
 

سخنرانی در جشن تجليل از صد سالگی انقالب 
 کبير اکتبر

وسياليستی اکتبر يعنی رفقای عزيز، ما امرورز به  مناسبت صد سالگی انقالب  کبير س
و تجليل از ميراٍث جنبش کمونيستی  ايران گرد " همان ده روزی که دنيا را تکان داد"

  . گيريمآمديم  وآن را جشن می
لنين براساس تجزيه و تحليل علمی تکامل اجتماعی روسيه، براساسی  صد سال پيش

يگانه راه برون شدن از  تجزيه و تحليل علمی اوضاع بين المللی، به اين نتيجه رسيد که
اوضاع بحرانی سرمايه داری امپرياليستی ،جنگ وخانه خرابی وفقر وگرسنگی ، 

اين استنتاج برای بسياری از مردان پر . انقالب و پيروزی سوسياليسم درروسيه است
پلخانف که يکی از برجستگان علم بود . مدعای عالم آن زمان کامال غيرمنتظره بود

ديگر مردان ". هذيان ميگويد" را تحقير ميکرد و ميگفت که  لنين درآن موقع لنين 
و بايد " لنين عقلش کم شده است" که اشتهارشان کمترنبود اظهار ميکردندکه " علم"

" علم"آن موقع انواع و اقسام مردان . اورا هرچه ممکن است از سياست دورساخت
اما لنين . راه انداخته بودندعليه لنين که اورا يک شخص مخرب علم می دانستند زوزه 

هراسی نداشت ازاينکه برخالف جريان آب شنا کند و با کهنه پرستی به مبارزه برخيزد 
  . لنين پيروز شدو 

  رفقای عزيز،
صد سال پيش پرولتاريای قهرمان روسيه  با انجام انقالب کبير اکتبر به پرولتاريای  

ازچه راهی می توان طبقات ستمگر جهان وبه کليه زحمتکشان نشان داد که چگونه و 
واستثمارگررا از اريکه  قدرت بزير کشيد و با دردست گرفتن  قدرت سياسی  خودرا 

انقالب اکتبر درتاريخ بشريت جهش .از قيد استثمار واسارت وستم طبقاتی رهائی بخشيد
است " هيچ"عظيمی است از جهان کهنه  به جهان نو، از جهانی  که درآن طبقه کارگر

خواهد بود، جهانی که درآن کاروشايستگی معيار ارزش " همه چيز"ه جهانی که درآن ب
. انسانی است، جهانی که درآن زحمتکشان را بيم فردا وجوانان را تشويش آينده نيست

بيهوده نبود که زحمکتشان جهان با شور و اشتياق فراوانی ازانقالب اکتبر استقبال 
سم را در برابر نيروهای اهريمنی سياه وظيفه خويش کردند وپشتيبانی از مهد سوسيالي

بيهوده نبود که از آن پس طبقه کارگر وزحمتکشان جهان راه انقالب اکتبر را  .شمردند
پرولتاريای شوروی با انجام انقالب . در پيش گرفتند و درپی پيشاهنگ خود روان شدند 

" ظيفه خودرا بمثابه اکتبر، با ساختمان سوسياليسم وبا پيروزی بر غول فاشيسم و
  .با سربلندی و افتخار انجام داده بود" پيشاهنگ پرولتاريای انقالبی بين المللی

پس ازانقالب اکتبر طبقه کارگر شوروی  در زير رهبری داهيانه لنين واستالين راه 
ساختمان دنيای نو را ادامه داد ، جامعه ای نو بنا نهاد که درآن وسايل توليد دراختيار 

کارگر و ديگر زحمتکشان قرارگرفت ، مناسبات کارگر وکارفرما وارباب و  طبقه
رعيت محو ونابود گرديد، آموزش وفرهنگ دراختيار توده های زحمتکش درآمد، 
موانع رشد توليد ازميان برداشته شد وجامعه با آهنگی  سريع وموزون بسوی بسط 

ظرف مدت کوتاهی از يک . توسعه نيروهای توليد، بسوی پيشرفت وتکامل روان گرديد
کشور پهناورعقب افتاده ،کشوری سوسياليستی با اقتصادی شکوفان ونيروی مادی 

  .کشور اتحاد شوروی به دژ نيرومند انقالب مبدل شد. وفرهنگی عظيم پديد آمد
پرولتاريا وزحمتکشان جهان بدرستی  تحقق آمال و آرمانهای خودرا درجامعه شوروی 

  .ان آنرا پاسداری ميکردندمی يافتند واز دل وج
کمونيستی جهانی و نيرومند  گيری احزاب منتج به شکلشوروی  پيروزی انقالب اکتبر 

ايجاد انترناسيونال کمونيستی با هدف از نو سازماندهی کردِن پرولتاريا در دنيا و 
  . تدارک و رهبری انقالب جهانی، گشت

راه زحمتکشان و خلقهای تحت ستم  انقالب اکتبر بواقع مشعل فروزانی بود که بر سر
از آن تاريخ نهضتهای آزاديبخش اززير نفوذ جريانهای مذهبی و . جهان قرار گرفت

. بورژوائی بدر آمد و جنبشهای ملی به متحد بالقوه مبارزات پرولتاريائی بدل شد
تضادهای جهان با تضاد ميان نخستين کشور سوسياليستی و محاصره سرمايه داری 

  .ديدتکميل گر
 .خصلت جهان کنونی تغيير کرد و تاثيرات عميقی در جنبشهای اجتماعی بجای گذارد

به رهبری لنين و استالين موجی از انقالبات پرولتری در کشورهای  اکتبردرپی انقالب 
  ۴ ادامه در صفحه...داری بوجود آمده و در کشورهای امپرياليستی و سرمايه

 
 

پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان(به حزب کار ايران  

  هجدهمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ ژوئيهـ ١٣٩۶ماه   تير ٢٠٨ماره ـش

 

   

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

  تروريسم ابزارِ 
 ای امپرياليستیهدسيسه 

حمله تروريستهای داعش به مجلس شورای 
اسالمی در ايران و همزمان انجام عمليات 
انتحاری برای رفتن به بهشت در مقبره 

خمينی، يک اقدامی تروريستی و  هللاآيت
مند است، تا ايران را به نقشه يافته وسازمان

  . وضعيت سوريه، عراق و ليبی مبدل سازد
در عرصه جهانی، امپرياليسم آمريکا و 
صهيونيسم اسرائيل در اين زمينه توافق 
دارند و در کنار آنها ارتجاع تروريست 
. منطقه عربستان سعودی قرار دارد

عربستان سعودی در همدستی با صهيونيسم 
عده و داعش بود و هنوز هم از مدافعان القا

اين کشور تروريستی و همدست . هست
امپرياليسم در تمام ترورهای افغانستان، 
پاکستان، ليبی، سوريه، عراق و بسياری 

تجاوز آشکار . مناطق ديگر دست دارد
عربستان سعودی به بحرين و يمن و کشتار 
هزاران مسلمان اين مناطق اعم از شيعه و 

