
 

  یها و حزب لنينانقالب اکتبر بلشويک
  

در آستانه صد سالگی برگزاری جشن انقالب کبير اکتبر در روسيه تزاری و انقالب 
کوشش داريم در سوسياليستی سوسياليستی و گذار روسيه به اتحاد جماهير شوروی 

ر متشکله و رشد دهنده آن تاريخی و نقش عوامل و عناص تجليل از اين بزرگداشت
قصد ما در . عرضه داريم» توفان«در چندين مقاله يادبودی کوتاه برای خوانندگان 

دهد، برخی اتهامات و  تا آنچه که توان ما ياری می ،عين حال آن است که
به ويژه پس از کودتای خروشچف  - هائی را که منحرفين جنبش کمونيستی  ناروشنی

های قبل از انقالب بر اين انقالب کبير  به نظرات اپورتونيست و حتی گاه با استناد -
  .دارند، افشا کنيمو رهبران آن، لنين و استالين، روا می

به بازار توهين و اتهام به سوسياليسم، ) شمسی ۴٠(ميالدی ۶٠های  در آغاز سال
، همزيستی مسالمت آميز يعنی اوج دفاع از(مبارزه طبقاتی و در رأس آن استالين

رواج فراوان داشت و گرمی اين بازار بر ) گذار مسالمت آميز، مسابقه مسلمت آميز
ها های ايرانی که از حزب توده بريده بودند و در سازمان عده بيشماری از کمونيست

رونق  بخش بود؛ آنچنان که بساط بیکردند، حرارت های گوناگون فعاليت می و گروه
ها همواره در اتهام و ايجاد  اپورتونيست. شيدبخ گاهی گرمی می و سرد آنان را گه

 باکنند تا ابهام در مورد انقالبيون و روال انقالب هستند که قادرند چيزی عرضه 
  .رونقی به کار خويش دهند ،فريب ديگران و عالقمندان به کمونيسم و انقالب

کرده  می يکی از اين اتهامات رايج آن بود که گويا استالين يا اساسا متافيزيکی فکر
، است و يا چنانچه اوائل قدرت خويش قادر بوده است که ديالکتيک را به کار برد

ها برای ادامه قدرت خود صالح ديده است که سالح ديالکتيک را در  پس از سال
نگاهی . (آورد قفسه گنجه خويش پنهان کند و برای سرکوب مردم به متافيزيک روی

و همچنين  –سربداران  –ايران ) مائوئيست(به اندازيم به نشريات حزب کمونيست
، »چين بعد از مائو«تحت عنوان  Charles Bettelheimنوشته شارل بتلهايم 
  )ترجمه عباس ميالنی

کنيم که  ما در آينده اين اتهام را در موارد مختلف ديگر بررسی کرده، کوشش می
رچوب انقالب ليکن نوشته کنونی ما خود را در چها. روشن سازيمنادرستی آنرا 

اکتبر و نقش بلشويک ها و بويژه حزب کبير لنينی آنان و تهمتی که در اين مورد به 
  :پردازد داند، و به آن می شود، محصور می آن وارد می

استالين در نطق مشهور خود در دومين کنگره شوراهای کل اتحاد : گويند می
ايراد کرده  –لنين  –چ که به مناسبت مرگ اوليانف ايلي) ١٩٢۴ژانويه  ٢۶(شوروی

. گرديده است) متافيزيکی(دچار ايدآليسم، خودمرکزبينی و برخوردی غير علمی
سرشت ها مردمی از  ما کمونيست! رفقا... «: گويد می) يعنی استالين(چرا؟ او 

در حالی که به  ،)تکيه از توفان(»....ايم ما از مصالح خاص بُرش يافته. ايم ويژه
نيست و هيچ کسی از مصالح خاص بُرش  سرشت ويژهانسانی از عقيده منتقدين هيچ 

همه ما در جامعه دارای جايگاه خاص و طبقاتی خود هستيم و تو گوئی . نيافته است
اين اتهام، تئوری ساخته و . کند گونه حرکتی از ما بروز نمی سوای اين جايگاه هيچ
اما . صادر گشتهای خروشچفی بود و برای مصرف جهانی  پرداخته رويزيونيست

لنينيسم و انقالب را - از وفاداران به مارکسيسم) و شايد بسياری(از آن جا که برخی
نمود و اگر چه پس از صبر و ) ها اين تئوری ناآگاهانهو حتی تکرار (نيز دچار ترديد

ها اکثر اين رفقا آن را رد کردند، معهذا ما  حوصله و توضيح عدم صحت اين تئوری
به همه آنانی که هنوز بر اين تئوری  اسائه ادبر اينجا نيز بدون کوشش داريم که د
با آرزوی کننده را  ها دارند، با متانت و رفيقانه چندين نکته روشن نادرست پافشاری

  :توضيح دهيمسازندگی، 
آنچنان » ايم ها مردمی از سرشت ويژه ما کمونيست«متأسفانه ترجمه فارسی  -١

شناسد و يا  اهم را برای کسی که يا استالين را نمیتف نادرست است که امکان سوء
را که » سرشت ويژه« عبارتشناسد و قصد حمله به او را دارد و يا حتی ناشيانه  می
تواند مفهوم ايدآليستی به دست دهد، از متن اصلی سخنرانی رفيق استالين و آنچه  می

  . کند یاو بيان کرده است، خارج کرده و کل مجموعه سخنرانی را نفی م
بنگاه  ١٩۵٣به زبان آلمانی جلد اول، برلن  اين جمله در کتاب منتخبات لنين

چنين  Ausgewählte Werke– Dietz Verlag 1953 Berlin  انتشاراتی ديتس
                                                          ۴ ادامه در صفحه...                              :آمده است

  

، حزب طبقه کارگر ايران بپيونديد)انتوف(به حزب کار ايران  

  ســال هفدهم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧فوريه ـ ١٣٩۵ماه   بهمن ٢٠٣ماره ـش

  

     

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

تروريستهای "دوستان 
در سوريه چه " خوب

  کسانی هستند
ايکه امپرياليستهای غرب در سوريه فاجعه

اند، يک اقدام ضد انسانی، پديد آورده
جنايتکارانه و ضد همه موازين به رسميت 

آزادی حلب، . شناخته شده جهانی است
مپرياليستی ضد توحش اآزادی انسانيت و بر 

جهان و  ضد انقالبیو همه نيروهای  است
. منطقه را ناآرام و عصبی کرده است

تروريستهائی که سالها با برنامه در اروپا 
فيستها ـلَ زير چتر سازمانهای امنيتی و سَ 

 پرورش داده شده بودند، بعد از شکستشان
در سوريه، حاال به سرزمينهای حامی 

ئی را به سر گردند و همان بالخويش بازمی
سال در  ۵آورند که به مدت مردم اروپا می

سوريه بر سر مردم سوريه با حمايت 
. کشورهای پيمان تجاوزکار ناتو درآوردند

واقعيت پيروزی مبارزه مردم سوريه که در 
اکثريت خويش در سوريه ماندند و جنگيدند 
تا تجاوزگران را بيرون کردند، زير بار 

های گروهی خرواری از دروغِ رسانه
" حامی آزادی بيان"کشورهای امپرياليستی 

. غرق شده بود" مخالفت با سانسور"و 
سال به مردم  ۶رسانه های گروهی غرب 

- اين کشورها دروغ تحويل دادند و تازه
ترينش اختراع شهردار مضحک بخش 
جنوبی حلب است که اساسا چنين شهرداری 

های وجود خارجی ندارد، ولی اين رسانه
جا " مدافع آزادی بيان"که خود را  مزور

زنند، ابائی ندارند از اينکه چشم زدند ومی
. در چشم شما بدوزند و دروغپردازی کنند

رياکاری و دروغگوئی در ماهيت 
نيروهائی که در . امپرياليسم و ارتجاع است

 ٢ادامه در صفحه ...و حاميان  جانب داعش



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  بهمن –٢٠٣شماره        

  ...دوستان تروريست های 
" اپوزيسيون سوريه "آنها قرار داشتند و در بوق 

و سالها از " دوستان سوريه"دميدند و از می
ساله  ۶در مقابل مبارزه " تروريستهای خوب"

