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..ادامه انقالب اکتبر  
 

 انقالب عظيمی که جهان سرمایه داری را بشدت لرزاند وبه .نودسال ازانقالب عظيم پرولتری شوروی می گذرد
قيام مسلحانه به  شوراهای کارگران،دهقانان و سربازان پتروگراد در1917درهفتم نوامبر . وحشت مرگ انداخت

" رهبری حزب کمونيست بلشویک روس، لنين و استالين به قصر زمستانی تزار هجوم آوردند و با بر انداختن 
  .، مظهر بورژوازی و خيانت سوسياليستهای اپورتونيست، دوره نوین سوسياليسم را بنيان گذاردند" حکومت موقت

  
شی قاطع خویش بر گنجينه مارکسيسم و سوسياليسم علمی مظهر این انقالب سوسياليستی کارگری با م لننيسم

  .افزود، پرولتاریا و خلقهای ستمکش را با سالحهای برائی مسلح نمود
 داد، شيپور مرگ طبقات ستمگر 1871پيکار سهمگين طبقاتی پرولتاریا که ثمره اولين خود رادرکمون پاریس بسال 

ب کبير سوسياليستی اکتبر درنبردی خونين و مسلحانه به رهبری انقال. و ظالم ، طبقات بورژوا و فئودال را دميد
حزب کمونيست بلشویک روس بر عليه دشمنان داخلی و خارجی در طول پيکارهای فراوان پيشاهنگ پرولتاریای 

ا این انقالب آموخت که مبارزه طبقاتی پرولتاری. روس، با تکيه بر مارکسيسم، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخت
  .و دیکتاتوری او بر طبقات استثمارگر منکوب گشته تنها راه برای بر انداختن هرگونه ستم اعم از طبقاتی وملی است

 لننيستی که درنبردهای طبقاتی –تجربه انقالب سوسياليستی اکتبرو لننيسم نشان داد که بدون حزب  مارکسيستی 
گارنگ آبدیده شده باشد، بدون حزب کمونيستی که ستاد برضد ارتجاع، بورژوازی، امپریاليسم و فرصت طلبان رن

رهبری انقالب توده های زحمتکش باشد نمی توان امررهائی پرولتاریا و سایر اقشار تحت ستم را از زیر هرگونه 
 .یوغی بسرانجام رسانيد، و از پيچ و خمها و دامهای دشمنان انقالب رهائی جست

  
ر برای آنکه به هدف خویش که ایجاد جامعه ای بدون طبقه و بدون استثمار انقالب اکتبر می آموزد که طبقه کارگ

تنها با بدست آوردن قدرت سياسی است که طبقه کارگر ميتواند . است نائل آید باید ابتدا قدرت سياسی را بدست آورد
اخت که عمده ترین لنين ازهمان نخستين سالهای فعاليت انقالبی خود خاطر نشان س. به آرمانهای خویش تحقق بخشد

برای انجام انقالب اجتماعی، پرولتاریا باید قدرت سياسی را بدست . " مسئله هرانقالب مسئله قدرت حکومتی است
قدرتی که اورا حاکم براوضاع خواهد کرد و به اوامکان خواهد داد که تمام موانعی را که برسر راه آرمان . آورد

  )1902لنين "(واالی اوست ازميان بردارد
لنين بدرستی . انقالب اکتبر نشان داد که بدون اعمال قهر نميتنوان قدرت سياسی و حکومت را به تصرف درآورد

طبقه اسيری که نخواهد اسلحه بدست گيرد و بکاربردن آنرا بياموزد، چنين طبقه  اسيری فقط " خاطرنشان ساخت 
  ".شایسته آنست که با وی مانند بردگان عمل شود

 و توده ای و نقشه مند به رهبری حزب پرولتاریاو درهم شکستن نظام سرمایه داری   یکی دیگراز  قهری انقالبی
  .درسهای مهم و کليدی انقالب سوسياليستی اکتبر است

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نخستين دولت و نظام سوسياليستی درتاریخ بشریت، اولين پایگاه سرخ انقالبات 
دیده سراسر جهان و دفاع قاطعانه از لننيسم و ساختمان سوسياليسم همواره با نام رفيق استالين کارگران و خلقهای ستم