ه آنچه برای عربستان دهد کسنی، نشان می
آيد تنها قدرت خاندان آل سعود به حساب می

و منافع راهبردی آنها در منطقه است و نه 
تبليغات آنها در ". اصيل"حمايت از اسالم 

مورد جنگ شيعه و سنی که توسط 
شود، امپرياليستها و صهيونيسم دامن زده می

. فاقد هرگونه مبنای منطقی و واقعی است
عرب منطقه که مورد حمايت ارتجاع سياه 

امپرياليستهاست با خشونت و تبليغات تالش 
کند تا به اختالفات شيعه و سنی و جنگ می

مذهبی تنها به داليل سياسی دامن زند و 
ماهيت سياسی اختالفات در منطقه را به 
حساب اختالفات شيعه و سنی جا بزند تا 
نيات شومش در پشت پرده اختالفات شيعه و 

 .ان گرددسنی پنه
دين هميشه در دست طبقات حاکم ابزار 

 ٣ ادامه در صفحه... های مردمفريب توده



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ ماه تير  –٢٠٨شماره        

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سالگی انقالب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای  ١٠٠
  نوين را جشن بگيريمداری و تولد دنيای سرمايه



   ،  

   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ ماه تير  –٢٠٨شماره        

 

 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  درفيس بوک

Toufan HezbeKar  

  

  ...تروريسم  ابزار دسيسه های
ابزاری که مانع رشد و انکشاف . بوده است

-یشود و آنرا به عقب ممبارزه طبقاتی می
دامن زدن و تبليغ سياست مبارزه . راند

همان " ميليتاريسم آمريکا"با " اسالم سياسی"
ايدئولوژی صهيونيسم جهانی است که 
مبارزه با اسالم را به جای مبارزه طبقاتی 

گذارد و در تمام کارزارهای اجتماعی در می
  .کنار صهيونيسم وامپرياليسم قرار دارد

ين سياست آمريکا البته همه امپرياليستها با ا
امپرياليسم روس و چين به . موافق نيستند

محيط آرام نياز دارند و آشوب در اوضاع 
ويژه منطقه را، به صالح کنونی جهان و به

ولی . داننداقتصاد و پيشرفت خويش نمی
-امپرياليسم آمريکا با ايجاد آشوب تالش می

اش را در منطقه کند حضور غير موجه
ل ممالک عربستان تقويت کند و در عم

سعودی، قطر و امارات متحده عربی را با 
قوای نظامی برای هميشه اشغال کند و 
سرنوشت اين کشورها را مستقيما در دست 

وزير جنگ " رامزفلد"همانگونه که . بگيرد
بوش رئيس معاون جرج" چنئی"وقت و 

خدا "اند جمهور سابق آمريکا بارها بيان کرده
باه زير خاک عربستان نفت آمريکا را به اشت

  ". سعودی قرار داده است
آشوب در منطقه و حضور قوای نظامی 
آمريکا مانع از آن خواهد شد که جريان آزاد 
انتقال نفت به ممالک اروپائی، چين و ژاپن 
از خليج فارس ممکن باشد و به اين ترتيب 
آمريکا مهار ساير ممالک امپرياليستی غرب 

اروپای  .گيردو چين را به کف می
امپرياليستی و در راس آنها امپرياليسم آلمان 

بينانه خودش که تا ديروز با سياست کوته
رژيم تروريستی عربستان سعودی را تقويت 

فروخت، کرد و به آنها تسليحات مدرن میمی
حال در اثر سياست تسليحاتِی جديِد 
امپرياليسِم آمريکا و سفر يارگيرانه آقای 

سعودی و حمايت آشکار ترامپ به عربستان 
از يک رژيم تروريستی، با مشکالت و 

کند سردرگمی روبرو شده است و تالش می
تا آتش جنگ، تمام منطقه را در بر نگرفته 

  . است، به کاهش تشنج ياری رساند
پرورده سازمان روشن است که داعش دست

ناتو بوده و هست و آنها اين ابزار را در هر 
تمام . گيرندر میکاجا صالح بدانند به

تسليحات، اقدامات تدارکاتی، اطالعاتی، 
تبليغاتی و تسليحاتی و مالی اين سازماِن 

شده و بدوِن هويت ملی، توسط ناتو تامين می
در اين جبهه دولتهای قطر، ترکيه و . شودمی

عربستان سعودی از ارکان عملی اين 
  . و هستند سياست در منطقه بوده

جهانی، در داخل در کنار اين وضعيت 
اپوزيسيون ايران، در درجه نخست سازمان 
جاسوسی مجاهدين ضد خلق به همدستی 
آشکار با داعش دست زدند و اعضاء 

ی خويش را از عراق به سوريه درمانده
گسيل داشتند تا در کنار اپوزيسيون اسالمی 
در سوريه، با رژيم قانونی و کشور مستقل 

بوک اين تمام صفحات فيس. سوريه بجنگند
. سازمان در تجليل از جنايات داعش بود

ارتجاع منطقه عماِل نفوذِی تبليغاتی خويش 
را گسيل داشته بود تا در ميان اپوزيسيون 
ايران تبليغ کنند که بايد رژيم بشار اسد را 
سرنگون ساخت و از اپوزيسيون سوريه 

کار به جائی رسيد که اپوزيسيون . دفاع نمود
تی از آزادی حلب و خودفروخته ايران ح

کرد و با نابودی داعش اظهار نارضائی می
-حمايت از تجاوز ناتو به سوريه و سرمايه

گذاری ترکيه، عربستان سعودی و قطر در 
سوريه، آماج حمالت خود را، دولتهای 
روسيه و ايران قرار دادند که اين دولتها 
اتفاقا و قانونا با دولت سوريه دارای 

هستند و در اين قراردادهای نظامی 
چارچوب حقوقی محق و حتی موظفند در 
کنار ارتش ملی سوريه با تروريسم مقابله 

جالب اين است که بخشی از اين . کنند
اپوزيسيون ايرانی که تا ديروز شوروی 

دانستند، می" سوسياليستی"خروشچفی را 
بيکباره بدون توضيح، از امپرياليسم روسيه 

نی تجاوز به رانند تا وضعيت کنوسخن می
سوريه را جنگ ميان امپرياليستها جا زده و 

تفاوتی و مردم و نيروهای مترقی را به بی
می بينيد ارتجاع . خانه نشينی ترغيب کنند

  . نقابهای گوناگون دارد
عربستان سعودی برای به خدمت گرفتن 
اپوزيسيون خودفروخته ايران که در پی 

ج حمايت پوششگرايانه از داعش است سفر ح
به راه انداخت، موجی را به وجود آورد که 
هوادار دريافت کمکهای مالی از عربستان 
سعودی شدند و رهبران آنها از جمله در 
راسشان سازمان جاسوسی مجاهدين خلق، 
ُکردهای ناسيونال شونيست تجزيه طلب که 
حامی تجاوز آمريکا به ايران با الهام از 

برد و همه را به مکه ... نمونه عراق هستند و
را حاجی و حاجيه کرد و آنها را با جيبهای 
پرپول به ايران و اطراف ايران فرستاد تا با 

گذاری در ايران را سازماندهی، زمينه بمب
به نفع داعش و عربستان سعودی فراهم 

  .آورند

اين اپوزيسيون خودفروخته ايرانی موظف 
است، برای تروريستهای داعش در ايران 

نات پوششی فراهم آورد، آنها همه گونه امکا
را ياری دهد تا به اقدامات تروريستی دست 

اقدامات اخير تروريستهای داعش در . زنند
ايران بدون حمايت اين اپوزيسيون 
خودفروخته و در راسشان سازمان ضد 