کردند، امروز مجالس مردم سوريه حمايت می
کنند و خواهان احترام به حقوق عزا برگزار می

و تروريستهای داعش " نه روميا"تروريستهای 
سال تمام به داعش تجهيزات مورد  ۶آنها . هستند

ناتو سازمان تدارکاتی داعش . نيازش را رساندند
مرز تروريستها را در اينجا تنها يک امر .  بود

چه کسانی از استقالل، حق . کندتعيين می
حاکميت ملی و تماميت ارضی سوريه دفاع می 

ر امپرياليستها و داعش کنند و چه کسانی در کنا
. دهنداند و دروغهای آنها را بازتاب میايستاده

چه کسانی از آزادی حلب شادمانند و چه کسانی 
  .از آزادی حلب و شکست داعش زجر می کشند

های همدست داعش که ديگر روی حمايت ايرانی
آشکار از داعش را ندارند حاال بوق ديگری 

که بايد نيروهای  دمندبرداشته و در آن چنين می
بسيجی شيعيان را که ايران سازمان داده است، 

لبنان و حمايت روسيه از حکومت  هللاحزب
اين . قانونی و مشروع بشار اسد را محکوم کرد

های خودفروخته، انقالبی نيستند ياران ايرانی
شکست خورده و عصبی داعش هستند و تالش 
دارند پيروزی بر داعش و امپرياليسم غرب را 

کند و به نفع کرد و میه همه منطقه را تهديد میک
خلقها و کشورهای منطقه است، ناچيز جلوه 

  .دهند
های امپرياليسم غرب در در برخورد به دسيسه

طلبانه، سوريه که بخشی از سياست جنگ
طلبانه غرب است از تجاوزکارانه و توسعه

شود و راست مواضع مختلفی گرفته می" چپ"
دارد به آنها برای چندمين بار که حزب ما قصد 

زيرا حزب ما بر آن است که . برخورد کند
دشمنان مردم سوريه و همدستان با نقاب و بی 
نقاب داعش، دشمنان مردم ايران نيز هستند و در 
پی ايجاد شرايطی نظير افغانستان، عراق، ليبی 

ما نقش اين . باشندو سوريه در ايران نيز می
ايران را در سمينارها، اپوزيسيون خودفروخته 

ايم های تلويزيونی و تريبونال لندن ديدهمصاحبه
که در بساط امپرياليستها و عربستان سعودی 

  . کردندرقصيدند و پايکوبی میمی
تئوری نيروهای دست راستی و امپرياليسم در 

و " حقوق بشر"، "دموکراسی"اين است که 
 در سوريه مورد تعرض قرار گرفته و" آزادی"

مردم سوريه شايستگی آن را دارند که از مزايای 
اين حقوق برخوردار باشند و امپرياليستها که 

سوزد، دلشان برای نقض حقوق بشر بسيار می
اند با اعمال فشار و سياست تغيير تصميم گرفته

رژيم در سوريه، آنهم توسط عوامل نفوذی، با 
گری، با بسيج ناراضيان مرتجع، ضد رخنه

ضد حقوق بشر و ايجاد آشوب و تنش  دموکرات،
و حتی محاصره اقتصادی و تجاوز خارجی به 
قيمت جان ميليونها مردم سوريه و آشوب در 
منطقه اين رژيم مشروع و عضو سازمان ملل را 

های تجاوزکارانه روپوش تئوری. سرنگون کنند
در اين جبهه !!. است؟" حقوق بشر"آنها تحقق 

دموکراسی و "، "حقوق بشر"وسيع هواداران 

، امپرياليسم آمريکا و امپرياليستهای "آزادی
مجتمع در ناتو و دول ترکيه، عربستان سعودی، 
قطر، کويت، اردن و امارات متحده عربی و 
عمال مجری سياست آنها يعنی داعش قرار 

همين ترکيب ناهمگون و مشمئز کننده . دارند
دهد که هيچکدام از اين ممالک در نشان می

معاصر جهان مدافع حقوق بشر، استقرار  تاريخ
. اندآزادی و دموکراسی در سراسر جهان نبوده

اين دول امپرياليستی از کثيفترين و مستبدترين 
رژيمهای دست نشانده در جهان نظير نگودين 
ديم در ويتنام، مارکوس در فيليپين، سوهارتو در 

آريل  -اندونزی، شاه در ايران، مناحم بگين
سرزمين اشغال شده  در...ياهونتان- شارون

فلسطين، رژيم سرهنگان در يونان، ساالزار در 
پرتغال، فرانکو در اسپانيا، موبوتو در کنگو، بن 
علی در تونس، مبارک در مصر، ، باتيستا در 
کوبا، سوموزا در نيکاراگوئه، پينوشه در شيلی، 

-به دفاع برخاسته... ژنرال ويدال در آرژانتين و
ياری از آنها را با کودتا بر سرکار اند و حتی بس

آورده تا حقوق بشر را نقض کنند و دموکراسی 
را نابود گردانند و آزاديهای دموکراتيک را 

همه ممالک امپرياليستی برای غارت . برچينند
به انقياد سياسی اين ممالک  سه جهانکشورهای 

نياز دارند، زيرا ممالک دست نشانده با 
شود غارت و بيشتر می رژيمهای فاسد را بهتر

کرد تا ممالک مستقل ولی غير دموکراتيک 
هم اکنون . نظير عراق، ليبی و سوريه را

مانده در منفورترين رژيمهای سرکوبگر و عقب
عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، 

در اين کشورها نه . کويت بر سر کار هستند
گيرد و نه به حقوق انتخابات آزادی صورت می

گردد، شر و از جمله به حقوق زنان اعتنائی میب
آزادی بهترين متحدان " مبشران"ولی همين 

امپرياليستها برای تجاوز به سوريه هستند و از 
- ديکتاتوری بشار اسد و شيعه بودن وی ناله می

دولت ترکيه که تا ديروز متحد مورد اعتماد . کنند
و کشور امن و امان و دموکرات و آزاديخواه از 

شد و آنها اين کشور نظر امپرياليستها معرفی می
را سرمشق تلفيق اسالم و دموکراسی در ممالک 

زدند، بيکباره آنرا کشوری ناامن، اسالمی جا می
ناقض حقوق بشر، متجاوز و همدست داعش 

-دارند، زيرا که فعال به ساز ناتو نمیاعالم می
های روشن برای کسانی که اين نمونه. رقصد

اهند مغز خود را به کار بيندازند و بفهمند خومی
کافی است تا متوجه شوند در نزاعی که در 
گرفته است بحث بر سر تقسيم حقوق بشر، 

های استبداد عفريت. آزادی و دموکراسی نيست
توانند فروشنده حقوق در سراسر جهان نمی

سازد اين حقيقت روشن می. دموکراتيک باشند
افغانستان، عراق، ليبی که تجاوز به يوگسالوی، 

و سوريه و دخالت در امور داخلی آنها برای 
اين حقيقت . و پايان استبداد نيست" تمدن"تقسيم 

که امپرياليسم آمريکا از عربستان سعودی در 
کند، تائيد اين دروغ که مقابل ايران دفاع می

ماهيت نزاعهای منطقه دعوای شيعه و سنی 
ه برای سرپوش طرح اين افسان. باشداست، نمی

گذاردن سياستهای تجاوزکارانه امپرياليسم در 
جرج بوش غير سنی وقتی وارد . منطقه است

عراق شد، سيل کشيشهای آمريکائی را برای 
ها به بغداد گسيل داشت، عراقی" رستگاری"

ناتو به . ولی هدفش غارت نفت عراق بود
رهبری آلمان با تجاوز و دخالت در امور داخلی 

يک رژيم فاشيستی از نازيهای قديمی  اوکرائين
را در آنجا بر سرکار آورده است و کشور 
مستقل اوکرائين را با روی کار آوردن عوامل 
دست نشانده خويش، برای گسترش به سمت 

