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به مناسبت انتشار کتابی در انتقاد به برنامه
سوسيال دموکراسی حزب توده ايران
مصوب کنگره ﺷشم

مبارزه با رويزيونيسم
يک وظيفه کمونيستی
است
حزب توده ايران کنگره رويزيونيستی
خويش را برگزار کرده و مصوباتی به
تصويب رسانده است که نﻔی موذيانه
مارکسيسم-لنينيسم است .البته رويزيونيسم
که دشمن مارکسيسم لنينيسم است هرگز با
زبان صميميت با طبقه کارگر سخن نمی-
گويد .اگر رويزيونيستها اعتراف میکردند
که رويزيونيست هستند و اعتقادی به
کمونيسم ندارند ،کار مبارزه اجتماعی ساده
میشد .رويزيونيستها نقاب مارکسيسم-
لنينيسم به چهره میزنند ،عباراتی از
مارکسيسم را به عاريه گرفته و تکرار می-
کنند ،ولی مضمون انقﻼبی آنرا تهی نموده و
جمﻼتی سرهمبندی مینمايند که خواننده
متوجه نشود که سرانجام تکليﻔش در عمل
چيست.
برنامه و مصوبات اخير حزب
رويزيونيستی توده ايران از اين قبيل اسناد
است.
حزب ما برای اينکه خوانندگان به اين شيوه
رويزيونيستی برنامهسازی پیبرند ،برخورد
به اين سند را از نظر تاريخی مد نظر قرار
میدهد و در کتابی که در نقد برنامه حزب
توده ايران تحت عنوان "حزب توده ايران-
گذار از رويزيونيسم به سوسيال دمكراسی،
با تجديد نظر در اصول عام ماركسيسم-
لنينيسم و خيانت به سوسياليسم و اتخاذ
سياست سازش طبقاتی" منتشر کرده است،
شما را شاهد میگيرد ...ادامه در صفحه ٣

بهمناسبت صدمين سالگرد انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر

پيروزی لنينيسم ،پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا
در انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر
دموکراسی انترناسيونال
قبل از انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر در روسيه ،سوسيال
ِ
دوم ،به رهبری کارل کائوتسکی ،يکی از اساسیترين اصول مارکسيسم را عمدا به
فراموشی سپرده بود و مانع میشد که سوسيال دموکراتهای انقﻼبی در مبارزه خويش
برای استقرار سوسياليسم به آن اتکاء کنند .اين مسئله اساسی همان مقوله "ديکتاتوری
پرولتاريا" بود و هنوز نيز هست.
نﻔی ديکتاتوری پرولتاريا و مخالﻔت با آن نه تنها آنروز ،بلکه امروز نيز مرز تمايز
ميان مارکسيست لنينيستها و دشمنان طبقه کارگر است .کسی نمیتواند با ديکتاتوری
پرولتاريا مخالف باشد و خود را کمونيست بنامد.
دشمنان کمونيسم برای فريب طبقه کارگر و برای ايجاد وحشت در خرده بورژوازی و
متحدان بالقوه آتی پرولتاريا ،برای منﻔرد کردن طبقه کارگر با ايجاد يک جو تبليغاتی
مسموم ،سعی دارند از "ديکتاتوری پرولتاريا" يک لولوخور خوره بسازند و
ديکتاتوری طبقاتی يک طبقه اجتماعی را با استبداد فردی و خودکامگی سﻼطين
مقايسه کنند .آنها از ديکتاتوری هيتلر و پينوشه سخن میرانند و آنها را مترادف با
ديکتاتوری پرولتاريا قلمداد میکنند .آنها با شيوه مﻼنقطی به لﻔظ "ديکتاتوری" می-
چسبند تا مضمون علمی آنرا مخدوش کرده و از آن منظور بدی را القاء نمايند .در
حالی که در اينجا سخن بر سر يک امر اخﻼقی نيست ،سخن بر سر يک بحث علمی و
جامعه شناسانه است.
کمونيستها بر اين نظرند که ماهيت کليه دولتها به مﻔهوم حاکميتها که تا کنون بشريت
از سر خود گذرانده و يا میگذراند و يا خواهد گذرانيد ،ديکتاتوری طبقاتیاند .ما در
علم تاريخ ،دولت غير طبقاتی که از همه طبقات به دفاع برخيزد نداريم .در همه
جوامع طبقاتی ،دولت محصول آشتیناپذيری تضادهای طبقاتی است و برای حﻔظ
وضع موجود و "تعادل" جامعه ،به نﻔع طبقه متمول و غنی ،به نﻔع طبقهايکه قدرت
اقتصادی را در دست دارد ،به ميدان میآيد و تﻼش می کند نظم مورد دلخواه اين طبقه
را برقرار و حﻔظ کند تا خللی در غارت و استثمار وی در جامعه پديد نيآيد .از نظر
علمی کليه دولتها به مﻔهوم حکومت و حاکميتها ماهيتا ديکتاتوریاند.
مارکس تمام مضمون نظريات علمی خويش را در اين سه عبارت خﻼصه کرده است
که ديکتاتوری پرولتاريا در مرکز آن قرار دارد .لنين اين نظريات را از قول مارکس
در کتاب "انقﻼب پرولتری و کائوتسکی مرتد" چنين بازتاب میدهد" :و اما درباره
خود بايد بگويم ،نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونى و نه کشف مبارزه ميان آنها،
هيچکدام از خدمات من نيست .مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تکامل تاريخى
اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح اقتصادى طبقات را بيان کردهاند.
کار تازهاى که من کردهام اثبات نکات زيرين است:
 -١اين که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخى معين تکامل توليد است.
 -٢اين که مبارزه طبقاتى الزاما به ديکتاتورى پرولتاريا منجر میشود،
 -٣اين که خود اين ديکتاتورى فقط گذارى است بهسوى امحاء همه طبقات و جامعهاى
بدون طبقه)رجوع شود به رساله من تحت عنوان "انقﻼب پرولترى و کائوتسکى
مرتد" چاپ پتروگراد و مسکو سال ."(١٩١٨
آنجا که مارکس از کشف جديد خود سخن میگويد "ديکتاتوری پرولتاريا" را منظور
دارد .مارکس نشان میدهد اين که ديکتاتوری طبقاتی مسئله جديدی نيست ،اين
ديکتاتوری قبل از وی و با پيدايش طبقات شکل گرفته و در تمام شيوه های توليد
بشری تا به امروز وجود داشته است .اين ديکتاتوری فقط جای خويش را تغيير داده از
ديکتاتوری طبقاتی برهداران ،به ديکتاتوری طبقاتی فئودالها و سرمايهداران بدل شده
که در آينده جای خويش را به ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا خواهد داد .البته هر
ديکتاتوری ابزار سرکوب است و به اين نيت نيز به کار میرود تا منافع معينی را
مورد حمايت قرار دهد.
کسی که ماهيت ديکتاتوری دولتها را نﻔی میکند به آموزش مارکسيستی دولت و
ماهيت طبقاتی دولت اعتقادی ندارد .مخالﻔان ديکتاتوری پرولتاريا در واقع همان
تئوریهای بورژوائی مربوط به دولت را قبول دارند مبنی بر اين که گويا دولت
...ادامه در صفحه ۵

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد

،

شماره  ٢١٠شهريورماه ١٣٩۶

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

 ١٠٠سالگی انقﻼب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای
سرمايهداری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم

صﻔحه ٢

،

شماره  ٢١٠شهريورماه ١٣٩۶
مبارزه با رويزيونيسم يک...
تا ببينيد که حزب توده ايران چگونه در گذشته
در دفاع از نظريات خروشچف و مبارزه با
لنينيسم و رفيق استالين عمل کرده است .شما با
انکار
مطالعه اين کتاب بر اساس اسناد غيرقابل
ِ
تدوين شده از طرف حزب توده ايران متوجه
میشويد که چگونه سازمان مارکسيستی-لنينيستی
توفان در گذشته ،اين نظريات رويزيونيستی را
به استناد متون مارکسيستی افشاء کرده است و
حزب رويزيونيستی توده ايران در مخالﻔت با
نظريات کمونيستی توفان و در حمايت از
نظريات رويزيونيستهای شوروی ،مقاﻻتی
منتشر نموده است .امروز پس از فروپاشی
دستگاه عظيم سوسيال امپرياليسم شوروی ،ديگر
امکان ندارد دسيسههای اين امپرياليسم و
نظريات ضد کمونيستی حاکم در حزب
رويزيونيست شوروی را که ضربه هولناکی به
جنبش کمونيستی زد ،منکر شد .اين است که
حزب رويزيونيستی توده ايران همان انتقادات
مارکسيست لنينيستها نسبت به نظريات
رويزيونيستی کنگره بيستم و "کنگره بيست دوم
حزب کمونيست شوروی" را مبنای ارزيابی
کنونی خويش و علل اساسی انحراف و سقوط
شوروی قرار داده است .هدف ما اين نيست که
در اين نقد نشان دهيم تا به چه حد اين بررسی
علل فروپاشی شوروی را نادرست و بی اساس
ارزيابی میکند ،ولی پرسش ما اين است که اگر
نظريات رفقای احزاب کمونيستی چين و آلبانی و
در ايران رفقای سازمان مارکسيستی لنينيستی
توفان در برخورد به نظريات رويزيونيستی
خروشچف و مصوبات کنگره بيستم و بيست دوم
حزب "کمونيست " شوروی نادرست بوده است و
حزب توده صﻔحات زيادی را در رد اين
نظريات سياه کرده است ،چگونه بيکباره خوابنما
شده که آن نظريات کمونيستها در گذشته،
نظريات امروز خودش نيز در بررسی کنونی
علل فروپاشی شوروی نيز میباشد .اگر حزب
توده ايران به اين گﻔتهها اعتقاد دارد بايد به
گذشته خود در مورد نظريات رويزيونيستی
خروشچف که اين حزب مدافع آن بوده است
برخورد کند و به انتقاد از خود بپردازد .ولی
حزب توده ايران چون اساس تحليلش را با اميد
بر نادانی و يا فراموشی افکار کادرها ،اعضاء و
کمونيستها بنا کرده است ،کوچکترين برخوردی
به گذشته خود و حمايتش از اين نظريههای
رويزيونيستی نمیکند ،توگوئی آن تودهایها اين
تودهایها نيستند و نظريات ديروزی آنها ربطی
به نظريات امروزی آنها ندارد .حزب
رويزيونيستی توده ايران به علت همين ماهيت
رويزيونيستی مسئوليتی در قبال جنبش کارگری
برای خود نمیشناسد و خود را پاسخگو نمیداند.
دروغی که آنها در ديروز به طبقه کارگر می-
گﻔتند ربطی به حرفهای امروزشان ندارد .البته
حزب کار ايران مسرور خواهد بود که
رويزيونيستها ناچار شدهاند به گوشهای از
نظريات انحرافی خويش برخورد نمايند و آنرا به
نقد بکشند راه ديگری هم بعد از فروپاشی
شوروی برای آنها نمانده است ،ولی تصحيح
اشتباهات واقعا موقعی تصحيح اشتباه است که
علل بروز اشتباه توضيح داده شود ،به گ ذشته
خود نقادانه برخورد شود و از اين نقد آموزش
گرفته شود تا با رويزيونيسم و دشمنان طبقه
کارگر در آتيه مبارزه گردد .در غير اين

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
صورت توسل به انتقاد نيمهکاره برای فرار از
انتقاد همه جانبه ،ابزاری برای فريب بعدی و جا
انداختن ساير نظريات رويزيونيستی است .اينکه
تئوریهای ارتجاعی "حزب تمام خلق" و "دولت
تمام خلق" که مورد تائيد و حمايت بی چون
چرای حزب توده ايران بود ،مورد نقد قرار گيرد
تا ديکتاتوری پرولتاريا را يواشکی کنار
بگذارند ،مﻔهوم ديگری ندارد جز اين که ناقدان
غيرصميمی هنوز هم به "دولت همه خلق" و نه
دولت ديکتاتوری پرولتاريا ،به دولت غيرطبقاتی
اعتقاد دارند .انتقاد به جنبههائی که حمايت از
آنها ديگر مقدور نيست ،نمیتواند برای آن
صورت گيرد تا نظريههای جديد رويزيونيستی
را جا انداخت .در کتاب اخير که حزب کار
ايران)توفان( منتشر کرده ،برخورد موذيانه و
رويزيونيستی حزب توده ايران به مقام تاريخی
رفيق استالين افشاء شده و نشان داده شده است
که استالين پرچم است و مرز روشن ميان
مارکسيست لنينيستها و رويزيونيستهاست.
حزب رويزيونيستی توده ايران در مورد
گزارش "محرمانه" و سراپا دروغ خروشچف
در کنگره بيستم که با کودتا و قراردادن اعضاء
سياسی کميته مرکزی در مقابل عمل انجام شده
طرح گرديد ،سکوت کردهاند و به مصداق شتر
ديدی نديدی به روی خودشان نمیآورند که در
حزب توده ايران بر سر اين دروغها بحث بود و
درگيری نظری ايجاد شده بود .چه خوب بود
رويزيونيستها دهها سال بعد ،بعد از فروپاشی
شوروی نظريات خويش را بیپرده در مورد
استالين و نقش تاريخی وی بيان میکردند.
در کتاب حزب کار ايران ،تاريخا اين دوروئی
رويزيونيستها در سخنانی که میگﻔتند و حاﻻ با
زدن خود به کوچه علی چپ ،طور ديگری می-
گويند ،برخورد شده است و خواننده متوجه می-
شود که اين حزب به چنان تحولی در
رويزيونيسم رسيده است که به راحتی میتواند
نام خويش را به حزب سوسيال دموکرات ايران
تغيير دهد و کارل کائوتسکی و منشويکها را
الهام دهندگان خويش معرفی کند .دشمنی اين
حزب با بلشويکها از تمام سطور کتاب مشهود
است .اين تنها يک مسئله زمانی است که به بهانه
"تکامل و پويائی " لنينيسم ،حتی صﻔت لنينيسم را
نيز از برنامه خود حذف کند و برای مدتی فقط
با "مارکسيسم" سرنمايد تا نوبت به حذف
"مارکسيسم" نيز برسد .درک رويزيونيستی از
مارکسيسم به طور مشخص تاثيرات خويش را
در بخش برنامه حزب در مورد امکان انقﻼب
سوسياليستی در ايران ،چگونگی تعيين مرحله
انقﻼب و ..و چرا بايد تا ابد اپوزيسيون بیضرر
در جمهوری اسﻼمی باقی ماند ،نشان میدهد.
هدف حزب رويزيونيستی توده ايران مخالﻔت با
انقﻼب سوسياليستی ،مخالﻔت با لنينيسم ،مخالﻔت
با ديکتاتوری پرولتاريا و حزب طبقه کارگر در
ايران است .اين حزب از زمان سقوط به دامن
خروشچف و رويزيونيسم هرگز حزب طبقه
کارگر ايران نبوده و نمیتواند مدعی دفاع از
ميراث جنبش کمونيستی ايران باشد .اين حزب
نقش رويزيونيستی خويش را به ويژه پس از
سقوط سوسيال امپرياليسم شوروی بيشتر نشان
خواهد داد .رويزيونيسم يک ايدئولوژی
بورژوائی و ضد کمونيستی است که وقتی در
قدرت سياسی حاکم شد ،ديگر آن دولت و حزب
مدافع منافع طبقه کارگر نيست ،از منافع