  .خلقی مجاهدين خلق امکان نداشته است
چراغ سبز اين تجاوز را که مدتهاست 

ای ترامپ در تدارک ديده شده است آق
همکاری با عربستان سعودی و اسرائيل بعد 
از سفر اخيرش به منطقه روشن کرد و آنها 
با اين نشانه به اقدامات تروريستی دست 

  .زدند
يکی ديگر از تبليغاتی که صهيونيسم و 

کنند و مشتی سازمانهای تروريسم داعش می
کرده و  صداهماپوزيسيون ايران را با خود 

اين است که گويا که ترور در  اندفريفته
ايران و نابودی مردم، جنگ ميان دو نيروی 
داعشی بوده و هر دو به يک نسبت برای 

" انقالبيون"اين . اندمردم ايران خطرناک
افراطی به توان دو، با اين نوع تبليغاِت 

ی خويش، رژيم جنايتکار خودفريبانه
کنند، بلکه جمهوری اسالمی را افشاء نمی

کنند و مرزهای مبارزه را تبرئه میداعش 
-نمايند، مردم را فريب میرا مخدوش می

دهند، از قدرت مقاومت و روحيه مبارزاتی 
کاهند و اين در خدمت همان سياست آنان می

اش بوده و منصور حکمت و دارو دسته
شما در ايران در ميان مردم حتی يک . هست

کنيد که آرزومند اين باشد دا نمینفر را نيز پي
که به قيمت تبديل شدن وضعيت ايران به 
وضعيت افغانستان، سوريه، عراق و يا ليبی 

. از َشّر رژيم جمهوری اسالمی راحت شود
. اين آرزو را دشمنان مردم ايران دارند

کسانی که رژيم جمهوری اسالمی را همسان 
دهند عمال با سياست تبرئه داعش جلوه می

داعش و پوشاندن جنايت و وابستگی همه 
اش به عنوان اجيران امپرياليسم، جانبه

خواهان آن هستند که آشوب در ايران 
خواهند افکار عمومی آنها می. گسترش يابد

برای جنايات داعش در ايران " مناسب"
فراهم کنند و تبليغ کنند در ايران جنگ 
تروريستها در گرفته است که به ما مربوط 

اين روش را اين اپوزيسيون در آن . تنيس
زمان نيز اتخاذ کرده بود وقتی که 
سازمانهای جاسوسی صهيونيستی دانشمندان 

کردند و اين ای ايران را ترور میهسته
حضرات اين اقدام را به پای جمهوری 

گذاشتند، با اين نيت که اسالمی می
صهيونيسم را تبرئه کنند و نه اينکه رژيم 

اين عده . می را افشاء نمايندجمهوری اسال
حتی حاضر نبودند نفس ترور دانشمندان 

اين عده . ای ايران را محکوم کنندهسته
. دهندامروز نيزهمان سياست را ادامه می

کنند که اند و تبليغ میکادرهای آنها راه افتاده
سازی است و گويا گويا همه چيز صحنه

  ۴ادامه در صفحه ..داعشیاساسا 

  المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرژيم رنگون باد س
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  ...ابزار دسيسه های تروريسم 
در کار نبوده است، بلکه اين کار، کار خود  

اين عده ابله . رژيم جمهوری اسالمی است
سياسی نيستند، مامورانی هستند که بعد از 
ترورهای داعش در ايران که تازه آغاز کار 
است، بايد به چشم مردم ايران خاک بپاشند و 
آنها را از هشياری و تعمق و عواقب اين 

تا زمينه بعدی ترورهای  است باز دارند سي
اهميت داعش آماده شود و خطر داعش بی

انيم اگر فاجعه دما نمی. جلوه داده شود
بمبگذاری در مجامع عمومی به ياری 
امپرياليستها انجام گيرد و هر روز صدها 

ها چه "انقالبی"پيکر پاره پاره شوند، اين 
اين سياست همان سياست . خواهند گفت؟

-ها است که می"جبهه سومی"عروف م
خواهند هم با اين بجنگند و هم خواستند و می

هم همه امپرياليستها  و هم صهيونيسم، . با آن
هم عربستان سعودی،  قطر و ترکيه را و هم 
رژيم جمهوری اسالمی را از صفحه تاريخ 

از اين همه قدرت تخيل بيمارگونه، . بزدايند
ه اين مبتذل ماند که بانسان در شگفت می

  . کردن سياست چه پاسخی بگويد
در اين کشتاِر مردم، و در تمام خطراتی که 

کند، تمام آن جان مردم ميهن ما را تهديد می
اپوزيسيون ايران که از امپرياليسم و 
صهيونيسم و ارتجاع منطقه کمک مالی 

حتی تا به امروز نيز  کرده اند و دريافت می
  بيگانگان را ز ا اند اخاذی حاضر نشده

همه آن تريبونال . اندحکوم کنند، شريکم
ها که رسيدگی به نقض حقوق بشر در لندنی

ايران را به عهده عربستان سعودی گذاردند 
و از اين کشور دستمزدشان را دريافت 

عربستان . کردند، در اين جنايت سهيم هستند
های آنها جامه سعودی اکنون دارد به خواسته

 .پوشاندعمل می
دسيسه داعش در ايران هرگز موجب 
تضعيف جمهوری اسالمی نيست، بلکه 
برعکس، جناحهای سرکوبگر شمشيرها را 

بندند و دقيقا مانند زمان پس از از رو می
بمبگذاری در مقر حزب جمهوری اسالمی 
بعد از انقالب، برای زهرچشم گرفتن به 
بگير و ببنِد اختياری دست زده و مردم عادی 

ای آقای خامنه" ولی فقيه. "کنندمی را قربانی
با توجه به همين تجربه اعالم کرده است که 

آتش به "همه اوباش جمهوری اسالمی 
دارند و در ) توفان-بخوانيد حق تير"(اختيار

زمانی که در اجرای دستورات و اقدامات 
دستگاههای دولتی موارد تاخير، عدم 
همآهنگی، خطر و يا تفرقه احساس کنند، 

کار شوند و دمار از بايد راسا دست به خود
چنين سخنانی از . روزگار مردم درآورند

زبان رهبر جمهوری اسالمی چراغ سبز به 
های سپاه، بسيج، لباس شخصيها، نيروی

سازمانهای امنيتی و تروريستی رسمی و 
پنهان نظام است تا هر جنبش و حرکتی را به 

. بهانه مبارزه با داعش در نطفه خفه کنند
اعتراف به " آتش به اختيار"اعالم موقعيت 

جواز هرج و مرج و نشانه آشکار وحشت و 
برداری از اين وضعيت درعين حال بهره

-کنونی و به عقب راندن مردم معترض، به
ويژه کارگران ايران که پرچمدار مبارزه 

های مستقل اتحاديهبرای نان و آزادی و 
 . باشندمیکارگری است، 

پاکی است که بر  آب" فقيهولی " واکنش
آميز از دستان شيفتگان مبارزه مسالمت

طريق پذيرش اعتبار نظام پارلمانی رژيم 
. جمهوری اسالمی فرو ريخته شده است

رژيم کنونی برای حفظ قدرت سياسی و 
تسلط خويش از هيچ جنايتی رويگردان 

  .نيست
تروريسم خوب و بد ) توفان(حزب کار ايران

. کندجنايت را محکوم میشناسد و اين نمی
مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی نبايد 