در اين کشور . شرق به خاک خون کشانده است
اند باند جنايتکاران بر سرنوشت مردم حاکم شده

زی نيز رويگردان و از هيچ جنايتی نظير آدمسو
های آيا نيروهای انقالبی بايد به قسم. نيستند

سرائی امپرياليستها و اشک تمساح آنان و افسانه
تئوريک آنها، بعد از اين همه تجارب خونين 

  تاريخ باور کنند؟ 
اين . هم دارند" چپ"امپرياليستها متحدان 

کنند که رژيم صدام متحدان اينطور استدالل می
ماهيتا ... قذافی، بشار اسد وحسين، معمر 

رژيمهای ارتجاعی و استبدادی هستند و 
. سرنگونی آنها توسط امپرياليستها اشکالی ندارد

از نظر آنها دعوای آنها دعوا ميان دو نيروی 
خواهند ها نمی"چپ"ماهيتا ارتجاعی است و اين 

دستهای خود در دفاع از اين رژيمهای مستبد 
اين دعوا به آنها مربوط به نظر آنها . کثيف کنند

ها حتی خودشان را به "چپ"اين . نيست
امپرياليستها برای مبارزه بر ضد حکومتهای 

شوند چون کنند و مدعی میارتجاعی عرضه می
در درون اين کشورها " انقالبی"وظيفه نيروهای 

سرنگونی اين رژيمهای ارتجاعی است، حال که 
نها پاسخ امپرياليستها مترصدند به اين خواسته آ

مثبت دهند، بايد با امپرياليستها به صورت 
آنها به دو مرحله از . شرمگينانه همکاری کرد

مرحله اول سرنگونی اين . مبارزه اعتقاد دارند
سرنگونی رژيمهای ارتجاعی و در مرحله دوم 

همه امپرياليستهای جهان و اخراج آنها  به 
ها "چپ"اين . عنوان مثال از سوريه و يا ايران

عمال امپرياليسم در اين کشورها هستند  و 
ماموريت آنها اين است که تخم ياس در کشور 
بپراکنند، مردم را به خانه نشينی و بی تفاوتی 
تشويق کنند تا راه اشغال اين کشورها به بهانه 

. هموار شود" حقوق بشر و دموکراسی"استقرار 
ها ستون پنجم امپرياليسم در اين "چپ"اين 

در کشور ما ايران نيز اين نوع . ندممالک هست
خواستند در سال جاسوسان وجود دارند که می

در صورت تجاوز آمريکا و اسرائيل به  ٢٠١٢
ايجاد کنند که در دو ميدان " جبهه سومی"ايران، 

هم عليه همه ارتجاع جهان و هم عليه  رژيم 
حاکم جمهوری اسالمی در داخل ايران همزمان 

ستند هم رژيم جمهوری خواآنها می. بجنگند
اسالمی در ايران را سرنگون کنند و هم 
امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم 

ولی از زمانی که امپرياليستها در . آمريکا را
برنامه خود تغييراتی دادند اين اپوزيسيون 

" ارتشهای عظيم"خودفروخته ايرانی " چپ"
خود را از صحنه نبرد خارج کرده و برای 

-ونی رژيم جمهوری اسالمی اقدامی نمیسرنگ
طور تصور کرد که   ظاهرا بايد اين. کند

   ٣ادامه در صفحه ...رژيم سرنگونی 

  المی، به دست مردم ايرانسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
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 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  بوک درفيس

Toufan HezbeKar  

  

  ...دوستان تروريست های 
تر از سرنگونی همزمان جمهوری اسالمی ساده

اين رژيم و همه ارتجاع جهانی در مجموع خود 
  . است

در بخشی از اين همدستان امپرياليسم در جهان و 
تفاوتی کنند سياست تبليغاتی بیايران تالش می

تئوری "خويش و پخش بذر ياس و نااميدی را به 
بر اساس درک ناقص آنها از . نسبت دهند" لنين

پيرامون رويدادهای سوريه، " لنينی"اين تئوری 
اند و از چون هر دو طرف تضاد ماهيتا ارتجاعی

ين آنجا که دولت روسيه امپرياليستی و دولت چ
نيز امپرياليستی بوده و از دولت بشار اسد دفاع 

کنند پس جنگ در سوريه جنگی ماهيتا می
بايد آنرا به " کمونيستها"امپرياليستی است و 

جنگ داخلی بدل کنند و از اين تضادهای 
امپرياليستی استفاده کرده و با يک نبرد مسلحانه 

روشن . را در سوريه برقرار کنند" سوسياليسم"
ه اين تئوری ربطی به لنين و به درک است ک

ها هماترياليستی و ديالکتيکی از رويدادها و پديد
لنين وقتی از استقرار سوسياليسم در . ندارد

راند و نظريه انقالب کشور واحد سخن می
جهانی را در دوران پيدايش امپرياليسم رد می 

اش ناظر به جنگ جهانی بود که کرد، بحث
اين جنگ برای به برده سياستهای حاکم در 

کشيدن ملل و غارت آنها و کسب مواد خام و 
توسعه فزاينده بازارهای فروش است، در نزاع 
بر سر غارت کشورها و اسارت ملل طبيعتا 

در اين جنگ . طرف برحقی وجود ندارد
توانند در جبهه غارتگرانه نيروهای انقالبی نمی

 امپرياليستِی خودی با شعارهای ميهنپرستانه
ها بر ضد قرار گرفته و از غارت خودی

در اين جنگ جهانی . ها حمايت کنندناخودی
امپرياليستی يک حلقه ضعيف پديد خواهد آمد که 
بايد مورد استفاده نيروهای انقالبی قرار گيرد و 
ساير امپرياليستهای که در جنگ جهانِی توانفرسا 

توانند با قطعيت به جنگ اند، نمیضعيف شده
روند که طبقه کارگرش آزادی خويش کشوری 

تجاوز به سوريه، به .  را به دست آورده است
عراق، به ليبی و يا به ايران جنگ امپرياليستی 
نيست، حتی اگر روسيه و يا چين از حقوق اين 

مشکل اين جريانهای . کشورها به دفاع برخيزند
و تروتسکيستی در اين است که به " چپ"

ه ملی و ضد استقالل کشورها و مبارز
آنها در دروان . امپرياليستی اعتقادی ندارند

امپرياليسم فقط آن مبارزه ای را ملی ارزيابی 
مورد نظر آنها را در " سوسياليسم"می کنند که 

ولی آنها با اين . اين کشورها مستقر کند
تئوريهای ارتجاعی و ضد لنينی در عمل مبارزه 
مردم فلسطين که برای نابودی متجاوز و 

خواهند استقالل کنند و میشغالگر مبارزه میا
-خويش را به کف آورند نفی کرده، آنرا مبارزه

کنند و ای ارتجاعی و غير قابل دفاع ارزيابی می
خوانند عليه را فرا می" کمونيستهای فلسطينی"

ارتجاع فلسطينی و همزمان عليه نيروهای 
به نظر آنها مبارزه مردم . صهيونيستی بجنگند

ن ماهيتا يک جنگ امپرياليستی است زيرا فلسطي
در يک طرف امپرياليستهای آمريکا و اروپا 

قرار دارند و در طرف ديگر روسها و چينی ها 
انديشمندان بزرگ . کنندها دفاع میاز فلسطينی
های مضحک و بی ارزش حتی برای اين تئوری

روند که مدعی فريب افکار تا به آن حد پيش می
شدن سرمايه، تضاد کار و شوند جهانی می

بدل  تضاد عمدهسرمايه را در همه جهان به 
کرده و حل اين تضاد در دستور کار همه 

گيرند و از اين نتيجه می. نيروهای انقالبی است
داران که در تمام ممالک بايد بر ضد سرمايه

همان کشور و برای سرنگونی آنها جنگيد و لذا 
وجود نداشته،  ای به عنوان مبارزه ملیمبارزه

