برگزاری موفق مراسم تجليل از صد سالگی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر و
تجليل از مبارزات جنبش کمونيستی و ضد رويزيونيستی در ايران ،از بدو پيدايش جنبش سوسيال
دموکراسی ،حزب کمونيست ايران ،گروه  ۵٣نﻔر ،حزب توده ايران ،سازمان مارکسيستی-لنينيستی
توفان و حزب کار ايران)توفان(

در تاريخ  ۶خرداد  ١٣٩۶ﻣﻄاﺑﻖ  ٢٧ﻣاه ﻣه  ٢٠١٧ﻣيﻼدی همانگونه که از طرف حزب کار ايران)توفان( اعﻼم شده ﺑود ،جشنی در
تجليل از صد سالگی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر که دنيا را تکان داد و همراه ﺑا آن تجليل از جنبش کمونيستی ايران از ﺑدو جنبش
سوسيال دﻣوکراسی ،حزب کمونيست ايران ۵٣ ،نفر ،حزب توده ايران قبل از سقوط ﺑهﻣنجﻼب رويزيونيسم و سازﻣان ﻣارکسيستی
لنينيستی توفان و  ۵٠سال ﻣبارزه عظيم ايدئولوژيک ضد رويزيونيستی اين حزب ﺑرگزار شد.
سالن جشن ﺑا تصاوير رهبران جهانی پرولتاريا و رهبران جنبش کمونيستی و حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسياليستی ﻣارکس ،انگلس،
لنين و استالين و رهبران جنبش کمونيستی ايران ﻣزين شده ﺑود .در کنار رهبران جنبش کمونيستی تصاوير شهدای حزب کمونيست ايران،
گروه  ۵٣نفر ،حزب توده ايران در دوران نخست فعاليت انقﻼﺑی خويش قبل از سقوط ﺑهﻣنجﻼب رويزيونيسم ،تصاوير رفقای شهيد توفانی
ﺑه چشم ﻣیخوردند .رهبران کمونيست و ضد رويزيونيست ايران رفقا احمد قاسمی و غﻼﻣحسين فروتن ،ﺑنيانگذاران سازﻣان ﻣارکسيستی
لنينيستی توفان ﺑا تصاوير خويش ناظر ﺑر ﻣيراث جاودانی خويش در ﻣبارزه ﺑر ضد رويزيونيسم و کاستريسم ﺑودند .در آستانه در ورودی
ﺑه سالن ﻣيز کتاب انتشارات کمونيستی توفان و حزب کار ايران در دفاع از آرﻣان انسانی کمونيسم ،در ﻣبارزه ﺑا دشمنان کمونيسم از
رويزيونيسم گرفته تا تروتسکيسم ،کائوتسکيسم ،کاستريسم ،حکمتيسم ،و در تبليغ و حمايت از کمونيسم ﺑه چشم ﻣیخورد .حدود  ١٠٠نفر
از هواداران حزب کار ايران ،کمونيستهای ﻣنفرد و ايرانيان دﻣوکرات و آزاديخواه در اين گردهمآئی شرکت داشتند .کميته ﺑرگزاری جشن

پس از خوش آﻣد و پخش سرود انترناسيونال ﺑرای جانباختگان کمونيسم و شهدای راه آزادی و استقﻼل ايران و جانباختگان راه ﺑرچيدن
ستم انسان ﺑر انسان يک دقيقه سکوت داد .در آستانه پخش سرود ﺑينالمللی کارگران ﻣجری ﺑرناﻣه چنين توضيح داد:
ﻣهمانان عزيز! هموطنان! دوستان! و رفقا!
ﺑرناﻣه ﻣا که شما آنرا در ﻣقاﺑلتان نيز داريد ﺑا سرود انترناسيونال آغاز ﻣیشود که تا ﻣیتوانيد ﺑا آن همراهی کنيد.
اين سرود تنها آهنگی در جهان است که شما ﺑا خواندن آن در هر کجای جهان که ﺑاشيد و احساس غرﺑت کنيد و ﺑه زﺑان ﻣحلی آشنا نباشيد
ﺑا خواندن آن دوستان و رفقای خود را پيدا ﻣیکنيد .اين سرود ﻣظهر همبستگی جهانی طبقه کارگر است و همه ﻣردم جهان آنرا ﻣیشناسند.
