پروﻟتاريای جهان متحد شويد

توفان
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دوره شــــشـم – ســال هجدهم
شـماره  ٢٠٩مرداد ماه ١٣٩۶ـ اوت ٢٠١٧

شکست مفتضحانه نشست
سران  ٢٠کشور در آﻟمان
و مبارزه ستايشآميز و
انقﻼبی مردم آﻟمان عليه اين
تروريستهای بيناﻟمللی
در اوايل ماه ژوئيه  ٢٠١٧سران  ٢٠کشور
صنعتی جهان و کشورهای در حال
رشد)نوظهور اقتصادی و يا در آستانه رشد
مشهور به "آستانهای"-توفان( که  ٨۵در
صد توليد ناخالص و دو سوم جمعيت جهان
را تشکيل میدهند در شهر هامبورگ در
آلمان فدرال گرد آمدند تا از جمله در مورد
محيط زيست ،موافقتنامههای تجاری جهانی،
مبارزه با تروريسم ،بررسی مسئله سوريه
و ...مشورت کرده و به توافقاتی دست يابند.
شرکت ممالکی نظير ترکيه ،اندونزی،
عربستان سعودی و نظاير آنها در کنار
آمريکا ،آلمان ،انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا،
کانادا ،چين و روسيه بيشتر حکم آن دارد که
قدرتمندترين ممالک امپرياليستی جهان ،پای
ساير ممالکی را که نه در سياستهای
راهبردی و نه در اقتصاد جهانی نقش مهمی
بازی میکنند به اين ديدار کشاندهاند تا از
طريق اين کشورها روپوشی بر پنهانکاری
اعمال خودشان در پشت پرده ،خلق کرده
باشند .اين کشورها بهزبان مصطلح همان
نقش "نخودی" را دارند .وگرنه اين يک
واقعيت همه دانسته است که عربستان
سعودی کشوری از هر نظر عقبمانده بوده
و تنها تامينکننده سوخت ممالک صنعتی
اظهار لطف
است .بود و نبود اين کشور به
ِ
امپرياليسم آمريکا وابسته است .اين کشور
حتی قادر نيست از اين وظيفهای که به
عهدهاش گذاردهاند سر باز زند ،زيرا در آن
صورت در عرض ...ادامه در صفحه ٣

انقﻼب کبير اکتبر و تاثير عميق آن بر
سرنوشت سياسی ايران
جنبش دموکراتيک و کمونيستی ايران همواره در تحت تاثير مبارزات سوسيال
دموکراتها در روسيه تزاری قرار داشته است .ايجاد هستههای سوسيال دموکرات در
ايران ،در تحت تاثير نفوذ ايرانيان مقيم باکو در آذربايجان روسيه تزاری ،به وجود
آمد .آنها در عين همکاری با سوسيال دموکراتهای روس و ارسال نشريه "ايسکرا" از
طريق ايران به روسيه ،از فعاليتهای سياسی و تئوريک آنها استفاده میکردند .وقتی
انقﻼب  ١٩٠۵در روسيه شکست خورد ،انقﻼب  ١٩٠۶تا  ١٩١١مشروطيت با
شرکت هستههای سوسيال دموکرات در ايران آغاز شد و به محدوديت اختيارات
پادشاهان دوران قاجاريه در ايران منجر گرديد .برای نخستينبار در ايران مجلس
تاسيس شد و انتخابات مردمی صورت گرفت .مبارزات مردم ايران نه تنها در تحت
تاثير مبارزات سوسيال دموکراتهای روسيه در قبل از انقﻼب اکتبر قرار داشت ،بلکه
بعد از انقﻼب اکتبر نيز تحوﻻت عميقی در جامعه ايران تحت تاثير رويدادهای روسيه
صورت گرفت.
در ماه مه ١٩١٧بعد از انقﻼب فوريه در روسيه ،حزب سوسيال دمکرات ايرانيان به
نام »عدالت« رسما ً شروع به کار کرد .اين حزب از گروههای سوسيال دموکرات
ايرانيان به وجود آمد که بعداز انقﻼب اکتبر  ١٩١٧نام خود را در ژوئن سال ١٩٢٠
به حزب کمونيست ايران تغيير داد و کنگره نخست خويش را در بندرانزلی در استان
گيﻼن برگزار کرد .حيدرعمواوغلی از رهبران جنبش مشروطه ايران در تأسيس
حزب کمونيست ايران نقش داشت و به عنوان اولين دبير کل حزب انتخاب شد.
تاريخچه حزب کمونيست ايران از تاريخ جنبش ملی و ضد امپرياليستی مردم ايران
معاصر جدا نيست.
با پيروزی انقﻼب کبير اکتبر و تاسيس حزب کمونيست ايران تحوﻻت مهمی در ايران
صورت گرفت .اتحاديههای کارگری تحت تاثير فعاليت سوسيال دموکراتهای روس و
بعدا کمونيستها شوروی و فعاليت حزب کمونيست ايران برای نخستين بار در ايران
پديد آمدند و کارگران به حقوق خويش پیبردند .از رويداد انقﻼب کبير اکتبر هم
امپرياليسم استعمارگر بريتانيا به شدت در ايران ضربه خورد و هم ارتجاع داخلی
ايران که همدست اين امپرياليسم بود بشدت تضعيف گشت.
خوب است به وضعيت ايران قبل از اين تحوﻻت جهانی در آن دوران نظری بيفکنيم
تا تاثيرات عظيم اين انقﻼب را در سرنوشت مردم ايران بهتر درک کنيم.
پيمان استعماری سن پترزبورگ)(Sankt Petersburg
سرزمين ايران در قبل از جنگ جهانی اول ميدان رقابت دو امپرياليسم بزرگ در
آغاز قرن بيستم ميﻼدی بود .روسيه تزاری با  ٢۵٠٠کيلومتر مرز مشترک در شمال
ايران بزرگترين همسايه ايران محسوب می شد .در جنوب ايران امپرياليسم بريتانيا که
در عراق و هندوستان دو مستعمره مهم خويش را برپا کرده بود ،از نفوذ و رخنه گری
امپرياليسم روسيه به ايران واهمه داشت و برای حفظ مستعمره بزرگ خويش
هندوستان که در شرق ايران بود)در آن زمان هنوز کشوری به نام پاکستان وجود
نداشت-توفان( تﻼش میکرد که ايران را نيز به مستعمره خويش بدل کند تا موفق شود
منافع فراوان خويش در هندوستان را تضمين کند .در همان دوران نيز امپرياليسم
آلمان به ياری دولت عثمانی در پی آن بود که قطار ترکيه-بغداد-حجاز را ساخته و راه
نفوذ خويش به خليج فارس و منطقه نفوذ بريتانيا را بگشايد .اين امر نيز خطری برای
منافع استعماری امپرياليسم بريتانيا در منطقه محسوب میشد .به اين جهت امپرياليسم
بريتانيا در جهت حفظ منافع استعماری خويش در آسيا ،بر سر مستعمره کردن
مشترک ايران با امپرياليسم روس به توافق رسيد .نزاع بر سر تقسيم ايران ميان دو
امپرياليسم روس و بريتانيا منجر به انعقاد قرارداد سن پترزبورگ در سال ١٢٨۵
شمسی)برابر  ١٩٠٧ميﻼدی( ميان ايندو کشور گرديد .به موجب اين قرارداد
استعماری ،کشور ايران ميان روسها و بريتانيايیها به دو منطقه شمال و جنوب تقسيم
گرديد و در ميان آنها يک منطقه ميانی بوجود آمد که به عنوان منطقه بی طرف باقی
ماند تا خطر برخورد ميان دو امپرياليسم را به حداقل تنزل دهد .اين منطقه ميانی نيز
در سال  ١٩١۵بين دو امپرياليسم تقسيم شد.
اين قرارداد که  ۵بند داشت بدون آگاهی يا مشارکت ...ادامه در صفحه ۴

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد
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 ١٠٠ساﻟگی انقﻼب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای
سرمايهداری و توﻟد دنيای نوين را جشن بگيريم

