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 ی تشکیالت توفانگذارپنجاهمین سالگرد پایه

 انقالبیون ایران مبارک باد! ها وتمامی کمونیست بر طبقه کارگر و

رابر با ب 1346تیر  25پنجاه سال پیش در 

 - سازمان مارکسیستی 1967ژوئیه  16

 لنینیستی توفان قدم به عرصه وجود نهاد.

ترازنامه فعالیت یک ساله سازمان در  در

سازمان ما »چنین آمده است: 47مرداد 

، را لنینیسم-افتخار مارکسیسم پرچم پر

پرچم پرافتخار انقالب ایران را که 

از نو برافراشت و هم اکنون این پرچم یگانه مرکز تجمع  ،نداهای ایرانی به دور افکندهرویزیونیست

های طبقه کارگر ایران است. خط مشی و جهان بینی ما ضامن بینی و آرمانوفاداران به جهان

مندی، صمیمیت و های سازمان همچنین مدیون عالقهپیشرفت های آینده ما است.پیشرفت

اند. صمیمیت و معاضدت رفقا عامل بزرگی در دادهپشتکاری است که رفقای سازمان از خود نشان 

پیشرفت کار سازمان است. صمیمیت نشانه وحدت است و وحدت سرچشمه موفقیت. بکوشیم تا 

های وحدت خود را حفظ کنیم و پیوسته استحکام بخشیم. با هرگونه عامل تشتت و تفرقه با شیوه

 «سازمانی به مبارزه برخیزیم.

)توفان( ادامه دهنده حزب کمونیست ایران، حزب  ر ایرانحزب کا

توده ایران تا زمانی که خط مشی رویزیونیستی وضد کمونیستی 

 پذیرفته بود، است. بنیانگذاران سازمان مارکسیستیهخروشچف را ن

عضو کمیته مرکزی حزب  ،قاسمی رفقا احمد ،لنینیستی توفان -

عضو  ،تر غالمحسین فروتنتوده ایران، مسئول ماهنامه مردم و دک

مسئول مجله تئوریک دنیا بودند.  ،کمیته مرکزی حزب توده ایران

در کنار این رفقا، رفیق عباس سغائی عضو رهبری سازمان افسری 

حزب توده ایران به مخالفت با رویزیونیسم خروشچف پرداخت و 

فقا قاسمی و فروتن قرار ها نگردید و در کنار رحاضر به قبول خط مشی ضد انقالبی رویزیونیست

ای گرفت. رفیق امیرخیزی عضو قدیمی حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران نیز در طی نامه

های اعالم کرد و به طرد رویزیونیست «سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان»پیوستن خویش را به 

ر در خطوط کلی )توفان( با بیان مختص حزب توده ایران پرداخت. پیدایش حزب کار ایران

 محصول این شرایط تاریخی بود.

معتقد است که انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر فصل نوینی در تاریخ  )توفان( حزب کارایران

های قهرمان شوروی تحت رهبری حزب کبیر کمونیست شوروی و رفیق بشریت آفرید. بلشویک

 یاحمد قاسم
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ز بشریت نظیر آن را به خود ندیده بود و سازند که تا به آن روه لنین در پی آن برآمدند که دنیائی ب

تصور آن را در مخیله خود نداشت. دنیائی بدون استثمار. دنیائی 

متکی بر دیکتاتوری بر ضد ستمگران و دموکراسی وسیع برای 

شکننده خلق. در شوروی بزرگترین دموکراسی تاریخ اکثریت 

ن بشریت مستقر شد. در شوروی ساختمان سوسیالیسم برای نخستی

 بار تحت رهبری معمار سترگ سوسیالیسم رفیق استالین برپا شد.

 

و دستاوردهای این دوران  حزب ما از سی سال دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی دفاع می کند

داند. بخش مبارزه مردم و طبقه کارگر جهان برای پیروزی مجدد سوسیالیسم میتاریخی را الهام

لنینیسم است و بویژه بر لنینیسم که مارکسیسم دوران زوال  -حزب ما پیرو ایدئولوژی مارکسیسم 

ش در عمل به ثبوت رسیده است، تکیه می کند. اامپریالیسم و انقالبات پرولتاریایی بوده و صحت

مالک تشخیص آوردهای دوران رفیق استالین و دفاع از لنینیسم را حزب ما ارزیابی تاریخی ازدست

داند. حزب ما در پی آن است که در ایران یک حکومت ها میها از غیر کمونیستکمونیست

حزب ما تشکیالتی  سوسیالیستی مستقر سازد که از منافع طبقه کارگر ایران و جهان حمایت کند.

داری، ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی است. حزب ما خواهان سرنگونی کمونیستی، ضد سرمایه

داری جمهوری اسالمی با دست پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران برای رژیم سرمایه

 استقرارسوسیالیسم است.

 :)توفان( به لینک زیررجوع کنید ایران لطفا جهت مطالعه درمورد تاریخچه مختصر حزب کار

http://www.toufan.org/Barnameh%20va%20tarikh/Tarikhche%20hezb%

kar.htm20 

 فروتن  نیدکتر غالمحس

http://www.toufan.org/Barnameh%20va%20tarikh/Tarikhche%20hezb%20kar.htm
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 را محکوم میکنیم!بازداشت اسماعیل عبدی 
اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی 

مرداد در  5معلمان ایران در روز پنجشنبه 

گر اش توسط نیروهای سرکوبمقابل منزل

اوین منتقل  350امنیتی دستگیر و به بند 

ین اقدام ضدانسانی و غیرقانونی در گردید. ا

شرایطی انجام شده است که اسماعیل عبدی 

گی بعد از اعتصاب غذا در زندان به تازه

اوین برای مداوای پزشکی در مرخصی به 

دادگاه »برد. اسماعیل عبدی از فعالین کانون صنفی معلمان است که به اتهامات امنیتی توسط سر می

شده است که به علت اعتصاب غذا و وخامت وضعیت جسمی از زندان به زندان محکوم « انقالب

 .آزاد شده بود

ها و اذیت و آزار کارگران تداوم بازداشتحزب کار ایران )توفان( بازداشت اسماعیل عبدی و 

قید و شرط او و همه فعالین کند و خواهان آزادی بینیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می

 . بند است یاسی درکارگری و زندانیان س

 برگرفته از کانال تلگرام حزب کار ایران )توفان( ۱۳۹۶مرداد  5حزب کار ایران )توفان( 

https://t.me/totoufan 

https://t.me/totoufan
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را محکوم و « نیشکر هفت تپه»اذیت و آزار کارگران 

 حمایت میکنیم!از مطالبات آنها 

در مورد اعتراضات  یانیه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهب
گاه دو روز گذشته کارگران این شرکت و بازداشت پانزده تن از کارگران در شبان

 سوم مرداد

عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر 

هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه 

کارگران  !محکوم است کارگران معترض

بازداشت شده باید فوری و بدون قید و 

در پی اعتراضات کارگران  !شرط آزاد گردند

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 

در اعتراض به عدم  ،توسط کارگران ،اهواز – المللی اندیمشکروزهای اخیر و بسته شدن جاده بین

ه سوم شنبسه ۲۱امنیتی شبانگاه و از ساعت  رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و

های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد مرداد ماه با یورش به خانه

سواری  و ن صباحشاعبداهلل زاده و دو نفر که نامنظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید

 .شدگان هستنداست در بین بازداشت

اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی ما اعالم کرده همکاران

  .کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به 

ین دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تاکنون اند. اعتراضات ااعتراض و اعتصاب زده

های کارگران قابل دم توجه و رسیدگی نسبت به خواستهباید به مقامات نشان داده باشد که ع

پذیرش نیست. اعتراضات ما کارگران و بازنشستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 

افتاده از پرداخت دستمزدهای عقب ت رسیدگی فوری به مطالبات زیر است:دوره اخیر جه

مین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به های بیمه تأبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچهاردی

دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها 

باشند که پرداخت نشده رما میدرصد حق کارف ۴کماکان منتظر  ،اندبازنشست شده ۱۳۹۵در اسفند 

 ..است

مورد اعتراض شدید  عالوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی،

ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور  ۱۵بیش از کارگران می باشد. 
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گردد، لیکن ناکارآمدی سوب میکامل به بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام مح

شدن در صورت پایان این پروسه و نهاییبخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که 

تری روبرو کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی سازی سرنوشت کل این صنعت وخصوصی

جا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش سازی تا همینخواهد شد. پروسه خصوصی

خیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای أبطور مداوم به تهای کارگران 

گیرد. همزمان با بدتر شدن ه ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نکاری ابتدایی

تر دههای کار گسترایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیطوضعیت کارگران شاهد بوده

شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده 

ها هزینه برخوردهای مقامات حاضرند میلیون ،دهداندیمشک توسط کارگران نشان می - اهواز

 . امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را نپردازند

که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از باالی هفت هزار نفر به واقعیت این است 

نفر سقوط کرده و اکنون اکثریت کارگران شرکت باالخص در بخش کشاورزی را  ۴۵۰۰زیر 

باشد و ها میحقوقیدید دولت مسئول این تضییغات و بیتردهند. بیکارگران پیمانی تشکیل می

 .ه کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نمایدموظف است در اسرع وقت ب

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران 

تر مبارزات کارگران و الش خواهد کرد که با انعکاس منظمبازداشت شده است. سندیکا ت

بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بازنشستگان شرکت توجه جامعه در کشور و سطح 

های تاکنونی، ما همچنین از حمایت آی یو اف بیش از پیش جلب نماید. ضمن قدردانی از حمایت

المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات( و کارزار جهانی آن و )فدراسیون بین

گران نیشکر هفت تپه و سندیکا دیگر تشکالت کارگری که از هفته پیش در حمایت از کار

 .المللی هستیمهای کارگری داخلی و بینکنیم و خواهان تداوم حمایتقدردانی می ،آغازشده است

 . برگرفته از کانال تلگرام سندیکای واحد۱۳۹سوم مرداد  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

vahedsyndica/1110/https://t.me 
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)توفان( به مناسبت  ایران پیام تسلیت حزب کار

 درگذشت رفیق مهپاره آهنی
 یاران! رفقا، دوستان و

 ،زندگی نبردی طوالنی و دردناک بین مرگ و این نماد مهربانی پس از مهپاره آهنی، رفیق نازنین ما

انسان جاودانه شد. رفیق مهپاره  گفت و حیات بدرود آگاهانه یهژوئ 20شنبه  5روز سرانجام 

و با تمام ، از اهالی امروز بودبه قول سهراب سپهری  و. بودرویی دوست داشتنی، رئوف و گشاده

 .«لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید»و  های باز نسبت داشتافق

 یاران! رفقا، دوستان و

و در یک کالم عشق به انسان  وستان و یارانبه د محبت و عشق ازماالمال تپش افتاد که  قلبی از

 محو با که را بشریتابناک  لبان فرو افتاد که امید و خوشبینی به زندگی و آینده لبخندی ازبود 

 یارانش و رفقا.و دوستان بخشالهام و داد می نوید است، همراه طبقاتی و اجتماعی هاینابرابری

 . بود

داری جمهوری گوهری بود که راه رستگاری مردم ایران را برچیدن نظام سرمایه ،رفیق مهپاره

وی  دید.سوسیالیسم می آزادی، دمکراسی و استقرار زحمتکشان ایران و اسالمی بدست کارگران و

علیه  تجمعات اعتراضی بر ها وآکسیون آرمان واالیی بود که فعاالنه در راستای چنین هدف و در

افشای فجایع رژیم  کرد و از هیچ کوششی درایران شرکت می و ظلم و ستم در سرکوب تبعیض و

همه آحاد مردم ایران دریغ  همبستگی با کارگران و زحمتکشان و جمهوری اسالمی در ایران و ابراز

ایران )توفان( وفادار بود از هیچ مساعدت مالی به  حزب کار ،اشرفیق مهپاره به حزب کرد.نمی

اختگان سیاسی و کارگرانی که برای احقاق حقوق خود، اضافه دستمزد، حق تشکیل خانواده جانب

 کرد.به زندان افکنده شدند، دریغ نمی اجتماعات آزادی بیان و قلم و سندیکای مستقل کارگری و

استعماری نیز  مبارزه با تجاوزات امپریالیستی و بند جهان و های درهمبستگی با کارگران و خلق

سی رفیق خدمات ارزشمند سیا ها وما فعالیت بود. دوستی و انترناسیونالیستی اوسانسرشت ان در

اش را همواره گرامی خاطره یاد و های زندانیان سیاسی را ارج گذاشته ومهپاره به حزب و خانواده

همسر وی و تک تک اعضای خانواده او  ،به رفیق مسعود را این ضایعه بزرگحزب ما  میداریم.

