
 

  مناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبربه

پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا ، لنينيسم پيروزی
  در انقالب کبير سوسياليستی اکتبر

انترناسيونال  قبل از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر در روسيه، سوسيال دموکراسیِ 
ترين اصول مارکسيسم را عمدا به دوم، به رهبری کارل کائوتسکی، يکی از اساسی

ل دموکراتهای انقالبی در مبارزه خويش شد که سوسيافراموشی سپرده بود و مانع می
ديکتاتوری "اين مسئله اساسی همان مقوله . برای استقرار سوسياليسم به آن اتکاء کنند

  . بود و هنوز نيز هست" پرولتاريا
و مخالفت با آن نه تنها آنروز، بلکه امروز نيز مرز تمايز  ديکتاتوری پرولتاريانفی 

ديکتاتوری تواند با کسی نمی. ان طبقه کارگر استميان مارکسيست لنينيستها و دشمن
  . مخالف باشد و خود را کمونيست بنامد پرولتاريا

دشمنان کمونيسم برای فريب طبقه کارگر و برای ايجاد وحشت در خرده بورژوازی و 
متحدان بالقوه آتی پرولتاريا، برای منفرد کردن طبقه کارگر با ايجاد يک جو تبليغاتی 

يک لولوخور خوره بسازند و " ديکتاتوری پرولتاريا"دارند از  مسموم،  سعی
يک طبقه اجتماعی را با استبداد فردی و خودکامگی سالطين  طبقاتیديکتاتوری 
رانند و آنها را مترادف با آنها از ديکتاتوری هيتلر و پينوشه سخن می. مقايسه کنند

- می" ديکتاتوری"النقطی به لفظ آنها با شيوه م. کنندقلمداد می ديکتاتوری پرولتاريا
در . چسبند تا مضمون علمی آنرا مخدوش کرده و از آن منظور بدی را القاء نمايند

حالی که در اينجا سخن بر سر يک امر اخالقی نيست، سخن بر سر يک بحث علمی و 
  .  جامعه شناسانه است

که تا کنون بشريت  کمونيستها بر اين نظرند که ماهيت کليه دولتها به مفهوم حاکميتها
ما در . اندگذراند و يا خواهد گذرانيد، ديکتاتوری طبقاتیاز سر خود گذرانده و يا می

در همه . علم تاريخ، دولت غير طبقاتی که از همه طبقات به دفاع برخيزد نداريم
ناپذيری تضادهای طبقاتی است و برای حفظ جوامع طبقاتی، دولت محصول آشتی

ايکه قدرت جامعه، به نفع طبقه متمول و غنی، به نفع طبقه" دلتعا"وضع موجود و 
آيد و تالش می کند نظم مورد دلخواه اين طبقه اقتصادی را در دست دارد، به ميدان می

از نظر . را برقرار و حفظ کند تا خللی در غارت و استثمار وی در جامعه پديد نيآيد
  . اندماهيتا ديکتاتوری علمی کليه دولتها به مفهوم حکومت و حاکميتها

مارکس تمام مضمون نظريات علمی خويش را در اين سه عبارت خالصه کرده است 
لنين اين نظريات را از قول مارکس . در مرکز آن قرار دارد ديکتاتوری پرولتارياکه 

و اما درباره ": دهدچنين بازتاب می" انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"در کتاب  
ويم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونى و نه کشف مبارزه ميان آنها، خود بايد بگ

مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تکامل تاريخى . هيچکدام از خدمات من نيست
. اند اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح اقتصادى طبقات را بيان کرده

  : است ام اثبات نکات زيرين اى که من کرده کار تازه
  .اين که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخى معين تکامل توليد است -١
  شود،اين که مبارزه طبقاتى الزاما به ديکتاتورى پرولتاريا منجر می -٢
اى  سوى امحاء همه طبقات و جامعهاين که خود اين ديکتاتورى فقط گذارى است به -٣

انقالب پرولترى و کائوتسکى "وان رجوع شود به رساله من تحت عن(بدون طبقه
  ". )١٩١٨چاپ پتروگراد و مسکو سال  "مرتد

را منظور " ديکتاتوری پرولتاريا"گويد آنجا که مارکس از کشف جديد خود سخن می
دهد اين که ديکتاتوری طبقاتی مسئله جديدی نيست، اين مارکس نشان می. دارد

رفته و در تمام شيوه های توليد ديکتاتوری قبل از وی و با پيدايش طبقات شکل گ
اين ديکتاتوری فقط جای خويش را تغيير داده از . بشری تا به امروز وجود داشته است

داران بدل شده داران، به ديکتاتوری طبقاتی فئودالها و سرمايهديکتاتوری طبقاتی بره
ه هر البت. که در آينده جای خويش را به ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا خواهد داد

رود تا منافع معينی را ديکتاتوری ابزار سرکوب است و به اين نيت نيز به کار می
  . مورد حمايت قرار دهد

به آموزش مارکسيستی دولت و کند میکسی که ماهيت ديکتاتوری دولتها را نفی 
مخالفان ديکتاتوری پرولتاريا در واقع همان . طبقاتی دولت اعتقادی نداردماهيت 
      بورژوائی مربوط به دولت را قبول دارند مبنی بر اين که گويا دولت هایتئوری

 ۵ ادامه در صفحه...                                                                             

پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)وفانت(به حزب کار ايران  

  هجدهمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ سپتامبرـ ١٣٩۶ماه   شهريور ٢١٠ماره ـش

 

  

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

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

  مصوب کنگره ششم

مبارزه با رويزيونيسم 
يک وظيفه کمونيستی 

  است
حزب توده ايران کنگره رويزيونيستی 
خويش را برگزار کرده و مصوباتی به 

ه نفی موذيانه تصويب رسانده است ک
البته رويزيونيسم . لنينيسم است-مارکسيسم

که دشمن مارکسيسم لنينيسم است هرگز با 
-زبان صميميت با طبقه کارگر سخن نمی

کردند اگر رويزيونيستها اعتراف می. گويد
که رويزيونيست هستند و اعتقادی به 
کمونيسم ندارند، کار مبارزه اجتماعی ساده 

-نقاب مارکسيسمرويزيونيستها . شدمی
زنند، عباراتی از لنينيسم به چهره می

-مارکسيسم را به عاريه گرفته و تکرار می
کنند، ولی مضمون انقالبی آنرا تهی نموده و 

نمايند که خواننده جمالتی سرهمبندی می
متوجه نشود که سرانجام تکليفش در عمل 

  . چيست
برنامه و مصوبات اخير حزب 

از اين قبيل اسناد  رويزيونيستی توده ايران
  .است

حزب ما برای اينکه خوانندگان به اين شيوه 
برند، برخورد سازی پیرويزيونيستی برنامه

به اين سند را از نظر تاريخی مد نظر قرار 
دهد و در کتابی که در نقد برنامه حزب می

 -حزب توده ايران"توده ايران تحت عنوان 
، یگذار از رويزيونيسم به سوسيال دمكراس

 -تجديد نظر در اصول عام ماركسيسم با
خيانت به سوسياليسم و اتخاذ  لنينيسم و

منتشر کرده است، " یطبقات سياست سازش
 ٣ ادامه در صفحه... گيرد شما را شاهد می



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه يورشهر  ٢١٠  شماره       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرگ دنيای سالگی انقالب کبير اکتبر اين ناقوس  ١٠٠
  داری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريمسرمايه



