
 

  کنيد به ايران حمله ن،لبنانه غزه، نه سوريه، نه 
  صهيونيستی -يک شعار امپرياليستی

قابل فهم و محقانه معيشتی مردم ايران شعارهائی طرح شده است اخيرا در نمايشات 
خبری و نادانی نباشد، حتما توسط عمال و جاسوسان سازمانهای که اگر ناشی از بی

-پاس خرابکاری شود و متاسفانه در ايران بهامنيتی غرب و اسرائيل طرح و تبليغ می
ای اين شعارها فقط ظاهر فريبنده. کندهای جمهوری اسالمی زمين قابل رشد پيدا می

طبيعتا دشمنان . دارند، ولی در باطن برای به اسارت کشيدن مردم کشور ايران هستند
ايران همه اين شعارهای انحرافی را که مورد نظر آنها نيز هست، مورد تائيد قرار 

ی اينکه مردم ايران به سابقه امر آشنا شوند و بدانند که اين سياستها، ما برا. دهندمی
زنيم سياستهای امپرياليستی و صهيونيستی در منطقه است به ترجمه اسنادی دست می

دهند تا خود داوری کنند و به خوانندگان اسنادی ارائه میکه استدالالت ما را تقويت می
ترامپ توجه کنيد که تا ديروز ملت ايران را  در همين راستا به سخنان آقای. کنند

کرد و از ورودشان به آمريکا جلوگرفت، و حال در حمايت از تروريست خطاب می
جنبش اخير مردم ايران تنها تکيه خود را بر سياست خارجی جمهوری اسالمی و آنهم 

  ٣در صفحه  ادامه               ...  در بخشی که منافع امپرياليسم را مورد هجوم قرار

در ضد انقالب ضد انقالب  
سال است  ٣٩، رژيمی است که حدود جمهوری اسالمی در ايرانداری سرمايهرژيم 

اوباشانی که در بدو انقالب با ريش و پشم و به زور اعتبار . کندبر ايران حکومت می
داری برمذهبی و اسلحه، سنگرهای پر نان و آب را اشغال کردند، تا توانستند با نمونه

های مردم فريب و دزد، جيبهای خويش را پر هللااز برادران قاچاقچی پاسدار و آيت
. فساد و دزدی و غارت اموال عمومی به سياست عمومی رژيم بدل شده است. نمودند

های پر در آمد به نزاع آيند بر سر کسب وزارتخانهباندهای مختلف که بر سر کار می
اين راهزنان . اندست که گوئی ايران را اشغال کردهمی پردازند و رفتارشان طوری ا

کنند و يا پولهای دزدند و به راحتی فرار میکه ميلياردها دالر اموال عمومی را می
که در ايران ماندنی  نمايند خودشان واقفندمیخويش را در بانکهای خارجی انبار 

  ۴ه ادامه در صفح   ...و  وقتی ابعاد دزدی. نيستند و بايد به موقع گورشان را گم کنند
     

  حق گرفتنی است
مهم اين نيست که نمايشات اعتراضی در ايران، نخست در کادر نزاع بين جناحهای 

بر سر تعيين رهبری آينده ... گوناگون هيئت حاکمه از جمله رئيسی، احمدی نژاد و
بش کنونی اين امر تعيين کننده ماهيت جن. ايران بر ضد الريجانی و روحانی در گرفت

زير خاکستر بيرون آمد و مردمی که مترصد بيان مهم آن است که آتش از . نيست
خويش بودند، به ميدان آمدند و ابتکار عمل را خود در مقابل چشمان  های اعتراض

آقای روحانی که با شورش مردم برای نان روبرو . زده ارتجاع به دست گرفتندشگفت
يز را برگزيد و مدعی شد که اعتراض حق مردم آمشده بود، نخست تاکتيک مسالمت

هم تظاهرات غيرمسلحانه و مسالمت آميز جمهوری اسالمی قانون اساسی حتی  .است
آورد که ولی کسی در درون ايران به خاطر نمی. را به رسميت شناخته است

در زمان خمينی . ها امکان استفاده از اين اصل بديهی را داشته بوده باشندغيرخودی
، هللاها و بعد از وی در زمانی رفسنجانی انصار حزبچیمال کميته و به قولی کميتهع

مردم با کشتار، زندان و شکنجه  یهای فشار و بسيج  از همه نمايشات اعتراضگروه
شناسد راه را به رسميت می اينکه آقای روحانی حق اعتراض. گيرندجلو گرفتند و می

-زيرا مردم اين حق را خود از وی به زور گرفته ديگری برای وی باقی نمانده است،
  .دهنداند و پس نمی

آقای روحانی هوادار نمايشات اعتراضی با مجوز است، ولی کدام مجوز و به کدام 
  سازمان و يا حزب سياسی که در ايران آزاد باشد؟

دارند، در مملکتی که احزاب ممنوع هستند و فقط احزاب خودی حق فعاليت محدود 
اين رئيس جمهور . ز مجوز گفتن حکم شوخی و توهين به شعور مردم استسخن ا

رژيم تا خيانت ملی هم . خواست به همه مشکالت مردم پايان دهدمی" کليد"و با " اميد"
تجربه نشان داد که حتی خيانت ملی هم . زير پا گذاردپيشرفت و منافع ملی ايران را به

  ۶ ادامه در صفحه   ...شتش را به امپرياليسم کسی که انگ. نتوانسته وی را نجات دهد
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـکرـان مــارگ

اسالم را پله کرديد، "
  "مردم را ذله کرديد

  

  

فساد مانند قانقاريا سراپای رژيم را فرا 
رژيم نيز  اين امر از نظر خودِ . رفته استگ

شود در مخفی نيست، ولی چگونه می
کشوری که نظارتی بر دولت نيست و با 

شود با دزدان اموال دست مستبد حکومت می
رژيم جمهوری . عمومی مبارزه کرد

اسالمی از همان بدو کار برای بقاء خود از 
کسانی حمايت کرد که از نظر فکری حامی 

مقامات و مسئوليتها نه بر اساس . وی بودند
شايستگی و ميهنپرستی، بلکه بر اساس 
وفاداری يک سگ خانگی به صاحبش تقسيم 

اين روش تقسيم مسئوليت زمينه را . شد
بازيگران و چاپلوسان  ،هبردارانالبرای ک

تا با تظاهر به دينداری مناسب  آماده ساخت
جناحی قدرتمند . پردرآمد را در دست بگيرند

چاقوکشان، باجگيران، دزدان،  از
کالهبرداران و راهزنان که حاميان اين 

در کنار آنها بندهای . رژيم بودند، بوجود آمد
عرضه خانوداگی و نفوذ آيات عظام افراد بی

و ناشايسته را بر سر کار آوردند تا به االف 
و الوفی برسند و مورد اطمينان حضرات 

ران را نه اي آنها همانند رژيم گذشته. باشند
وطن خود و ايرانيان را نه هموطن خود که 

بلکه  ند،سته دارای حقوق مساوی با آنها
در امروز . ای برای غارت می ديدندگنجينه

ايران شبکه مافيائی دزدی و چپاول وجود 
دارد و اين فرهنگ از راس نظام شروع 

ای و رفسنجانی همه فرزندان خامنه. شودمی
ورند و نقش طهو همه در اين گنداب غو

شاپور غالمرضا و اشرف پهلوی را به 
نی  ه گردد ماهی ز سر گند".  اندعهده گرفته

ها در راس حکومت تمام آقازاده. "ز دُم
-دزدند و به اين جهت با دزدها مبارزه نمی

  ٢ ادامه درصفحه      ...ند هماتوشود و نمی
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   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩۶ماه  بهمن ٢١۵  شماره       

  ...اسالم را پله کرديد
 نيست قادر اسالمی جمهوری دولت. بشود

 به است شده نهادينه فساد که شرايطی در
 يعنی فساد با جنگيدن. برود آن جنگ

 در که رژيم حاميان از بزرگی جناح نابودی
- بی. اندمسلح حتی و شده قدرتمند ميان اين

 خود اعتراضات در مردم که نيست جهت
 مردم  کرديد، پله رو اسالم« :زدندمی فرياد

امروز توده مردم از دست . »کرديد ذله رو
  .انداين اوباشان نوظهور ذله شده

 مردم هایتوده بسيج فقط شرايطی چنين در
 با مبارزه عده، اين طبقاتی سرکوب برای
نيست  کافی حتی. سازدمی ممکن را فساد

که جناحهای دورانديش رژيم چند تن از 
خويش را دستگير کرده و محاکمه  بستگان

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 

در مملکتی که امنيت وجود ندارد و . کشاند
قانونيت حرف مفت است هرکس در پی 

و برای طرف مقابلش  امنيت خويش است
. کند تا جانش را حفظ نمايدسند سازی می

برای مبارزه با فساد بايد از پائين مردم را 
. بسيج کرد تا فساد از ريشه زدوده شود

امروز کانادا به پايگاه دزدهای رژيم 
جمهوری اسالمی تبديل شده است که با 
برمسند نشستگان کنونی خويشاوندی 