 کند.میآرزو  پایداری و آرامش و و برایشان صبر گویدتسلیت می

 رهرو باد! راهش پر و جاودانرفیق مهپاره یاد وخاطره 

 خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد! یاد و

 )توفان( ایران طرف روابط خارجی حزب کار از

  2017ژوئیه  22
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گزارش مختصری از مراسم با شکوه سوگواری برای 

 هلندرفیق مهپاره آهنی در 
 

به اطالع رسانده بودیم رفیق مهپاره آهنی  همانطور که قبال

ژوئیه بدرود حیات گفت  20اثر بیماری سرطان در  در

 غم فروبرد. یارانش را در وهمه نزدیکان و

برای رفیق ژوئیه مراسم با شکوه سوگواری  22روزشنبه 

نفر برگزار گردید.  450مهپاره درآلمیره با حضور بیش از 

زنی از  های خاصی برخوردار بود.گیاین مراسم از ویژه

یکپارچگی این سرزمین  عاشق ایران و رک وتُ رد وتبار کُ

 عاشق سوسیالیسم و دوست ومیهن ، زنی مبارز وکهن

استعمار  امپریالیستی و تجاوزگری و داری ومایهنفرت علیه استثمار سر خشم و از سرشار برابری و

 «به استقبال مرگ»شد آگاهانه  میلیتاریسم افسارگسیخته، پس از نبردی طوالنی سرانجام ناچار و

 در مرگ و تعیین روز سختی و اش پایان دهد. اتخاذ چنین تصمیم سهمگین وبرود و به زندگی

ربار مهپاره پایان زندگی پُ های زندگی وگیژهعین حال لبخندزدن و به چالش گرفتن مرگ از وی

 بود.

های خاص شخصی نیز برخوردار بود. وی با گیویژه اش ازایدئولوژی مهپاره سوای آرمان و

اش، دلبازی و بزرگمنشی با دست و اش،رمهرش، با شخصیت متین و فروتنانهپُ سیمای زیبا و

اش از کاریزمای خاصی واالهمتی اش ونفساش، عزتاش، بلندهمتیاش، بزرگواریبلندنظری

 450انسان با اولین دیدار شیفته شخصیت ومرام اومی شد. شرکت بیش از برخوردار بود که هر

کمونیست  و نفوذ معنوی این زن مبارز نفردراین مراسم بدون کمترین تبلغ وآگهی قبلی حکایت از

 بین مردم دارد. در

، در اب موزیکانتخ ریزی، درن بود که مهپاره خودش در برنامههای این مراسم ایگیدیگر ویژه از

وی پیراهن زیبایی با  شرکت فعال داشت. مرگش انتخاب لباس پس از انتخاب غذا و شیرینی، در

برای  ی متنوعی راهانوشیدنی رنگ سرخ را برای خودش به خیاط سفارش داده بود. وی شراب و

ه مراسم سوگواری ن ،کید کرده بود که مراسم مرگ اوأتایی میهمانان سفارش داده بود و پذیر

همین روی  زیستن است. ازعاشق داشتن ودوست امید به زندگی و خواهد بود. مراسم همبستگی و

از عشق به زندگی و  نوشند، شاد باشند وه یارانش در این مراسم ب کید داشت که دوستان وأت

 گویند. ه عاشقانه زیستن سخن ب برابری و
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مراسمی در خود و برای خود نبود. مراسمی بود  ،های معمولبرخالف سنت ،مراسم یادبود مهپاره

 ،ردها کُروح انترناسیونالیستی که همه انسان ای ازجلوه صمیمیت و با روح همبستگی و یگانگی و

های ویشگ تنوع زبانی و آفریقایی.... با تعلقات ملی و عرب و، رکتُ ،هلندی، هندی، افغانی آذری،

این مراسم ایرانیانی با تعلقات سازمانی و سیاسی مختلف شرکت کرده  مختلف شرکت داشتند. در

 تبلوری بود از ارتباطات ملی و خانواده او ابراز همبستگی نمودند. این مراسم نماد و و با مهپاره و

ان دوستی و . مهپاره نشان داد که سرشت انساشمبارزاتیفراملی رفیق مهپاره در طول حیات 

الگوی بسیاری از زنان  پیشرو و او زنی آگاه و اش با اصل انترناسیونالیستی عجین بود.دوستیمیهن

از خطه آذربایجان. مهپاره  همسرش نیز پدرش آذری و رد بود ومادرش کُ  ،رفیق مهپاره ایران بود.

بود و برای ایرانی شمرد، عاشق ایران اما همواره تعلقات طبقاتی را بر تعلقات ملی ارج می

رزمید و اقوام مختلف ایران می ها وسوسیالیستی و برای محو استثمار و برای تساوی حقوق خلق

 کرد.شکوفان دریغ نمی آباد و از هیچ کوششی برای تحقق یک ایران آزاد و

*** 

مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد. رفیق 

سخنرانی زیبایی  ،رفیق مهپاره همسر ،مسعود

زندگی  ، دروصف شخصیت مهپاره دررا 

دوستی او، مبارزاتی مشترک با او، در انسان

خیزهای  فت واُ او، در رفتار در کردار و

به زندگی بیان  زندگی و در خوشبینی او

های حضار زدنپایان با کف داشت و در

اش روبرو شد. وی در قسمتی از سخنرانی

 چنین گفت:

یبا از مهپاره حاصل ازدواج دختری ز - »

خطه کردستان با جوانی برومند از خطه 

آذربایجان است. چقدر زیباست آمیزش 

طبیعتا مهپاره زنی .  «کشور عزیزمان ایرانیکپارچگی  رتوان است برای استقالل وچقدر پُ ها وخلق

تبار به ارث برده بود. وی در  این دو روحیه مبارزه جویی را از گری وطغیان بود که شهامت و

گری های صمد خمیره شورشداستان شود وهای صمد بهرنگی آشنا میه سالگی با کتابشانزد

شود که تا به امروز رقص نورش ادامه داشت. مهپاره تابو شمعی روشن می دهد ومهپاره را ورز می

به همراه  اش طغیان کرد وعلیه تعلق طبقاتی بر 57پاره با شرکت در انقالب بهمن شکن بود. مه

ارتش  گری برای پدری که مقام باالیی درچنین فرزندان شورش گذارد.ها میپا به میدانبرادرش 

 «بایست با خانه پدری ودا کنند.نظام داشت قابل تحمل نبود می
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ها باید باشد که ماه مهپاره انسانی با چند نکته استثنایی است. او یکی از نادرترین عروس »

های عروس با جوراب کرد وای تایپ میبایستی اطالعیهش یک روز طول کشید. روز دوم اعسل

. زمان برگشت از شیراز رژیم آغاز شده بود «انقالب فرهنگی»شد. خانم چاپ ویتنامی درست می

 «.ش آلوده به مرکب سیاه دستگاه چاپ بودابه تهران آرایش چهره قشنگ

یک کالم  در ها وق به پا پتیعشعشق به کودکان، کمک به کودکان یتیم و  قلب مهپاره مملو از»

ای آزاد با عدالت اجتماعی بود که تنها استقرار جامعهمانش کرامت انسانی بود. آر عشق به انسان و

ریزی، تجاوزات امپریالیستی نفرت خون وی از جنگ و« »در یک نظام سوسیالیستی محقق میشد.

کرد. بمباران سوریه توسط وم میمحک ،داشت .تجاوز به سوریه را که جان هزاران کودک را گرفت

 "کرد...های مختلف صورت گرفته است، محکوم میآمریکا را که به بهانه

انسانیت بود، نفرت و خشم طبقاتی نیز داشت. نفرت بیکران  طور که عاشق انسان و مهپاره همان»

جسمانی با رغم ضعف ها و رژیم جمهوری اسالمی حد و مرزی نداشت. علیاز امپریالیست او

تا علیه حسن روحانی و زد و بند با امپریالیسم  ،رفقای میز کتاب آمستردام  به فرانسه سفر کرد

 «یران را به گوش جهانیان برساند.فرانسه افشاگری کند و صدای مردم ا

کوبی به راه جمع دوستان شادی و پای پوشید، درمیشه انسانی امیدوار بود، شیک میمهپاره ه»

آن همگان، بویژه  ای است که درکه هدف ما جامعهگفت ما باید نشان دهیم می و انداختمی

غصه و استثمار باید از روی  مند شوند. غم وبهرهتوانند از نعمات زندگی ه کارگران و زحمتکشان ب

 «.زمین برچیده شود

 اکتبر وجشن صدمین سالگرد انقالب  توسط رفیقی دررا مهپاره وقتی گزارش دکلمه شعر برشت »

 در 2017ماه مه  27)توفان( در ایران تجلیل از میراث جنبش کمونیستی که توسط رفقای حزب کار

دانم چه کار نهایت شاد شد وگفت نمیواند، بیخ ،به اجرا درآمد برای او آلمان برگزار گردید و

 «.ورند.آعمل میه همه از من تجلیل ب بزرگی کردم ، چه سنگی روی سنگ گذاشتم که رفقا این

ها را مبلغ گل ش گل نیاورند.امراسم ش سفارش کرده بود که درامهپاره در آخرین روزهای حیات»

شان به راه تحقق مطالبات های زندانی و کارگرانی که دراختیار خانواده در صندوقی بیاندازند و در

 در» .«زخم این عزیزانرسانند، شاید که مرحمی باشد برای استخوان الی ه زندان افکنده شدند، ب

خاتمه باید بگویم که بقول عزیزی، مهپاره همان مرغ آتش ققنوس است که آتش عشق 

یادش  .خواهد آمیختش لحظاتی دیگر درهمااش با آتش جسمکرامت انسانی دوستی وانسان

 «باد! ر رهروگرامی، راهش پُ

 رسید که با سخنانی کوتاه و آموزگار موسیقی هنرمند و ،سخرانی نوبت به علی صفویان پس از

ش به اجرا ادلنشین ابراز همدردی، چند ترانه انتخابی رفیق مهپاره را با صدای گرم و ادای احترام و

 مورد استقبال حضار قرار گرفت. درآورد و
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این پیام چنین  در بخشی از )توفان( پیام حزب را قرائت نمود. ایران حزب کار هسپس رفیق نمایند

 رویی بود. و به قول سهراب سپهری ازانسان دوست داشتنی، رئوف و گشادهمهپاره رفیق  آمد:

. «لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید»های باز نسبت داشت و اهالی امروز بود، و با تمام افق

وستان و یاران و در یک کالم عشق به انسان محبت به د عشق و تپش افتاد که ماالمال از قلبی از

 محو با که را بشری تابناکفتاد که امید و خوشبینی به زندگی و آینده ولبان فروا دی ازبود .لبخن

بخش دوستان و.رفقا و یارانش الهام جتماعی و طبقاتی همراه است، نوید می داد وا هاینابرابری

خانواده ایران )توفان( وفادار بود از هیچ مساعدت مالی به  حزب کار رفیق مهپاره به حزبش،».بود 

جانباختگان سیاسی و کارگرانی که برای احقاق حقوق خود، اضافه دستمزد، حق تشکیل سندیکای 

همبستگی  اجتماعات به زندان افکنده شدند، دریغ نمی کرد. آزادی بیان و قلم و مستقل کارگری و

سرشت  در استعماری نیز مبارزه با تجاوزات امپریالیستی و های دربند جهان وبا کارگران و خلق

 بود. دوستی و انترناسیونالیستی اوانسان

های زندانیان سیاسی را خدمات ارزشمند سیاسی رفیق مهپاره به حزب و خانواده ها وما فعالیت

 رفیق به را اش را همواره گرامی میداریم. حزب ما این ضایعه بزرگیاد وخاطره ارج گذاشته و

 و آرامش و صبر برایشان و گویدمی تسلیت او خانواده اعضای تک تک و وی همسر ،مسعود

 «.کندمی آرزو پایداری

با  کتاب آمستردام که تشکلی دمکراتیک و ضد امپریالیستی و طرف نماینده رفقای کمیته میز از

دمکرات تشکیل  جمله هواداران حزب ما و فعالین چپ و از همکاری هواداران چند سازمان و

 این پیام چنین آمد: بخشی ازشده است، پیامی قرائت شد. در 

خواهانه و سوسیالیستی آزادی های انسانی وی عزیز، رفیقی که سالیان متمادی، با آرمانمهپاره »...

اش همیشه برای عزیزی که قلب ها تالش کرد، از میان ما رفت.زیست و برای تحقق آن

پید، از میان ما ط، میشتزحمتکشان، برای ستمدیدگان و برای هر آنکس که احتیاج به یاری دا

بخشید، های ما را آرامش میاش قلبداد و لطف و مهربانیمیهایش، امید عزیزی که خنده رفت.

شناسیم، نامی فراموش ناشدنی است، انسانی مهپاره برای ما که او را از نزدیک می از میان ما رفت.

مع ما رفت. مهپاره رفیقی که های ما حک کرد، از جکه خاطراتِ فراموش ناشدنی را در ذهن

انگیز بود، ر رنگ و درخشنده و خاطرههای کمیته میزکتاب آمستردام همیشه پُحضورش در برنامه

اش، به تمامی انسان ها میزبانی و میهمان نوازیبخصوص که در اوان بیماری و در یکی از برنامه

کرد، که نوس مشورت میأفیقی منوازانه بود. او در آخرین روزهای عمرش، که با مرگ همچون ر

در گنجد. اش در کلمات نمیید که وصفهایی را در ما آفرکند، احساسکی با او همراهی می

اش ی دوستان کمیته میزکتاب آمسترادم با او داشتیم، موقعی که من نزدیکآخرین دیداری که همه

و کلماتی بر زبان آورد که  اش را باز کردهای خستههای مهربانش را ببوسم، چشمشدم تا دست

رکی داد، به زبان تُحقیقتا وجودم را لرزاند. او در حالی که سمبلی از وحدت را به من هدیه می
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توانم شماها را فراموش کنم.( در )مجید من چگونه می «مجید بن سیزی ناسیل اونوتاجایم»گفت: 

 کرد.حالی که او داشت ما را ترک می

ها گذر کرده بود، و آنچه که در او بود، خوبی بود. ی بود که از دورنگیهایمهپاره از آن انسان

محتوایی که خود آن را کسب کرده بود. او انسان برجسته، همسر و مادری فداکار، و یک 

های بهبودی به روی وی بسته ی راهی مرگ و در لحظاتی که همهسوسیالیستی بود که تا لحظه

شد که سوسیالیزم برای او یک ا خودش بود. و از این جا مشخص میشده بود، استوار بود. و حقیقت

عقیده نبود، یک ذهنیت نبود، بلکه عین حیات و زندگی و چگونه بودن و چگونه زیستن بود. زیرا 

. سفر او ه بود و این چنین از میان ما رفتریا و عدالتخواهانه رشد کرداو در بستری آزاد، و بی

اش و غمی است سنگین که سراپای وجودمان را فرا گرفته است . او اسمبرای ما یک فقدان عظیم 

ای از ماه ، که به پرواز درآمد. آسمان مظهر پرواز و رهایی انسان است، او مشتاق مهپاره بود، پاره

آسمان بود و مشتاق پرواز. سفر او در ما عشق را، دوست داشتن را، صداقت را و همدلی را تقویت 

 «کرد.