بيش از سی سال مبارزات خلقها و پرولتاریای اتحاد شوروی تحت رهبری استالين، حمالت، تهاجم و . همراه است
و سرانجام با رهبری خرد مندانه ا محاصره امپریاليستها را درهم شکست، ترتسکيسم و رویزیونيسم را درهم کوبيد 

ش ، فاشيسم هيتلری را نابود گردانيد و بشریت را از این هيوال رهانيد و ضربات جبران ناپذیری بر پيکر امپریاليسم 
  .جهانی  وارد ساخت

ر مضمون اصلی سوسياليسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر طبقات سرنگون شده و کوششهای جان سختانه آنان و به ثم
  .رسانيدن گذار جامعه سوسياليستی به کمونيسم می باشد

پس از مرگ رفيق استالين و کودتای رویزیونيستهای خروشچفی، اینان کمونيستهای بلشویک را در سراسر حزب 
 لننيسم با بيشرمی ووقاحت خط بطالن -منفرد و نابود گردانيدند، بر دیکتاتوری پرولتاریا این آموزش حياتی مارکسيسم

 لننيسم و با –تجدید نظر دراصول مارکسيسم . جانشين ساختند" دولت همه خلق" و " حزب همه خلق"يدند، آنرا با کش
بدست گرفتن قدرت سياسی توسط رویزیونيستها، نشان داد که مبارزه طبقاتی بورژوازی منکوب شده عليه سوسياليسم 

یفتر، محيالنه تر نيز ميگردد، نشان داد که پرولتاریا هنوز نه تنها پایان نيافته بلکه دراشکال نوین خود شدید تر، ظر
  .در اوان انقالبا ت پرولتری سوسياليستی گام بر ميدارد و امکان بر گشت به عقب و احيای سرمایه داری وجود دارد
ب انقالب اکتبر می آموزد برای پيروزی درمبارزه انقالبی و بخاطر جلب توده ها و رهبری آنها در راه انقال

بدون پيکاری پيگير و همه جانبه با انحرافات . سوسياليستی ناگزیر باید رویزیونيسم و اپورتونيسم را درهم شکست
سوسيال دموکراتيسم، آنارکوسندیکا ليسم، اکونوميسم، ترتسکيسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد 

مبارزه با سرمایه داری . لتاریا وجود نخواهد داشتحزبی درمقيا س ملی و بين المللی امکان  پيروزی  پرو
  ادامه در صفحه بعد .اینست آنچه راه اکتبر مياموزد. وامپریاليسم از مبارزه با رویزیونيسم جدانيست و نمی تواند باشد
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  …ادامه انقالب اکتبر
  

  اهميت تاریخی انقالب کبير اکتبر
هم انقالب فرانسه و هم انقالب . انقالب بورژوازی فرانسه نيز انقالب کبيری بود. انقالب اکتبر انقالب کبيری است

  . جهان بعد از این انقالبها جهان قبل ازآن نبود. دنداکتبر چهره جهان را تغيير دا
هم در انقالب بورژوازی فرانسه و هم در انقالب اکتبر دشمنان انقالب بر ضد انقالب مبارزه کردند و موقتا به 
پيروزیهائی نيز دست پيدا کردند ولی هرگز نتوانستند و نميتوانند چهره جهان را به همان صورت زشت گذشته ترسيم 

دیگر امکان ندارد شيوه ارتجاعی توليد فئودالی که عمرش از نظر تاریخی به پایان رسيده بود مجددا بجای شيوه . نندک
انقالب بورژوازی به تسلط . چرخ جهان را دیگر نميتوان به عقب برگردانيد. توليد سرمایه داری مستقر ساخت

 آنها را ، پيش از آن،ای انسانها حقوقی قایل شد که مذهب، سلطنت طلبان و کليسای کاتوليک پایان داد و برفئودالها
.  بشر از نظر مذهبی انسان مسلوب االراده ای بود که باید گوسفند وار دنباله رو خدام کليسا روان ميبود.نفی ميکرد