. شودمخدوش شود که به نفع رژيم تمام می
تروريسم مانع انکشاف مبارزه طبقاتی بوده 

-اين موجب می. و به نفع طبقات حاکمه است
شود که جمهوری اسالمی ترور و خفقان را 
در ايران تشديد کند، کارگران را سرکوب 

يانت بخشی از اپوزيسيون و نمايد و خ
تهديدات منطقه را وسيله قلع و قمع نيروهای 
مترقی و انقالبی و تبهکاری بر ضد مردم 

با تروريسم تنها بايد با اتکاء . ايران قرار دهد
و اعتماد به مردم و توسل به قهر انقالبی 

 .مبارزه کردای توده
*****  

 
 ...سخنرانی در جشن تجليل از 

مره منجر به انقالبات وابسته و مستع
دموکراتيک توده ای تحت رهبری پرولتاريا 
و زير پرچم انترناسيوناليسم در کشورهای 

انقالب اکتبر . وابسته و مستعمره منجر گشت
چه در مراکز امپرياليسم و چه در پشت 
سروی بذرانقالب را افشانده، توانائی وقدرت 
امپرياليسم را سست نموده و درمستعمرات 

فرمائيش را شديدا متزلزل ساخت و فرمان 
بدين وسيله به طور کلی خود موجوديت 
سرمايه داری جهانی را به زير عالمت 

وجود نخستين ديکتاتوری . سئوال برد
پرولتاريا، پايگاه نيرومند و آشکار نهضت 
انقالبی جهان را ايجاد کرد، آن چنان پايگاه 
قوی ونهضت انقالبی جهانی  به وجود آورد 

بی ترديد . ير آن درتاريخ وجود نداشتکه نظ
اين بزرگترين  جبهه واحد انقالبی پرولترها 
و ملل ستمکش ، امپرياليسم  وجهان کهن 

در يک کالم .استعماری را درشوک فروبرد
انقالب اکتبر عصر نوينی را در انقالب  ملل 

ستمديده  گشود وپيروزی انقالب اکتبر  پلی  
لتاريائی بين انقالب  سوسياليستی پرو

وانقالب ملی  دمکراتيک  کشورهای  
مستعمره و  نيمه مستعمره  در شرق ايجاد 

پيروزی انقالب اکتبر چين نيز مسئله . کرد
چگونگی پيوند انقالب دمکراتيک ملی  با 
انقالب سوسياليستی در ممالک  مستعمره 

  .ونيمه مستعمره را پاسخ داد

 نتوانست نتايج پيروزمند متاسفانه لنين
انقالب اکتبر را به چشم ببيند و اين استالين 
شاگرد وهمرزم باوفای اوبود که   با اراده 

قدرتمند و دانش عظيم کمونيستی خويش  
تحقق اين امر مهم و استثنائی را بعهده 

اقدامات استثنائی به رهبران استثنائی . گرفت
وی بايد وظيفه ساختمان . نياز داشت

ساختمانی که . سوسياليسم را بدوش می کشيد
کسی . نمونه آن تا به آنروز وجود نداشت

نمی دانست آنرا چگونه بايد ساخت و چگونه 
دشواری کار بحدی بود که . بايد حفظ کرد

رفيقان نيمه راه پيدا شدند و به ندبه و زاری 
دست زده از کار خود پشيمان گشته پيشنهاد 

آنها برای عقب . تسليم و عقب نشينی کردند
خيانت خويش به تئوری سازی نشينی و 

پرداختند و هر روز بيشتر بدامان ضد انقالب 
استالين معمار اين . و ضد لنينيسم غلتيدند

وی با رهبری مدبرانه و . ساختمان شد
فداکاری رفقای بلشويک حزبی و توده عظيم 
زحمتکشان به بنای اين کار عظيم تاريخ 

اين کار کارستان در ميان دريائی . دست زد
اخالل دشمنان صورت می گرفت تا ثابت از 

بدون . کنند سوسياليسم قابل تحقق نيست
مالکيت مقدس خصوصی نمی شود چرخ 

آنها می گفتند . اقتصاد را به گردش در آورد
مگر می شود بدون ارباب زمين را کاشت و 
بدون سرمايه دار و رئيس کارخانه کارخانه 

کارگران برای آنکه . را به گردش در آورد
استالين . ار کنند به آقا باال سر نياز دارندک

بايد با اين تبليغات و حتی توهمات توده ها 
خطر دشمن خارجی، خطر . مبارزه می کرد

توطئه های داخلی، خطر ياس و سراسيمگی، 
خطر فرار از مشکالت و ترس از دشمن 
طبقاتی و ممارست، تجارب و توانائيهای وی 

ی سايه چون سايه سياه و شومی بر شورو
انداخته بودند و بر آنها تنها با تکيه بر 
حزبيت و نيروی فداکاری خلقهای شوروی و 
در درجه اول طبقه کارگر و شورو شوق 

استالين به اين امر مهم . وی ميشد غلبه کرد
در دوران سی سال ديکتاتوری . موفق شد

پرولتاريا در شوروی جهان ناظر پيشرفتهای 
نه تنها . شد عظيم و شگفت انگيز شوروی

چرخ توليد به گردش در آمد، سطح زندگی 
زحمتکشان شوروی ترقی کرد، بهداشت 
رايگان، آموزش رايگان، کار عظيم فرهنگی 
و هنری و ورزشی و ساختمانی و علمی از 
شوروی کشوری نمونه ساخت و به 
زحمتکشان جهان نشان داد که سوسياليسم 

يت توهم نيست، تخيل نيست می تواند به واقع
توليد بدون سرمايه دار بسيار . بدل شود

انگلهای اجتماعی . سريعتر انجام می گيرد
که کار نمی کنند ولی در تجمالت زندگی می 
کنند برچيده شدند و به صف دشمنان 

  . سوسياليسم افکنده شدند
با پيروزی ارتش دالور سرخ بر ديو فاشيسم 

اقتدار اتحاد شوروی به اوج خود  عظمت و
  ۵ادامه در صفحه ... شوراها  رکشو .رسيد

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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 ...سخنرانی در جشن تجليل از
آنچنان محبوبيت ، آنچنان  احترام  

واعتباری درنزد توده های زحمتکش 
سراسر جهان يافت که درتاريخ سابقه 

اقتدار شوروی تنها در نيروی .نداشت
مادی آن نبود،بيشتر درقدرت معنوی  
آن بود، دراين بود که پرولتاريا وتوده 
های  زحمتکش مانند کوه های عظيمی 

  .در پشت آن ايستاده بودند
  رفقای عزيز

اکنون درصدمين  سالگرد انقالب اکتبر 
جهان دراضاع و احوال ديگری است 

کشوری که اما روزی بحق مورد نيايش .
جهان بود  با کسب  واحترام همه ستمديگان

قدرت سياسی توسط رويزيونيستها واحيای 
اتحاد . حيثيت واعتبار افتادسرمايه داری از 

شوروی سوسياليستی در سايه مارکسيسم 
لنينيسم تحت رهبری لنين و استالين  برفراز 

قله  عظمت و احترام  جا داشت  
ورويزيونيستها  آنرا تا سرحد يک کشور 
امپرياليستی  تنزل داده  وآماج  خشم ونفرت 
خلقهای جهان ساختند و فرجام چنين خيانتی 