   ،  

   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه يورشهر  ٢١٠  شماره       

 ...رزه با رويزيونيسم يکبام
تا ببينيد که حزب توده ايران چگونه در گذشته 

اع از نظريات خروشچف و مبارزه با در دف
شما با . است لنينيسم و رفيق استالين عمل کرده

مطالعه اين کتاب بر اساس اسناد غيرقابل انکاِر 
تدوين شده از طرف حزب توده ايران متوجه 

لنينيستی - شويد که چگونه سازمان مارکسيستیمی
توفان در گذشته، اين نظريات رويزيونيستی را 

ون مارکسيستی افشاء کرده است  و به استناد مت
حزب رويزيونيستی توده ايران  در مخالفت با 
نظريات کمونيستی توفان و در حمايت از 
نظريات رويزيونيستهای شوروی، مقاالتی 

امروز پس از فروپاشی . منتشر نموده است
دستگاه عظيم سوسيال امپرياليسم شوروی، ديگر 

يسم و های اين امپريالامکان ندارد دسيسه
نظريات ضد کمونيستی حاکم در حزب 
رويزيونيست شوروی را که ضربه هولناکی به 

اين است که . جنبش کمونيستی زد، منکر شد
حزب رويزيونيستی توده ايران همان انتقادات 
مارکسيست لنينيستها نسبت به نظريات 

کنگره بيست دوم "رويزيونيستی کنگره بيستم و 
ای ارزيابی را مبن" حزب کمونيست شوروی

کنونی خويش و علل اساسی انحراف و سقوط 
هدف ما اين نيست که . شوروی قرار داده است

در اين نقد نشان دهيم تا به چه حد اين بررسی 
علل فروپاشی شوروی را نادرست و بی اساس 

کند، ولی پرسش ما اين است که اگر ارزيابی می
نظريات رفقای احزاب کمونيستی چين و آلبانی و 

ر ايران رفقای سازمان مارکسيستی لنينيستی د
توفان در برخورد به نظريات رويزيونيستی 
خروشچف و مصوبات کنگره بيستم و بيست دوم 

شوروی نادرست بوده است و " کمونيست"حزب 
حزب توده صفحات زيادی را در رد اين 
نظريات سياه کرده است، چگونه بيکباره خوابنما 

تها در گذشته، شده که آن نظريات کمونيس
نظريات امروز خودش نيز در بررسی کنونی 

اگر حزب . باشدعلل فروپاشی شوروی نيز می
ها اعتقاد دارد بايد به توده ايران به اين گفته

گذشته خود در مورد نظريات رويزيونيستی 
خروشچف که اين حزب مدافع آن بوده است 

ولی . برخورد کند و به انتقاد از خود بپردازد
توده ايران چون اساس تحليلش را با اميد حزب 

بر نادانی و يا فراموشی افکار کادرها، اعضاء و 
کمونيستها بنا کرده است، کوچکترين برخوردی 

های به گذشته خود و حمايتش از اين نظريه
ها اين ایکند، توگوئی آن تودهرويزيونيستی نمی

ها نيستند و نظريات ديروزی آنها ربطی ایتوده
حزب . آنها ندارد نظريات امروزیبه 

رويزيونيستی توده ايران به علت همين ماهيت 
رويزيونيستی مسئوليتی در قبال جنبش کارگری 

. داندشناسد و خود را پاسخگو نمیبرای خود نمی
- دروغی که آنها در ديروز به طبقه کارگر می

البته . گفتند ربطی به حرفهای امروزشان ندارد
سرور خواهد بود که حزب کار ايران م

ای از اند به گوشهرويزيونيستها ناچار شده
نظريات انحرافی خويش برخورد نمايند و آنرا به 
نقد بکشند راه ديگری هم بعد از فروپاشی 
شوروی برای آنها نمانده است، ولی تصحيح 
اشتباهات واقعا موقعی تصحيح اشتباه است که 

ذشته علل بروز اشتباه توضيح داده شود، به گ
خود نقادانه برخورد شود و از اين نقد آموزش 
گرفته شود تا با رويزيونيسم و دشمنان طبقه 

در غير اين . کارگر در آتيه مبارزه گردد

کاره برای فرار از صورت توسل به انتقاد نيمه
انتقاد همه جانبه، ابزاری برای فريب بعدی و جا 

 اينکه. انداختن ساير نظريات رويزيونيستی است
دولت "و " حزب تمام خلق"های ارتجاعی تئوری

که مورد تائيد و حمايت بی چون " تمام خلق
چرای حزب توده ايران بود، مورد نقد قرار گيرد 
تا ديکتاتوری پرولتاريا را يواشکی کنار 
بگذارند، مفهوم ديگری ندارد جز اين که ناقدان 

و نه " دولت همه خلق"غيرصميمی هنوز هم به 
اتوری پرولتاريا، به دولت غيرطبقاتی دولت ديکت

هائی که حمايت از انتقاد به جنبه. اعتقاد دارند
تواند برای آن آنها ديگر مقدور نيست، نمی

های جديد رويزيونيستی صورت گيرد تا نظريه
در کتاب اخير که حزب کار . را جا انداخت

منتشر کرده، برخورد موذيانه و ) توفان(ايران
توده ايران به مقام تاريخی  رويزيونيستی حزب

رفيق استالين افشاء شده و نشان داده شده است 
که استالين پرچم است و مرز روشن ميان 

. هاستها و رويزيونيستمارکسيست لنينيست
حزب رويزيونيستی توده  ايران در مورد 

و سراپا دروغ خروشچف " محرمانه"گزارش 
عضاء در کنگره بيستم که با کودتا و قراردادن ا

سياسی کميته مرکزی در مقابل عمل انجام شده 
اند و به مصداق شتر طرح گرديد، سکوت کرده

آورند که در ديدی نديدی به روی خودشان نمی
حزب توده ايران بر سر اين دروغها بحث بود و 

چه خوب بود . درگيری نظری ايجاد شده بود
ها سال بعد، بعد از فروپاشی رويزيونيستها ده

پرده در مورد نظريات خويش را بیشوروی 
  . کردنداستالين و نقش تاريخی وی بيان می

در کتاب حزب کار ايران، تاريخا اين دوروئی 
گفتند و حاال با رويزيونيستها در سخنانی که می

- زدن خود به کوچه علی چپ، طور ديگری می
- گويند، برخورد شده است و خواننده متوجه می

ان تحولی در شود که اين حزب به چن
تواند رويزيونيسم رسيده است که به راحتی می

نام خويش را به حزب سوسيال دموکرات ايران 
تغيير دهد و کارل کائوتسکی و منشويکها را 

دشمنی اين . الهام دهندگان خويش معرفی کند
حزب با بلشويکها از تمام سطور کتاب مشهود 

نه اين تنها يک مسئله زمانی است که به بها. است
لنينيسم، حتی صفت لنينيسم را " تکامل و پويائی"

نيز از برنامه خود حذف کند و برای مدتی فقط 
سرنمايد تا نوبت به حذف " مارکسيسم"با 

درک رويزيونيستی از . نيز برسد" مارکسيسم"
مارکسيسم به طور مشخص تاثيرات خويش را 
در بخش برنامه حزب در مورد امکان انقالب 

ايران، چگونگی تعيين مرحله  سوسياليستی در
ضرر و چرا بايد تا ابد اپوزيسيون بی.. انقالب و

. دهددر جمهوری اسالمی باقی ماند، نشان می
هدف حزب رويزيونيستی توده  ايران مخالفت با 
انقالب سوسياليستی، مخالفت با لنينيسم، مخالفت 
با ديکتاتوری پرولتاريا و حزب طبقه کارگر در 

