺑا شکست راهبردی روﺑرو شده
و هنوز نتوانسته موانع تجاوز آشکار ﺑه ايران
يعنﯽ غزه ،لبنان ،سوريه و يمن و ...را از سر
راه خود ﺑردارد و ايران را اشغال کند.

صفحه ۶

مردم ايران ﺑه صورت دموکراتيک در اکثريت
شکننده خود سلطنت دودمان ننگين پهلوی را
در مسير انقﻼب تاريﺨﯽ  ٢٢ﺑهمن ﺑه زﺑاله دان
تاريخ افکندند .دارو دسته سلطنتطلبان و يا
فريبخوردگان و قرﺑانيان تبليغات آنها نمﯽ-
فهمند که اين شعار ارتجاعﯽ احضار ارواح و
ضد ايرانﯽ ،ماهيتا شعاری ضد دموکراتيک و
استبدادی و ﺑرضد اراده اکثريت شکننده مردم
ايران و شهدای قهرمان اين خلق است .مردم
ايران خواهان ﺑهگورسپاری همه اين دودمان
ننگين هستند که امروز نيز ﺑه نوکری آمريکا،
اسرائيل و عرﺑستان سعودی افتﺨار مﯽکنند و
در پﯽ اسارت مردم ايران رقاصﯽ مﯽنمايند.
شرکت سازمانيافته اوﺑاش سلطنتطلب،
مجاهدين خلق در سيل تبليغاتﯽ خارج از کشور
ﺑه عنوان ﺑدنامترين ﺑﺨش اپوزيسيون
خودفروخته ايرانيان ،مردم ايران را ﺑه
ﺑدگمانﯽ و ترديد دچار ساخته و در پيگيری
مبارزه آنها رخنه ايجاد خواهد کرد .حزب کار
ايران)توفان( فعاليت اين نيروهای ضدانقﻼﺑﯽ
و عمال امپرياليسم در خارج از کشور را ﺑه
نفع منافع مردم ايران ندانسته آنها را افشاء مﯽ-
کند .دشمنان مردم ايران کوچکترين عﻼقهای
ﺑه استقرار ايرانﯽ مستقل ،دموکراتيک ،انقﻼﺑﯽ
و آﺑاد ندارند .آمريکا در همه جا نشان داده
است که ﺑمباران مﯽکند تا دوﺑاره خودش ﺑسازد
و اخاذی کند ،سرکوب کرده و حقوق ﺑشر را
زير پا مﯽگذارد تا حضورش در اين کشورهای
اشغالﯽ را ﺑرای خود ﺑﯽخطر کرده و امنيت
سرمايههای امپرياليستﯽ را فراهم کند .آمريکا
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
اجنبﯽ وصل کنند .چنين اظهاراتﯽ ﺑه نفع
جمهوری اسﻼمﯽ تمام مﯽشود .امپرياليسم
آمريکا و مزدورانش ﺑه عنوان عوامل خارجﯽ
نقش مﺨرﺑﯽ در تحوﻻت آﺑانماه ﺑازی کردهاند.
ما ﺑارها تأکيد کردهايم هرچه فشار
امپرياليستها ،دروغپراکنﯽ رسانهها و
جريانات سرسپرده امپرياليستﯽ عليه ايران
زيادتر مﯽشود ،هر چه عرﺑده تهديدهای آنها
افزايش ياﺑد ،هرچه دامنه دسيسههای آنها ﺑرای
تجزيه ايران گسترش ياﺑد ،هرچه فريادهای
جنگطلبﯽ ﺑلندتر شود و محاصره اقتصادی و
تحريمهای کمرشکن دامنه ﺑيشتری ياﺑند ،هرچه
خواستهای قلدرمنشانه آنها افزايش ياﺑد ﺑه
همان نسبت رژيم جمهوری اسﻼمﯽ در مقاﺑل
تودهها ﺑرای اِعمال سرکوﺑهايش "عذر موجه"
مﯽياﺑد و تقويت مﯽشود و ناگزير سدی ﺑزرگ
در ﺑراﺑر تحوﻻت دموکراتيک ايجاد خواهد
کرد .اين تهديدات خارجﯽ همواره مورد سوء
استفاده رژيم جمهوری اسﻼمﯽ ﺑرای
متحدکردن مردم در پشت سر خود خواهد ﺑود.
اين تهديدات ايجاد تمرکز در دستان معدودی
خودکامه را توجيهپذير مﯽسازد و جامعه را ﺑه
جامعه جنگﯽ ﺑدل  ...ادامه در صفحه ٧

