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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٧
  

  ورد انقالب مردمی ايران استاپيرورزی ھای ايران دست
  مـاندآنکس که نداند و نداند که نداند   در جھل مـرکـب ابدالدھر ب

در رشته علوم رياضی را به " فيلدز" بزرگ ۀ سالگی جايز٣۶ ھموطن ايرانی ما توانست در سن مريم ميرزاخانیخانم 

اھميت نتايج .  رياضی دريافت کندۀ يافتن پاسخ به پاره ای از مسايل نامکشوفۀخاطر کشفيات و پژوھشھايش در زمين

زيک و ساير علوم تجربی است که عرصه ھای نوينی را به ايل فقات استفاده از آن در حل مسکسب شده از اين تحقي

کارشناسان علوم . روی تحوالت و پيشرفت بشريت در دانش و شناختش نسبت به فعل و انفعاالت طبيعت می گشايد

  . رياضی متفق القولند که ايشان از روشھای جديدی استفاده کرده اند که برای آنھا شگفت انگيز می نمايد

ت که ھر ايرانی از اين موفقيت يک زن ايرانی در رشته رياضی و آنھم برای نخستين بار در تاريخ بشريت طبيعی اس

 در ھمه جای دنيا مورد تشويق و تقدير قرار گرفت و با کار مريم ميرزاخانیخانم . احساس سرور و سربلندی کند

د که مردان از آن برخوردارند و تنھا وضعيت ارزشمند خويش نشان داد که زنان نيز دارای ھمان توانمنديھائی ھستن

مريم  بلندی که خانم ۀمقام و مرتب. اجتماعی و شرايط تاريخی مانع رشد و شکوفائی استعدادھای آنھا شده است

 سيلی محکمی به گوش ھمه کسانی است که نسبت به مقام و منزلت زنان و ھمترازی آن با ،کسب کرده اندميرزاخانی 

 انسانھا را در ۀدند و يا ارزش زنان را نصف ارزش مردان تلقی کرده و با قوانين مدرن مدنی که ھممردان دچار تردي

.  استناد می کنند" چپ حضرت آدم]قبرغۀ[ۀدند"سان می شمارد سرستيز دارند و به کتب مقدس و  مقابل قانون يک

يم جمھوری اسالمی است که به شدت  رياضی توسط اين دانشمند زن ايرانی تف سرباالئی به روی رژۀدريافت جايز

  .زنان ايرانی را مورد تحقير قرار داده و حقوق طبيعی آنھا را تضييق می کند

باره مجبور شده اند تا حدودی در مورد وضعيت واقعی ايران تجديد نظر کرده و از تبليغات  يکه مطبوعات غربی ب

البته ھمين . مورد رژيم جمھوری اسالمی، دست بردارند گزارش و خبررسانی در ۀعوامفريبانه و ضد ايرانی به بھان

لک غربی است که احتمال مماشات با آنھا را منتفی ای با ممئ ھسته ألۀروش آنھا نيز ناشی از مذاکرات در جريان مس

ردن سنت  انجام داده، زنده کمريم ميرزا خانیلمان می نويسد که آنچه خانم ادر " کلنر اشتات آنگسايه "ۀروزنام. نمی کند

ابوريحان اين نشريه از جمله به بزرگان دانش ايران نظير . ايرانی ھا در پيشرفت علوم رياضی از قديم االيام است

 اشاره کرده و می نويسد که اين دانشمند زن ايرانی که شگفتی ھمگان را *ابن سينا، عمر خيام نيشابوری، حکيم بيرونی

دانشمندان ايرانی است که خدمات بس ارزنده ای به علم رياضی و بشريت کرده  راه بزرگ اين ۀ ادامه دھند،بر انگيخته

 ۀسپس اين نشريه اشاره می کند که خالف آنچه مطبوعات غرب از زن ايرانی ترسيم می کنند که مشتی عقب ماند. اند

فت جوايز و افتخارات چادری و چاقچوری ھستند، زنان ايرانی توانسته اند المپيکھای علوم را تسخير کنند و به دريا
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 برنده مدال طالی المپيک رياضی بوده است و در ايران به خاطر ھوش مريم ميرزا خانیھمين خانم . متعددی نايل شوند

 درصد دانشجويان ايرانی را ۶۵ تا ۶٠آنھا می نويسند که .  آموزش ديده است، خود در مدارس کودکان با استعدادۀويژ