شاعر آن يکی از زحمتکشان فرانسوی ﺑود که آنرا در کمون پاريس سرود.
اين سرود را اوژن پوتيه در سال  ١٨٧١ﺑه زﺑان فرانسه يک روز ﺑعد از شکست کمون پاريس نخستين تﻼش طبقه کارگر ﺑرای کسب
قدرت سياسی سروده است.
سرود انترناسيونال پخش شد و ﻣتن شعرش ﺑر پرده ديوار افتاد و حضار در خواندن آن همراهی کردند.

ﻣجری ﺑرناﻣه پس از پخش سرود انترناسيونال اعﻼم کرد که در ﻣرحله ﺑعد يک سخنرانی در ﻣورد انقﻼب اکتبر ايراد ﻣیشود .وی افزود
تجليل از ﺑزرگترين انقﻼب تاريخ ﺑشری که دنيا را تکان داد و ﻣا تکانهايش را تا ﺑه اﻣروز حس ﻣی کنيم ،وظيفه هر کمونيست واقعی است.
ﻣا ﺑر آن شديم صد سالگی اين روز ﺑزرگ تاريخی را جشن ﺑگيريم که اين جشن ،ﺑزرگترين جشن تاريخ ﺑشريت است .ارتجاع جهانی اين
روز ﺑيادﻣاندنی و تاريخی را ﺑا سکوت ﺑرگذار کرده و يا ﺑه تحريف آن ﻣی پردازد .زيرا ﻣبارزه طبقاتی در عرصه تاريخ نيز اداﻣه دارد.
دروغگوئی و دروغپراکنی از هنریهای ﺑورژوازی است.
و آنگاه نخستين سخنران جشن ﻣتنی در تجليل از دستآوردهای انقﻼب اکتبر قرائت کرد که ﺑﻄور جداگانه ﺑه چاپ ﻣیرسد .وی تحت
عنوان" :رفقای عزيز! ﻣا اﻣرورز ﺑه ﻣناسبت صد سالگی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر يعنی "همان ده روزی که دنيا را تکان داد" و
تجليل از ﻣيراٍث جنبش کمونيستی ايران گرد آﻣديم وآن را جشن ﻣیگيريم" آغاز ﺑه سخن کرد و ﺑيان داشت:
"صد سال پيش لنين ﺑراساس تجزيه و تحليل علمی تکاﻣل اجتماعی روسيه ،ﺑراساسی تجزيه و تحليل علمی اوضاع ﺑينالمللی ،ﺑهاين نتيجه
رسيد که يگانه راه ﺑرون شدن از اوضاع ﺑحرانی سرﻣايهداری اﻣپرياليستی ،جنگ و خانهخراﺑی و فقر و گرسنگی ،انقﻼب و پيروزی
سوسياليسم در روسيه است .اين استنتاج ﺑرای ﺑسياری از ﻣردان پر ﻣدعای عالم آن زﻣان کاﻣﻼ غيرﻣنتظره ﺑود .پلخانف که يکی از
ﺑرجستگان علم ﺑود در آن ﻣوقع لنين را تحقير ﻣیکرد و ﻣیگفت که لنين " هذيان ﻣیگويد" .ديگر ﻣردان "علم" که اشتهارشان کمترنبود
اظهار ﻣیکردند که "لنين عقلش کم شده است" و ﺑايد او را هر چه ﻣمکن است از سياست دور ساخت .آن ﻣوقع انواع و اقسام ﻣردان "علم"
ب علم ﻣیدانستند زوزه راه انداخته ﺑودند .اﻣا لنين هراسی نداشت از اينکه ﺑرخﻼف جريان آب شنا کند
عليه لنين که او را يک شخص ﻣخر ِ
و ﺑا کهنه پرستی ﺑه ﻣبارزه ﺑرخيزد .و لنين پيروز شد"...

ﻣجری در آستانه ﺑرناﻣه هنری سيما و اسکندر ﺑيان داشت :در هر دوره ﻣبارزات ﻣردم چه در ايران و چه در جهان ﻣا ﺑا هنر ﻣردﻣی ،ﺑا
ﻣوسيقی ﻣردﻣی روﺑرو هستيم که هم ﻣلهم از ﻣبارزات ﻣردم است و هم ﺑر ﻣبارزات ﻣردم تاثير ﻣیگذارد وظيفه ﻣاست که اين هنر ﻣردﻣی

را در ﻣقاﺑل هنر طبقات حاکمه که هنر شستشوی ﻣغزی و تجليل از ﻣنش فردی و تبليغاتی است تقويت کنيم .هنرﻣندان ﻣردﻣی سيما و
اسکندر نمونههای زيبائی از اين هنر ﻣردﻣی را ﺑه ﻣا عرضه ﻣیکنند.
