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"اسﻼم را پله کرديد،
مردم را ذﻟه کرديد"
فساد مانند قانقاريا سراپای رژيم را فرا
گرفته است .اين امر از نظر خو ِد رژيم نيز
مخفی نيست ،ولی چگونه میشود در
کشوری که نظارتی بر دولت نيست و با
دست مستبد حکومت میشود با دزدان اموال
عمومی مبارزه کرد .رژيم جمهوری
اسﻼمی از همان بدو کار برای بقاء خود از
کسانی حمايت کرد که از نظر فکری حامی
وی بودند .مقامات و مسئوليتها نه بر اساس
شايستگی و ميهنپرستی ،بلکه بر اساس
وفاداری يک سگ خانگی به صاحبش تقسيم
شد .اين روش تقسيم مسئوليت زمينه را
برای کﻼهبرداران ،بازيگران و چاپلوسان
آماده ساخت تا با تظاهر به دينداری مناسب
پردرآمد را در دست بگيرند .جناحی قدرتمند
از چاقوکشان ،باجگيران ،دزدان،
کﻼهبرداران و راهزنان که حاميان اين
رژيم بودند ،بوجود آمد .در کنار آنها بندهای
خانوداگی و نفوذ آيات عظام افراد بیعرضه
و ناشايسته را بر سر کار آوردند تا به اﻻف
و الوفی برسند و مورد اطمينان حضرات
باشند .آنها همانند رژيم گذشته ايران را نه
وطن خود و ايرانيان را نه هموطن خود که
دارای حقوق مساوی با آنها هستند ،بلکه
گنجينهای برای غارت می ديدند .امروز در
ايران شبکه مافيائی دزدی و چپاول وجود
دارد و اين فرهنگ از راس نظام شروع
میشود .فرزندان خامنهای و رفسنجانی همه
و همه در اين گنداب غوطهورند و نقش
شاپور غﻼمرضا و اشرف پهلوی را به
عهده گرفتهاند" .ماهی ز سر گنده گردد نی
ز دُم" .تمام آقازادهها در راس حکومت
دزدند و به اين جهت با دزدها مبارزه نمی-
شود و نمیتواند هم ...ادامه درصفحه ٢

نه غزه ،نه سوريه ،نه ﻟﺒﻨﺎن ،حمله کﻨيد به ايران
يک شعﺎر امپريﺎﻟيستی -صهيونيستی
اخيرا در نمايشات قابل فهم و محقانه معيشتی مردم ايران شعارهائی طرح شده است
که اگر ناشی از بیخبری و نادانی نباشد ،حتما توسط عمال و جاسوسان سازمانهای
امنيتی غرب و اسرائيل طرح و تبليغ میشود و متاسفانه در ايران به پاس خرابکاری-
های جمهوری اسﻼمی زمين قابل رشد پيدا میکند .اين شعارها فقط ظاهر فريبندهای
دارند ،ولی در باطن برای به اسارت کشيدن مردم کشور ايران هستند .طبيعتا دشمنان
ايران همه اين شعارهای انحرافی را که مورد نظر آنها نيز هست ،مورد تائيد قرار
میدهند .ما برای اينکه مردم ايران به سابقه امر آشنا شوند و بدانند که اين سياستها،
سياستهای امپرياليستی و صهيونيستی در منطقه است به ترجمه اسنادی دست میزنيم
که استدﻻﻻت ما را تقويت میکنند و به خوانندگان اسنادی ارائه میدهند تا خود داوری
کنند .در همين راستا به سخنان آقای ترامپ توجه کنيد که تا ديروز ملت ايران را
تروريست خطاب میکرد و از ورودشان به آمريکا جلوگرفت ،و حال در حمايت از
جنبش اخير مردم ايران تنها تکيه خود را بر سياست خارجی جمهوری اسﻼمی و آنهم
ادامه در صفحه ٣
در بخشی که منافع امپرياليسم را مورد هجوم قرار ...

ضد انقﻼب در ضد انقﻼب
رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی در ايران ،رژيمی است که حدود  ٣٩سال است
بر ايران حکومت میکند .اوباشانی که در بدو انقﻼب با ريش و پشم و به زور اعتبار
مذهبی و اسلحه ،سنگرهای پر نان و آب را اشغال کردند ،تا توانستند با نمونهبرداری
از برادران قاچاقچی پاسدار و آيتاﷲهای مردم فريب و دزد ،جيبهای خويش را پر
نمودند .فساد و دزدی و غارت اموال عمومی به سياست عمومی رژيم بدل شده است.
باندهای مختلف که بر سر کار میآيند بر سر کسب وزارتخانههای پر در آمد به نزاع
می پردازند و رفتارشان طوری است که گوئی ايران را اشغال کردهاند .اين راهزنان
که ميلياردها دﻻر اموال عمومی را میدزدند و به راحتی فرار میکنند و يا پولهای
خويش را در بانکهای خارجی انبار مینمايند خودشان واقفند که در ايران ماندنی
نيستند و بايد به موقع گورشان را گم کنند .وقتی ابعاد دزدی و  ...ادامه در صفحه ۴

حق گرفتﻨی است
مهم اين نيست که نمايشات اعتراضی در ايران ،نخست در کادر نزاع بين جناحهای
گوناگون هيئت حاکمه از جمله رئيسی ،احمدی نژاد و ...بر سر تعيين رهبری آينده
ايران بر ضد ﻻريجانی و روحانی در گرفت .اين امر تعيين کننده ماهيت جنبش کنونی
نيست .مهم آن است که آتش از زير خاکستر بيرون آمد و مردمی که مترصد بيان
اعتراض های خويش بودند ،به ميدان آمدند و ابتکار عمل را خود در مقابل چشمان
شگفتزده ارتجاع به دست گرفتند .آقای روحانی که با شورش مردم برای نان روبرو
شده بود ،نخست تاکتيک مسالمتآميز را برگزيد و مدعی شد که اعتراض حق مردم
است .حتی قانون اساسی جمهوری اسﻼمی هم تظاهرات غيرمسلحانه و مسالمت آميز
را به رسميت شناخته است .ولی کسی در درون ايران به خاطر نمیآورد که
غيرخودیها امکان استفاده از اين اصل بديهی را داشته بوده باشند .در زمان خمينی
عمال کميته و به قولی کميتهچیها و بعد از وی در زمانی رفسنجانی انصار حزباﷲ،
گروههای فشار و بسيج از همه نمايشات اعتراضی مردم با کشتار ،زندان و شکنجه
جلو گرفتند و میگيرند .اينکه آقای روحانی حق اعتراض را به رسميت میشناسد راه
ديگری برای وی باقی نمانده است ،زيرا مردم اين حق را خود از وی به زور گرفته-
اند و پس نمیدهند.
آقای روحانی هوادار نمايشات اعتراضی با مجوز است ،ولی کدام مجوز و به کدام
سازمان و يا حزب سياسی که در ايران آزاد باشد؟
در مملکتی که احزاب ممنوع هستند و فقط احزاب خودی حق فعاليت محدود دارند،
سخن از مجوز گفتن حکم شوخی و توهين به شعور مردم است .اين رئيس جمهور
"اميد" و با "کليد" میخواست به همه مشکﻼت مردم پايان دهد .رژيم تا خيانت ملی هم
پيشرفت و منافع ملی ايران را بهزير پا گذارد .تجربه نشان داد که حتی خيانت ملی هم
نتوانسته وی را نجات دهد .کسی که انگشتش را به امپرياليسم  ...ادامه در صفحه ۶

به حزب کﺎر ايران)توفﺎن( ،حزب طﺒقه کﺎرگر ايران بهپيونديد
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شماره  ٢١۵بهمن ماه ١٣٩۶

اسﻼم را پله کرديد...
بشود .دولت جمهوری اسﻼمی قادر نيست
در شرايطی که فساد نهادينه شده است به
جنگ آن برود .جنگيدن با فساد يعنی
نابودی جناح بزرگی از حاميان رژيم که در
اين ميان قدرتمند شده و حتی مسلﺢاند .بی-
جهت نيست که مردم در اعتراضات خود
فرياد میزدند» :اسﻼم رو پله کرديد ،مردم
رو ذله کرديد« .امروز توده مردم از دست
اين اوباشان نوظهور ذله شدهاند.
در چنين شرايطی فقط بسيج تودههای مردم
برای سرکوب طبقاتی اين عده ،مبارزه با
فساد را ممکن میسازد .حتی کافی نيست
که جناحهای دورانديش رژيم چند تن از
بستگان خويش را دستگير کرده و محاکمه
کنند تا موجب تسلی مردم شود ،زيرا اين
عمل خود به مقاومت ساير دزدها و
تشکلهای مافيائی در ايران منجر می شود
که کار را به تسويه حساب متقابل خواهد
کشاند .در مملکتی که امنيت وجود ندارد و
قانونيت حرف مفت است هرکس در پی
امنيت خويش است و برای طرف مقابلش
سند سازی میکند تا جانش را حفظ نمايد.
برای مبارزه با فساد بايد از پائين مردم را
بسيج کرد تا فساد از ريشه زدوده شود.
امروز کانادا به پايگاه دزدهای رژيم
جمهوری اسﻼمی تبديل شده است که با
برمسند نشستگان کنونی خويشاوندی
خانوادگی دارند و دستشان در دزدی و فرار
بدون دردسر و بدون پيگرد از ايران باز
بوده است .کسانی که خود در فکر فرار بی
دردسر آينده هستند طبيعتا نمیتوانند راه
فرارها را ببندند .يک کارگری که نان می-
خواهد و خواهان حقوق صنفی خويش است
مانند رضا شهابی را به زندان انداخته و
آنچنان تحت فشار قرار دادند که دو بار
سکته کرد ،ولی دزدان سر گردنه که در
رژيم حضور دارند از هر گونه مجازاتی
معافند .سرکوب کارگران نشانه هراس
رژيم از طبقه کارگر است ،به اين جهت از
فعاليت هرگونه سنديکای کارگری ممانعت
میکند .رژيم از اعتصاب عمومی و
سراسری میترسد که آنوقت تير خﻼصی
به مغز آنهاست.
در مملکتی که نمايندگان مجلسش انتصابی-
اند و از صافی شورای نگهبان گذشته و
فاقد هرگونه مصونيت پارلمانی میباشند،
در مملکتی که رئيس قوه قضائيه و مقننه از
دزدان سرگردنه هستند ،امکان نظارت
صادقانه ،امکان انتقاد برای بهبود کارها،
امکان مبارزه با دزدها وجود ندارد .خود
دزدها در مجلس نشستهاند و میدانند که
انتخابشان با دستور بوده و نماينده واقعی
مردم ايران نيستند .پشت اين نمايندگان
قﻼبی خالی است و طبيعی است که در
مقابل دزدیها سکوت کنند و تخلفات را
ناديده بگيرند .مردم میبينند که جای دزدها
به جای زندان ،بر مسند حکومت و جای
آموزگاران ،کارمندان ،بازنشستگان و به-
طور عمده کارگران که برای تامين حداقل
معيشت خود مبارزه میکنند در زندان
است .بی جهت نيست که فرياد میزنند" :