،

شماره  ٢٠٩مرداد ماه ١٣٩۶

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

شکست مفتضحانه سران...
مدت کوتاهی توسط قوای نظامی امپرياليسم
آمريکا اشغال شده و نفتش به نفع آمريکا در
خدمت "تمدن" به تاراج میرود .ترکيه اساسا
کشور صنعتی به مفهومی که قادر باشد استقﻼل
اقتصادی خويش را تامين کند نيست .تمام
صنايع ترکيه صنايع وابسته به صنايع مادر
ممالک امپرياليستی است .شرکت هندوستان و
چين در اين مجمع اين خاصيت را دارد که به
افزايش تعداد جمعيت اين کشورها ُمهر تائيد
اکثريت "دموکراتيک" دو سوم مردم جهان را
بزند .از کی تا به حال امپرياليستها هوادار
اکثريت دموکراتيک بودهاند؟ هنوز مدتی نيست
که جزيره فرمز را نماينده مردم چين جا می-
زدند.
يکی از برنامههای اين جمع که با وقاحت و به-
تدريج خود را ارباب جهان جا میزند و جای
سازمان ملل را میگيرد و برای سرنوشت مردم
جهان برنامه و وظايف تعيين میکند و
موافقتنامههای خويش را به کشورهای جهان با
زور تحميل مینمايد ،ظاهرا مبارزه با تروريسم
است .ولی هنوز رسما روشن نکردهاند که
تعريفشان از تروريسم چيست و چه کسی در
جهان تروريست است .دول ناتو با نقض منشور
ملل متحد ،به پرورش داعش پرداختند ،تا دولت
قانونی بشار اسد در سوريه را سرنگون سازند.
عربستان سعودی ،قطر و ترکيه هم از نظر
مالی و هم از نظر تدارکاتی با کمک ناتو به اين
تروريسم وحشی که حاﻻ دامنگير خودشان نيز
شده است ،ياری رساندهاند .اگر قرار باشد با
تروريسم مبارزه شود ،بايد در درجه نخست
سران همين ممالک گروه  ٧و متحدانان آنان
افشاء و مجازات شوند .اسرائيل به عنوان يک
کشور تروريستی و اشغالگر سالهاست به ترور
مردم فلسطين اشتغال دارد ،ولی اين مدعيان
مبارزه با تروريسم در اين مورد سکوت اختيار
کردهاند .تعريف آنها از تروريسم به منافع
سياسی آنها وابسته است به اين جهت نيز در
قاموس آنها ما همواره با مفاهيم "تروريسم بد"
و "تروريسم خوب" روبرو هستيم.
اين عده در جمع خود مدعیاند که میخواهند با
آلودگی محيط زيست مبارزه کنند ،پرسش ولی
اين است :چه کسی محيط زيست را آلوده کرده
و میکند؟ يمن؟ ساحل عاج؟ زامبيا؟ مصر؟ و
يا همان هفت کشور بزرگ صنعتی که به پاس
اين آلودگی وحشيانه محيط زيست و به ضرر
سﻼمتی همه مردم جهان ،صنعتی شده و حاﻻ از
ساير ممالک جهان میطلبند که در جهت
صنعتی شدن خود گام برندارند ،زيرا اين اقدام
آنها گويا بيکباره محيط زيست را آلوده میکند و
به ضرر انسانهاست؟؟!! مگر شرکتهای
اتومبيلسازی آلمان با آگاهی کامل دولت آلمان
در آمار مربوط به درجه آلودگی محيط زيست و
توليد گازهای سمی توسط صنايع اتومبيلسازی
آلمان دست نبردهاند؟ و در اين ماجرا قربانی
افشاءگری و مجازات رقيب آمريکائی خود
نشدهاند؟ پس چرا تبليغات رسانههای جهان ،اين
ممالک و بهويژه آلمان را به عنوان پيشاهنگ
مبارزه با آلودگی محيط زيست جا میزنند؟ اين
همه جادوگری و افسانه سرائی برای سِ حر
گ
صنايع بزر ِ
کردن مردم است تا به اين وسيله
ِ
توليداتِ محيط زيستی خويش را تقويت نموده و
ميليارها دﻻر ثروت به جيب سرمايهداران
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خودی بريزند .نزاع اين بزرگان بر سر
برطرف کردن آلودگی نيست ،بر سر اين است
که چرا صفحات خورشيدی)سوﻻر ُمدول-
توفان( چينی ارزانتر از صفحات خورشيدی
آمريکائی و آلمانی است و در اثر اين رقابت،
شرکتهای ممالک نامبرده اخير ورشکسته می-
شوند .اين است که ناچارند در توافقنامههای
تجاری به اعمال نفوذ دست زده قول و قرارهای
قبلی را زيرپا بگذارند .راستی امپرياليستها چه
موقع به قول و قرارهای خويش اساسا پايبند
بودهاند؟.
ممالک امپرياليستی هرگز عﻼقهای به حفظ
محيط زيست ندارند ،اقتصاد و سياست آنها بر
اساس کسب سودحداکثر میچرخد و در قمار
مذاکرات نشست  ٢٠کشور ،آنها در پی آن
هستند که بر سر غارت جهان و فريب مردم به
توافق برسند .آمريکا که در زمينه تکميل صنايع
محيط زيستی و کسب بازار محصوﻻت مربوط
به آن عقب مانده ،با ساير ممالک در اين زمينه
به رقابت سخت برخاسته است .آلمان ،فرانسه
يا انگلستان نيز برای تظاهر به اينکه تا سال
 ٢٠٣٠حدنصابهای تعيينشده در ميزان حفظ
سهميههای آلودگی خويش را تامين خواهند کرد-
امری که هرگز ممکن نيست -به انتقال صنايع
آلوده خويش به ممالک ديگر و به ويژه آفريقا
برآمدهاند تا هم از توبره بخورند و هم از آخور.
امپرياليسم آلمان با طرح شعار "ياری به آفريقا"
اهداف گوناگونی را دنبال میکند .وزارتخانه
کمک به توسعه ممالک در حال رشد ،بنيادی را
تاسيس کرده است به نام)کشاورزی آفريقا و
سرمايهگذاری تجاری( (aatif - Africa
)Agriculture and Trade Investment
که مدعیاند هدف آن سرمايهگذاری در
کشاورزی آفريقاست .وزارتخانه مربوطه از
ماليات مردم آلمان  ۵٧ميليون دﻻر برای اين
کار در نظر گرفته است و به سرمايهداران
آلمان تضمين میدهد که به سرمايهگذاری بدون
دردسر با تضمين سود حداکثر و نابودی محيط
زيست و ايجاد فقر بیوقفه در آفريقا بپردازند و
خيالشان از هر جهت راحت باشد .برنامه
"مونيتور" در تاريخ  ٢٠١٧/٠٧/٠۶در کانال
يک "آ.ر.د "ARD.در آلمان از چهره يکی از
اين شرکتهای نمونه آلمانی که  ١٠ميليون دﻻر
با حمايت دولت آلمان در کشور زامبيا سرمايه-
گذاری کرده است ،پرده برمیدارد .اين شرکت،
زمينهای بزرگی را که قبﻼ به دهقانان کوچک
اين منطقه تعلق داشته است از چنگ آنها در