ين حزب از زمان سقوط به دامن ا. ايران است
خروشچف و رويزيونيسم هرگز حزب طبقه 

تواند مدعی دفاع از کارگر ايران نبوده و نمی
اين حزب . ميراث جنبش کمونيستی ايران باشد

نقش رويزيونيستی خويش را به ويژه پس از 
سقوط سوسيال امپرياليسم شوروی بيشتر نشان 

ی رويزيونيسم يک ايدئولوژ. خواهد داد
بورژوائی و ضد کمونيستی است که وقتی در 
قدرت سياسی حاکم شد، ديگر آن دولت و حزب 
مدافع منافع طبقه کارگر نيست، از منافع 

- بورژوازی بروکرات و نوخاسته به دفاع برمی
خيزد و کشور مفروض را با توجه به توان و 
قدرتش به نيروئی امپرياليستی و يا به کشوری 

پيگيری در تحوالت . دسازمستعمره بدل می
گيری رويزيونيسم در شوروی تا سقوط قدرت

قابل پيش بينی آن که توفان بارها به آن اشاره 
بر واقعيات . کرده است، گواه اين مدعاست

انتشار کتاب . توان چشم بستتاريخی نمی
مجددا دست ) توفان(افشاءگرانه حزب کار ايران

رنی رويزيونيستهای قديم و رويزيونيستهای مد
باشند و هم " انقالبی"خواهند هم که می

برای . کندرويزيونيست باقی بمانند، را باز می
اين رويزيونيستهای مدرن پديده رويزيونيست و 
کسب قدرت سياسی توسط آنها، حکم يک 

ديکتاتوری سرماخوردگی ساده در نظام 
. شودپرولتاريا را دارد که به زودی رفع می

سوسيال امپرياليسم  هنوز صدای سهمگين سقوط
. شوروی آنها را از خواب بيدار نکرده است

شايد تجربه کسب قدرت رويزيونيستهای چينی و 
ارتقاء چين به يک کشور سوسيال امپرياليستی و 

نشريه . سقوط  آنها، چشم اين عده را باز کند
اين  اخير حزب ما در روشنی بخشيدن به

ا مانورهای اخير رويزيونيستها گام نخست ر
        .برداشته است

***** 
  
 ...پيروزی مردم سوريه

برخوردار شود، ساله نصيبش می هرکعبه 
- به غير از اين توانائی مالی، نظام عشيره. است

- ای، خونی، فاميلی و ناسازگاری که بر دسيسه
های خانوادگی استوار است، بر اين کشور 

اين نظام به علت ضعف . کندحکومت می
نگی، مذهبی، فساد و طفيليگری زيربنائی و فره

پروری نه تنها از درون پوسيده است، بلکه و تن
از نظر رشد تاريخی نيز فاقد يک هويت ملی 

در عربستان سعودی جنبش ملی و ضد . است
نام اين . استعماری نتوانسته است شکل بگيرد

کشور نام خانواده سعودی است که با توافق 
ها، بر کشور ها و اتحاد دوگانه آن"وهابيست"

اين خانواده وطن ندارد، خود . عربستان گذاردند
را صاحب اختيار و مالک طبيعی اين آب و 

داند و در نتيجه برای بقاء خويش و خاک می
ايجاد يک هويت ساختگی ناچار است به 

. اسالمی تکيه کند" اصيل"و دين " وهابيسم"
را  “وهابيسم„عربستان سعودی در صدد است 

ن اسالم سرايت دهد و از اين طريق به تمام جها
زمينه نفوذ و بقاء خاندان سعودی در عربستان را 

تبليغ جنگ شيعه و سنی يکی از . استمرار بخشد
. آن ابزار تبليغاتی و توجيهی اين خاندان است

هراسد و اين عربستان سعودی از ايران می
هراس را حتی از زمان حاکميت شاه بر ايران 

ر آن زمان شاه نيز مانند ولی د. داشته است
خاندان سعودی گماشتگی آمريکا را پذيرفته بود 

- و لذا خطر چندانی از جانب ايران احساس نمی
بعد از انقالب بهمن و فروپاشی يکی از . کرد

مهمترين پايگاههای آمريکا در منطقه و قطع 
امپرياليسم آمريکا در ايران، وضع سياسی  سلطه

عربستان سعودی در  .در منطقه تغيير کرده است
درجه اول به دنبال حمايت از اسالم نيست، به 

تفکر . دنبال تحکيم مواضع خاندان سعودی است
بخش وحدت"بايد به منزله يک عامل  “وهابيسم„

  ۴ادامه در صفحه ..." ايدئولوژيک

  المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرژيم رنگون باد س
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و حقانيت اين خانواده را توجيه کند و ضرورت 

لذا هر . دور آنها گرد آوردجامعه اسالمی را به 
اقدامی که به اين سياست راهبردی صدمه بزند، 

  . انگيزدخشم آنها را برمی
قطر کشور کوچکی است که از توان مالی 

آنها بقاء خويش را در . فراوانی برخوردار است
حقانيت  “وهابيسم„بينند که در مقابل اين می

م را قرار داده و مرد “اخوان المسلمين„نظريات 
کشورشان را با اين روحيه پرورش دهند تا از 

اين نظريه شيعيان . ها بلعيده نشوندطرف سعودی
داند، برعکس خواهان را کافر و مستحق قتل نمی

وحدت انشعابات گوناگون اسالمی از طريق 
- اتخاذ اين سياست آينده. بحث و اقناع است

نگرانه، استقالل فکری خاندان آل ثانی در مقابل 
همين جدائی . کندن آل سعود را تامين میخاندا

نظری به آن منجر شده است که قطر در جبهه 
ترکيه که رهبريش در دست رجب طيب 

 “اخوان المسلمين„اردوغان که يکی از رهبران 
ُمرسی رئيس (و مدافع حکومت ساقط شده مصر

- مصر “اخوان المسلمين„جمهور متعلق به 
در کشور همين تضاد . است قرار گيرد) توفان

ترکيه و قطر از نيروهائی دفاع . ليبی بروز کرد
نزديک بودند  “اخوان المسلمين„کردند که به می

و عربستان سعودی در پی حمايت از 
اين نزاع در . های اين کشور بود"وهابيست"

دولت کودتائی . ليبی هنوز به پايان نرسيده است
مصر طبيعتا در اين وضعيت در جانب عربستان 

اخوان „قرار گرفته است تا از نفوذ سعودی 
ما با . در مجاورت مصر به کاهد “المسلمين

. بازتاب اين تضادها در فلسطين روبرو هستيم
 “اخوان المسلمين„که پيرو  “حماس„سازمان 

باشد از حمايت نسبی ترکيه، ايران و قطر و می
دولت ساقط شده مصر برخوردار بود و 

کوب عربستان سعودی برعکس موافق سر
 “اخوان المسلمين„و قدرت و نفوذ  “حماس„

شويم که شعر در اينجا متوجه می. کردعمل می
مولوی تا به چه حد وصف حال وضعيت کنونی 

  :منطقه است
  هر کسی از ظن خود شد يار من

  ازدرون من نجست اسرار من
مصر . يابندولی تضادها به اينجا خاتمه نمی
نگونی رژيم ُمرسی و قطر و ترکيه خواهان سر

را در آنجا  “اخوان المسلمين„بشار اسد بودند تا 
مانند تونس بر سر کار آورند و در عين حال از 

در اين ميان اسرائيل نيز با . نفوذ ايران بکاهند
نه "تضعيف سوريه و لبنان با الهام از شعار 