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
کشور ما دزد خونه است ،توی جهان نمونه
است".
آقای ابراهيم رزاقی يکی از کارشناسان
اقتصادی با بيان اين واقعيت که روحانی و
احمدینژاد هرکدام بهگونهای از فسادهای
مديران خود دفاع میکنند ،تصريﺢ کرد:
"فسادها از پيش از زمان آيتﷲ هاشمی
وجود داشت اما نه به اين شدت و در سطﺢ
مقامات باﻻ .سؤالی که همواره مطرح است
اين است که چرا اين فسادها اساسا ً در
جمهوری اسﻼمی وجود دارد؟ چه پيشآمده
است که فساد در اين حجم گسترده در حال
اتفاق افتادن است ".وی ادامه داد" :فساد
متأسفانه در همه سطوح وجود دارد .به طور
مثال آن زمان جزايری به آقای کروبی
 ٢٠٠ميليارد تومان پول داد و زمانی که از
آقای کروبی پرسيدند چرا اين پول را
گرفتهايد؟ گفتند که ما کاری به اين نداريم
که پول را از کجا گرفتهايم .يا مثﻼً يکی از
مراکز پارکينگ اتوبوسرانی که در
طالقانی)خيابان منظور است-توفان( قرار
دارد و اکنون به مرکز تجاری نور
تبديلشده است را به آقای مهدوی کنی داده
بودند تا آن را تبديل به دانشگاه امام صادق
کنند ،اما آقای مهدوی کنی آن زمين را
تبديل به مرکز تجاری میکند .تغيير اين
کاربری  ٢۴ميليارد تومان در اوايل انقﻼب
شده بود .از آقای کرباسچی در دادگاه
پرسيدند که بر چه اساسی اين  ٢۴ميليارد
تومان را به آقای مهدوی کنی بخشيديد؟
گفت يک آقايی به ما يادداشتی داد و ما نيز
اين پول را پرداخت کرديم .حال شما
وضعيت و شکل فساد در جمهوری اسﻼمی
را ببينيد که چگونه است".
اين سخنان عمق فاجعه را نشان میدهد .با
همين روشن بانکها را ورشکسته کردند .در
همان زمان نيز مسئوﻻن بانکها به اين
وضعيت اشاره کردند ،ولی گوش دزدها به
آن بدهکار نبود .فردی برای وامگيری
کﻼن به بانکی مراجعه میکرد و تضمين
وام وی دست خط يک آخوند پر نفوذی بود
که قوای مسلﺢ خود را داشت و تابع هيچ
قانونی جز قانون تمايﻼت شخصی خويش
نبود .هيچ مرجعی هم نه از وی پاسخ می-
خواست و نه وی پاسخگوی مرجعی بود.
رئيس بانک که نه امنيت داشت و نه دل
شير ،نمیتوانست اين دستخط را که نفی
آن میتوانست به بهای جانش تمام شود
ناديده بگيرد .وقتی بدهکار به برکت از
خصوصيت اسﻼمی فرار میکرد ،دست
بانکها به اين افراد نمیرسيد .همه آقازاده
ها از اين طريق اندوختههای مردم را به
غارت بردند و هيچ يک از اين آيات عظام
را نمیشود محاکمه کرد به زندان انداخت.
مسخره است که آقای روحانی مدعی می-
شود که احمدی نژاد  ٣٢ميليارد تومان به
صندوق دولت بدهکار است ،زيرا اين
صندوق در زمان تحويل کسری داشته
است .احمدی نژاد خﻼف سخنان روحانی
را بيان میکند و کسی نيست رسيدگی کند.
بايد پرسيد که اگر سخنان روحانی درست
است و خودش دزد نيست و سر بريدهای
زير لحاف ندارد ،چرا احمدی نژاد را به

صفحه ٢
عنوان دزد دستگير نمیکند و پرونده وی را
در اختيار مقامات قوه قضائيه قرار نمی-
دهد؟  ٣٢ميليارد تومان پول کمی نيست که
بشود ناديده گرفت .از زمان رفسنجانی که
با برنامه بانک جهانی تعديل اقتصادی
صورت گرفت و قرار شد خصوصی-
سازیهای اموال عمومی اجراء شود و
دولت کوچک گردد ،وی پاسداران را
مجبور ساخت که خودشان بودجه خويش را
تامين کنند و لذا دست آنها را در اقدامات
اقتصادی مستقل باز گذاشت .انحصاری
مافيائی از اين اقدام بيرون جهيد که کسی
در ايران حريف آنها نيست .از همان زمان
است که اسکلههای خصوصی ايجاد شدهاند
که بدون گمرک جنس وارد ايران میکنند.
از اين طريق ميليارها ثروت ايران برباد
رفته است .بازار را جنسهای قاچاق گرفته
و توليد داخلی را از بن برده است .کارخانه
توليد قند هفت تپه ديگر سودی ندارد ،زيرا
تجار اسﻼمی با تعرفههای نازل گمرگی و
بند و بست کافی ،قند غير قابل رقابت به
بازارهای ايران سرازير میکنند و کشور
را نابود مینمايند.
مردم شاهدند در ﻻيحه بودجه که به مجلس
ارائه شد تمام نهادهای مذهبی بودجه
بيشتری از دوره قبل دريافت داشتند و اين
در حالی است که حقوق مردم را نمیدهند
و به صندوقهای بازنشستگی دستبرد می-
زنند .کارگران و آموزگاران برای
درخواست نان در زندان بسر می-
برند).رجوع کنيد به مقاله "زالو صفتان
بيکاره که خون ملت را میمکند" در همين
شماره(.
مردم ايران شاهد اين وضعيت بیحساب و
کتاب هستند و جای شگفتی نيست که با
تحقير رژيم آخوندی شعار میدهند» :کشور
ِ
که شاه نداره ،حساب کتاب نداره!« .اين
شعار ممکن است که ناشی از تبليغات ضد
انقﻼب سلطنت طلبان دزد باشد که خودشان
شاه دزد بودند ،ولی در عين حال افشاء بی-
حساب و کتابی و فرار از مجازات و
همدستی شرکای دزد و رفقای قافله هم ،در
رژيم جمهوری اسﻼمی نهادينه است.
روشن است که فساد در اين نظام نهادينه
شده است و بايد ساختار نظام را تغيير داد
تا از اين تخلفات صورت نگيرد و مردم
ايران که در معيشت خود دچار مضيقهاند و
قربانی سياستهای نئوليبرالی دولتها از زمان
رفسنجانی تا کنون شدهاند ،ناظر اين فساد و
غارت اموال مردم هستند .آنها سراپا خشم-
اند و میبينند که مسئوﻻن کاری برای
مبارزه با فساد که ابعاد دزديهايش به
ميلياردها تومان رسيده است نمیکنند .اين
شکاف طبقاتی محصول سياستهای
نئوليبرالی هر دو جناح و دزدیهای
باندهای هر دو جناح است .فقط سرنگونی
اين رژيم و استقرار سوسياليسم میتواند به
اين غارتها خاتمه دهد.
*****