صفحه ٣
آورده و تا چشم کار میکند به توليد دانههای
سويا ،ذرت و گندم مشغول است .طبيعتا از همه
سموم دفع آفات ،که مصرف آن در اروپا به
علت حفظ محيط زيست ممنوع است ،برای
توليد اين محصوﻻت استفاده میشود .اين
مزارع عظيم به صورت مکانيزه کار میکنند و
به نيروی انسان کمتر نياز دارند .همه دهقانان
فقيری که زندگی خويش را در اثر اين "توسعه
اقتصادی" س رمايهدارن خصوصی آلمانی از
دست دادهاند ،در کنار مزارع منتظرند تا به آنها
با دستمزد بخور و نميری ،کاری رجوع شود .
اوايل تعداد کارگران در اين مزارع  ٢۵٨نفر
بوده است که حاﻻ به  ٢٠٨نفر رسيده و اين
تعداد نيز روبهکاهش است .صاحبان اين مزارع
از آبهای زيرزمينی برای آبياری استفاده می-
کنند .فوارههای مکانيکی بدون وقفه در حال
کارند و اين در حالی است که مردم فقير زامبيا
و ساکنان سابق اين ده و صاحبان واقعی اين
مزارع ،ناچارند برای تامين آب آشاميدنیشان
از يک تلمبه فرسوده در حالی که همه در صف
انتظار ايستادهاند ،استفاده کنند .دولت آلمان در
کارزار تبليغاتی خويش در نشست سران ٢٠
کشور که آنرا با صدای رسا "برنامه مارشال"
برای افريقا اعﻼم کرد ،اهداف اين سياست
"روی به افريقا" را توسعه اقتصادی ،ايجاد
اشتغال ،رفع فقر و ممانعت از مهاجرت معرفی
کرد .اين ادعاهای دروغ با واقعيت نمیخواند.
ممالک امپرياليستی و غارتگر که ماهيت خويش
را قرنهاست نشان دادهاند ،بنگاههای خيريه
نيستند تا دلشان برای مردم جهان بسوزد و در
پی ياری انسانی به آنها باشند .تجربه تاريخ
چنين دست و دلبازی هائی را بياد نمیآورد.
امپرياليستها سرمايهگذاری میکنند تا سود
حداکثر کسب کرده ،ممالک ديگر را به زير
نفوذ خود درآورند .اين کار را مدتهاست همه
ممالک امپرياليستی اروپا و چين انجام میدهند.
آنها زمينهای آفريقا را برای اينگونه توليدات که
به ضرر محيط زيست است و فقط برای
مصرف در اروپا توليد میشود ،ميان خويش
تقسيم کردهاند و اين سرمايهگذاريهای خصوصی
توسط همه ممالک امپرياليستی وجود دارد.
وقتی از غاصبان اين مزارع در مورد شرايط
توليد و مصادره زمينهای دهقانان و فقير کردن
آنها پرسش کردند ،پاسخ سادهای داشتند :ما اين
زمينها را از دولت اجاره کردهايم .اين بهترين
شيوه سلب مسئوليت است.
همين مورد که به عنوان مزرعه نمونه سرمايه-
گذاری آلمان در زامبيا معرفی میشود ،نشان
میدهد که اين سرمايهگذاريها به نفع مردم
آفريقا نيست ،اشتغال ايجاد نمیکند ،فقر را از
را از آلودگی
ميان نمیبرد ،محيط زيست
نمیزدايد و در يک کﻼم استعمار غارتگرانه
ممالک آفريقائی است .سرمايهگذاری خصوصی
در اين کشورها برای آرايش حدنصاب تعيين
شده از سهميه آلودگی اين کشورهاست و هرگز
نيز نمیتواند و نمیخواهد به برطرف کردن
ريشه های فقر و مهاجرت پاسخ گويد .در
تانزانيا با اين سياست تا کنون  ٣٠هزار دهقان
را بیخانمان کردهاند و زمينهای آنها را در
اختيار سرمايهگذاران خصوصی قراردادهاند.
يک جنبه ديگر نيز رقابت با امپرياليسم چين
است که از مدتها قبل پايگاههای مهمی در آفريقا
به دست آورده و ...ادامه در صفحه۴
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،

شماره  ٢٠٩مرداد ماه ١٣٩۶

شکست مفتضحانه سران...
توانسته بود از طريق دروازه ليبی -قبل از
سرنگون کردن معمر قذافی -به درون آفريقا
رخنه کند و بر مواد اوليه اين کشورها با تکيه
بر ايجاد صنايع زيربنائی در خدمت استخراج و
انتقال اين مواد دست يابد.
مشورت سران کشورها نشان داد که اين
مذاکرات با شکست کامل روبرو شده است و
نمايشات اعتراضی مردم آلمان و اروپا در
هامبورگ نشان داد که نمیشود مردم جهان را
فريفت .تمام تﻼش سياستمداران و رسانههای
دروغگوی امپرياليستی قادر نخواهند بود از اين
ورشکستگی يک پيروزی سياسی سرهم بندی
نمايند .اين نشست کوچکترين دستآوردی در
عرصه مبارزه با تروريسم ،حفظ مستمر و
تضمين کننده محيط زيست ،مبارزه با فقر،
کاهش تشنجات جهانی ،ياری به آفريقا و...
نداشت .شدت تضاد ميان امپرياليستها و رقابت
ميان آنها ،مقاومت خلقهای جهان در مقابل
زورگوئی و دوروئی امپرياليسم مانع از آن
است که بشود با آرايش اين مجامع از جمعی
غارتگر ،فرستادگان نجات ساخت .تنها توافقی
که آنها از آن به نام موفقيت ياد کرده و بر سر
آن جشن میگيرند ،توافق ميان روسيه و آمريکا
بر سر آتش بس در نزديکی مرز اردن است تا
اردن نيز به آشفتگی در منطقه دچار نشود .اين
تضميمن دو قدرت بزرگ در حفظ آتش بس
بيشتر منافع اسرائيل و اردن را در نظر دارد تا
مردم سوريه را .در سوريه به حفظ آتش بس
نياز نيست ،کسانی که مدعی مبارزه با تروريسم
هستند بايد متحدا با تروريستها مبارزه کنند و نه
اينکه تﻼش کنند دولت بشار اسد را که دولت
قانونی سوريه است با اسلحهی تجزيه سوريه و
يا ايجاد مراکز دسيسه و توطئه بنام پايگاههای
"اپوزيسيون سوريه" تضعيف کنند .نشست
سران  ٢٠کشور در هامبورگ بدون تيجه و
با فضاحت به پايان رسيد .دهها هزار نفر
نيروهای انقﻼبی و دموکرات و بشردوست بر
ضد اين غارتگران دست به تظاهرات زدند و
ماشين انتظامی سیهزارنفره دولت آلمان همراه
با نيروهای ويژه نتوانستند جلوی اين مبارزه را
بگيرند .خشم طبقه حاکمه آلمان قابل توصيف
نيست .اين اقدام ورشکسته تف سرباﻻئی به
چهره امپرياليسم آلمان است که مدعی رهبری
اروپاست و با اين رهبری جز ايجاد نفرت در
اروپا به ضرر مردم آلمان دستآورد معنوی
ديگری نداشته است.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
پترزبورگ امضاء شده بود و در کنار سرنوشت
ايران سرنوشت افغانستان و چند کشور ديگر را
نيز تعيين میکرد.
با وجود اعتراضات ايران به اين قرارداد ،مواد
آن عمﻼً توسط قوای نظامی و نفوذ
امپرياليستهای روس و بريتانيا در عمل اجراء
میشد و در زمان جنگ جهانی اول نيز به بهانه
جنگ با عثمانی ،مناطقی از ايران مدتی به
اشغال روسيه و بريتانيا در آمده بود .روسها تا
زمان انقﻼب اکتبر بر حفظ منافع به دست
آمدهشان از اين قرارداد اصرار داشتند.
انقﻼب کبير اکتبر به عمر اين قرارداد
استعماری پايان داد و استقﻼل ايران را به
رسميت شناخت .مردم ميهن ما اقدام انقﻼبی
پرولتاريای روسيه و بلشويکها را عامل مهمی
در تامين استقﻼل ايران میدانند.
پس از انقﻼب اکتبر ،در  ٢٧دی ١٢٩۶
خورشيدی) ١٩١٨ميﻼدی( قرارداد سن
پترزبورگ با بيانيه لنين عمﻼً ملغی شد.
انقﻼب اكتبر  ١٩١٧در همان نخستين روزهای
پيروزی ،تاثيرات خود را بر ايران گذاشت .در
 ١۴آذر  /١٢٩۶پنجم دسامبر  ،١٩١٧يعنی
تقريبا ً چهل روز پس از وقوع انقﻼب و روی
كار آمدن لنين ،اعﻼميه ی مهمی خطاب به
مسلمانان مشرق زمين از طرف حکومت
كمونيستی روسيه انتشار يافت .بخشی از اين
اعﻼميه ی بسيار مفصل كه مربوط به ايران
است ،به شرح زير است:
"رفقا و برادران!!
در روسيه حوادث بزرگی در حال تكوين و
انجام است .جنگ خونين كنونی)جنگ جهانی
اول( كه با نيت تجاوز به سرزمين های بيگانه و
تقسيم خاك ملل ديگر شروع شده،به پايان خود
نزديك میشود .دنيای ديگری پا به عرصه ی
وجود گذاشته است .اين دنيا ،دنيای رنجبران و
ملل آزاد شده است .در پشت سر انقﻼبی كه در
روسيه انجام گرفته ،حكومتی كه مولود اراده ی
كارگران و دهقانان روسی است ،ايستاده است.
ای مسلمانان مشرق زمين! ای ايرانيان! ای
ترکان! ای اعراب! ای هنديان! روی سخن ما
با شماست :با شما كه زندگانیتان ،جانتان،
مالتان و ناموستان قرنها زير پای غارتگران
اروپايی مانده و له شده بود.
ما رسما ً اعﻼم میداريم كه تمام پيمانها و
قراردادهای سری كه تزار مخلوع روسيه با
انگلستان و فرانسه امضا كرده بود و طبق مفاد
آن قرار بود قسطنطنيه)استانبول( پس از
خاتمهی جنگ به روسيه داده شود و حكومت
مخلوع »كرنسكی« نيز همان قراردادها را تأييد
كرده بود ،همگی باطل و كان لم يكن و از
درجهی اعتبار ساقطند.
جمهوری سوسياليستی روسيه و حكومت كه
مجری اوامر آنهاست ،يعنی شورای
كميسرهای خلق ،هر دو با تصرف خاك ديگران