 مريم ميرزاخانیاين نشريه ضمنی اشاره می کند که فکر نکنيد خانم . نيا بی نظير استزنان تشکيل می دھند که در د

استاد رياضی در دانشگاه مشھور استانفورد کرسی   صاحبامريکاست، خير وی تنھا در امريکا سياسی در ۀپناھند

ئی امريکا مقامات احتماالً . ست و در ساير دانشگاھھا نيز تدريس می کند و برای رفتن به ايران مشکلی نداردامريکا

 کنند و به اين ترتيب به حجم دريافت کنندگان جوايز نوبل از ءعطاا را امريکاتالش فراوان کرده اند تا به وی تابعيت 

نام ايران ثبت می شود و نه ه ولی وی ھنوز تابعيت ايرانی دارد و به ھمين جھت اين جايزه ب. ئی ھا بيفزايندامريکاجانب 

 مطبوعات دروغگوی غرب به احتمال قوی حتی تبار ايرانی ايشان را کوچک می ۀغير اين صورت ھمدر . امريکا

  . اشاره ای به آن نمی کردندکردند و يا اساساً 

ه  را می شود از نظر علمی بررسی کرد و به اين قناعت کرد که موجب سربلندی ايرانيان و بمريم ميرزاخانیپديده خانم 

نظر ما ه ب. له عميق تر از آن است که ما فقط به اين نکته بسنده کنيمأولی به نظر حزب ما مس. ايران استويژه زنان 

ويژه ه بايد اين پديده را سياسی بررسی نمود و نقش جمھوری اسالمی، دشمنان خارجی ايران و اپوزيسيون ايران و ب

  . روشن ساخت،ند ايران را که نقش ارتش داعش را مدتھاست بازی می کۀاپوزيسيون خود فروخت

با ھر چيز " مبارزه و افشاء جمھوری اسالمی "ۀاين اپوزيسيون به بھان.  ايران شروع کنيمۀاز اپوزيسيون خودفروخت

منطق اين اپوزيسيوِن داعشی اين است که برای نابودی جمھوری جنايتکار .  مخالف است،رنگ و بوی ايرانی دارد

که ايران چند ھزار سال  اين. ايران يعنی جمھوری اسالمیزعم آنھا ه نطق، ببا اين م. اسالمی، بايد ايران نابود شود

تاريخ داشته و در آينده ھم وجود خواھد داشت و جمھوری اسالمی و يا نظامھای ارتجاعی و سرکوبگری که در ايران تا 

باران ايران و نابودی آخوندھا آنھا ھوادار بم.  موقتی بوده و ميرنده ھستند، برای آنھا مھم نيست،کنون حکومت کرده اند

 آرزويش اين است که از ايران ، امپرياليسم و صھيونيسم در ايران استۀ؟؟ اين اپوزيسيون که دست دراز شد!!ھستند

و رژيم " حقوق بشر"و " تمدن"بسازد، زيرا گويا در اين ممالک دومی  ۀ، فلسطين و سورياعراق، افغانستان، ليبي

در . ؟؟؟!!ن به حقوق خود دست يافته و استبداد و حکومتھای مذھبی در آنھا از بين رفته اندپيروز شده، زنا" سکوالر"

تمام اين عرصه ھا، اين اپوزيسيون در کنار ارتجاع منطقه و امپرياليسم و صھيونيسم قرار داشته و در آينده نيز قرار 

در اعش به ايران، تبليغ می کند که بايد اين اپوزيسيون در صورت تجاوز ارتش ھای امپرياليستی و د. خواھد داشت

 و اسرائيل امريکابرای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی جنگيد و بعد از سرنگونی آنھا، خدمت داعش و  نخست ۀدرج

 مغزھای مخبط محصولاين تفکر فقط می تواند ولی . البته خنده آور و شوخی جلوه می کند.  ارتجاع منطقه رسيدۀو ھم

  .باشد

، اين جماعت "اسالم سياسی"و مبارزه با " تمدن خواھی"و يا " چپ"منطق ضد بشری و ضد ايرانی در قالب با ھمين 

  .مخالف است... و با ھر پيروزی ايران در عرصه ھای ھنری، ورزشی، علمی، موسيقی، ادبی

و ايرانيان به تشويق تيم ھای  يابدوقتی تيم فوتبال ايران به ميدانھای جھانی دست پيدا می کند و به موفقيتھائی دست می 

 صدای اين اپوزيسيون خود فروخته بلند می شود که اين تمجيدھا از تيمھای فوتبال، کشتی، ،ورزشی ايران می پردازند