ان در دزدی و فرار خانوادگی دارند و دستش
بدون دردسر و بدون پيگرد از ايران باز 

کسانی که خود در فکر فرار بی . بوده است
توانند راه دردسر آينده هستند طبيعتا نمی

- يک کارگری که نان می. فرارها را ببندند
 خواهد و خواهان حقوق صنفی خويش است

مانند رضا شهابی را به زندان انداخته و 
ار قرار دادند که دو بار آنچنان تحت فش

سکته کرد، ولی دزدان سر گردنه که در 
رژيم حضور دارند از هر گونه مجازاتی 

سرکوب کارگران نشانه هراس . معافند
رژيم از طبقه کارگر است، به اين جهت از 
فعاليت هرگونه سنديکای کارگری ممانعت 

رژيم از اعتصاب عمومی و . کندمی
تير خالصی ترسد که آنوقت سراسری می

  .به مغز آنهاست
- در مملکتی که نمايندگان مجلسش انتصابی

اند و از صافی شورای نگهبان گذشته و 
باشند، فاقد هرگونه مصونيت پارلمانی می

در مملکتی که رئيس قوه قضائيه و مقننه از 
دزدان سرگردنه هستند، امکان نظارت 
صادقانه، امکان انتقاد برای بهبود کارها، 

خود . ارزه با دزدها وجود نداردامکان مب
دانند که اند و میدزدها در مجلس نشسته

انتخابشان با دستور بوده و نماينده واقعی 
پشت اين نمايندگان . مردم ايران نيستند

قالبی خالی است و طبيعی است که در 
ها سکوت کنند و تخلفات را مقابل دزدی
بينند که جای دزدها مردم می. ناديده بگيرند

به جای زندان، بر مسند حکومت و جای 
- آموزگاران، کارمندان، بازنشستگان و به

طور عمده کارگران که برای تامين حداقل 
کنند در زندان معيشت خود مبارزه می

 : "زنندبی جهت نيست که فرياد می. است

کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه 
  ".است

ن يکی از کارشناسارزاقی آقای ابراهيم 
که روحانی و واقعيت  بيان اين بااقتصادی 

ای از فسادهای  گونه نژاد هرکدام به احمدی
: کنند، تصريح کرد مديران خود دفاع می

هللا هاشمی  فسادها از پيش از زمان آيت"
وجود داشت اما نه به اين شدت و در سطح 

سؤالی که همواره مطرح است . مقامات باال
اساساً در اين است که چرا اين فسادها 

آمده  جمهوری اسالمی وجود دارد؟ چه پيش
است که فساد در اين حجم گسترده در حال 

فساد ": ادامه داد وی" .است ناتفاق افتاد
طور  به. متأسفانه در همه سطوح وجود دارد

مثال آن زمان جزايری به آقای کروبی 
ميليارد تومان پول داد و زمانی که از  ٢٠٠

را اين پول را آقای کروبی پرسيدند چ
ايد؟ گفتند که ما کاری به اين نداريم  گرفته

يا مثالً يکی از . ايم که پول را از کجا گرفته
رانی که در  مراکز پارکينگ اتوبوس

قرار  )توفان- خيابان منظور است(طالقانی
دارد و اکنون به مرکز تجاری نور 

شده است را به آقای مهدوی کنی داده  تبديل
بديل به دانشگاه امام صادق بودند تا آن را ت

ی کنی آن زمين را وکنند، اما آقای مهد
تغيير اين . کند تبديل به مرکز تجاری می

ميليارد تومان در اوايل انقالب  ٢۴کاربری 
از آقای کرباسچی در دادگاه . شده بود

ميليارد  ٢۴پرسيدند که بر چه اساسی اين 
تومان را به آقای مهدوی کنی بخشيديد؟ 

آقايی به ما يادداشتی داد و ما نيز گفت يک 
حال شما . اين پول را پرداخت کرديم

وضعيت و شکل فساد در جمهوری اسالمی 
  ".را ببينيد که چگونه است

با . دهداين سخنان عمق فاجعه را نشان می
در . همين روشن بانکها را ورشکسته کردند

همان زمان نيز مسئوالن بانکها به اين 
د، ولی گوش دزدها به وضعيت اشاره کردن

فردی برای وامگيری . آن بدهکار نبود
کرد و تضمين کالن به بانکی مراجعه می

وام وی دست خط يک آخوند پر نفوذی بود 
که قوای مسلح خود را داشت و تابع هيچ 
قانونی جز قانون تمايالت شخصی خويش 

-هيچ مرجعی هم نه از وی پاسخ می. نبود
. جعی بودخواست و نه وی پاسخگوی مر

رئيس بانک که نه امنيت داشت و نه دل 
خط را که نفی توانست اين دستشير، نمی

توانست به بهای جانش تمام شود آن می
وقتی بدهکار به برکت از . ناديده بگيرد

کرد، دست خصوصيت اسالمی فرار می
همه آقازاده . رسيدبانکها به اين افراد نمی

م را به های مردها از اين طريق اندوخته
غارت بردند و هيچ يک از اين آيات عظام 

. شود محاکمه کرد  به زندان انداخترا نمی
-مسخره است که آقای روحانی مدعی می

ميليارد تومان به  ٣٢شود که احمدی نژاد 
صندوق دولت بدهکار است، زيرا اين 
صندوق در زمان تحويل کسری داشته 

احمدی نژاد خالف سخنان روحانی . است
. کند و کسی نيست رسيدگی کندبيان میرا 

بايد پرسيد که اگر سخنان روحانی درست 
ای است و خودش دزد نيست و سر بريده

زير لحاف ندارد، چرا احمدی نژاد را به 

کند و پرونده وی را عنوان دزد دستگير نمی
- در اختيار مقامات قوه قضائيه قرار نمی

 ميليارد تومان پول کمی نيست که ٣٢دهد؟ 
از زمان رفسنجانی که . بشود ناديده گرفت

با برنامه بانک جهانی تعديل اقتصادی 
- صورت گرفت و قرار شد خصوصی

های اموال عمومی اجراء شود و سازی
دولت کوچک گردد، وی پاسداران را 
مجبور ساخت که خودشان بودجه خويش را 
تامين کنند و لذا دست آنها را در اقدامات 

انحصاری . گذاشت اقتصادی مستقل باز
مافيائی از اين اقدام بيرون جهيد که کسی 

از همان زمان . در ايران حريف آنها نيست
اند های خصوصی ايجاد شدهاست که اسکله

. کنندکه بدون گمرک جنس وارد ايران می
از اين طريق ميليارها ثروت ايران برباد 

بازار را جنسهای قاچاق گرفته . رفته است
کارخانه . را از بن برده است و توليد داخلی

توليد قند هفت تپه ديگر سودی ندارد، زيرا 
های نازل گمرگی و تجار اسالمی با تعرفه

بند و بست کافی، قند غير قابل رقابت به 
کنند و کشور بازارهای ايران سرازير می

  .نمايندرا نابود می
مردم شاهدند در اليحه بودجه که به مجلس 

دهای مذهبی بودجه ارائه شد تمام نها
بيشتری از دوره قبل دريافت داشتند و اين 

دهند در حالی است که حقوق مردم را نمی
-های بازنشستگی دستبرد میو به صندوق

کارگران و آموزگاران برای . زنند
- درخواست نان در زندان بسر می

زالو صفتان "رجوع کنيد به مقاله .(برند
همين  در" مکندبيکاره که خون ملت را می

  ). شماره
حساب و مردم ايران شاهد اين وضعيت بی

کتاب هستند و جای شگفتی نيست که با 
کشور « :دهندتحقيِر رژيم آخوندی شعار می

اين . »!که شاه نداره، حساب کتاب نداره
شعار ممکن است که ناشی از تبليغات ضد 
انقالب سلطنت طلبان دزد باشد که خودشان 

- بیعين حال افشاء  شاه دزد بودند، ولی در
حساب و کتابی و فرار از مجازات و 
همدستی شرکای دزد و رفقای قافله هم، در 

 .استنهادينه رژيم جمهوری اسالمی 
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 

اند و ار مضيقهايران که در معيشت خود دچ
قربانی سياستهای نئوليبرالی دولتها از زمان 

اند، ناظر اين فساد و رفسنجانی تا کنون شده
- آنها سراپا خشم. غارت اموال مردم هستند

بينند که مسئوالن کاری برای اند و می
مبارزه با فساد که ابعاد دزديهايش به 

اين . کنندميلياردها تومان رسيده است نمی
قاتی محصول سياستهای شکاف طب

های نئوليبرالی هر دو جناح و دزدی
فقط سرنگونی . باندهای هر دو جناح است

تواند به اين رژيم و استقرار سوسياليسم می
  .اين غارتها خاتمه دهد

 
***** 

  
  

تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير با 
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  ...نه غزه، نه سوريه، نه لبنان
   .گذارددهد میمی