موافق " غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائيل
امپرياليستها به زيرا آنها و . تضعيف سوريه بود

دانستند که جبهه سوريه، لبنان و خوبی می
فلسطين، پشت جبهه و سپر بالی ايران است و 
مانعی برای حمله و تجاوز و تجزيه ايران بوده و 
لذا بايد در درجه اول جنبش فلسطين، کشور 
سوريه و لبنان درهم کوفته شوند تا راه فشار به 

ليسم امپريامجدد ايران و باز کردن پای 
عربستان . آمريکا به ايران باز شود

کرد جای بشار اسد سعودی نيز تالش می
را با همدستان وهابی خويش پر کند و تا 

تواند از قدرت گرفتن نامحدود رقبای می
دخالت در . خود ممانعت به عمل آورد

امور داخلی سوريه و نقض روشن حقوق 
ملل، فصل مشترک همکاری همه 

ناسيونال شونيست و نيروهای تجاوزگر، 

مذهبی ترک، پيمان ناتو و آمريکا، دولت 
و  “اخوان المسلمين„صهيونيستی اسرائيل و 

  .   شد “وهابيسم„
ولی تجاوز به سوريه با مقاومت اکثريت مردم 

سال دوام آوردند و حمايت  ٦سوريه که بيش از 
لبنان و ايران و سرانجام روسيه و چين   هللاحزب

شکست . با شکست روبرو شدرا به همراه داشتند 
- ارتجاع امپرياليستی و اسالمی و شونيستی پان

عثمانيسم در سوريه توازن و معادله منطقه را 
  . برهم زد

عربستان سعودی و قطر عليرغم اختالفات 
- نظری و منافع دورانديشانه خانوادگی و عشيره

های تروريستی ای در منطقه به تقويت گروه
يروهای اجير وارداتی پرداختند که به عنوان ن

غيرسوری مانند عربهای مجاهد تروريست در 
از راه ترکيه و اردن ) توفان- القاعده(افغانستان

به اين ترتيب يک زيربنای . وارد سوريه شدند
. صنعتی برای توليد تروريسم در ليبی ايجاد شد

 ٢٠برای اعزام هر تروريست از تونس به ترکيه 
که تلويزيونی هزار دالر  بر اساس گزارش شب

arte مرخصی عليرغم : "برنامه(به زبان آلمانی
ژوئيه  ٢۶در تاريخ  - "ترور، توريسم در تونس

از جانب مرکز ) دقيقه ۴٠/١٩ساعت  ٢٠١٧
اين پژوهش از . شدتوليد جهاديسم پرداخت می

تامين . طرف دانشگاه تونس صورت گرفته است
های تروريستی را در درجه اول مالی اين گروه

ل عربستان سعودی و قطر تقبل کردند و ساير دو
امکانات تدارکاتی و اطالعاتی و تبليغاتی را 
پيمان ناتو و در راسشان امپرياليسم آمريکا از 
طريق سازمان سيا و اسرائيل در اختيار آنها 

که خود " سلفيست"ها هزار نفر ده. قرار دادند
فرقه ديگری از اسالم هستند که مورد حمايت 

قرار داشته و در اروپا پا گرفته و " ستوهابي"
اند، از طريق پرورش يافته و يا پرورش داده شده

امکانات وسيعی که دولتها در اختيارشان گذاشته 
  . بودند، به سوريه گسيل گرديدند

شش . جور کردند" نکاح انقالبی"حتی برای آنها 
سال تمام کليه سالحهای آنها را از گلوله گرفته 

- ش، تامين نمودند، وسايل فنی نقبتا مين نفرکُ 
زنی در اختيارشان گذاشتند، کنی و تونل

های سيمان فرانسوی در داخل سوريه که کارخانه
فورا با نقشه قبلی به تصاحب داعش در آمده 
بودند، برای تروريستها توليد سيمان کردند تا به 

. ترور و وحشيگری خويش ادامه دهند
ی دوران مشخصههای صهيونيستی که تئوريسين

جنگ ميان اسالم سياسی و ميليتاريسم ما را 
رجوع کنيد به نظرياِت همدستان و (آمريکا

پيروان منصور حکمت، بانی و رهبر فکری و 
عملی کمونيستهای کارگری و غير کارگری در 

يکباره دستشان کردند، بهتبليغ می)  توفان- ايران
رو شد و معلوم شد تروريستهای اسالمی 

ان وفادار امپرياليسم بوده و از جانب آنها همدست
شوند و ميليتاريسم امپرياليسم در پرورده می

تغيير اوضاع . المللی استخدمت تروريسم بين

ها در آخرين لحظاتی که منطقه با دخالت روس
شکست داعش رو به وقوع بود، حاکی از 
قطعيت يافتن حفظ وضعيت گذشته در منطقه 

خواهان حفظ وضع  است و امپرياليسم روس
موجود بوده و زير بار تقسيم مجدد جهان در 

  .رودمحدوده خاورميانه نمی
ها دارای قرارداد دوجانبه ها مانند ايرانیروس

نظامی با دولت سوريه بودند و به تقاضای دولت 
مشروع و قانونی سوريه که از طرف اکثريت 

به رسميت " دوستان سوريه"ممالک جهان بجز 
شوند، به آن کشور آمدند و لذا شرکت شناخته می

آنها در مبارزه با داعِش وارداتی و غير سوری 
شود موذيانه دخالت در المللی را نمیو جانيان بين

اين امپرياليستهای . امور داخلی سوريه تبليغ کرد
غرب، ترکيه، اردن و با همدستی صهيونيسم 
اسرائيل هستند که در امور داخلی سوريه و ساير 

کنند و شرمانه دخالت میورهای جهان بیکش
  .گذارندحقوق ملل را زير پا می

تروريستهای وارداتی که در اين ميان بيشتر در  
ها در ممالک "سلفيست- وهابيست"شکل پرورش 

اسالمی و در اروپا تحت تاثير نظريات عربستان 
سعودی قرار داشتند، ساير نيروهای اسالمی را 

ودی استقالل خويش را در خود حل کرده و تا حد
برای ضربه زدن به کشورهای مادر نظير 

فراهم ... فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد و
المللی امپرياليستی برای ارتجاع بين. آوردند

امکان نظارت و پائيدن صد در صد تروريستها 
قطع کمکهای مالی و . مقدور نبود و نيست

نهای انحالل سازمانهای آنها با واکنش اين سازما
از اين جهت عمليات . شدتروريستی روبرو می

تروريستها بعد از شکست در سوريه و تغيير 
تاکتيک امپرياليستها، به سمت اروپا منحرف شد 
و اين عفريتی که در دامن امپرياليسم پرورده 

دوستان "شده بود و ارتجاع جهانی با البسه 
کردند و در دامن خود از آنها دفاع می" سوريه

داند به ضد خود آنها آغاز به نها شير میبه آ
ها هزار تروريست آدمکش ده. عمليات کرد

به کشورهای صادر کننده " وهابيست- سلفيست"
بازگشتند و در اين کشورها راست راست راه 

يا " تروريستهای احتمالی" نام روند و بهمی
ولی تحت خوانده شده، " تروريستهای خفته"

ايات خويش در سوريه، تعقيب قانونی به علت جن
گيرند، زيرا محاکمه آنها اسناد بسياری قرار نمی

آيند جوامع مدافع را رو خواهد کرد که خوش
آنها نخواهد " جامعه ارزشی"و " حقوق بشر"

آنها در ضمن به اين تروريستهای آدمکش با . بود
وجدان برای استفاده در ساير تجربه و بی

