
  
  

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

لنينيستی -زب توده ايران، سازمان مارکسيستینفر، ح ۵٣دموکراسی، حزب کمونيست ايران، گروه 
  )توفان(توفان و حزب کار ايران

    

  
  
  

جشنی در  ،شده بود اعالم) توفان(همانگونه که از طرف حزب کار ايرانميالدی  ٢٠١٧ماه مه  ٢٧مطابق  ١٣٩۶خرداد  ۶در تاريخ 
جنبش بدو از ونيستی ايران تجليل از جنبش کمآن با همراه اکتبر که دنيا را تکان داد و سوسياليستی تجليل از صد سالگی انقالب کبير 

منجالب رويزيونيسم و سازمان مارکسيستی نفر، حزب توده ايران قبل از سقوط به ۵٣دموکراسی، حزب کمونيست ايران،  سوسيال
  .برگزار شد اين حزبسال مبارزه عظيم ايدئولوژيک ضد رويزيونيستی  ۵٠و لنينيستی توفان 

يا و رهبران جنبش کمونيستی و حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسياليستی مارکس، انگلس، سالن جشن با تصاوير رهبران جهانی پرولتار
در کنار رهبران جنبش کمونيستی تصاوير شهدای حزب کمونيست ايران، . مزين شده بودو رهبران جنبش کمونيستی ايران لنين و استالين 

رفقای شهيد توفانی تصاوير  ،منجالب رويزيونيسمش قبل از سقوط بهانقالبی خويفعاليت نفر، حزب توده ايران در دوران نخست  ۵٣گروه 
ايران رفقا احمد قاسمی و غالمحسين فروتن، بنيانگذاران سازمان مارکسيستی رهبران کمونيست و ضد رويزيونيست . ندخوردبه چشم می

در آستانه در ورودی  . بودند يونيسم و کاستريسمدر مبارزه بر ضد رويز خويشجاودانی لنينيستی توفان با تصاوير خويش ناظر بر ميراث 
به سالن ميز کتاب انتشارات کمونيستی توفان و حزب کار ايران در دفاع از آرمان انسانی کمونيسم، در مبارزه با دشمنان کمونيسم از 

نفر  ١٠٠حدود . خوردم به چشم میرويزيونيسم گرفته تا تروتسکيسم، کائوتسکيسم، کاستريسم، حکمتيسم، و در تبليغ و حمايت از کمونيس
 کميته برگزاری جشن. از هواداران حزب کار ايران، کمونيستهای منفرد و ايرانيان دموکرات و آزاديخواه در اين گردهمآئی شرکت داشتند



ختگان راه برچيدن و جانبا و استقالل ايران یدپس از خوش آمد و پخش سرود انترناسيونال برای جانباختگان کمونيسم و شهدای راه آزا
  :المللی کارگران مجری برنامه چنين توضيح داددر آستانه پخش سرود بين. دقيقه سکوت داد يک ستم انسان بر انسان 

  ! و رفقا! دوستان! هموطنان! مهمانان عزيز
  .ا آن همراهی کنيدتوانيد بشود که تا میدر مقابلتان نيز داريد با سرود انترناسيونال آغاز میآنرا برنامه ما که شما 

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 
. شناسنداين سرود مظهر همبستگی جهانی طبقه کارگر است و همه مردم جهان آنرا می. کنيدبا خواندن آن دوستان و رفقای خود را پيدا می

  .شاعر آن يکی از زحمتکشان فرانسوی بود که آنرا در کمون پاريس سرود
الش طبقه کارگر برای کسب يک روز بعد از شکست کمون پاريس نخستين ت فرانسه به زبان ١٨٧١در سال  اوژن پوتيه  اين سرود را

   .قدرت سياسی سروده است
  .شعرش بر پرده ديوار افتاد و حضار در خواندن آن همراهی کردند سرود انترناسيونال پخش شد و متن 
  

  
  
   
  
  
   
 
 
 
 
 
 

  
وی افزود . شوداد میسخنرانی در مورد انقالب اکتبر ايريک مجری برنامه پس از پخش سرود انترناسيونال اعالم کرد که در مرحله بعد 

. تجليل از بزرگترين انقالب تاريخ بشری که دنيا را تکان داد و ما تکانهايش را تا به امروز حس می کنيم، وظيفه هر کمونيست واقعی است
اين  ارتجاع جهانی. بزرگترين جشن تاريخ بشريت است ،اين جشنما بر آن شديم صد سالگی اين روز بزرگ تاريخی را جشن بگيريم که 