 ٢١روز جمعه ترامپ در چند ماه قبل در 
خواه  جمع سياستمداران جمهوریمهرماه در 

امروز بعد از ظهر، چند «: چنين ادعا کرد
ساعت ديگر، درباره ايران صحبت خواهم 

ملتی تروريست که کمتر کشوری کرد؛ 
کنم سخنانم جالب  فکر می. نظير آن است

 نامدر اين دولت، ما شيطان را به ... باشد
ما در کنار دوستان و . ناميممیخودش 

، اسرائيل، عربستانظورش من(متحدانمان
) توفان - است...و امارات متحده عربی

ها و  وجوی صلح، شراکت در جست. هستيم
کنيم و عليه  های جديد ايجاد می ائتالف

کسانی که به دنبال صدمه زدن به مردم ما 
تکيه از (.»کنيم باشند، قاطعانه اقدام می

  .)توفان
 چندی بعد بدون احساس شرم در ترامپ
: کاخ سفيد منتشر کرد نوشت که ایبيانيه

های  های زيادی از تظاهرات گزارش«
آميز شهروندان ايران که از فساد  مسالمت

هدر دادن ثروت اين کشور برای رژيم و 
تأمين منابع مالی تروريسم در خارج اين 

تکيه از (»، وجود دارداند کشور خسته شده
بدون اينکه به عربستان ترامپ . )توفان

شيوخ هوادارش اشاره کند سعودی و يا 
دولت ايران بايد به حقوق مردم خود «: گفت

از جمله حق ابراز عقايدشان احترام 
تکيه از (.»گر است جهان نظاره. بگذارد
البته اين عبارت آخری با زبان ). توفان

  . تهديد بيان شده است
پيش از توئيت ترامپ در حمايت از تجمع 

يس اعتراضی در ايران، پال رايان، رئ
مجلس نمايندگان آمريکا نيز بامداد شنبه از 

های ايران  تجمع اعتراضی در برخی شهر
حمايت کرد و در توئيترش عليه ايران 

مهم است که ما از معترضان «: نوشت
اين، نتيجه . غيرخشن در ايران حمايت کنيم

تمرکزش بيشتر اقدامات رژيمی است که 
های تروريستی  معطوف حمايت از سازمان

. »های شهروندان خودش ه تا گرفتاریبود
ای  وزارت خارجه آمريکا نيز در بيانيه

های چند ماه  شديداللحن با تکرار مجدد ادعا
پيش دونالد ترامپ عليه ايران، مدعی شده 

خشونت، «صادرات اصلی ايران، 
تکيه از (»خونريزی و هرج و مرج است

  ).توفان
 ٢٠١٧دسامبر  ٣٠نشريه تايمز اسرائيل در 

سخنگوی وزارت  »ناوئرت«خانم : "شتنو
خارجه آمريکا در سخنان خويش از قول 

: وزير امور خارجه آمريکا ظهار کرد
در  ٢٠١٧ژوئن  ١۴رکس تيلرسون روز «

آن عناصری «کنگره شهادت داد که او از 
در ايران که انتقال مسالمت آميز حکومت 

کند و گفت  ، حمايت می»خواهند را می
دانيم، قطعا، آن  همانطور که ما می«

) خارجه(وزير » .عناصر آنجا هستند
امروز حمايت عميق خود از مردم ايران را 

روشن است که امپرياليسم .". تکرار کرد
آمريکا عناصر نفوذی خويش را به ايران 

دل "فرستاده است تا برای ملت ايران 
های جاسوسی آنها يکی از سلول". بسوزانند

ت اعتراضی کسانی هستند که در نمايشا
برحق مردم که برای نان و بر ضد فقر و 

فربه و پر  یبا شکمهااند گرسنگی بپاخاسته
های کلفت ظاهر شوند و شعار و گردن

سفارت روسيه النه : "زيرين را تکرار کنند
هر کس حتی با عقل ناقص هم ". جاسوسيه

فهمد که طرح مسئله روسيه به رفع می
ربطی  بيکاری، فقر، بينوائی در ايران

نداشته و در نمايشات اعتراضی مردم محلی 
های جاسوسی اين شبکه. از اعراب ندارد

آلود خواهند از آب گلکسانی هستند که می
ماهی بگيرند و جنبش مردم ما را در 
خدمت اميال شوم امپرياليسم آمريکا به 

برای آنها مهم نيست که . کژراه بکشانند
کار و ميليونها ايرانی در اثر فقر و بي

فالکت نابود شوند، مهم آنست که جای پای 
  . ورود امپرياليسم به ايران را بهتر بگشايند

در اين زمينه نتانياهو نيز نطق تحريک 
از ملت ايران که تا " دفاع"آميزی در 

داد، انجام داد که در ديروز به آنها دشنام می
های مجازی توسط سازمان جاسوسی شبکه

آبرو و طلبان بیمجاهدين خلق و سلطنت 
  .آموز آنها پخش شدساير عمال دست

خانم هيالری کلينتون وزير خارجه سابق 
در ايميل  ٢٠١٢دسامبر  ٣١آمريکا در 

ليکز مخفيانه خويش که بعدا توسط ويکی
  : منتشر شده نوشت

تا  ،بهترين راه برای ياری به اسرائيل"
ای ايران بتواند با امکانات فزاينده هسته

اين است که به مردم سوريه  ،کندمقابله 
کمک کرد تا رژيم بشار اسد را سرنگون 

اين مناسبات راهبردی ميان وجود ... کنند
ايران و رژيم بشار اسد است که اين امکان 

کند تا امنيت را برای ايران فراهم می
اسرائيل را نه توسط يک تجاوز مستقيم به 

سال دشمنی ميان  ٣٠که در طی کشوری 
اسرائيل وجود نداشته است، بلکه  ايران و

اش در لبنان که از معاونهللا اتوسط  حزب
طرف ايران، از طريق سوريه مورد 

، بيندحمايت بوده، مسلح  شده و آموزش می
به اين اتحاد  ،پايان رژيم اسد. خطر اندازدبه

در اين فاصله . دهدخطرناک خاتمه می
فهمد که خوبی میرهبری اسرائيل هم به

. کندشکست اسد منافع آنها را تامين میچرا 
در هفته گذشته وزير دفاع اهود باراک در 
مصاحبه با برنامه خانم امانپور در سی ان 
ان  چنين استدالل کرد که  سرنگونی اسد 
ضربه سختی برای محور افراطی و ضربه 

سوريه تنها ... باشدشديدی برای ايران می
عرب  پاسگاه خارجی نفوذ ايران در دنيای

 ودر لبنان هللا ااين امر هم حزب... است
همچنين حماس و جهاد اسالمی در نوار 
غزه را به صورت تعيين کننده تضعيف 

  .کندمی
اندازه نابودی اسد نه تنها يک رستگاری بی

شود، بلکه برای امنيت اسرائيل محسوب می
هراسهای قابل فهم اسرائيل مبنی بر 

در . دهدیايش را نيز کاهش مانحصار هسته
توانند اياالت متحده آمريکا و گام بعدی می

اسرائيل مشترکا بر سر اين توافق کنند از 
ای در غنی سازی هسته در کدام لحظه

تامين شده است ه خطرناک درجآن  ،ايران
... کنديک دخالت نظامی را توجيه که لزوم 

تواند تنشهائی را کوتاه بگويم کاخ سفيد می
سرائيل به علت ايران که در روابط با ا

بوجود آمده است از بين ببرد به اين وسيله 

- در پيشدرست را  سياستکه در سوريه 
  ...گيرد

اکنون شورش در سوريه بيش از يک سال 
- نه اپوزيسيون ناپديد می. طول کشيده است

شود و نه رژيم يک راه حل ديپلماتيک از 
ديکتاتور سوريه بشار . پذيردخارج را می

خود را فقط تحت فشار يا توسل  اسد موضع
دهد اگر حس کند که جان به قهر تغيير می

نقل از ".(اش در خطر استخود و خانواده
کتاب ميشائيل لودرز کسانيکه توفان درو 

به نقل از ايميلهای منتشر شده خانم  - کنندمی
  ).١٧٣و  ٨٨تا  ٧٨ص/ کلينتون

تا  ١٩٩٧ژنرال وسلی کالرک که از سال 
در  ،ده کل ناتو در اروپا بودفرمان ٢٠٠٠
مناسبت انتشار و معرفی به ٢٠٠٧اکتبر 
نام وظيفه، به: زمان برای رهبری(کتابش

: در سانفرانسيسکو گفت) شرافت و وطن
گفتم، پال  ١٩٩١سال  درمن به پال "

قائم مقام وزارت  در آن زمان زولفوويت
شما بايد  قائم مقامآقای <بود، دفاع آمريکا 
قوای ما در عمليات توفان از موفقيت 