. در سراسر جهان مبارزه ما مبارزه طبقاتی است
اين انديشمندان به درد اطاقهای فکری 

خورند تا آنها را با حقوق گزاف امپرياليستی می
اين تئوريها در واقع دفاع از . استخدام کنند

اين تئوريها . استعمار و سلطه امپرياليسم است
و  طلبانهنقش و ماهيت تجاوزکارانه، جنگ

کند و ناچار اشغالگرانه امپرياليستها را نفی می
است برای اثبات سياستهای تسليم طلبانه خويش 
همان استدالالت امپرياليستها را که گويا مبشران 
آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر هستند، 

واقعيت ولی اين است که ملتهای جهان و . بپذيرد
ه اقشار و طبقات عظيمی در اين کشورها ک

دهند الزاما خواهان اکثريت بشريت را تشکيل می
سوسياليسم نيستند، ولی مخالف اشغال کشور 
خود و دخالت اجانب در سرنوشت ملت خود 

مقاومت ملتها در مقابل تجاوز . هستند
امپرياليستها يک خواست برحق، عادالنه و 
انقالبی است حتی اگر رهبری آن الزاما در دست 

بری پرولتاريائی تنها در ره. پرولتاريا نباشد
سمتگيری اين مبارزه و درجه پيگيری و عمق 
تحوالتی که در پيش دارد موثر است و نه صرفا 
در خواست استقالل و حفظ تماميت ارضی 

 .ممالک
حزب ما از حق استقالل ملتها و تماميت ارضی 

اين يک دستآورد بشريت . کندکشورها دفاع می
تمام . باشدتحد میاست که شالوده سازمان ملل م

کشورهای جهان چه کوچک و چه بزرگ، جدا 
از رنگ و نژاد، جدا از نظامهای حاکم در آنها 
استبدادی و يا دموکراتيک، جدا از ايدئولوژی 
حاکم بر آنها، جدا از مذهب و اعتقادات فکری، 

هيچ کشوری حق ندارد . انددارای حقوق مساوی

که مورد به بهانه نوع حکومت حاکم در کشوری 
به بهانه . پسند وی نيست به اين کشور حمله کند

شود حقوق ملل را نقض نقض حقوق بشر نمی
کرد و بعد از نقض حقوق ملل با تجاوز به کشور 
مفروض دمار از روزگار بشر در همان 
کشورها درآورد و مردِم مورد تجاوز را از حق 

حق ندارد در  کشوریهيچ . حيات محروم کرد
کشور ديگری به صورت  امورد داخلی

خودسرانه و تفسيرهای من در آوردی دخالت و 
به آن حمله کند و بساط استعمار را مجددا در 

سرنگونی و يا تغيير . جهان برپا نمايد
حکومتهای کشورها به عهده مردم همان 
کشورهاست و نه قوای اشغالگر و متجاوز 

کند و حزب ما از اين اصول دفاع می. خارجی
ی که به اين دستآوردها احترام بگذارد هر نيروئ

و در جانب احترام به حقوق ملل قرار گيرد، 
ای صرفنظر از ماهيت ارتجاعی و منافع لحظه

وی، سياستش به طور عينی به نفع ملل جهان به 
حزب ما دول . ويژه ملل ضعيف جهان است

روسيه و  چين را در شرايط کنونی جهان خطِر 
کند، هان ارزيابی نمیای برای صلح جبالواسطه

بلکه برعکس بر اين عقيده است که امپرياليسم 
متجاوز غرب که با سياست نظم نوين جهانی به 
ميدان آمد و در پی جهانی کردن سرمايه به هر 

باشد، تهديد و خطر مهمی برای ای میوسيله
صلح و برهم زدن نظم جهانی به نفع 

ين تهاجم امپرياليستهای تجاوزکار است و بايد با ا
ای برای ايجاد جبهه. لجام گسيخته مبارزه کرد

مبارزه با تجاوز و حفظ صلح جهانی و احترام به 
حقوق ملل، اين است سياست انقالبی که بايد در 

اتخاذ اين . شرايط کنونی جهان از آن دفاع کرد
سياست که گويا امپرياليست امپرياليست است و 

ليل مشخص يا ارتجاع ارتجاع است، ناشی از تح
از شرايط مشخص نيست، بلکه از مغزهای تهی 
و فاقد معياريهای علمی برای ارزيابی نتيجه 

حزب ما با اين تحليلهای امپرياليستی .  گيردمی
کند واين سياستها مخالف است و با آن مبارزه می

را در خدمت تشنج و آشوب و کشتار در جهان 
ناگفته در خاتمه نبايد اين واقعيت را . داندمی

گذارد که هم ايران و هم روسيه از طرف دولت 
اند و با دولت سوريه قانونی سوريه دعوت شده

اين . اندهای نظامیدارای قرارداد و همکاری
ها در مورد ايران از جنگ تحميلی همکاری

عراق به ايران آغاز شد که دولت سوريه در 
شرکت اين دو دولت در . کنار ايران قرار داشت

دهای سوريه، خواست دولت قانونی سوريه رويدا
اين . و دخالت در امور داخلی اين کشور نيست

قياس که دخالت داعش، ناتو، امپرياليسم آمريکا 
را همتراز با شرکت ايران و روسيه در 

دهد و با جا زدن رويدادهای سوريه جلوه می
" جنگ داخلی"داعش به عنوان مردم سوريه از 

الملل نيز نظر حقوق بينکند، حتی از صحبت می
  .    مردود است

***** 
  

 
 

 و   يکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانهاامپرياليسم آمر
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...انقالب اکتبر بلشويک ها
Genossen! Wir Kommunisten sind 
Menschen von besonderem Schlag. 
Wir sind aus besonderem Material 
geformt. 

پژوهش ما به ياری لطف رفيقی که به زبان 
روسی تسلط داشته و از ستايشگران رفيق 

تالين است نيز نشان داد که در اس
متن روسی نيز همين عبارت به 

از اين گذشته . کار گرفته شده است
نبايد فراموش کرد که تجربه و 

های ادبيات دقت در برگردان واژه
کمونيستی به يک باره به دست 

هر چه شناخت . نيآمده است
به فلسفه  های ايران کمونيست

ها و مارکسيسم و درک از مقوله
قت در بيان آن بيشتر شده است، د

ها و به همان نسبت برگردان واژه
در . اندعبارات نيز دقيقتر شده

گذشته شايد در هنگام برگردان 
آثار کالسيک تفاوت چندانی ميان 

، "زمره"، "ماهيت"، "سرشت"
گذاردند، نمی" نوع"و يا " رده"

ولی با شناخت بيشتر از مفاهيم 
ننده فلسفی و سياسی که بازگوک

دقيقتری از دنيای مادی خارج از 
اند، اين وضعيت تغيير ذهن بوده

يافته است و لذا هميشه برای 
ها را از شناخت بيشتر نبايد واژه

متن اصلی مورد نظر نويسنده 
 .خارج ساخت

در اين جا روشن است که 
besonderer Schlag  معنی
چيزی . ديگری دارد تا سرشت

و  »رده«، »نوع« ،»زمره« شبيه
  . »قماش«يا 

به (تغييرناپذير طبيعتِ  در سرشت،
توان يافت،  می) خوان متافيزيک

و يا » رده«، »زمره«ولی در 
اند  ، آن مصالح و اجناسی»قماش«

 که برای تغيير آنان احتياج به کار
به خوان (آن وجود دارد روی بر

  .)ديالکتيک
اما سوای ترجمه نادقيق،  -٢

وان ت ناروشن و يا حتی غلط که می
بر اين متن وارد دانست، تمام نطق 
استالين که ما در پائين اشاراتی به 

کنيم، افشاکننده تهمتی است  آن می
. که در پس اين تئوری نهفته است

قصد ما تنها افشای اين اتهام ناروا 
بلکه هدف روشن ساختن . نيست

برخی از زوايای فعاليت و تاريخ 
حزب کمونيست 

اط با در ار تب) بلشويک(شوروی
  .است ١٩١٧پيروزی انقالب اکتبر 

ها  در پيروزی انقالب اکتبر مبارزه بلشويک
ها در سه  تحت رهبری لنين بر عليه منشويک

) حزبی(ای زمينه ايدئولوژيک، سياسی و برنامه
بدون اين . انجام يافت و به پيروزی رسيد