ی و سرافکندگی وسرخوردگی جز فروپاش
  .واغتشاش فکری جهانی  نبود

غلبه رويزيونيسم برکشورشوراها و احيای 
داری، هجوم امپرياليسم به سرمايه

دستآوردهای تاريخی پرولتاريا و 
زحمتکشان، تهاجم ايدئولوژيک عليه 
مارکسيسم لنينيسم و پراکندن ميکروب 

 و انفرادمنشی و نفی حزبيت و نفی  ليبراليسم
شرايطی آفريده که بسياری از ... لنينيسم 

روشنفکران متاسفانه مرعوب اين تهاجم 
افسارگسيخته و شکست موقتی جنبش جهانی 

آموزی از کمونيستی گشته و بجای درس
شکستها و بجای اينکه شجاعانه برخالف 
جريان آب شنا کنند، با نفی لنينيسم به 

تا اگر . و اپورتونيسم درغلتيدند ليبراليسم 
ای ديروز حمله به استالين مدروز بود و عده

جلوه " مدافع لنين"خود را منتقد استالين اما 
ها را کنارزده بی پروا دادند، اکنون پردهمی

به لنين و لنينيسم و ديکتاتوری پرولتاريا 
که حتی " علم"اين مردان . کنندحمله می

ها و کارل اشتهارشان به پای پلخانف
رسد مدافعين لنينيسم يز نمیکائوتسکيست ها ن

دانند و را کهنه پرست و مخرب علم می
لنين و لنينيسم " دانشمند شان"همانند پدران 

اما همانطور که . اندرا به باد دشنام گرفته
لنين را هراسی نبود که برخالف جريان آب 
شنا کند، ما نيز دراين اوضاع و احوال آشفته 

ی پروا از و دود اندوده هراسی نداريم که ب
لنينيسم بمثابه مارکسيسم عصر امپرياليسم 
دفاع کنيم و در مقابل خيل عظيم خرده 
بورژواهای رنگارنگ که پرچم ارتداد و 

محکم و   اندسفيد را به اهتزاز درآورده
  .استوار بايستيم 

ای جز انقالب سوسياليستی هيچ گزينهامروز 
و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در مقابل 

اتوری انحصارات مالی نئوليبرال و ديکت

جهاِن يک درصدی سرمايه داری و جنگ و 
روی خونريزی، فقر و گرسنگی پيش

  . پرولتاريا نيست
انقالب پيروزمندانۀ اکتبر نشان داد، که طبقۀ  

کارگر از منظر تاريخی توانايی بدست 
گرفتن قدرت سياسی و رهبری جامعه را 

بر نشان انقالب اکت. بدون بورژوازی دارد
های متشکل در حزب واحد داد که کمونيست

ای در رهبری پرولتری نقش تعيين کننده
  .کنندانقالب و ساختمان سوسياليسم  ايفا می

ها، آموزد که کمونيستانقالب اکتبر به ما می
بايست پرولتاريای آگاه و جوانان انقالبی، می

ها، جوهرۀ اين انقالب را به عنوان آموزه
در . مۀ مبارزات خود سازندتوشۀ ادا

مبارزات خود با اپورتونيسم و رويزيونيسم و 
انواع و اقسام انحرافات ضد کمونيستی 
مرزبندی کرده، از آن پرهيز جويند و 

–پرولتاريای جهان را زير پرچم مارکسيسم
  . لنينيسم متحد سازند

اجازه دهيد، صدمين سالگرد  رفقای عزيز،
ند اکتبر پيروزی انقالب عظيم و شکوهم

شوروی تحت رهبری بلشويکها را به تک 
تک دوستان و ياران تبريک گفته و سخنم  را 
با اين گفته لنين که به مناسبت چهارمين 
سالگرد پيروزی انقالب اکتبر بيان داشت به 

  :پايان ببرم
نظام شوروی حد اکثر دمکراتيسم برای "

کارگران و دهقانان است و در عين حال دال 
ا دمکراتيسم بورژوائی و پيدايش بر گسست ب

تاريخی دمکراسی يعنی  -تراز نوين جهانی
دمکراسی پرولتری يا ديکتاتوری 

 . پرولتارياست
بگذار سگان و خوکان بورژوازی محتضر و 
دمکراسی خرده بورژوائی که از دنبال اين 

خاطر ناکاميها و رود بهبورژوازی مي
اشتباهات مرتکبه در امر ساختمان نظام 

وروی ما، بارانی از لعنت و دشنام و ش
ای فراموش  ما دقيقه. استهزا بر سر ما ببارند

کنيم که ناکاميها و اشتباهات ما واقعا زياد نمی
شود در و اصوال مگر می. بود و زياد است

امر ايجاد تراز تاکنون ناديده سازمان دولتی، 
ما پيوسته ! بدون ناکامی و اشتباه عمل کرد

ح ناکاميها و اشتباهات خودمان در راه اصال
و بهبود انطباق عملی اصول شوروی، 
انطباقی که بسيار و بسيار از حد کمال دور 

ولی ما حق داريم . است مبارزه خواهيم کرد
باليم که سعادت شروع خود بباليم و ميبه

ساختمان دولت شوروی و بدين وسيله شروع 

دوران نوين در تاريخ جهان، 
ه نوين، که در دوران سلطه طبق

داری  کليه کشورهای سرمايه
سوی ستمکش است و همه جا به

سوی پيروزی بر زندگی نوين، به
سوی ديکتاتوری بورژوازی، به
سوی خالصی پرولتاريا، به

انسانيت از يوغ سرمايه و جنگهای 
دارد، نصيب امپرياليستی گام برمي

  ."ما شده است
زنده باد انقالب کبيرسوسياليستی 

  !راکتب
  !لنينيسم –زنده باد مارکسيسم 

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
 

*****  
 

 ...از مبارزات  ليتجل
  .روسيه، در ايران پا گرفته است

يکی از مبارزان سوسيال دموکرات علی 
که از بنيانگذاران  مسيو در تبريز است

آيد و در انقالب به حساب می" مراکز غيبی"
بسيج مردم و مشروطيت نقش موثری در 

جمعيت . "سرکوب ضد انقالب داشته است
که هسته اصلی آنرا سوسيال " مجاهدين

دادند بر ضِد ضدانقالب دموکراتها تشکيل می
حاکم و دشمنان انقالب مشروطيت بسيار 

  . فعال بود
 سوسيال دموکراسی انقالبی ايران

برای سوسياليسم و ) اجتماعيون عاميون(
کرد و تحت تاثير یعدالت اجتماعی مبارزه م

. جنبش سوسيال دموکراسی اروپا قرار داشت
ماه مه (١٢٩٦آنها در ارديبهشت سال 

چندی بعد از پيروزی انقالب ) ١٩١٧
را  " حزب عدالت"سوسياليستی در شوروی 

 ١٢٩٩تاسيس کردند که در سه سال بعد در 
-يکی از پايه) ميالدی ١٩٢٠(خورشيدی

در کنار  .گذاران حزب کمونيست ايران بود
که در " همت"ما با سازمان " حزب عدالت"

