صد سال انقالب کبیر اکتبر 05 ،سال "توفان"
تجلیل از انقالب اکتبر و مبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی ایران
برگزاری موفق مراسم تجلیل از صد سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و
تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی در ایران ،از بدو پیدایش جنبش سوسیال دموکراسی ،حزب کمونیست ایران،
گروه  05نفر ،حزب توده ایران ،سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان و حزب کار ایران(توفان)
در تاریخ  6خرداد  6936مطابق  72ماه مه  7162میالدی همانگونه که از طرف حزب کار ایران(توفان) اعالم شده بود ،جشنی در
تجلیل از صد سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر که دنیا را تکان داد و همراه با آن تجلیل از جنبش کمونیستی ایران از بدو جنبش
سوسیال دموکراسی ،حزب کمونیست ایران 39 ،نفر ،حزب توده ایران قبل از سقوط بهمنجالب رویزیونیسم و سازمان مارکسیستی
لنینیستی توفان و  31سال مبارزه عظیم ایدئولوژیک ضد رویزیونیستی این حزب برگزار شد.
سالن جشن با تصاویر رهبران جهانی پرولتاریا و رهبران جنبش کمونیستی و حزب کمونیست اتحاد شوروی سوسیالیستی مارکس ،انگلس،
لنین و استالین و رهبران جنبش کمونیستی ایران مزین شده بود .در کنار رهبران جنبش کمونیستی تصاویر شهدای حزب کمونیست ایران،
گروه  39نفر ،حزب توده ایران در دوران نخست فعالیت انقالبی خویش قبل از سقوط بهمنجالب رویزیونیسم ،تصاویر رفقای شهید توفانی
به چشم می خوردند .رهبران کمونیست و ضد رویزیونیست ایران رفقا احمد قاسمی و غالمحسین فروتن ،بنیانگذاران سازمان مارکسیستی
لنینیستی توفان با تصاویر خویش ناظر بر میراث جاودانی خویش در مبارزه بر ضد رویزیونیسم و کاستریسم بودند .در آستانه در ورودی
به سالن میز کتاب انتشارات کمونیستی توفان و حزب کار ایران در دفاع از آرمان انسانی کمونیسم ،در مبارزه با دشمنان کمونیسم از
رویزیونیسم گرفته تا تروتسکیسم ،کائوتسکیسم ،کاستریسم ،حکمتیسم ،و در تبلیغ و حمایت از کمونیسم به چشم میخورد .حدود  611نفر
از هواداران حزب کار ایران ،کمونیستهای منفرد و ایرانیان دموکرات و آزادیخواه در این گردهمآئی شرکت داشتند .کمیته برگزاری جشن
پس از خوش آمد و پخش سرود انترناسیونال برای جانباختگان کمونیسم و شهدای راه آزادی و استقالل ایران و جانباختگان راه برچیدن
ستم انسان بر انسان یک دقیقه سکوت داد .در آستانه پخش سرود بینالمللی کارگران مجری برنامه چنین توضیح داد:
مهمانان عزیز! هموطنان! دوستان! و رفقا!
برنامه ما که شما آنرا در مقابلتان نیز دارید با سرود انترناسیونال آغاز میشود که تا میتوانید با آن همراهی کنید.
این سرود تنها آهنگی در جهان است که شما با خواندن آن در هر کجای جهان که باشید و احساس غربت کنید و به زبان محلی آشنا نباشید
با خواندن آن دوستان و رفقای خود را پیدا میکنید .این سرود مظهر همبستگی جهانی طبقه کارگر است و همه مردم جهان آنرا میشناسند.
شاعر آن یکی از زحمتکشان فرانسوی بود که آنرا در کمون پاریس سرود.
این سرود را اوژن پوتیه در سال  6۷26به زبان فرانسه یک روز بعد از شکست کمون پاریس نخستین تالش طبقه کارگر برای کسب
قدرت سیاسی سروده است.
سرود انترناسیونال پخش شد و متن شعرش بر پرده دیوار افتاد و حضار در خواندن آن همراهی کردند.

مجری برنامه پس از پخش سرود انترناسیونال اعالم کرد که در مرحله بعد یک سخنرانی در مورد انقالب اکتبر ایراد میشود .وی افزود
تجلیل از بزرگترین انقالب تاریخ بشری که دنیا را تکان داد و ما تکانهایش را تا به امروز حس می کنیم ،وظیفه هر کمونیست واقعی است.
ما بر آن شدیم صد سالگی این روز بزرگ تاریخی را جشن بگیریم که این جشن ،بزرگترین جشن تاریخ بشریت است .ارتجاع جهانی این
روز بیادماندنی و تاریخی را با سکوت برگذار کرده و یا به تحریف آن می پردازد .زیرا مبارزه طبقاتی در عرصه تاریخ نیز ادامه دارد.
دروغگوئی و دروغپراکنی از هنریهای بورژوازی است ... .ادامه دارد
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