پيروزی، بدون ايجاد حزب لنينی، امکان 
چنين . ی بيش نبودپيروزی انقالب خواب و خيال

است  که مفهوم کمونيسم و بلشويسم، پس از 
انقالب و تا کودتای خروشچفی با هم عجين شدند 

ها، بلکه حتی در  و نه تنها در ذهنيت کمونيست

های ضد کمونيستی غرب نيز  تمام تبليغات بنگاه
  .بلشويک يعنی کمونيست، بود

چنين بدون شرکت و فعاليت در حزب  هم
سخن از که های سال هر آنجا  سالکمونيست تا 

هائی بودند  منظور تنها کمونيست، کمونيست بود
که در حزب کمونيستی کشور خويش متشکل 

های سرشناس که در  سوای کمونيست. بودند
کارهای هنری و يا فرهنگی فعاليت داشتند و به 
همين دليل نيز تنها به طرفداری و دفاع از 

کردند؛  کتفا میشوروی سوسياليستی و استالين ا
زمانی که . فرد کمونيست يعنی انسانی حزبی بود

ما «از  ١٩٢۴استالين در نطق خود در سال 
ايم، ما از  ويژه زمره ها مردمی از کمونيست

راند،  سخن می» ...ايم مصالح خاصی بُرش يافته
  ۵ادامه در صفحه ...هائی کمونيستتنها 

ناقوس مرگ دنيای اين انقالب کبير اکتبر سالگی  ١٠٠
  را جشن بگيريم سرمايه داری و تولد دنيای نوين
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  ...انقالب اکتبر بلشويک ها
سپاه سردار «ته است که در را منظور داش 

بخش کوتاه اول . اند متشکل» بزرگ پرولتاريا
  :خوانيم نطق را به

ايم؛  ويژه زمرهها مردمی از  ما کمونيست! رفقا«
ما از مصالح خاصی بُرش يافته ايم؛ کسانی 
هستيم که سپاه سردار بزرگ پرولتاريا، سپاه 

هيچ افتخاری . دهيم رفيق لنين را تشکيل می

از تعلق به اين سپاه نيست، هيچ افتخاری  باالتر
باالتر از داشتن نام عضويت حزبی که بنيادگذار 

همه کس . باشد و رهبر آن رفيق لنين است، نمی
لياقت عضويت چنين حزبی را ندارد؛ همه کس 

های مربوط به  را تاب تحمل مصائب و توفان
فرزندان طبقه . عضويت اين حزب نيست

و مبارزه، فرزندان کارگر، فرزندان نياز 
  ».پايان و مساعی قهرمانانه های بی حرمان

های عضو چنين حزبی نه تنها  کمونيست
ند، نه آن های رمانح مبارزه وفرزندان نياز و 

های مربوط به عضويت اين  تنها مصائب و توفان
اند، بلکه برای  حزب را به جان خريده

کنند که هيچ گروه، هيچ  هائی مبارزه می آرمان
ب و هيچ نيروئی در تاريخ بشر تاکنون حز

آنان برای جهانی خالی از . مطرح نساخته است

ستم اجتماعی و طبقاتی برای صلح برای وحدت 
ها برای اتحاد دهقانان و کارگران  ها و خلق ملت

کارگران و دهقانان و  برای همبستگی جهانیِ 
های ستم ديده، برای مبارزه با امپرياليسم و  خلق

همه اينها در . کنند مبارزه می... ارتجاع و 
و در جهت . برنامه آنان گنجانده شده است

آنان با اين روحيه، . کنند اجرای آنها نيز کار می
ش يافته و بُرش رکردها پرو با اين برنامه و عمل

فکری، معنوی، بُرش سياسی و ايدئولوژيک 
توان همه اينها را ناديده  چگونه می. يابند می

ها از مصالح  نبود که کمونيست گرفت و بر آن
ای  اند و مردمی از گونه و رده خاص بُرش يافته

های سياسی و  ديگراند؟ کدام يک از سازمان
احزاب جهان قادراند که اندکی کوچک از اين 

گنجانند؟ چگونه  اهداف را در برنامه خود به
است که همه آنان در سرکوبی و فحاشی به 

ن و به رهبران آنان ها به انقالبات آنا کمونيست
به ويژه لنين و استالين با هم به مسابقه 

  پردازند؟ می
لنينيسم هرگز - های وفادار به مارکسيسم کمونيست

مثابه ابزار  دچار خودمرکزبينی و ايدآليسم به
گردند و  نمی، فکری و ايدئولوژيک خويش

چنانچه اين مرض به آنان نيز رخنه ساخت، 

با  ،تقاد و انتقاد از خودهمانا قادرند که با مدد ان
اما . اتکاء به علم مارکسيسم بر عليه آن برخيزند

ستند که جايگاه نياز سوی ديگر آنان حاضر 
ای خويش، اتکاء خود را به  اجتماعی و ايده
که طبقه کارگر و حرکت  ایرسالت تاريخی

ديالکتيکی تاريخ تنها به عهده آنان واگذار نموده 
اين  طبق انتقاد ناواردِ  ،)لنينيسم-مارکسيسم(است

 فرد يا آن رفيق، از خود سلب نموده و يا حتی از
  .آن دفاع ننمايند

آری اين درست است که 
ها در  همه ما انسان

جامعه دارای جايگاه 
اجتماعی، طبقاتی و 
ساخت فکری خاص 
خويش هستيم که نتيجه 
شرکت ما در 

های اجتماعی،  فعاليت

ای، طبقاتی و  حرفه
يک نجار و  .غيره است

يا قصاب با يک 
ای و يا  روشنفکر حرفه

کاسب بازار دارای 
های متفاوت  ويژگی

فکری و عملی هستند 
که آنان را از هم جدا 

اما در عين . سازد می
حال يک روشنفکر و 
يا نجار که در حزبی 
فاشيستی و يا مذهبی 
فعاليت کرده و فرم يافته 
است، با روشنفکر و يا 
نجاری که در يک 

ب کمونيست تشکل حز
يافته و در آنجا بُرش 

ای يافته است، به  ايده
اندازه زمين تا آسمان 
از لحاظ اجتماعی، 

کردهای  سياسی و عمل
  .اند خويش، متفاوت

آنان که به استالين ايراد 
گيرند که چرا او  می

ها را به  کمونيست
شان در حزب  بودن و عضويت  خاطر کمونيست

با بُرش از مصالح کمونيستی از نوعی ويژه و 
شناسد و به اين دليل گويا دچار تفکر  خاص می

ها را تابع  خود همه انسان ،متافيزيک است
خويش دانسته و آنان را در » جايگاه اجتماعی«

توگوئی . سازند آن جايگاه به حبس ابد محکوم می
های سياسی،  شرکت فعال آنان در فعاليت

آنان  اجتماعی و به ويژه حزبی قادر به تغيير
  . نيست

بگذار صد سالگی انقالب اکتبر را با ياد رفيق 
ش استالين جشن بگيريم و رلنين و همراه وفادا

های طبقه کارگر به  وفاداری آنان را به آرمان
  . کمونيسم و انقالب سرمشق خود قرار دهيم

***** 

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند

 جنبش سوسيال دموکراسی و انقالب کبير اکتبر سرآغاز پيدايش افکار کمونيستی در ايران و ازادی و
جنبش کمونيستی ايران  .  استقالل ايران از يوغ تالشهای امپرياليسم انگلستان و روسيه در ايران بود

ضامن استقالل، آزادی و دموکراسی در ايران بوده و خواهد بود و بايد اين ميراٍث عظيم را جشن گرفت  و 
حزب ما  به همه مبارزان راه . سالگی انقالب اکتبر از اين مبارزه و فداکاری تجليل کرد ١٠٠در آستانه  