جموعا حقوقی که انسانها بدان دست یافتند و به عنوان انسان در مرکز توجه و محور جهان قرار گرفتند بهيچوجه م
برای مدت طوالنی قابل حذف و نابودی نيستند و نخواهند بود اگر چه ميتوان در پستی و بلندیهای مبارزه اجتماعی با 

  .این حقوق به مغزها رخنه کرده و بخش معنوی جدائی ناپذیر جامعه شده اند. سرکوبی موقت آنها حساب کرد
 همه در پی آنند که تاریخ را به ،رمایه داران بورس باز طفيلیالبته نيروهای ارتجاعی از کليسا گرفته تا سلطنت و س

 این مبارزه ميان نيروهای کهنه و نيروهای نو .، از حقوق مردم بکاهند و برده داری مدرن را مستقر سازندعقب ببرند
  .مضمون مبارزه بشریت را حتی تا به امروز تشکيل ميدهد

، گفته شد به طریق اولی در مورد انقالب کبير اکتبر نيز صادق استآنچه در مورد انقالب کبير بورژوازی فرانسه 
تفاوت همه قيامها و انقالبهای قبل از .  روبرو شده ایمیتمضاعف بر اینکه ما با یک انقالب استثنائی در تاریخ بشر

ای بورژوازی در ب ه، انقال، قيام بوکاچف و اروپا جنگهای دهقانی در آلمان، انقالب اکتبر نظير قيام اسپارتاکوس
اروپا و یا حتی انقالب مشروطيت ایران با انقالب اکتبر در این است که در دگرگونيهای قبلی هدف هرگز حذف بهره 

این قيامها و یا انقالبها با این هدف صورت ميگرفته که شکل مناسبات . کشی انسان از انسان در ميان نبوده است
در انقالبات گذشته استثمار . تکی بر استثمار انسانها بوده است جایگزین کنندجدیدی را بجای مناسبات کهنه که آنهم م

شوندگان و بخشی از استثمار کنندگان مشترکا عليه بخش ارتجاعی تر استثمار کنندگان می رزميدند و به این جهت 
  .زمينه انتقال قدرت و شدت سرکوب ارتجاع کهنه تر به مراتب قابل دسترسی تر بود

  .تبر به دژی یورش برده بود که تا دیروز تسخير ناپذیر به نظر می آمدانقالب اک
بيکاران . انقالب اکتبر ميخواست دست همه استثمارگران را قطع کند و کسی حق خوردن داشته باشد که کار کند

  .طفيلی حق حيات زالو وار ندارند
. می خواست تاریخ را طور دیگری بنویسد. دانقالب اکتبر می خواست بهره کشی انسان از انسان را از ميان بردار

  .عظمت آن در بی سابقه بودن این اقدام دالورانه تاریخی بود
  انقالب اکتبر ميخواست یک سحر طبقاتی را در هم شکند

  ميخواست تابو و حرمت مقدس مالکيت خصوصی را بشکند
  .يرسد و دنيا زیر و رو ميشود پایان دهدميخواست به هراس این پندار که گویا با انقالب اکتبر جهان به پایان م

، بر ضد یک دژ تسخير ناپذیر و انقالب اکتبر ميخواست اکثریت ستمدیدگان را در روسيه و جهان بر ضد یک نظام
 ميخواست کاری کند کارستان که تا به آن روز عقل بشر به بلندی عظمت دیوارهای آن نيز قد .جادوئی متحد کند

 ميخواست ترس معنوی مردم را که گوئی مالکيت خصوصی بر وسایل توليد را نميتوان از ميان انقالب اکتبر. نميداد
انقالب اکتبر در عين حال انقالبی در . بر داشت بریزاند و نشان دهد توليد بدون استثمار و برادارنه نيز مقدور است

تراز نوین را ميتوان ساخت و باید چنين اندیشه ها بود در این بود که ما ميدانيم و ایمان عميق داریم که انسان 
. توسل به بربریت که شيوه متداول و شناخته شده سرمایه داری است. انسانهائی را ساخت و در راه آن تالش کرد