رژيم لمھای ايران در جشنواره ھای جھانی به نفع داری و يا پيروزيھای فواليبال، بسکتبال، جودو، تک واندو، وزنه بر

 و يا در شبکه ترتيب داده ی ضد آنھا بسيج شوند و عليه آنھا نمايشات اعتراضهت و ايرانی ھا بايد بجمھوری اسالمی اس

و مخالف " انقالبی"ايران بپردازند تا نشان دھند که و ھنرمندان ھای اجتماعی به حمالت شخصی به ورزشکاران 

ھر صورت مسلمان بوده و از يک کشور ه برای آنھا نيايش دينی ورزشکاران ايرانی که ب. جمھوری اسالمی ھستند

جمھوری اسالمی تلقی و تبليغ می شود، ولی صليب کشيدن اکثريت رژيم  عين ارتجاع و حمايت از ،مسلمان می آيند
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اگر يک قھرمان . دشو طبيعی جلوه داده می  قبل از رفتن به ميدانھای رزم ورزشی کامالً ،قھرمانان غربی به سينه

 نفی ورزش و موفقيتھای ايران می ۀ وسيل، آنھا اين عمل رارژيم جمھوری اسالمی تماس بگيردپيروز ايرانی با سران 

دعوت کرده با آقای ...  ولی بر ضيافتھای ممالک امپرياليستی که ورزشکاران خود را به کاخ سفيد، اليزه،  بلوو .کنند

م بسته و مدعی نمی شوند که آنھا ھمه نوکر  دست به گردن می شوند چشخانم مرکل و يا الندروھ، کامرون و يا اوباما

آمار ھنرمندان و ورزشکارانی که به خدمت پاپ اعظم .  ضد آنھا لشگر کشی نمودهامپرياليسم و صھيونيسم بوده و بايد ب

را برای اطالع اين عده که شالق محکوميت خويش را بدر  شده اند، در دست ما نيست وگرنه آن" متبرک"رسيده اند و 

 مواردی است ۀاين روش ايرانی ھای خود فروخته فقط در مورد ورزشکاران نيست در ھم.  ند، منتشر می کرديمآوره ا

ی ايران اظھار شادمانی می ئآنھا از ترور دانشمندان ھسته . که به نحوی از انحاء امر موفقيت ايرانيان در ميان است

دست دشمنان ايران انجام می گرفت محکوم کنند، گويا اين محکوميت به نفع ه کردند و حاضر نشدند اين ترورھا را که ب

موذی ترھای آنھا مدعی شدند که خود . ی تمام می شدئجمھوری اسالمی و پيشبرد امر آموزش در فنآوری ھسته 

آنھا بيان نمی . استداللی که خر را نيز به خنده می آورد. می خويش را ترور نموده استوجمھوری اسالمی دانشمندان ات

... البته در ميان ورزشکاران، ھنرمندان، دانشمندان و.  اين ورزشکاران نوکران سران اين کشورھا ھستندۀکنند که ھم

يد و يا منتقد رژيم و سياست آنھا و انسانھای خوب و بد  وجود ؤ جامعه، موافق و مخالف رژيم، مۀنيز مانند مردم ھم

را که مورد احترام و تشويق ...  شود ارزش کارھای اين ورزشکاران و ھنرمندان وولی به اين بھانه ھا نمی. دارند

با واقعيت . می شوند به صفر رسانيد و نافی آنھا شد... مردم ھستند و سرمشق جوانان در آموزش ورزشی و يا ھنری و

ايرانيان از پيروزيھای . تنمی شود درافتاد و چشم بر آن بست با اين تصور واھی که ديگر واقعيت وجود نخواھد داش

ورزشکاران ايران در ميدانھای رزم ورزشی مسرورند و دشمنان ايران با ھر رنگی که به چھره ھای سياه خود بزنند با 

 ايران فقط برای اين ۀجامع. می افتند... داس مرگ به جان اين ورزشکاران، ھنرمندان، موسيقيدانان، دانشمندان و

  .اعشی پيام ننگ و نفرت دارد و اين اپوزيسيون را از آن خودش نمی دانداپوزيسيون خودفروخته و د

 تبليغاتی ۀ پيروزی اسالم جا زده و از آن وسيلۀ رژيم جمھوری اسالمی نيز تالش دارد تا اين موفقيتھا را نشانطبيعتاً 