صفحه ۴
مخالفند ،ما رسما ً اعﻼم میداريم كه قسطنطنيه
مال تركهاست و بايد مثل سابق در تصرف
مسلمانان باقی بماند.
ما رسما ً اعﻼم میداريم كه عهدنامهها و
توافقهای پيشين روسيه و انگلستان كه ايران را
ميان دو كشور امپرياليست تقسيم كرده
بود ،باطل و كان لم يكن و از درجهی اعتبار
ساقطند)قراردادهای  ١٩٠٧و .(١٩١۵
ای ايرانيان!
به شما قول میدهيم كه به محض پايان عمليات
نظامی ،سربازان ما خاك كشورتان را تخليه
كنند و شما مردم ايران حق داشته باشيد كه
آزادانه درباهی سرنوشت آتی خود تصميم
بگيريد...
رئيس شوراهای كميسرهای خلق :لنين
كميسر خلق برای امور مليتها :استالين"

اين اعﻼميه نخستين قدمی بود كه دولت شوراها
دربارهی ايران برداشت و اميدهای فراوانی را
در دلها ايجاد كرد .دولت شوروی به منظور
جلب دوستی ايران در اين يادداشت ،كليهی
امتيازات مخالف حاكميت و استقﻼل ايران را كه
در دورهی تزارها به روسيه واگذار شده بود،
لغو كرد و به ايرانيان وعده داد كه اين دولت در
اخراج قوای انگليس و عثمانی از خاك ايران به
آنها كمك و از ادعاهای آن كشور دربارهی
مطالبهی خسارت زمان جنگ پشتيبانی خواهد
نمود.
دولت شوروی در ادامهی مواضع انقﻼبیاش و
تبيين ديدگاه خود دربارهی ايران و مردم ايران،
سياست نرمش و مﻼطفت خود را فزونی
بخشيد ،به طوری كه در تكميل بيانيههای خود
دربارهی قراردادهای روسيهی تزاری با ايران،
قرارداد  ١٩٠٧را به صورت رسمی ملغی
اعﻼم كرد.
در قسمتی از نامهی رسمی دولت شوروی به
ايران در تاريخ  ١۴ژانويهی ١٩١٨مطابق ٢۴
دی  ١٢٩۶به سفارت ايران در پطرزبورگ
اعﻼم داشت:
"معاهدهی  ١٩٠٧نظر به اين كه برعليه آزادی
و استقﻼل ملت ايران بين دولتين روس و
انگليس بسته شده ،به كلی ملغی و تمام معاهدات
سابق و ﻻحق آن نيز از درجهی اعتبار ساقط
خواهد بود".
اين اقدام يک جانبه روسيه سوسياليستی دسيسه
تقسيم استعماری ايران را ميان امپرياليستها
برهم زد و نيروی آزاديخواهان در ايران را
*****
تقويت نموده و به شدت به موقعيت امپرياليسم
انگلستان صدمه زد .البته اين امپرياليسم همراه
انقﻼب اکتبر و تاثير....
با امپرياليسم آمريکا با دسيسه و کودتا تﻼش
انقﻼبی
جنبش
اوج
دولت ايران در زمان
کردند روح اين معاهده استعماری را تا انقﻼب
از
دور
به
١٩٠۶
سال
مشروطه در ايران در
بهمن  (١٩٧٩)١٣۵٧حفظ کنند و سلطه خويش
چشم مردم ايران امضاء شد؛ بعد از پيروزی
را بر ايران حاکم گردانند .ايران استقﻼل خويش
انقﻼب مشروطه در ايران که نخستين
را از جمله مديون بلشويکهای شوروی
مجلس
انقﻼب دموکراتيک در آسيا بود،
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
میداند .بعد از الغاء اين قرارداد
تشکيل
ملی برای نخستين بار در ايران
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fre
استعماری)قرارداد سنپترزبورگ( و
وجود
از
شد و نمايندگان بعد از اطﻼع
f=ts
تامين استقﻼل ايران ،دولت جوان اتحاد
رد
در
تندی
چنين قرارداد ننگينی پاسخ
جماهير شوروی سوسياليستی در
تاريخ
در
امپرياليستها
آن منتشر کردند.
چارچوب سياست همزيستی مسالمتآميز
 ١۶سپتامبر  ١٩٠٧با بی شرمی و به
ميان دولتها ،پيشنهاد انعقاد يک قرارداد
صورت طلبکارانه ايران را رسما ً در
دوستی با ايران نمود که اين سند)قرارداد
جريان انعقاد اين پيمان استعماری قرار
دوستی ايران و ...ادامه در صفحه۵
داده بودند .اين پيماننامه در سن

امپرياﻟيسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دشمن شماره يک بشريت است
ِ
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انقﻼب اکتبر و تاثير....
شوروی  (١٩٢١تضمين کننده استقﻼل ايران
در مقابل تجاوز خارجی به ايران بود .ايران در
سايه حضور دولت سوسياليستی شوروی و
قرارداد دوستی با وی ،موفق شد در شرايط
مناسب جهانی در اوايل سال  ١٩۵٠به ملی
کردن صنايع نفت خويش بر ضد امپرياليسم
انگلستان دست بزند .امپرياليستها از اين اقدام
ملی و ضد استعماری ايرانيان به شدت ناراضی
رژيم
بودند ،بطوريکه با دسيسههای فراوان،
ِ
ملی ايران يعنی حکومت دکتر ﷴ مصدق
ِ
حاکم ِ
را که رهبری مبارزات مردم برای ملی کردن
صنعت نفت را به عهده داشت ،توسط
سازمانهای جاسوسی بريتانيا و آمريکا و در
تبانی با يکديگر سرنگون نموده ،ﷴ رضا شاه
را که در اثر مبارزه ضد استعماری مردم ايران
به خارج فرار کرده بود و در رم در ايتاليا
زندگی می کرد ،مجددا بر سر کار آوردند.
فراموش نکنيم که ارتش امپرياليسم انگلستان
قصد داشت برای اشغال آبادان نيروی نظامی به
ايران پياده کند .تنها نفس وجود قرارداد دوستی
ايران و شوروی مورخ  ١٩٢١مانع از اين اقدام
تجاوزکارانه شد .از آن زمان با تفوق امپرياليسم
آمريکا در ايران ،رژيم پهلوی بيش از پيش
وابسته به امپرياليسم گرديد و شاه ايران به
عنوان عامل امپرياليسم آمريکا در منطقه،
هيچگاه به تعهدات خويش نسبت به اين قرارداد
دوستانه با اتحاد شوروی سوسياليستی عمل
نکرد و ايران را با کشاندن به عرصه
همکاريهای نظامی و انعقاد پيمانهای
نظامی)قرنطينه به دور شوروی سوسياليستی(
از جمله قرارداد نظامی سنتو CENTOبا
امپرياليستها ،به بخش فرعی پيمان ناتو بدل کرد
که وظيفه آن محاصره اتحاد جماهير شوروی
سوسياليستی بود .ايران در طی زمان با افزايش
نفوذ امپرياليسم آمريکا در ايران به پايگاه اين
امپرياليسم و به ژاندارم منطقه بدل شد .آمريکا
ايران را به مرکز جاسوسی بر ضد اتحاد
جماهير شوروی بدل نمود و بزرگترين دستگاه
شنود را در شمال ايران تحت نظر کارشناسان
آمريکائی-حتی زمانی که ديگر شوروی
سوسياليستی نبود -ايجاد کرد .حضور  ۵٠هزار
مستشار نظامی آمريکائی در ايران ناقض بند ۵
قرارداد دوستی با اتحاد شوروی بود که ايران
را به سکوئی برای تجاوز به شوروی بدل می-
کرد .ما در زير به بخشی از بندهای اين قرارداد
اشاره میکنيم تا تائيدی بر سند دوستی ميان
مردم ايران و بلشويکهای شوروی گذارده باشيم.
انقﻼب کبير اکتبر در صد سال پيش نه تنها
دنيای جديدی خلق کرد ،بلکه از ريشه در
سرنوشت مردم ايران نيز اثر گذاشت و کمر
نظام فرتوت استعماری انگلستان را درهم
شکست و آزادی خلقها را به ارمغان آورد.
اينکه حتی امروز بورژوازی ايران اعم از ملی
و ضد ملی اين چنين ضد روسيه است نه ناشی
از جنايات تزاريسم عليه ايران است بلکه از اين
است که روسيه سوسياليستی شد و اين خاری به
چشم همه بورژواهای جهان بود .نفرت
بورژوازی ايران عليه روسيه نفرت عليه
امپرياليسم نيست نفرت عليه سوسياليسم است.
آنها میخواهند با موذيگری مرزهای ميان
تزاريسم ،سوسياليسم ،سوسيال امپرياليسم و
امپرياليسم روس را بزدايند و جالب است که
آنها هنوز هم امپرياليسم آمريکا را دوست مردم
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ايران و عامل موثر "آزادی و دموکراسی" و
مظهر "دنيای آزاد" در جهان جا میزنند.
در متن "قرارداد دوستی دو جانبه ايران و اتحاد
جماهير شوروی سوسياليستی  "١٩٢١از جمله
می آيد:
"فصل اول
دولت شوروی روسيه مطابق بيانيههای خود
راجع به مبانی سياست روسيه نسبت به ملت
ايران مندرجه در مراسﻼت  ١۴ژانويه ١٩١٨
و  ٢۶ژوئيه  ١٩١٩يک مرتبه ديگر رسما ً
اعﻼن مینمايد که از سياست جابرانه که
دولتهای مستعمراتی روسيه که به اراده
کارگران و دهاقين اين مملکت سرنگون شدند
نسبت به ايران تعقيب مینمودند قطعا ً صرف
نظر مینمايد .نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق
به اين که ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و
بتوانند آزادانه در دارايی خود تصرفات ﻻزمه
را بنمايد دولت شوروی روسيه تمام معاهدات و
مقاوﻻت و قراردادها را که دولت تزاری
روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران
را تضييع مینمود ملغی و از درجه اعتبار
ساقط شده اعﻼن مینمايد).تکيه همه جا از
حزب کار ايران-توفان(.
فصل دوم
دولت شوروی روسيه از سياست دولتهای
روسيه تزاری که بدون رضايت ملل آسيا و به
بهانه تامين استقﻼل ملل مزبوره با ساير ممالک
اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد مینمودند
که باﻻنتيجه منجر به استمﻼک آن میگردد
اظهار تنفر مینمايد ،اين سياست جنايت کارانه
را که نه تنها استقﻼل ممالک آسيا را منهدم
مینمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص
غارتگران اروپايی و تعديات مرتب آنها قرار
میداد دولت شوروی روسيه بدون هيچ شرطی
نفی مینمايد .نظر به آنچه گفته شد و مطابق
اصول مذکوره در فصل اول و چهارم اين
معاهده دولت شوروی روسيه استنکاف خود را
از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به
تضعيف و محفوظ نماندن سيادت ايران بشود
اعﻼن نموده و کليه معاهدات و قراردادهايی را
که دولت سابق روسيه با ممالک ثالثی به ضرر
ايران و راجع به آن منعقد نمودهاست ملغی و از
درجه اعتبار ساقط میداند) .تکيه همه جا از
حزب کار ايران-توفان(.
...
فصل چهارم
با تصديق اينکه هر يک از ملل حق دارد
مقدرات سياسی خود را بﻼمانع و آزادانه حل
نمايد هر يک از طرفين متعاهدتين از مداخله در
امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و
جدا خودداری خواهد نمود.
فصل پنﺠم
طرفين معظمتين متعاهدتين تقبل مینمايند که:
) (١از ترکيب و يا توقف تشکيﻼت و يا
دستجات)گروپها( به هر اسم که ناميده شوند و
يا اشخاص منفرد که مقصود تشکيﻼت و
اشخاص مزبوره مبارزه با ايران و روسيه و
همچنين با ممالک متحده با روسيه باشد در
خاک خود ممانعت نمايند و همچنين از گرفتن
افراد قشونی و يا تجهيزات نفرات برای صفوف
قشون و يا قواء مسلحه تشکيﻼت مزبوره در
خاک خود ممانعت نمايند (٢) .به کليه ممالک و
يا تشکيﻼت قطع نظر از اسم آن تشکيﻼت که
مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نبايد

صفحه ۵
اجازه داده شود که به خاک هر يک از طرفين
معظمتين متعاهدتين تمام آنچه را که ممکن است
بر ضد متعاهد ديگر استعمال شود وارد نموده و
يا عبور دهند (٣) .با تمام وسايلی که به آن
دسترس باشد از توقف قشون و يا قواء مسلحه
مملکت ثالث ديگری در صورتی که احتمال
ِب َر َود توقف قواء مزبوره باعث تهديد سرحدات
و يا منافع و يا امنيت متعاهد معظم ديگر
میشود بايد در خاک خود و متحدين خود
ممانعت نمايد.
فصل ششم
طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت حاصل
کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسيله
مداخله مسلحانه سياست غاصبانهای را در خاک
ايران مجری دارند يا خاک ايران را پايگاه
حمﻼت نظامی بر ضد روسيه قرار دهند و اگر
ضمنا ً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحاد
شوروی روسيه و متحدانش را تهديد کند و
دولت ايران خودش نتواند اين خطر را عليرغم
درخواست يکباره روسيه رفع نمايد ،دولت
شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به
خاک ايران وارد نمايد تا آنکه برای دفاع از
خود اقدامهای ﻻزم نظامی را به عمل آورد.
دولت شوروی روسيه متعهد است که پس از
رفع خطر بﻼدرنگ قشون خود را از قلمرو
ايران خارج نمايد.
....
فصل هشتم
دولت شوروی روسيه انصراف قطعی خود را
از سياست اقتصادی که حکومت تزاری روسيه
در شرق تعقيب مینمود و به دولت ايران نه از
ديدگاه توسعه اقتصادی و ترقی ملت ايران ،بلکه
برای اسارت سياسی ايران پول میداد اعﻼن
مینمايد .بنابراين دولت شوروی روسيه از هر
نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت
تزاری به ايران داده است صرف نظر کرده و
اينگونه استقراضها را نسخ شده و غيرقابل
تاديه می شمارد و همچنين دولت شوروی روسيه
از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد
مملکتی ايران که وثيقه استقراضهای مذکوره
بودند صرف نظر مینمايد) .تکيه همه جا از
حزب کار ايران-توفان("... .
نگاهی به متن اين قرارداد نشان میدهد که
بلشويکها عميقا بر ضد استعمار و امپرياليسم
صميمانه مبارزه میکردند و مانند سوسيال
دموکراتها جريانهائی نبودند که در حرف
سوسياليست و در عمل امپرياليست باشند .اين
اقدامات انقﻼبی بلشويکها تمام باند سوسيال
دموکراسی جهانی را بی اعتبار کرد.
از فردای انقﻼب اکتبر جنبش کمونيستی در
ايران رو به قدرت نهاد و امپرياليسم انگلستان
مصمم شد که در ايران يک حکومت متمرکز،
قدرتمند و سرکوبگر بر سر کار آورد که به
مناسبات ملوکالطوايفی و ضعف قدرت
مرکزی در ايران پايان داده و ايران را به
سپری قدرتمند در مقابل کمونيسم در جنوب
شوروی بدل کند .امپرياليسم انگلستان می-
هراسيد ضعف قدرت مرکزی در ايران به
افزايش نفوذ کمونيسم منجر گردد و به همين
جهت سلسله پهلوی را با ياری دستياران خويش
که نوکران کهنه استعمار در ايران بودند بر سر
کار آورد .روی کار آوردن رضا خان پدر ﷴ
رضا شاه به عنوان مستبد و سرکوبگر بزرگ
نتيجه اين سياست جديد ...ادامه در صفحه۶