ماهيت نظام سرمایه داری ضد بشری و . لوليدن در کثافات خود است و هرگز با انسانيت سرموئی خویشاوندی ندارد
قبل از انقالب اکتبر اندیشمندان بورژوازی تبليغ .  بشر و توهين به حيثيت انسانی استعامل اساسی نقض حقوق

آنها . ميکردند که شيوه توليدی که مناسبات حاکم بر آن متکی بر مالکيت خصوصی نباشد هرگز نميتواند متحقق شود
بزرگ نوشته ميشد “ مالکيت من“، “مال من“. شيوه توليد سوسياليستی را تخيلی و توهم مشتی خيالپرداز جلوه ميدادند

بلشویکها را این اندیشمندان مشتی خيالباف و ماليخوليائی توصيف ميکردند که بدون . و انگيزه توليد تلقی ميگردید
انقالب اکتبر یعنی بزرگترین دگرگونی .، آنها خرابکار و تروریست هستندنمونه تاریخی ميخواهند دنيا را بهم بریزند

این انقالب انقالبی نيست که فقط جای طبقات را در . هميت کار انقالب اکتبر در عظمت آن استا. تاریخ بشریت
، فقط به مصادره کارخانه ها و بانکها و ، این انقالب فقط در فکر تغيير مناسبات توليدی نيستقدرت سياسی تغيير دهد

الب پس از انجام با نيروی عظيم و سيل این انق. ، این ساده ترین بخش انقالب استوسایل توليد اکتفاء نميکند
  خانمانبراندازی روبرو است که تاریخ بشریت قدرت شبيه آنرا هرگز

این مبارزه عليه امپریاليسم مسلح و ضد انقالب سفيد و زرد جنایتکار نيست که بتوان آنها را شکار کرد .  بخاطر ندارد
  ادامه درص بعد.. عليه طبقات ،و نابود ساخت
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 نيروی  این .حاکمه نيست که براحتی بتوان آنها را بر انداخت و از سوراخهای خویش بيرون کشيد و سرکوب کرد
که لحظه به لحظه انقالب را تهدید ميکند و در هر النه و آشيانه ای مسکن ميکند ، قدرتمند و عقب مانده ، مداومعظيم 

 ، مرد، نيروی تنبلی و کاهلیسنت و خرافات دنيای کهننيروی ، و کرده است نيروی جهنمی و هولناک عادت مردم
 در اثر تکامل ، نيروئی که در تک تک انسانها حتی در ميان دوستان انقالب اکتبریط، بی انضبا و زرنگیرندی

این نيرو در ميان مردم است در مردمی محصول قرنها جامعه بهره کشی . ، ميباشدتاریخی بشریت النه کرده است
این نيرو که در ضمير ناخودآگاه . ردمی که به آنها آموخته اند که باید گرگ یکدیگر باشندم، انسان از انسان بوده اند

انقالب اکتبر باید روحيه فردگرائی را به جمع .  و نارضائی را فراهم ميکندجامعه موجود است زمينه رشد ضد انقالب
چه .  اساس تفکر انسان را که تا کنون بر شالوده نظام سرمایه داری شکل ميگرفت دگرگون سازد،گرائی تبدیل کند

این مبارزه را به پایان بسيار بلشویکها و رفقای فداکاری که در این عرصه پيکار از پای می افتند و قادر نيستند که 
بلشویکها باید این کار عظيم بشری را به انجام ميرساندند و آنهم در محاصره دریائی از دشمنان رنگانگ و  .برسانند

ارتجاع بين المللی با تمام توان خود به  .نفوذ افکار خرده بورژوائی و بورژوائی در جامعه ای نه چندان پيشرفته
، گردبادهای تبليغاتی مسموم فضای فعاليت آنها را در جهان ر کارشان خرابکاری مينمایدبلشویکها حمله ميکند و د

.  جنایتی نيست که امپریاليستها به آنها منتسب نکنند و اسناد تقلبيش را نسازند و توزیع نگردانند.مسموم ميکند
.  باید به این مسایل پاسخ ميگفتانقالب اکتبر. بزرگترین جنگ تاریخ بشری در همه عرصه ها بيرحمانه آغاز ميشود