آزادی و استقالل ايران، به مبارزان راه آزادی طبقه کارگر تجليل از اين  فعاليت را مديون است و تالش 
ملتی که تاريخ . می کند با بسيج کمونيستهای ايرانی از اين مبارزه و مبارزان راه آنها را زنده نگهدارد

  .بپذيرد هرگز روی سعادت و خوشبختی را نخواهد ديد خود را فراموش کرده و يا تحريف آنرا
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  ... يکیرفسنجانی 
اين مارمولک داشتند درک کنيد نظر 

به گزارشی که در اواخر خوانندگان را 
از ايران داده شده است جلب می  ٧٩سال 
در آن زمان دمحم خاتمی بعد از . کنيم

سخنرانی رفسنجانی در رفسنجان از وی 
ستايشی به عمل آورد که نفرت مردم را 
برانگيخت بطوريکه دست اندرکاران با 
حيرت زدگی می گفتند تاثير منفی چنين 

بوده  یستايشستايشی به مراتب بيشتر از 
الجوردی هللا است که خاتمی حتی از اسد

  .کرده است" قصاب اوين"
رفسنجانی شخص مورد اعتماد خمينی بود و 
همراهش در همه فعاليتهای ضد مردم و ايران 

نگاهی به مسئوليتهائی . ستيزانه نقش فعال داشت
که وی در اين دوران به عهده گرفته است از 

و اعتمادی نقش مهم وی در جمهوری اسالمی 
-که نسبت به وی وجود داشته است پرده بر می

عضويت در شورای انقالب از همان بدو : دارد
امر، رياست شورای امنيت ملی، نخستين رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمعی که بر 
باالی سر همه چيز و تصميمات مردم قرار دارد 
و تصميم گيرنده پشت پرده است و تمام آن 

-که فقط به نفع نظام تشخيص می تصميماتی را
اين مجمع نه تنها . شناسددهد به رسميت می

 حاکمهبرای سازش بين جناحهای گوناگون هيات
تشکيل شده، بلکه مجمعی باالی سر مجلس  

شورای اسالمی و شورای نگهبان است که 
چنانچه تصميمی از زير دست اين دو ارگان در 

مصالح اثر غفلت رد شد، اين مجمع آنرا ضد 
نظام تشخيص دهد و جلوی اجرايش را بگيرد، 
وی نمايندٔه مجلس خبرگان رهبری، دومين 
رئيس مجلس خبرگان رهبری، چهارمين 

جمهور ايران، جانشينی فرماندهی کل قوا،  رئيس
رئيس شورای عالی دفاع، اولين رئيس مجلس 

چنين فردی با اين سوء . شورای اسالمی نيز بود
  . دموکرات باشد و نه آزاديخواهتواند سابقه نه می

حزب جمهوری "رفسنجانی عضو موسس 
بود که از رويداد انفجار دفتر اين " اسالمی

حزب جان سالم به در برد به طوريکه شايع شده 
-گذاری نقش داشته و میبود وی در اين بمب

بهشتی را از بين هللا خواسته است رقيب خود آيت
ميان وی بعدا برای اعمال نفوذ در . ببرد

را بنا نهاد " جامعه روحانيت مبارز"روحانيت 
که اين سازمان به موثرترين تشکل سياسی 
روحانيون محافظه کار ايران بدل شد و وی تا 

  . روز مرگش در اين تشکل عضويت داشت
رفسنجانی سپس رياست هيئت مؤسس و هيئت 

را که خود به وجود  دانشگاه آزاد اسالمی امنای
آورده بود تا در ميان روشنفکران جای پائی باز 

 . کند، به عهده گرفت
رفسنجانی فردی فاقد اصوليت بود، سياست وی 
ماکياوليستی و مزورانه تنها با هدف تقويت 

در  هيلسوبه هر قدرت سياسی جمهوری اسالمی 
هر وسيله کثيفی  ،برای وی هدف. بدو امر بود

وقتی . کردرا برای تحکيم اين نظام تقويت می
هللا الهوتی را دستگير  وی آيت داماد و پدرِ 

  رای نجات جان آنان عليرغم نفوذ وی ب ،کردند

شايع بود که . فروانی که داشت گامی برنداشت
هللا طالقانی تمايالت  هللا الهوتی نيز مانند آيت آيت

هللا الهوتی با سم  در زندان آيت. چپ دارد
استريکنين کشته شد که مرگ وی را سکته قلبی 

رفسنجانی که در جريان امر بود . اعالم کردند
در  ،عليرغم اطالع کامل از مسايل دادترجيح 

خدمت منافع اسالم عزيز و مرجع تشخيص "
بر اين قتل سرپوش بگذارد و از " مصلحت رژيم

اين . تقاضای مجازات عامالن قتل صرفنظر کند
. شودنوع قساوت قلب در کمتر حيوانی پيدا می

حزب ما در آينده در مورد خانواده مافيائی و 
در کشتار مبارزان در  نقش تبهکارانه رفسنجانی

ای وی بيشتر خارج و داخل و ثروتهای افسانه
 .خواهد نوشت

***** 
 

  .. آدم اگر کوسه ماهی ها
نئوليبراليزه سبک رفسنجانی را به گور  

بسپارند، اقتصاد نوينی برپا کنند و کشور را از 
زير تنه عفريت اين خانواده مافيائی بيرون 

در مکتب  های کوچکیماهاين کوچک. بکشند
ها، آموزش ديده و مغزشان را به ماهیکوسه

اند و رويای آزادی و سرافرازی گروگان گذارده
چه خوب گفت نويسنده کمونيست . را دارند

  :رفيق برتولت برشت  ،آلمانی
) K"(اک" یصاحبخانه از آقا یدختر کوچولو""
: ديرسپ) توفان- )Keuner"(کوينر"مخفف (
ها یماهکوچکد، با بودنمیها آدم اگر کوسه"

، البته": گفت )K(اک یآقا "؟بودندیمهربانتر م
 یتودادند اجازه میبودند، میها آدم اگر کوسه

با  یمحکم یهااتاقک هایماهکوچک یبرا ايدر
در آن، چه محصوالت  هر نوع مواد غذائی

-میمواظب  آنها. گياهی و چه حيوانی، بسازند
 دنباشتازه همراه  آببا  شهيهمها اتاقکبودند که 

داشتند تا ای بهداشتی منظور میو تدابير عديده
بکند  یاش را زخمبال یماهکوچک کي چنانچه

تر از موعد مقرر زود تا وی  بر آن مرهم نهند
افسرده  یماهکوچک چوقتيآنکه ه یبرا نميرد،

بر پا بازی جشنهای بزرگ آب یگه گاه د،درنگ
شاد از  هیِ ماکوچکچون که گوشت  کردند،یم

  !است ذتريذل افسرده ماهیِ کوچک
-کوچک یبزرگ برا یهاآن اتاقک درطبيعتا 

ها اختند در آن مدرسهسیها مدرسه هم مماهی
-می یکه چه جور گرفتندیم ادي هاماهیکوچک

آنها . ور شوندغوطه یماهکوسهشود در حلقوم 
تا  داشتندمثال به آموزش جغرافيا نيز نياز می

لم که در اطراف را تنبلی  یهایماهکوسه بتوانند
 هاماهیکوچک یاصل سدر .کنند دايپ ،اندداده

به آنها  .بودطبيعتا تربيت اخالقی می
 نيترو باشکوه نيتربايقبوالندند که زیم

است  نيا ماهیکوچک کي یکارها برا
 یماهکوسهشادمانه برای که خودش را 

ها یهماکوسه و همه آنها به .کندقربانی 
بويژه زمانی که آنها و  ايمان داشته باشند

شوند در پی ايجاد آينده زيبا مدعی می
- ها ياد میماهیآنها به کوچک. هستند

دهند که برای اين آينده زيبا فقط بايد 
  .فرمان باشندمطيع و گوش به

از همه قبل از هر چيز  ستيبایم هاماهیکوچک
 یستيمارکسی، خودپرستانه و مادتمايالت پسِت 