و اقتصادی  ميدانهای سياسی آتی نياز دارند
های کالن را بدون گذارینيست که اين سرمايه

شود در ايران، عراق، از آنها می. نياز نابود کنند
افغانستان، سوريه، يمن، لبنان، ترکيه و مهمتر 

  .در چين و روسيه کنونی نيز استفاده کرد
شکست امپرياليسم غرب در سوريه و پيروزی 

ا در نسبی روسيه و ايران در اين جنگ، کودت
مصر، کودتای نافرجام ناتوئی در ترکيه، 
تشديد جنگ داخلی در ليبی، هجوم 
ميليونها پناهنده به اروپا، تغييرات 
ديدگاههای آمريکا در اتخاذ تاکتيکهای 

، طبيعتا به تشديد تضادهای در "موثرتر"
ديگر چسب وحدت . منطقه دامن زده است

بر سر مسئله سوريه کارَبری خويش را 
های اختالف حال جنبه. اده استاز دست د

  ۵ادامه در صفحه  ... تشديد 

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

 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fre
f=ts 
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اختالفات قطر با عربستان سعودی را . شودمی

سياست . نيز بايد در اين زمينه ارزيابی کرد
ماجراجويانه عربستان سعودی با دخالت 
تجاوزکارانه به يمن از جمله برای کنترل باب 

ملل در مورد اين جنايت المندب و سکوت جامعه 
و تالش برای کشيدن پای قطر به اين درگيری با 

شکست سياستهای . خواندشرايط جديد منطقه نمی
مانده عربستان سعودی که تروريستی و عقب

نشانه بارز استيصال حاکمان آن است، قطر را 
دهد در اوضاع به وحشت انداخته و ترجيح می

افزايش . ودکنونی به ايران و ترکيه نزديک ش
نفوذ ايران در منطقه حسابهای جديدی را برای 

نه نابودی ايران، بلکه . قطر گشوده است
همکاری با ايران برای حاکمان قطر نويدبخش 

ويژه اينکه منابع بزرگ گازی در خليج است، به
که منبع درآمد و نفوذ ) پارس جنوبی(فارس

سياسی و استراتژيک در جهان است، در اختيار 
توانند از و کشور قرار دارد که مشترکا میهر د

به سوريه و دريای ا طريق عراق اين گاز ر
  . مديترانه و اروپا انتقال دهند

 ٢٠٠٠مسئله لوله انتقال گاز به اروپا در سال 
 ١٠مخارج آن . نخست توسط قطر مطرح شد

اين لوله بايد با . شدميليارد دالر تخمين زده می
عودی، اردن، سوريه عبور از قطر، عربستان س

به ترکيه رفته و از آنجا به ترمينالهای گاز در 
با . شددريای مديترانه متعلق به ترکيه وصل می
کرد و اين پروژه که بايد ايران را منزوی می

نفوذ روسيه را در ترکيه و اروپا به علت پيدايش 
رقابت جديد، از طريق تعيين بهای گاز صادراتی 

و ايران و سرانجام سوريه داد، روسيه کاهش می
لذا آمريکا و اروپای . به شدت مخالف بودند

- داعش را اختراع کردند تا طرح قطر" متمدن"
روسيه در مقابل اين . ترکيه را به اجراء بگذارند

- طرح، پيشنهاد طرح انتقال لوله گاز از ايران
لبنان را پيش کشيد که به نفوذ - سوريه- عراق

ريکا، اسرائيل عربستان سعودی، ترکيه، آم
داد و راه را برای پيوستن قطر به اين خاتمه می

نه آمريکا و نه اروپا با اين . گذاشتطرح باز می
بعد از  ٢٠٠٩در سال . طرح موافق نبودند

کشمکشهای فراوان دولت بشار اسد مخالفت خود 
ترکيه رسما اعالم نمود و طرح - را با طرح قطر

 ٣٠ردين در نشريه گا. روسيه را پذيرفت- ايران
در . اين نظر سوريه را برمال ساخت ٢٠١٣اوت 
دول ايران، عراق و سوريه موافقت  ٢٠١٢سال 

سوريه  - عراق- اصولی خويش را با طرح ايران
 ١٠و لبنان اعالم داشتند و هزينه آنرا معادل 

با اين طرح روسيه، . ميليارد دالر برآورد نمودند
ر آمريکا چين موافقند و با توجه به فشارهای اخي

به اروپا و اختالفات ترکيه با اروپا، بخشی از 
. اتحاديه اروپا نيز به اجرائی شدن آن تمايل دارد

موافقت روسيه بر اساس ضرر را از هر جا 
بگيری منفعت است محاسبه شده است، زيرا به 
هر صورت اين طرح کمترين خطر را در مقابل 

طرح قبلی به . طرح قبلی برای روسيه دارد
عت به نفوذ روسيه در سوريه و لبنان خاتمه سر
داد وعامل فشار مهمی بر بهای فروش گاز می

روسيه به ترکيه و اروپا از طريق لوله انتقال 
تشديد تضادهای منطقه، . گاز از ترکيه بود

تجاوز به يمن، اعزام سربازان ترک به قطر 
برای حمايت و کنترل خاندان آل ثانی، اختالفات 

ان سعودی، محاصره اقتصادی قطر و عربست
غيرقانونی قطر، ورود ناوگان نظامی چين به 

جيبوتی در شاخ آفريقا، نزديکی مصر به 
- عربستان سعودی و کنترل کانال سوئز و تنگه

های انتقال نفت و گاز، اختالفات ترکيه با اروپا 
و آمريکا و عربستان سعودی همه ناشی از 

  .وضعيت جديد است
که در منطقه نصيب ايران،  های جديدیپيروزی

سوريه و روسيه شده است، حال به شکل گرفتن 
شود که مجددا آينده تضادهای جديدی منجر می

حزب ما مانند هميشه . منطقه را رقم خواهد زد
- با شعار عوامفريبانه و شونيستِی اسرائيلی

نه غزه، نه سوريه، نه لبنان، : "عربستان سعودی
هيتش روزانه بيشتر که ما" ؟!جانم فدای ايران

وظيفه . خيزدشود به مبارزه برمیبرمال می
- حزب ما دفاع از شعار صلح و حقوق ملل به

ويژه در منطقه خاورميانه است تا طور کلی و به
حزب ما از . از جنگ خانمانسوز پيشگيری شود

اتحاد و همکاری نيروهای منطقه که مخالف 
  . کندگری خارجی هستند، حمايت میمداخله

 
***** 

  
 ...پيروزی لنينيسم پيروزی

نيروئی است برای خدمت به همه مردم جامعه 
پديد آمده و برای همه کار کرده و مدافع منافع 

تنها با اين تعريف ضد . همه احاد ملت است
شود پارلمانتاريسم بورژوائی را که علمی می

اند که اند و مدعیبرای فريب مردم ساخته
ايندگان واقعی مردم هستند نمايندگان منتخبش نم

که در يک انتخابات دموکراتيک برگزيده شده 
  . اند، توجيه کرد و توضيح داد

بورژوازی که در خطه عوامفريبی گوی سبقت 
را از همه استثمارگران گذشته تاريخ ربوده 

پارلمانتاريسم "کند که گويا است، چنين تبليغ می
  ديکتاتوری پرولتاريادر مقابل " بورژوازی

واقعيت اين است که . قرار دارد و بديل آن است
. پارلمان محل تصميمگيريهای تعيين کننده نيست

مسايل اساسی طبقاتی که مسئله منافع کالن 
داران و يا طبقات استثمارگر حاکم را سرمايه