. زيرا مبارزه طبقاتی در عرصه تاريخ نيز ادامه دارد. روز بيادماندنی و تاريخی را با سکوت برگذار کرده و يا به تحريف آن می پردازد
  .های بورژوازی استدروغگوئی و دروغپراکنی از هنری

وی تحت . رسده بطور جداگانه به چاپ میالب اکتبر قرائت کرد کدستآوردهای انقو آنگاه نخستين سخنران جشن متنی در تجليل  از 
و " همان ده روزی که دنيا را تکان داد"ما امرورز به  مناسبت صد سالگی انقالب  کبير سوسياليستی اکتبر يعنی ! رفقای عزيز: "عنوان

   :آغاز به سخن کرد و بيان داشت" گيريمتجليل از ميراٍث جنبش کمونيستی  ايران گرد آمديم  وآن را جشن می
اين نتيجه المللی، بهصد سال پيش لنين براساس تجزيه و تحليل علمی تکامل اجتماعی روسيه، براساسی تجزيه و تحليل علمی اوضاع بين"

خرابی و فقر و گرسنگی، انقالب و پيروزی داری امپرياليستی، جنگ و خانهرسيد که يگانه راه برون شدن از اوضاع بحرانی سرمايه
پلخانف که يکی از . اين استنتاج برای بسياری از مردان پر مدعای عالم آن زمان کامال غيرمنتظره بود. سيه استسوسياليسم در رو

که اشتهارشان کمترنبود " علم"ديگر مردان ". گويدهذيان می" گفت که  لنين کرد و میبرجستگان علم بود در آن موقع لنين را تحقير می
" علم"آن موقع انواع و اقسام مردان . و بايد او را هر چه ممکن است از سياست دور ساخت" م شده استلنين عقلش ک"کردند که اظهار می

اما لنين هراسی نداشت از اينکه برخالف جريان آب شنا کند . دانستند زوزه راه انداخته بودندعلم می عليه لنين که او را يک شخص مخربِ 
  ..." ن پيروز شدو لني. و با کهنه پرستی به مبارزه برخيزد

  
  

  
  

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



سيما و هنرمندان مردمی . را در مقابل هنر طبقات حاکمه که هنر شستشوی مغزی و تجليل از منش فردی و تبليغاتی است تقويت کنيم
  . کنندهای زيبائی از اين هنر مردمی را به ما عرضه میاسکندر نمونه

هائی از هنر مردمی را گوشه ،و ضرب هنرمندان ديگریو تار و زيبای خود با همراهی ويلن اسکندر  ، پرطنينرسا سپس سيما با صدای
اين دو . سالن را با خود همراه ساخته بودند طوريکه آنها همهبهاز بدو انقالب مشروطيت تا به امروز در دو بخش به سمع حضار رساند 

ای که تا نابودی استبداد، مبارزه .بودتا به امروز های گوناگون مبارزات مردم ايران گشت و گداری در عرصههنری موسيقی برنامه 
  .استعمار و استثمار ادامه دارد

دستچين به صورت آن متن کامل های گويائی از صورت گزينش صحنهاين فيلم به. فرا رسيده بودحال نوبت نمايش فيلم انقالب کبير اکتبر 
  :مجری برنامه اعالم کرد. شده به صحنه نمايش گذارده شد

بورژوازی و استقرار سوسياليسم در نخستين کشور جهان ديکتاتوری نی طبقه کارگر روسيه در آزادی روسيه از چنگ اين فيلم بيان قهرما
در روسيه، رفقا لنين و . ها و رهبری انقالب سوسياليستی کار حزب طبقه کارگر استدهد که انقالب کار تودهاين فيلم نشان می. است

های بورژوازی امپرياليستی را که هنوز می خواستند جنگ رساندند و دسيسهانجام به ب استالين اين کار بزرگ را در رهبری حز
  .امپرياليستی برای تقسيم جهان را ادامه دهند بر آب ساختند

از اعالم تنفس و صرف شام بخش دوم  به اين ترتيب بخش نخست برنامه که تجليل از صد سالگی انقالب اکتبر بود به پايان رسيد و بعد
  .نامه که تجليل از جنبش کمونيستی ايران تا به امروز بود آغاز گرديدبر

  :مجری برنامه اعالم داشت
- را جشن میايران سال جنبش ضد رويزيونيستی  ٥٠ما امسال تاريخ بيش از صد سال جنبش سوسيال دموکراتيک و کمونيستی ايران و 