سپس سيما ﺑا صدای رسا ،پرطنين و زيبای خود ﺑا همراهی ويلن اسکندر و تار و ضرب هنرﻣندان ديگری ،گوشههائی از هنر ﻣردﻣی را
از ﺑدو انقﻼب ﻣشروطيت تا ﺑه اﻣروز در دو ﺑخش ﺑه سمع حضار رساند ﺑهطوريکه آنها همه سالن را ﺑا خود همراه ساخته ﺑودند .اين دو
ﺑرناﻣه هنری ﻣوسيقی گشت و گداری در عرصههای گوناگون ﻣبارزات ﻣردم ايران تا ﺑه اﻣروز ﺑود .ﻣبارزهای که تا ناﺑودی استبداد،
استعمار و استثمار اداﻣه دارد.
حال نوﺑت نمايش فيلم انقﻼب کبير اکتبر فرا رسيده ﺑود .اين فيلم ﺑهصورت گزينش صحنههای گويائی از ﻣتن کاﻣل آن ﺑه صورت دستچين
شده ﺑه صحنه نمايش گذارده شد .ﻣجری ﺑرناﻣه اعﻼم کرد:
اين فيلم ﺑيان قهرﻣانی طبقه کارگر روسيه در آزادی روسيه از چنگ ديکتاتوری ﺑورژوازی و استقرار سوسياليسم در نخستين کشور جهان
است .اين فيلم نشان ﻣیدهد که انقﻼب کار تودهها و رهبری انقﻼب سوسياليستی کار حزب طبقه کارگر است .در روسيه ،رفقا لنين و
استالين اين کار ﺑزرگ را در رهبری حزب ﺑه انجام رساندند و دسيسههای ﺑورژوازی اﻣپرياليستی را که هنوز ﻣی خواستند جنگ
اﻣپرياليستی ﺑرای تقسيم جهان را اداﻣه دهند ﺑر آب ساختند.
ﺑه اين ترتيب ﺑخش نخست ﺑرناﻣه که تجليل از صد سالگی انقﻼب اکتبر ﺑود ﺑه پايان رسيد و ﺑعد از اعﻼم تنفس و صرف شام ﺑخش دوم
ﺑرناﻣه که تجليل از جنبش کمونيستی ايران تا ﺑه اﻣروز ﺑود آغاز گرديد.
ﻣجری ﺑرناﻣه اعﻼم داشت:
ﻣا اﻣسال تاريخ ﺑيش از صد سال جنبش سوسيال دﻣوکراتيک و کمونيستی ايران و  ٥٠سال جنبش ضد رويزيونيستی ايران را جشن ﻣی-
گيريم .سخنران ﺑعدی ﺑه طور ﺑسيار ﻣختصر شمهای از اين ﻣبارزات و تاريخچه آنرا ﺑه سمع حضار ﻣحترم ﻣیرساند.
سپس سخنران ﺑعدی ﺑه علت حجم ﻣتراکم ﻣوضوعات که ﺑايد ﻣبارزات سوسيال دﻣوکراسی در ايران ،حزب عدالت ،ﻣبارزات سازﻣان
همت در قفقاز ،تاثيرات اين ﻣبارزات را در انقﻼب ﻣشروطيت و تاسيس حزب کمونيست ايران ،جنبش جنگل و تاثيرات اين ﻣبارزات ﺑر
ادﺑيات و فرهنگ ايران را نشان ﻣیداد ،نخست ﺑه صورت شفاهی ﺑه علت ضيﻖ وقت ﺑيان کرد و ﺑخش ﻣرﺑوط ﺑه ﻣبارزات انقﻼﺑی و
کمونيستی حزب توده ايران در دوران نخست فعاليت انقﻼﺑی اين حزب و سپس انشعاب آنها از کمونيسم و سرنگونی آنها ﺑه داﻣان
رويزيونيسم و ﺑرافراشتن پرچم "احياء حزب طبقه کارگر ايران" و ﻣبارزه ﺑا رويزيونيسم خروشچفی توسط رهبران واقعی حزب توده
ايران رفقا احمد قاسمی و غﻼﻣحسين فروتن و رفيﻖ عباس سغائی ﺑه صورت کتبی قرائت گرديد .ﻣتن کاﻣل سخنرانی ﺑه صورت جداگانه
ﻣنتشر خواهد شد.