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاك فلسطين ،عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و
ِ
ﭼاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است
شرط ترك كنند.
رنجبرانبی قيد و
ﭼاره يمن را
تشکيﻼت است
وحدت و

،

شماره  ٢٣٨آﺑان ماه ١٣٩٨

صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

جهاد تبليغاتی امپرياليسم آمريکا...
مﯽکند .در حقيقت تهديدات امپرياليستها ﺑطور
عينﯽ در خدمت ادامه تسلط استبداد در ايران
قرار دارد و رژيم وﻻيت فقيه را تقويت مﯽکند.
زمانﯽ که اوﺑاما در آمريکا ﺑر سر کار آمد و
در اﺑتداء از تهديدات قلدرمنشانه جرج ﺑوش ﺑه-
صورت زﺑانﯽ دست کشيد و مدعﯽ شد که قصد
حمله ﺑه ايران را ندارد ،زمينه خارجﯽ رشد
مبارزه دموکراتيک در ايران فراهم شد و ما
ديديم که جنبش دمکراتيک ﺑويژه در خرداد ٨٨
تا ﺑه چه حد پا گرفت .ﺑر عکس زمانﯽ که
فرياد تهديدهای اسرائيل افزايش يافت و
آمريکائﯽها مجددا ً دست ﺑه دامن سياست
تجاوزگرانه جرج ﺑوش شدند ،کار جنبش
دموکراتيک در ايران ﺑا مشکل روﺑرو شد .اين
تجرﺑه نشان مﯽدهد که تهديدات نظامﯽ،
تحريمهای اقتصادی و اظهارات رياکارانه و
»دلسوزانه« نسبت ﺑه مردم ايران ﺑطورعينﯽ
ﺑه نفع ارتجاع داخلﯽ و ﺑه زيان جنبشهای
اعتراضﯽ و دمکراتيک مردم ايران است و
نتايجش در خدمت نظام جمهوری اسﻼمﯽ
خواهد ﺑود .اين تجرﺑه نشان مﯽدهد که
امپرياليستها ﺑه منافع ملت ايران نمﯽانديشند،
ﺑلکه در پﯽ آن هستند که از فرصتها استفاده
کنند ،تا از آب گلآلود ماهﯽ ﺑگيرند .دفع خطر
خارجﯽ و رفع تحريمهای غيرقانونﯽ ﺑه نفع
جنبش مطالباتﯽ است ،شرايط را ﺑرای
سرنگونﯽ ﺑه دست توده مردم فراهم مﯽکند.
پس دست امپرياليسم آمريکا از ايران کوتاه ﺑاد!
****

افزايش بهای بنزين ،تاريخچه...
است و ديگری ﺑهرهمندی ثروتمندان از يارانه
سوخت ﺑود که اين ﺑهرهمندی توسط دولتهای قبلﯽ
و آتﯽ از ﺑين نﺨواهد رفت .ﺑا اين توصيفات ،در
نتيجهی اين دو استدﻻل مﯽﺑايستﯽ فرآوردههای
نفتﯽ افزايش ﺑها ياﺑند.
البته هيچ ايرانﯽ وطندوستﯽ موافق نيست که
صدها هزار تن مواد سوخت از ايران ﺑه قيمت
نازل خريداری شده و در ﺑازارهای همسايه ﺑه
فروش ﺑرسد ،ولﯽ از طرف ديگر هم نمﯽشود
مردم ايران را ﺑه گناه دارا ﺑودن مﺨاذن نفت در
همان حد مردم کشورهای مجاور تحت فشار قرار
داد .سازوکاری که حکومت ايران در عرض اين

توفان درتوييتر
حزب کارايران)توفان(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