باز، که  این مراسم برای آخرین دیدار با رفیق مهپاره از کنار تابوت سر کنندگان درن شرکتپایا در

خداحافظی  با ادای احترام با او گذشتند و ،آن با لباس زیبای سرخش آرمیده بود وی در

خاطر صفحات ه کشورهای مختلف دریافت شد که ب فراوانی از شهرها وهای تسلیت کردند.پیام

طرف برخی نیروهای انقالبی به  هایی ازهمینطور پیام .باشدامکان انتشار آنها نمی دود نشریهمح

فیسبوک مهپاره از همه  ای درخود جداگانه ضمن انتشار اطالعیه رفیق مسعود ارسال شد که وی

 یاران تشکر کرد. دوستان و

طبق خواست  ای به صندوق ریخته شد کههای مالی قابل توجهاست که کمک ضمن قابل ذکر در

 رفیق مهپاره دراختیار خانواده زندانیان سیاسی و فعالین کارگری قرارخواهد گرفت.
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دان به مناسبت درگذشت مریم میرزاخانی ریاضی

 برجسته ایران و جهان

 

یکی از  ،درگذشت مریم میرزاخانی

ها میلیون ،جهان ریاضی ایران و بوغن

هموطنان ایرانی را در سراسر  تن از

 موجی از گین ساخت وجهان اندوه

همبستگی آفرید. مریم میرزاخانی در 

در ایران متولد شد. او  ۱۳۵۶سال 

دو بار به کسب مدال طالی ریاضی 

در  ۱۹۹۴کشور موفق شد و در سال 

الی جهانی را در المپیاد جهانی ریاضی کانادا رتبه اول مدال ط ۱۹۹۵المپیاد هنگ کنگ و در سال 

 ۲۰۰۴وی پس از تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف برای کسب درجه دکترا در سال  کسب نمود.

 ادامه تحصیل داد. میالدی به دانشگاه هاروارد در آمریکا رفت و

ی جهانی در ریاضیات ی نشان فیلدز، بزرگترین رتبهواقع نخستین زن برندهه مریم میرزاخانی ب

رد. بُ جلو به در چندین زمینه نظریات ریاضی را تکامل داد و م بود وی علوبرای این رشته

دان )از نام ریمن ریاضی کارهای وی بر مسائل سطوح ریمنیاز او و کارشناسان و همکاران او 

فیزیکدان  ،ی ارگودیک، شامل کارهای بنیادی لودویگ بولتزمنبزرگ آلمانی قرن نوزدهم(، نظریه

وی قرون نوزدهم و بیستم، دان بزرگ فرانسهم، و هانری پواَنکاره، ریاضیبزرگ اتریشی قرن نوزد

های برند. اغلب این کارها در پژوهشنام می ،های دینامیکی سیستمدهندگان آنها، و نظریهو ادامه

ی سطوح هذلولی بنیادی فیزیک نظری کاربردهای اساسی دارند؛ مانند کارهای وی درباره

های کوانتومی و میدان شود در حل مشکالت موجود در وحدت میان میدانمی اسبی( که گفته)زین

 ی نسبیت عمومی(، یکی از دشوارترین مسائل فیزک معاصر، کاربرد دارد.)نظریه ی آینشتینجاذبه

 ،سربلندی همه ایرانیان میهندوست است درگذشت زودرس این دانشمند ایرانی که مایه افتخار و

ستیزی ید زن مغزها و فرار استعدادکشی و مورد جمهوری اسالمی که در درهای داغی را بحث

 برانگیخته است.  ،طوالنی دارد

کننده در بیست و در اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی شرکت ۱۳۷۶ماه  اسفند مریم میرزاخانی در

 آن طی و کرد سقوط دره به ،بود تهران راهی اهواز از که دانشجویی ریاضی مسابقاتدومین دوره 
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المللی ریاضی دان که اغلب از برگزیدگان المپیادهای ملی و بینریاضی نخبه دانشجوی از تن شش

 از جمله دانشجویان بازمانده از این سانحه بود. او بودند، جان باختند و

به کجا  اشفعلیت علمی ،ماندسخن برسر این است که اگر مریم میرزاخانی در ایران می 

تا  ،بودآیت الهی می آخوند و بایست دربدر بدنبال پارتی و. پس از پایان تحصیالت میانجامیدمی

طبق قوانین شرع فقه  اه نیزحراست دانشگ های ریاضی پایه اول را تدریس کند ویکی ازدانشگاه در

 داد که پوشش را بخاطر احترام به شئونات اسالمی رعایت نماید وتذکر می اًبه او حتماسالمی 

 دانش است.  تر از علم وحجاب اسالمی واجب

برای  ،دادادامه زندگی می ماند وسخن بر سر این است که اگر مریم میرزاخانی در ایران می

چون یک مرد نسبت به او در  ،تری قرار بگیردبایست در رتبه پایینعضویت در هیأت علمی می

ها ده گرفتار پرداخت وام مسکن و ،بوداولویت قرار داشت. مریم میرزاخانی اگر در ایران می

باقی  های علمی و تکامل آن برای اوبود، فرصتی برای پژوهشاجتماعی می مشکل اقتصادی و

 ماند.نمی

برای شرکت در المپیاد  ،دادسخن برسر این است که  مریم میرزاخانی اگر در ایران ادامه زندگی می

حتا از تماشای یک  امه همسرش را دریافت کند ونرضایت جهانی و خروج از ایران مجبور بود

امکان چنین پیشرفت شگرفی را  کنار مردان در استادیوم ورزشی محروم بود و بازی فوتبال در

تکامل  ایران امکان رشد و هموطنان ما بویژه زنان در از طور که امروز هزاران نفر نداشت، همان

 شود. مریم میرزا خانی اگر درنطفه خفه می یی دراستعدادهایشان توسط نظام قرون وسطا ندارند و

 موقعیتی برسد. به چنین جایگاه و به سختی ممکن بود ،دادادامه تحصیل می ماند وایران می

و همبستگی ابراز اندوه  المللی به مرگ مریم میرزاخانی وبین واکنش ملی و جالب است پس از

به این خبر واکنش نشان دهند و پایه جمهوری اسالمی نیز مجبور شدند تعدادی از مقامات بلند

های بزرگ صبح ایران تسلیت گویند. حتا برخی از روزنامه گذشت نابهنگام این زن دانشمند رادر

صفحه اول  مریم میرزاخانی را بدون حجاب اسالمی در خارجی تصاویر اثر فشار داخلی و در

 انتشار دادند. 

توان بدون شناخت شمند ایرانی را نمیاین زن پیشرو دان تجلیل از عظیم همبستگی وعلل این موج 

سفناک وضعیت ا صحیح از عملکرد سلطه سیاه چهل ساله حاکمیت زن ستیز جمهوری اسالمی و

قانون نیمی از مرد محسوب   مطابقکشوری که زنان رسماً داد. دراجتماعی زنان ایران توضیح 

ند، اجازه سفر به عنوان ریاست جمهوری را نداره شان حق انتخاب شدن بشوند، بخاطر جنسیتمی

های ورزشی را ندارند، حق شان ندارند، حق شرکت در استادیومیید همسرانأخارج را بدون ت

ایران در یک  در یک کالم زنان در. حجاب اجباری است انتخاب لباس و پوشش را ندارند و

ای چنین سیستم ارتجاعی پدیده . درفشار و سرکوب هستند و سیستم آپارتاید جنسی مورد تبعیض

 روی است که مورد احترام ول او کاری است کارستان و از همینامثا بنام مریم میرزاخانی و

عرصه ورزشی  هر پیروزی در های علمی وحمایت عموم مردم ایران قرارگرفته است. این موفقیت
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یا  آمیز ودم ایران است و نگاه منفی وتحقیردست آورد مر ،بویژه زنان ایران ،بین ایرانیان و هنری در

نیروهای منسوخ سلطنتی  نفع رژیم جمهوری اسالمی وه ب «سوپر انقالبی»برخوردهای ذهنی و

ملی و افتخارات ملی  که به غرور کسانی دهند.را مدافع مردم ایران جلوه می دروغ خوده است که ب

دوستی هم ورزشی مردم ایران اعتقادی ندارند، عرق ملی و میهن علمی و ری وآوردهای هندست و

ای بر مریم میرزاخانی تاختند، . عدهاندشان بیگانهروحیات مردم تاریخ و با فرهنگ و ندارند و

زیرا  ،داری و ارتجاع جمهوری اسالمی تحلیل کردندخدمت نظام سرمایه اش را دربضاعت علمی

نبوغ علمی مریم  ارزش و خواهی ومعیار ترقی سخنی نگفته است و «خوندیرژیم آ»وی علیه 

 اند. توگویی تمام نویسندگان وحاصل ارزیابی کردهمردم جهان بی میرزاخانی را برای ملت ایران و

چهارچوب یک  حکومت وقت بوده و آثارشان را درضد شعرای تاریخ ایران جملگی انقالبی و

هرچه بدتر »اند. فلسفه مبارزاتی این جماعت مذهبی چنین است: حکومت دمکراتیک خلق کرده

درعرصه هنری نیز ما با این نوع استدالالت نهیلیستی روبرو هستیم که همه هنرمندان ابتدا  .«بهتر

ش انویسند، تف به رژیم و رهبر و دستگاههشان بباید سرنگونی جمهوری اسالمی را در پیشانی

صورت همه تالششان  در غیر این. زنندهکتاب ب هنر و لید فیلم و شعر وآنوقت دست به تو ،بریزند

هنرمندانی فرقی به  نبود چنین دانشمندان و که بود و یا این»و  خدمت ارتجاع است! ارتجاعی و در

 دانشمندان نه با اسلحه در این فرقه مذهبی هنوز نفهمیده است که هنرمندان و !.«حال مردم ندارد

علم به جنگ جهل و تاریکی رفته و اثرات فناناپذیری را  روشنگری و الح هنر ودست بلکه با س

مباهات همه مردم ایران بوده  علوم ایران ثبت کرده و مایه افتخار و هنر و در دفتر ادبیات و شعر و

الث و ثاخوان  شاملو و زکریای رازی گرفته تا نیما و حافظ و سعدی و خیام و است. از مولوی و

موجودیت  هویت و ترقی و تکامل و روشنگری و دانشمند ایرانی در و ها شاعرزاد وصدخفروغ فر

ش مایه سربلندی اایران نقش عظیمی داشته و پدیده مریم میزرزاخانی نیز غرورآفرین و خدمات

بلکه در سطح جهانی یک  ،فقط برای دختران ایرانی مریم میرزاخانی نه مردم ایران وجهان است.

روی حزب ما درگذشت این زن دانشمند ایرانی را به همین ازمحسوب میشود.  و الگو زن پیشرو

هنری و فرهنگی ایران  گزاران علمی ورا مانند همه خدمت نام او همه مردم ایران تسلیت و یاد و

 گرامی میدارد.

 

  



 16 ۱۳۹۶مرداد  133توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

 میلیاردی ۵۰حسین فریدون و وثیقه 

 

بعد از انتخابات مهندسی شده 

ریاست جمهوری که به انتصاب 

ای از مجموعه ،روحانی ختم شد

فعل و انفعالت مابین باندهای 

مافیایی درون جمهوری اسالمی آغاز 

اند شد که چند هدف را نشانه گرفته

ها سرکوب مردم و در که از اهم آن

جمهوری اسالمی  «گرایطلب و اعتدالاصالح»های عین حال زنده نگه داشتن امید واهی به جناح

های علنی علیه روحانی گیریای در مقابل روحانی و موضعمنهورود تمام قد خا در بین مردم است.