توفان صحرا ". >صحرا خيلی راضی باشيد
رهبری شده توسط  نظامیعمليات نام 

در آزادی کويت از چنگ که  بود آمريکا
 ١٩٩١در ژانويه و فوريه   اشغال عراق

  نقش تعيين کننده ايفا کرد
رهبری شده توسط آمريکا در آزادی کويت  

يه  ق در ژانويه و فورااز چنگ اشغال عر
 ١٩٩٠در اوت . به وقوع پيوست ١٩٩١

صدام حسين کويت را تسخير و منضم به 
خير، <: پال موکدانه گفت. "خود کرد

داديم ما بايد ادامه می. راستش را بگويم خير
اما يک ... تا از دست صدام راحت شويم

توانيم ما فهميديم که می<. >امر را آموختيم
گيريم کار بارتش خود را در خاورميانه به

. ها جلوی ما را بگيرندبدون اينکه شوروی
تا ده سال  پنجکنم که ما هنوز من فکر می

وقت داريم تا ترتيب رژيمهای هوادار 
. سوريه، ايران، عراق - شوروی را بدهيم

تا آن موقع که ابرقدرتی پيدا شود و 
  .>.مرزهای مارا نشان دهد

مفهوم و هدف . من نسبتا دچار شوک شدم
بر اين اساس تا به امروز ی ما قدرت نظام

بود که به جنگ دست بزنيم و رژيمها را 
به جای آنکه اختالفات را . سرنگون کنيم

حل کنيم، هدف اين بود که به کشورها نيرو 
در کمال تعجب من آنجا بود که . پياده کنيم

که اياالت متحده آمريکا به  به اين مسئله 
 دهافتا دستور کار جديدبا يک کسانی دست 
- آنها می. گروه نئوکان ها  :بردمپی است

خواستند که ما منطقه خاورميانه را متزلزل 
کنيم، زير و رو گردانيم تا به اين وسيله 

- اين عده نمی... سلطه خويش را ممکن کنيم
توانند منتظر بمانند تا مسئله عراق تا آنجا 

زودی تمام شود تا بتوانند  که ممکن است به
همان ".(ا نشانه بگيرندسرانجام سوريه ر

  ). ١٧٣و ٧٤ ، ٧٣ کتاب صفحات
دهند که هدف از مطالعه اين اسناد نشان می

سياستهای نئوکانها در منطقه خاورميانه 
ايجاد بلبشو، اغتشاش، تزلزل است تا به اين 
وسيله شرايط سلطه خويش  بر منطقه را 

" صاحب"در مملکتی که . مهيا سازند
به نام نامی تکه آنرا شود هر نداشته باشد می

  ۴ادامه درصفحه          ...حقوق بشر و

المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرنگون باد رژيم س  
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  ...نه غزه، نه سوريه، نه لبنان
 آزادی جنسيت و رفع حجاب تسخير کرد و

تسخير مناطق نفتخيز . صاحب آنجا شد
ايران توسط قوای بيگانه، تير خالصی است 

- بی"در مملکت . شودکه به ايران زده می
زعل علم کرد ها شيخ ختوان دهمی" صاحب

که ادعای مالکيت بخشهای حاصلخيز ايران 
را داشته باشد و آنوقت غارت اين بخشها 
برای امپرياليسم و صهيونيسم راحت بوده و 

توانند سرکوب بخشهای متفرق که نمی
. شودنيرويی باشند و يا بشوند تسهيل می

سياست تفرقه بياندازو حکومت کن با شعار 
توسط " پرستيممیما آريائی هستيم عرب ن"

مشت اوباش سلطنت طلب و يا نژادپرست 
  .شوداسرائيلی کامل می

غزه،  اين سياست که در عراق، ليبی،
اند برای امنيت اسرائيل سوريه به کار برده

ای هست که در منطقه کشور مصنوعی
اين کشور يک ميکروب . اندتاسيس کرده

برای . خطرناک در بافت خاورميانه است
ائيل که توسط سرمايه مالی امنيت اسر

شود نابودی و قتل عام جهانی حمايت می
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 تحوالت راهبردی در منطقه قرار داد
جزا از هم نيستند، اجزاء اين رويدادها م

يک سياست راهبردی واحد در منطقه برای 
تسلط . باشندتسلط بر اين بخش از جهان می

بر ايران تسلط بر گاز و نفت و مس جهان 
و اين سه کاال ارزش راهبردی در . است

نقض حقوق بشر و يا سرکوب . جهان دارد
مطالبات مردم توسط رژيمهای مستبد در 

کسانی که خود ميليونها  اين کشورها برای
نفر می کشند تا به مقاصد خود دست پيدا 
کنند تنها ابزار تسلط و تحميق عمومی 

- امروز درايران مارگيران راه افتاده. است
های مارگيری بر جنبش به اند تا با جعبه

حق مردم که از نبودن سازمانهای قدرتمند 
سياسی دموکراتيک رنج می برند سوار 

يت نيز مولود سرکوب اين وضع. شوند
آخوندی است که دودش به چشم خود رژيم 

  .رودمیهم آنها 
***** 

  
  ...در ضد انقالب ضد انقالب

رسد که امروز در باندبازی به حدی می
ايران رسيده است، مسابقه برای غارت و 
تهيه امکانات فرار سهلتر است وگرنه 
چگونه ممکن است کسی قصد داشته باشد 

ندگی کند و در غم و شادی در اين مملکت ز
همين مردم دخيل باشد، آنوقت کاشانه 

اين . خويش را تا به اين حد ويران کند
خرابکاران در فکر آبادانی ايران نيستند در 

هدف . پی آن هستند که کشور را ويران کنند
. آنها حفظ موقعيت خود به هر قيمت است

امروز کانادا به مرکز غارتگران ايران از 
سنجانی گرفته تا به امروز بدل شده زمان رف

های های دزد و خانوادههمه آقازاده. است
بازی و اعمال آنها اموالشان را با پارتی

نفوذ در حکومت اسالمی، به کانادا منتقل 
اند و رژيم حاکم در ايران نيز اين را کرده

کند تا اين دزدان بيت داند و تالشی نمیمی
فرارشان ممانعت المال را تحويل بگيرد، از 

کانادا بهشت . کند و يا آنها را مجازات نمايد
در اين . دزدان اسالمی ايران شده است

ها، همه آنها سهم دارند و شرکاء را دزدی
دهند زيرا اين دزدان تحت تعقيب قرار نمی

های اين افراد و همدستان سابق خود پرونده
به . برندکنند و آبرويشان را میرا رو می

  .بردهت چاقو دسته خودش را نمیاين ج
عدم پرداخت حقوق مردم، افزايش بی رويه 

به سياستهای  تسليم شدن، قيمت کاالها
تا  بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

، با اين مردم ايران را به روز سياه بنشاند
گذاريهای خارجی در ايران هدف که سرمايه

 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 

ای تحکيم يافته،  و با شگردهای علی خامنه
ها و بردن يارانهاحمدی نژاد به از بين
. انجاميده است... افزايش قيمت سوخت و

- نظام میفساد و رشوه خواری از سراپای 
بارد و کسی توسط دزدهائی که در راس 

- امور قرار دارند مورد مواخذه قرار نمی
گيرد، زيرا همه آنها از خانواده غارتگر 

قوه قضائيه مورد استهزاء عمومی . واحدند
و برادارن الريجانی انگليسی و شرکاء، بر 
بسياری از ارکان مملکتی دست انداخته و 

مردم ايران . به انحصار خود درآورده اند
دانند اينستکه در آخوندها از خودشان نمی

آخوند : "نمايشات اعتراضی گفتند
آخوندها ". نمی خوايم نمی خوايم... انگليسی

ايران را نه وطن خود، بلکه مايملک 
آخوند الريجانی . پندارندشخصی خود می

وزير قوه قضائيه متولد نجف که در هيچ 
 رضا شاه فعاليت ضد رژيمی در دوران دمحم

و حتی در دوران انقالب شرکت نداشته 
ميليارد تومان از حساب  ٢٠است، ماهانه 

نام خود بانکی قوه قضائيه که آنرا به
از بدو روی . گيردبازکرده است، بهره می

کار آمدن ايشان تا به امروز بر اين مبنای 
ميليارد ١۶٨٠محاسبه، تقريبا بيش از 

يعنی رقمی  .اندبه جيب مبارک زده تومان
با نه صفر در مقابل آن، قوه قضائيه کشور 

ايران سفره پرنعمت . اندرا سرکيسه کرده
پهنی است که آخوندها بدور آن نشسته 

. گر آنندکنند و مردم ايران نظارهغارت می
دروغ و رياکاری را به فرهنگ عمومی 

اند و فحشاء در اثر فقر به نسل بدل کرده
ومت فاسد قادر اين حک. دوم رسيده است

نيست به مطالبات مردم حتی مطالبات 
آنها بقدری آدمهای . اقتصادی آنها پاسخ دهد

بيکاره نانخور دارند که به مفتخوری عادت 
کرده و برای حفظ اين مزايا از اين نظام، 

- بی. بدون اعتقاد به آن، حمايت می کنند
آخوند : "زنندجهت نيست که مردم فرياد می

رژيم در ". ايۀ ننگ ملتم... خاصيت بی
تواند نان آنها را قطع کند، بست خود نمیبن

شود و زيرا در مقابل خلق خلع سالح می
- دست میامکان دفاع از خويش را نيز از 

ی که بر سر مردم يمسئوليت تمام باليا. دهد
داری يک رژيم سرمايهآيد، به گردن در می

 هایاليگارشیکه با ايجاد مافيائی است 

آخوندی، قلمروهای خويش را  ادگیخانو
. انددرست کرده و کشور را به مذلت کشيده

اين است که هر جنبشی که بر ضد اين 
دستگاه متعفن برخيزد، حتی اگر شورش 
کور باشد، با اين خواستهای منطقی، 