بﺎ تسلط رويزيونيسم بر حزب طﺒقه کﺎرگر مﺎهيت پروﻟتری حزب تغيير
میکﻨد
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شماره  ٢١۵بهمن ماه ١٣٩۶
نه غزه ،نه سوريه ،نه ﻟﺒﻨﺎن...
میدهد میگذارد.
ترامپ در چند ماه قبل در روز جمعه ٢١
مهرماه در جمع سياستمداران جمهوری خواه
چنين ادعا کرد» :امروز بعد از ظهر ،چند
ساعت ديگر ،درباره ايران صحبت خواهم
کرد؛ ملتی تروريست که کمتر کشوری
نظير آن است .فکر میکنم سخنانم جالب
باشد ...در اين دولت ،ما شيطان را به نام
خودش میناميم .ما در کنار دوستان و
متحدانمان)منظورش اسرائيل ،عربستان،
امارات متحده عربی و...است -توفان(
هستيم .در جستوجوی صلﺢ ،شراکت ها و
ائتﻼفهای جديد ايجاد میکنيم و عليه
کسﺎنی که به دنﺒﺎل صدمه زدن به مردم مﺎ
بﺎشﻨد ،قﺎطعﺎنه اقدام میکﻨيم«).تکيه از
توفﺎن(.
ترامپ چندی بعد بدون احساس شرم در
بيانيهای که کاخ سفيد منتشر کرد نوشت:
»گزارشهای زيادی از تظاهراتهای
مسالمتآميز شهروندان ايران که از فساد
رژيم و هدر دادن ثروت اين کشور برای
تأمين منابع مالی تروريسم در خارج اين
کشور خسته شدهاند ،وجود دارد«)تکيه از
توفان( .ترامپ بدون اينکه به عربستان
سعودی و يا شيوخ هوادارش اشاره کند
گفت» :دولت ايران بايد به حقوق مردم خود
از جمله حق ابراز عقايدشان احترام
بگذارد .جهان نظارهگر است«).تکيه از
توفان( .البته اين عبارت آخری با زبان
تهديد بيان شده است.
پيش از توئيت ترامپ در حمايت از تجمع
اعتراضی در ايران ،پال رايان ،رئيس
مجلس نمايندگان آمريکا نيز بامداد شنبه از
تجمع اعتراضی در برخی شهرهای ايران
حمايت کرد و در توئيترش عليه ايران
نوشت» :مهم است که ما از معترضان
غيرخشن در ايران حمايت کنيم .اين ،نتيجه
اقدامات رژيمی است که تمرکزش بيشتر
معطوف حمايت از سازمانهای تروريستی
بوده تا گرفتاریهای شهروندان خودش«.
وزارت خارجه آمريکا نيز در بيانيهای
شديداللحن با تکرار مجدد ادعا های چند ماه
پيش دونالد ترامپ عليه ايران ،مدعی شده
اصلی ايران» ،خشونت،
صادرات
خونريزی و هرج و مرج است«)تکيه از
توفان(.
نشريه تايمز اسرائيل در  ٣٠دسامبر ٢٠١٧
نوشت" :خانم »ناوئرت« سخنگوی وزارت
خارجه آمريکا در سخنان خويش از قول
وزير امور خارجه آمريکا ظهار کرد:
»رکس تيلرسون روز  ١۴ژوئن  ٢٠١٧در
کنگره شهادت داد که او از »آن عناصری
در ايران که انتقال مسالمت آميز حکومت
را میخواهند« ،حمايت میکند و گفت
»همانطور که ما میدانيم ،قطعا ،آن
عناصر آنجا هستند «.وزير )خارجه(
امروز حمايت عميق خود از مردم ايران را
تکرار کرد .".روشن است که امپرياليسم
آمريکا عناصر نفوذی خويش را به ايران
فرستاده است تا برای ملت ايران "دل
بسوزانند" .يکی از سلولهای جاسوسی آنها
کسانی هستند که در نمايشات اعتراضی
برحق مردم که برای نان و بر ضد فقر و
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گرسنگی بپاخاستهاند با شکمهای فربه و پر
و گردنهای کلفت ظاهر شوند و شعار
زيرين را تکرار کنند" :سفارت روسيه ﻻنه
جاسوسيه" .هر کس حتی با عقل ناقص هم
میفهمد که طرح مسئله روسيه به رفع
بيکاری ،فقر ،بينوائی در ايران ربطی
نداشته و در نمايشات اعتراضی مردم محلی
از اعراب ندارد .اين شبکههای جاسوسی
کسانی هستند که میخواهند از آب گلآلود
ماهی بگيرند و جنبش مردم ما را در
خدمت اميال شوم امپرياليسم آمريکا به
کژراه بکشانند .برای آنها مهم نيست که
ميليونها ايرانی در اثر فقر و بيکار و
فﻼکت نابود شوند ،مهم آنست که جای پای
ورود امپرياليسم به ايران را بهتر بگشايند.
در اين زمينه نتانياهو نيز نطق تحريک
آميزی در "دفاع" از ملت ايران که تا
ديروز به آنها دشنام میداد ،انجام داد که در
شبکههای مجازی توسط سازمان جاسوسی
مجاهدين خلق و سلطنت طلبان بیآبرو و
ساير عمال دستآموز آنها پخش شد.
خانم هيﻼری کلينتون وزير خارجه سابق
آمريکا در  ٣١دسامبر  ٢٠١٢در ايميل
مخفيانه خويش که بعدا توسط ويکیليکز
منتشر شده نوشت:
"بهترين راه برای ياری به اسرائيل ،تا
بتواند با امکانات فزاينده هستهای ايران
مقابله کند ،اين است که به مردم سوريه
کمک کرد تا رژيم بشار اسد را سرنگون
کنند ...وجود اين مناسبات راهبردی ميان
ايران و رژيم بشار اسد است که اين امکان
را برای ايران فراهم میکند تا امنيت
اسرائيل را نه توسط يک تجاوز مستقيم به
کشوری که در طی  ٣٠سال دشمنی ميان
ايران و اسرائيل وجود نداشته است ،بلکه
توسط حزباﷲ معاوناش در لبنان که از
طرف ايران ،از طريق سوريه مورد
حمايت بوده ،مسلﺢ شده و آموزش میبيند،
بهخطر اندازد .پايان رژيم اسد ،به اين اتحاد
خطرناک خاتمه میدهد .در اين فاصله
رهبری اسرائيل هم بهخوبی میفهمد که
چرا شکست اسد منافع آنها را تامين میکند.
در هفته گذشته وزير دفاع اهود باراک در
مصاحبه با برنامه خانم امانپور در سی ان
ان چنين استدﻻل کرد که سرنگونی اسد
ضربه سختی برای محور افراطی و ضربه
شديدی برای ايران میباشد ...سوريه تنها
پاسگاه خارجی نفوذ ايران در دنيای عرب
است ...اين امر هم حزباﷲ در لبنان و
همچنين حماس و جهاد اسﻼمی در نوار
غزه را به صورت تعيين کننده تضعيف
میکند.
نابودی اسد نه تنها يک رستگاری بیاندازه
برای امنيت اسرائيل محسوب میشود ،بلکه
هراسهای قابل فهم اسرائيل مبنی بر
انحصار هستهايش را نيز کاهش میدهد .در
گام بعدی میتوانند اياﻻت متحده آمريکا و
اسرائيل مشترکا بر سر اين توافق کنند از
کدام لحظه در غنی سازی هستهای در
ايران ،آن درجه خطرناک تامين شده است
که لزوم يک دخالت نظامی را توجيه کند...
کوتاه بگويم کاخ سفيد میتواند تنشهائی را
که در روابط با اسرائيل به علت ايران
بوجود آمده است از بين ببرد به اين وسيله