ر و زحمتکشان، بر نقض  کارگۀويژه طبقه  مردم و بۀ کاستيھا، بر فقر جامعه، بر سرکوب بيرحمانۀساخته تا بر ھم

حقوق انسانھا، بر دزديھا و فساد حاکم، بر قلدری و بی قانونی و بربريت مافيای حاکم، بر انتخابات قالبی و مماشات با 

رژيم جمھوری اسالمی تالش می کند که اين .  ساتری بکشد و صداھا را خاموش کندۀپرد... دشمنان مردم ايران و

. م سابق يک صدم آنھم وجود نداشت به حساب جمھوری اسالمی و حقانيت اسالم بگذاردموفيقتھا را که در زمان رژي

 نيروھای انقالبی که دارای قدرت تشخيص و تحليل و بررسی ھستند اين نيست که به اين خواستھای رژيم ۀوظيف

در ارتش داعش دشمنان جمھوری اسالمی تن داده و با يورش به ورزشکاران، ھنرمندان، کارشناسان، دانشمندان ايرانی 

را به ...  رژيمھای حاکم در جھان تالش می کنند ورزش، ھنر، دانش، موسيقی، ادبيات وۀھم. مردم ايران خدمت کنند

لمان و يا فرانسه در کنار ا، امريکادر انتخابات ... بارھا بازيگران سينما، خوانندگان، ورزشکاران و. خدمت خود بگيرند

می شود نقش آنھا را در اين موارد مشخص . ی تبليغ به خاطر آنھا حاضر شده و عکس گرفته اندنامزدھای انتخاباتی برا

که می تواند در خدمت ارتجاع ...  ضد ورزش، علم، ھنر، موسيقی، ادبيات وهطور کلی به افشاء کرد، ولی نمی شود ب

  . جبھه گيری نمود،نيز قرار گيرد

 را در سير تحوالت خويش مورد   تاريخی برخورد کرده و پديده ھاۀز جنباما واقعيت چيست؟ کمونيستھا به تحوالت ا

ميليونھا زن از پستوی دينی خانه ھا . در ايران يک انقالب بزرگ و عميق صورت گرفته است. بررسی قرار می دھند

 ضمير ناخودآگاه اين زنان در. به خيابانھا آمده و در نمايشات اعتراضی شرکت کرده و به فعاالن جامعه بدل شده اند

آنھا را نمی شود ديگر به کنج خانه ھا فرستاد که فقط تا کالس . خويش به حقوقی پی برده اند که محصول انقالب است
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. انقالب بسياری سدھا را شکسته است.  ابتدائی آموزش ديده و به انتظار شوھر در خانه ھا سر کنندۀشش دور

وجود آمده که به کودکان بی سرپرست رسيدگی می کند و يا ه ه در ايران بسازمانھای غير دولتی و مددکاری داوطلبان

اينھا . سازمانھا و گروه ھای اجتماعی ديگری که از درون مردم جوشيده و به کارھای اجتماعی عام المنفعه مشغولند

يان کن تحوالت وقتی سد سانسور و خفقان وحشتناک دوران پھلوی شکست و سيل بن. ربطی به جمھوری اسالمی ندارند

به زودی ادبيات، مطبوعات، موسيقی، شعر، .  مردم ايران از اين آب روح بخش سيراب گرديدندۀسرازير شد، ھم

دانشگاھھای ايران را دختران دانشجو انباشتند که مادران برگزيده فردای . در ايران شکوفان شدند... دانش، ورزش و

اين تحوالت دستآوردھای انقالب . ن در شرف وقوعست اميد بخش است ايراۀتحولی که در نھاد جامع. ايران ھستند

رژيم . دست آمده است و از انقالب مشروطيت تا به امروز ادامه داشته استه  مردم بۀايران است و در اثر قرنھا مبارز

 انتقادی، ورزش لم، انتشار آثار انقالبی و مترقی و فجمھوری اسالمی در تمام اين مدت تالش کرد جلو موسيقی، صنعت

در ورزش فوتبال تخريب کرد، تماشاچيان فوتبال را کشت و سرکوب کرد، ورزشگاھھا را مانند . را بگيرد... و

ورزش زنان را . دانشگاھھا به پادگان بدل کرد، از ورود زنان به ورزشگاھھا جلو گرفت و تا به امروز ھم می گيرد

 زيرا غير  را تغيير داد، پاره ای رشته ھای علمی را حذف کرد،برنامه ھای آموزشی. ضد اسالمی به حساب آورد