پرولتاریای قهرمان روسيه این وظيفه تاریخ بشری را برای همه بشریت بعهده گرفت و در راه تغيير این جهان همت 
، آینده ای بلشویکها برای آینده. ، بدون آنکه چشمداشتی به اهداف زودرس و پيروزی سریع بشریت داشته باشدگماشت

، برای نسلهای بعدی فداکاری ميکردند و پرورش چنين انسانهای شریفی مصول اهند دیدکه خود هرگز آنرا نخو
چنين انسانهای آرمانخواهی خود بخود از زمين زاده . انقالب اکتبر و رهبری حزب کمونيست بلشویک شوروی بود

یش این ایده آل بشریت  انقالب اکتبر با گرمای خو.، حزب است که آنها را در دامان گرم خود پرورش ميدهدنميشوند
را جان بخشيد و در ميدان جهان به نمایش گذارد تا زحمتکشان با دیدنش شاد شوند و بهره کشان از درخشش خورشيد 

آنها به قانونمندی مبارزه طبقاتی پاسخ گفتند و از قبل نيز مدعی نبودند که در این مبارزه . پيروزی بشریت کور شوند
در هيچ مبارزه اجتماعی نميتوان از قبل پيشگوئی کرد که ما حتما در این عرصه . وندطبقاتی با قطعيت پيروز ميش

آنچه ما با قطعيت ميتوانيم بر آن تکيه کنيم . هيچ انقالبی را نميشود با شرط چاقو شروع کرد. پيروز خواهيم شد
 است و نه از نظر پيکار در پيروزی محتوم کمونيستها از نظر تاریخی، پيروزی نو بر کهنه و پيروزی علم بر مذهب

تا کسی به . در روسيه بلشویکها کوشيدند که این جامعه نوین را بسازند.عرصه های مشخص و گوناگون نبرد طبقاتی
 برساند 1917، تا کسی نتواند قدرت تخليل و تجسم خود را به اهميت و عظمت کاری که صورت گرفته است پی نبرد

، تا کسی پيدا نشود که معيار ماتریاليسم تاریخی را برای ارزیاب علمی نظر گيردشرایط آنروز را در مبارزه در و 
 در متن .مورد استفاده قرار دهد آن کس قادر به هيچ ارزیابی علمی و منطقی و بدور از ذهنی گرائی نخواهد بود

ناب پذیر و یا اجتناب ، اشتباهات اجت، کسریهاتالش برای بزرگترین ساختمان تاریخ بشری است که ميتوان کمبودها
. بيچاره کسانی هستند که با نابينائی به ارزیابی انقالب اکتبر ميروند. ناپذیر بلشویکها را شناخت و بررسی کرد

، آنها که غر غر ميکنند .نميفهمند که بشریت در حال برزگترین تحول بشری است و در این راه مصون از خطا نيست
 و یا غارت کاخها را به ميان ميکشند، به نقض حقوق پاره ای افراد توسل ميجویند ندبه آتش زدن کليساها استناد ميکن

که تو گوئی برای نخستين بار در تاریخ بشریت است که حيثيت افرادی لکه دار شده است و این جریحه دار شدن 
شرف وقوع است  از اهميت کار عظيمی که در ،حيثيت افراد جداگانه را ناشی از انقالب اکتبر جا می زنند

خرده بورژواها نتوانستند این عظمت را بفهمند و نتوانستند روندی را آغاز شده بود بدرستی تعقيب کنند و .غافلند
زیرا . ترسيدشگفت زده شد و ، خرده بورژوازی از عظمت کاری که در شرف وقوع بود یکه خورد. ارزیابی نمایند

، مبارزه کار فریاد بر آورد که تسليم شویم.  بلشویک ایمان نداشتبه نيروی کارگران و توده ستمکش و رهبری حزب
، کشور ما ، نيروهای مولده در جامعه ما رشد کافی نکرده است، ما عقب مانده ایم، حق با بورژوازی استما نيست