چهل سال مﯽتوانست ﺑه آن متوسل شد و آنرا
کامل نمايد يک نظام شفافِ مالياتﯽ ﺑود که مﯽ-
توانست ﺑر کاﻻهای نفتﯽ ﺑهای مقتضﯽ ﺑگذارد،
در حالﯽ که همان افزايش ﺑها ﺑه صورت مالياتﯽ
را ،ﺑه اتباع ايرانﯽ در زمان مفاصا حساب
مالياتﯽ ﺑازپسدهد .ولﯽ وجود يک نظام مالياتﯽ
که مسئله يارانهها و ﺑهرهمند شدن ثروتمندان را
در يد اختيار و نظارت خود ﺑگيرد خوشايند
نظامﯽ نيست که ﺑرعدم شفافيت ،ﺑر ناﺑسامانﯽ و
مفتﺨوری و ﺑاجدهﯽ استوار شده است.
سياست حذف يارانه از کاﻻهای اساسﯽ ،از جمله
سوخت و دادن ماﺑه التفاوت ﺑهای آن ﺑه
مستمندان ،در عين افزايش قيمت آن کاﻻها،
شگرد آقای احمدی نژاد ﺑود تا ﺑا عوامفريبﯽ مردم
را ﺑا خاک پاشيدن ﺑه چشم آنها ،آرام نگاه دارد.
زيرا ﺑه محض اينکه يارانهها ﺑه صورت پولﯽ از
کاﻻی مورد نظر ،از جمله نان و يا ﺑنزين جدا
مﯽشوند ،افزايش ﺑهای ﺑنزين از طرف دولت آن
حساسيت ﻻزم را در ميان مردم ﺑرای اقدام ﺑه
اعتراض ،ايجاد نﺨواهد کرد ،در عين اينکه مﯽ-
ﺑينند که متناسب ﺑا افزايش ﺑهای نان و يا ﺑنزين
در طﯽ زمان ﺑه مبلغ يارانهها که ثاﺑتاند افزدوه
نمﯽگردد .از اين گذشته دريافت يارانهی ثاﺑت ﺑه
صورت پولﯽ ،ارزش واقعﯽ اوليه يارانهها را
کاهش مﯽدهد ،زيرا ارزش پول در طﯽ زمان ﺑا
کاهش قدرت خريد آن همراه است و لذا عمﻼ کم
ارزش و يا حتﯽ ﺑﯽارزش مﯽگردد و اين در