- کند، در پشت پرده تعيين و تامين میتامين می
و پارلمان بورژوائی بايد به آن آرايش  شود

کمونيستها که . بدهد" دموکراتيک"و " میمرد"
توانند به مردم که نيرويشان از آنها تامين نمی
شود دروغ بگويند، به صراحت ماهيت می

را روشن  ديکتاتوری پرولتارياطبقاتی و وظيفه 
  .سازندمی

نيروى خاص "دولت . دوم": گويدانگلس می
اين تعريف شگرف و . است" براى سرکوب

لس در اينجا با حداکثر وضوح بينهايت ژرف انگ
- و اما از اين تعريف چنين برمی. بيان شده است

پرولتاريا " نيروى خاص براى سرکوبِ "آيد که 
بدست بورژوازى، سرکوب ميليونها رنجبر 

نيروى خاص "بايد با  ،بدست مشتى توانگر
يعنى (بورژوازى بدست پرولتاريا" سرکوبِ 

ناى مع. تعويض گردد) ديکتاتورى پرولتاريا
. نيز در همين است" نابودى دولت بعنوان دولت"

براى به تملک درآوردن وسايل " اقدام"معناى 
و بخودى . توليد بنام جامعه نيز در همين است

تعويض يک  چنين اين خود واضح است که
نيروى "با ) بورژوازى( "نيروى خاص"

تواند به هيچ وجه نمی) پرولتاريا"(خاص
آثار منتخب لنين (".دانجام ياب" زوال"بصورت 

  ).٢٤٠فحه صبه فارسی جلد دوم قسمت اول 

البته بر اساس اصول ماترياليسم ديالکتيک وقتی 
رانيم هميشه از وحدت ما از اضداد سخن می

ضدين که وجود يکی به وجود ديگری تعلق دارد 
" دارسرمايه"، "پرولتاريا"بدون . گوئيمسخن می

و " صلح" ،"جنگ"بدون . معنا نخواهد داشت
تنها . مفهوم نخواهد بود" ثروت"، "فقر"بدون 

وجود هر دو طرف اين تضاد يعنی وحدت 
اين . سازدضدين، موجوديت آنها را ممکن می

اصل ديالکتيکی در مورد ديکتاتوری نيز صادق 
کند که ديکتاتوری زمانی مفهوم پيدا می. است

در غير . آنرا در تقابل با دموکراسی قرار دهيم
صورت موجوديت پديده پايان يافته است و اين 
ای بدون وحدت ضدين وجود تواند پديدهنمی

با اين درک علمی ما هرگز . داشته باشد
 برای خودو يا ديکتاتوری  برای خود دموکراسی

ديکتاتوری و . و مستقل از هم پيدا نخواهيم کرد
. دموکراسی دو روی يک سکه در جامعه هستند

که طبقات دارای منافع در يک جامعه طبقاتی 
ناسازگار طبقاتی هستند، دولت که مدافع منافع 
طبقات استثمارگر يعنی اقليت جامعه است، با 

- نيروی سرکوب هميشه به نفع اين طبقات بهره
کش وارد نبرد شده و اکثرت جامعه را که تحت 

دولت . دهدستم هستند، مورد سرکوب قرار می
ا طبقات مفروض در حاليکه در مورد طبقه ي

استثمارگر حاکم دموکراسی خويش را اعمال 
کند، چهره ضد دموکرات و ديکتاتوری می

هر . دهدخويش را به طبقات مظلوم نشان می
دولت طبقاتی همزمان ديکتاتوری و دموکراسی 

دموکراسی برای دوستان و هم . کنداعمال می
های خويش و ديکتاتوری برای سرکوب طبقه

اين وضع ضد بشری موافق  اکثريت جامعه که با
اين قانون که در تمام دوران حاکميت . نيستند

طبقات استثمارگر حاکم بوده و اعتبار داشته 
است، در دوران سوسياليسم نيز معتبر بوده و 

پرولتاريا به عنوان کسی . حکومت خواهد کرد
که در دوران سوسياليسم قدرت سياسی را در 

اين نيروی قالب دولت به چنگ آورده است از 
خاص برای سرکوب دشمنان سوسياليسم يعنی 
دشمنان استثمارگر و ظالم و ستمگر خويش 
استفاده خواهد کرد تا دموکراسی واقعی را برای 

پرولتاريا نيز .  اکثريت جامعه تامين نمايد
همزمان به اعمال ديکتاتوری و دموکراسی 

کمونيستها هرگز اين واقعيت . جويدتوسل می
تمام هستی بشريت . شوندکر نمیعلمی را من

  .گويای اين واقعيت زنده است
از نظر کمونيستها و به زبان ديگر لنينيسم 
دموکراسی و ديکتاتوری هر دو جنبه طبقاتی 

دموکراسی . انددارند و پشت و روی يک سکه
و بدون ارتباط با ديکتاتوری  برای خودناب و 

به  کائوتسکی  که لنين وی را مرتد. وجود ندارد
دانست در اين اصل اساسی مارکسيسم می

مارکسيسم تجديد نظر کرد و ماهيت دموکراسی 
. بدل کرد برای خودرا غيرطبقاتی و به امری 

طبيعتا وقتی کسانی پيدا شوند ماهيت دولتها را 
که ماهيتا طبقاتی هستند نفی کنند و دولتها را بر 

- باالی سر جامعه به عنوان نيروئی ُمصلح و بی
سوزد و جلوه دهند که دلشان برای همه می طرف

ی آالم جامعه، چشمان گريان دارند، برای کليه
ای به نام رسند که پديدهطبيعتا به اين نتيجه می

وجود دارد که ربطی به  برای خوددموکراسی 
ديکتاتوری نداشته و بورژواها در مقابل آن 

هستند و اين " دموکرات"مصون بوده و ماهيتا 
  ۶ ادامه در صفحه...باشند ها میکمونيست

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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 ...پيروزی لنينيسم پيروزی
لنين هرگز ماهيت طبقاتی . اند"ديکتاتور" که

 :پس": دموکراسی را مخدوش نکرد وی نوشت
دارى سر و کار ما با  در جامعه سرمايه

دمکراسى سر و ته زده، محقر، کاذب، 
براى توانگران يعنى براى دمکراسى منحصرا 

تاتورى پرولتاريا يا دوران گذار ديک. اقليت است
به کمونيسم، در عين سرکوب ضرورى اقليت 
يعنى استثمارگران، براى نخستين بار به مردم 

تنها . يعنى به اکثريت دمکراسى خواهد داد
واقعا کامل  کمونيسم قادر است يک دمکراسى

بدهد و هر قدر اين دمکراسى کاملتر باشد به 
ه و خود بخود همان نسبت سريعتر غيرالزم شد

آثار منتخب لنين به (."رو به زوال خواهد رفت
  ).٣٣٢فحه صفارسی جلد دوم قسمت اول 

لنين در مورد اهميت ديکتاتوری پرولتاريا و 
: ای که برای تحقق آن نمود نوشتمبارزه

را در " ديکتاتورى پرولتاريا"بلشويسم انديشه "
سراسر جهان تعميم داد و اين کلمات را از زبان 

زبانهاى  به تمام به روسى و سپسابتداء تين ال
 حکومت شوروى جهان ترجمه نمود و در نمونه

کارگران و دهقانان تهيدست در  حتى نشان داد که
- ترين، بى تجربهمانده و حتى بى يک کشور عقب

ترين  ترين و از لحاظ تشکيالت کم عادت معلومات
بودند يکسال تمام با وجود  قادر آنان،