بستگان به دهندگان به روحانی و همچنین دلو مقصردانستن دولت او در موارد گوناگون، برای رأی

آورد که گویا انتخابات سالم بوده است و با شرکت تضادهای درونی رژیم این شبهه را بوجود می

وشت ایران و مردمش تأثیر گذاشت و در ایران دموکراسی وجود دارد. توان بر سرندر انتخابات می

گرا برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن روحانی، جناح اصول «انتخاب»و گویا اکنون بعد از 

خواهد اعمال قدرت کند تا روحانی به کنند و میرو تالش میتمایالت مردم و جناح میانه

تا بدین ترتیب بخش بزرگی  ،پوشاندهمردمی، جامه عمل نشعارهایش در جهت برآوردن نیازهای 

رژیم « جعلی و خودی»کار را کماکان پشت اپوزیسیون های متوهم و بعضاً خیانتاز مردم و گروه

جمهوری اسالمی نگه دارد و کارگران و زحمتکشان و اقشار مختلف مردم برای مطالبات خود به 

 ی جمهوری اسالمی مبادرت نورزند.فعالیتی خارج از چهارچوب نیروهای درون

در تبلیغات انتخاباتی سعی فراوان کردند تا  «گرایشطلب و اعتدالجناح اصالح»روحانی و 

 کثیف عمر مدت طول در …مسئولیت تمامی مشکالت و جرائم اقتصادی، سیاسی، جنایی و 

 هر از مبرا و پاکیزه و طاهر گناه،بی را خود و بیاندازند گرااصول جناح برگردن را اسالمی جمهوری

درانی دوره چهار ساله ر ادامه پردهد گرااصول جناح و ایخامنه اکنون و. دهند نشان ناشایستی عمل

نجومی ختم شد و پای همه  زمین و امالک و اول ریاست جمهوری روحانی که به افشای حقوق

کردن اموال عمومی در مالخور نیز« بیت رهبری»انی و ها و برادر روحانی و حتی خود روحجناح

های چند دهه طلب در تمامی رخدادها و جنایتبه میان کشیده شد، با افشاء حضور جناح اصالح

فهماند که هیچ راهی برای خالصی از اختالس، دزدی اموال ه خواهند به مردم بمی ،گذشته

اندرکاران مامی دستو زندان وجود ندارد و ت خواری، سرکوب، اعدامعمومی، باندبازی، رشوه

جمهوری اسالمی عالوه بر شرکت در غارت اموال عمومی مردم ایران، حتی در سرکوب هوادارن 

توانند با شرکت در انتخابات در کنند که مردم میاند. و از طرفی وانمود میخود نیز دست داشته
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د تا وضع بدتر از فقط به انتخابات دل خوش کنن بایست فقط وپس می ،سرنوشت خود مؤثر باشند

 شود.هاین ن

زنی اکتفاء نکرده و به تنها به افشاء و اتهام ،البته جمهوری اسالمی و هسته رهبری کننده آن

دستگیری و برخوردهای فیزیکی و حتی زندان و شکنجه افراد رده دوم و سوم اپوزیسیون جعلی و 

حلقه اصلی جناح مقابل را نیز  زند و حتی نزدیکترین افراد نزدیک بهدرونی رژیم نیز دست می

رود که هستی و تمامیت ها تا آنجا پیش میولی تمامی این کنش و واکنش ،گذارندنسیب نمیبی

ش که خط قرمز تمامی باندهای اجمهوری اسالمی مورد ضرب واقع نشود و وجود منحوس

 مافیایی جمهوری اسالمی است، حفظ گردد.

توان از کند تا همگان را به انتخابات امیدوار کند که گویا میمیواقع جمهوری اسالمی تالش  در

توان آرام آرام از طریق شرکت در ه اوضاع جلوگیری کرد و شاید نیز ب« بدتر شدن»این طریق از 

 کرد پیدا دست …انتخابات به مطالبات عمومی از قبیل آزادی و دموکراسی، کار، رفاه اجتماعی و 

 است جاودانی داریسرمایه رژیم و اسالمی جمهوری که رساند نتیجه این به را همگان همچنین، و

 تر از شرایط کنونی!، بدتر و وحشتناکوضعیتی مگر نیست، آن از گریزی راه و

سرنوشت رفسنجانی این روح سرگردان جمهوری اسالمی که هم در کنار خمینی به خاک 

کنند تا در ش میاماند و هم لعن نفرینهی بسپارندش تا همواره از رهبران جمهوری اسالمی باقمی

امام زاده »ی به دهد که وقتی کسانمعنوی اپوزیسیون جعلی جای داشته باشد، نشان می رسی رهبرکُ

های درونی اش در مقابل سیاستتواند از خود و خانوادهحتی نمی بندند )کهدخیل می« خونریز

 ش و چپاول ایران برایش اهمیت ندارد،اننگینجمهوری اسالمی، که هیچ چیزی جز ادامه حیات 

ای در دستان ناپاک جمهوری که فریب خورده ای نخواهند گرفت، جز آنمحافظت کند(، نتیجه

شود و تمامی رهبران جناب سرخ پوش مربوط نمیاسالمی باشند. و این واقعیت تنها به عالی

 گیرد.نیز در بر میرا « خال خال»و « راه راه»و « بنفش»و « سبز»های جنبش

گیرید که هنوز هم از رهبران هش و تعداد آرای بیست میلیونی را در نظر باخاتمی با آن لبخند ملیح

تواند پیرامونیان خود )حتّی برادرش( را از تهدید در حالی که نه تنها نمی ،جمهوری اسالمی است

ا از ممنوع التصویر بودن رها تواند خود رزندان و شکنجه خالص کند، بلکه نمی و دستگیری و

تواند راهی برای تغییر اوضاع ایران بیابد؟ تمامی رهبران اپوزیسیون درونی سازد. پس چگونه می

توانند مردم ایران را از خواهند و نه میاند و نه میجمهوری اسالمی بر روی دو صندلی نشسته

نیز در سرکوب کوی دانشگاه  شرایط کنونی نجات دهند. رهبر جنبش سبز، آقای خاتمی خودش

ریزی جمهوری اسالمی برای گونه عملی خارج از برنامهدست داشته است و مخالف هر ۷۸سال در

رای برد و همان جا به خواهد همگان را تا دم در باغ سبز بواقع می و در استجنبش اصالحات! 

زیر دوران طالیی امام و نخست و تر برود و نه کسی باز گردد!.همیشه نگاه دارد. نه کسی پیش

توانند از میوضعیتی بهتر از دیگران ندارند نهرئیس مجلس ششم یعنی آقایان موسوی و کروبی نیز 

. این دو نیز خواستار ادمه هستندحرکتی برای تغییر وضعیت  خود محافظت کنند و نه خواستار
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له! و مطلوب مورد ضامی و اوضاع نابسامانش، مدینه فباشند و جمهوری اسالوضع موجود می

 نظرشان است.

شود و محمود احمدی نژاد و باند نقص فقط مربوط به اصالح طلبان نمیاین سالله پاک و بی

جنتی، و حتی او که مورد پشتیبانی مصباح یزدی و شورای نگهبان و « تیر خالص زن»جنایتکار و 

در عین حال که خود از رهبران نیز از همین طایفه است و  ،ای قرار داشتمورد پشتیبانی خامنه

جمهوری اسالمی است، بر صندلی مخالفت با جمهوری اسالمی نیز نشسته است و یا بهتر است که 

بگوییم، در آب نمک خوابانده شده است و با وجود تمام افتضاحی که در طی هشت سال ریاست 

پردازد و به روغگویی میدهد و به دکماکان شعارهای پوپولیستی می ،جمهوریش به بار آورده است

تواند خود و کند در حالی که نمیدهد و تهدید به افشاگری میخود ادامه می« بگویم؟ بگویم؟»

حال نوبت رسیده است به  ترین یارانش را از تهدید و دستگیری و زندان نجات دهد.نزدیک

د. روحانی ش ادامه دهاچرخد تا جمهوری اسالمی به حیات ننگینهروحانی تا در بر همان پاشنه ب

های جمهوری اسالمی و در غارت گرایان بوده است و در تمامی جنایتکه خود همواره از اصول

ش نیز افشاء گشته، ااموال عمومی دست داشته و سند دفاع از کشتار مخالفین و سند زمین خواری

ای نمایش بازی شده را کند و در مقابله با خامنهرفته احمدی نژاد را رو میو لو شدهبرگ بازی

ای برد. نه خامنهبندد. ولی کیست که نداند چاقو دسته خود را نمیرا از رو می تکرار و شمشیر

ای و نی توان و خواست درگیری با خامنهنه روحا قصد از میان برداشتن اپوزیسیون قالبی را دارد و

 تغییر اوضاع را دارد.

که قصدش نشان دادن  کندای استفاده میشدهبازی گرا نیز از ورقخامنه ای و جناح اصول

ترین گرا به روحانی و نزدیکای و جناح اصولعف اپوزیسیون جعلی است. خامنهضناکارآمدی و 

فهمانند که نباید هروند تا به مردم بکنند و تا بازداشت او پیش میافراد به او حتّی برادرش حمله می

اما بعد از مدتی کوتاه حسین  د زیرا قدرت در دست دیگریست.جدی باشن منتظر تغییرات سریع و

)پنجاه میلیارد( تومانی، تا بازی ادامه یابد و  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰آنهم با وثیقه  ،شودفریدون آزاد می

 اش ادامه دهد.جمهوری اسالمی به حیات جنایتکارانه

دهند و ن بد و بدتر ادامه میاند به این انتخاب بیکاران و کسانی که دچار توهم شدهتنها خیانت

مردم را تشویق به شرکت در این دور تسلسل می کنند. ولی مردمی که از روی ناچاری و یا از 

اند و یا حتی کسانی که فریب تبلیغات دروغین را روی ترس از آینده بدتر به روحانی رأی داده

کنندگان معیت عظیم تحریماند به زودی به جگیری رفتههای رأیخورده اند و به پای صندوق

)پنجاه  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰خواهند یافت که کسانی که توان پرداخت وثیقه خواهند پیوست زیرا در

چون  ،خواهند داشته الت مردم و جامعه ایران را نضتوان حل مع ،میلیارد( تومانی را دارند

اند. ال عمومی آمدهباشند و به قصد تاراج امومی« چهل دزد تهران»خودشان نیز از دارو دسته 

شان فقط و فقط گفتن« آی دزد، آی دزد»اند تا گزیده برند کاال. و دزدانی هستند که با چراغ آمده

برای فریب مردم مال باخته است. وقتی که اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر هستند و حداقل 
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کمتر از پانصد هزار کمتر از یک میلیون تومان است و بسیاری حتی حقوقی  ۹۶حقوق در سال 

یابد و خیال هم ندارد که از شتاب سیر ها روزانه افزایش میکنند و قیمتتومان دریافت می

پایی توان ، کشاورز، کارمند، راننده، تولیدکننده و یا کاسب خردهصعودی خود بکاهد، کدام کارگر

شوند و هوند عادی نیز جمع بای را دارد؟ حتی اگر تمام فامیل و یا اقوام یک شهرتهیه چنین وثیقه

آید. ولی هر کدام از این گذارند چنین رقمی به دست نمیهتمامی مایملک خود را بر روی هم ب

ای بیش از این ایران در این نظام مقدس! اسالمی به تنهایی توان پرداخت وثیقه هزار فامیل حاکم بر

خواهند که درمانی برای دردهای یا می توانند ورا نیز دارد. حال چنین کسانی چگونه می

اند و امکان ندارد که زندگی اینان در کلیت خود برای چپاول آمده خودآفریده جامعه ایران باشند.

 ای برای مردم فراهم کنند.انسانی و شرافتمندانه

از  بازی چند شیاد نیست. اما نزاعی بر سر سهم بیشترشعبده نزاع بین دوجناح ، نزاعی ساختگی و

 های سیاسی ونزاعی بر سر حقوق دمکراتیک مردم وآزادی قدرت و غارت اموال مردم است.

. راه رستگاری مردم ایران برانداختن کلیت نظام قلم نیست آزادی بیان و اجتماعات و احزاب و

توان بطور جدی بر همه ه استقرار یک جمهوری سوسیالیستی است که ب داری جمهوری وسرمایه

اجتماعی غلبه کرد .سرکردگی حزب طبقه کارگر که مسلح به  سیاسی و، دیمشکالت اقتصا

درهم شکستن رژیم ارتجاعی  شرط ضروری برای پیروزی نهایی و ،لنینیسم است -مارکسیسم 

 داری حاکم است. سرمایه
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طلبانۀ امپریالیسم جویانه و جنگهای دخالتسیاست

 الگانشآمریکا و همپ

 اندمحکوم به شکست ،ایرانبر ضد مردم  

خود که در کمیته  2017ژوئن  14در سخنرانی  ،امورخارجۀ آمریکا وزیر ،«رکس تیلرسون» ااخیر

سیاست ما در قبال ایران هنوز »چنین گفته است:  ،روابط خارجی مجلس نمایندگان انجام داده بود

ما متوجه  اًگویم که قطعهایم. ولی بتقدیم نکرده درحال تکمیل است. هنوز آن را به رئیس جمهور

 «منطقه هستیم. زای ایران درادامه حضور تنش

آمریکا علیه » و گفت که: در منطقه دانست «ثباتیبی»ن در این سخنرانی ایران را عامل همچنی وی

ر توان زدن این هژمونی است. مهاهژمونی ایران اقدام کرده است. سیاست ما در مورد ایران پس

در ایران است که به گذار  ای و پشتیبانی از عناصریایران برای ساخت تسلیحات هسته

او امّا نگفت که این عناصر چه . «منجر شود. این عناصر آنجا هستند آمیز این حکومتمسالمت

درون حکومت هستند؟ یا منظورش اپوزیسیون داخل و خارج از  کسانی هستند. آیا این عناصر در

 است؟کشور 

شرمی ثباتی در تمام جهان هستند، با بیسردمداران رژیم متخاصم آمریکا که خود عامل اصلی بی

کشورها نسبت  ها در منطقه خاورمیانه را به دیگرمرزی، وقیحانه مسبب این ناآرامی و حدبی

کشورهای داخلی امور  دخالت مستقیم در المللی وعرف بین این سخنان نقض آشکار دهند.می

در مسائل کشورهای دیگر دخالت  ابار نیست که امپریالسم آمریکا علننخستینالبته این  دیگر است.