حالﯽ است که قيمت کاﻻ و در اينجا نان و يا
سوخت هر روز گرانتر مﯽشوند.
البته در افزايش کنونﯽ ﺑهای ﺑنزين نيز ناچار
شدند در مقاﺑل فشار مردم عقب نشينﯽ کرده و
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
کنونﯽ ﺑهای ﺑنزين ﺑه مراتب عظيم تر و پايدارتر
و ريشهدارتر از دفعه قبل ﺑوده است .مطمئنا اين
تﻼش ﺑرای از سرگذراندن ﺑحران حل ريشهای
مسئله نيست و خشم مردم چنان اشباع خواهد شد
که وقتﯽ اين ﺑار سرازير شود نمﯽشود جلوی
آنرا ﺑا وعده پرداخت يارانهها سد کرد.
ﺑيان اين تاريﺨچه و نوع آگاهﯽ هيات حاکمه از
حساسيت مردم نسبت ﺑه اين امر نشان مﯽدهد که
افزايش ﺑهای ﺑنزين در اين ﺑرهه از زمان حساب-
شده و ﺑا آگاهﯽ کامل از جانب حاکميت ﺑوده
است .طبيعتا آنها نمﯽتوانستند اﺑعاد اعتراضﯽ را
محاسبه کنند ،ولﯽ ﺑا اعتراض مردم از قبل
حساب کرده و خود را ﺑرای سرکوب آن آماده
کرده ﺑودند .تجرﺑه چهل سال حکومت اين مافيای
در قدرت ﺑايد نشان داده ﺑاشد که آنها ﺑيگدار ﺑه
آب نمﯽزنند و ﺑسيار ﺑا حساب رفتار مﯽنمايند.
دشمن را نتوان حقير و ﺑيچاره شمرد که آنوقت
ضرﺑات اين ﺑﯽتوجهﯽ را ﺑر ﺑدن جنبش حس
خواهيم کرد.
افزايش ﺑهای سوخت توانسته حکومت را از
مشکﻼت ناشﯽ از کسر ﺑودجه نجات دهد ولﯽ
نتوانسته از ﺑحرانﯽ که سراپای رژيم را فراگرفته
است رها نمايد .ﺑحرانهای هولناکﯽ در راهاند که
نمﯽشود آنان را ﺑا دستور آتش متوقف کرد.
****
به توفان در تلگرام خوش آمديد
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جهاد تبليغاتی امپرياليسم
آمريکا و نوکرانش به ضرر
مبارزه برحق مردم ايران
است
آمريکا ﺑا داس مرگ ﺑه جان ملتهای
جهان افتاده است .تيغ تحريم و گرسنگﯽ
دادن ﺑه مردم عراق يک نيم ميليون کودک
عراقﯽ را ﺑه کشتن داد و امروز از همان
وسيله تبهکارانه در مورد کوﺑا ،جمهوری
دموکراتيک کره ،ونزوئﻼ ،نيکاراگوئه،
سوريه ،فلسطين و ايران استفاده مﯽکند.
طبيعﯽ است که ﺑسياری از همميهنان ما در
اثر ﺑﯽغذائﯽ و ﺑﯽداروئﯽ جان خويش را از
دست مﯽدهند و اين ناﺑودی يک نسل وجدان
"ﺑشردوستانه" اين غارتگران جهانﯽ را
معذب نمﯽکند" .مايک پمپئو" ،وزير امور
دخالت در امور ساير کشورها در آمريکا،
در مصاحبه اختصاصﯽ ﺑا "ايران
اينترنشنال" ،شبکه فارسﯽ زﺑانﯽ که ﺑا
دﻻرهای عرﺑستان سعودی تأسيس شده و
مﯽگردد ،ﺑدون اظهار شرم اﺑراز داشت:
»دليل اصلﯽ ...ادامه در صفحه ۶
نشانﯽ پست الکترونيکﯽ