پس از آن دکلمهای ﺑهياد ﻣبارزه همه کمونيستهای جهان و ايران که از ﻣيدانهای ﺑزرگ ﻣبارزه طبقاتی گذشته و از نبردهای سهمگين عبور
کرده و سرﺑلند ﺑه اين ﻣبارزه اداﻣه ﻣیدهند و آنرا ﺑا دستآوردهای خويش ﺑه نسل آينده ﻣنتقل ﻣیکنند ،اجراء شد و ﺑايد افزود که در زﻣينه
ﻣشخص اين جشن رفيقی آنرا ﺑياد رفيﻖ ﻣهپاره که ﺑا رزم خود و غيبتش در جشن ﺑا روحيه زنده و انقﻼﺑيش ﻣا را همراهی ﻣیکرد اجراء
گرديد .ﻣتن اين دکلمه که از کمونيست انقﻼﺑی آلمان رفيﻖ ﺑرتولت ﺑرشت ﺑود ﺑا تار رفيﻖ هنرﻣند ﻣا ﺑه صورت پاسخ و پرسش ﺑر صحنه
ﺑه اجراء در آﻣد .ﻣجری ﺑرناﻣه در آستانه آن افزود:
اين دکلمه از رفيﻖ کمونيست ﻣا ﺑرتولت ﺑرشت است که آنرا در تبعيد خويش در سال  ١٩٣٩در دانمارک سروده است .وی وضعيت آن
دوران را توصيف ﻣی کند که توگوئی وصف حال ﻣا ايرانيان آنهم در اﻣروز و در تبعيد است .ﺑيان ﺑرتولت ﺑرشت ﺑيان درد ﻣشترک و
آرزو و آرﻣان ﻣشترک ﻣاست.
"ﺑه آيندگان!
راستی كه در دوره تيره و تاری زندگی ﻣیكنم:
اﻣروزه فقط حرفهای احمقانه ﺑیخﻄرند
گره ﺑر اﺑرو نداشتن ،از ﺑیاحساسی خبر ﻣیدهد،
و آنكه ﻣیخندد ،هنوز خبر هولناك را نشنيده است.
اين چه زﻣانهايست كه
حرف زدن از درختان عين جنايت است
وقتی از اين همه تباهی چيزی نگفته ﺑاشيم!
كسی كه آرام ﺑه راه خود ﻣیرود گناهكار است
زيرا دوستانی كه در تنگنا هستند
ديگر ﺑه او دسترس ندارند.
اين درست است :ﻣن هنوز ِرزق و روزی دارم
اﻣا ﺑاور كنيد :اين تنها از روی تصادف است
هيﭻ قرار نيست از كاری كه ﻣیكنم نان و آﺑی ﺑرسد
اگر ﺑخت و اقبال پشت كند ،كارم ساخته است.
ﺑه ﻣن ﻣیگويند :ﺑخور ،ﺑنوش و از آنچه داری ﺑهره ﺑگير
اﻣا چﻄور ﻣیتوان خورد و نوشيد
وقتی خوراكم را از چنگ گرسنه ای ﺑيرون كشيدهام
و ﺑه جام آﺑم تشنهای ﻣستحﻖتر است  .اﻣا ﺑاز هم ﻣیخورم و ﻣینوشم

ﻣن هم دلم ﻣیخواهد كه خردﻣند ﺑاشم
در كتاﺑهای قديمی آدم خردﻣند را چنين تعريف كردهاند:
از آشوب زﻣانه دوری گرفتن و اين عمر كوتاه را
ﺑیوحشت سپری كردن
ﺑدی را ﺑا نيكی پاسخ دادن
آرزوها را يكايﻚ ﺑه نسيان سپردن
اين است خردﻣندی.
اﻣا اين كارها ﺑر نمیآيد از ﻣن.
راستی كه در دوره تيره و تاری زندگی ﻣیكنم.
II
در دوران آشوب ﺑه شهرها آﻣدم
زﻣانی كه گرسنگی ﺑيداد ﻣیكرد.