صﻔحه ٣
بورژوازی بروکرات و نوخاسته به دفاع برمی-
خيزد و کشور مﻔروض را با توجه به توان و
قدرتش به نيروئی امپرياليستی و يا به کشوری
مستعمره بدل میسازد .پيگيری در تحوﻻت
قدرتگيری رويزيونيسم در شوروی تا سقوط
قابل پيش بينی آن که توفان بارها به آن اشاره
کرده است ،گواه اين مدعاست .بر واقعيات
تاريخی نمیتوان چشم بست .انتشار کتاب
افشاءگرانه حزب کار ايران)توفان( مجددا دست
رويزيونيستهای قديم و رويزيونيستهای مدرنی
که میخواهند هم "انقﻼبی" باشند و هم
رويزيونيست باقی بمانند ،را باز میکند .برای
اين رويزيونيستهای مدرن پديده رويزيونيست و
کسب قدرت سياسی توسط آنها ،حکم يک
سرماخوردگی ساده در نظام ديکتاتوری
پرولتاريا را دارد که به زودی رفع میشود.
هنوز صدای سهمگين سقوط سوسيال امپرياليسم
شوروی آنها را از خواب بيدار نکرده است.
شايد تجربه کسب قدرت رويزيونيستهای چينی و
ارتقاء چين به يک کشور سوسيال امپرياليستی و
سقوط آنها ،چشم اين عده را باز کند .نشريه
اخير حزب ما در روشنی بخشيدن به اين
مانورهای اخير رويزيونيستها گام نخست را
برداشته است.

*****

پيروزی مردم سوريه...
کعبه هر ساله نصيبش میشود ،برخوردار
است .به غير از اين توانائی مالی ،نظام عشيره-
ای ،خونی ،فاميلی و ناسازگاری که بر دسيسه-
های خانوادگی استوار است ،بر اين کشور
حکومت میکند .اين نظام به علت ضعف
زيربنائی و فرهنگی ،مذهبی ،فساد و طﻔيليگری
و تنپروری نه تنها از درون پوسيده است ،بلکه
از نظر رشد تاريخی نيز فاقد يک هويت ملی
است .در عربستان سعودی جنبش ملی و ضد
استعماری نتوانسته است شکل بگيرد .نام اين
کشور نام خانواده سعودی است که با توافق
"وهابيست"ها و اتحاد دوگانه آنها ،بر کشور
عربستان گذاردند .اين خانواده وطن ندارد ،خود
را صاحب اختيار و مالک طبيعی اين آب و
خاک میداند و در نتيجه برای بقاء خويش و
ايجاد يک هويت ساختگی ناچار است به
"وهابيسم" و دين "اصيل" اسﻼمی تکيه کند.
عربستان سعودی در صدد است „وهابيسم“ را
به تمام جهان اسﻼم سرايت دهد و از اين طريق
زمينه نﻔوذ و بقاء خاندان سعودی در عربستان را
استمرار بخشد .تبليغ جنگ شيعه و سنی يکی از
آن ابزار تبليغاتی و توجيهی اين خاندان است.
عربستان سعودی از ايران میهراسد و اين
هراس را حتی از زمان حاکميت شاه بر ايران
داشته است .ولی در آن زمان شاه نيز مانند
خاندان سعودی گماشتگی آمريکا را پذيرفته بود
و لذا خطر چندانی از جانب ايران احساس نمی-
کرد .بعد از انقﻼب بهمن و فروپاشی يکی از
مهمترين پايگاههای آمريکا در منطقه و قطع
سلطه امپرياليسم آمريکا در ايران ،وضع سياسی
در منطقه تغيير کرده است .عربستان سعودی در
درجه اول به دنبال حمايت از اسﻼم نيست ،به
دنبال تحکيم مواضع خاندان سعودی است .تﻔکر
„وهابيسم“ بايد به منزله يک عامل "وحدتبخش
ايدئولوژيک" ...ادامه در صفحه ۴

سرنگون باد رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی ،به دست مردم ايران
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صﻔحه ۴