افزايش بهای بنزين ،تاريخچه و اهداف آن و
شگردهای حاکميت
افزايش ﺑهای ﺑنزين توسط رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمﯽ امری اتفاقﯽ نبود .از يک
جنبه افزايش ﺑهای ﺑنزين و قطع يارانههای دولتﯽ ﺑﺨشﯽ از سياستهای توصيه شده صندوق
ﺑينالمللﯽ پول و ﺑانک جهانﯽ است و از سوی ديگر تعجيل در اجرای آن ﺑه سياست
تحريمهای امپرياليستﯽ ﺑر مﯽگردد که دولت را ﺑا ممانعت از فروش نفت ،فاقد ﺑودجه ﻻزم
ﺑرای اداره کشور کرده است .تﻼشهای حکومت ﺑهخاطر کسب سود از طريق فروش ارز
دولتﯽ در ﺑازار آزاد نتوانست اين کمبود ﺑودجه را جبران کند .حال ﺑا افزايش ﺑهای ﺑنزين،
پولﯽ ﺑهخزانه دولت واريز مﯽشود که مﯽتواند ﺑرای مدتﯽ حقوق کارمندان و يا هزينه
ﺑرنامههای در دست اجرای خويش را پرداخت کند.
"يک کارشناس اقتصادی اعﻼم کرد ﺑا توجه ﺑه افزايش  ٢٠٠٠هزارتومانﯽ نرخ ﺑنزين و
فروش روزانه  ١٠۵ميليون ليتر ﺑنزين در روز ،درآمد دولت روزانه  ٢١٠ميليارد تومان
افزايش خواهد يافت .ﺑا احتساب فروش  ٣٠روزه  ،درآمد دولت ماهيانه  ۶٣٠٠ميليارد تومان
خواهد شد .دولت اعﻼم کرده که يارانه را ۵٠هزارتومان افزايش خواهد داد ۶٠ .ميليون نفر
مشمول دريافت اين افزايش يارانه شدهاند ،يعنﯽ ماهيانه  ٣٠٠٠ميليارد تومان و ﺑهزﺑان ديگر
دولت ﺑا افزايش نرخ ﺑنزين ﺑرای خودش از جيب مردم سود  ٣٣٠٠ميليارد تومانﯽ ايجاد
کرده است!" )ازكانال اتحاد ﺑازنشستگان(.
اين نﺨستين ﺑار نيست که ﺑهای سوخت در ايران افزايش مﯽياﺑد.
ما از جمله ﺑا افزايش ﺑهای ﺑنزين در دروان رياست جمهوری آقای احمدی نژاد روﺑرو ﺑوديم.
در همان زمان سﺨن از سهيمهﺑندی ﺑنزين ﺑود تا ﺑهای ﺑنزين را ﺑا شگردهای روانﯽ و
اقتصادی افزايش دهند زيرا مﯽدانستند که ﺑا مﺨالفت شديد مردم روﺑرو مﯽشود که شد.
سهميهﺑندی ﺑنزين در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد که يکﯽ از ﺑزرگترين و
موثرترين مجريان مورد تمجيد سياستهای استعماری ﺑانک جهانﯽ در ايران ﺑود ،ﺑا مديريت
آقای نعمتزاده از تير  ١٣٨۶ﺑه اجرا درآمد .رئيس جمهور وقت آقای محمود احمدینژاد که
در آن زمان از "جراحﯽ ﺑزرگ اقتصادی" سﺨن مﯽگفت يارانه حاملهای انرژی را کاهش
داد و ﺑنزينﯽ را که سه سال ليتری  ٨٠تومان عرضه شده ﺑود ،ﺑهايش ﺑه ليتری ١٠٠
)سهميهای( و ليتری  ۴٠٠تومان )آزاد( افزايش يافت .در دولت دوم محمود احمدینژاد
همانطور که انتظار مﯽرفت ،طرح سهميهﺑندی حفظ شد اما جلوی افزايش ﺑعدی قيمت را
نگرفت ،مرحله ﺑعدی افزايش قيمت ﺑنزين در  ٢٨آذر  ١٣٨٩ﺑا اجرای هدفمندسازی
يارانهها در ايران کليد خورد و هر ليتر ﺑنزين سهميهای ﺑه  ۴٠٠تومان و ﺑنزين آزاد ٧٠٠
تومان افزايش يافت .ﺑه عبارت ديگر ،در هشت سال رياست محمود احمدی نژاد ،ﺑهای ﺑنزين
از  ٨٠تومان ﺑه  ٧٠٠تومان افزايش يافت.
افزايش ﺑعدی قيمت ﺑنزين در سال  ١٣٩٣در "دولت تدﺑير و اميد" ﺑا اجرای مرحله دوم
هدفمندسازی يارانهها در ايران ،هر ليتر ﺑنزين سهميهای را ﺑه  ٧٠٠تومان و ﺑنزين آزاد را
ﺑه  ١٠٠٠تومان رساند ،که ﺑا تک نرخﯽ شدن ﺑنزين در سال  ١٣٩۴ﺑه قيمت  ١٠٠٠تومان،
پرونده ﺑنزين سهميهای ﺑسته شد.
استدﻻل دولت احمدی نژاد ﺑرای اجرای سياستهای ﺑانک جهانﯽ يکﯽ اشاره ﺑه اختﻼف قيمت
ﺑنزين در ايران ﺑا ديگر کشورهای همجوار منطقه ﺑود ،که منجر ﺑه قاچاق ﺑنزين ﺑه خارج
از ايران مﯽشد که اين امر هنوز هم ادامه دارد و اين استدﻻل مجدد مورد استفاده حکومت
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سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر
ايران است .اين زبان برای هرﭼه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،ﭼه از نظر مادی و ﭼه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خودرا
برای ما ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک
مالی برسانيد ،زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر ﭼند هم که جزيی باشند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را
ياری رسانيد ،هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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