در زﻣان شورش ﺑه ﻣيان ﻣردم آﻣدم
و ﺑه همراهشان فرياد زدم.
عمری كه ﻣرا داده شده ﺑود
ﺑر زﻣين چنين گذشت.
خوراكم را ﻣيان سنگرها خوردم
خواﺑم را كنار قاتلها خفتم
عشﻖ را جدی نگرفتم
و ﺑه طبيعت دل ندادم
عمری كه ﻣرا داده شده ﺑود
ﺑر زﻣين چنين گذشت.
در روزگار ﻣن همه راهها ﺑه ﻣرداب ختم ﻣیشدند
زﺑانم ﻣرا ﺑه جﻼدان لو ﻣیداد
زورم زياد نبود ،اﻣا اﻣيد داشتم
كه ﺑرای زﻣاﻣداران دردسر فراهم كنم!
عمری كه ﻣرا داده شده ﺑود
ﺑر زﻣين چنين گذشت.
توش و توان ﻣا زياد نبود
ﻣقصد در دور دست ﺑود
از دور ديده ﻣیشد اﻣا
ﻣن آن را در دسترس نمیديدم.
عمری كه ﻣرا داده شده ﺑود
ﺑر زﻣين چنين گذشت.
III
آهای آيندگان ،شما كه از دل توفانی ﺑيرون ﻣیجهيد
كه ﻣا را ﺑلعيده است.
وقتی از ضعفهای ﻣا حرف ﻣیزنيد
يادتان ﺑاشد
از زﻣانه سخت ﻣا هم چيزی ﺑگوييد.
ﺑه ياد آوريد كه ﻣا ﺑيش از كفشهاﻣان كشور عوض كرديم.
و نوﻣيدانه ﻣيدانهای جنگ را پشت سر گذاشتيم،
آنجا كه ستم ﺑود و اعتراضی نبود.
اين را خوب ﻣیدانيم:
حتی نفرت از حقارت نيز
آدم را سنگدل ﻣیكند.
حتی خشم ﺑر ناﺑراﺑری هم
صدا را خشن ﻣیكند.
آخ ،ﻣا كه خواستيم زﻣين را ﺑرای ﻣهرﺑانی ﻣهيا كنيم
خود نتوانستيم ﻣهرﺑان ﺑاشيم.
اﻣا شما وقتی ﺑه روزی رسيديد
كه انسان ياور انسان ﺑود

درﺑاره ﻣا
ﺑا رأفت داوری كنيد!"
آنگاه سالن ترکيد ،حضار ﺑهپا خواستند و ﺑرای ﺑرتولت ﺑرشت ،اين کمونيست انقﻼﺑی که درد دل آنها را از اوضاع زﻣانه ﺑيان ﻣیکرد،
دست زدند.
ﻣجری ﺑرناﻣه سپس چنين اعﻼم کرد:
ﻣا از تاريخچه جنبش کمونيستی ايران صحبت کرديم .همين تاريخچه را ﺑه صورت تصويری همراه ﺑا آهنگ و ﺑه زﺑان ادﺑيات جديد ﺑه
شيوه "نماآهنگ" نمايش ﻣیدهيم اﻣيدواريم ﻣوفﻖ شده ﺑاشيم از همه ﻣبارزان جنبش کمونيستی ايران که خود را ﺑخشی از سوسيال
دﻣوکراسی ،حزب کمونيست ،گروه  ٥٣نفر ،دوره نخست فعاليت انقﻼﺑی حزب توده ،سازﻣان ﻣارکسيستی-لنينيستی توفان و حزب کار
ايران)توفان( ﻣی دانند ،تجليل کرده ﺑاشيم .آنان هميشه در کنار ﻣا خواهند ﺑود.
آنگاه يک ويدئو)نماآهنگ(ی از ﻣبارزات سوسيال دﻣوکراتهای ايران از علی ﻣسيو گرفته تا حيدر عمواغلی ،فرخی يزدی ،رهبران حزب
کمونيست ايران ،دکتر تقی ارانی ،ﻣبارزات حزب توده ايران و تيرﺑاران افسران سازﻣان افسری ،وارطان ساﻻخانيان و کوچک شوشتری،
فريدون اﺑراهيمی و نهضت دﻣوکراتيک آذرﺑايجان و ﻣبارزات ايدئولوژيک ضد رويزيونيستی جهانی و انشعاب رويزيونيستها از جنبش
کمونيستی ﺑه نمايش گذارده شد .در اين نماآهنگ از 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 کمونيسم خوانده شود.
