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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٨جنوری  ٠۴
  

 المان در ١٩١٨مبر  انقالب نوۀآموزش از تجرب
بر در شوروی؛ جنگ امپرياليستی اول جھانی به پايان و يکسال بعد از انقالب کبير اکت١٩١٨ نومبردرصد سال پيش در 

 ١٠تنھا . يدند ميليون انسان به قتل رس١٩در اين جنگ که برای تقسيم جھان ميان امپرياليستھا صورت گرفت . رسيد

در اين آمار؛ تعداد تخمينی . شدندُميليون نفر آنھا از نظاميان بودند و نه ميليون نفر ديگر افراد غيرنظامی محسوب می

 ميليون در آن زمان که در اثر اشغال ايران توسط امپرياليسم ٨ درصد جمعيت غيرنظامی ايران؛ يعنی حدود ۴٠

ھا در فرھنگ جان ايرانی. ر ايران در اثر قحطی جان دادند، محاسبه نشده استانگلستان و سياست اين امپرياليسم د

   .غرب چه ارزشی دارد" برتر"

داران برای تقسيم سرمايه. ماندداری نيز باقی میداری بود و محصول نظام سرمايهاين جنايت محصول نظام سرمايه

طلبند و برای اين  خوان يغمای جھان سھم بيشتری میرانند و ھر کدام ازديگر سخن می جھان با زبان گلوله با يک

  .داری يعنی جنگ، قحطی، فالکت و خونريزی و جنايتتداوم نظام سرمايه. کنندمنظور از دريای خون عبور می

 در جنگ اول جھانی شکست خورد و مجبور شد قرارداد ننگين ورسای را با آنتانت شامل فرانسه، انگلستان، المان

بود و پادشاه  Hohenzollern سولرن در قالب سلطنت خاندان ھوھنالمان ۀ حاکمۀطبق. به امضاء رساند... روسيه و

ی و نابودی المان جنگ داشت و از کشته شدن سربازان ۀاين خاندان تمايل به ادام. کرد حکومت میالمانويلھلم دوم بر 

ن و ساير شھرھا؛ برپائی ي در برلالمانطغيان ملوانان در شھر بندری کيل و قيام کارگران .  آنھا ابائی نداشتھای خانواد

 جنگ و ھمبستگی ۀالت باواريا و ساير مناطق؛ خودداری ملوانان و سربازان به ادامحکومتھای شورائی کارگران در اي

در شھرھا نيز وحدت . ھا ايجاد کرده بودای در جبھهالعاده مقابل؛ وضعيت خارقۀو برادری با سربازان محارب در جبھ

 طبقات حاکمه را به لرزه در ۀلطکارگران و سربازان که در اکثريت خويش منشاء طبقاتی کارگری و دھقانی داشتند، س

  .آوردمی

 کارگر خيانت کردند و ۀسوسيال دموکراتھای انترناسيونال دوم که رويزيونيست بودند، به انقالب سوسياليستی و به طب

-  را با شعار امپرياليستیالمانی داده و کارگران أ نظامی رۀدر ھمان آغاز مجادله ميان امپرياليستھا به افزايش بودج

ھای َکه مضمونش دفاع از ميھن امپرياليستی و دفاع از استعمار بود به گوشت دم توپ" دفاع از ميھن"سيوناليستی نا

   .گران تبديل کردندسلطه
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 Karl کوس به رھبری کارل ليبکنشت؛ گروه اسپارتاالمانجناح چپ سوسيال دموکراسی مستقل يعنی کمونيستھای 

Liebknecht  و روزا لوکزامبورگRosa Luxemburg  از اين خيانتکاران سوسيال دموکرات که رويزيونيستھای

   .ديروز بودند، جدا شده و پرچم انقالب سوسياليستی و ھمبستگی با انقالب شوروی را برافراشتند

کمونيستھای واقعی که خط روشنی با سوسيال دموکراسی خيانتکار کشيده بودند به استقبال طغيان زحمتکشان؛ سربازان 

 رفتند، مسلح گرديدند و بخشھائی از شھرھا را به تصرف خود در آورده، خواھان سرنگونی سلطنت و المانارگران و ک