  .رساندمیمحترم ارزات و تاريخچه آنرا به سمع حضار ای از اين مببعدی به طور بسيار مختصر شمه رانسخن. گيريم
که بايد مبارزات سوسيال دموکراسی در ايران، حزب عدالت، مبارزات سازمان متراکم موضوعات سپس سخنران بعدی به علت حجم 

يرات اين مبارزات بر همت در قفقاز، تاثيرات اين مبارزات را در انقالب مشروطيت و تاسيس حزب کمونيست ايران، جنبش جنگل و تاث
و بخش مربوط به مبارزات انقالبی و  کردبه علت ضيق وقت بيان  نخست به صورت شفاهی ،دادنشان می ادبيات و فرهنگ ايران را

کمونيستی حزب توده ايران در دوران نخست فعاليت انقالبی اين حزب و سپس انشعاب آنها از کمونيسم و سرنگونی آنها به دامان 
ب توده حزواقعی و مبارزه با رويزيونيسم خروشچفی توسط رهبران " احياء حزب طبقه کارگر ايران"رويزيونيسم و برافراشتن پرچم 

متن کامل سخنرانی به صورت جداگانه . ايران رفقا احمد قاسمی و غالمحسين فروتن و رفيق عباس سغائی به صورت کتبی قرائت گرديد
  . منتشر خواهد شد
گين عبور ياد مبارزه همه کمونيستهای جهان و ايران که از ميدانهای بزرگ مبارزه طبقاتی گذشته و از نبردهای سهمای بهپس از آن دکلمه

اجراء شد و بايد افزود که در زمينه  ،کننددهند و آنرا با دستآوردهای خويش به نسل آينده منتقل میکرده و سربلند به اين مبارزه ادامه می
راء کرد اجمشخص اين جشن رفيقی آنرا بياد رفيق مهپاره که با رزم خود و غيبتش در جشن با روحيه زنده و انقالبيش ما را همراهی می

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

وی وضعيت آن . انمارک سروده استدر د ١٩٣٩اين دکلمه از رفيق کمونيست ما برتولت برشت است که آنرا در تبعيد خويش در سال 
بيان برتولت برشت بيان درد مشترک و . دوران را توصيف می کند که توگوئی وصف حال ما ايرانيان آنهم در امروز و در تبعيد است

  .استمآرزو 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 دهيخندد، هنوز خبر هولناك را نشنیآنكه 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
 نا هستندكه در تنگ یدوستان رايز
 .به او دسترس ندارند گريد
 دارم یزق و روزمن هنوز رِ : درست است نيا

 تصادف است یتنها از رو نيا: ديباور كن اما
 برسد یكنم نان و آبیكه م یاز كار ستيقرار ن چيه

 .بخت و اقبال پشت كند، كارم ساخته است اگر
 بهره بگير یبخور، بنوش و از آنچه دار: نديگویمن م به
 ديتوان خورد و نوشیچطور م اام

 امدهيكش رونيب یخوراكم را از چنگ گرسنه ا یوقت
 نوشمیخورم و میاما باز هم م. تر است مستحق یابه جام آبم تشنه و



 خواهد كه خردمند باشمیهم دلم م من
 :اندكرده فيتعر نيآدم خردمند را چن یميقد یكتابها در
 عمر كوتاه را نيگرفتن و ا یآشوب زمانه دور از
 كردن یوحشت سپریب

 پاسخ دادن یكيرا با ن یبد
 سپردن انيبه نس كيكايرا  آرزوها

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

 .كنمیم یزندگ یو تار رهيكه در دوره ت یراست
II 
 دوران آشوب به شهرها آمدم در

 .كردیم داديب یكه گرسنگ یزمان
 مردم آمدم انيمزمان شورش به  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
 شدندیمروزگار من همه راهها به مرداب ختم  در

 دادیمرا به جالدان لو م زبانم
 داشتم دينبود، اما ام اديز زورم

 !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

 ده شده بودكه مرا دا یعمر
 .گذشت نيچن نيزم بر

III 
 ديجهیم رونيب یشما كه از دل توفان ندگان،يآ یآها
 .است دهيما را بلع كه
 ديزنیما حرف م یاز ضعفها یوقت

 باشد ادتاني
 .دييبگو یزيزمانه سخت ما هم چ از
 .مياز كفشهامان كشور عوض كرد شيكه ما ب ديآور ادي به
 م،يشت سر گذاشتجنگ را پ یدانهايم دانهينوم و