ترین دست به کثیف ،غارت منابع آنها جهان و تاکنون بارها برای حفظ هژمونی خود بر او کند.می

هیروشیما و ناکازاکی را خلق کرد که  ،ژاپنکشور از جنگ گرفته تا کودتا. در  زند.می اعمال زده و

 عملیات اتمی جان باختند، در ویتنام، الئوس و تنها بیش از صد هزار نفر بالفاصله پس از این دو

مسبب نابودی  ،های ناپالمگناه و استفاده از بمبکامبوج با حمله به این کشورها، کشتار مردم بی

اثر  های کشاورزی آنان گردید که البته، در نهایت برکردن زمینآلوده ها وها، جنگلتمام زیرساخت

کردن افغانستان با مسلح ای را متحمل شد. درشکست مفتضحانه جبهه آزادیبخش ویتناممقاومت 

د و ارا پدید آورده و پرورش د «بن الدن» شخصی مانند و «لقاعدها» ،«طالبان» ترین نیروها،ارتجاعی

 د. رم آنجا رها کرا بر سر مرد «بمب مادر»آخر  در

را به مردم تحمیل کرد،  بارت فاجعهیاین وضع ،اساسبیپایه و بی های بیهوده وعراق با بهانه در

 و «داعش»با ایجاد دولت اسالمی . در سوریه کردرا آزمایش  اکتیو خود های آغشته به رادیوبمب

باقی  هاشاید قرن ها ورا تا سالهای شیمیایی که آثار تخریب در این کشورها استفاده آنان از سالح

را آوارۀ  صدها هزار نفر جوان را به کام مرگ کشاند و و مرد، پیر هزاران کودک، زن و ،گذاردمی
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کند که میو حمایت را آغاز  یدست عربستان سعودی جنگهیمن ب کرد. در کشورهای دیگر

 کشورهای نامبرده ندارد.  از اکنون وضعی بهترهم

ها کردن میلیونرا با خرج 1332مرداد  28کودتای  «سیا»اش وسیله سازمان جاسوسیهبا کودتا، ب

منجر به  اًریزی کرد، که نهایتفروشی مانند ارتشبد زاهدی برنامهوطن دالر و کمک عامالن خائن و

مانند شیلی  کشورهای دیگر نیز برگرداندن شاه شد. در سقوط حکومت قانونی دکتر مصدق و

دیکتاتور  ،جایگزینی اگوستو پینوشه کشتن او و برعلیه سالوادور آلنده و 1973 سپتامبر 11کودتای 

از  کارنامه پر را انجام داده است که همگی در کات دیگریفاشیست معروف شیلیائی و صدها تحر و

تفرقه  جنگ و ،بیندمیاند. آنجا که الزم های جهان در تاریخ ثبت شدهتلنفرت او برعلیه م ننگ و

را به  های مورد تمایل و توجه خوددخالت مستقیم، دولت جای دیگر با کودتا و در اندازد وراه می

 ریزد. روی خود امّا آب تطهیر می هر تروریست زده، بردیگران مُ رساند. قلدرمآبانه برقدرت می

کشیدن گفت: نشان  خط و جویانۀ خود ونیز با اظهارات مداخله ،آمریکاوزیر دفاع  ،«جیمز ماتیس»

آمریکا برقرار شود، الزم است تا نظام حاکم در ایران  برای آنکه روابط دوجانبه مثبتی میان ایران و»

، متقارن است با «جیمز ماتیس»و  «رکس تیلرسون»بر حسب اتفاق سخنان  .«تغییر پیدا کند

اسنادی که  .«سیا»مهر شده در نزد سازمان  سال محبوس شده و الک و 64آزادسازی اسناد محرمانه 

انگلیس در به فرجام رساندن کودتای شومی است  دهنده دخالت مستقیم امپریالیسم آمریکا ونشان

 ایران را به عقب راند. آزادی و دموکراسی در ها سال روند استقرارکه ده

ز ها برای کشورهایی نظیر ایران پس استیدهد که چگونه امپریالاین تقارن امّا به ما نشان می 

فروخته پس از سخنان ای خودسفانه عدهأ. متانندپرورهای شوم در سرمیها هنوز نقشهگذشت سال

که اگر رژیم جمهوری  و به خیال این هلهله پرداختهاین رهبران امپریالیسم آمریکا با خوشحالی و 

و  انددهها قدرت را به دست خواهند آورد، به تکاپو افتابا کمک آمریکائی ،اسالمی سرنگون شود

در عرصه یکدیگر  دهند، با یک بیشتر نشان را هر اری و نوکری خودزگبرای آنکه خدمت

آنها سعی دارند با  مانند.ه قافله عقب ب اند، تا مبادا ازمسابقه پرداخته به رقابت وخودفروختگی 

درون همین  رژیم جمهوری اسالمی از خدمتی مقامات آمریکا را متقاعد کنند تا به فکر تغییرخوش

ای کردن کشور آنها هوادار تجاوز مستقیم آمریکا به ایران و یا سوریه طلب نیفتند.های اصالحجناح

ند. آنها به قدرت و نیروی مردم ایران به عنوان اهرم پیشرفت و ترقی در ایران اعتقادی اایران

 ندارند.

جلسات جانبی  یکی از سخنرانی درتوان از رضا پهلوی نام برد. او با اران میزرأس این خدمتگ در

های به فعالیت اًاخیر ،سناتورها گره ونکنگره آمریکا و دیدارهای مکرر با بعضی از نمایندگان ک

 قادر به انجاموی تواند آنها را متقاعد کند که ه امید دارد تا شاید ب خود سرعت بخشیده است و

که دوران اداره  این می هست. غافل ازوظیفه و اداره ایران پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسال

عالوه هگردد، بکشور از طریق وارث رژیم شاهنشاهی به سر رسیده، به تاریخ پیوسته و باز نمی

نیستند. برحسب  ،مردم ایران نیز خواهان برگشت به آن دوران سیاه که جان هزاران مبارز را گرفت
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ش اسازمان شان از نداشتن پایگاه مردمی او وهای آمریکا دوختن، ناتفاق همین چشم امید به کمک

 دارد.

های خوش خط و خال «اپوزیسیون»خدمتی یکی دیگر از خوش بار نوبت بهرضا پهلوی این پس از

شهردار  خواهانی نظیرو جمهوری «کینژنرال مک»رسد که با می «مجاهدین خلقسازمان » مبه نا

 علیه مردم ایران و دیدارهای مکرر داشته و بر «رودولف جولیانی»نیویورک و صهیونیست سابق 

شرکت  های پر زرق و برق ونمایشخیانت به آنان مشغول رتق و فتق امور است. با برگزاری 

نمایشات در این سعودی  «ترکی الفیصل»و آمریکائی  «جان بولتون»ترین افراد مانند ارتجاعی

اما این  اش را به معرض دید اربابان خود قرار دهد.یها وتواناینمایی کرده تا قابلیت، قدرتتبلیغاتی

 خود جلب کند. خیال واهی است که چنین سازمان منفوری بتواند مردم ایران را به پشتیبانی از

مانند صدام حسین را  ،های خارجیقدرت هایش برتکیه های این سازمان وخیانت مردم ایران هنوز

 اند. فراموش نکرده

یکپارچگی اقوام  صفوف و انشقاق در ها کوشش برای تفرقه وهای این دخالتهاز شیو یکی دیگر

نها کردن آناامن های مختلف در ایران است. تحرکات نظامی در مرزهای مختلف ایران وو ملّیت

 های اخیرباشد، که در همین راستا باید تهدیدش اسرائیل میاپیمان هم یکی از تهدیدات عربستان و

 کشانیم را مورد توجه قرارداد. میدرون خاک ایران که ناامنی را به این عربستان مبنی برعلنی  و

 ،کارآمدن ترامپرویخصوص پس از بره اسرائیل و عربستان ب آمریکا، از تشبثات دیگر محور

است. البته این خواست  «گراملی» رداحزاب کُ ای متشکل ازرد برای تشکیل جبههتشویق احزاب کُ

 جمهوری اسالمی بوده است که در به عنوان اهرم فشار بر و اسرائیل یرباز مدّ نظر آمریکاد از

رو برای پیش پرسیهمهانجام پیشنهاد ردهای عراق و موقعیّت کنونی به علت وضعّیت جدید کُ

تر تر و ملموسبسیار جدی ،ردهای عراقایجاد کشور مستقل کُ جدائی از دولت مرکزی عراق و

 شده است. 

حزب کردستان به بهانۀ تحریم انتخابات اخیر  6اسرائیل  آمریکا وی منافع استراتژیک در راستا

 را تشکیل دادند. برحسب اتفاق حزب کمونیست ایران ریاست جمهوری در ایران جبهۀ خود

حتی  داند یکی از احزاب فعال متشکل در این جبهه وسوسیالیسم می «دافعم» را له( که خود)کومه

دستان تشکیل کرکه ها و اسرائیل ستیسفانه امپریالأمت بود. وئی این احزاب را عهده دارسخنگ

با ترفندهای مختلف از  اند در طول چند ده اخیردانند، توانستهمستقل را حیات خلوت خود می

کرده تا به امیال پلید خود دست یابند. آنها را ردها سوءاستفاده مسئلۀ ملی و بخصوص مسئلۀ کُ 

آوردی رها دستگونه نتیجه و قرارداده و سپس بدون هیچ های مخرب خودیچه سیاستباز

پس از بارها تجربۀ تلخ، از گذشته درس نگرفته و بدنبال امیال  رد اّما هنوزاحزاب کُ اند.کرده

ها روان هستند. تجارب کشورهای دیگر نشان داده که امپریالیسم هرگز بدون چشم امپریالیست

این همان چیزی که آنها  ان کمک نکرده و در آخر به انقیاد آنان انجامیده است وداشت به آن

 ش هستند.ادنبالهب
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یوغ جمهوری اسالمی، مردم ایران که تنها با تکیه به نیروی خود  امّا در فردای آزادی ایران از زیر

خواستند کشور را به دشمن می یابند، هرگز به کسانی که با تکیه برآزادی دست می به رهائی و

ها مبارزه اعتماد نکرده و با نفرت از آنان یاد خواهند کرد. آنها در طی سال ،رنداسپهها بامپریالیست

دوست نیست. در تاریخ مبارزات مردم ایران  اًحتم ،دشمن اند که دشمنِدست آوردههاین تجربه را ب

نیز  باراین اند.برمال شده و رسوا گردیده که همگی اندکم نبودهفروختگان خود ها واز این خیانت

 ها با شکست روبرو گردد.های شوم امپریالیستباید امیدوار بود، با هوشیاری مردم نقشه

توانند نسبت خوارانش، مردم ایران نمیجیره کرد سیاه امپریالسم آمریکا وعمل با آگاهی به گذشته و

 هی مثبت داشته باشند. و بدان نگا بمانند تفاوتبه این مداخالت بی
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در تجلیل از صد سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی 

 اکتبر

توبینگن در آلمان در شهر اروپائی های لنینیست -مارکسیستیش اگزارشی از هم
  فدرال

 
های و سازمانالمللی احزاب کنفرانس بین»همایش اروپائی  11/06/2017تا  9/6/2017تاریخ از 

سازمان برای ساختمان حزب »مت نفر، با ه 70با شرکت بیش از  «لنینیست - مارکسیست

برگزار شد. Arbeit Zukunft) )« بنگاه مطبوعاتی آربایت سوکونفت»و  «کمونیست کارگران

جه و تمرکز ذهنی زیادی را طلب مد آن تواهای پیها و شرکت در بحثتعداد و مدت سخنرانی

 - کنندههای شرکتآمدگوئی و معرفی احزاب و سازماندر شب نخست بعد از خوشکرد. می

فیلم انقالب اکتبر از سرگئی ایزن اشتاین و موسیقی  -دانمارک، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان

های مستند از انقالب اکتبر سبت دهمین سالگرد انقالب با صحنهمتن از شوستاکوویچ که به منا

 به نمایش گذاشته شد.  ،ساخته شده بود

یش را با ا( مهمانی از آمریکا همGrover Furr)« گرِور فِر»پروفسور  10/06/2017در روز شنبه 

گرور »شروع نمود.  «ی دارندتچه هستند و چه اهمی -های تروتسکیدروغ»اش در مورد سخنرانی

باز نده تروتسکی در دانشگاه هاروارد پرو 1980اشاره نمود که در سال ش اسخناندر مقدمه  «فر

 دان مشهورِ ( یک تاریخPierre Broue)« یر بروووئهپی»شد. در ظرف مدت کوتاهی آقای 

یابد که تروتسکی دروغ گفته است. تروتسکی همیشه انکار در می ،خودش زمانِ تروتسکیستِ

های سایر گروه ها وکرد که در اتحاد شوروی، یک گروه مخالف متشکل از تروتسکیستمی

و دروغ استالین  اختراعنامید که می «ملقمه»د. تروتسکی این واقعیت را یک ناستالین وجود دارضد

تا مارس  1937های مسکو از ژانویه دادگاه دوم و سومِمحاکمات باشد. این گروه مرکز ثقل می

 بود.  1938

نشان داد که این گروه به واقع  ،های تروتسکی و پسرش لئون سدوفبا استناد به نامه «بروووئه»

کند کشف می 1985در سال  (Arch Getty)َ« آرش گتی»دان آمریکائی وجود داشته است. تاریخ
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ید آن پیدا أیدالیلی را در ت «کتی»که بایگانی پرونده تروتسکی، پاکسازی شده است؛ اما نه کامال. 