مذهبی ترک ،پيمان ناتو و آمريکا ،دولت منطقه با دخالت روسها در آخرين لحظاتی که
پيروزی مردم سوريه...
ضرورت و حقانيت اين خانواده را توجيه کند و صهيونيستی اسرائيل و „اخوان المسلمين“ و شکست داعش رو به وقوع بود ،حاکی از
قطعيت يافتن حﻔظ وضعيت گذشته در منطقه
جامعه اسﻼمی را به دور آنها گرد آورد .لذا هر „وهابيسم“ شد.
اقدامی که به اين سياست راهبردی صدمه بزند ،ولی تجاوز به سوريه با مقاومت اکثريت مردم است و امپرياليسم روس خواهان حﻔظ وضع
سوريه که بيش از  ٦سال دوام آوردند و حمايت موجود بوده و زير بار تقسيم مجدد جهان در
خشم آنها را برمیانگيزد.
قطر کشور کوچکی است که از توان مالی حزبﷲ لبنان و ايران و سرانجام روسيه و چين محدوده خاورميانه نمیرود.
فراوانی برخوردار است .آنها بقاء خويش را در را به همراه داشتند با شکست روبرو شد .شکست روسها مانند ايرانیها دارای قرارداد دوجانبه
اين میبينند که در مقابل „وهابيسم“ حقانيت ارتجاع امپرياليستی و اسﻼمی و شونيستی پان -نظامی با دولت سوريه بودند و به تقاضای دولت
نظريات „اخوان المسلمين“ را قرار داده و مردم عثمانيسم در سوريه توازن و معادله منطقه را مشروع و قانونی سوريه که از طرف اکثريت
ممالک جهان بجز "دوستان سوريه" به رسميت
کشورشان را با اين روحيه پرورش دهند تا از برهم زد.
طرف سعودیها بلعيده نشوند .اين نظريه شيعيان عربستان سعودی و قطر عليرغم اختﻼفات شناخته میشوند ،به آن کشور آمدند و لذا شرکت
داعش وارداتی و غير سوری
را کافر و مستحق قتل نمیداند ،برعکس خواهان نظری و منافع دورانديشانه خانوادگی و عشيره -آنها در مبارزه با
ِ
وحدت انشعابات گوناگون اسﻼمی از طريق ای در منطقه به تقويت گروههای تروريستی و جانيان بينالمللی را نمیشود موذيانه دخالت در
بحث و اقناع است .اتخاذ اين سياست آينده -پرداختند که به عنوان نيروهای اجير وارداتی امور داخلی سوريه تبليغ کرد .اين امپرياليستهای
نگرانه ،استقﻼل فکری خاندان آل ثانی در مقابل غيرسوری مانند عربهای مجاهد تروريست در غرب ،ترکيه ،اردن و با همدستی صهيونيسم
خاندان آل سعود را تامين میکند .همين جدائی افغانستان)القاعده-توفان( از راه ترکيه و اردن اسرائيل هستند که در امور داخلی سوريه و ساير
نظری به آن منجر شده است که قطر در جبهه وارد سوريه شدند .به اين ترتيب يک زيربنای کشورهای جهان بیشرمانه دخالت میکنند و
ترکيه که رهبريش در دست رجب طيب صنعتی برای توليد تروريسم در ليبی ايجاد شد .حقوق ملل را زير پا میگذارند.
اردوغان که يکی از رهبران „اخوان المسلمين“ برای اعزام هر تروريست از تونس به ترکيه  ٢٠تروريستهای وارداتی که در اين ميان بيشتر در
و مدافع حکومت ساقط شده مصر) ُمرسی رئيس هزار دﻻر بر اساس گزارش شب که تلويزيونی شکل پرورش "وهابيست-سلﻔيست"ها در ممالک
جمهور متعلق به „اخوان المسلمين“ مصر arte -به زبان آلمانی) برنامه" :مرخصی عليرغم اسﻼمی و در اروپا تحت تاثير نظريات عربستان
توفان( است قرار گيرد .همين تضاد در کشور ترور ،توريسم در تونس" -در تاريخ  ٢۶ژوئيه سعودی قرار داشتند ،ساير نيروهای اسﻼمی را
ليبی بروز کرد .ترکيه و قطر از نيروهائی دفاع  ٢٠١٧ساعت  ١٩/۴٠دقيقه( از جانب مرکز در خود حل کرده و تا حدودی استقﻼل خويش را
میکردند که به „اخوان المسلمين“ نزديک بودند توليد جهاديسم پرداخت میشد .اين پژوهش از برای ضربه زدن به کشورهای مادر نظير
و عربستان سعودی در پی حمايت از طرف دانشگاه تونس صورت گرفته است .تامين فرانسه ،انگلستان ،آلمان ،سوئد و ...فراهم
"وهابيست"های اين کشور بود .اين نزاع در مالی اين گروههای تروريستی را در درجه اول آوردند .برای ارتجاع بينالمللی امپرياليستی
ليبی هنوز به پايان نرسيده است .دولت کودتائی دول عربستان سعودی و قطر تقبل کردند و ساير امکان نظارت و پائيدن صد در صد تروريستها
مصر طبيعتا در اين وضعيت در جانب عربستان امکانات تدارکاتی و اطﻼعاتی و تبليغاتی را مقدور نبود و نيست .قطع کمکهای مالی و
سعودی قرار گرفته است تا از نﻔوذ „اخوان پيمان ناتو و در راسشان امپرياليسم آمريکا از انحﻼل سازمانهای آنها با واکنش اين سازمانهای
المسلمين“ در مجاورت مصر به کاهد .ما با طريق سازمان سيا و اسرائيل در اختيار آنها تروريستی روبرو میشد .از اين جهت عمليات
بازتاب اين تضادها در فلسطين روبرو هستيم .قرار دادند .دهها هزار نﻔر "سلﻔيست" که خود تروريستها بعد از شکست در سوريه و تغيير
سازمان „حماس“ که پيرو „اخوان المسلمين“ فرقه ديگری از اسﻼم هستند که مورد حمايت تاکتيک امپرياليستها ،به سمت اروپا منحرف شد
میباشد از حمايت نسبی ترکيه ،ايران و قطر و "وهابيست" قرار داشته و در اروپا پا گرفته و و اين عﻔريتی که در دامن امپرياليسم پرورده
دولت ساقط شده مصر برخوردار بود و پرورش يافته و يا پرورش داده شدهاند ،از طريق شده بود و ارتجاع جهانی با البسه "دوستان
عربستان سعودی برعکس موافق سرکوب امکانات وسيعی که دولتها در اختيارشان گذاشته سوريه" از آنها دفاع میکردند و در دامن خود
به آنها شير میداند به ضد خود آنها آغاز به
„حماس“ و قدرت و نﻔوذ „اخوان المسلمين“ بودند ،به سوريه گسيل گرديدند.
عمل میکرد .در اينجا متوجه میشويم که شعر حتی برای آنها "نکاح انقﻼبی" جور کردند .شش عمليات کرد .دهها هزار تروريست آدمکش
مولوی تا به چه حد وصف حال وضعيت کنونی سال تمام کليه سﻼحهای آنها را از گلوله گرفته "سلﻔيست-وهابيست" به کشورهای صادر کننده
تا مين نﻔر ُکش ،تامين نمودند ،وسايل فنی نقب -بازگشتند و در اين کشورها راست راست راه
منطقه است:
کنی و تونلزنی در اختيارشان گذاشتند ،میروند و بهنام "تروريستهای احتمالی" يا
هر کسی از ظن خود شد يار من
کارخانههای سيمان فرانسوی در داخل سوريه که "تروريستهای خﻔته" خوانده شده ،ولی تحت
ازدرون من نجست اسرار من
ولی تضادها به اينجا خاتمه نمیيابند .مصر فورا با نقشه قبلی به تصاحب داعش در آمده تعقيب قانونی به علت جنايات خويش در سوريه،
ُمرسی و قطر و ترکيه خواهان سرنگونی رژيم بودند ،برای تروريستها توليد سيمان کردند تا به قرار نمیگيرند ،زيرا محاکمه آنها اسناد بسياری
بشار اسد بودند تا „اخوان المسلمين“ را در آنجا ترور و وحشيگری خويش ادامه دهند .را رو خواهد کرد که خوشآيند جوامع مدافع
مانند تونس بر سر کار آورند و در عين حال از تئوريسينهای صهيونيستی که مشخصهی دوران "حقوق بشر" و "جامعه ارزشی" آنها نخواهد
نﻔوذ ايران بکاهند .در اين ميان اسرائيل نيز با ما را جنگ ميان اسﻼم سياسی و ميليتاريسم بود .آنها در ضمن به اين تروريستهای آدمکش با
تضعيف سوريه و لبنان با الهام از شعار "نه آمريکا)رجوع کنيد به نظرياتِ همدستان و تجربه و بیوجدان برای استﻔاده در ساير
غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اسرائيل" موافق پيروان منصور حکمت ،بانی و رهبر فکری و ميدانهای سياسی آتی نياز دارند و اقتصادی
تضعيف سوريه بود .زيرا آنها و امپرياليستها به عملی کمونيستهای کارگری و غير کارگری در نيست که اين سرمايهگذاریهای کﻼن را بدون
خوبی میدانستند که جبهه سوريه ،لبنان و ايران-توفان( تبليغ میکردند ،بهيکباره دستشان نياز نابود کنند .از آنها میشود در ايران ،عراق،
فلسطين ،پشت جبهه و سپر بﻼی ايران است و رو شد و معلوم شد تروريستهای اسﻼمی افغانستان ،سوريه ،يمن ،لبنان ،ترکيه و مهمتر
مانعی برای حمله و تجاوز و تجزيه ايران بوده و همدستان وفادار امپرياليسم بوده و از جانب آنها در چين و روسيه کنونی نيز استﻔاده کرد.
لذا بايد در درجه اول جنبش فلسطين ،کشور پرورده میشوند و ميليتاريسم امپرياليسم در شکست امپرياليسم غرب در سوريه و پيروزی
سوريه و لبنان درهم کوفته شوند تا راه فشار به خدمت تروريسم بينالمللی است .تغيير اوضاع نسبی روسيه و ايران در اين جنگ ،کودتا در
مصر ،کودتای نافرجام ناتوئی در ترکيه،
ايران و باز کردن پای مجدد امپرياليسم
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
تشديد جنگ داخلی در ليبی ،هجوم
آمريکا به ايران باز شود .عربستان
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fre
ميليونها پناهنده به اروپا ،تغييرات
سعودی نيز تﻼش میکرد جای بشار اسد
f=ts
ديدگاههای آمريکا در اتخاذ تاکتيکهای
را با همدستان وهابی خويش پر کند و تا
"موثرتر" ،طبيعتا به تشديد تضادهای در
میتواند از قدرت گرفتن نامحدود رقبای
منطقه دامن زده است .ديگر چسب وحدت
خود ممانعت به عمل آورد .دخالت در
بر سر مسئله سوريه کار َبری خويش را
امور داخلی سوريه و نقض روشن حقوق
از دست داده است .حال جنبههای اختﻼف
ملل ،فصل مشترک همکاری همه
تشديد ...ادامه در صفحه ۵
نيروهای تجاوزگر ،ناسيونال شونيست و