  .عادالنه و قابل فهم است
-خطری که در اين ميان ايران را تهديد می

اين رژيم . تکند فقط جمهوری اسالمی نيس
 ٣٩به علت سياست سرکوب بيرحمانه در 

سال گذشته همه سازمانهای سياسی ايران 
را سرکوب نموده و تنها به خوديها امکان 
فعاليت داده است تا با مانورهای خويش 
تحت عنوان اصالح طلبی مردم را فريب 

مردم اين . اين حنا ديگر رنگی ندارد. دهند
اصالح " درک روشن خويش را در شعار

از ته " ديگه تموم ماجرا... طلب اصولگرا 
های جنبشهای ده سالهدر . دل بيان داشتند

گذشته طغيان مردم همواره با يک بديل 
. رو به رو بود" اصالح طلبی"عوامفريبانه 

خاتمی، در لباس اين بديل اصالح طلبی 
ميرحسين موسوی و يا روحانی آن ترمزی 

ت و فريب بود که در دست آنها برای هداي
 رژيم توانست در عرض. مردم قرار داشت

- اين چند دهه مردم را با اين مانور اصالح
مهره رژيم  روحانی آخرين. طلبی مهار کند

در اين دايره فريب عمومی است و سياستش 
به عنوان کليددار با فقر و فالکت عمومی 

نه مسئله . به شکست کامل انجاميده است
ا در مسئله برجام تسليم شدن در مقابل آمريک

ای از کار حکومت گشود و نه توانسته گره
است بر ضد دزدی و اختالس و 
ورشکستگی بانکها که محصول سياستهای 

آنهاست کاری از پيش گانگستری خود 
خصوصی با  همه اين بانکهای. ببرد

که پول مردم  ورشکسته مالکيت گروهی 
را باال کشيدند با مجوز همين آقايان و بانک 

. کزی و ملی حق بانکداری داشتندمر
حضور مردم در خيابان با شعارهای مرگ 
بر روحانی بيشتر مرگ بر روحانيت است 
و حاکی از آن است که بديل اصالح 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 

های حاکميت و ست به دست شدن مهرهد
تغيير مسئوليتها، شيرازه امور کشور از هم 

-حاکميت در دست باالئيها باقی می. بپاشيد
  .ماند

طلبانه و اصالح با ورشکستگی سياست
رشد نارضائی مردم و شورش به حق آنها، 

خالئی که . وضعيت خطيری پيش آمده است
ه اکنون در ايران ايجاد شده می تواند ب

راحتی به علت فقدان يک بديل انقالبی به 
  . چاه ويل ضد انقالب ديگری سقوط کند
آنها . در ايران نيروهائی هستند ضد انقالبی

خواستار ايرانی آزاد، دموکراتيک، ضد 
امپرياليستی، مستقل، ضد صهيونيستی و 
انقالبی در منطقه نيستند، آنها برای آينده 

ای سرنگونی کنند آنها برايران مبارزه نمی
رژيم جمهوری اسالمی و نه سرنگونی 

جمهوری اسالمی  داریسرمايهرژيم 
لذا بی درونما هستند و . کننددفعاليت می

  . برای آنها آينده ايران مهم نيست
  ۵ادامه درصفحه        ...اين ضد انقالب 

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...در ضد انقالب ضد انقالب
که پرچم مبارزه ضد جمهوری اسالمی را 

کند، و از سرنگونی آن دفاع می برافراشته
در ماهيِت اين سرنگونی، به خاطر مقاصد 

- داراست، تحريف به عمل میشومی که 
هدف آنها سرنگونی رژيم جمهوری . آورد

 داریسرمايهاسالمی و نه جمهوری 
- اسالمی که بديل سوسياليستی دارد، می

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی . باشد
. ازه آغاز کار استپايان کار نخواهد بود ت

خواست سرنگونی نبايد منجر به بسته شدن 
دورنما و بحثها شود که آنوقت کور بوده به 

هدف از . شوداغتشاش درونی بدل می
ای در سرنگونی رژيم کنونی ايجاد جامعه

ايران است که حداقل منافع عموم خلق را 
برآورده نموده، آزادی احزاب را تضمين 

ت جدا نموده، کرده، دين را از دول
حقوق انسانها را به رسميت بشناسد، 
تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد را 
بپذيرد و در جهت تحققش اقدام کند، 
آنچنان برنامه ريزی اقتصادی نمايد 
که تمام آثار شوم سياستهای 
نئوليبرالی دولتهای گذشته را از بين 

آزاديهای دموکراتيک را به . ببرد
سنديکاها  احزاب و. رسميت بشناسد

و سازمانها و نهادی غيردولتی، 
ای و صنفی آزاد باشند و با حرفه

همسايگان ايران روابط دوستانه داشته باشد 
که محصول هزاران سال همجواری 

رژيمی که در ايران حاکم . تاريخی است
ای را کامل و از شود بايد فنآوری هستهمی

تهديد هيچ گانگستر جهانی نهراسد، بايد 
موشکی ايران را تکامل دهد تا  فنآوری

ايران کشوری مستقل و سرافراز باشد و به 
خارجی برضد اين جهت بايد در سياست 

امپرياليسم امپرياليسم جهانی به ويژه 
که دشمنان  آمريکا و صهيونيسم اسرائيل

جهان  سوگند خورده مردم ايران و خلقهای
. وبه ويژه خلقهای منطقه هستند، مبارزه کند

گونی بايد مضمونی داشت باشد که هر سرن
مضمون مبارزه شده است و  آنبرای تحقق 
سرنگونی رژيم جمهوری . بايد بشود

اسالمی را تا حد يک اقدام کودتائی و 
فيزيکی محدود کردن، سياستی ارتجاعی و 

اينکه دشمنان مردم . عوامفريبانه است
فقط محدود ايران کار آينده انقالب ايران را 

 ،روندکنند و فراتر نمیندها میبه رفتن آخو
گيرد که وحدت با اين نقشه صورت می

ميان همه نيروهای ضد انقالب را فراهم 
 زيرا مرز روشن ميان نيروهای. آورند

انقالبی و ضد انقالبی رفتن آخوندها نيست، 
برنامه سياسی و اقتصادی است که بعد از 

. رفتن آخوندها بايد در ايران پياده شود
آخوندها سد نخست در راه تحقق اين  طبيعتا

برنامه هستند، ولی به چه درد می خورد 
اگر آخوندها بروند و به فرض محال رضا 

خوار رضاخان قلدر و پهلوی فراری ميراث
دمحم رضا شاه منفور پای اسرائيل و آمريکا 
را به ايران باز کرده و منابع ايران را با 

وليبرالی دست آنها برباد داده و سياستهای نئ
. را با فشار و تحکم بيشتری اجراء کند

خورد سرنگونی اين رژيم به چه درد می
اگر مجاهدين جاسوس بر سر کار آيند که 

از هم اکنون حتی نوکری عربستان سعودی 
را پذيرفته و سر در آخور امپرياليسم و 
صهيونيسم جهانی دارند و بر ضد مصالح 

. کنندايران برای موساد و سيا جاسوسی می
خورد سرنگونی اين رژيم به چه درد می

اگر قرار باشد ناسيوناليستهای ُکرد همدست 
زده و يک اسرائيل به تجزيه ايران دست 

پايگاه جديد ضد انقالبی برای تخريب و 
در منطقه ايجاد کنند، ناسيونال  اغتشاش

سرشان در  شوينيستهائی که از هم اکنون
عربستان آخور اسرائيل و آمريکاست و با 

سعودی نيز زد و بند دارند و در سليمانيه 
به تجهيز نظامی، تعليماتی و آموزشی 
ُکردهای جوان و حتی ُکردهائی که در 

اين عده . اندکنند کمر بستهخارج زندگی می
حتی سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی را 

خواهند، تجربه نشان داده که تا آخر نيز نمی
ن را از آب خواهند گليم خودشافقط می

بيرون بکشند و برای مردم ايران تره هم 
سرانجام تئوريسينهای . کنندخورد نمی

حزبک کمونيست کارگری صهيونيستی 
کنند که با اشاره امپرياليسم حضور پيدا می

پردازند و هم هم به نفی پديده امپرياليسم می
ارزيابی اين . به نفی پديده صهيونيسم

مريدان  دستپروردگان امپرياليسم و
هانتيگتون از جهان همان ارزيابی جرج 

جهان آنها جهانی است . بوش و ترامپ است
که جنگ ميان آمريکا و اسالم سياسی در 
گرفته است و اين تضاد است که ماهيت 

کند و در اين تحوالت جهان را تعيين می
مدرنيسم بر جنگ پيروزی آمريکا پيروزی 

جبهه همه اين نيروها و . است پرستیکهنه
ضد انقالب هواداران سرنگونی جمهوری 
اسالمی، مضمون انقالبی که بايد اين 