،

شماره  ٢٠٩مرداد ماه ١٣٩۶

انقﻼب اکتبر و تاثير....
امپرياليسم انگلستان در ايران بود .پسر وی ﷴ
رضا شاه به منزله ديکتاتور بعدی ،در خدمت
منافع امپرياليسم جهانی همان سياست را در
ايران تا انقﻼب  ١٩٧٩ادامه داد و بر ضد
مصالح مردم ايران به امپرياليسم انگلستان و
بعدا آمريکا خدمت کرد.در زمان دولت بازرگان
که يکی از دولتهای ضد کمونيست ايران بود
دکتر يزدی وزير امور خارجه وی که دست-
پرورده آمريکا و ضد کمونيست معروفی بود
اين پيمان دوستی را ملغی ساخت و به اين
ترتيب وقتی روسيه سوسيال امپرياليستی
فروپاشيد دست ايران به جائی نرسيد تا حقوقی
را که در دريای خزر توسط دولت بلشويکی به
دست آورده بود از جمهوریهای مستقل از
فدراسيون روسيه طلب کند .اين جمهوریها
هرگز خويش را وارثان تعهدات روسيه شوروی
بر مبنای قرارداد يکطرفه ملغی شده از طرف
ايران نمیدانستند .جمهوری سرمايهداری
اسﻼمی ايران در اين زمينه سکوت مرگ اتخاذ
کرده است.

*****
تﺠليل از مبارزات جنبش کمونيستی...
توده ايران موجی ميليونی و تودهای از مردم به
ميدان آمدند که با سياست بطور کلی و حقوق
دمکراتيک آشنا شدند .سياست به زندگی مردم
تبديل شد و از چنگ رجال سياسی بدر آمد .در
اين دوران بود که تودهها به نيروی خود و تاثير
فعاليت خويش پی بردند .سياست از خانههای
رجال سياسی سنتی ايران به عرصه خيابانها و
ميدانها و کارخانهها و ورزشگاهها کشيده شد.
کارگران ،دهقانان ،زنان ،جوانان و روشنفکران
ايران با دنيای نوينی آشنا شدند که در اثر
اختناق قرون گذشته به آن دسترسی نداشتند.
جامعه ايران در اثر فعاليتهای حزب توده ايران
تکان خورد ،تکانی آتش فشانی که نتايج اين
تکان تا به امروز که ما در اينجا گرد آمدهايم
احساس میشود .نقش تاريخی و اجتماعی حزب
توده ايران را بايد در اين متن و در اين مسير
مورد ارزيابی علمی قرار داد و نه بر اساس
صحبتهای درگوشی و کينه توزی ضربه-
خوردگان غنی و اطاقهای فکری سازندگی
افکار عمومی .حزب توده در اثر از
جانگذشتگی اعضايش ،فعاليتهای روشنگرانه و
انقﻼبيش ،فرهنگ و هنر ايران ،ادبيات ايران،
موسيقی ايران و ..را متحول ساخت .به شمهای
از اين فعاليتها نظری افکنيم:
تشکيل شورای مرکزی اتحاديه کارگران ايـران
در اسفندماه .١٣٢٠
تشکيل نخستين سازمان جوان کشور)سازمان
جوانان توده( در فروردين ماه .١٣٢٢
تشکيل نخستين اتحاديه دهقانی در کشور در
خردادماه .١٣٢٢
تشکيل “تشکيﻼت دموکراتيک زنان ايران” در
تيرماه .١٣٢٢
تشکيل شورای متحده مرکزی کارگران و
زحمتکشان کشور در  ١١ارديبهشت ماه
.١٣٢٣
تشکيل "جبهه آزادی" در تابستان  ١٣٢٣با
شرکت روزنامهنگاران و مديران نشريات
مترقی برای دفاع از آزادی افکار و بر ضد
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خطر بازگشت استبداد در ايران.
مبارزه برای به رسميت شناختن حقوق کارگران
و تصويب قانون کار.
مبارزه برای اصﻼحات ارضی به نفع دهقانان.
مبارزه برای کسب حق انتخابات برای زنان
ايران با شعار زنان بايد در سياست دخالت کنند.
حزب توده ايران صدها نشريه در عرصه های
سياسی ،هنری ،طنز ،علمی ،تاريخی ،فلسفی
و ...منتشر کرد.
دراين دوران بزرگترين جنبشهای تودهای به
رهبری حزب توده ايران به وقوع پيوست و
مردم با دنيای مدرن و متمدن آشنا شدند .لگدی
که حزب توده ايران به رژيم سلطنت زد
سرانجام به نابودی دودمان پهلوی در ايران
منجر شد.
حزب توده ايران تنها تشکلی در ايران بود که
از حقوق زحمتکشان دفاع میکرد ،ماهيت
امپرياليسم بريتانيا و آمريکا را به مردم ايران
عليرغم خوشبينی بورژوازی ملی ايران نسبت
به آنها شناساند.
حزب توده ايران نخستين تشکلی بود که بر ضد
شرکت استعماری نفت انگليس و ايران به
مبارزه برخاست و خواهان اخراج آنها از ايران
شد .بسياری از کارگران خوزستان برای قطع
دست امپرياليسم بريتانيا از ايران جان دادند .اين
شرکت نفت که بر اساس قرارداد استعماری
دارسی در ايران بوجود آمده بود تا آن روز
مورد انتقاد هيچکدام از سياستمداران ملی ايران
نبود و هيچکدام از آنها بر ضد اين شرکت
استعماری مبارزهای نکرده بودند و برای آن
اهميتی قايل نبودند.
حزب توده ايران مردم ايران را با مفاهيم و
مقوﻻتی نظير امپرياليسم ،سوسياليسم،
انترناسيوناليسم پرولتری ،حق ملل در تعيين
سرنوشت خويش ،حزبيت ،جبهه واحد،
دموکراسی ،مبارزه ضد فاشيستی و ...آشنا
ساخت و سطح آگاهی آنان را عليرغم دشمنی
طبقات حاکمه ايران افزايش داد .روزنامه
خوانی و کتابخوانی ،رفتن به تئاتر در ميان
مردم رايج شد .جامعه سياسی شد و به حرکت
درآمد.
جنبش سواد آموزی و استقرار کﻼسهای اکابر
از دستآوردهای کمونيستهای ايران از جمله
حزب توده ايران است .حزب توده ايران
کارگران ،جوانان ،زنان را در ابعاد وسيع به
مبارزه اجتماعی کشاند و مارکسيسم لنينيسم را
در ايران به نيروی مادی بدل کرد .نگارش
تاريخ ايران بدون نقش تاريخی حزب توده ايران
امکانپذير نيست .ولی شما هرگز در قرائت
تاريخ ايران که با دست طبقات حاکمه نوشته
شده است به نقش تاريخی حزب توده ايران
برخورد نمیکنيد و طوری جلوه داده میشود که
گويا اين سکوت کامﻼ بديهی است.
ولی متاسفانه اين حزب کمونيستی و انقﻼبی در
مهاجرت به حلقوم رويزيونيسم در غلطيد و
حيثيت خويش را برباد داد .همدستی اين حزب
با رژيم جمهوری اسﻼمی در خدمت مطامع
شوروی لکه ننگی در تاريخ اين حزب باقی
گذارد که تا به امروز نيز سعی میکنند با
تئوریسازی و ﻻپوشانی حقايق آنرا به
فراموشخانه تاريخ بسپارند.
سازمان مارکسيستی ﻟنينيستی توفان
بعد از پذيرش نظريات رويزيونيستی خروشچف