ش در شوروی بوده است، امری این قدیمدر تماس با برخی از پشتیبانا د که تروتسکی واقعاً نکمی

او در  کند که چه مطالبی. در ادامه، این محقق بیان میکردمیانکار  را اکیداً که تروتسکی همواره آن

 .ها و اسناد، با تقابل آنها با بیانات علنی تروتسکی پیدا کرده استجستجوهایش در این بایگانی

صبح و ساعتی از تنفس ظهر را به خود اختصاص داد. آمد آن تمام های پیاین سخنرانی و بحث

سخنرانی خود را با  «غازی آتلس»( توسط رفیق EMEP) بعد از صرف نهار، حزب کار ترکیه

یک کودتا بدون توده؟ و یا یک اقدام تاریخی از جانب توده کارگران  -انقالب اکتبر»ن اعنو

کسانی بود که انقالب اکتبر را یک  شروع نمود. محتوی این سخنرانی، علیه نظریات «متشکل؟

نان،  -های مردمهای تودهها با تکیه برخواستخوانند. وی نشان داد که چگونه بلشویککودتا می

که بعد از انقالب فوریه عملی نشده بود، واکنش نشان داده، که نتیجه آن پشتیبانی  -صلح، زمین

کننده حزب و تجارب آن ادامه به نقش تعیینداشت. وی در برع کارگران، دهقانان و مردم را دروسی

حزب کمونیست  سازمان برای ساختمان»از  «رفیق نیلس کالسن»کند. سخنران بعد تکیه می

شروع نمود. « ثیر آن برجنبش کارگری آلمانأانقالب اکتبر و ت»سخنرانی خود را در مورد  «کارگران

 ،کتبر بر جنبش کارگری آلمان گذاشته بودهائی که انقالب اوی در چهار مبحث به اثرات و آموزش

 پردازد:می

 صلح! مبارزه علیه جنگ امپریالیستی! -1

 مسئله دهقانی -2

 شوراها -3

 نقش انقالب، قیام مسلحانه و حزب کمونیست -4

که به مناسبت صدمین سالگرد انقالب  34شماره  «اتحاد، مبارزه»متن کامل این سخنرانی در جزوه 

های مربوط به آن و صرف نهار، در فته، درج شده است. بعد از این سخنرانی و بحثاکتبر انتشار یا

با اجرای  (توفان() ار ایران)با ابتکار حزب ک بخش فرهنگی عصر روز شنبه، گروه ایرانی امید

های محلی و مردمی ایران که مورد توجه بسیار حضار واقع شد، برنامه هنری را آغاز کرد. موسیقی

آلمان یک افسانه »ای از شعر هاینریش هاینه دکلمهمه هنری در این شب عبارت بودند از: سایر برنا

المللی همراه با گیتار توسط توسط یک رفیق، اجرای سرودهای کارگری آلمان و بین «زمستانی

خواننده جوانی از ترکیه، بعد از آن سه دکلمه از اشعار ناظم حکمت به زبان آلمانی و ترکی از 

با خواندن اشعار انقالبی  «ارنستو شوارتس»رفیقی از ترکیه و در خاتمه تا پاسی از نیمه شب جانب 

 یش صدمین سال انقالب اکتبر را همراهی کرد. او نواختن گیتار هم

ونیست کارگران دانمارک با عنوان صدر حزب کم «دورته گرِئنا»صبح روز یکشنبه سخنرانی رفیق 

شروع شد. وی در این سخنرانی از جمله بیان داشت  «اکتبر و اهمیت آن برای آزادی زن انقالب»

تبر تغییرات اساسی برای زندگی و دورنما برای زنان به ارمغان آورد. نقش تعیین کننده کانقالب ا»
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از بار قدرت دولتی در دست طبقه کارگر بود، که بالفاصله بعد این امر این بود که برای نخستین در

پرداخت. وی اظهار داشت  -حق مالکیت خصوصی -های اساسی اسارت زنانانقالب به لغو ریشه

های تمایز جنسی بین ها برای محو قانونکه تنها بعد از چند ماه بعد از انقالب اکتبر نخستین گام

کرد که هنوز آوردهائی برای زنان اشاره میها و دستوی به قانون .زن و مرد برداشته شد

ها از آن دورند. به طور مثال دستمزد مساوی برای داری بعد از صد سال فرسنگکشورهای سرمایه

 .زنان و مرد در مقابل کار مساوی

با  ،( بودPCOF) از حزب کمونیست کارگران فرانسه «کریستین»آخرین سخنران در این روز رفیق 

وی از جمله به . «باشدمیها و خلقرنما برای طبقه کارگر چرا انقالب اکتبر هنوز یک دو»عنوان 

شور و شوق به انقالب باید خاموش شود، چنین » داری اشاره کرد کهاین آرزوی مرتجعان سرمایه

دورنمائی باید برای همیشه به گذشته تعلق داشته باشد و به طور کامل دفن شود، تنها باید یک راه 

گوئی یک تئوریسین باشد. این پیش «پایان تاریخ»داری ماند، به این مفهوم که نظام سرمایهباقی به

 به -تاریخ پایان–کرد به آن اعتقاد دارد که این تئوریِ ا فکر میبورژوائی بود که به آن اعتقاد و ی

 در جنگ جهان، تمام در آن پخش و تئوری این رواج از بعد درست. هاستجنگ پایان معنای

ها ور شد و تا امروز در سوریه. این جنگو سپس در عراق و بسیار کشورهای دیگر شعله افغانستان

ای هاند: تقسیمات مجدد امپریالیستی جهان، که قبال به وسیله قدرتدارای یک علت اساسی

 «امپریالیستی تقسیم شده بودند.

دهنده ناسیونال که نشانو بسیار آموزنده، با خواندن سرود انتر زآمیاین همایش سه روزه موفقیت

 پایان یافت. ،همبستگی حضار در جلسه بود

ای به ها به صورت ویدئو در یوتوپ و همچنین به صورت کتبی به صورت جزوهاین سخنرانی 

 زبان آلمانی به چاپ خواهند رسید.

 

  



 27 

ده روزی که دنیا را تکان داد و سه روزی که ما 

 بهائی از آن آموختیمهای گراندرس

گزارش کوتاهی از مراسم بزرگداشت انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر توسط رفیق 
 های اروپاالم-یش ماحاضری در هم

 

( در شهر توبینگن آلمان یک کنفرانس 2017ژوئن  11تا  9) روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه

دمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر در روسیه برای جشن ص -یا بهتر است ذکر شود اروپائی -جهانی

مطمئنا گزارشی تصویری از این سمینار، همراه با  لنینیستی برگزار شد. -از احزاب مارکسیستی

با وجود کمبود وقت و شور و  های مطرح شده منتشر خواهد شد.ها و سئوالها و بحثسخنرانی

کردن، چنان شور و هیجانی ر اطالع پیدابیشتبرای دانستن و  ،هاخصوص جواناشتیاق حاضران به

در جلسه ایجاد شده بود که اکثرا به فراموشی سپردند که به منظور جشن و شادی به مناسبت 

های هنری نیز این سمینار با برنامهاند. الب اکتبر روسیه در آنجا جمع شدهصدمین سالگرد انق

ترکی و آلمانی توسط دختر جوانی از  هایهمراه بود که با برگزاری چند قطعه موسیقی به زبان

ای کشور ترکیه و گروه آواز و موسیقی چهارنفره ایرانی با سازهای مثل تار و دف و دایره که برنامه

)مانند کردی، آذری، مازندرانی و...( اجراء شد. در  های گوناگوناز سراسر ایران با زبان و لهجه

ترک و ایرانی و شور انقالبی ایجاد شده، برای من  ویژه توسط رفقایزمان اجرای این برنامه به

)تدارک بخش ایرانی این  بود1357مند و ضدامپریالیستی بهمن ماه یادآور خاطره انقالب شکوه

)توفان( به عنوان وظیفه انترناسیونالیستی خویش به عهده داشت(. در  برنامه را حزب کار ایران

ای یادآور شد که بسیار قابل نکتهبرنامه موسیقی ایرانی اینجا یکی از رفقای مسن آلمانی در مورد 

شماری شرکت کرده و طبعا از هر وی مطرح کرد که من در سمینارها و جلسات بی تعمق بود.

بها آموختم که کشور ایران چه فرهنگ ام. اما امشب درسی بسیار گرانکدام درسی آموخته

چند دکلمه نیز در برنامه های متنوع دارد. وزیکفولکولوریک واالئی در زمینه سازهای مختلف و م

شاعر کمونیست انقالبی ترکیه که وصف حال اوضاع  ،هنری توسط رفیقی ترک از ناظم حکمت

انجام گرفت. رفیقی از کشور آلمان با نواختن گیتار و خواندن سرودهای انقالبی  ،کنونی جهان بود

خصوص دختران جلسه داد. حضور جوانان، به نهایت شورانگیزی بهکارگری آلمان، حسن ختام بی

داد بخشید و نشان میمیهائی به جا و بحث در مورد آنها، گرمی خاصی به جلسه با طرح سئوال

 اند.جوانان تا به چه حد به مسایل عالقمند بوده و با چه هشیاری و دقت مسایل را تعقیب کرده

هائی از این رویداد تاریخی بزرگ قرن کنندگان حاضر در جلسه هر کدام درسمطمئنا شرکت

مبارزه چراغ روشنی بر اند که الزاما در حال و آینده بیستم که جدا دنیا را به لرزه درآورد، آموخته

ل که به اعتقاد من باید برای آنها -خصوص برای احزاب مآنها خواهد بود. این چراغ به سر راه
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امان علیه هرگونه انحراف و فساد حزبی اوم و بیمدی قطب نمائی مانند حزب بلشویک در مبارزه

توانند با الهام از این تجارب، به این نکته مهم حتی یک این رفقا می باشد، ارزش خواهد داشت.

قرن بعد، توجه داشته باشند که چگونه باید با منحرفان، خرابکاران، دشمنان طبقه کارگر و با 

در ایران و همچنین سایر نقاط جهان باید  ت و تسلیم نشد. بربرمنشی امپریالیسم هار به نبرد برخاس

با یادآوریِ انقالب اکتبر همیشه توجه داشت که این انقالب از جنگ داخلی با گارد سفیدها و 

ارتش ضدانقالبی آنها، از محاصره خرابکارانه و ضدانقالبی کشور شوراها از جانب شرق و غرب، 

یستی و همچنین از مشکالت ناشی از ایستادن چرخ تولید جنوب و شمال توسط کشورهای امپریال

ها کارگر و ثیرات مخربش بر زندگی میلیونفالکت ناشی از جنگ جهانی اول و تأو وجود فقر و 

ها در آئی کار عظیم و سترگی که بلشویکسربلند و قدرتمند بیرون آمد. در این گردهم .... دهقان و

های مختلف به انجام رساندند، هنوز نه تنها در کشورهای ان، ملیتمورد زنان، خانواده، کودکان، ادی

عقب نگهداشته شده، بلکه حتی در خود کشورهای امپریالیستی اجراء نشده و حرام محسوب 

کنند. تساوی حقوق اجتماعی زنان، به شود. آنها فقط در حرف و نه در عمل به آنها برخورد میمی

دو تولد آنها و بسیاری موارد دیگر در عرصه کسب حقوق رسمیت شناختن حقوق کودکان از ب

ها و دموکراتیک، در جهان تنها در بعد از انقالب اکتبر مقدور شد و این مدیون فعالیت بلشویک

 انقالب اکتبر در شوروی بود.

الین که جلوتر ای مثل لنین و استدرستی باید گفت که حزب بلشویک تحت رهبری رفقای نابغهه ب

دیدند، توانست چنین مبارزه سهمگینی را رهبری کرده و انقالب را به پیروزی خود را می از زمان

ای از رفیقی از آلمان در اهمیت وجود حزب و نقش آن به گفتهاند و چهره دنیا را تغییر دهند. برس

رهبر حزب کمونیست آلمان اشاره کرد که شکست قیام کارگران را در  ،رفیق ارنست تلمان

دید که هنوز نتوانسته بود آهنین و بلشویزه مله در ضعف حزب کمونیست آلمان میاز ج هامبورگ

در پایان با  شود. ارنست تلمان در مبارزه برای پیروزی سوسیالیسم جان خویش را از دست داد.