  . گرديدندالماناستقرار جمھوری سوسياليستی در 

شدند  در زير نفوذ سوسيال دموکراتھای انترناسيونال دوم بود و آنھا مانع میالمان کارگر ۀسفانه ھنوز بخشی از طبقأمت

 طبقاتی ۀيک مبارز مبارزه عليه حزبيت .سيس کنندأ کارگر را برای رھبری مبارزه تۀ کمونيستھای واقعی؛ حزب طبقکه

  .شدبرده میو با شم طبقاتی به پيش

 Friedrich ِبه رھبری فريدريش ابرت سوسيال دموکراتھای اکثريت .شدندسوسيال دموکراتھا به دو دسته تقسيم می

Ebert سوسيال دموکراتھا در . دادتشکيل می اسپارتاکوس که جناح چپ آنھا را گروه سوسيال دموکراتھای مستقل و

در حکومت شرکت داشتند و بايد دوران انتقالی گذار از سلطنت به جمھوری " شورای نمايندگان خلق"مجموع در قالب 

 برای المانيبکنشت به اعتبارات جنگی مجلس سوسيال دموکراتھای مستقل با گروه ل. کردندرا رھبری می" وايمار"

 بوده و برای تحقق آن المانی مخالف داده بودند و در عين حال ھوادار استقرار جمھوری نوع شوروی در أجنگ ر

ولی جناح سوسيال دموکرات .  نفوذ فراوان داشتندالمانآنھا با اين نظريات چپ در ميان کارگران . کردندفعاليت می

. مانعت از قدرت يافتن کمونيستھا خواھان استعفای شاه و انتخاب وليعھد و استقرار سلطنت مشروطه بودِابرت برای م

 برھم خورده و الماناست برچينيم، وحدت " وحدت ملی"کرد اگر سلطنت را که مظھر وی اينطور استدالل می

ھا را مھار کند و  نفرت و طغيان تودهگيرند، به اين جھت تالش داشت تا موجدست میه  بالمانکمونيستھا قدرت را در 

ويلھم دوم نيز که در اثر ترس .  را نجات دھدالمان حاکمه ۀفقط با اعالم استعفای شاه و ايجاد يک سلطنت مشروطه؛ طبق

لند با ثروت و غارتش ترک کرده بود، حاضر به استعفاء نبوده و ا و سپس ھيمج را به نيت بلالماناز انقالب، خاک 

در درون سوسيال دموکراسی ھمه . کشيد با آرام شدن اوضاع دوباره بر تخت سلطنت در برلين جلوس کندانتظار می

دارای يک نظر نبودند، بخشی از آنھا با اعالم يک جمھوری بورژوائی و انقراض سلطنت موافقت داشتند، زيرا اين 

ِتالش ابرت برای . دانستند میالمانيروھای انقالبی تر برای مبارزه با کمونيستھا و نشعار را از نظر تاکتيکی واقعبينانه
ای استعفای ويلھلم دوم را به وی طوريکه وی با انتشار اعالميهه رو نبود، به راضی کردن ويلھم دوم با موفقيت روب

سوسيال دموکرات ديگری که از   Philipp Scheidemannفيليپ شايدمان. تحميل کرد تا انقالب را سرکوب نمايد

کرد، موقعيت را برای اعالن جمھوری بورژوائی و انقراض سلطنت مناسب دانست تا از ورژوائی دفاع میجمھوری ب

  .ھا پيشگيری کنداوج غضب توده

اگر گروه ليبکنشت از : "نرال گرونر فرمانده ارتش رايش گفتج به ًن شخصايِابرت در دوران قيام کارگران در برل

  ."تواند جلويش را بگيردکس نمی  ھيچموقعيت برای کسب قدرت دولت اقدام کند،

 رھبران ٢٩/١٢/١٩١٨در . ن برگزار شدير ملوانان در برلکی از طرف لشئ نمايش عظيم توده٢۵/١٢/١٩١٨در 

ِشرکت داشتند و در عين اعتراض به ابرت " شورای نمايندگان خلق"ِسوسيال دموکراتھای مستقل که در دولت ابرت در 
 اين تظاھرات از ۀکردند، با توجه به سرکوب وحشيان حمايت کرده و با وی ھمکاری می از سياستھای ویًھمواره عمال

ِترکيب دولت ابرت؛ خارج شدند ولی در اثر سرکوب تظاھرات توسط . طور جدی موافق انقالب نبودنده آنھا ھرگز ب. ِ