آن جدا  شکلسرنگونی داشته باشد را از 
شما در . چسبندکرده و تنها به شکل می

برخورد به اين حرکتهای ضد انقالبی 
شويد که با دقت و موذيانه از زير متوجه می

 بار مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم
کنند و در مقابل اعتراض شما فرار می

اند که در مرحله نخست، سرنگونی مدعی
رژيم مطرح است و طرح مضمون انقالب 
در شرايط کنونی انحرافی است و به 

زند، توگوئی مبارزه ضد رژيم صدمه می
آلی اين عده در مبارزه خود هرگز ايده

ندارند و حرکت آنها فقط به خاطر خود 
  . نفس حرکت است

اين تاکتيک ضد انقالب طبيعتا تئوری 
همدستی با امپرياليسم و " انقالبی"توجيه 

اين تاکتيک نتايج وخيم . صهيونيسم است
عملی به همراه دارد، به اين مفهوم که هر 
کس با اين شرط نخست موافق باشد، طبيعتا 
متحد آنها در مبارزه بر ضد رژيم جمهوری 

ه در اين جبه. شوداسالمی محسوب می
طلبان سازمان مجاهدين خلق، سلطنت

پهلويست، رهبران خودفروخته کردها و 
طلب و ساير اقوام ناسيونال شونيست تجزيه

حزبک کمونيست کارگری در تمام ابعاد 
کوچک و بزرگ با لباس و بی لباِس خود و 
امپرياليسم آمريکا، صهيونيسم اسرائيل، 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

ای ممالک ديگر شمی، مصر و پارهاردن ها
برای آنها آزادی ايران و . شرکت دارند

مردمانش مطرح نيست برای آنها نيل به 
خواستهای راهبرديشان در منطقه مطرح 

آنها برای اينکه اخاللی در پرداخت . است
کمکهای امپرياليسم و صهيونيسم به آنها 

کوشند از پديد نيايد، با موذيگری می
بايد اين . ها طفره رونداستعمال اين واژه

جبهه ضد انقالبِی انقالب زرد 
رنگی است که برای مجاهدين (را

در ايران ) توفان- اندانتخاب کرده
آنها همين نقش مذموم را . افشاء کرد

. در خيزش اخير مردم ايفاء کردند
شوند که با شعارهای آنها مانع می

اسرائيلی و انحرافی و ضد انقالبی، 
با شعارهای سلطنت طلبی در جنبش 
مبارزه شود و خودشان نيز به 
گسترش اين شعارهای ضد انقالبی 

نه لبنان نه غزه، نه سوريه، "نظير 
روسيه النه "و يا " حمله کنيد به ايران

سوريه را رها کن، فکری به "، "جاسوسيه
خطری که . زنند، دامن می"حال ما کن

کند آنهم در شرايط فقدان ايران را تهديد می
يک سازمان قدرتمند سياسی انقالبی که 
مورد اعتماد عمومی باشد تا مبارزات آنها 

يک خالء سياسی را رهبری کند، پديد آمدن 
ناروشن، آشفتگی و اغتشاش مهلک است 

ِن مستعمره شدن ايراکه فقط به درد 
به نظر حزب ما . خوردغيرقابل دفاع می

جنبش مردم ايران بايد برای تحقق همه 
خواستهای معيشتی و مطالبات صنفی و 
سياسی خود، برای تحقق هر چه بيشتر 
خواستهای دموکراتيک، آزادی زندانيان 

متشکل شود، و ... ی، آزادی احزاب وسياس
در شرايط فعلی با امتناع از اقدامات 
آنارشيستی برای کسب حداکثر حقوق و 

در شرايطی که . بسيج مردم مبارزه کند
امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع منطقه به 
گسيل تروريست و تک تيرانداز و تکرار 
رويدادهای سوريه در ايران عالقمند هستند 

کنند تنها هشياری ين جهت تالش میو در ا
سياسی و مبارزه با خرابکاری و هرج و 
مرج زمينه را برای تحقق خواستهای مردم 

در شرايط کنونی ضربه . سازدفراهم می
. سختی به حاکميت اسالمی وارد شده است

نان   اند و طلبِ کوخ نشينان به خيابانها آمده
ه کنند و اين امری نيست که از امروز بمی

رژيم حتی برای حفظ خود . فردا خاتمه بيابد
نيز شده ناچار است برای مردم در بعد از 
خيزش آنها تسهيالتی فراهم آورد و برای 

ها، بهبود شرايط زندگی آنها و کاهش دزدی
اقدامات هر چند ناچيزی بنمايد تا بتواند 

اين بهترين . کند مهارنارضائی فزاينده را 
خواستهای است که شعارها و فرصت 

  ۶ادامه درصفحه...دموکراتيکی 

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  و قاتل ملت فلسطين استصهيونيسم دشمن بشريت . ترک کنند

  !ن انگليسی ديدن کنيداز فيسبوک توفا
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  درفيس بوک

Toufan HezbeKar  

  

  ...در ضد انقالب ضد انقالب
االصول در چارچوب طرح شود که علی

يک حکومت بورژوائی سرمايه داری نيز 
تحقق اين خواستها . قابل وصول است

زمينه را برای خيزش متشکل و با برنامه 
آتی که خطر آشفتگی و پاشيدن شيرازه 

. کندر میکشور را نداشته باشد هموا
های خواست آزادی احزاب و اتحاديه

کارگری بايد به يک شعار مرکزی بدل 
شوند، زيرا آينده ايران برای فرار از اين 
گرداب خطرناک در گرو فعاليت احزاب 

اين نخستين درسی . سياسی قرار دارد
. است که بايد از وضعيت کنونی گرفت

ای که رژيم از اين شورش مسلما ضربه
ت آنها را مجبور به عقب خورده اس

از اين موقعيت . هائی خواهد کردنشينی
شود به صورت مسالمت آميز و تنها می

بدون توسل به تخريب به عنوان 
تاکتيک در شرايط کنونی، با  مناسبترين

خواستهای بسيج مردم بر گرد اين 
 معيشتی، دموکراتيک و انسانی و سياسی

سياست عدم اصالحات و . استفاده کرد
توجه به خواستهای مردم ملت نجيب ايران 
را که تا کنون اين همه سختی را از ترس 

اند به سوی پاشيدگی کشورشان تحمل کرده
زمينه . مبارزه شديدتر سوق خواهد داد

شود و آنوقت برای قهرمسلحانه فراهم می
. است که رژيم راه فراری نخواهد داشت

وضعيت کنونی نشانه رشد و ارتقاء 
تر شدن مردم، در ايران، سياسیمبارزه 

حضور زحمتکشان و اقشار تحتانی جامعه 
در صحنه، نهراسيدن از مرگ، و تبديل 
شعارهای مذهبی به شعارهای سياسی 

آنها در . شودجنبش راديکال می. است
افشاء رژيم از شعارهای مذهبی استفاده 

حسين حسين شعارشون : "کردند نظير
  ".جنايت افتخارشون...

های انقالبی در درون ايران بايد در نيروی
مبارزه خويش اين عدم وجود يک سازمان 
سراسری رهبری کننده و انقالبی را مد 
نظر قرار دهند، بايد به رژيم فشار آورند 

نشينی کند، بايد توجه داشته باشند تا عقب
-که از نفوذ عمال بيگانه در جنبش که می

ند جلو بگير ايران را سوريه کنندخواهند 
 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 

  .باشدنمی
***** 

  
  ...حق گرفتنی است

. را نيز بدهد داد بايد دست و سرش
حکومت ايران لياقت نداشت از کره 

که از حق حاکميت ملی شمالی بيآموزد 
خويش سرسختانه عليرغم همه هجوم 

اينکه مردم . کندتبليغاتی دروغين دفاع می
طلب به با شعار مرگ بر روحانِی اصالح

ميدان آمدند، ابراز نفرت از اين دو روئی 
سازی حاکميت بود که با دروغ و صحنه 

و تعزيه خوانی قصد دارد مردم را مرتب 
وئی و اشاعه اين روش دروغگ. بفريبد

خرافات توهين مستقيم به شعور عمومی 

در کشوری است که سطح دانش عمومی 
مردم اين بار نه با . بسيار باالست

و يا با " اکبر هللا"شعارهای دينی نظير 
يا حسين، "طلبانه نظير شعارهای اصالح

، بلکه با خواست روشن "ميرحسين
به خيابانها آمده و " مرگ بر ديکتاتور"

ت يعنی واليت فقيه را هدف راس حکوم
ملت گدايی : "وقتی مردم گفتند. قرار دادند

- تمام خواسته" کنه کنه، آقا خدايی می می
های خويش مبنی بر شکست انقالب 

نوائی، بهمن، بيکاری، فقر، فالکت، بی
خواری، دزدی، راهزنی، فحشاء، رشوه

فساد، ارتشاء، اختالس، شکاف طبقاتی را 
پروراندند و مسئول در يک عبارت کوتاه 

ها را نير ها و آشفتگیتمام اين نابسامانی
که  ١٣٨٨بر خالف سال . نشان دادند

مبارزه دموکراتيک مردم با ترکيب 
طبقاتی طبقات متوسط در تهران تمرکز 
داشت و ميليونها نفر را به خيابان آورد، 
اين بار اقشار پائين دسِت اجتماعی بودند 