چنانچه يکی از آنها چنين و  کنند، زيپره
فورا آنرا به اطالع  گرايشاتی را بروز داد،

بودند، میها آدم اگر کوسه. ها برسانندکوسه
-ماهی جنگيدند تا اتاقکِ مسلما با همديگر نيز می

. های بيگانه را تسخير نمايندماهیها و کوچک
رهبری  های خودماهیجنگها را با دست کوچک

آموزاندند که می ماهیآنها به کوچک. کردندمی
ا هکوسه ساير هایِ ماهیکوچکميان آنها و 

کردند، میاعالم  بعدا. تفاوت فاحشی وجود دارد
اند، ولی الل هاماهیدانيد کوچکهمانطور که می

کنند، آنها به زبانهای کامال متفاوتی سکوت می
يکديگر را  توانندبه همين جهت اصوال نمی

كه در جنگ  هائیماهىکوچکهر  به. بفهمند
هاى دشمن را كه به   ماهىکوچکشمارى از 

نشان يک  د،كشبزبان ديگرى ساكت بودند، 
اش سنجاق  ى دريايى به سينه كوچك از جنس خزه

اگر  .دشو مىاعطا و به او لقب قهرمان  نندك مى
بودند البته صاحب هنر هم ها انسان میکوسه
آمد که در آن تصاوير زيبائی بوجود می. دبودن

-ماهيها به رنگهای هوشتصاوير دندانهای کوسه
ربا و حلقومشان چون باغ ناب عدن که در آن 

توان شاد و سرخوش به اين سو و آن سوی می
های تماشاخانه. شدندجست و خيز کرد، نقش می

- دادند که چگونه کوچککف دريا نمايش می
خود در حلقوم ن و از خود بیساها قهرمانماهی
شوند و نيز موسيقی ور میها غوطهماهیکوسه

-ماهیگرديد که کوچککف دريا چنان دلکش می
ها تحت تاثير نواهای خوش آن، پيشاپيِش 
رامشگران، مسحور در عالمی رويائی و غرق 

-در خياالت خوش، سيل آسا به حلقوم کوسه
ها انسان ماهیاگر کوسه. رفتندها فرو میماهی

بودند، آنوقت در کف دريا مذهب هم به وجود می
ها ماهیآموخت که کوچکاين مذهب می. آمدمی

ها ماهیزندگی واقعی را تازه در شکم کوسه
ها ماهیناگفته نماند، اگر کوسه. کنندآغاز می
-بودند، برابری کنونی ميان کوچکانسان می

صاحب  بعضی از آنها. رفتها از ميان میماهی
-گشتند و فوق ديگران قرار میمناصبی می

آنهائيکه کمی مهمتر بودند حتی اجازه . گرفتند
ها از ماهیکوسه. يافتند، کوچکترها را ببلعندمی

تر نصيب اين امر راضی بودند، چون لقمه چرب
هاِی بزرگتر که ماهیو کوچک. شدخود آنها می

-ماهیصاحب مقام بودند، حافظ نظم بين کوچک
کردند آموزگار، افسر، شدند و سعی میها می

خالصه . مهندس در ساختن اتاقک و غيره گردند
  ٧ادامه در صفحه ...انسانها اگر کوسه

 کنيم تجليلايران سال مبارزه ضد رويزيونيستی در  ۵٠از ميراث انقالبی 

  !يسبوک توفان انگليسی ديدن کنيداز ف
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   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  بهمن –٢٠٣شماره        

  .. .اگر کوسه ماهی ها
شدند، تازه تمدنی در اعماق دريا به وجود می 

  ."آمدمی
رفسنجانی بر دريائی از خون حکومت کرد، 

ی برافراشت و غارت کرد، يک دودمان مافيائ
در تمام تصميمگيريها خانمان برانداز در مورد 

وی تمدنی . تحوالت، رويدادها ايران دست داشت
و " کوسه هللاآيت. "در اعماق تاريخ ايجاد کرد

دو لقب برازنده وی در اين دوران " اکبرشاه"
ها رحم نکرد یماهوی نه تنها به کوچک. بودند

ها ماهیگاش حتی با بزردر خدت منافع مافيائی
های کوچک و بزرگ ديگر در افتاد و کوسه

وی . حتی از کشتن احمد خمينی نيز دريغ نکرد
ها حتی دانشگاه آزاد آفريد تا ماهیبرای کوچک

ماهی بزرگ بيآموزند چگونه در حلقوم کوسه
-برای طبخ خوشمزه کوچک. ور باشندغوطه
ها، جشن تعزيه و َعلَم و ُکتَل به را انداخت، ماهی
ها ماهیسرائی را باب کرد تا کوچکنوحه

مسحور از اين همه الحان و روياهای الهی، سر 
روند و مذهب  هیامکام کوسهاز پا نشناخته به 

وی در سيمای . وی را به رسميت بشناسند
جمهوری اسالمی توسط پسرش، ابزار شستشوی 

و با دشمنی با . مغزی و رياکاری را فراهم آورد
آغاز کرد تا را ای لهای زنجيرهدمحم خاتمی و قت

بيکباره يار خاتمی و حسين موسوی شد و آنها را 
وی در حمايت از . در آغوش گرفت و بوسيد

کشتار و تجاوز به دختران و ناموس مردم داد 
داد و هرگز به اين اعمال وحشيانه در سخن می

زندانهای اوين و کهريزک، تجاوز به دختران 
راضی نکرد، ولی باکره قبل از اعدام اعت

برای فريب " آزاده"دخترش را به عنوان زن 
زنان به ميدان ميفرستاد تا دوچرخه سواری کند 

اين کوسه . و آنرا سمبل آزادی زن جا بزند
ای را تبهکار و مارمولک آن چنان مغز عده

خورد که مشتی اصالح طلب کور که در پشت 
گذاردند به تشييع سر کوسه بزرگ نماز می

اش رفتند و هنرمندان منحرف و نان به جنازه
رفسنجانی ما "نرخ روز خور نيز با پالکادهای 

به " گذاريمرا تنها نگذاشتی ما هم ترا تنها نمی
سينه زنی برای وی پرداختند و از اين 

برگ . شاهکارشان نيز احساس شرم نکردند
کنند اين است که از آخری که اين عده بازی می

قهرمان "جهانی يک  يک تبهکار تحت پيگرد
آزادی و "بسازند که گويا وی را که نماد " ملی

در ايران " دموکراسی و مجری تحقق حقوق بشر
رفسنجانی به . اندبوده است، در خزينه خفه کرده

قدری در خفه کردن ديگران تجربه داشت که 
نگرانی . ممکن نبود کسی بتواند وی را خفه کند

سالمی از خفه کردن وی افشاء جمهوری ا
نيست، افشاء جمهوری اسالمی اين است که چرا 

کند ها را قبل از مرگشان محاکمه نمیاين کوسه
در اين شلوغی . رساندو به سزای اعمالشان نمی

خوری، هواداران و جاسوسان اسرائيل و و مرده
آمريکا نيز فعال شدند و در تشيع جنازه 
رفسنجانی با شعار مرگ بر روسيه و تقاضای 

اين عده . ل سفارت روسيه به ميدان آمدنداشغا
همان جاسوسانی هستند که در زمان جرج بوش 
و سپس اوباما خواهان تجاوز به ايران و نابودی 

: دادندملت ايران بودند و در نفس خود شعار می
نه غزه، نه سوريه، نه لبنان حمله کنيد به "