موسيقی و بازيگری را لھو و لعب جلوه داد و جلوی آن را .  اسالمی سخن گفتکيميایزيک و ؟؟ از ف!!اسالمی بودند

 رژيم جمھوری اسالمی مدعی شد که در اسالم فقط شمشير بازی، اسب سواری، شتر دوانی. حتی برای مردان گرفت

ھمه قدغن و ضد ... ورزشھائی که بدنھای عريان مردان و يا زنان معلوم باشد نظير فوتبال، کشتی، شنا و. مجاز است

اعالن جھاد داد و جشن چھارشنبه سوری و عيد " ای ايران"رژيم جمھوری اسالمی حتی عليه سرود . اسالمی ھستند

ويژه زنان ايران ه  عظيم مردم ايران و بۀاين مبارز. ردم افتادنوروز را تکفير کرد و با نيروی پاسدار و بسيج به جان م

 اين پيروزی ھا را به عنوان دستآوردھای انقالب بھمن به آنھا تحميل ۀبود که رژيم را به عقب نشينی واداشت و ھم

را از مردم انقالب شکست خورد، ولی انقالب دستآوردھائی داشت که نيروھای ضد انقالب ديگر نمی توانند آنھا . کرد

 دوران محمد رضا شاه نيست که ھيچ کتاب خواندنی اجتماعی به ۀحتی سطح سانسور در ايران نيز به انداز. پس بگيرند

حتی رژيم جمھوری اسالمی نتوانسته ابعاد سانسوری را که در دوران شاه بود به مطبوعات . جامعه ايران تحويل نداد

ثيرات عظيم اجتماعی خويش أ شده است و اين دگرگونی جامعه از زير تا رو تزيرا در ايران انقالب. ايران تحميل کند

ھجوم جوانان به موسيقی که در زمان شاه توسط ھمين آخوندھا، مطربی و فسق و فجور تلقی می . را باقی می گذارد

 آواز خوانی، شد، وضعيت را به طوری تغيير داده است که رژيم نمی تواند جلوی آموزش آالت موسيقی، نوازندگی،

 مردم کشور ماست به پای جمھوری اسالمی ۀدستآوردھای انقالب را که محصول مبارز. را بگيرد... ترانه سرائی و

 اين دستآوردھا را محکوم کردن انقالبی نيست، ضد انقالبی و حمايت از جمھوری اسالمی ۀباره ھم يکه نوشتن و ب

مندان ايران حمايت می کند، حامی جمھوری اسالمی و ضد انقالبی کسی که از ورزشکاران و ھنرمندان و دانش. است

نيست، ضد انقالبی کسی است که با نفی ھمه دستآوردھای انقالب، نادانی خويش را از شگفتيھای انقالب نشان داده و 

می را ياھای جمھوری اسالؤ راين جماعت عمالً . ھمان روشی را اتخاذ می کند که جمھوری اسالمی خواستار آن است

ايرادی که به اين . در ميان اپوزيسيون ايران رواج داده و جا می اندازد و می خواھد دستآوردھای انقالبی را نابود کند

  .عده وارد است را با اين شعر می توان پاسخ داد

  . در جھل مرکب ابدالدھر بماند- آنکس که نداند و نداند که نداند

 )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١۴بر سال و اکت١٣٩٣ ]ميزان[اه مھر م١٧۵   ۀبر گرفته از توفان شمار

  در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 
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  يادداشت

که گواھی بر تخلص اين دانشمند بزرگ می دھد، از طرف ھرکسی که » ابن سينا«از عقب نام » بلخی«حذف کلمۀ  -*

  .می باشد» ابن سينای بلخی« با ھويت شخص ی، دشمنیصورت گرفته باشد، صرف نظر از ھرچيز

 مدنيت زمانبه ارتباط اشخاص ياد شده و يا ھم ده ھا و صد ھا دانشمند، شاعر و متفکر آن دوره ھا که محصول 

 اين اسم بر کشور کنونی -می باشند و در آن زمان کشوری به نام ايرانفراتر از مرز ھای جغرفيائی کنونی خودشان 

 با جغرفيای کنونی وجود نداشت، اگر جھت ايجاد تفرقه و نفاق بين خلقھای -  ميالدی گذاشته است١٩٣۵ه تاريخ ايران ب

  .؛ که می بايد از آن احتراز جستنيستمنطقه منطقه ھم نباشد، چيزی به جز مخدوش ساختن تاريخ 
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