 برآمد چپ از محبوبيت ۀدر نتيج کارگر که درميانشان؛ ۀِابرت اين خطر پديد آمده بود که آنھا در ميان آن بخشھای طبق
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نيز نتوانست نوسانات رھبری آنھا " شورای نمايندگان خلق"خروج آنھا از . برخوردار بودند، نفوذشان را از دست بدھند

رھبری . کردند اين بخش از سوسيال دموکراتھا ولی در صفوف مقدم برای انقالب مبارزه مییاعضا. را از بين ببرد

 دولت پروس که مخالف ۀ در زير اليح١٩١٩ نوریج ٢ب و ضد انقالب در نوسان بود در آنھا که ميان انقال

سوسيال دموکراتھای مستقل حزب خويش را به سمت . بود امضاء گذاردند" افزايش حقوق مبالغه آميز"و " اعتصاب"

     . کامل سوق دادندۀتجزي

که مخالف سوسيال دموکراتھای خائن بودند، خود فاقد دھد که کمونيستھا و انقالب  نشان می١٩١٨رويدادھای انقالب 

رھبری، فاقد يک حزب کمونيست ترازنوين بوده تا در پيچ و خمھای تاريخ، تا در مقابل مانورھای بورژوازی و يا 

 زير المانجنبش کارگری . ھا را رھبری کند تودهۀنوسانات نيروھای ناپيگير موضع مستقل خود را طرح کرده ومبارز

  .بينيم آنھا رادر جھان میۀ خائنانۀ سوسيال دموکراتھای ضد انقالبی قرار داشت که ما امروز محصول مبارزنفوذ

 کارگر و مرکز رھبری ايدئولوژيک اين طبقه است، ۀ کارگر که مرکز و ستاد فرماندھی جنگی طبقۀبدون حزب طبق

کارگران تنھا از طريق حزب خود قدرت دولتی . دامکان رھبری مبارزه و پيروزی آن و استقرار سوسياليسم وجود ندار

و يا " حکومت شورائی بدون حزب"نظريات ارتجاعی نظير . سازندرا کسب کرده و ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر می

اقھای فکری امپرياليستی است و تکنند محصول ابدون حزب آزاد می" ِکارگران خودشان با دست خود؛ خودشان را"

که آنھا در  طوریه  اين نقطه ضعف کمونيستھا را برمال ساخت، بالمان نومبر انقالب ۀتجرب. جديد ھم نيست

 چپ سوسيال ی با پرچم روشن اقدام کردند که بسياری از اعضاالمانسيس حزب کمونيست أ به ت٣١/١٢/١٩١٨

حزب . کنند چيز مبارزه میدانستند که در زير کدام پرچم و برای چهزيرا آنھا می. دموکراتھای مستقل را جذب نمودند

به ھمت روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت . گذارد کارگر را به نمايش میۀبه آنھا دورنما داده بود و قدرت وحدت طبق

 ارگان ً منتشر شد که بعدا١٩١٨ نومبر ٩نخست به عنوان ارگان تبليغاتی اسپارتاکوس بوند در " پرچم سرخ "ۀنشري

با اين اقدام تاريخی خط تمايز با سوسيال دموکراتھای امپرياليستی روشن شده بود و امکان . د گرديالمانحزب کمونيست 

 حزب نکات درستی ۀدر برنام. کافی نداشت ۀولی حزب ھنوز جوان بود و تجرب. يافتنوسان و تزلزل بشدت کاھش می

نيز ھنوز قوام کافی در مسايل در داخل حزب . طرح شده بودند ولی حزب نيروی کافی برای تحقق آنھا را نداشت

ِھای کارگری آميز به پارلمانتاريسم بورژوائی و يا به اتحاديهچپروی در برخورد اشتباه. مده بوداايدئولوژيک پديد ني
در بدو امر ھنوز کارگران زير نفوذ سوسيال دموکراتھای مستقل بودند . خوردچشم می؛ به)ھای زرداتحاديه(عقب مانده

 المان به حزب کمونيست ١٩٢٠سيس حزب کمونيست نيم ميليون از آنھا در عرض دو سال بعد؛ يعنی تا أو تازه با ت