صفحه ٣
که در سوريه سياست درست را در پيش-
گيرد...
اکنون شورش در سوريه بيش از يک سال
طول کشيده است .نه اپوزيسيون ناپديد می-
شود و نه رژيم يک راه حل ديپلماتيک از
خارج را میپذيرد .ديکتاتور سوريه بشار
اسد موضع خود را فقط تحت فشار يا توسل
به قهر تغيير میدهد اگر حس کند که جان
خود و خانوادهاش در خطر است").نقل از
کتاب ميشائيل لودرز کسانيکه توفان درو
میکنند -به نقل از ايميلهای منتشر شده خانم
کلينتون /ص ٧٨تا  ٨٨و .(١٧٣
ژنرال وسلی کﻼرک که از سال  ١٩٩٧تا
 ٢٠٠٠فرمانده کل ناتو در اروپا بود ،در
اکتبر  ٢٠٠٧بهمناسبت انتشار و معرفی
کتابش)زمان برای رهبری :بهنام وظيفه،
شرافت و وطن( در سانفرانسيسکو گفت:
"من به پال در سال  ١٩٩١گفتم ،پال
ولفوويتز در آن زمان قائم مقام وزارت
دفاع آمريکا بود> ،آقای قائم مقام شما بايد
از موفقيت قوای ما در عمليات توفان
صحرا خيلی راضی باشيد<" .توفان صحرا
نام عمليات نظامی رهبری شده توسط
آمريکا بود که در آزادی کويت از چنگ
اشغال عراق در ژانويه و فوريه ١٩٩١
نقش تعيين کننده ايفا کرد
رهبری شده توسط آمريکا در آزادی کويت
از چنگ اشغال عراق در ژانويه و فوريه
 ١٩٩١به وقوع پيوست .در اوت ١٩٩٠
صدام حسين کويت را تسخير و منضم به
خود کرد" .پال موکدانه گفت> :خير،
راستش را بگويم خير .ما بايد ادامه میداديم
تا از دست صدام راحت شويم ...اما يک
امر را آموختيم<> .ما فهميديم که میتوانيم
ارتش خود را در خاورميانه بهکار بگيريم
بدون اينکه شورویها جلوی ما را بگيرند.
من فکر میکنم که ما هنوز پنج تا ده سال
وقت داريم تا ترتيب رژيمهای هوادار
شوروی را بدهيم -سوريه ،ايران ،عراق.
تا آن موقع که ابرقدرتی پيدا شود و
مرزهای مارا نشان دهد.<.
من نسبتا دچار شوک شدم .مفهوم و هدف
قدرت نظامی ما تا به امروز بر اين اساس
بود که به جنگ دست بزنيم و رژيمها را
سرنگون کنيم .به جای آنکه اختﻼفات را
حل کنيم ،هدف اين بود که به کشورها نيرو
پياده کنيم .آنجا بود که من در کمال تعجب
به اين مسئله که اياﻻت متحده آمريکا به
دست کسانی با يک دستور کار جديد افتاده
است پیبردم :گروه نئوکان ها .آنها می-
خواستند که ما منطقه خاورميانه را متزلزل
کنيم ،زير و رو گردانيم تا به اين وسيله
سلطه خويش را ممکن کنيم ...اين عده نمی-
توانند منتظر بمانند تا مسئله عراق تا آنجا
که ممکن است بهزودی تمام شود تا بتوانند
سرانجام سوريه را نشانه بگيرند").همان
کتاب صفحات  ٧٤ ،٧٣و.(١٧٣
مطالعه اين اسناد نشان میدهند که هدف از
سياستهای نئوکانها در منطقه خاورميانه
ايجاد بلبشو ،اغتشاش ،تزلزل است تا به اين
وسيله شرايط سلطه خويش بر منطقه را
مهيا سازند .در مملکتی که "صاحب"
نداشته باشد میشود هر تکه آنرا به نام نامی
ادامه درصفحه ۴
حقوق بشر و...
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شماره  ٢١۵بهمن ماه ١٣٩۶
نه غزه ،نه سوريه ،نه ﻟﺒﻨﺎن...
آزادی جنسيت و رفع حجاب تسخير کرد و
صاحب آنجا شد .تسخير مناطق نفتخيز
ايران توسط قوای بيگانه ،تير خﻼصی است
که به ايران زده میشود .در مملکت "بی-
صاحب" میتوان دهها شيخ خزعل علم کرد
که ادعای مالکيت بخشهای حاصلخيز ايران
را داشته باشد و آنوقت غارت اين بخشها
برای امپرياليسم و صهيونيسم راحت بوده و
سرکوب بخشهای متفرق که نمیتوانند
نيرويی باشند و يا بشوند تسهيل میشود.
سياست تفرقه بياندازو حکومت کن با شعار
"ما آريائی هستيم عرب نمیپرستيم" توسط
مشت اوباش سلطنت طلب و يا نژادپرست
اسرائيلی کامل میشود.
اين سياست که در عراق ،ليبی ،غزه،
سوريه به کار بردهاند برای امنيت اسرائيل
کشور مصنوعیای هست که در منطقه
تاسيس کردهاند .اين کشور يک ميکروب
خطرناک در بافت خاورميانه است .برای
امنيت اسرائيل که توسط سرمايه مالی
جهانی حمايت میشود نابودی و قتل عام
ميليونها مردم عراق ،سوريه ،لبنان،
فلسطين و ايران چه اهميتی دارد.
برای ارزيابی از هر تحولی در منطقه بايد
آن پديده را در متن سياستهای امپرياليستی
و تحوﻻت راهبردی در منطقه قرار داد.
اين رويدادها مجزا از هم نيستند ،اجزاء
يک سياست راهبردی واحد در منطقه برای
تسلط بر اين بخش از جهان میباشند .تسلط
بر ايران تسلط بر گاز و نفت و مس جهان
است .و اين سه کاﻻ ارزش راهبردی در
جهان دارد .نقض حقوق بشر و يا سرکوب
مطالبات مردم توسط رژيمهای مستبد در
اين کشورها برای کسانی که خود ميليونها
نفر می کشند تا به مقاصد خود دست پيدا
کنند تنها ابزار تسلط و تحميق عمومی
است .امروز درايران مارگيران راه افتاده-
اند تا با جعبههای مارگيری بر جنبش به
حق مردم که از نبودن سازمانهای قدرتمند
سياسی دموکراتيک رنج می برند سوار
شوند .اين وضعيت نيز مولود سرکوب
رژيم آخوندی است که دودش به چشم خود
آنها هم میرود.
*****
ضد انقﻼب در ضد انقﻼب...
باندبازی به حدی میرسد که امروز در
ايران رسيده است ،مسابقه برای غارت و
تهيه امکانات فرار سهلتر است وگرنه
چگونه ممکن است کسی قصد داشته باشد
در اين مملکت زندگی کند و در غم و شادی
همين مردم دخيل باشد ،آنوقت کاشانه
خويش را تا به اين حد ويران کند .اين
خرابکاران در فکر آبادانی ايران نيستند در
پی آن هستند که کشور را ويران کنند .هدف
آنها حفظ موقعيت خود به هر قيمت است.
امروز کانادا به مرکز غارتگران ايران از
زمان رفسنجانی گرفته تا به امروز بدل شده
است .همه آقازادههای دزد و خانوادههای
آنها اموالشان را با پارتیبازی و اعمال
نفوذ در حکومت اسﻼمی ،به کانادا منتقل
کردهاند و رژيم حاکم در ايران نيز اين را
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میداند و تﻼشی نمیکند تا اين دزدان بيت
المال را تحويل بگيرد ،از فرارشان ممانعت
کند و يا آنها را مجازات نمايد .کانادا بهشت
دزدان اسﻼمی ايران شده است .در اين
دزدیها ،همه آنها سهم دارند و شرکاء را
تحت تعقيب قرار نمیدهند زيرا اين دزدان
پروندههای اين افراد و همدستان سابق خود
را رو میکنند و آبرويشان را میبرند .به
اين جهت چاقو دسته خودش را نمیبرد.
عدم پرداخت حقوق مردم ،افزايش بی رويه
قيمت کاﻻها ،تسليم شدن به سياستهای
بﺎنک جهﺎنی و صﻨدوق بين اﻟمللی پول تا
مردم ايران را به روز سياه بنشاند ،با اين
هدف که سرمايهگذاريهای خارجی در ايران
عملی شود و به آنها سود بهتری دهد ،همه
و همه اجرای سياستهای نئوليبرالی است که
از زمان رفسنجانی شروع شده و با تفسير
و تغيير غيرقانونی قانون اساسی با حکم
علی خامنهای تحکيم يافته ،و با شگردهای
احمدی نژاد به از بينبردن يارانهها و
افزايش قيمت سوخت و ...انجاميده است.
فساد و رشوه خواری از سراپای نظام می-
بارد و کسی توسط دزدهائی که در راس
امور قرار دارند مورد مواخذه قرار نمی-
گيرد ،زيرا همه آنها از خانواده غارتگر
واحدند .قوه قضائيه مورد استهزاء عمومی
و برادارن ﻻريجانی انگليسی و شرکاء ،بر
بسياری از ارکان مملکتی دست انداخته و
به انحصار خود درآورده اند .مردم ايران
آخوندها از خودشان نمیدانند اينستکه در
"آخوند
گفتند:
اعتراضی
نمايشات
انگليسی ...نمی خوايم نمی خوايم" .آخوندها
ايران را نه وطن خود ،بلکه مايملک
شخصی خود میپندارند .آخوند ﻻريجانی
وزير قوه قضائيه متولد نجف که در هيچ
فعاليت ضد رژيمی در دوران ﷴ رضا شاه
و حتی در دوران انقﻼب شرکت نداشته
است ،ماهانه  ٢٠ميليارد تومان از حساب
بانکی قوه قضائيه که آنرا بهنام خود
بازکرده است ،بهره میگيرد .از بدو روی
کار آمدن ايشان تا به امروز بر اين مبنای
محاسبه ،تقريبا بيش از ١۶٨٠ميليﺎرد
تومﺎن به جيب مبارک زدهاند .يعنی رقمی
با نه صفر در مقابل آن ،قوه قضائيه کشور
را سرکيسه کردهاند .ايران سفره پرنعمت
پهنی است که آخوندها بدور آن نشسته
غارت میکنند و مردم ايران نظارهگر آنند.
دروغ و رياکاری را به فرهنگ عمومی
بدل کردهاند و فحشاء در اثر فقر به نسل
دوم رسيده است .اين حکومت فاسد قادر
نيست به مطالبات مردم حتی مطالبات
اقتصادی آنها پاسخ دهد .آنها بقدری آدمهای
بيکاره نانخور دارند که به مفتخوری عادت
کرده و برای حفظ اين مزايا از اين نظام،
بدون اعتقاد به آن ،حمايت می کنند .بی-
جهت نيست که مردم فرياد میزنند" :آخوند
بیخاصيت  ...مايۀ ننگ ملت" .رژيم در
بنبست خود نمیتواند نان آنها را قطع کند،
زيرا در مقابل خلق خلع سﻼح میشود و
امکان دفاع از خويش را نيز از دست می-
دهد .مسئوليت تمام بﻼيايی که بر سر مردم
در میآيد ،به گردن يک رژيم سرمﺎيهداری
مﺎفيﺎئی است که با ايجاد اﻟيگﺎرشیهﺎی
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ﺧﺎنوادگی آخوندی ،قلمروهای خويش را
درست کرده و کشور را به مذلت کشيدهاند.
اين است که هر جنبشی که بر ضد اين
دستگاه متعفن برخيزد ،حتی اگر شورش
کور باشد ،با اين خواستهای منطقی،
عادﻻنه و قابل فهم است.
خطری که در اين ميان ايران را تهديد می-
کند فقط جمهوری اسﻼمی نيست .اين رژيم
به علت سياست سرکوب بيرحمانه در ٣٩
سال گذشته همه سازمانهای سياسی ايران
را سرکوب نموده و تنها به خوديها امکان
فعاليت داده است تا با مانورهای خويش
تحت عنوان اصﻼح طلبی مردم را فريب
دهند .اين حنا ديگر رنگی ندارد .مردم اين
درک روشن خويش را در شعار "اصﻼح
طلب اصولگرا  ...ديگه تموم ماجرا" از ته
دل بيان داشتند .در جنبشهای ده سالههای
گذشته طغيان مردم همواره با يک بديل
عوامفريبانه "اصﻼح طلبی" رو به رو بود.
اين بديل اصﻼح طلﺒی در لباس ﺧﺎتمی،
ميرحسين موسوی و يﺎ روحﺎنی آن ترمزی
بود که در دست آنهﺎ برای هدايت و فريب
مردم قرار داشت .رژيم توانست در عرض
اين چند دهه مردم را با اين مانور اصﻼح-
طلبی مهار کند .روحانی آخرين مهره رژيم
در اين دايره فريب عمومی است و سياستش
به عنوان کليددار با فقر و فﻼکت عمومی
به شکست کامل انجاميده است .نه مسئله
تسليم شدن در مقابل آمريکا در مسئله برجام
گرهای از کار حکومت گشود و نه توانسته
است بر ضد دزدی و اختﻼس و
ورشکستگی بانکها که محصول سياستهای
گانگستری خود آنهاست کاری از پيش
ببرد .همه اين بانکهای خصوصی با
مالکيت گروهی ورشکسته که پول مردم
را باﻻ کشيدند با مجوز همين آقايان و بانک
مرکزی و ملی حق بانکداری داشتند.
حضور مردم در خيابان با شعارهای مرگ
بر روحانی بيشتر مرگ بر روحانيت است
و حاکی از آن است که بديل اصﻼح طلبی
به پايان رسيده است و رسالتی برای نجات
رژيم در آينده و در انتخابات آينده ندارد.
ولی همين بديل کاذب مانع از آن بود که در
دست به دست شدن مهرههای حاکميت و
تغيير مسئوليتها ،شيرازه امور کشور از هم
بپاشيد .حاکميت در دست باﻻئيها باقی می-
ماند.
با ورشکستگی سياست اصﻼحطلبانه و
رشد نارضائی مردم و شورش به حق آنها،
وضعيت خطيری پيش آمده است .خﻼئی که
اکنون در ايران ايجاد شده می تواند به
راحتی به علت فقدان يک بديل انقﻼبی به
چاه ويل ضد انقﻼب ديگری سقوط کند.
در ايران نيروهائی هستند ضد انقﻼبی .آنها
خواستار ايرانی آزاد ،دموکراتيک ،ضد
امپرياليستی ،مستقل ،ضد صهيونيستی و
انقﻼبی در منطقه نيستند ،آنها برای آينده
ايران مبارزه نمیکنند آنها برای سرنگونی
رژيم جمهوری اسﻼمی و نه سرنگونی
رژيم سرمﺎيهداری جمهوری اسﻼمی
فعاليت میکنندد .لذا بی درونما هستند و
برای آنها آينده ايران مهم نيست.
ادامه درصفحه۵
اين ضد انقﻼب ...