در شهر باکو ) ميالدی ١٩٠٤(١٢٨٣سال 
تاسيس شد و در ميان مهاجران ايرانی در 

اين . کرد، روبرو هستيمقفقاز فعاليت می
گروه نيز شروع به فعاليت سازمانی و 
تبليغاتی کرد و روزنامه خود را منتشر 

نقالبی آنها با سوسيال دموکراسی ا. ساخت
بلشويک هوادار لنين تماس داشتند که نشريه 
ايسکرای لنين را از طريق تبريز و قفقاز به 
دست سوسيال دموکراتهای روس می 

در نخستين شماره روزنامه . رساندند
 ١٢برابر  ١٩١٧ژوئيه  ٣"(همت"

حزب مقصد اصلی خود را ) ١٢٩۶تير
داری و برقراری سرنگونی سرمايه
د و برای نيل به اين سوسياليسم اعالم کر

همه مسلمانان، کارگران، : "مقصود
زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدانشان 
بيداراست را، به زير پرچم اجتماعيون 

              ". فرا خواند" همت"عاميون 
  ۶ادامه در صفحه ...

 کنيم تجليلايران سال مبارزه ضدرويزيونيستی در  ۵٠از ميراث انقالبی 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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 ...از مبارزات  ليتجل
های سوسيال دموکراسی در تبريز، حوزه

کشور تشکيل  تهران، مشهد و نقاط ديگر
سوسيال دموکراسی، " مراکز غيبیِ . "گرديد

ای در امر ايجاد جمعيتهای وسيع و توده
در تبريز و تهران و مشهد نقش " مجاهدين"

البته سوسيال دموکرات . بزرگی داشتند
انقالبی ايران در آن ايام سازمان يکپارچه و 

های سوسيال متمرکز نبود، ولی حوزه
ب مشروطيت نقش دمکراسی در مسير انقال

در سال . العاده مهم و موثر بازی کردندفوق
اين سازمان پيامی به منظور جلب  ١٩١١

مساعدت بين المللی نسبت به انقالبيون 
ايران، خطاب به سازمانهای سوسيال 

. دمکرات جهان در آن روز، فرستاد
به  ١٩١٢کنفرانس پراگ بلشويکها در 

رد که ای صادر کمناسبت اين پيام قطعنامه
   در آن از حزب سوسيال دمکرات ايران ياد

  . و تجليل شده است
حزب کمونيست ايران بر اساس  بدين ترتيب

سنن انقالب مشروطيت و سوسيال 
حزب "دموکراسی انقالبی، از وحدت 

پديد آمد و دنبال " همت"و سازمان " عدالت
کننده راه سازمانهای سلف خود بود و لذا 

ا آغاز تاريخ حزب خطا نخواهد بود اگر م
، سال ١٩٠٦کمونيست ايران را از سال 

های سوسيال دمکراسی پيدايش نخستين حوزه
و مراکز غيبی و سازمانهای مجاهدين آن 

  .حساب کنيم
کسروی در باره سوسيال دموکراتهای ايران 

- آنان نيک می: "در تاريخ مشروطيت نوشت
دانستند که خودکامگی از ميان نرفته و تنها 

ای نخواهد داشت و بايد نتيجه" مشروطه"نام 
نيرو بسيجيد و برای نبرد آماده گرديد، نيک 

دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، می
کم کم سست گرديد و از جوش فرو خواهند 

  ."نشست
  حزب کمونيست ايران

 ٢٠مطابق با (خورشيدی ١٢٩٩در خرداد 
نخستين کنگره حزب ) ١٩٢٠ژوئن 

ر بندر انزلی از اعضاء کمونيست ايران د
حزب عدالت و ديگر افراد انقالبی و گروه 

  .تشکيل شد" همت"
تاريخ حزب کمونيست ايران را می توان به 

دوره اول از . سه دوره اساسی تقسيم کرد
تا کنگره دوم  ی بندر انزلیکنگره ميان پشته

يعنی از ) معروف به کنگره اروميه(حزب 
خورشيدی؛ دوره دوم از  ١٣٠٦تا  ١٢٩٩

؛ سال هجوم عمومی ١٣١٠کنگره اروميه تا 
ارتجاع رضا شاه که قانون سياه ضد 

را تصويب کرده بود به  ١٣١٠کمونيستی 
حزب کمونيست ايران و سرکوب سازمانهای 

حزب کارگری و دوره سوم از تاسيس مجدد 
کمونيست ايران و آغاز فعاليت گروه موسوم 

نفر تا تاسيس حزب توده  ٥٣به 
  ).١٣٢٠-١٣١٣(ايران

حزب کمونيست ايران در دوره اول و دوم 

اش، فعاليت وسيعی داشت و حيات سياسی
بخش و نقش موثری را در بسط جنبش رهائی

تجارب . دموکراتيک مردم ايران ايفاء نمود
وران همه جانبه و حزب کمونيست در اين د

  .غنی است
نشريات حزب کمونيست ايران در نواحی 

، "حقيقت"مختلف ايران عبارت بودند از 
، "پيک"، "پيکان"، "خلق"، "کار"
حزب ... و" حرفه"، "شراره"، "نصيحت"

کمونيست ايران در جنبش گيالن همراه با 
ميرزا کوچک خان جنگلی بر ضد حکومت 

ريتانيا بود و مرکزی که نوکر امپرياليسم ب
قصد داشت ايران را به پايگاِه ضِد انقالب 
اکتبر بدل کند، جنگيد و جمهوری شوروی 
گيالن را در تحت تاثير انقالب کبير اکتبر 

توجهی به اين جنبش در اثر بی. تاسيس کرد
خواستهای دهقانان، نفوذ افکار مذهبی، 
سياستها چپروانه هوادار انقالب جهانی، و 

تجاع محلی و مرکزی با دست های اردسيسه
قوای رضا خان ميرپنج سرکوب شد و دولت 
مرکزی مانع از آن شد که برنامه مترقی اين 
جنبش متحقق شود و استقالل ايران تضمين 

سرکوب اين جنبش، نخستين گام عمال . گردد
امپرياليسم بريتانيا در ايران بود تا مانع شوند 

از  حکومت بلشويکها در شوروی پا بگيرد و
در . چنگ محاصره ضد انقالبی خالصی يابد

اين دوره حيدرخان عمواغلی از قهرمانان 
انقالب مشروطيت، دبيرکل حزب کمونيست 
ايران به دستور ميرزا کوچک خان به قتل 

سرکوب رسيد و خود ميرزا کوچک خان نيز 
شد و در حين گريز، از سرما يخ زد و در 

السطنه و های ارتجاع قوامواقع قربانی دسيسه
وی با روحيه ناپيگيرانه . رضا خان گرديد

خود در مبارزه با فئوداليسم و امپرياليسم 
قادر نبود مدافع سرسخت و پيگير دمکراسی 

اشتباهات چپروانه حزب کمونيست . باشد
ايران به رهبری سلطانزاده با نظريات 
تروتسکيستی، صدمات مهمی در کنار 

گل ضعف ميرزا کوچک خان به جنبش جن
  .زد

حزب کمونيست ايران نه تنها در انقالب 
در جنبش . مشروطيت شرکت فعال داشت

ضد امپرياليستی و دموکراتيک جنگل نيز 
فعاليتهای . نقش موثری ايفاء کرد

کمونيستهای ايران در آن دوره به ادبيات 
  .گرانه زدايران نيز رنگ انقالبی و آگاه

شاعر کمونيست و انقالبی   فرخی يزدی
  :ان چنين سروده استاير
..."  