صفحه ۶
از جانب کميته مرکزی حزب توده ايران و تائيد
دروغهای خروشچف در مورد استالين ،و پس
از اينکه کميته مرکزی حزب توده تﻼش کرد به
صورت حزب قانونی اعليحضرت در ايران در
آيد و از سرنگونی رژيم پهلوی دست کشيد .اين
حزب از مارکسيسم لنينيسم و از تمام سنتهای
انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران .از سنن انقﻼبی
سوسيال دموکراسی انقﻼبی ايران ،حزب
کمونيست ايران ،تاثيرات عميق گروه ارانی در
رشد جنبش کمونيستی ايران دست کشيد .در
پلنوم يازده حزب توده ايران در  ٣٠ديماه
 ١٣٤٣اين انشعاب صورت عملی پيدا کرد و
کميته مرکزی حزب توده به دنبالهروی از
شوروی رويزيونيستی به تمام گذشته انقﻼبی
خويش خط بطﻼن کشيد .از اين تاريخ ما با دو
دوره ،دوره کمونيستی و انقﻼبی و دوره ضد
کمونيستی و ارتجاعی در تاريخ حزب توده
ايران روبرو هستيم .ماهيت اين حزب با
انشعاب از جنبش کمونيستی و دست پروردگی
از شوروی خروشچفی به يک نيروی ضد
انقﻼبی بدل شد که سير رويدادها صحت
پيشگوئیهای سازمان مارکسيستی لنينيستی
توفان در مورد اين حزب و سرنوشت شوروی
و سرنوشت رويزيونيسم را ثابت کرد .رهبری
مبارزه جبهه مارکسيستی لنينيستی به عهده رفقا
قاسمی ،فروتن و سغائی بود .رفقا قاسمی و
فروتن بعد از انشعاب رويزيونيستها ،سازمان
مارکسيستی لنينيستی توفان را در  ٢٥تير
 ١٦ )١٣٤٦ژوئيه  ١٩٦٧ميﻼدی( بنيانگذاری
کردند و پرچم مبارزه بر ضد رويزيونيسم و
کاستريسم را که به بهانه مبارزه عليه
"اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران" از
روز ضد رويزيونيستی طفره
مبارزه عمده و
ِ
میرفت ،به کف گرفتند و نسلی کمونيست بر
اساس دانش علمی مارکسيسم لنينيسم تربيت
نمودند .نشريه نحست توفان کمونيستی يکماه بعد
در مرداد ماه  ١٣٤٦منتشر شد .امسال  ٥٠سال
از اين تاريخ پرافتخار میگذرد .رفقای بنيانگذار
توفان در ميان ما نيستند ،ولی تاثيری که آنها در
جنبش کمونيستی ايران باقی گذاردند ،عليرغم
دسيسههای رويزيونيستها و جاسوسان پنهان و
آشکار آنها ،عليرغم خرابکاری کاستريستها،
گواريستها و ماريگﻼئيستها)چريکهای شهری
در آمريکای ﻻتين-توفان( ،تئوريهای ضد
انقﻼبی "سه دنيا" و نافيان امپرياليسم و مدافعان
اولترا امپرياليسم و همه دشمنان لنينيسم ،بالنده و
سربلند به مبارزه ضدامپرياليستی ،دموکراتيک
و مارکسيستی لنينيستی خود برای استقرار
سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا در ايران و
تقويت انترناسيوناليسم پرولتری مبارزه میکند.
ما امروز شاهد فروپاشی شوروی و دنيای
رويزيونيسم و همه تفکرات انحرافی انقﻼبی-
نمائی خرده بورژوازی هستيم .توفان در امروز
از فراز و نشيبهای فراوان عبور کرده و با
آموزش و کسب تجربه مسئوﻻنه از مبارزه و
احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مردم
ايران و جنبش کارگری هر روز بيشتر در
جهت وحدت و همکاری که شرط وحدت در
جنبش کارگری و مبارزه با تفرقه آن است
پيشرفته است .حزب کار ايران)توفان( در سال
 ٢٠١٧در  ٥٠سالگی تاسيس سازمان
مارکسيستی لنينيستی توفان محصول اين تاريخ
و اين مبارزه است .تنها ...ادامه در صفحه٧

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

،

شماره  ٢٠٩مرداد ماه ١٣٩۶

تﺠليل از مبارزات جنبش کمونيستی...
حزب ماست که ادامه دهنده و وارث سنتهای
انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران است .ميراث اين
گذشته عبارت است از :جنبش سوسيال
دموکراسی انقﻼبی در ايران ،حزب کمونيست
ايران ،فعاليت گروه  ٥٣نفر و دوره نخست
تاريخی فعاليت کمونيستی حزب توده ايران تا
سقوطش به آغوش نيکيتا خروشچف.
حزب کار ايران) توفان( حزب تراز نوين طبقه
کارگر ايران است و با پيگيری و مبارزه
سرسختانه با مدعيان دروغين کمونيست که همه
آنها دشمنان ديکتاتوری پرولتاريا و حزب لنينی
طبقه کارگر هستند ،مبارزه میکند .پرچم ما در
اين مبارزه شخصيت تاريخی رفيق استالين
مرز روشن ميان
خواهد بود که به صورت
ِ
رويزيونيستها ،ضد کمونيستها و مارکسيست
لنينيستها نمايان است .استالين پرچم است و وی
پرچم ماست.

*****
صدسال انقﻼب اکتبر...
اسکندر و تار و ضرب هنرمندان ديگری،
گوشههائی از هنر مردمی را از بدو انقﻼب
مشروطيت تا به امروز در دو بخش به سمع
حضار رساند بهطوريکه آنها همه سالن را با
خود همراه ساخته بودند .اين دو برنامه هنری
موسيقی گشت و گداری در عرصههای
گوناگون مبارزات مردم ايران تا به امروز بود.
مبارزهای که تا نابودی استبداد ،استعمار و
استثمار ادامه دارد.
حال نوبت نمايش فيلم انقﻼب کبير اکتبر فرا

صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
رسيده بود .اين فيلم بهصورت گزينش صحنه-
های گويائی از متن کامل آن به صورت
دستچين شده به صحنه نمايش گذارده شد.
مجری برنامه اعﻼم کرد:
اين فيلم بيان قهرمانی طبقه کارگر روسيه در
آزادی روسيه از چنگ ديکتاتوری بورژوازی
و استقرار سوسياليسم در نخستين کشور جهان
است .اين فيلم نشان میدهد که انقﻼب کار توده-
ها و رهبری انقﻼب سوسياليستی کار حزب
طبقه کارگر است .در روسيه ،رفقا لنين و
استالين اين کار بزرگ را در رهبری حزب به
انجام رساندند و دسيسههای بورژوازی
امپرياليستی را که هنوز می خواستند جنگ
امپرياليستی برای تقسيم جهان را ادامه دهند بر
آب ساختند.
به اين ترتيب بخش نخست برنامه که تجليل از
صد سالگی انقﻼب اکتبر بود به پايان رسيد و
بعد از اعﻼم تنفس و صرف شام بخش دوم
برنامه که تجليل از جنبش کمونيستی ايران تا به
امروز بود آغاز گرديد.
مجری برنامه اعﻼم داشت:
ما امسال تاريخ بيش از صد سال جنبش سوسيال
دموکراتيک و کمونيستی ايران و  ٥٠سال
جنبش ضد رويزيونيستی ايران را جشن می-
گيريم .سخنران بعدی به طور بسيار مختصر
شمهای از اين مبارزات و تاريخچه آنرا به سمع
حضار محترم میرساند.
سپس سخنران بعدی به علت حجم متراکم
موضوعات که بايد مبارزات سوسيال
دموکراسی در ايران ،حزب عدالت ،مبارزات
سازمان همت در قفقاز ،تاثيرات اين مبارزات