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

،
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پيروزی مردم سوريه...
میشود .اختﻼفات قطر با عربستان سعودی را
نيز بايد در اين زمينه ارزيابی کرد .سياست
ماجراجويانه عربستان سعودی با دخالت
تجاوزکارانه به يمن از جمله برای کنترل باب
المندب و سکوت جامعه ملل در مورد اين جنايت
و تﻼش برای کشيدن پای قطر به اين درگيری با
شرايط جديد منطقه نمیخواند .شکست سياستهای
تروريستی و عقبمانده عربستان سعودی که
نشانه بارز استيصال حاکمان آن است ،قطر را
به وحشت انداخته و ترجيح میدهد در اوضاع
کنونی به ايران و ترکيه نزديک شود .افزايش
نﻔوذ ايران در منطقه حسابهای جديدی را برای
قطر گشوده است .نه نابودی ايران ،بلکه
همکاری با ايران برای حاکمان قطر نويدبخش
است ،بهويژه اينکه منابع بزرگ گازی در خليج
فارس)پارس جنوبی( که منبع درآمد و نﻔوذ
سياسی و استراتژيک در جهان است ،در اختيار
هر دو کشور قرار دارد که مشترکا میتوانند از
طريق عراق اين گاز را به سوريه و دريای
مديترانه و اروپا انتقال دهند.
مسئله لوله انتقال گاز به اروپا در سال ٢٠٠٠
نخست توسط قطر مطرح شد .مخارج آن ١٠
ميليارد دﻻر تخمين زده میشد .اين لوله بايد با
عبور از قطر ،عربستان سعودی ،اردن ،سوريه
به ترکيه رفته و از آنجا به ترمينالهای گاز در
دريای مديترانه متعلق به ترکيه وصل میشد .با
اين پروژه که بايد ايران را منزوی میکرد و
نﻔوذ روسيه را در ترکيه و اروپا به علت پيدايش
رقابت جديد ،از طريق تعيين بهای گاز صادراتی
کاهش میداد ،روسيه و ايران و سرانجام سوريه
به شدت مخالف بودند .لذا آمريکا و اروپای
"متمدن" داعش را اختراع کردند تا طرح قطر-
ترکيه را به اجراء بگذارند .روسيه در مقابل اين
طرح ،پيشنهاد طرح انتقال لوله گاز از ايران-
عراق-سوريه-لبنان را پيش کشيد که به نﻔوذ
عربستان سعودی ،ترکيه ،آمريکا ،اسرائيل
خاتمه میداد و راه را برای پيوستن قطر به اين
طرح باز میگذاشت .نه آمريکا و نه اروپا با اين
طرح موافق نبودند .در سال  ٢٠٠٩بعد از
کشمکشهای فراوان دولت بشار اسد مخالﻔت خود
را با طرح قطر-ترکيه رسما اعﻼم نمود و طرح
ايران-روسيه را پذيرفت .نشريه گاردين در ٣٠
اوت  ٢٠١٣اين نظر سوريه را برمﻼ ساخت .در
سال  ٢٠١٢دول ايران ،عراق و سوريه موافقت
اصولی خويش را با طرح ايران -عراق -سوريه
و لبنان اعﻼم داشتند و هزينه آنرا معادل ١٠
ميليارد دﻻر برآورد نمودند .با اين طرح روسيه،
چين موافقند و با توجه به فشارهای اخير آمريکا
به اروپا و اختﻼفات ترکيه با اروپا ،بخشی از
اتحاديه اروپا نيز به اجرائی شدن آن تمايل دارد.
موافقت روسيه بر اساس ضرر را از هر جا
بگيری منﻔعت است محاسبه شده است ،زيرا به
هر صورت اين طرح کمترين خطر را در مقابل
طرح قبلی برای روسيه دارد .طرح قبلی به
سر عت به نﻔوذ روسيه در سوريه و لبنان خاتمه
میداد وعامل فشار مهمی بر بهای فروش گاز
روسيه به ترکيه و اروپا از طريق لوله انتقال
گاز از ترکيه بود .تشديد تضادهای منطقه،
تجاوز به يمن ،اعزام سربازان ترک به قطر
برای حمايت و کنترل خاندان آل ثانی ،اختﻼفات
قطر و عربستان سعودی ،محاصره اقتصادی
غيرقانونی قطر ،ورود ناوگان نظامی چين به
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جيبوتی در شاخ آفريقا ،نزديکی مصر به
عربستان سعودی و کنترل کانال سوئز و تنگه-
های انتقال نﻔت و گاز ،اختﻼفات ترکيه با اروپا
و آمريکا و عربستان سعودی همه ناشی از
وضعيت جديد است.
پيروزیهای جديدی که در منطقه نصيب ايران،
سوريه و روسيه شده است ،حال به شکل گرفتن
تضادهای جديدی منجر میشود که مجددا آينده
منطقه را رقم خواهد زد .حزب ما مانند هميشه
شونيستی اسرائيلی-
با شعار عوامﻔريبانه و
ِ
عربستان سعودی" :نه غزه ،نه سوريه ،نه لبنان،
جانم فدای ايران!؟" که ماهيتش روزانه بيشتر
برمﻼ میشود به مبارزه برمیخيزد .وظيﻔه
حزب ما دفاع از شعار صلح و حقوق ملل به-
طور کلی و بهويژه در منطقه خاورميانه است تا
از جنگ خانمانسوز پيشگيری شود .حزب ما از
اتحاد و همکاری نيروهای منطقه که مخالف
مداخلهگری خارجی هستند ،حمايت میکند.