ميرند، رفسنجانی مرد، جاسوسها نيز می". ايران
  .ماندران زنده میايولی 

*****  
 سپاسگزاری از کمکهای مالی

  کرون ٥٠٠  رفيق ح از استکهلم
 ٥٠٠اشتراک نشريات توفان  و   کمک مالی

  گوتنبرگ سوئد   /کرون
 ١٠٠٠) توفان(کمک مالی به حزب کارايران

  کرون سوئد
  سوئد  کرون ١٠٠٠فاضلی   به ياد رفيق قدرت

 ١٠٠٠به ياد رفقا حسن ومنصور مختاری 
  کرون سوئد

  کرون سوئد ١٠٠٠  به ياد رفيق بهمنی
  کرون سوئد ١٠٠٠   به ياد رفيق بابا پورسعادت

  يورو ٥٠از آلمان 
  يورو ٥٠از جنوب آلمان 

به توفان در تلگرام خوش آمديد 

 ٢٠١٧ فوريه ١٣٩۵ماه  بهمن ١٢٧شماره ی الکترونيک توفان
toufan@toufan.org    کارايران حزب نشريه الکترونيکی    www.toufan.org           

 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سايت آرشيو نشريات توفان

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             توفان در توييتر
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 کنيم تجليلاز ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران 

  منتشر شد١٣٩۵ماه  بهمن١٢٧ مقاالت توفان الکترونيکی شماره(
  )آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

  

  - مسبب ومسئول اصلی فاجعه پالسكو جمهوري اسالميست؛
  -؛)بخش دوم نخست(گزارشی از ايران  -؛تظاهرات های شکوهمند اعتراضی عليه دونالد ترامپ در سراسر آمريکا

  -ودرسهايی از آن؛ ۵٧علل بروز انقالب شکوهمند بهمن 

 فريادشان سياسی بشتابيم وبه ياری زندانيان  - هاشمی رفسنجانی، يکی از معماران حکومت چرک وخون اسالمی درگذشت؛
مورد يتيم شدن اصالح طلبان پس ازمرگ هاشمی سخنی در - به استقبال صد سالگی انقالب سوسياليستی اکتبر برويم؛ -باشيم؛

اسرائيل همچنان به نابودی و غصب - ؛ !کارگران بتدريج يا ناگهانی در آتش سرمايه جزغاله ميشوند - رفسنجانی؛
    -روسيه سرمايه داری است يا امپرياليستی؟؛: به پرسشی درفيسبوک  درپاسخ -؛ فلسطينی ها ادامه ميدهد  مزارع

  )بخش سوم (رب متمدن آسيای وحشی و غ
 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام - گشت و گذاری در فيسبوک پاسخ به چند پرسش؛



 

      

  ها آدمماهیاگر کوسه
  بودندمی

  توصيف برتولت برشت از 
نی ملقب به علی اکبرهاشمی رفسنجا

  ماهیکوسه
 

در ايران بر مرگ " یماهکوچک"مشتی 
پدر احساس گريستند و خود را بی" اکبر شاه"

توانند شادمانه آنها از اينکه ديگر نمی. کردند
ور شوند ماهی غوطهدر حلقوم کوسه

آنها از ترس عاليجناب خاکستری . سرگردانند
دست به دامن عاليجناب سرخپوش شده بودند 

مه گناهان غير قابل توصيف و و بره
آنها دست به . تبهکارانه وی قلم عفو کشيدند

ماهی شدند و از مرده طلب دامن جنازه کوسه
نجات کردند به جای آنکه به نيروی مردم 

های مرده پرست یماهاين کوچک. تکيه کنند
و فريب خورده و سرگردان از بزرگترين 

ی زندانبان ايران در بعد از انقالب، آزاد
ماهی کروبی ياران خوِد اين کوسه -موسوی

اين فراموشکاران بر جنازه . را طلب کردند
نماز ميت گذاردند به جای آنکه " اکبر شاه"

  ۶دامه در صفحه ...جنازه اقتصاد 

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

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

 .هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

مهم ضد  هایهيکی از مهر رفسنجانی
 در ايران بود انقالب حاکم

های جمهوری اسالمی و يکی از مهرهعلی اکبر هاشمی رفسنجانی يکی از ارکان بنای 
قلب مملو از بيرحمی و . در ايران در اثر ايست قلبی درگذشتحاکم انقالب  ضد مهم

نام رفسنجانی که با . آکنده از رياکاری و خباثت وی سرانجام از حرکت بازماند
زمانی بر سر زبانها افتادسرکوب، دشنامگوئی و تهديد مخالفان همراه است، به ويژه 

توسط گروه فرقان مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی از چنگ  ١٣۵٨ خرداد ۴که در 
وی هنوز جراحتش درمان نشده در يک نطق . ابليس گريخت و بالی جان مردم شد

تحريک آميز و سراپا دروغ، کمونيستها را مسئول سوء قصد به جان خود معرفی کرد و 
تنها بعد از . کمونيستها ترغيب نمود زبانی به کشتارمتعصبان مذهبی را با زبان بی

اينکه روزنامه آيندگان مطالبی در مورد گروه فرقان نوشت و اشاره کرد به اينکه 
ای که ها، دسيسهاند و نه کمونيستمسئوالن سوء قصد به جان رفسنجانی مسلمانان بوده

ون به رفت با رهبری رفسنجانی به انجام برسد و در فضای ترور و تهديد، جوی خمی
است، همان  مزور و رياکاربهترين لقبی که شايسته اين موجود . راه بيفتد، درهم شکست

وی تالش کرد در . وی سر مارمولک جمهوری اسالمی بود. می باشد" مارمولک"
را به نگارش تاريخهای جعلی در مورد زندگی  دوران زندگيش مشتی ميرزابنويس

تاريخی که . رکبير ايران معرفی نمايندخودش و مبارزاتش بگمارد تا وی را امي
دهد که چگونه نبايد رفسنجانی نوشته است ارزشش در جعل تاريخ است ونشان می

رفسسنجانی که نماينده چرک و خون در جمهوری اسالمی بود به اين نوع . تاريخ نوشت
مردم ايران به شدت از اين همه رياکاری وی در . آرايش چهره زشت خويش نياز داشت

که مردم به وی " کوسههللا آيت"القابی نظير . گفت بودند و نسبت به وی نفرت داشتندش
که " اکبر شاه"کردند و يا های خونخوار اقيانوسها قياس میداده بودند و وی را با کوسه

منظور مردم اين بود که وی جای دمحم رضا شاه را گرفته است و اگر آن يکی تنها شاه 
ای نيز به نام کوچک وی بود، اين کنايه در است که کنايه کبرشاِه ابود، ولی اين يکی 

  .واقع توصيف ماهيت اين مارمولک و گويای شناخت عميق مردم از وی بود
کرد تا ابتکار عمل مبارزه ضد وی در حاليکه از اشغال سفارت آمريکا حمايت می

ده آمريکا مک امپرياليستی را از دست کمونيستها به در آورد در پشت پرده با نماين
  . کرد و به سازش و مذاکره مشغول بودلين کتاب مقدس رد و بدل میرفا

، بستن دانشگاهها و "انقالب فرهنگی اسالمی"هاشمی رفسنجانی يکی از طراحان 
وی بعنوان يار امام جنايت کارش گام به گام با بسيج . سرکوب دانشجويان ايران بود

اه و بسيج، دست آوردهای دمکراتيک انقالب بهمن هللا و سپنيروهای شبه فاشيستی حزب
را به  ۶٠را از بين برد و فضای اختناق سياسی ايران با کودتای ننگين سی خرداد  ۵٧

هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمونيستها، انقالبيون و نيروهای . اوج خود رسانيد
ياسی در ترقی خواه دهه شصت و از طراحان اصلی کشتار سراسری زندانيان س

  .بود  ١٣۶٧تابستان و شهريور 
علی اکبر ناطق نوری رئيس پيشين مجلس شورای اسالمی در گفت و گويی با کيهان 

و انتخاب  ، شکست خودعلل مختلف رويداد دوم خرداد ١٣٨٠تهران، در فروردين 
رياست  "نخودی"بخوانيد نامزد (دمحم خاتمی به عنوان رئيس جمهورپيروزمندانه 

را از جمله دفاع سينه چاک خودش از دولت هاشمی رفسنجانی اعالم  )فانتو-جمهوری
  ۶ادامه در صفحه . ..   مردم ايران نسبت بهبرای اينکه اوج نفرتی را که . کرد
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