 .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
 ميكن ايمه یمهربان یرا برا نيزم ميما كه خواست آخ،
 .ميمهربان باش مينتوانست خود
 ديديرس یبه روز یشما وقت اما
 انسان بود اوريانسان  كه



 ما درباره
  "!ديكن یرأفت داور با
  

، کردپا خواستند و برای برتولت برشت، اين کمونيست انقالبی که درد دل آنها را از اوضاع زمانه بيان میآنگاه سالن ترکيد، حضار به
  . دست زدند

  :مجری برنامه سپس چنين اعالم کرد
همين تاريخچه را به صورت تصويری همراه با آهنگ و به زبان ادبيات جديد به . ن صحبت کرديمما از تاريخچه جنبش کمونيستی ايرا

دهيم اميدواريم موفق شده باشيم از همه مبارزان جنبش کمونيستی ايران که خود را بخشی از سوسيال نمايش می" نماآهنگ"شيوه 
لنينيستی توفان و حزب کار -سازمان مارکسيستی ،بی حزب تودهانقالفعاليت نفر، دوره نخست  ٥٣دموکراسی، حزب کمونيست، گروه 

  .آنان هميشه در کنار ما خواهند بود. تجليل کرده باشيم ،می دانند) توفان(ايران
  

تا حيدر عمواغلی، فرخی يزدی، رهبران حزب گرفته  های ايران از علی مسيو تی از مبارزات سوسيال دموکرا)نماآهنگ(يک ويدئو آنگاه
و کوچک شوشتری، ساالخانيان افسران سازمان افسری، وارطان  بارزات حزب توده ايران و تيربارانايران، دکتر تقی ارانی، م کمونيست

و نهضت دموکراتيک آذربايجان و مبارزات ايدئولوژيک ضد رويزيونيستی جهانی و انشعاب رويزيونيستها از جنبش  یابراهيم نفريدو
 .در اين نماآهنگ از جانباختگان توفانی همراه با نام و تصاوير آنها تجليل شد. به نمايش گذارده شدکمونيستی 

. سپس يک رفيق افغانی کمونيست که به فراخوان حزب کار پاسخ مثبت داده بود تقاضا کرد که اشعارش در دفاع از کمونيسم خوانده شود
ای ايران و افغانستان و پيوند مهم تاريخی ميان کمونيستهای مسئوالن برنامه به رفيق دکتر ظاهر تيموری در خدکت همبستگی کمونيسته

وی با . مارکسيست لنينيست ايرانی و افغانی و به يا سنت سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان تريبون را در اختيار رفيق افغانی قرار دادند
  .همبستگی جهانی تجليل به عمل آوردند سپس حضار بپاخواستند و از اين. صدای متين و رسای خود سه شعر زير را عرضه کرد

  
  خواری و ِخفّت

  ننگ خفت و خواری نخواهم زندگی را به
  مرگِ خود حيات جاويدانی راجويم بههمی

  رزم ضد استعماِر اهريمنچو رادمردان به
  سان، فروپاشيم کاخ خسروانی رابه خاک يک

  رانم اجنبی را از وطن تا آخرين فردش
  سرور و کامرانی راکنم تجليل هر گوشه، 

  بد ون وحدت مردم، ميسر نيست پيروزی
  برای وحدت مردم کنم صد جانفشانی را

  آزرمبود دشمن ُمحيل و نابکار و سخت بی
  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 استبدادبهچو بينی مردم خود را 
  دريغا گر بگردانی ز مردم پشتبانی را

  رانمخوانم و حکم جنگ میسرود رزم می
 که در فرجام پيروزی ببينم شادمانی را

 
 پيام کارگر

 اگـــــــرچه پا به زنجيرم 
 به عـزم خويش پيگيرم 
 نظـــام و نظــم سرمايه 
 نموده سخــــــت دلگيرم 
 هيزمز مکــر و حيله پر 
 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

 ایرفته، در انديشه ژرف فـــــرو 
 ـــــــــر سخـــن آغاز کردتفک 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  
 عرضه کند نيروی بازوی خويش 
 جـــر و سرمــــايه دارسود برد تا 
 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 
  

اسناد مربوط به اين جشن که به صورت کتبی . پايان رسيدزدن ممتد حضار به کف او جشن موفق و زنده و سرشار از شادی و اميدواری ب
- منتشر مینيز به صورت جداگانه ت قرائت شده در نشريات ارکان مقاال. و تصويری است در شبکه مجازی به زودی منتشر خواهد شد

  . شود
   
  
  
  
 