دمه بيشتری که از گرانی و ارتشاء ص
آنها . خورده و به اعتراض دست زدند

نتايج شوم سياستهای اقتصای نئوليبرالی 
ها و استعماری را با از بين بردن يارانه

گرانی مايحتاج زندگی بر روی گوشت و 
ديدند آنها می. کردندپوست خود حس می

که برای دزدی و اختالس پول هست ولی 
زهای ترين نيابرای برطرف کردن ابتدائی

بی جهت . مردم کيسه دولت خالی است
يک اختالس « :زدندنيست که فرياد می

اين . »شه اگر کم بشه، مشکل ما حل می
شعار آنها نشانه آگاهی آنهاست زيرا 

- پاسخی به شعار ارتجاعی و آمريکائی
سوريه را رها کن، فکری به "اسرائيلی 

مردم با اين  شعار . باشدمی" حال ما کن
-به بر مشکالت را نشان میحتی راه غل

شعار آنها فعال و نشانه حمايت از . دهند
هر اقدامی است که بخواهد به دزدی و 

متاسفانه اکثريت مردم . اختالس پايان دهد
گر باقی ايران سکوت کردند و نظاره

عليرغم اينکه از ته دل با ماندند، 
وضعيت ضد بشری که . معترضان بودند

برقرار  ...راق، عها در سوريهآمريکائی
اند، فقدان رهبری انقالبی و وجود کرده

که بتواند جنبش را  شخصيت محبوب ملی
به مسير صحيح و نه به ناکجا آباد رهبری 
کند، مانع از آن بود که مردم بدون داشتن 

  .   افق روشن به ميدان آيند
سال است که انقالب  ٣٩در ايران حدود 

ابکار اين نظام دزد، فاسد و خر. شده است
بقدری نابسامانی ايجاد کرده است که حدی 

بيکاری نه تنها . بر آن متصور نيست
برطرف نشده بلکه به بی نوائی منجر 

بسياری از زنان به تن فروشی . شده
ا و هآقازاده. مشغولند تا سدجوع کنند

ها با ماشينهای چند ميليارد نازپرورده
دهند تومانی خويش در خيابانها جوالن می

. فروشنده مردم فقير فخر میو ب
اند که هائی نشستهها بر کرسینورچشمی

اليق آن نيستند و در عوض اکثريت 
بيکارند و در  ،جوانان واجد شرايط

زنند و يا با روحيه شرم خيابانها پرسه می
. هستندو وجدان ناراحت در خانه پدری 

 پول، جهانی صندوق برآوردهای طبق
زمان  از بعد عنیي مدت، اين در بايد دولت

فرمان بانک جهانی گوش بهکه  رفسنجانی
 اما کرد، می ايجاد شغل چندين ميليون ،بود
کمتر از يک درصد  مدت اين در تنها

. است شده ايجاد شغل تخمين بانک جهانی
 نيازمند افراد به نفر ميليون يک ساالنه

 ۴٠ حدود. شود می افزوده کشور در شغل
 دانشگاهی التحصيالن فارغ از درصد
 در ايرانی هاميليون و هستند بيکار کشور

. ندارند شغلی اما هستند، اشتغال سن
روشن است درآمدی که بايد برای ايجاد 

گذاری شود با اختالس و اشتغال سرمايه
دزدی به خارج از کشور، به آمريکا، 

- ، آلمان و فرانسه برده میکانادا، سوئيس
اده مردم ناظرند که از اين امامز. شود

خيزد اين است که با ای برنمیمعجزه
کنند و فرياد نفرت از اين قوم صحبت می

آخوندا حيا کنيد، مملکتو رها «: زنندمی
شرمی و ولی آخوند مظهر بی. »کنيد

مفتخوری و زالو صفتی است و هرگز 
آخوند را بايد . قصد ترک مملکت را ندارد

  . نابود کرد و رژيمش را طرد نمود
رضا شاه، روحت "با شعار وقتی مردم 

آيند الزاما دفاع از رضا به ميدان می" شاد
شاه نيست دفاع از کشتار آخوندها در 

آنها اين کار رضا . مسجد گوهرشاد است
شاه جاسوس انگليس و عاقد تجديد قرارداد 

البته . دنکنتطهير میرا استعماری دارسی 
طلبان خودفروش و فراری و نوکر سلطنت

شعار مسرورند و تصور صفت از اين 
کنند که منظور مردم استقرار رژيم می

فاسدی در ايران است که در اعماق مزبله 
وقتی پول بازنشستگان . تاريخ افتاده است

کشند و کسی دزدند و باال میرا می
کند، جای شگفتی نيست که رسيدگی نمی

ضد انقالب سوء استفاده کند و مردم با 
چه اشتباهی ما انقالب کرديم، "شعار 
آنهم انسانهائی که . به ميدان آيند" کرديم

در انقالب با اين سنين باال شرکت فعال 
داشتند و شاه دزد و فاسد نوکر اجنبی را 

اين شعار بايد . از ايران بيرون نمودند
شرمساری آخوندها شود که موجب 

 ٧ادامه درصفحه...

 خواری تنها به دست يک حکومت مردمی عملی استمبارزه با فساد و رشوه
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  ...حق گرفتنی است
با  - ببينند چگونه مردمی در اصفهان 

از انقالبی  - آنچنان تمايالت عميق مذهبی 
. انداند روی برگرداندهکه خودشان کرده

آنهم در اثر سوء استفاده آخوندها، اين 
همه آنها دشمِن خدا "دروغگويانی که 

و به مال و ناموس و شرافت مردم " هستند
کنند و نادانی و نفهمی خويش تجاوز می 

- نسبت میبه مردم  ،را با انکار واقعيتها
فهمند و اين ولی مردم آن را می. دهند

انقالبی که ما . ها را پذيرا نيستندتوهين
کرديم با اين نيت نبود که جای فساد و 
مفسد عوض شود، انقالب بهمن از جمله 

هائی بود که برای تحقق همان خواسته
امروز مردم مجددا برای تحققش به ميدان 

دامه داد تا انقالب بهمن را بايد ا. اندآمده
     .انقالب اکتبر شود

 اند که شعارمردم با شم خود فهميده
در " استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی"

مضمون خود خط بطالنی بر وابستگی به 
امپرياليسم آمريکا، صهيونيسم اسرائيل 

اين شعار عليرغم نادقيقی خط . است
کشد، آنها ايرانی روشنی با ضد انقالب می

خواهند که نسيم اتيک میآزاد و دموکر
آزاديش در اقصی نقاط ايران بدمد و تعفن 
خفقان سياه قرون گذشته را از ايران 

مردم ايران خواهان جدائی دين از . بتاراند
حکومت هستند و به اين جهت طالب يک 
جمهوری اسالمی نيستند خواهان يک 
جمهوری ايرانی که همه اقوام ايرانی در 

. وردار باشندآن از حقوق مساوی برخ
شعارهای اين دوره مبارزات مردم که 
بدون وجود يک سازمان سراسری و 

و اين ضعف بزرگ  - دارای رهبری بود
 - آن و دليل سرکوب و شکست آن است

تجلی خواستهای ناموفق آنها از انقالب 
خواست المللی میارتجاع بين. بهمن است

شديد شرايطی ايجاد کند که اين امواج 
خدمت منافع دشمنان مردم ما  نارضائی در

ای قرار گيرد که با شکست مفتضحانه 
-مردم ايران نه سلطنت می. روبرو شد

خواهند نه مجاهِد جاسوس، نه تسلط 
آنها . امپرياليسم و صهيونيسم بر ايران

. خواهان يکپارچگی و آزادی ايران هستند
 وقتی مردم کرمانشاه با شعار زندانی

  اــــــهرمانانه و بسياسی آزاد بايد گردد، ق
سطح باالی درک سياسی به ميدان آمدند،  

بر وحدت خلقهای ايران تکيه داشتند که بر 
هر گونه تفرقه ملی در مبارزه مشترک بر 

-ضد رژيم جمهوری اسالمی دست رد می
زد و بر استقرار يک رژيم مردمی 

: شعار ما بايد اين باشد. نظارت داشت
ت و با چ اسطبقه کارگر بدون تشکيالت هي

  .تشکيالت و حزبش همه چيز
**** 

  
  ...درد دل مردم

يک نفر از مملکت خارج بشه، همين 
پريروز من کربال بودم ديگه، از انواع 

بايد هم  .، خوبکنندردش میفيلرها 
آقای خاوری فرار  طورچ ا،نندرد ک

  ده؟فرارش می کیکنه ؟ می
 اينجوریشتند ابنزين را برد :بعدینفر 

ک عده بدبخت پيکانی يا ي ،کردند
چيزی داشتند، يک مسافرت  یپرايد

-اون سرمايه. تونندنمی ميخوان برن،
اين گدا  ،بهترآخ جون ميگه چی، داره 
همين گدا . ها تو خيابان نيستندگشنه
مگر . ها بودند که انقالب کردندگشنه