*****
پيروزی لنينيسم پيروزی...
نيروئی است برای خدمت به همه مردم جامعه
پديد آمده و برای همه کار کرده و مدافع منافع
همه احاد ملت است .تنها با اين تعريف ضد
علمی میشود پارلمانتاريسم بورژوائی را که
برای فريب مردم ساختهاند و مدعیاند که
نمايندگان منتخبش نمايندگان واقعی مردم هستند
که در يک انتخابات دموکراتيک برگزيده شده
اند ،توجيه کرد و توضيح داد.
بورژوازی که در خطه عوامﻔريبی گوی سبقت
را از همه استثمارگران گذشته تاريخ ربوده
است ،چنين تبليغ میکند که گويا "پارلمانتاريسم
بورژوازی" در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا
قرار دارد و بديل آن است .واقعيت اين است که
پارلمان محل تصميمگيريهای تعيين کننده نيست.
مسايل اساسی طبقاتی که مسئله منافع کﻼن
سرمايهداران و يا طبقات استثمارگر حاکم را
تامين میکند ،در پشت پرده تعيين و تامين می-
شود و پارلمان بورژوائی بايد به آن آرايش
"مردمی" و "دموکراتيک" بدهد .کمونيستها که
نمیتوانند به مردم که نيرويشان از آنها تامين
میشود دروغ بگويند ،به صراحت ماهيت
طبقاتی و وظيﻔه ديکتاتوری پرولتاريا را روشن
میسازند.
انگلس میگويد" :دوم .دولت "نيروى خاص
براى سرکوب " است .اين تعريف شگرف و
بينهايت ژرف انگ لس در اينجا با حداکثر وضوح
بيان شده است .و اما از اين تعريف چنين برمی-
ب" پرولتاريا
آيد که "نيروى خاص براى سرکو ِ
بدست بورژوازى ،سرکوب ميليونها رنجبر
بدست مشتى توانگر ،بايد با "نيروى خاص
ب" بورژوازى بدست پرولتاريا)يعنى
سرکو ِ
ديکتاتورى پرولتاريا( تعويض گردد .معناى
"نابودى دولت بعنوان دولت" نيز در همين است.
معناى "اقدام" براى به تملک درآوردن وسايل
توليد بنام جامعه نيز در همين است .و بخودى
خود واضح است که اين چنين تعويض يک
"نيروى خاص" )بورژوازى( با "نيروى
خاص ")پرولتاريا( به هيچ وجه نمیتواند
بصورت "زوال" انجام يابد)".آثار منتخب لنين
به فارسی جلد دوم قسمت اول صﻔحه .(٢٤٠

صﻔحه ۵
البته بر اساس اصول ماترياليسم ديالکتيک وقتی
ما از اضداد سخن میرانيم هميشه از وحدت
ضدين که وجود يکی به وجود ديگری تعلق دارد
سخن میگوئيم .بدون " پرولتاريا"" ،سرمايهدار "
معنا نخواهد داشت .بدون "جنگ"" ،صلح" و
بدون "فقر"" ،ثروت" مﻔهوم نخواهد بود .تنها
وجود هر دو طرف اين تضاد يعنی وحدت
ضدين ،موجوديت آنها را ممکن میسازد .اين
اصل ديالکتيکی در مورد ديکتاتوری نيز صادق
است .ديکتاتوری زمانی مﻔهوم پيدا میکند که
آنرا در تقابل با دموکراسی قرار دهيم .در غير
اين صورت موجوديت پديده پايان يافته است و
نمیتواند پديدهای بدون وحدت ضدين وجود
داشته باشد .با اين درک علمی ما هرگز
دموکراسی برای خود و يا ديکتاتوری برای خود
و مستقل از هم پيدا نخواهيم کرد .ديکتاتوری و
دموکراسی دو روی يک سکه در جامعه هستند.
در يک جامعه طبقاتی که طبقات دارای منافع
ناسازگار طبقاتی هستند ،دولت که مدافع منافع
طبقات استثمارگر يعنی اقليت جامعه است ،با
نيروی سرکوب هميشه به نﻔع اين طبقات بهره-
کش وارد نبرد شده و اکثرت جامعه را که تحت
ستم هستند ،مورد سرکوب قرار میدهد .دولت
مﻔروض در حاليکه در مورد طبقه يا طبقات
استثمارگر حاکم دموکراسی خويش را اعمال
میکند ،چهره ضد دموکرات و ديکتاتوری
خويش را به طبقات مظلوم نشان میدهد .هر
دولت طبقاتی همزمان ديکتاتوری و دموکراسی
اعمال میکند .دموکراسی برای دوستان و هم
طبقههای خويش و ديکتاتوری برای سرکوب
اکثريت جامعه که با اين وضع ضد بشری موافق
نيستند .اين قانون که در تمام دوران حاکميت
طبقات استثمارگر حاکم بوده و اعتبار داشته
است ،در دوران سوسياليسم نيز معتبر بوده و
حکومت خواهد کرد .پرولتاريا به عنوان کسی
که در دوران سوسياليسم قدرت سياسی را در
قالب دولت به چنگ آورده است از اين نيروی
خاص برای سرکوب دشمنان سوسياليسم يعنی
دشمنان استثمارگر و ظالم و ستمگر خويش
استﻔاده خواهد کرد تا دموکراسی واقعی را برای
اکثريت جامعه تامين نمايد .پرولتاريا نيز
همزمان به اعمال ديکتاتوری و دموکراسی
توسل میجويد .کمونيستها هرگز اين واقعيت
علمی را من کر نمیشوند .تمام هستی بشريت
گويای اين واقعيت زنده است.
از نظر کمونيستها و به زبان ديگر لنينيسم
دموکراسی و ديکتاتوری هر دو جنبه طبقاتی
دارند و پشت و روی يک سکهاند .دموکراسی
ناب و برای خود و بدون ارتباط با ديکتاتوری
وجود ندارد .کائوتسکی که لنين وی را مرتد به
مارکسيسم میدانست در اين اصل اساسی
مارکسيسم تجديد نظر کرد و ماهيت دموکراسی
را غيرطبقاتی و به امری برای خود بدل کرد.
طبيعتا وقتی کسانی پيدا شوند ماهيت دولتها را
که ماهيتا طبقاتی هستند نﻔی کنند و دولتها را بر
باﻻی سر جامعه به عنوان نيروئی ُمصلح و بی-
طرف جلوه دهند که دلشان برای همه میسوزد و
برای کليهی آﻻم جامعه ،چشمان گريان دارند،
طبيعتا به اين نتيجه میرسند که پديدهای به نام
دموکراسی برای خود وجود دارد که ربطی به
ديکتاتوری نداشته و بورژواها در مقابل آن
مصون بوده و ماهيتا "دموکرات" هستند و اين
کمونيستها میباشند ...ادامه در صفحه ۶