ﻣسئوﻻن ﺑرناﻣه ﺑه رفيﻖ دکتر ظاهر تيموری در خدکت همبستگی کمونيستهای ايران و افغانستان و پيوند ﻣهم تاريخی ﻣيان کمونيستهای
ﻣارکسيست لنينيست ايرانی و افغانی و ﺑه يا سنت سازﻣان ﻣارکسيستی لنينيستی توفان تريبون را در اختيار رفيﻖ افغانی قرار دادند .وی ﺑا
صدای ﻣتين و رسای خود سه شعر زير را عرضه کرد .سپس حضار ﺑپاخواستند و از اين همبستگی جهانی تجليل ﺑه عمل آوردند.
خواری و ِخﻔّت
ﺑهننگ خفت و خواری نخواهم زندگی را
همیجويم ﺑهﻣرگِ خود حيات جاويدانی را
استعمار اهريمن
چو رادﻣردان ﺑهرزم ضد
ِ
ﺑه خاک يکسان ،فروپاشيم کاخ خسروانی را
رانم اجنبی را از وطن تا آخرين فردش
کنم تجليل هر گوشه ،سرور و کاﻣرانی را
ﺑد ون وحدت ﻣردم ،ﻣيسر نيست پيروزی
ﺑرای وحدت ﻣردم کنم صد جانفشانی را
ﺑود دشمن ُﻣحيل و ناﺑکار و سخت ﺑیآزرم
ز دشمن ﻣینبايد داشت ،ﻣيل ﻣهرﺑانی را
گواه ﻣا ﺑود تاريخ که ﻣا پيروز ﻣیگرديم
که گيرد کارگر در دست نظم حکمرانی را
چو ﺑينی ﻣردم خود را ﺑهزير ظلم و استبداد
دريغا گر ﺑگردانی ز ﻣردم پشتبانی را
سرود رزم ﻣیخوانم و حکم جنگ ﻣیرانم
که در فرجام پيروزی ﺑبينم شادﻣانی را
پيام کارگر
اگـــــــرچه پا ﺑه زنجيرم
ﺑه عـزم خويش پيگيرم
نظـــام و نظــم سرﻣايه
نموده سخــــــت دلگيرم
ز ﻣکــر و حيله پرهيزم
نه چون زاهد زﻣينگيرم
ﺑه پيکـــــار و نبرد خود
چــــو آرشها کمانگيرم
ﺑــــــــــرای کسب آزادی
َه َمش ﺑا خصـــم درگيرم
ﺑه عقل و هوش و تدﺑيرم
جهان را در کفــــم گيرم

حکايت
ﻣــــرد خــردﻣند و خــردپيشهای
ژرف فـــــرو رفته ،در انديشهای
ﺑع ِد تفکـــــــــر سخـــن آغاز کرد
دفتری از جـــــــاﻣعه را ﺑاز کرد
گفت ،که اين وحشت و وحشيگری
داشته پيوند ﺑه سرﻣايه و سوداگری
سيستم سرﻣايه است
تا ﺑه جـــهان
ِ
عدل و عدالت ،همه ﺑیپايه است
تودۀ ﻣظلــــوم و ستمکشَ ،ه َميش
عرضه کند نيروی ﺑازوی خويش
سود ﺑرد تاجـــر و سرﻣــــايه دار
توده شود ،فاقـــــــــــد دار و ندار
تا که چنين نظــــــم ﺑود در جهان
ﻣینرسد توده ﺑه يــــک لقمه نان
تــــوده ﺑبايد ،که ﺑخــــــــيزد ﺑه پا
تا که کند نظـــــــم کــــهن زير پا
و جشن ﻣوفﻖ و زنده و سرشار از شادی و اﻣيدواری ﺑا کف زدن ﻣمتد حضار ﺑهپايان رسيد .اسناد ﻣرﺑوط ﺑه اين جشن که ﺑه صورت کتبی
و تصويری است در شبکه ﻣجازی ﺑه زودی ﻣنتشر خواهد شد .ﻣقاﻻت قرائت شده در نشريات ارکان نيز ﺑه صورت جداگانه ﻣنتشر ﻣی-
شود.