امپريﺎﻟيسم آمريکﺎ تروريست ،جﺎسوس ،نﺎقض حقوق اسﺎسی انسﺎنهﺎ و
دشمن شمﺎره يک بشريت است
ِ

،

شماره  ٢١۵بهمن ماه ١٣٩۶
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از هم اکنون حتی نوکری عربستان سعودی اسﻼمی محسوب میشود .در اين جبهه
ضد انقﻼب در ضد انقﻼب...
که پرچم مبارزه ضد جمهوری اسﻼمی را را پذيرفته و سر در آخور امپرياليسم و سازمان مجاهدين خلق ،سلطنتطلبان
برافراشته و از سرنگونی آن دفاع میکند ،صهيونيسم جهانی دارند و بر ضد مصالﺢ پهلويست ،رهبران خودفروخته کردها و
در ماهيتِ اين سرنگونی ،به خاطر مقاصد ايران برای موساد و سيا جاسوسی میکنند .ساير اقوام ناسيونال شونيست تجزيهطلب و
شومی که داراست ،تحريف به عمل می -سرنگونی اين رژيم به چه درد میخورد حزبک کمونيست کارگری در تمام ابعاد
لباس خود و
آورد .هدف آنها سرنگونی رژيم جمهوری اگر قرار باشد ناسيوناليستهای ُکرد همدست کوچک و بزرگ با لباس و بی
ِ
اسﻼمی و نه جمهوری سرمﺎيهداری اسرائيل به تجزيه ايران دست زده و يک امپرياليسم آمريکا ،صهيونيسم اسرائيل،
اسﻼمی که بديل سوسياليستی دارد ،می -پﺎيگﺎه جديد ضد انقﻼبی برای تخريب و عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
باشد .سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼمی اغتشﺎش در منطقه ايجاد کنند ،ناسيونال اردن هاشمی ،مصر و پارهای ممالک ديگر
پايان کار نخواهد بود تازه آغاز کار است .شوينيستهائی که از هم اکنون سرشان در شرکت دارند .برای آنها آزادی ايران و
خواست سرنگونی نبايد منجر به بسته شدن آخور اسرائيل و آمريکاست و با عربستان مردمانش مطرح نيست برای آنها نيل به
دورنما و بحثها شود که آنوقت کور بوده به سعودی نيز زد و بند دارند و در سليمانيه خواستهای راهبرديشان در منطقه مطرح
اغتشاش درونی بدل میشود .هدف از به تجهيز نظامی ،تعليماتی و آموزشی است .آنها برای اينکه اخﻼلی در پرداخت
ُکردهای جوان و حتی ُکردهائی که در کمکهای امپرياليسم و صهيونيسم به آنها
سرنگونی رژيم کنونی ايجاد جامعهای در
ايران است که حداقل منافع عموم خلق را خارج زندگی میکنند کمر بستهاند .اين عده پديد نيايد ،با موذيگری میکوشند از
برآورده نموده ،آزادی احزاب را تضمين حتی سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼمی را استعمال اين واژهها طفره روند .بايد اين
انقﻼبی انقﻼب زرد
جبهه ضد
کرده ،دين را از دولت جدا نموده،
ِ
را)رنگی است که برای مجاهدين
حقوق انسانها را به رسميت بشناسد،
از فيسﺒوک توفﺎن انگليسی ديدن کﻨيد!
انتخاب کردهاند-توفان( در ايران
تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد را
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
افشاء کرد .آنها همين نقش مذموم را
بپذيرد و در جهت تحققش اقدام کند،
=ts
در خيزش اخير مردم ايفاء کردند.
آنچنان برنامه ريزی اقتصادی نمايد
آنها مانع میشوند که با شعارهای
که تمام آثار شوم سياستهای
اسرائيلی و انحرافی و ضد انقﻼبی،
نئوليبرالی دولتهای گذشته را از بين
با شعارهای سلطنت طلبی در جنبش
ببرد .آزاديهای دموکراتيک را به
مبارزه شود و خودشان نيز به
رسميت بشناسد .احزاب و سنديکاها
گسترش اين شعارهای ضد انقﻼبی
و سازمانها و نهادی غيردولتی،
نظير "نه غزه ،نه سوريه ،نه لبنان
حرفهای و صنفی آزاد باشند و با
تا آخر نيز نمیخواهند ،تجربه نشان داده که
همسايگان ايران روابط دوستانه داشته باشد فقط میخواهند گليم خودشان را از آب حمله کنيد به ايران" و يا "روسيه ﻻنه
که محصول هزاران سال همجواری بيرون بکشند و برای مردم ايران تره هم جاسوسيه"" ،سوريه را رها کن ،فکری به
تاريخی است .رژيمی که در ايران حاکم خورد نمیکنند .سرانجام تئوريسينهای حال ما کن" ،دامن میزنند .خطری که
میشود بايد فنآوری هستهای را کامل و از حزبک کمونيست کارگری صهيونيستی ايران را تهديد میکند آنهم در شرايط فقدان
تهديد هيچ گانگستر جهانی نهراسد ،بايد حضور پيدا میکنند که با اشاره امپرياليسم يک سازمان قدرتمند سياسی انقﻼبی که
فنآوری موشکی ايران را تکامل دهد تا هم به نفی پديده امپرياليسم میپردازند و هم مورد اعتماد عمومی باشد تا مبارزات آنها
ايران کشوری مستقل و سرافراز باشد و به به نفی پديده صهيونيسم .ارزيابی اين را رهبری کند ،پديد آمدن يک خﻼء سياسی
اين جهت بايد در سياست خارجی برضد دستپروردگان امپرياليسم و مريدان ناروشن ،آشفتگی و اغتشاش مهلک است
امپرياليسم جهانی به ويژه امپريﺎﻟيسم هانتيگتون از جهان همان ارزيابی جرج که فقط به درد مستعمره شدن ايرا ِن
آمريکﺎ و صهيونيسم اسرائيل که دشمنان بوش و ترامپ است .جهان آنها جهانی است غيرقابل دفاع میخورد .به نظر حزب ما
سوگند خورده مردم ايران و خلقهای جهان که جنگ ميان آمريکا و اسﻼم سياسی در جنبش مردم ايران بايد برای تحقق همه
وبه ويژه خلقهای منطقه هستند ،مبارزه کند .گرفته است و اين تضاد است که ماهيت خواستهای معيشتی و مطالبات صنفی و
هر سرنگونی بايد مضمونی داشت باشد که تحوﻻت جهان را تعيين میکند و در اين سياسی خود ،برای تحقق هر چه بيشتر
برای تحقق آن مضمون مبارزه شده است و جنگ پيروزی آمريکا پيروزی مدرنيسم بر خواستهای دموکراتيک ،آزادی زندانيان
بايد بشود .سرنگونی رژيم جمهوری کهﻨهپرستی است .همه اين نيروها و جبهه سياسی ،آزادی احزاب و ...متشکل شود ،و
اسﻼمی را تا حد يک اقدام کودتائی و ضد انقﻼب هواداران سرنگونی جمهوری در شرايط فعلی با امتناع از اقدامات
فيزيکی محدود کردن ،سياستی ارتجاعی و اسﻼمی ،مضمون انقﻼبی که بايد اين آنارشيستی برای کسب حداکثر حقوق و
عوامفريبانه است .اينکه دشمنان مردم سرنگونی داشته باشد را از شکل آن جدا بسيج مردم مبارزه کند .در شرايطی که
ايران کار آينده انقﻼب ايران را فقط محدود کرده و تنها به شکل میچسبند .شما در امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع منطقه به
به رفتن آخوندها میکنند و فراتر نمیروند ،برخورد به اين حرکتهای ضد انقﻼبی گسيل تروريست و تک تيرانداز و تکرار
با اين نقشه صورت میگيرد که وحدت متوجه میشويد که با دقت و موذيانه از زير رويدادهای سوريه در ايران عﻼقمند هستند
ميان همه نيروهای ضد انقﻼب را فراهم بار مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم و در اين جهت تﻼش میکنند تنها هشياری
آورند .زيرا مرز روشن ميان نيروهای فرار میکنند و در مقابل اعتراض شما سياسی و مبارزه با خرابکاری و هرج و
انقﻼبی و ضد انقﻼبی رفتن آخوندها نيست ،مدعیاند که در مرحله نخست ،سرنگونی مرج زمينه را برای تحقق خواستهای مردم
برنامه سياسی و اقتصادی است که بعد از رژيم مطرح است و طرح مضمون انقﻼب فراهم میسازد .در شرايط کنونی ضربه
رفتن آخوندها بايد در ايران پياده شود .در شرايط کنونی انحرافی است و به سختی به حاکميت اسﻼمی وارد شده است.
ب نان
طبيعتا آخوندها سد نخست در راه تحقق اين مبارزه ضد رژيم صدمه میزند ،توگوئی کوخ نشينان به خيابانها آمدهاند و طل ِ
برنامه هستند ،ولی به چه درد می خورد اين عده در مبارزه خود هرگز ايدهآلی میکنند و اين امری نيست که از امروز به
اگر آخوندها بروند و به فرض محال رضا ندارند و حرکت آنها فقط به خاطر خود فردا خاتمه بيابد .رژيم حتی برای حفظ خود
نيز شده ناچار است برای مردم در بعد از
پهلوی فراری ميراثخوار رضاخان قلدر و نفس حرکت است.
ﷴ رضا شاه منفور پای اسرائيل و آمريکا اين تاکتيک ضد انقﻼب طبيعتا تئوری خيزش آنها تسهيﻼتی فراهم آورد و برای
را به ايران باز کرده و منابع ايران را با توجيه "انقﻼبی" همدستی با امپرياليسم و بهبود شرايط زندگی آنها و کاهش دزدیها،
دست آنها برباد داده و سياستهای نئوليبرالی صهيونيسم است .اين تاکتيک نتايج وخيم اقدامات هر چند ناچيزی بنمايد تا بتواند
را با فشار و تحکم بيشتری اجراء کند .عملی به همراه دارد ،به اين مفهوم که هر نارضائی فزاينده را مهﺎر کند .اين بهترين
سرنگونی اين رژيم به چه درد میخورد کس با اين شرط نخست موافق باشد ،طبيعتا فرصت است که شعارها و خواستهای
اگر مجاهدين جاسوس بر سر کار آيند که متحد آنها در مبارزه بر ضد رژيم جمهوری دموکراتيکی ...ادامه درصفحه۶