ى عظيم، ضمن مبارزه با ها دشوارى
جهان آن را  تمام که بورژوازى(استثمارگران
حکومت زحمتکشان را حفظ ) کردپشتيبانى می

نمايند و آنچنان دمکراسى بوجود آورند، که از 
هاى پيشين جهان عاليتر و  تمام دمکراسى

بودند فعاليت خالقه  قادر دارتر باشد، و نيز دامنه
ا در رشته اجراى دهها ميليون کارگر و دهقان ر

آثار منتخب لنين ."(آغاز نمايند عملى سوسياليسم
  ).١١٩به فارسی جلد دوم قسمت دوم صفحه 

کاری که بلشويکها در دفاع از مارکسيسم انجام 
انقالب . دادند پيروزی لنينيسم در شوروی بود

کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی اين اصول 
 لتارياديکتاتوری پروکسانی که مخالف . هستند

باشند، نه تنها مخالف لنينيسم، مخالف انقالب می
سوسياليستی اکتبر هستند، آنها حتی نظريات 

تظاهر آنها به . مارکس را نيز قبول ندارند
مارکسيسم برای نفی کامل آن و فريب مردم 

همه آنها ضد کمونيستند و بايد با آنها . است
حزب رويزيونيست توده ايران اين . مبارزه کرد

" دولت تمام خلق"بارت جاودانی را در خدمت ع
خروشچف از برنامه خويش " حزب تمام خلقِ "و 

 ديکتاتوری پرولتارياحذف کرده است و به 
را " حکومت شورائی"اعتقادی ندارد و به جايش 

اين نشانه آن است که اين . اختراع کرده است
 ديکتاتوری پرولتارياحزب رويزيونيستی نه با 

چيزی  "حکومت شورائی"ه از موافق است و ن
. داندمی فهميده و نه ماهيت دولتها را طبقاتی

رويزوينيستها در سير تشديد تضادهای اجتماعی 
مصوبات . کننددر عمِل زنده، خود را افشاء می

کنگره اخير حزب رويزيونيستی توده، مملو از 
  . اين اصول رويزيونيستی است

 
***** 

  
  ...صدسال انقالب اکتر

زق و من هنوز رِ : رست استد نيا
 دارم یروز

تصادف  یتنها از رو نيا: ديباور كن اما
 است

كنم نان یكه م یاز كار ستيقرار ن چيه
 برسد یو آب
بخت و اقبال پشت كند، كارم ساخته  اگر

 .است
بخور، بنوش و از آنچه : نديگویمن م به

 بهره بگير یدار
 ديتوان خورد و نوشیچطور م اما
 یرا از چنگ گرسنه ا خوراكم یوقت

 امدهيكش رونيب
اما . تر است مستحق یابه جام آبم تشنه و

 نوشمیخورم و میباز هم م
 خواهد كه خردمند باشمیهم دلم م من
 نيآدم خردمند را چن یميقد یكتابها در

 :اندكرده فيتعر
عمر  نيگرفتن و ا یآشوب زمانه دور از

 كوتاه را
 كردن یوحشت سپریب

 پاسخ دادن یكيا نرا ب یبد
 سپردن انيبه نس كيكايرا  آرزوها

 .یاست خردمند نيا
 .از من ديآیكارها بر نم نيا اما

 یزندگ یو تار رهيكه در دوره ت یراست
 .كنمیم

II 
 دوران آشوب به شهرها آمدم در

 .كردیم داديب یكه گرسنگ یزمان
 مردم آمدم انيزمان شورش به م در
 .زدم اديبه همراهشان فر و

 كه مرا داده شده بود یعمر
 .گذشت نيچن نيزم بر

 ها خوردمسنگر انيرا م خوراكم
 را كنار قاتلها خفتم خوابم
 نگرفتم یرا جد عشق

 دل ندادم عتيبه طب و
 كه مرا داده شده بود یعمر

 .گذشت نيچن نيزم بر
روزگار من همه راهها به مرداب  در

 شدندیختم م
 دادیمرا به جالدان لو م زبانم

 داشتم دينبود، اما ام اديز ورمز
 !زمامداران دردسر فراهم كنم یبرا كه

 كه مرا داده شده بود یعمر
 .گذشت نيچن نيزم بر

 نبود اديو توان ما ز توش
 دست بود در دور مقصد

 شد امایم دهيدور د از
 .دميدیآن را در دسترس نم من

 كه مرا داده شده بود یعمر
 .گذشت نيچن نيزم بر

III 

 یشما كه از دل توفان ندگان،يآ یآها
 ديجهیم رونيب

 .است دهيما را بلع كه
 ديزنیما حرف م یاز ضعفها یوقت

 باشد ادتاني
 .دييبگو یزيزمانه سخت ما هم چ از
از كفشهامان  شيكه ما ب ديآور ادي به

 .ميكشور عوض كرد
جنگ را پشت سر  یدانهايم دانهينوم و

 م،يگذاشت
 .نبود یكه ستم بود و اعتراض آنجا

 :ميدانیرا خوب م نيا
 زينفرت از حقارت ن یحت
 .كندیرا سنگدل م آدم
 هم یخشم بر نابرابر یحت

 .كندیرا خشن م صدا
 یرا برا نيزم ميما كه خواست آخ،

 ميكن ايمه یمهربان
 .ميمهربان باش مينتوانست خود
 ديديرس یبه روز یشما وقت اما
 انسان بود اوريانسان  كه

 ما درباره
  "!ديكن یرأفت داور با

، سالن از هيجان بجوش آمدهآنگاه 
پا خواستند و برای برتولت حضار به

برشت، اين کمونيست انقالبی که درد دل 
کرد، آنها را از اوضاع زمانه بيان می

  . دست زدند
  :مجری برنامه سپس چنين اعالم کرد

ما از تاريخچه جنبش کمونيستی ايران 
را به  همين تاريخچه. صحبت کرديم

صورت تصويری همراه با آهنگ و به 
" نماآهنگ"زبان ادبيات جديد به شيوه 

دهيم اميدواريم موفق شده نمايش می
باشيم از همه مبارزان جنبش کمونيستی 
ايران که خود را بخشی از سوسيال 

 ٥٣دموکراسی، حزب کمونيست، گروه 
نفر، دوره نخست فعاليت انقالبی حزب 

لنينيستی - ستیتوده، سازمان مارکسي
می ) توفان(توفان و حزب کار ايران

آنان هميشه در . دانند، تجليل کرده باشيم
  .کنار ما خواهند بود

  
ی از )نماآهنگ(آنگاه يک ويدئو

مبارزات سوسيال دموکراتهای ايران از 
علی مسيو  گرفته تا حيدر عمواغلی، 
فرخی يزدی، رهبران حزب کمونيست 

ارزات حزب ايران، دکتر تقی ارانی، مب
توده ايران و تيرباران افسران سازمان 
افسری، وارطان ساالخانيان و کوچک 
شوشتری، فريدون ابراهيمی و نهضت 
دموکراتيک آذربايجان و مبارزات 

  ٧ادامه در صفحه ... ايدئولوژيک

 سال مبارزه ضدرويزيونيستی در ايران تجليل کنيم ۵٠البی از ميراث انق
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  ...ربصدسال انقالب اکت
ضد رويزيونيستی جهانی و انشعاب  

رويزيونيستها از جنبش کمونيستی به 
در اين نماآهنگ از . مايش گذارده شدن

جانباختگان توفانی همراه با نام و 
 .تصاوير آنها تجليل شد

سپس يک رفيق افغانی کمونيست که به 
فراخوان حزب کار پاسخ مثبت داده بود 
تقاضا کرد که اشعارش در دفاع از 