را در انقﻼب مشروطيت و تاسيس حزب
کمونيست ايران ،جنبش جنگل و تاثيرات اين
مبارزات بر ادبيات و فرهنگ ايران را نشان
میداد ،نخست به صورت شفاهی به علت ضيق
وقت بيان کرد و بخش مربوط به مبارزات
انقﻼبی و کمونيستی حزب توده ايران در دوران
نخست فعاليت انقﻼبی اين حزب و سپس انشعاب
آنها از کمونيسم و سرنگونی آنها به دامان
رويزيونيسم و برافراشتن پرچم "احياء حزب
طبقه کارگر ايران" و مبارزه با رويزيونيسم
خروشچفی توسط رهبران واقعی حزب توده
ايران رفقا احمد قاسمی و غﻼمحسين فروتن و
رفيق عباس سغائی به صورت کتبی قرائت
گرديد .متن کامل سخنرانی به صورت جداگانه
منتشر خواهد شد ... .ادامه دارد

*****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

مقاﻻت توفان اﻟکترونيکی شماره  ١٣٣مردادماه ١٣٩۶منتشر شد،آنرا در تارنمای توفان مطاﻟعه
نمائيد
پنﺠاهمين ساﻟگرد پايه گذاری تشکيﻼت توفان بر طبقه کارگر و تمامی کمونيستها وانقﻼبيون ايران مبارک باد!
پيام تسليت حزب کارايران)توفان( به مناسبت درگذشت رفيق مهپاره آهنی -گزارش مختصری از مراسم با شکوه سوگواری
برای رفيق مهپاره آهنی در آمستردام
به مناسبت درگذشت مريم ميرزاخانی رياضی دان برجسته ايران و جهان
حسين فريدون و وثيقه پنجاه ميلياردی -سياستهای دخالتجويانه و جنگطلبانۀ امپرياليسم آمريکا و همپالگانش بر ضد مردم
ايران محکوم به شکستاند
در تجليل از صد سالگی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر .گزارشی از همآيش مارکسيست -لنينيستهای اروپائی در شهر توبينگن
در آلمان فدرال -گزارش کوتاهی از مراسم بزرگداشت انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر توسط رفيق حاضری در همآيش م-ﻻمهای
اروپا -ده روزی که دنيا را تکان داد و سه روزی که ما درسهای گرانبهائی از آن آموختيم
مبارزه متحد! نه با نفی قاطعيت طبقاتی ما .درحاشيه انتخابات فرانسه
حمﻼت وحشيانه پليس به هزاران تظاهرکننده در نشست گروه (G 20)٢٠
گشت و گذاری در فيسبوک و شبکه تلگرام .پاسخ به چند پرسش

توفان اﻟکترونيکی شماره  ١٣٣مرداد ماه  ١٣٩۶اوت ٢٠١٧
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرشيو نشريات توفان

نشريه اﻟکترونيکی حزب کارايران

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

از ميراث انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران تﺠليل کنيم
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تﺠليل از مبارزات جنبش
کمونيستی ايران و  ۵٠سال
مبارزه ضد رويزيونيستی )پايان(
سخنرانی مختصری است که به مناسبت:
تﺠليل از مبارزات جنبش کمونيستی و ضد
رويزيونيستی در ايران ،از بدو پيدايش
جنبش سوسيال دموکراسی ،حزب کمونيست
ايران ،گروه  ۵٣نفر ،حزب توده ايران،
سازمان مارکسيستی-ﻟنينيستی توفان و حزب
کار ايران)توفان( ايراد شده است.
توفان بخش پايانی اين سخنرانی را برای
اطﻼع خوانندگان توفان منتشر میکند.
حزب توده ايران
حزب توده ايران در  ١٠مهر  ١٣٢٠بعد از
تبعيد رضاخان و تضعيف ارتجاع حاکم در
ايران و مبتنی بر موفقيتهای دولت
سوسياليستی شوروی در جنگ جهانی دوم و
نابودی فاشيسم هيتلری ،تاسيس شد .تاسيس
اين حزب با تکيه بر سنتهای سوسيال
دموکراسی انقﻼبی ،حزب کمونيست ايران،
گروه  ٥٣نفر ،گام بزرگی در بيداری ايرانيان
و برخاستن مردم از خواب قرون وسطائی
بود .در اثر فعاليت حزب...دامه در صفحه ۶
نشانی پست الکترونيکی

صد سال انقﻼب کبير اکتبر ۵٠ ،سال "توفان"
تﺠليل از انقﻼب اکتبر و مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی ايران)(٢
برگزاری موفق مراسم تﺠليل از صد ساﻟگی انقﻼب کبير سوسياﻟيستی اکتبر و تﺠليل از مبارزات جنبش
کمونيستی و ضد رويزيونيستی در ايران ،از بدو پيدايش جنبش سوسيال دموکراسی ،حزب کمونيست
ايران ،گروه  ۵٣نفر ،حزب توده ايران ،سازمان مارکسيستی-ﻟنينيستی توفان و حزب کار ايران)توفان(

در ادامه گزارش مراسم تجليل میخوانيم:
و آنگاه نخستين سخنران جشن متنی در تجليل از دستآوردهای انقﻼب اکتبر قرائت کرد
که بطور جداگانه به چاپ میرسد .وی تحت عنوان" :رفقای عزيز! ما امرورز به
مناسبت صد سالگی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر يعنی "همان ده روزی که دنيا را
تکان داد" و تجليل از ميراث جنبش کمونيستی ايران گرد آمده ايم وآن را جشن می-
گيريم" آغاز به سخن کرد و بيان داشت:
"صد سال پيش لنين براساس تجزيه و تحليل علمی تکامل اجتماعی روسيه ،براساسی
تجزيه و تحليل علمی اوضاع بينالمللی ،بهاين نتيجه رسيد که يگانه راه برون شدن از
اوضاع بحرانی سرمايهداری امپرياليستی ،جنگ و خانهخرابی و فقر و گرسنگی،
انقﻼب و پيروزی سوسياليسم در روسيه است .اين استنتاج برای بسياری از مردان پر
مدعای عالم آن زمان کامﻼ غيرمنتظره بود .پلخانف که يکی از برجستگان علم بود در
آن موقع لنين را تحقير میکرد و میگفت که لنين " هذيان میگويد" .ديگر مردان
"علم" که اشتهارشان کمترنبود اظهار میکردند که "لنين عقلش کم شده است" و بايد او
را هر چه ممکن است از سياست دور ساخت .آن موقع انواع و اقسام مردان "علم" عليه
ب علم میدانستند زوزه راه انداخته بودند .اما لنين
لنين که او را يک شخص مخر ِ
هراسی نداشت از اينکه برخﻼف جريان آب شنا کند و با کهنه پرستی به مبارزه
برخيزد .و لنين پيروز شد"...

مجری در آستانه برنامه هنری سيما و اسکندر بيان داشت :در هر دوره مبارزات مردم
چه در ايران و چه در جهان ما با هنر مردمی ،با موسيقی مردمی روبرو هستيم که هم
ملهم از مبارزات مردم است و هم بر مبارزات مردم تاثير میگذارد وظيفه ماست که
اين هنر مردمی را در مقابل هنر طبقات حاکمه که هنر شستشوی مغزی و تجليل از
منش فردی و تبليغاتی است تقويت کنيم .هنرمندان مردمی سيما و اسکندر نمونههای
زيبائی از اين هنر مردمی را به ما عرضه میکنند.
سپس سيما با صدای رسا ،پرطنين و زيبای خود با همراهی ويلن ...ادامه در صفحه ٧

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت.

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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