تجﺎوزگران استعمﺎرگر ،بﺎيد ﺧﺎک عراق ،افغﺎنستﺎن ،ﻟيﺒی ،سوريه و يمن را بی قيد و شرط
ِ
ترک کﻨﻨد .صهيونيسم دشمن بشريت و قﺎتل ملت فلسطين است
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شماره  ٢١۵بهمن ماه ١٣٩۶
ضد انقﻼب در ضد انقﻼب...
طرح شود که علیاﻻصول در چارچوب
يک حکومت بورژوائی سرمايه داری نيز
قابل وصول است .تحقق اين خواستها
زمينه را برای خيزش متشکل و با برنامه
آتی که خطر آشفتگی و پاشيدن شيرازه
کشور را نداشته باشد هموار میکند.
خواست آزادی احزاب و اتحاديههای
کارگری بايد به يک شعار مرکزی بدل
شوند ،زيرا آينده ايران برای فرار از اين
گرداب خطرناک در گرو فعاليت احزاب
سياسی قرار دارد .اين نخستين درسی
است که بايد از وضعيت کنونی گرفت.
مسلما ضربهای که رژيم از اين شورش
خورده است آنها را مجبور به عقب
نشينیهائی خواهد کرد .از اين موقعيت
تنها میشود به صورت مسالمت آميز و
بدون توسل به تخريب به عنوان
مناسبترين تاکتيک در شرايط کنونی ،با
بسيج مردم بر گرد اين ﺧواستهﺎی
معيشتی ،دموکراتيک و انسﺎنی و سيﺎسی
استفاده کرد .سياست عدم اصﻼحات و
توجه به خواستهای مردم ملت نجيب ايران
را که تا کنون اين همه سختی را از ترس
پاشيدگی کشورشان تحمل کردهاند به سوی
مبارزه شديدتر سوق خواهد داد .زمينه
برای قهرمسلحانه فراهم میشود و آنوقت
است که رژيم راه فراری نخواهد داشت.
وضعيت کنونی نشانه رشد و ارتقاء
مبارزه در ايران ،سياسیتر شدن مردم،
حضور زحمتکشان و اقشار تحتانی جامعه
در صحنه ،نهراسيدن از مرگ ،و تبديل
شعارهای مذهبی به شعارهای سياسی
است .جنبش راديکال میشود .آنها در
افشاء رژيم از شعارهای مذهبی استفاده
کردند نظير" :حسين حسين شعارشون
...جنايت افتخارشون".
نيرویهای انقﻼبی در درون ايران بايد در
مبارزه خويش اين عدم وجود يک سازمان
سراسری رهبری کننده و انقﻼبی را مد
نظر قرار دهند ،بايد به رژيم فشار آورند
تا عقبنشينی کند ،بايد توجه داشته باشند
که از نفوذ عمال بيگانه در جنبش که می-
خواهند ايران را سوريه کﻨﻨد جلو بگيرند
و اين اقدام بجز طرح خواست مبارزه با
امپرياليسم و صهيونيسم در جنبش که
نتيجه آن دفاع از مبارزات همه خلقهای
منطقه عليه امپرياليسم و صهيونيسم است
نمیباشد.
*****
حق گرفتﻨی است...
داد بايد دست و سرش را نيز بدهد.
حکومت ايران لياقت نداشت از کره
شمالی بيآموزد که از حق حاکميت ملی
خويش سرسختانه عليرغم همه هجوم
تبليغاتی دروغين دفاع میکند .اينکه مردم
روحانی اصﻼحطلب به
با شعار مرگ بر
ِ
ميدان آمدند ،ابراز نفرت از اين دو روئی
حاکميت بود که با دروغ و صحنه سازی
و تعزيه خوانی قصد دارد مردم را مرتب
بفريبد .اين روش دروغگوئی و اشاعه
خرافات توهين مستقيم به شعور عمومی

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
در کشوری است که سطﺢ دانش عمومی
بسيار باﻻست .مردم اين بار نه با
شعارهای دينی نظير "اﷲ اکبر" و يا با
شعارهای اصﻼحطلبانه نظير "يا حسين،
ميرحسين" ،بلکه با خواست روشن
"مرگ بر ديکتاتور" به خيابانها آمده و

توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب کﺎرايران)توفﺎن(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