مسئوالن برنامه به . کمونيسم خوانده شود
رفيق دکتر ظاهر تيموری در خدمت 
همبستگی کمونيستهای ايران و افغانستان 
و پيوند مهم تاريخی ميان کمونيستهای 
مارکسيست لنينيست افغانی و ايرانی و 
به ياد سنت سازمان مارکسيستی لنينيستی 
توفان، تريبون را در اختيار رفيق افغانی 

وی با صدای متين و رسای . قرار دادند
سپس . خود سه شعر زير را عرضه کرد

پاخواستند و از اين همبستگی حضار ب
  .جهانی تجليل به عمل آوردند

  
  خواری و ِخفّت

  ننگ خفت و خواری نخواهم زندگی را به
مرِگ خود حيات جاويدانی جويم بههمی

  را
رزم ضد استعماِر چو رادمردان به

  اهريمن
سان، فروپاشيم کاخ به خاک يک

  خسروانی را
  رانم اجنبی را از وطن تا آخرين فردش

نم تجليل هر گوشه، سرور و کامرانی ک
  را

بد ون وحدت مردم، ميسر نيست 
  پيروزی

  برای وحدت مردم کنم صد جانفشانی را
-بود دشمن ُمحيل و نابکار و سخت بی

  آزرم
  نبايد داشت، ميل مهربانی راز دشمن می

  گرديمگواه ما بود تاريخ که ما پيروز می
که گيرد کارگر در دست نظم حکمرانی 

  را
زير ظلم و بينی مردم خود را به چو

  استبداد
  دريغا گر بگردانی ز مردم پشتبانی را

-خوانم و حکم جنگ میسرود رزم می
  رانم

 که در فرجام پيروزی ببينم شادمانی را
 

 پيام کارگر
 اگـــــــرچه پا به زنجيرم 
 به عـزم خويش پيگيرم 
 نظـــام و نظــم سرمايه 
 نموده سخــــــت دلگيرم 
 مکــر و حيله پرهيزم ز 
 نه چون زاهد زمينگيرم 
 به پيکـــــار و نبرد خود 
 چــــو آرشها کمانگيرم 
 بــــــــــرای کسب آزادی 
 ش با خصـــم درگيرممَ هَ  
 به عقل و هوش و تدبيرم 
 جهان را در کفــــم گيرم 
 

  حکايت 
 ایمــــرد خــردمند و خــردپيشه

 ایديشهرفته، در ان ژرف فـــــرو 
 تفکـــــــــر سخـــن آغاز کرد بعدِ  
 دفتری از جـــــــامعه را باز کرد 
 گفت، که اين وحشت و وحشيگری 
 داشته پيوند به سرمايه و سوداگری 
 سرمايه است تا به جـــهان سيستمِ  
 پايه استعدل و عدالت، همه بی 
 يشمَ تودٔە مظلــــوم و ستمکش، هَ  

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

***** 
  

  ماز ياری مالی شما سپاسگزاري
  کرون ۵٠٠سوئد نيکو 

  کرون ٢٠٠سوئد قدرت 
  يورو ۵٠استراليا غزاله 

 ۵٠مونيخ ياری به زندانيان سياسی - آلمان
  يورو
 ج- يورو  ف ۵٠آلمان 

  رفيق ش از هلند کمک مالی رسيد
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 کنيم تجليلاز ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران 
 

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

   شودمي منتشر ميالدي ماه هر آغاز در الكترونيكي توفان 
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پيروزی مردم سوريه و 
تشديد تضادهای ارتجاع 

 منطقه
تر از اختالفات عربستان سعودی و قطر عميق

آن است که بشود همه تقصيرهای ناشی از 
. گردن ايران گذاردران خليج فارس را بهبح

تضادهای زيادی ميان کشورهای منطقه با 
توجه به منافع گوناکون آنها وجود دارد که به 
نسبت اهميتشان، متحدان و صفبنديهائی که 

برای درک . شوند متفاوت استتشکيل می
تحوالت سياسی منطقه بايد اين تضادها و 

  .تفاوت منافع را شناخت
سعودی برای رهبری جهان اسالم با  عربستان

داری تکيه بر وجود کعبه در مکه و حق پرده
عربستان سعودی يکی . آن قد برافراشته است

ها را از اسالم دارد ترين خوانشاز ارتجاعی
باشد که منشاء می “وهابيسم„که معروف به 

ترين نوع خوانش اسالم ماندهگيری عقبالهام
ئی مالی باالئی که اين کشور از توانا. است

های گذاریناشی از صدور نفت و سرمايه
کالن در ممالک ديگر و نيز از ثروتی که به 

  ٣دامه در صفحه ...علت زيارت خانه  

 حزب واحد طبقه کارگر ايران" حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: 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

ا کمک مالی به م. ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . 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

 

  "توفان"سال  ۵٠صد سال انقالب کبير اکتبر، 
  )٣(رانتجليل از انقالب اکتبر و مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی اي

تجليل از مبارزات جنبش  برگزاری موفق مراسم تجليل از صد سالگی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر و
کمونيستی و ضد رويزيونيستی در ايران، از بدو پيدايش جنبش سوسيال دموکراسی، حزب کمونيست 

  )توفان(ار ايرانلنينيستی توفان و حزب ک-نفر، حزب توده ايران، سازمان مارکسيستی ۵٣ايران، گروه 

  :خوانيمدر ادامه گزارش مراسم تجليل می
ياد مبارزه همه کمونيستهای جهان و ايران که از ميدانهای بزرگ ای بهپس از آن دکلمه

مبارزه طبقاتی گذشته و از نبردهای سهمگين عبور کرده و سربلند به اين مبارزه ادامه 
کنند، اجراء شد و بايد افزود نده منتقل میدهند و آنرا با دستآوردهای خويش به نسل آيمی

که در زمينه مشخص اين جشن رفيقی آنرا بياد رفيق مهپاره که با رزم خود و غيبتش 
متن اين دکلمه . کرد اجراء گرديددر جشن با روحيه زنده و انقالبيش ما را همراهی می

هنرمند ما به که از کمونيست انقالبی آلمان رفيق برتولت برشت بود با تار رفيق 
  :مجری برنامه در آستانه آن افزود. صورت پاسخ و پرسش بر صحنه به اجراء در آمد

اين دکلمه از رفيق کمونيست ما برتولت برشت است که آنرا در تبعيد خويش در سال 
وی وضعيت آن دوران را توصيف می کند که . در دانمارک سروده است ١٩٣٩

بيان برتولت برشت . در امروز و در تبعيد است توگوئی وصف حال ما ايرانيان آنهم
  .استمبيان درد مشترک و آرزو و آرمان مشترک 

 
 
  !ندگانيبه آ"

 :كنمیم یزندگ یو تار رهيكه در دوره ت یراست
 خطرندیاحمقانه ب یفقط حرفها امروزه

 دهد،یخبر م یاحساسیبر ابرو نداشتن، از ب گره
 .است دهيرا نشنخندد، هنوز خبر هولناك یآنكه م و
 كه ستياچه زمانه نيا

 است تيجنا نيزدن از درختان ع حرف
 !مينگفته باش یزيچ یهمه تباه نياز ا یوقت
 رود گناهكار استیكه آرام به راه خود م یكس
 كه در تنگنا هستند یدوستان رايز
  ٧فحه ادامه در ص...                                      .به او دسترس ندارند گريد

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the Party 

of Labour of Iran 
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