خمينی خودش نگفت ما هر چه داريم 
  ها؟هاست  کدام پابرهنهاز اين پابرهنه

اين حق من نيست مثال با اين همه 
من به . هزار تومان ٩تورم حقوقم بشه 

دم شما خرج هزار تومان می ٩شما 
  .مرا بده

تر از خط نفر بعدی وقتی درآمد پائين
اگر  .افتهفقر است اين اتفاقات می

تومان ميشه  ١٢٠٠ميگن بنزين 
کنند های مردم را هم قطع میيارانه

مادياتشان بيايد ترسند که مردم می
يشان کمتر ميشه تر و نقدينگپائين

ها حاال چکار کنيم؟ اين حاال چکار کنم
  .باعث اعتراض مرد م ميشه

وقتی مردم جلوی زن و  :نفر بعدی
مانه يا شون خجل بشن دو راه میهبچ

 .خودکشی کنند يا بايد داد بزنند
  

**** 

  ...زالو صفتان بيکاره
ه بودجه يکی از نکانی که در اليح

سال آينده به آن اشاره شده پرداخت 
ماليات توسط آستان قدس رضوی 

 .است
بر اساس اين اليحه، دولت پيشنهاد 

ها و موسسات وابسته  کرده که شرکت
 ١٣٩٧به آستان قدس رضوی در سال 

ميليارد تومان  ٣٠بايد رقمی معادل 
  .ماليات پرداخت کنند

معمای ماليات در هزارتوی آستان 
  قدس رضوی

معافيت مالياتی جنجالی آستان قدس، 
  ای استوار است؟ بر چه پايه

ابراهيم رئيسی، توليت آستان قدس 
آستان قدس به دليل : "رضوی گفته بود

اموالش وقف يا نذر است، از اينکه 
نقل (".پرداخت ماليات معاف شده است

  )از بی بی سی
****  

  از کمکهای مالی شما سپاسگزاريم
نيروی  همواره بر) توفان(حزب کار ايران

خود اتکاء کرده و با ياری اعضاء و 
هوادارانش با فداکاری و ايمان عميق به درستی 

شما هر کمک . است هراه حزب ادامه بقاء داد
هر چند ناچيز باشد به تقويت حزب برای تحقق 

 .رساندياری میآمالش 
  يورو ٢٠از گيسن  هللارفيق عبد

  يورو ١٠٠رفيق چنگيز 
  يورو  ٥٠رفيق فريدون 

  يورو ٥٠رفيق غالمرضا 
  يورو ١٢٠ک  -رفيق م

  
  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد

  
  
  

  
 
 
  
  

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ١٣٩۶ ماه بهمن ٨١٣ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

   شودمي منتشر ميالدي ماه هر آغاز در لكترونيكيا توفان 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
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  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سايت آرشيو نشريات توفان

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

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک

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



 

   

مردم، بيان درد دل 
  نارضائی

اخير که مردم در شهرهای مختلف اعتراضات : مخبر
  .داشتند در جريان هستيد

  .تقريبا :اولی
بدبختی و و و گرانی اش از بيکاری ههم :دومی

  .مصيبت است
گول هاست، دروغگوئیبيکاری و  تورم و  :سومی

  .زدن مردم است
 بنده سه تا بچه دکتر مهندس توی اين جامعه :چهارمی

  .بيکارند شون االناتدارم که هرسه
يک عده دست دوم من شوهرم بيچاره : گويدخانمی می

م ريختم يجمع کرد ،جمع کناونم گفته  ،لباس ميفروشه
بچه  ،ساله صبح ميره شب ميآد ٧۵پيرمرد االن  ،آنور
  ....نه ام نه زن گرفته وساله ٣٧

تمام داروخانه موج گرفتگی دارم درصد  ٢۵ :نفر بعدی
 برم جانبازنيست من يک ای در هيچ داروخانه... ها را

کی بگيم دردمو، االن کمرم به آزاد بخرم داروها را؟
ترکش داره، هر زمان امکان فلج شدن است، اصال ما 

ی به ما  بده بخوريم  گانيم، يک داروئفراموش شده
کی به آزاد بخرم داروها را؟ برمجانباز  بميريم، منِ 

ن کمرم ترکش داره، هر زمان م دردمو، االبگ
گانيم، امکان فلج شدن است، اصال ما فراموش شده
جانباز  يک داروئی به ما  بده بخوريم  بميريم، منِ 

 .سال هم تو منطقه بودم ٧دارم ميگم 
  ٧دامه در صفحه ا...خواد االن می :نفر بعدی

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

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

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

  مکندزالو صفتان بيکاره که خون ملت را می
  های علميه مرکز خدمات حوزه

حق بيمه طالب و "مراه مجموعه ديگری که مسئول رسيدگی به هاين مرکز به
 .شوند های علميه محسوب می است، مجموعا مرکز خدمات حوزه" روحانيون غير شاغل

اين . ميليارد تومان بود ٨١۵حدود ) ١٣٩۶(بودجه مصوب اين مرکز برای سال جاری
ميليارد تومان افزايش  ٨٩٧دی دولت برای سال آينده به نزديک مبلغ در اليحه پيشنها

  .يافته است
  شورای هماهنگی تبليغات اسالمی

 .اين شورا از ديگر نهادهای مذهبی در ايران است که زير مجموعه ندارد
ميليون تومان  ٧٢٢ميليارد و  ۴٧بودجه پيشنهادی دولت برای اين سازمان در سال آينده 

 .ه استدر نظر گرفته شد
  .ميليارد تومان بوده است ۴٣در حالی که بودجه مصوب سال جاری برای آن 

  اسالمی تبليغات سازمان
 زيادی نسبتا بودجه مذهبی نهادهای بعضی با مقايسه در که بزرگ که سازمان اين

 سازمانی نظر از که است نهاد يازده از متشکل ای مجموعه زير دارای کند، می دريافت
 ستاد و جمعه ائمه سياستگذاری شورای به توان می زمينه اين در که هستند وابسته آن به

 المعارفدايره بنياد اسالمی، انقالب فرهنگی و پژوهشی موسسه. کرد اشاره نماز اقامه
 مرکز جمعه، ائمه گذاریسياست شورای اسالمی، انديشه و فرهنگ پژوهشگاه اسالمی،
 اسالمی، علوم کامپيوتری تحقيقات مرکز از،نم اقامه ستاد مساجد، امور به رسيدگی
 الگوی  مرکز اسالمی، تبليغات سازمان هنری حوزه اسالمی، فقه المعارفدايره موسسه
  اسالمی

  .گيرند می بودجه اسالمی تبليغات سازمان عنوان تحت نهايت در نهاد يازده اين
  .است تومان لياردمي ۴٣٠ حدود آينده سال در سازمان اين برای دولت پيشنهادی بودجه

  مصوب بودجه

  ١٣٩٧بودجه پيشنهادی برای سال  نام سازمان

  ميليارد لایر ٣٢۶٣  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

۴٧٧  شورای هماهنگی تبليغات اسالمی   ميليارد لایر ٢

  ميليارد لایر ٧۴  هللا مرعشی نجفی کتابخانه آيت

  رد لایرميليا ٢٨٠  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

  ميليارد لایر ٢۵٨٢  های علميه زنان گذاری حوزه شورای سياست

  ميليارد لایر ١١٧  دانشگاه شهيد مطهری

  ميليارد لایر ۵۵٠  هللا خمينی موسسه نشر آثار آيت
  

  المصطفی جامعه
 میاسال علوم تدريس برای ايران مهم های سازمان از يکی است العالمية المصطفی جامعة آن عربی نام که
  .دارد شعبه هم ديگر کشورهای در ولی است قم شهر در آن مرکز که است اسالم ترويج و

 داده قرار پوشش تحت را" مليت ١٢٢ از پژوه دانش هزار ۵٠ از بيش کنون تا" سازمان، اين اعالم بنابر
  .است داشته التحصيل فارغ نفر ٢۵٠٠٠ از بيش و

  .بود تومان ميليارد نيم و ٢٧۴ حدود ١٣٩۶ سال در مرکز اين مصوب بودجه
  .است شده اعالم تومان ميليارد نيم و ٣٠٣ رقم اين آينده سال برای دولت پيشنهادی اليحه در

  مذهبی نهادهای ساير
 برای دولت که است شده برده نام مذهبی های سازمان از زيادی شمار از ١٣٩٧ سال بودجه اليحه در

 شورای و قم علميه حوزه تبليغات دفتر زنان، علميه های زهحو گذاری سياست شورای نظير آنها از بعضی
  .است کرده لایر ميليارد هزار باالی بودجه پيشنهاد خراسان علميه حوزه مديريت ريزی برنامه
 ديگر بسياری با مقايسه در بودجه رقم نجفی مرعشی هللا آيت کتابخانه موسسه نظير هم ديگر بعضی برای
 ٧حه دامه در صفا..    .است کمتر

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the Party 

of Labour of Iran 
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