راس حکومت يعنی وﻻيت فقيه را هدف
قرار دادند .وقتی مردم گفتند" :ملت گدايی
میکنه ،آقا خدايی میکنه" تمام خواسته-
های خويش مبنی بر شکست انقﻼب
بهمن ،بيکاری ،فقر ،فﻼکت ،بینوائی،
فحشاء ،رشوهخواری ،دزدی ،راهزنی،
فساد ،ارتشاء ،اختﻼس ،شکاف طبقاتی را
در يک عبارت کوتاه پروراندند و مسئول
تمام اين نابسامانیها و آشفتگیها را نير
نشان دادند .بر خﻼف سال  ١٣٨٨که
مبارزه دموکراتيک مردم با ترکيب
طبقاتی طبقات متوسط در تهران تمرکز
داشت و ميليونها نفر را به خيابان آورد،
اين بار اقشار پائين دستِ اجتماعی بودند
که از گرانی و ارتشاء صدمه بيشتری
خورده و به اعتراض دست زدند .آنها
نتايج شوم سياستهای اقتصای نئوليبرالی
استعماری را با از بين بردن يارانهها و
گرانی مايحتاج زندگی بر روی گوشت و
پوست خود حس میکردند .آنها میديدند
که برای دزدی و اختﻼس پول هست ولی
برای برطرف کردن ابتدائیترين نيازهای
مردم کيسه دولت خالی است .بی جهت
نيست که فرياد میزدند» :يک اختﻼس
اگر کم بشه ،مشکل ما حل میشه« .اين
شعار آنها نشانه آگاهی آنهاست زيرا
پاسخی به شعار ارتجاعی و آمريکائی-
اسرائيلی "سوريه را رها کن ،فکری به
حال ما کن" میباشد .مردم با اين شعار
حتی راه غلبه بر مشکﻼت را نشان می-
دهند .شعار آنها فعال و نشانه حمايت از
هر اقدامی است که بخواهد به دزدی و
اختﻼس پايان دهد .متاسفانه اکثريت مردم
ايران سکوت کردند و نظارهگر باقی
ماندند ،عليرغم اينکه از ته دل با
معترضان بودند .وضعيت ضد بشری که
آمريکائیها در سوريه ،عراق ...برقرار
کردهاند ،فقدان رهبری انقﻼبی و وجود

صفحه ۶
شخصيت محﺒوب ملی که بتواند جنبش را
به مسير صحيﺢ و نه به ناکجا آباد رهبری
کند ،مانع از آن بود که مردم بدون داشتن
افق روشن به ميدان آيند.
در ايران حدود  ٣٩سال است که انقﻼب
شده است .اين نظام دزد ،فاسد و خرابکار
بقدری نابسامانی ايجاد کرده است که حدی
بر آن متصور نيست .بيکاری نه تنها
برطرف نشده بلکه به بی نوائی منجر
شده .بسياری از زنان به تن فروشی
مشغولند تا سدجوع کنند .آقازادهها و
نازپروردهها با ماشينهای چند ميليارد
تومانی خويش در خيابانها جوﻻن میدهند
و به مردم فقير فخر میفروشند.
نورچشمیها بر کرسیهائی نشستهاند که
ﻻيق آن نيستند و در عوض اکثريت
جوانان واجد شرايط ،بيکارند و در
خيابانها پرسه میزنند و يا با روحيه شرم
و وجدان ناراحت در خانه پدری هستند.
طبق برآوردهای صندوق جهانی پول،
دولت بايد در اين مدت ،يعنی بعد از زمان
رفسنجانی که گوش بهفرمﺎن بﺎنک جهﺎنی
بود ،چندين ميليون شغل ايجاد میکرد ،اما
تنها در اين مدت کمتر از يک درصد
تخمين بانک جهانی شغل ايجاد شده است.
ساﻻنه يکميليون نفر به افراد نيازمند
شغل در کشور افزوده میشود .حدود ۴٠
درصد از فارغالتحصيﻼن دانشگاهی
کشور بيکار هستند و ميليونها ايرانی در
سن اشتغال هستند ،اما شغلی ندارند.
روشن است درآمدی که بايد برای ايجاد
اشتغال سرمايهگذاری شود با اختﻼس و
دزدی به خارج از کشور ،به آمريکا،
کانادا ،سوئيس ،آلمان و فرانسه برده می-
شود .مردم ناظرند که از اين امامزاده
معجزهای برنمیخيزد اين است که با
نفرت از اين قوم صحبت میکنند و فرياد
میزنند» :آخوندا حيا کنيد ،مملکتو رها
کنيد« .ولی آخوند مظهر بیشرمی و
مفتخوری و زالو صفتی است و هرگز
قصد ترک مملکت را ندارد .آخوند را بايد
نابود کرد و رژيمش را طرد نمود.
وقتی مردم با شعار " رضا شاه ،روحت
شاد" به ميدان میآيند الزاما دفاع از رضا
شاه نيست دفاع از کشتار آخوندها در
مسجد گوهرشاد است .آنها اين کار رضا
شاه جاسوس انگليس و عاقد تجديد قرارداد
استعماری دارسی را تطهير میکنند .البته
سلطنتطلبان خودفروش و فراری و نوکر
صفت از اين شعار مسرورند و تصور
میکنند که منظور مردم استقرار رژيم
فاسدی در ايران است که در اعماق مزبله
تاريخ افتاده است .وقتی پول بازنشستگان
را میدزدند و باﻻ میکشند و کسی
رسيدگی نمیکند ،جای شگفتی نيست که
ضد انقﻼب سوء استفاده کند و مردم با
شعار "ما انقﻼب کرديم ،چه اشتباهی
کرديم" به ميدان آيند .آنهم انسانهائی که
در انقﻼب با اين سنين باﻻ شرکت فعال
داشتند و شاه دزد و فاسد نوکر اجنبی را
از ايران بيرون نمودند .اين شعار بايد
موجب شرمساری آخوندها شود که
...ادامه درصفحه٧

مﺒﺎرزه بﺎ فسﺎد و رشوهﺧواری تﻨهﺎ به دست يک حکومت مردمی عملی است
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حق گرفتﻨی است...
ببينند چگونه مردمی در اصفهان  -با
آنچنان تمايﻼت عميق مذهبی  -از انقﻼبی
که خودشان کردهاند روی برگرداندهاند.
آنهم در اثر سوء استفاده آخوندها ،اين
دشمن خدا
دروغگويانی که "همه آنها
ِ
هستند" و به مال و ناموس و شرافت مردم
تجاوز می کنند و نادانی و نفهمی خويش
را با انکار واقعيتها ،به مردم نسبت می-
دهند .ولی مردم آن را میفهمند و اين
توهينها را پذيرا نيستند .انقﻼبی که ما
کرديم با اين نيت نبود که جای فساد و
مفسد عوض شود ،انقﻼب بهمن از جمله
برای تحقق همان خواستههائی بود که
امروز مردم مجددا برای تحققش به ميدان
آمدهاند .انقﻼب بهمن را بايد ادامه داد تا
انقﻼب اکتبر شود.
مردم با شم خود فهميدهاند که شعار
"استقﻼل ،آزادی ،جمهوری ايرانی" در
مضمون خود خط بطﻼنی بر وابستگی به
امپرياليسم آمريکا ،صهيونيسم اسرائيل
است .اين شعار عليرغم نادقيقی خط
روشنی با ضد انقﻼب میکشد ،آنها ايرانی
آزاد و دموکراتيک میخواهند که نسيم
آزاديش در اقصی نقاط ايران بدمد و تعفن
خفقان سياه قرون گذشته را از ايران
بتاراند .مردم ايران خواهان جدائی دين از
حکومت هستند و به اين جهت طالب يک
جمهوری اسﻼمی نيستند خواهان يک
جمهوری ايرانی که همه اقوام ايرانی در
آن از حقوق مساوی برخوردار باشند.
شعارهای اين دوره مبارزات مردم که
بدون وجود يک سازمان سراسری و
دارای رهبری بود -و اين ضعف بزرگ
آن و دليل سرکوب و شکست آن است-
تجلی خواستهای ناموفق آنها از انقﻼب
بهمن است .ارتجاع بينالمللی میخواست
شرايطی ايجاد کند که اين امواج شديد
نارضائی در خدمت منافع دشمنان مردم ما
قرار گيرد که با شکست مفتضحانه ای
روبرو شد .مردم ايران نه سلطﻨت می-
ﺧواهﻨد نه مجﺎهدِ جﺎسوس ،نه تسلط
امپريﺎﻟيسم و صهيونيسم بر ايران .آنها
خواهان يکپارچگی و آزادی ايران هستند.
وقتی مردم کرمانشاه با شعار زندانی

صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
سياسی آزاد بايد گردد ،قهرمانانه و بــــــا
سطﺢ باﻻی درک سياسی به ميدان آمدند،
بر وحدت خلقهای ايران تکيه داشتند که بر
هر گونه تفرقه ملی در مبارزه مشترک بر
ضد رژيم جمهوری اسﻼمی دست رد می-
زد و بر استقرار يک رژيم مردمی
نظارت داشت .شعار ما بايد اين باشد:
طبقه کارگر بدون تشکيﻼت هيچ است و با
تشکيﻼت و حزبش همه چيز.
****
درد دل مردم...

يک نفر از مملکت خارج بشه ،همين
پريروز من کربﻼ بودم ديگه ،از انواع
فيلرها ردش میکنند ،خوب .بايد هم
رد کنندا ،چطور آقای خاوری فرار
میکنه ؟ کی فرارش میده؟
نفر بعدی :بنزين را برداشتند اينجوری
کردند ،يک عده بدبخت پيکانی يا
پرايدی چيزی داشتند ،يک مسافرت
ميخوان برن ،نمیتونند .اون سرمايه-
داره چی ،ميگه آخ جون بهتر ،اين گدا
گشنهها تو خيابان نيستند .همين گدا
گشنهها بودند که انقﻼب کردند .مگر
خمينی خودش نگفت ما هر چه داريم
از اين پابرهنههاست کدام پابرهنهها؟
اين حق من نيست مثﻼ با اين همه
تورم حقوقم بشه  ٩هزار تومان .من به
شما  ٩هزار تومان میدم شما خرج
مرا بده.
نفر بعدی وقتی درآمد پائينتر از خط
فقر است اين اتفاقات میافته .اگر
ميگن بنزين  ١٢٠٠تومان ميشه
يارانههای مردم را هم قطع میکنند
مردم میترسند که مادياتشان بيايد
پائينتر و نقدينگيشان کمتر ميشه
حاﻻ چکار کنيم؟ اين حاﻻ چکار کنمها
باعث اعتراض مرد م ميشه.
نفر بعدی :وقتی مردم جلوی زن و
بچهشون خجل بشن دو راه میمانه يا
خودکشی کنند يا بايد داد بزنند.