  .پذيرفتسيس حزب و برافراشتن پرچم کمونيسم چنين پيوندی ھرگز صورت نمیأالبته بدون ت. پيوستند

 ۀ کارگران فريب خورد ھواداران خود، خرده بورژواھا،١٩١٨ دسامبر ٢٩ِابرت که از کمونيستھا نفرت داشت در 

دولت خود .  ضد اسپارتاکيستھا و انقالب به تظاھرات دست بزنندهداران را فرا خواند که بسوسيال دموکراسی و سرمايه

  :آنھا به انتشار اعالميه زير دست زدند. رھبری تظاھرات را در دست داشت

کس از ما خواھان  ھيچ. شوندمنجر می به سقوط ًھای گروه اسپارتاکوس مستقيماتردستی! کارگران، سربازان"

ِاما يک سگ ھار را بھتر می شود توسط کلمات قصار انجيل درمان کرد تا با سخنان نرم؛ . خونريزی نيست
اگر بخواھند ما را زير چماق بگيرند، ما از . شود با قھر پاسخ دادقھر عريان اين باند تبھکار را فقط می. اسپارتاکوس را

خواھند ما را در مورد نيت آنھا که می" حمام خون "ۀھا در بار اسپارتاکوسۀجنجال رياکاران. کنيمپوست خود دفاع می

  . ضد کارگران، سربازان را عليه سربازان بشورانند به اشتباه نخواھد انداختهکارگران را ب

  !ھا خاتمه دھيدسخواھيد؟ پس بکوشيد نفر به نفر به قدرت قھر اسپارتاکوصلح می
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  .ھا بچرخند چرخۀخواھيد؟ پس تالش کنيد ھمنان می

  !ضرر کنيد مسلحی نظير ليبکنشت را بیۀخواھيد؟ پس سارقان روزانآزادی می

   ".دريداگر شما متحد باشيد تمام اين جمعيت را می

دولت سوسيال دموکرات برای سرکوب کمونيستھا و انقالب؛ نخست به تصفيه نيروھای مترقی در درون دستگاه نظم 

-ليس بود، بلکه میو ارتش و پۀ مناسب، تصفيۀ، ايجاد زمينءھدف سوسيال دموکراتھا نه تنھا تمرکز قوا. دست زد

ن آقای يليس مترقی برلوبرکناری رئيس پ. خواست نيروھای دموکرات و انقالبی را به يک رودرروئی زودرس بکشاند

و از آنھا   کردوھای انقالبی پرھيز میکه از سرکوب نمايشات اعتراضی نيرEmil Eichhorn   ھورناميل ايش

 ۀ که يک چھرالمانعضو حزب سوسيال دموکرات  Gustav Noske نمود و انتصاب آقای گوستاو نوسکهحمايت می

ھا را  خشم توده،سرشناس ضدانقالبی بود توسط آقای فريدريش ابرت به فرماندھی نيروھای زمينی و دريائی ارتش

وی در طی نطق انتصاب خويش در .  مناسب نياز بودۀ و ايجاد زمينءستھا به تمرکز قوابرای سرکوب کموني. برانگيخت

  : ابراز داشت١٩١٩ جنوری  ۶

- وليت ھراسی به دل راه نمیؤمن از قبول اين مس. من مخالفتی ندارم، يک کسی بايد نقش سگ بيرحم را بازی کند"

  .."دھم

ر کنار آنھا اوباش مسلح به عنوان لشدر ک.  را سرکوب کنندن گسيل شدند تا کارگرانينيروھای نظامی رايش به برل

 در ًحزب سوسيال دموکرات مستقل و حزب کمونيست مشترکا. تقويت گشت و به ميدان آورده شد) ر آزادکلش( داوطلبان

به صاحبان خشونت امروزی قدرتت را نشان بده، نشان : "طی فراخوانی مردم را به تظاھرات اعتراضی دعوت کردند

  ." در درون شما خاموش نشده استنومبر که روح انقالب بده

مرکز شھر از صدھا .  به خيابان آمدند١٩١٩ جنوری  ۵ کارگران و سربازان مسلح بودند در یصدھا ھزار نفر که بخش

از حزب سوسيال   Georg Ledebourِکارل ليبکنشت از حزب کمونيست و گئورگ لدبور. ھزار نفر جمعيت مملو بود