  در جشن کارگر چو زدم فال انقالب 
 ديدم به فال نيک بود ، حال انقالب

  به خّطۀ مسکو شدند جمع زحمتکشان 
  از بهر شرکت دهمين سال انقالب

   به نام ملّت ايران سپاسگوی من هم 
  بر قائدين نامی و عّمال انقالب

    به پای جان به تربت پاک لنين بيا
  به مقبره ، تمثال انقالب تا بنگری

  :و در جای ديگر
خسروی  اين , با داس و چکش کن محو"

      ايوان را 
   "با تيشه نبايد کرد, چو کوه کنی هر روز 
شاعر دموکرات و  ملک الشعراء بهار
  :ميهنپرست می نويسد

 ..."  
 بلشويک است و يار لنين

 خصم سرمايه و قلدری
 محابا بکشت بايدش بی
 ت پروریاز ره امني

 جمله ماندند باز از عمل
 تاجر و کاسب و مشتری

 زارع از زارعی، کاسب از
 کاسبی، تاجر از تاجری

 ليک شاعر نماند از عمل
  "هم به زندان کند شاعری

وی در جای ديگر در توصيف لغو قرارداد 
تقسيم ايران ميان امپرياليسم بريتانيا و روسيه 

  :تزاری بيان کرد
ريسمانی به گلوی « دو دشمن از دو سو 

هر کدام . را خفه کننداو کسی انداختند که 
يک سر ريسمان را گرفته میکشيدند و آن 

آنگاه يکی از ، بدبخت در ميان تقال میکرد
رها کرد و را يک سر ريسمان خصم آن دو 

گفت ای بيچاره من با تو برادرم و مرد 
آن مرد که . نجات يافت) ايران (بدبخت 

. “ استلنينرها کرده „ريسمان گلوی ما را 
«  

  نفر ٥٣گروه 
ای از نفر که عده ٥٣گروه معروف به 

کمونيستهای ايران عضو آن بودند، به 
رهبری دکتر تقی ارانی و از جمله همکاری 
ايرج اسکندری و بزرگ علوی تشکيل شد و 
به انتشار مجله دنيا که دنيائی از اطالعات و 
دانش روز بشری و تبليغ و ترويج 

يسم علمی و ماترياليسم ديالکتيک سوسيال
اين مجله وزين عميقا در نسل . بود، دست زد

جوان پژوهنده ايران که در دوران خفقان 
های سياه دربار رضا شاهی، تشنه انديشه

انقالبی و شناخت جهان اطراف خويش بود، 
موثر واقع شد و دروازه دنيای جديديد را به 

با  همين مبارزه فرهنگی. روی آنها گشود
مقاومت دربار رضاخان و مراجع مذهبی 
ارتجاعی مواجه شد و آنها را بر ضد 

دروازه دنيا بر روی . کمونيستها بسيج کرد
جوانان بسته شد و کمونيستها به زندان افتادند 
و دکتر تقی ارانی، اين قهرمان ملی ايران و 
نابغه ايرانی کمونيست را در زندان به قتل 

انی ريشه دواند و از ولی افکار ار. رساندند
درون آن همراه با سنت انقالبی حزب 
کمونيست ايران و جنبش انقالبی سوسيال 

و  ٢٠دموکراسی در ايران، بعد از شهريور 
سقوط و تبعيد رضا خان به دست اربابش 
امپرياليسم بريتانيا، حزب توده ايران بنيان 

فرزندان کمونيستهای ايران . گذاشته شد
  ٧ادامه در صفحه ... درمبارزه جديدی را 

و شرط  را بی قيد ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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 ...از مبارزات  ليتجل
شرايط جديد جهانی و پيروزی سوسياليسم  

  .بر ضد فاشيسم آغاز کردند
پس هر قانون مقدس نيست؛ : " ارانی گفت

فقط آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده 
  ".  باشد

ارانی عميقا به مبارزه طبقاتی ايمان داشت و 
اشاهی در دادگاه خانه رضدر زير تيغ سالخ

جنائی که متهمين سياسی را به جرم دارا 
بودن افکار کمونيستی، يعنی به جرم فکر 

  :کردن محاکمه می کردند، گفت
اگر چه در اينجا ظاهرا محکمه جنائی "

است، ولی باطنا عالوه بر جلسه درس، يک 
ميدان مبارزه اجتماعی است که سه 

يعنی يک مدعی، يک مدعی عليه و (طرف
نداشته، بلکه فقط دارای ) قاضی بيطرفيک 

دو طرف است که در يک طرف آن قاضی و 
مدعی دولتی با هم، و در طرف ديگر آن ما، 
هر يک مدافع منافع يک دسته خصوصی می 

کدام حق داريم؟ تاريخ نشان خواهد . باشيم
  ...داد
هيچ عقيده اجتماعی و مذهبی در تاريخ بشر "

حيات خود به  در مدت کوتاه وجود ندارد که 
اندازه سوسياليسم و کمونيسم راجع به آن 

  . کتاب تاليف و به اين کثرت انتشار يافته باشد
چقدر برای يک جامعه ننگين است که 
طرفداری رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن 

چرا از . اين قدر سخت مجازات می شود
مگر اکثريت ملت ... رنجبر می ترسيد؟ 

رنجبر نيست؟ پس ايران به نسبت نه دهم 
چرا تمام قوه شهربانی صرف تعقيب 

طرفداران رنجبر است؟ اين نوع تعقيب و 
کند که شما نه فقط با توده محاکمه واضح می

  ...مخالفيد بلکه نيز از آن سخت هراسانيد
وظيفه من در اينجا مهمتر از آن است که ...

من وظيفه . به دفاع شخصی خود پردازم
معی را اخالقا به عالی و وجدانی دفاع ج

  ادامه دارد."... عهده دارم
*****  

  
 ...صد سال انقالب کبير اکتبر

  ! و رفقا! دوستان! هموطنان! مهمانان عزيز
در مقابلتان نيز داريد آنرا برنامه ما که شما 

شود که تا با سرود انترناسيونال آغاز می
  .توانيد با آن همراهی کنيدمی

ن است که شما اين سرود تنها آهنگی در جها
با خواندن آن در هر کجای جهان که باشيد و 
احساس غربت کنيد و به زبان محلی آشنا 
نباشيد با خواندن آن دوستان و رفقای خود را 