****

زاﻟو صفتﺎن بيکﺎره...
يکی از نکانی که در ﻻيحه بودجه
سال آينده به آن اشاره شده پرداخت
ماليات توسط آستان قدس رضوی
است.
بر اساس اين ﻻيحه ،دولت پيشنهاد
کرده که شرکتها و موسسات وابسته
به آستان قدس رضوی در سال ١٣٩٧
بايد رقمی معادل  ٣٠ميليارد تومان
ماليات پرداخت کنند.
معمﺎی مﺎﻟيﺎت در هزارتوی آستﺎن
قدس رضوی
معﺎفيت مﺎﻟيﺎتی جﻨجﺎﻟی آستﺎن قدس،
بر چه پﺎيهای استوار است؟

ابراهيم رئيسی ،توليت آستان قدس
رضوی گفته بود" :آستان قدس به دليل
اينکه اموالش وقف يا نذر است ،از
پرداخت ماليات معاف شده است").نقل
از بی بی سی(
****

از کمکهﺎی مﺎﻟی شمﺎ سپﺎسگزاريم
حزب کار ايران)توفان( همواره بر نيروی
خود اتکاء کرده و با ياری اعضاء و
هوادارانش با فداکاری و ايمان عميق به درستی
راه حزب ادامه بقاء داده است .هر کمک شما
هر چند ناچيز باشد به تقويت حزب برای تحقق
آمالش ياری میرساند.
رفيق عبدﷲ از گيسن  ٢٠يورو
رفيق چنگيز  ١٠٠يورو
رفيق فريدون  ٥٠يورو
رفيق غﻼمرضا  ٥٠يورو
رفيق م -ک  ١٢٠يورو
به توفﺎن در تلگرام ﺧوش آمديد

مقﺎﻻت توفﺎن اﻟکترونيکی شمﺎره  ١٣٨بهمن مﺎه  ١٣٩۶را در تﺎرنمﺎی توفﺎن مطﺎﻟعه نمﺎئيد

توفان الكترونيكي در آغاز هر ماه ميﻼدي منتشر ميشود
toufan@toufan.org
سﺎيت کتﺎبخﺎنه ايﻨترنتی توفﺎن
سﺎيت آرشيو نشريﺎت توفﺎن

نشريﺎت حزب کﺎر ايران)توفﺎن(

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar

توفﺎن در توييتر
توفﺎن در فيسﺒوک
توفﺎن درفيسﺒوک به زبﺎن انگليسی

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

چﺎره رنجﺒران وحدت و تشکيﻼت است
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درد دل مردم ،بيﺎن
نﺎرضﺎئی
مخبر :اعتراضات اخير که مردم در شهرهای مختلف
داشتند در جريان هستيد.
اولی :تقريبا.
دومی :همهاش از بيکاری و گرانی و بدبختی و
مصيبت است.
سومی :بيکاری و تورم و دروغگوئیهاست ،گول
زدن مردم است.
چهارمی :بنده سه تا بچه دکتر مهندس توی اين جامعه
دارم که هرسهتاشون اﻻن بيکارند.
خانمی میگويد :من شوهرم بيچاره يک عده دست دوم
لباس ميفروشه ،اونم گفته جمع کن ،جمع کرديم ريختم
آنور ،اﻻن پيرمرد  ٧۵ساله صبﺢ ميره شب ميآد ،بچه
 ٣٧سالهام نه زن گرفته و نه....
نفر بعدی ٢۵ :درصد موج گرفتگی دارم تمام داروخانه
ها را ...در هيچ داروخانهای نيست من يک جانباز برم
آزاد بخرم داروها را؟ بهکی بگيم دردمو ،اﻻن کمرم
ترکش داره ،هر زمان امکان فلج شدن است ،اصﻼ ما
فراموش شدهگانيم ،يک داروئی به ما بده بخوريم
من جانباز برم آزاد بخرم داروها را؟ بهکی
بميريمِ ،

بگم دردمو ،اﻻن کمرم ترکش داره ،هر زمان
امکان فلج شدن است ،اصﻼ ما فراموش شدهگانيم،
من جانباز
يک داروئی به ما بده بخوريم بميريمِ ،
دارم ميگم  ٧سال هم تو منطقه بودم.
نفر بعدی :اﻻن میخواد ...ادامه در صفحه ٧
نشانی پست الکترونيکی

زاﻟو صفتﺎن بيکﺎره که ﺧون ملت را میمکﻨد
مرکز ﺧدمﺎت حوزههﺎی علميه
اين مرکز بههمراه مجموعه ديگری که مسئول رسيدگی به "حق بيمه طﻼب و
روحانيون غير شاغل" است ،مجموعا مرکز خدمات حوزه های علميه محسوب میشوند.
بودجه مصوب اين مرکز برای سال جاری) (١٣٩۶حدود  ٨١۵ميليارد تومان بود .اين
مبلغ در ﻻيحه پيشنهادی دولت برای سال آينده به نزديک  ٨٩٧ميليارد تومان افزايش
يافته است.
شورای همﺎهﻨگی تﺒليغﺎت اسﻼمی
اين شورا از ديگر نهادهای مذهبی در ايران است که زير مجموعه ندارد.
بودجه پيشنهادی دولت برای اين سازمان در سال آينده  ۴٧ميليارد و  ٧٢٢ميليون تومان
در نظر گرفته شده است.
در حالی که بودجه مصوب سال جاری برای آن  ۴٣ميليارد تومان بوده است.
سﺎزمﺎن تﺒليغﺎت اسﻼمی
اين سازمان که بزرگ که در مقايسه با بعضی نهادهای مذهبی بودجه نسبتا زيادی
دريافت میکند ،دارای زير مجموعهای متشکل از يازده نهاد است که از نظر سازمانی
به آن وابسته هستند که در اين زمينه میتوان به شورای سياستگذاری ائمه جمعه و ستاد
اقامه نماز اشاره کرد .موسسه پژوهشی و فرهنگی انقﻼب اسﻼمی ،بنياد دايرهالمعارف
اسﻼمی ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسﻼمی ،شورای سياستگذاری ائمه جمعه ،مرکز
رسيدگی به امور مساجد ،ستاد اقامه نماز ،مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسﻼمی،
موسسه دايرهالمعارف فقه اسﻼمی ،حوزه هنری سازمان تبليغات اسﻼمی ،مرکز الگوی
اسﻼمی
اين يازده نهاد در نهايت تحت عنوان سازمان تبليغات اسﻼمی بودجه میگيرند.
بودجه پيشنهادی دولت برای اين سازمان در سال آينده حدود  ۴٣٠ميليارد تومان است.
بودجه مصوب
نﺎم سﺎزمﺎن
بودجه پيشﻨهﺎدی برای سﺎل ١٣٩٧

 ٣٢۶٣ميليارد ﷼

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسﻼمی

 ۴٧٧ ٢ميليارد ﷼

شورای هماهنگی تبليغات اسﻼمی

 ٧۴ميليارد ﷼

کتابخانه آيتﷲ مرعشی نجفی

 ٢٨٠ميليارد ﷼

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

 ٢۵٨٢ميليارد ﷼

شورای سياستگذاری حوزههای علميه زنان

 ١١٧ميليارد ﷼

دانشگاه شهيد مطهری

 ۵۵٠ميليارد ﷼

موسسه نشر آثار آيتﷲ خمينی

جﺎمعه اﻟمصطفی
که نام عربی آن جامعﺔ المصطفی العالميﺔ است يکی از سازمانهای مهم ايران برای تدريس علوم اسﻼمی
و ترويج اسﻼم است که مرکز آن در شهر قم است ولی در کشورهای ديگر هم شعبه دارد.
بنابر اعﻼم اين سازمان" ،تا کنون بيش از  ۵٠هزار دانش پژوه از  ١٢٢مليت" را تحت پوشش قرار داده
و بيش از  ٢۵٠٠٠نفر فارغ التحصيل داشته است.
بودجه مصوب اين مرکز در سال  ١٣٩۶حدود  ٢٧۴و نيم ميليارد تومان بود.
در ﻻيحه پيشنهادی دولت برای سال آينده اين رقم  ٣٠٣و نيم ميليارد تومان اعﻼم شده است.
سﺎير نهﺎدهﺎی مذهﺒی
در ﻻيحه بودجه سال  ١٣٩٧از شمار زيادی از سازمانهای مذهبی نام برده شده است که دولت برای
بعضی از آنها نظير شورای سياستگذاری حوزههای علميه زنان ،دفتر تبليغات حوزه علميه قم و شورای
برنامهريزی مديريت حوزه علميه خراسان پيشنهاد بودجه باﻻی هزار ميليارد ﷼ کرده است.
برای بعضی ديگر هم نظير موسسه کتابخانه آيتﷲ مرعشی نجفی رقم بودجه در مقايسه با بسياری ديگر
..ادامه در صفحه ٧
کمتر است.

toufan@toufan.org

تارنمای توفان در شبکه مجازی

www.toufan.org

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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