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی قيد و ﺷرط
ِ
ترک کنند .صهيونيسم دﺷمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است
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پيروزی لنينيسم پيروزی...
که "ديکتاتور"اند .لنين هرگز ماهيت طبقاتی
دموکراسی را مخدوش نکرد وی نوشت" :پس :
در جامعه سرمايهدارى سر و کار ما با
دمکراسى سر و ته زده ،محقر ،کاذب،
دمکراسى منحصرا براى توانگران يعنى براى
اقليت است .ديکتاتورى پرولتاريا يا دوران گذار
به کمونيسم ،در عين سرکوب ضرورى اقليت
يعنى استثمارگران ،براى نخستين بار به مردم
يعنى به اکثريت دمکراسى خواهد داد .تنها
کمونيسم قادر است يک دمکراسى واقعا کامل
بدهد و هر قدر اين دمکراسى کاملتر باشد به
همان نسبت سريعتر غيرﻻزم شده و خود بخود
رو به زوال خواهد رفت)".آثار منتخب لنين به
فارسی جلد دوم قسمت اول صﻔحه .(٣٣٢
لنين در مورد اهميت ديکتاتوری پرولتاريا و
مبارزهای که برای تحقق آن نمود نوشت:
"بلشويسم انديشه "ديکتاتورى پرولتاريا " را در
سراسر جهان تعميم داد و اين کلمات را از زبان
ﻻتين ابتداء به روسى و سپس به تمام زبانهاى
جهان ترجمه نمود و در نمونه حکومت ﺷوروى
نشان داد که حتﻰ کارگران و دهقانان تهيدست در
يک کشور عقبمانده و حتى بىتجربهترين ،بى-
معلوماتترين و از لحاظ تشکيﻼت کم عادتترين
آنان ،قادر بودند يکسال تمام با وجود
دشوارى هاى عظيم ،ضمن مبارزه با
استثمارگران)که بورژوازى تمام جهان آن را
پشتيبانى میکرد( حکومت زحمتکشان را حﻔظ
نمايند و آنچنان دمکراسى بوجود آورند ،که از
تمام دمکراسىهاى پيشين جهان عاليتر و
دامنهدارتر باشد ،و نيز قادر بودند فعاليت خﻼقه
دهها ميليون کارگر و دهقان را در رشته اجراى
عملى سوسياليسم آغاز نمايند)".آثار منتخب لنين
به فارسی جلد دوم قسمت دوم صﻔحه .(١١٩
کاری که بلشويکها در دفاع از مارکسيسم انجام
دادند پيروزی لنينيسم در شوروی بود .انقﻼب
کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی اين اصول
هستند .کسانی که مخالف ديکتاتوری پرولتاريا
میباشند ،نه تنها مخالف لنينيسم ،مخالف انقﻼب
سوسياليستی اکتبر هستند ،آنها حتی نظريات
مارکس را نيز قبول ندارند .تظاهر آنها به
مارکسيسم برای نﻔی کامل آن و فريب مردم
است .همه آنها ضد کمونيستند و بايد با آنها
مبارزه کرد .حزب رويزيونيست توده ايران اين
عبارت جاودانی را در خدمت "دولت تمام خلق "
ق" خروشچف از برنامه خويش
و "حزب تمام خل ِ
حذف کرده است و به ديکتاتوری پرولتاريا
اعتقادی ندارد و به جايش "حکومت شورائی" را
اختراع کرده است .اين نشانه آن است که اين
حزب رويزيونيستی نه با ديکتاتوری پرولتاريا
موافق است و نه از "حکومت شورائی" چيزی
فهميده و نه ماهيت دولتها را طبقاتی میداند.
رويزوينيستها در سير تشديد تضادهای اجتماعی
عمل زنده ،خود را افشاء میکنند .مصوبات
در
ِ
کنگره اخير حزب رويزيونيستی توده ،مملو از
اين اصول رويزيونيستی است.

*****

صدسال انقﻼب اکتر...
اين درست است :من هنوز ِرزق و
روزی دارم
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اما باور كنيد :اين تنها از روی تصادف
است
هيچ قرار نيست از كاری كه میكنم نان
و آبی برسد
اگر بخت و اقبال پشت كند ،كارم ساخته
است.
به من میگويند :بخور ،بنوش و از آنچه
داری بهره بگير
اما چطور میتوان خورد و نوشيد
وقتی خوراكم را از چنگ گرسنه ای
بيرون كشيدهام
و به جام آبم تشنهای مستحقتر است  .اما
باز هم میخورم و مینوشم
من هم دلم میخواهد كه خردمند باشم
در كتابهای قديمی آدم خردمند را چنين
تعريف كردهاند:
از آشوب زمانه دوری گرفتن و اين عمر
كوتاه را
بیوحشت سپری كردن
بدی را با نيكی پاسخ دادن
آرزوها را يكايﻚ به نسيان سپردن
اين است خردمندی.
اما اين كارها بر نمیآيد از من.
راستی كه در دوره تيره و تاری زندگی
میكنم.
II
در دوران آشوب به شهرها آمدم
زمانی كه گرسنگی بيداد میكرد.
در زمان شورش به ميان مردم آمدم
و به همراهشان فرياد زدم.
عمری كه مرا داده شده بود
بر زمين چنين گذشت.
خوراكم را ميان سنگرها خوردم
خوابم را كنار قاتلها خﻔتم
عشق را جدی نگرفتم
و به طبيعت دل ندادم
عمری كه مرا داده شده بود
بر زمين چنين گذشت.
در روزگار من همه راهها به مرداب
ختم میشدند
زبانم مرا به جﻼدان لو میداد
زورم زياد نبود ،اما اميد داشتم
كه برای زمامداران دردسر فراهم كنم!
عمری كه مرا داده شده بود
بر زمين چنين گذشت.
توش و توان ما زياد نبود
مقصد در دور دست بود
از دور ديده میشد اما
من آن را در دسترس نمیديدم.
عمری كه مرا داده شده بود
بر زمين چنين گذشت.
III

صﻔحه ۶

آهای آيندگان ،شما كه از دل توفانی
بيرون میجهيد
كه ما را بلعيده است.
وقتی از ضعﻔهای ما حرف میزنيد
يادتان باشد
از زمانه سخت ما هم چيزی بگوييد.
به ياد آوريد كه ما بيش از كﻔشهامان
كشور عوض كرديم.
و نوميدانه ميدانهای جنگ را پشت سر
گذاشتيم،
آنجا كه ستم بود و اعتراضی نبود.
اين را خوب میدانيم:
حتی نﻔرت از حقارت نيز
آدم را سنگدل میكند.
حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن میكند.
آخ ،ما كه خواستيم زمين را برای
مهربانی مهيا كنيم
خود نتوانستيم مهربان باشيم.
اما شما وقتی به روزی رسيديد
كه انسان ياور انسان بود
درباره ما
با رأفت داوری كنيد!"
آنگاه سالن از هيجان بجوش آمده،
حضار بهپا خواستند و برای برتولت
برشت ،اين کمونيست انقﻼبی که درد دل
آنها را از اوضاع زمانه بيان میکرد،
دست زدند.
مجری برنامه سپس چنين اعﻼم کرد:
ما از تاريخچه جنبش کمونيستی ايران
صحبت کرديم .همين تاريخچه را به
صورت تصويری همراه با آهنگ و به
زبان ادبيات جديد به شيوه "نماآهنگ"
نمايش میدهيم اميدواريم موفق شده
باشيم از همه مبارزان جنبش کمونيستی
ايران که خود را بخشی از سوسيال
دموکراسی ،حزب کمونيست ،گروه ٥٣
نﻔر ،دوره نخست فعاليت انقﻼبی حزب
توده ،سازمان مارکسيستی-لنينيستی
توفان و حزب کار ايران)توفان( می
دانند ،تجليل کرده باشيم .آنان هميشه در
کنار ما خواهند بود.
آنگاه يک ويدئو)نماآهنگ(ی از
مبارزات سوسيال دموکراتهای ايران از
علی مسيو گرفته تا حيدر عمواغلی،
فرخی يزدی ،رهبران حزب کمونيست
ايران ،دکتر تقی ارانی ،مبارزات حزب
توده ايران و تيرباران افسران سازمان
افسری ،وارطان ساﻻخانيان و کوچک
شوشتری ،فريدون ابراهيمی و نهضت
دموکراتيک آذربايجان و مبارزات
ايدئولوژيک ...ادامه در صفحه ٧

از ميراث انقﻼبی  ۵٠سال مبارزه ضدرويزيونيستی در ايران تجليل کنيم
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صدسال انقﻼب اکتبر...
ضد رويزيونيستی جهانی و انشعاب
رويزيونيستها از جنبش کمونيستی به
نمايش گذارده شد .در اين نماآهنگ از
جانباختگان توفانی همراه با نام و
تصاوير آنها تجليل شد.
سپس يک رفيق افغانی کمونيست که به
فراخوان حزب کار پاسخ مثبت داده بود
تقاضا کرد که اشعارش در دفاع از
کمونيسم خوانده شود .مسئوﻻن برنامه به
رفيق دکتر ظاهر تيموری در خدمت
همبستگی کمونيستهای ايران و افغانستان
و پيوند مهم تاريخی ميان کمونيستهای
مارکسيست لنينيست افغانی و ايرانی و
به ياد سنت سازمان مارکسيستی لنينيستی
توفان ،تريبون را در اختيار رفيق افغانی
قرار دادند .وی با صدای متين و رسای
خود سه شعر زير را عرضه کرد .سپس
حضار بپاخواستند و از اين همبستگی
جهانی تجليل به عمل آوردند.

صﻔحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

عرضه کند نيروی بازوی خويش
سود برد تاجـــر و سرمــــايه دار
توده شود ،فاقـــــــــــد دار و ندار
تا که چنين نظــــــم بود در جهان
مینرسد توده به يــــک لقمه نان
تــــوده ببايد ،که بخــــــــيزد به پا
تا که کند نظـــــــم کــــهن زير پا

آزرم
ز دشمن مینبايد داشت ،ميل مهربانی را
گواه ما بود تاريخ که ما پيروز میگرديم
که گيرد کارگر در دست نظم حکمرانی
را
چو بينی مردم خود را بهزير ظلم و
استبداد
دريغا گر بگردانی ز مردم پشتبانی را
*****
سرود رزم میخوانم و حکم جنگ می-
رانم
از ياری مالی ﺷما سﭙاسگزاريم
که در فرجام پيروزی ببينم شادمانی را
سوئد نيکو  ۵٠٠کرون
سوئد قدرت  ٢٠٠کرون
پيام کارگر
استراليا غزاله  ۵٠يورو
اگـــــــرچه پا به زنجيرم
آلمان-مونيخ ياری به زندانيان سياسی ۵٠
به عـزم خويش پيگيرم
يورو
نظـــام و نظــم سرمايه
آلمان  ۵٠يورو ف-ج
نموده سخــــــت دلگيرم
رفيق ش از هلند کمک مالی رسيد
ز مکــر و حيله پرهيزم
نه چون زاهد زمينگيرم
به پيکـــــار و نبرد خود
چــــو آرشها کمانگيرم
بــــــــــرای کسب آزادی
به توفان در تلگرام خوش آمديد
َه َمش با خصـــم درگيرم
به عقل و هوش و تدبيرم
جهان را در کﻔــــم گيرم

خواری و ِخفّت
بهننگ خﻔت و خواری نخواهم زندگی را
گ خود حيات جاويدانی
همیجويم بهمر ِ
را
استعمار
چو رادمردان بهرزم ضد
ِ
اهريمن
حکايت
به خاک يکسان ،فروپاشيم کاخ مــــرد خــردمند و خــردپيشهای
ژرف فـــــرو رفته ،در انديشهای
خسروانی را
بع ِد تﻔکـــــــــر سخـــن آغاز کرد
رانم اجنبی را از وطن تا آخرين فردش
کنم تجليل هر گوشه ،سرور و کامرانی دفتری از جـــــــامعه را باز کرد
گﻔت ،که اين وحشت و وحشيگری
را
بد ون وحدت مردم ،ميسر نيست داشته پيوند به سرمايه و سوداگری
سيستم سرمايه است
تا به جـــهان
پيروزی
ِ
عدل و عدالت ،همه بیپايه است
برای وحدت مردم کنم صد جانﻔشانی را
بود دشمن ُمحيل و نابکار و سخت بی -تودۀ مظلــــوم و ستمکشَ ،ه َميش

مقاﻻت توفان الکترونيکی ﺷماره  ١٣٤ﺷهريورماه  ١٣٩۶را در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

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

نشريات حزب کار ايران)توفان(

www.toufan.org

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

توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

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

از ميراث انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران تجليل کنيم
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پيروزی مردم سوريه و
تشديد تضادهای ارتجاع
منطقه
اختﻼفات عربستان سعودی و قطر عميقتر از
آن است که بشود همه تقصيرهای ناشی از
بحران خليج فارس را بهگردن ايران گذارد.
تضادهای زيادی ميان کشورهای منطقه با
توجه به منافع گوناکون آنها وجود دارد که به
نسبت اهميتشان ،متحدان و صﻔبنديهائی که
تشکيل میشوند متﻔاوت است .برای درک
تحوﻻت سياسی منطقه بايد اين تضادها و
تﻔاوت منافع را شناخت.
عربستان سعودی برای رهبری جهان اسﻼم با
تکيه بر وجود کعبه در مکه و حق پردهداری
آن قد برافراشته است .عربستان سعودی يکی
از ارتجاعیترين خوانشها را از اسﻼم دارد
که معروف به „وهابيسم“ میباشد که منشاء
الهامگيری عقبماندهترين نوع خوانش اسﻼم
است .اين کشور از توانائی مالی باﻻئی که
ناشی از صدور نﻔت و سرمايهگذاریهای
کﻼن در ممالک ديگر و نيز از ثروتی که به
علت زيارت خانه ...دامه در صفحه ٣
نشانی پست الکترونيکی

صﻔحه ٨

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صد سال انقﻼب کبير اکتبر ۵٠ ،سال "توفان"
تجليل از انقﻼب اکتبر و مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی ايران)(٣
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:
پس از آن دکلمهای بهياد مبارزه همه کمونيستهای جهان و ايران که از ميدانهای بزرگ
مبارزه طبقاتی گذشته و از نبردهای سهمگين عبور کرده و سربلند به اين مبارزه ادامه
میدهند و آنرا با دستآوردهای خويش به نسل آينده منتقل میکنند ،اجراء شد و بايد افزود
که در زمينه مشخص اين جشن رفيقی آنرا بياد رفيق مهپاره که با رزم خود و غيبتش
در جشن با روحيه زنده و انقﻼبيش ما را همراهی میکرد اجراء گرديد .متن اين دکلمه
که از کمونيست انقﻼبی آلمان رفيق برتولت برشت بود با تار رفيق هنرمند ما به
صورت پاسخ و پرسش بر صحنه به اجراء در آمد .مجری برنامه در آستانه آن افزود:
اين دکلمه از رفيق کمونيست ما برتولت برشت است که آنرا در تبعيد خويش در سال
 ١٩٣٩در دانمارک سروده است .وی وضعيت آن دوران را توصيف می کند که
توگوئی وصف حال ما ايرانيان آنهم در امروز و در تبعيد است .بيان برتولت برشت
بيان درد مشترک و آرزو و آرمان مشترک ماست.

"به آيندگان!
راستی كه در دوره تيره و تاری زندگی میكنم:
امروزه فقط حرفهای احمقانه بیخطرند
گره بر ابرو نداشتن ،از بیاحساسی خبر میدهد،
و آنكه میخندد ،هنوز خبر هولناك را نشنيده است.
اين چه زمانهايست كه
حرف زدن از درختان عين جنايت است
وقتی از اين همه تباهی چيزی نگﻔته باشيم!
كسی كه آرام به راه خود میرود گناهكار است
زيرا دوستانی كه در تنگنا هستند
ديگر به او دسترس ندارند.

...ادامه در صفحه ٧

تارنمای توفان در شبکه مجازی

www.toufan.org

toufan@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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