اين سرود مظهر همبستگی . کنيدپيدا می
جهانی طبقه کارگر است و همه مردم جهان 

شاعر آن يکی از زحمتکشان . شناسندآنرا می
که آنرا در کمون پاريس فرانسوی بود 

  .سرود
به  ١٨٧١در سال  اوژن پوتيه  اين سرود را

يک روز بعد از شکست کمون  فرانسه زبان
پاريس نخستين تالش طبقه کارگر برای 

   .کسب قدرت سياسی سروده است
سرود انترناسيونال پخش شد و متن شعرش  

بر پرده ديوار افتاد و حضار در خواندن آن 
  . همراهی کردند

مجری برنامه پس از پخش سرود 

انترناسيونال اعالم کرد که در مرحله بعد 
يک سخنرانی در مورد انقالب اکتبر ايراد 

وی افزود تجليل از بزرگترين . شودمی
نيا را تکان داد و ما انقالب تاريخ بشری که د

تکانهايش را تا به امروز حس می کنيم، 
ما بر آن . وظيفه هر کمونيست واقعی است

شديم صد سالگی اين روز بزرگ تاريخی را 
بزرگترين جشن  ،جشن بگيريم که اين جشن

ارتجاع جهانی اين روز . تاريخ بشريت است
بيادماندنی و تاريخی را با سکوت برگذار 

زيرا . تحريف آن می پردازدکرده و يا به 
مبارزه طبقاتی در عرصه تاريخ نيز ادامه 

-دروغگوئی و دروغپراکنی از هنری. دارد
  ادامه دارد...  .های بورژوازی است

*****  
 

  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد
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 کنيم تجليلاز ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران 
 

مطالعه  آنرا در تارنمای توفان،منتشر شد١٣٩۶تيرماه  ١٣٢ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  نمائيد

گزارش از وضعيت کارگران ايران در -اعتراف به جواز هرج و مرج و نشانه ضعف وورشکستگی سياسی » آتش به اختيار«
 حمله وحشيانه به تجمع کارگران اخراج شده معدن طالی آق دره ازماهيت سياستهای نوليبرالی جمهوری-  اجالس ای ال او
توقع به بهبود شرايط زندگی درچهارچوب نظام واليی،   -تر است ل برای کارگران از نان شب واجبتشکُ   - اسالمی بر ميخيزد

   توهمی بيش نيست
 -ارتش رهائيخش يا ارتش همدست آمريکا؟ مصاحبه با سينم دمحم ، نماينده حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه دراروپا

 بيانيه جبهه خلق برای آزادی فلسطين -مراسم تجليل از صد سالگی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر گزارشی از برگزاری موفق
  انتخابات فرانسه، مقاله ای از حزب کمونيست کارگران فرانسه- 1967در باره پنجاهمين سالگرد شکست ژوئن 

   اعالميه -تهرانداعش در  ددرمحکوميت حمله تروريستی جنايتکارانه)توفان(اطالعيه حزب کارايران
  حزب کارگران تونس،درباره حمالت تروريستی درايران 

 پرسش و پاسخ در کانال تلگرامپاسخ به چند  گشت و گذاری در فيسبوک
 



 

        

جنبش مبارزات تجليل از 
سال  ۵٠ايران و  کمونيستی

  )١(مبارزه ضد رويزيونيستی
  : سخنرانی مختصری است که به مناسبت

تجليل از مبارزات جنبش کمونيستی و ضد 
رويزيونيستی در ايران، از بدو پيدايش 
جنبش سوسيال دموکراسی، حزب کمونيست 

نفر، حزب توده ايران،  ۵٣ايران، گروه 
لنينيستی توفان و حزب - سازمان مارکسيستی

  .ايراد شده است) توفان(ار ايرانک
توفان اين سخنرانی را برای اطالع خوانندگان 
توفان به تدريج در بخشهای مختلف منتشر 

 .کندمی
  سوسيال دموکرات

تاريخ جنبش سوسيال دموکراسی در ايران هنوز 
. به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است
 هم ارتجاع روسيه تزاری و هم ارتجاع ايران در
زمان قاجاريه و پهلوی در نابودی اسناد اين 

توان ولی به طور کلی می. اندجنبش فعال بوده
الی  ١٩٠٥مدعی شد که اين جنبش از سالهای 

دموکراتيک  -بورژواهمزمان با انقالب  ١٩٠٦
انقالب و اين  و حتما تحت تاثير ،روسيهدر فوريه 

  ۵دامه در صفحه ...دمکراتهای  فعاليت سوسيال

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

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

 .م آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتواني

  "توفان"سال  ۵٠ ،اکتبرکبير صد سال انقالب 
  تجليل از انقالب اکتبر و مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی ايران

  برگزاری موفق مراسم تجليل از صد سالگی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر و
بدو پيدايش تجليل از مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی در ايران، از 

نفر، حزب توده ايران،  ۵٣جنبش سوسيال دموکراسی، حزب کمونيست ايران، گروه 
  )توفان(لنينيستی توفان و حزب کار ايران- سازمان مارکسيستی

ميالدی همانگونه که از طرف  ٢٠١٧ماه مه  ٢٧مطابق  ١٣٩۶خرداد  ۶در تاريخ 
ز صد سالگی انقالب کبير جشنی در تجليل ا ،اعالم شده بود) توفان(حزب کار ايران

از سوسياليستی اکتبر که دنيا را تکان داد و همراه با آن تجليل از جنبش کمونيستی ايران 
نفر، حزب توده ايران قبل  ۵٣دموکراسی، حزب کمونيست ايران،  جنبش سوسيالبدو 

سال  ۵٠منجالب رويزيونيسم و سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان و از سقوط به
  .برگزار شد اين حزبعظيم ايدئولوژيک ضد رويزيونيستی  مبارزه

سالن جشن با تصاوير رهبران جهانی پرولتاريا و رهبران جنبش کمونيستی و حزب 
کمونيست اتحاد شوروی سوسياليستی مارکس، انگلس، لنين و استالين و رهبران جنبش 

اوير شهدای در کنار رهبران جنبش کمونيستی تص. کمونيستی ايران مزين شده بود
نفر، حزب توده ايران در دوران نخست فعاليت  ۵٣حزب کمونيست ايران، گروه 
تصاوير رفقای شهيد توفانی به  ،منجالب رويزيونيسمانقالبی خويش قبل از سقوط به

رهبران کمونيست و ضد رويزيونيست ايران رفقا احمد قاسمی و . خوردندچشم می
ان مارکسيستی لنينيستی توفان با تصاوير خويش غالمحسين فروتن، بنيانگذاران سازم

در  . بودند در مبارزه بر ضد رويزيونيسم و کاستريسم ناظر بر ميراث جاودانی خويش
آستانه در ورودی به سالن ميز کتاب انتشارات کمونيستی توفان و حزب کار ايران در 

رويزيونيسم گرفته تا دفاع از آرمان انسانی کمونيسم، در مبارزه با دشمنان کمونيسم از 
تروتسکيسم، کائوتسکيسم، کاستريسم، حکمتيسم، و در تبليغ و حمايت از کمونيسم به 

نفر از هواداران حزب کار ايران، کمونيستهای منفرد و  ١٠٠حدود . خوردچشم می
کميته برگزاری جشن . ايرانيان دموکرات و آزاديخواه در اين گردهمآئی شرکت داشتند

و پخش سرود انترناسيونال برای جانباختگان کمونيسم و شهدای راه  پس از خوش آمد
يک دقيقه  و جانباختگان راه برچيدن ستم انسان بر انسان  آزادی و استقالل ايران

  :المللی کارگران مجری برنامه چنين توضيح داددر آستانه پخش سرود بين. سکوت داد
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