پاخواستن حضار به احترام و یاد شهدای انقالب اکتبر و سی سال ه خواندن سرود انترناسیونال و ب

ان سوسیالیسم، برنامه به پایان رسید، ولی ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که رفقا ساختم

تازه همدیگر را پیدا کرده بودند و جداشدن دوباره با آن همه دلبستگی، بسیار با سختی عملی 

که چند  های مختلف و با توجه به اینشد. با وجود شرکت رفقائی از چندین کشور و زبانمی

نهایت گرمی و نشاط جلسه بی دانستند،رفقا زبان آلمانی را در حد کم و یا اصال نمینفری از 

ترین شاعر حضار را به وجد آورده بود . یاد شعر بسیار زیبا و اندرزگونه مولوی این بقولی عاشق

 آلیست و رئالیست جهان افتادم.ایده

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان/  ای بسا هندو و ترک هم زبان

 زبانی بهتر استهم دلی از هم/  پس بساط محرمی خود دیگر است

 را به تکان واداشت.م آئی سه روزهدر خاتمه اضافه کنم انقالب اکتبر ده روزی بود که دنیا را تکان و این گردهم
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 با نفی قاطع طبقاتی ما  ،«نه» !مبارزه متحد

 ترجمه و تلخیص

ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه، شماره  ،La Forgeسرمقاله نقل از 
۵۸۴  

حق با ما بود که فراخوان دادیم و شرکت در 

انتخابات ریاست جمهوری را، هم در دور اول و 

چطور میتوان . هم در دور دوم، مردود شناختیم

 «قانون مکرون»که با  هائیاز مسئوالن سازمان

گویا  گویندهمبارزه کرده بودند، انتظار داشت که ب

باید در ! «جلوگیری از عروج مارین لوپن » برای 

خواهند چشم و گوش بسته رفتار این اولین بار نیست که از ما می. ی دادأاین انتخابات به مکرون ر

مارین لوپن در که  این گرچه هیچ خطری وجود نداشت مبنی بر ،گیریمهکنیم، حقایق را نادیده ب

مثل مورد ژان ماری لوپن در انتخابات ریاست جمهوری سال . این انتخابات پیروز شود

آرای سفید، آرای باطله و غایب، یعنی در  ؛در انتخابات اخیر ءنتیجه کلی شمارش آرا. میالدی۲۰۰۲

شان ن: ستبلکه نوعی امتناع ا! «رکورد » این نه فقط یک ، خالفمیلیون آرای م ۱۶تا  ۱۴مجموع 

تشخیص این احتمال، یکی . ثیر این شانتاژ تکراری قرار نگرفتأمی دهد که افکار عمومی تحت ت

از وظائف حزب ما بود، که فراخوان داد و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را مردود 

ها دفاع ها و خلقمنافع طبقه کارگر، از منافع تودهوظیفه حزب کمونیست، حزبی که از . شناخت

نه » ما بودیم که با شعار . دهدحزبی که پرچم برافراشته دارد، مواضع خود را بروز می. کندمی

اری که با استقبال زیادی در تظاهرات اول ماه مه امسال شرکت کردیم، شع « …لوپن، نه مکرون

 د.روبرو ش

 یگارشمکرون، کاندیدای اولی

بر اساس ! «اجتماعی»حاوی وعده اصالحات  نوعی دستورالعمل: برنامه مکرون فقط انتخاباتی است

تهدیدهای مکرون علیه . ه بود که آمرانه اقدام خواهد کردپیشتر گفت. الزامات اقتصادی

فراموش نکنیم که مکرون یکی از هواداران . اظهارات او در مورد حفظ نظم! «کنندگان خشنتظاهر»

پس با این . کارگران بر پا شد ها، علیهاروپاست، ساختاری که بر علیه خلقسرسخت اتحادیه 

 ،انتخابات ریاست جمهوری. حساب، مکرون کامال در چارچوب اهداف اوالند و مرکل قرار دارد

های سمعی و بصری خارج کرد، نمی گوئیم اختناق، ولی مبارزات جاری مردم را از مدار رسانه
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پیکار  ایت ازآنهم نه برای حم. WHIRPOOLمگر در یک مورد خاص، مربوط به کارگران 

کید أبرای ت. یوسانه کارگران بر علیه تعطیلی این کارخانه، بلکه فقط بخاطر گل روی مارین لوپنأم

تا طبقه . یک حزب کارگری است (همان جبهه مارین لوپن و شرکاء ) که جبهه ملی  این لیچار

 .جلوه دهند کارگر را مفلوک

ها، و یا در مناظرات در رسانه کارگران برای مزدمبارزات مستمر  وها اعتصاب در مقابل، ده

 - Saintسازی ای کارگران در کارخانه کشتیدر باره اعتصاب چهار هفته. انتخاباتی، جائی ندارند

Nazaire گوید، اعتصابات در سلسله از واحدهای تولیدی و خدماتیکسی چیزی نمی. 

 مقاومت تازه شروع شده

اند، ی سفید دادهأکنندگان انتخابات و کسانی که رر میان تحریمکه د این شواهدی هست مبنی بر

بس موقت آتش. بخش قابل توجهی دریافته که اقدامات تعرضی پیش از تابستان آغاز خواهند شد

دانیم که جنبش همه می. ها، و نه برای کارگراناجتماعی وجود ندارد، نه برای مکرون و مکرونیست

پیکارهای قبلی آموخته که و  «قانون الخمری»کارگری و سندیکائی کلی در مبارزه خود بر علیه 

های دیگر هم آماده باید خود را برای پیکار در عرصه. فتادواتوان با یک دولت پلیسی درچطور می

علیه ناتو، یا  ؛یستیامپریال –های نظامی علیه اتحادیه ؛علیه سیاست جنگی کنیم، مثل پیکار بر

 .اتحادیه مرکل و مکرون و شرکاء
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حمالت وحشیانه پلیس به هزاران تظاهرکننده در 

  G 20نشست 
  

، گروه متشکل از 20نشست گروه 

 داری وکشور ثروتمند سرمایه 20

تجارت جهانی  ٪۸۵امپریالیستی که 

در هامبورگ  ،را در اختیار دارد

گسترده هزاران  با اعتراضاتآلمان 

 روبرو عمومی و خشم افکارنفر 

با شعار به که اعتراضاتی  گردید.

موج حمالت پلیس آلمان به افشای بی امان این نشست دست زد و با  «جهنم خوش آمدید»

ها ، کاهش ها در جهان ، افزایش سود بانکها پیرامون رشد نابرابری. این افشاگریروبروگردید

زیست، رقابت بین تخریب محیط های نولیبرالی وداران، افشای سیاستمالیات سرمایه

، «نافرمان»تجاوز به ممالک  منطقه نفوذ، افشای تروریسم دولتی و ها بر سرکسب بازار وامپریالیست

ی قه کارگر و در یک کالم افشاآوردهای طبراسیسم و هجوم به دست رشد روزافزون فاشیسم و

ش، دونالد ایس جمهوررئامپریالیسم آمریکا به نمایندگی  آن سأافروزی امپریالیسم و در رجنگ

 دور میزد. ماجراجو ..... گیر وعنوان سمبل ضد زن سکسیست و الت و باجه ب ،ترامپ

ه تظاهرکنندهزاران خشونت وحشیانه پلیس علیه  داریهای مزدبگیر و جاعل و ریاکار سرمایهرسانه

اند. دادهطلب جلوه خشونت داری راده و ضد بربریت سرمایهآزا عترضهزار م صدرا تطهیر و 

از مبارزه احزاب و بود ای جلوه شاطور که اشاره رفت در کلیت همان اعتراضات درحالی که این

اری دعلیه نظم سرمایهزیست فعالین محیط ، حامیان پناهندگان وهای آگاه جامعهها و انسانسازمان

بشریت را به پرتگاه نیستی  جهان را در نوردیده و فقر و نکبت و توحشی است که سراسر و

 کشانده است .

اقدامات  یانات آنارشیستی و برخی ازرج این میان حضور بخش کوچکی از شایان ذکر است که در

لیس مسلح هزار پ 20گرانه بیش از سرکوب گرحرکات وحشیانه وتواند توجیهزده آنها نمیشتاب

های حامی رسانه خواه باشد. پلیس وتعدال دوست وآلمان به تظاهرات آرام هزاران مردم صلح

کار معرفی خراب «گرایان افراطیخشونت»به بهانه مقابله با  گان رارکنندسرمایه موج عظیم تظاه

اعتراضات علیه  تظاهرات و شرکت در شرمانه خود قراردادند. هدف ازحمالت بی مورد کرده و
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به  های ارتجاعی آنها وافشای سیاست ،داریهای سرمایهاین قبیل نشست و 8یا  و 20نشست 

یا آمادگی برای مقابله با نظام  میدان آوردن موج میلیونی مردمی است که هنوز به درجه آگاهی و

ی با پلیس اجتناب نیروی آگاه سیاسی همواره از هر نوع درگیر رواین از اند.داری نرسیدهسرمایه

طورکه  آن 20اند. نشست گروه کردهتعرضات ارتجاعی پلیس را افشا  تحرکات و کرده و

شکست نداشته  آوردی جز سرشکستگی وهیچ دست ،اندگران سرشناس غربی اظهار داشتهتحلیل

 اینرو جنگ نیست. از نکبت و فقر و ش حل مشکالت مردم، بیکاری واها هدفاست. این نشست

 سوسیالیسم و راهی درخشد،ش میاولیبرالیسم بر تارکئسیستم گندیده امپریالیستی که نیل این بد

هردو . صد سال پیش نشان داد و به پیروزی رسید کتبر سوسیالیستی دراست که انقالب کبیر ا

ها و حزب لنینی تحت رهبری کمونیست ،جنگ جهانی اول و دوم که مولود نظام امپریالیستی بود

داری در روسیه و فاشیسم هیتلری در آلمان صلح شکست کشانیده شد و با درهم کوبیدن سرمایهبه 

ضدجنگ سرانجام باید به این درجه  داری ومایههای ضد سرتظاهرات و آزادی را به ارمغان آورد.

ت و همه بربری توان سرانجام به اینیتنها با پرچم حزبیت و لنینیسم است که ماز آگاهی برسند که 

که جهان را در خود اختالفات طبقاتی  فالکت و فقر و اقتصادی و زیست محیطی، جنگ و ناامنی

 .پایان داد ،فروبرده است

، 1396،مرداد ماه  209توفان شـماره  درتوانید این مورد را می تر درمقاله مفصل

 .مطالعه کنید ،)توفان( ارگان مرکزی حزب کار ایران
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 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش

نادانی در تاریخ ایران است. خمینی  این باورم که انقالب بهمن نقطه آغاز جهل و بنده بر :پرسش

ه آمد که با روش استالینی ب کار بر سر

ایران را در تونل  جان مردم افتاد و

 آیا نباید در تاریکی فرو برد. جهل و

 مورد انقالب ایران تجدید نظر کرد؟

ین مردم نادان مانند مردم نادان چرا ا

بال استالین دیوانه رفتند نده روسیه که ب

 دنبال خمینی بیسواد روان شدند؟ه ب

لئو تولستوی، سخن قشنگی  :پاسخ

به دیگران  دارد درمورد دروغ گفتن

خوردن موجب برهمکه این امر تنها »

باعث ویرانی تمام زندگی شود، اما دروغ گفتن به خویشتن، گیری صحیح میامور و مانع تصمیم

 «شود.انسان می

رقید ، چنان غُ ،که یکی هم ایران خودمان بود های جهانسفانه در نوستالژی نخستین تمدنشما متأ

دوره جاهلیت همان دوره تمدن را هم از آن با افتخار یاد  از رقید که به نظر می رسد حتا بخشیغُ

 ها وکشور گشایی و «نادرشاه افشار» و «انوشیروان عادل»نظیر  سته از کشتار شاهانندان کنید ومی

سفانه مبداء جاهلیت را از کنید ..... شما متأغارت ثروت آنها دفاع می های مردم وچشم درآوردن

شمارید و بر انقالب عظیم مردم که سلطنت پوسیده پهلوی و روی کارآمدن خمینی بر می 57سال 

 نگرید.به دیده تحقیر می گیرید ورده میخ ،به گور سپردرا 

د که یتازشما به مردم ایران می شاهنشاهی است. «دروازه تمدن»اهلل خمینی، محصول ظل اهللروح

 را در ماه دیدند!! «مبارک امام ره»هبری خمینی روان شدند وحتا تصویردنبال روحانیت به ره چرا ب

ی در شان حق رأپردازید وحتا مردم شوروی را که با انقالبایران میشما که به سرزنش مردم 

به زنان دادند و به یک کشور صنعتی بزرگ تبدیل شدند و برای صلح جانشان را فدا کردند  1917

شان بدون هیچ مسئولیتی در لفافه سئوال مردم ،میلیون کشته بر فاشیسم هیتلری پیروز شدند 27و با 

 و خوب است جستجو !دنبال یک رهبر دیوانه روان شدندهکنید که بوصیف مینادان ت را جاهل و

ها نفر از مردم آلمان با توجه به رشد تحصیل و بهداشت و فرهنگ و چرا میلیون ،تحقیق کنید

روان  حزب نازیستی او فاشیست و داشتن حداقل حقوق اجتماعی و دمکراتیک به دنبال هیتلر

شان برگزیدند.؟ رشد روز افزون احزاب نئوفاشیستی در مبر تحقق آمالعنوان پیغه ب وی را شدند و
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دنبال هچرا این مردم متمدن ب دهید وشرایط کنونی چگونه توضیح می ممالک اروپائی را در

 شان روانند؟ کُآدم

اهلل خمینی را آیت دالیل عینی روان شدن آنها بدنبال توان عدم آگاهی سیاسی مردم ایران وآیا می

و جرم دانستن  ترور شکنجه و سرکوب خشن مخالفین و حصول نظام استبدادی شاهنشاهی،م

 خبرنگاه داشتن اهالی وسیع جامعه از اوضاع کشوردر بی های سیاسی اجتماعی ومطالعه کتاب

خوان را کتاب بود؟ که کتاب خواندن ممنوع و «آگاهی دوره تمدن و»تحلیل کرد؟ آیا دوره پهلوی 

به قتل رساندن او نشانه  ها در زندان وکردند؟ آیا دوختن زبان فرخی یزدیشکنجه میبه زندان و 

 هدور هزاران روشنفکر و آگاهان سیاسی ایران در صدها و ها وتمدن بود؟ آیا ترور میرزاده عشقی

ناسیونالیستی افراطی  عرب و سفانه در دنیای ضد؟ شما متأبربریت نبود پهلوی نشان از توحش و

 پردازید.نادانسته به تحریف تاریخ می رقید وخود غُ

تکان سیاسی بود که  فرهنگ، دانش و ضد علم و خرد ورغم این رهبری بیانقالب بهمن علی

آگاهی سیاسی دست  ای ازره سی ساله رفتند و به درجه ،طول کمتر از سه سال ها مردم درمیلیون

و فقدان نیروی آگاه بویژه احزاب سیاسی  در شرایط ضعف یافتند که بدون انقالب ممکن نبود.