ثير اين أدر تحت ت. البی را به جوش آوردندتھای مستقل به سخنرانی آتشين دست زدند و شوق نيروھای انقدموکرا

اين کميسيون . سيس کردند که کارل ليبکنشت ھم عضو آن بودأن موقت انقالبی را در ھمان روز تفضای انقالبی کميسيو

سرانجام  و بحثھای بیلساتج.  را نپذيرفته بود کارگر در اکثريت خويش ھنوز رھبری کمونيستھاۀطبق. وحدت نداشت

اين بالتکليفی در شرايطی که جنبش برای پيشبرد کار به رھنمود نياز دارد، بدانجا منجر . کردوقت کميسيون را تلف می

 سوسيال ۀ نشري"فورورتس"ھای بورژوازی و از جمله شد که کارگران مسلح به ابتکار خود و ناگھانی مراکز روزنامه

خودی؛ امر رھبری و غلبه بر آشفتگی را دشوار ه اين اقدامات بدون رھبری و خودب. وکراتھای خائن را اشغال کردنددم

 نيروھای انقالبی به عنوان شکلمنوسکه با شم طبقاتی خود اين وضعيت را به نفع خود برآورد کرد و از اين . ساختمی

 و در شرايطی که بوی خون ھمه جا را فراگرفته بود به مراکز فرمان آتش صادر شد. فرصت از راه رسيده استفاده نمود

 سرانجام جنبش سرکوب گرديد و کارل ١٩١٩ نوریج ٩در .  نفر انقالبی به قتل رسيدند١۵۶ھا حمله شد و روزنامه

ش آقای نوسکه آفيشی با سوسيال دموکرات ابرت و رئيس نظمدولت . ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ مخفی شدند

  :ن نصب نمودنديون زير منتشر کرده و به در ديوار برلمضم

  .!"بکشيد ليبکنشت را! رھبران اسپارتاکوس را بکشيد"و يا با مضمون !" ليبکنشت را بکشيد! جھودھا را بکشيد"

 در مخفيگاه خود به اسارت در آمدند و در ھمان روز در اسارت بعد از ضرب و شتم فراوان ١٩١٩ نوریج ١٣آنھا در 

جنبش کمونيستی دو تن از رھبران انقالبی و سرشناس خويش را از دست .  طبقاتی به قتل رسيدندۀ انتقامجويانۀنجو شک

  . روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشتءرفقا. داد
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 به سرکوب گسترده و کشتار کمونيستھا المانھا با دست نوسکه بعد از قتل رھبران حزب کمونيست سوسيال دموکرات

. نفر به قتل رسيدند  ۴٠٠ به دستور نوسکه جمھوری شورائی شھر برمن سرکوب شد و نوریج در پايان .ادامه دادند

برای نخستين بار برای .  نفر به پايان رسيد١٢٠٠ن با سرکوب و قتل ي اعتصاب عمومی کارگران در برلچ مار۴در 

 به سينه ديوار گذارده شده و ًء فورااسرا. سرکوب کارگران از ھواپيما برای بمباران مناطق کارگری استفاده شد

سرانجام جمھوری شورائی . گوتا رسيد که دريای خون راه افتاد-بعد نوبت به ھامبورگ، ساکسن. شدندتيرباران می

  . نفر کشته در خون خود خفه شد٢٠٠٠باواريا آماج ھجوم قرار گرفت و با 

زنان حق . ای ھميشه برچيده شد برلمانا سلطنت از .ند ا شکست خورد ولی دستآوردھای آن شکست ناپذيرالمانانقالب 

.  جھان فرستاده شده بودۀانتخاب کردن و شدن را کسب کردند که پيام آن در روسيه شوروی توسط بلشويکھا به ھم

 ارتجاعی؛ ًسوسياليسم زنان را از بردگی خانگی نجات داد و نشان داد که جنبش فمينيستی غيرطبقاتی يک جريان ماھيتا

ضد آزادی زنان است و زنان تنھا ھمراه با مردان در روند تحقق انقالب سوسياليستی و ايجاد  هاتی و انحرافی بضدطبق

حتی پيدايش اين دموکراسی معيوب بورژوائی . ند به آزادی و حقوق واقعی و مداوم خود دست يابند اطبقه قادر بیۀجامع