 های اجتماعی تاریخی وحامی مردم محروم همواره این خطر وجود دارد تا انقالبات وجنبش

تزویر در قبای دوست قرارگیرند. نظام کنونی ایران  و زور و دستبرد نابکاران زر محقانه مردم مورد

 بدون بررسی دقیق تبعات این دو ست وا ۱۳۳۲و مرداد  ۱۲۹۹ملی دتای ضدکو محصول طبیعی دو

شیخ اولین  دهیم. نفی شاه و آینده نظر کودتا هرگز نخواهیم توانست به مسائل مهم روز ایران و

 جمهوری است. موفق باشید. قدم برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و
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 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام

 برگرفته از کانال تلگرام 

 بخش دوم شوروی در دوره رفیق استالینمبارزه طبقاتی در 

: چرا به مبازه طبقاتی و تشدید آن در پرسش

 دوران سوسیالیسم کم بها داده شد؟

اتفاقی نیست که رهبر حزب  پاسخ:

کمونیست یوگسالوی از مسئله مبارزه 

داری اتی و مسئله نابودی عناصر سرمایهطبق

 یابد: دررود. این امر ادامه میدر روستا در می

سخنرانی رهبر یوگسالوی مسئله جداکردن 

طبقاتی در روستا را با سکوت برگذار 

هائی که در اثر بینند و حزب را برای غلبه بر دشواریکند. آنها دهقانان را به مثابه یک کل میمی

 کنند.بسیج نمی ،آیندداری در روستا پدید میرشد عناصر سرمایه

که  گر این آرامش و حسن نیت نیست. با توجه به اینوجیهوجه تهیچهوضعیت سیاسی در روستا ب

ها ملی نشده است، مالکیت خصوصی، خرید و فروش امالک برقرار است و در یوگسالوی زمین

ها متمرکز شده است و نظام کارمزدی حاکم است و ها در دستان کوالکبخشی بزرگی از این زمین

مجاز نیست که حزب با روحیه آشتی مبارزه طبقاتی و ها با توجه به همه این واقعیت –غیره. 

عمده های تسکین تضادهای طبقاتی تربیت شود. آیا قصد آن است که حزب را در مقابل دشواری

این نحو حزب کمونیست ه خلع سالح کرد. ب ،وجود دارد که در برابر تحقق سوسیالیسم

 «داری به سوسیالیسمآمیز از سرمایهگذار مسالمت»گندیده اپورتونیستی  یوگسالوی توسط تئوری

شود، تئوری که از برنشتین، فولمار، بوخارین عاریه گرفته شده است. .)نقل از نامه کمیته خواب می

ماه مه  4مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به حزب کمونیست یوگسالوی مسکو 

 ، آثار استالین جلد پانزدهم (.1948

ین هرگز به خلع سالح روحی حزب پرولتری که باید رهبری مبارزه طبقاتی بینیم که رفیق استالمی

تا  ،گذاشتاعتقادی نداشت. وی تکیه را نخست بر سیاست و سپس بر اقتصاد می ،دست گیردهرا ب

با  ،تواند دوباره احیاء شودشرایط هستی مادی طبقات استثمارگر را که از درون آنها بورژوازی می

برد با دشمنان طبقاتی باشد، هسی از بین برد. ولی حزب باید همیشه آماده نتکیه بر قدرت سیا

دولت پرولتری باید همیشه آماده نبرد با دشمنان طبقاتی باشد. اگر کسی به مبارزه طبقاتی اعتقادی 

 ،هم باید حزب را منحل کند و هم دولت را و این امر نه تنها در شوروی اتفاق نیفتاد ،نداشته باشد

 یچ کجای جهان نیز تا تحقق جامعه کمونیستی اتفاق نخواهد یافت.در ه
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قبل از جنگ جهانی دوم نیست، مربوط به  1937و  1936این سخنان استالین مربوط به سالهای 

است که شوروی از جنگ ضدفاشیستی سربلند و نیرومند بیرون آمده و از  1952و  1948های سال

دهد که مبارزه الین در اوج غرور و پیروز ندا می. حتی استمحبوبیت جهانی عظیمی برخوردار است

در مورد  گوئی استالیناند. پیشه در پس آن دشمنان ما سنگر گرفتهطبقاتی را فراموش نکنید ک

 ید نظریات این پیشوای بزرگ پرولتاریاست.یوگسالوی بهترین سند تأی

اتحاد جماهیر شوروی با حضور کنگره نوزدهم حزب کمونیست  1952اکتبر  14تا  5در تاریخ 

رفیق استالین و سخنرانی وی افتتاح و برگزار شد. گزارش سیاسی توسط رفیق مالنکف قرائت 

گردید. در این گزارش به روشنی به نقش عامل مهم ایدئولوژیک در افشاء و سرکوب دشمنان 

های بزرگ هداخلی و خارجی اشاره می شود. روشن است که این دشمنان داخلی به صورت گرو

های ویژه هم پیوند داشته و سازمانه های اقتصادی بهای سیاسی و یا اهرماجتماعی که از نظر رشته

وجود و حضور ندارند. طبقات استثمارگر حاکم از نظر سیاسی و اقتصادی  ،خویش را داشته باشند

ولی  ،آیدنمی «به چشم»ینی جامعه شوروی بوده است. آنچه اند. این یک واقعیت عمتالشی شده

که زمینه مادی رشدش برچیده شده است، تنها افکار و  علیرغم این ،حضور مادی در جامعه دارد

وند هم پیه ای گسترده بسیاری افکار و عناصر را بهای کهنه گذشته است که مانند رشتهبینش

از ادامه وجود طبقات توان با همان مفاهیم گذشته تعریف کرد و ها را نمیزند. این پیوند ذهنیتمی

گردد. در نها موجب گمراهی و نه روشنائی میرد. این شیوه برخورد تبه صورت سابق نام بُ

حزب باید تکیه خویش را بر مبارزه  ،شرایطی که قدرت سیاسی و اقتصادی در دست پرولتاریاست

ن مبارزه یکشبه شکند. ایتا آخرین مقاومت بقایای دشمنان مردم را درهم  ،گذاردهایدئولوژیک ب

دار و جان سخت است و تا محو کامل طبقات در جهان گیرد، مداومت دارد، ریشهصورت نمی

 همیشه وجود خواهد داشت. حال به نوع برخورد رفقای شوروی نظر اندازیم: 

  «. تثبیت بیشتر جامعه شوروی و نظم دولتی3»تحت عنوان 

های مضری را، مبنی بر تئوری ،کنندا عامیانه میکه مارکسیسم ر دشمنان مارکسیسم و آنهائی... »

کنند. حزب این داری موعظه میتضعیف و زوال دولت شوروی تحت شرایط محاصره سرمایه

دور افکند و از آن نتیجه گرفت و مستدل ساخت که ه های گندیده را درهم شکست و بتئوری

که در اکثریت  ست، در حالیتحت شرایطی که انقالب سوسیالیستی در یک کشور پیروز شده ا

ش را تضعیف کند، اداری مسلط است، کشور انقالب پیروزمند نباید دولتسایر ممالک سرمایه

  د شوروی()از گزارش مالنکف به کنگره نوزدهم حزب کمونیست اتحا« را همه جانبه تقویت نماید... بلکه باید آن

اند و با طبقاتی را از نظر دور نداشتهشمن روشنی معلوم است که رفقای شوروی هرگز خطر ده ب

دهند، « طبقه کارگر»ا مستقیما و از باالی سر حزب به خواستند قدرت رنظریات ارتجاعی که می

راندند و سفیهانه به زوال دولت و اضمحالل ارتش سخن میرساندند، از نقش حزب را به صفر می

 امان پرداختند.به مبارزه بی ،دکمون پاریس و جامعه کمونیستی مارکس استناد می نمودن

 آید:بخش مربوط به حزب می در
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این کار در که  شود. بطوریهای حزبی به کار ایدئولوژیک کم بها داده می. در بسیاری سازمان۴»

ها وضعیتی وجود دارد که مورد ماند و در یک سری از سازمانپس وظایف حزب باقی می

ایدئولوژیک یکی از وظایف اولیه حزب است. کم بهائی به آن کار گیرد. توجهی قرار میبی

ما باید همواره در نظر داشته  تواند به منافع حزب و دولت صدمات غیر قابل جبرانی وارد کند.می

باشیم که هر تضعیف نفوذ ایدئولوژی سوسیالیستی تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی است و این 

ما ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم است. ایدئولوژئی که پایه تزلزل  نباید وجود داشته باشد. در نزد

لنینیسم ریشه دارد. ولی هنوز در نزد ما بقایای ایدئولوژی بورژوائی،  - ناپذیرش در مارکسیسم

ه گیرد وجود دارد. این بقایا خود بمنشاء میبقایای روان و اخالق کهنه که از مالکیت خصوصی 

توانند رشد کنند. علیه آنها باید مبارزه متحدی ند. میاها بسیار سخت جانپذیرند. آنخود زوال نمی

ی که از خارج از جانب دول ها و روحیاتهای بیگانه، اندیشهبه پیش برده شود. ما در مقابل بینش

آیند، و همچنین از داخل از جانب بقایای گروهای ضد شوروی که از جانب حزب داری میسرمایه

کنند، هنوز مصونیت نداریم. نباید فراموش کرد، اند و به داخل ما نفوذ میسته نشدهکامال درهم شک

کنند همه گونه روحیات ناسالم را اشاعه دهند، آنها را داغ که دشمنان دولت شوروی تالش می

 کنند و توسعه دهند، و عناصر متزلزل جامعه ما را از نظر ایدئولوژیک مضمحل کنند.

کنند و آن را به های حزبی مسئله ایدئولوژیک را فراموش میتصاد برخی سازماندر مسئله اق عمیقاً

های حزبی موثری نظیر مسکو به کار ایدئولوژیک توجه کافی گذارند. حتی در سازمانکناری می

، یابدسئله ایدئولوژیک کاهش میمد نیست. آنجا که توجه به ماشود. و این بدون پیمبذول نمی

 )همانجا( «شود.ها و پندارهای دشمنانه بر ضد ما ساخته میگرفتن بینشای جانزمینه مناسبی بر

ان سوسیالیسم راین ارزیابی نشان می دهد که رفیق استالین به مبارزه طبقاتی و تشدید آن در دو

اند که خواهان خاموشی مبارزه طبقاتی و برعکس این دشمنان استالین بودهاعتقاد داشته است 

شکستن طبقات استثمارگر از همرساند که پس از ساختمان سوسیالیسم و دررزیابی میبودند. این ا

نظر سیاسی و اقتصادی، قدرت سیاسی و اقتصادی در دست پرولتاریای سوسیالیست که دیگر 

های کالسیک مارکسیستی نیست، باقی مانده است. این پرولتاریا نه ش منطبق بر تعریفاتوصیف

. این بردسرمیهخصوصی بر وسایل تولید بفروشد و نه در اسارت مالکیت نیروی کار خود را می

اختیار داشته باشد. دادن درزنجیرهای پای خود را برای از دستپرولتاریا پرولتاریایی نیست که تنها 

این پرولتاریا توسط قدرت سیاسی مالک دولت شوروی و محافظ جامعه سوسیالیستی است، این 

ا ههای آن است. این پرولتاریا همه چیز را نه تنکل جامعه و مالک همه ثروت رسپرولتاریا حساب

این مفهوم حتی ه ش را دارد. باکند و حساببلکه برای مجموعه جامعه اداره می ،برای خودش

پرولتاریا هم به مفهوم کالسیک وجود ندارد. این امر در مورد سایر طبقات سرنگون شده نیز صدق 

 «انقالبی»کردن و ادا و اطوار پنهان «بورژوازی سرنگون شده»پشت عباراتی نظیر کند. خود را می

ای در زمینه زنده زندگی اجتماعی مشخص شوروی و یا هر کشور گرفتن حالل هیچ مسئله

 انجام رسانید. ه توان برزه طبقاتی را در عرصه کلمات نمیپیروزمند دیگر نیست. مبا
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 در رسانه توفان
 

 (توفان)فیسبوک حزب کار ایران 

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

(توفان)کانال رسمی تلگرام حزب کار ایران   

http://telegram.me/totoufan 
 

 (توفان)تویتر حزب کار ایران 

https://twitter.com/toufanhezbkar 
 

 (توفان)نشریه توفان ارگان حزب کار ایران 

https://toufan.de/?page_id=14 

 

 توفان الکترونیکی حزب کار ایران )توفان(نشریه 

https://toufan.de/?page_id=24 

 

 وبالگ توفان قاسمی

/www.rahetoufan67.blogspot.de  

 وبالگ ظفر سرخ

/www.kanonezi.blogspot.de 
 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

https://toufan.de/?page_id=16 
 

 توفان انگلیسی

https://toufan.de/?page_id=28 
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 آگاه و وبالگ کارگر

/http://www.kargareagah.blogspot.de 
 

 آرشیو نشریات

www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

  

 تارنمای توفان

www.toufan.org 

 تارنمای آزمایشی توفان

www.toufan.de  

 

*** 

  نکیبا حساب
Postbank Hamburg/Gedrmany 

 کد بانکی

20110022  

 شماره حساب

2573372600 

IBAN No :. 

DE70 2011 0022 2573 3726 00 
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