 نشان داد اصالحات تنھا محصول المانانقالب .  بودالمان ضد ارتجاع سياه حاکم بر ه کمونيستھا بۀنيز محصول مبارز

 رفرميستھا را نيز ۀ چھرالمانپس انقالب . پذيرد انقالبی ھرگز اصالحاتی صورت نمیۀبدون مبارز. فرعی انقالب است

 ساعت کار در روز را برای کارگران مطرح ساخت و بورژوازی ٨سی از شوروی أ به تالمانانقالب . افشاء نمود

که مجبور  طوریه رتجع قادر نشد روح شوراھای کارگری در کارخانجات را بعد از سرکوب انقالب خفه کند، بم

بتريبز  "-ھا تن در دھد که امروز به عنوان شورای کارَگرديد به اشکال ديگری از دخالت کارگران در امور کارخانه

  . شھرت داردالمان  در - "Betriebsrat رات

داند و در خالف تفکر منحرف تروتسکيستی که انقالب شکست خورده را انقالب نمیرد ولی  شکست خوالمانانقالب 

 را المان کارگر ۀ وطبقالمان ۀ جامعۀشوند، اين انقالب شکست خوردضميرش تنھا انقالبات پيروز انقالب محسوب می

برای مبارزه با آن حتی با ھيتلر رشد جنبش کارگری و کمونيستی منجر به آن شد که سوسيال دموکراسی . تغيير داد

ست با رويزيونيسم انقش سوسيال دموکراسی که ھمان رويزيونيسم ديروزی . ھمدست شود و وی را بر سر کار آورد

بدون مبارزه با رفرميسم، سوسيال دموکراسيسم و رويزيونيسم امکان .  کارگر فرقی نداردۀامروزی در دشمنی با طبق

  .اردپيروزی سوسياليسم وجود ند

 پيوست و المانرفيق ارنست تلمان که عضو سوسيال دموکراتھای مستقل بود بعد از جدائی از آنھا به حزب کمونيست 

ھا؛ ادامه دھنگان  انتخاب شد که به دست نازیالمانبعد از قتل ليبکنشت و روزا لوکزامبرگ به رھبری حزب کمونيست 

 نومبر کارگر در طی نطقی در ستايش از انقالب ۀکيل حزب طبقوی در اھميت تش. راه گوستاو نوسکه به قتل رسيد

  : ابراز داشتالمان

.  با ھدف روشن کمبود داشتھا برای نبرد آماده بودند، ليکن وجود يک رھبری توده١٩١٩ به ١٩١٨در گذار سال "

نرالھا و جايدمان؛ با تمام ی که بتواند اين مبارزه را سازمان دھد، سگ ھاری مانند نوسکه و شرکايش ابرت و شئرھبر

  .رد کرده و نابود نمايدی شده و انجام يک قيام مسلحانه خريزکادرھای سفيدشان از طريق يک سازماندھی برنامه 

-سس حزب ما، میؤ مۀبوند، اين رھبران جانباختنظير و جداگانه رھبران اسپارتاکوسنه شم طبقاتی؛ نه قھرمانی بی

 به ًکارل و روزا دقيقا. گ آھنين و در آتش تجارب انقالبی فوالد آبديده شده را جايگزين کندتوانست وجود يک پيشآھن

گر آنھا اين خاطر قربانی بربرمنشی ضد انقالب سوسيال دموکراسی، قربانی نوسکه؛ ابرت؛ شايدمان و قاتالن اجير حيله
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ند که پرولتاريای روس را قادر به پيروزی  سالحی را بسازالمانشدند که ھنوز قادر نشده بودند برای پرولتاريای 

  ."سالح حزب بلشويک: ساخت

ما کمونيستھای ايران نيز اين روز بزرگ تاريخی در جنبش کمونيستی را بنا بر وظيفه و تعھد انترناسيوناليستی که 

 انگلس، داريم و مطمئن ھستيم انقالب بزرگ ديگری در سرزمين کارل مارکس، فريدريشداريم بزرگ و گرامی می

    .بايد برای آنروز آماده بود. کارل ليبکنشت، روزا لوکزامبورگ، ارنست تلمان و برتولت برشت در راه است

  ٢٠١٩  سال نوریجـ ١٣٩٧ ]جدی[ دی ماه٢٢۶برگرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

 

  