دانش پرولتاریا ، سطح ، امپریاليستها ما را خفه خواهند کرد، پرولتاریای جهان نتوانسته به یاری ما بيایددهقانی است
، قدرت مالی و شناخت دستگاه دولتی و ، حمایت جهانی، دشمنان در درون بعلت تجربهناچيز و کارگران بی تجربه اند

فریادهای عجز و البه خرده بورژواها حتی در درون حزب !!. ، وا مصيبتااداره امور کشور صدها بار از ما قویترند
. انقالب اکتبر جهان را تکان داد. ار تسليم در مقابل ادامه انقالب مطرح ميشدشع. در کار پيروز انقالب اخالل ميکرد

  .در فردای انقالب اکتبر چهره جهان چهره دیروز آن نبود. تکانی که بندهای جامعه کهن را شکست
 آناتول“ ، ولی امروز من واقعا و از صميم دل و جان خود یک بلشویک هستممن هميشه از لنين در شگفت بودم“

  فرانس
 در اروپای قرن ما .من برای شخصيت های بزرگ ارزشی ویژه قائلم و در برابر لنين احساس اعجابی پر شور دارم“

، که اثرش در وی با اراده خود در اقيانوس آشفته بشریت آنچنان شياری عميق زد. از او پر توان تری نمی بينم
 .“وفانها با نيروئی فراوان به سوس جهانی نوین ميرود اکنون دیگر کشتی عليرغم همه ت.شدنی نيست گم، امواج

لنين وفاداری به یک امر بزرگ بناگزیر با روش ناسازگار در قبال تمام کسانی که بخواهند در زندگی “ رومن روالن
 بر من  این نکته.، باید به ناسازگاریش بها بدهم برای آنکه وفاداریش را بستایم.، همراه استبدان امر خلل وارد سازند

  ، وقتی آسانتر شد
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د امری او انسانها را مانن. ، که لنين قادر بود به امر بزرگ خویش موافق نيازمندی های انسانهای زنده شکل بدهددیدم
   هاینریش مان.“که در راهش ميرزميد دوست ميداشت و بهمين سبب چنين با بزرگی عمل ميکرد

بين انسانها او : کارگران در باره اش ميگوین:گورکی به ما گفت.. .او مانند تاریخ منسجم و مانند عقل سليم محکم بود“
   هانری باربوس.“از همه شریفت تر است

، که وی عليه تباه کنندگان نبرد طبقاتی سراپا  نکته دیگر چشمگير آنست. گرایش و آهن بود،، سندلنينی سراپا کردار“
     لسکیوکورت توخ“ ، هرگز فروکش نميکرد، که هرگز نمی گسست، کوبندهنبردی بود پيگير

تهائی است منظور بحرانها و مصيب(من اطمينان دارم که تنها یک راه برای از ميان برداشتن این کژی های ریشه دار“
 وجود دارد و آنهم برقراری یک اقتصاد سوسياليستی )توفان-که نظام سرمایه داری برای بشریت توليد کرده است

، که توليد را بر اساس نيازهای در چنينی اقتصادی. ، همراه با نظام آموزشی که متمایل به هدفهای اجتماعی باشداست
که قادر به انجامش باشند تقسيم ميکند و برای همه امکان معيشت را مهيا ، کار را ميان تمام آنان جامعه تنظيم ميکند

، ميکوشد که در او احساس مسئوليت نسبت به ، همراه با رشد توانيهای درونی هر فردنظام آموزشی. ميسازد
 بخاطر ، بایدبا وجود این. کند) که در جامعه کنونی شاهدش هستيم(همنوعش را جایگزین تجليل از قدرت و موفقيت

. چنين اقتصادی ميتواند با بردگی هم همراه باشد. داشت که صرف اقتصاد برنامه ریزی شده سوسياليسم نيست
  “اجتماعی است-دستيابی به سوسياليسم نيازمند حل چندین معضل بسيار دشوار سياسی

ی بایست فرا رسند و ایران،  در روسيه  به گذشته تعلق دارد، اکتبرهای دیگر، آن اکتبرهائی که م1917اما اگراکبتر
روسيه، چين، آمریکا، اروپای شرق و غرب، ژاپن، آفریقا، آسيا و آمریکای التين و بطورخالصه سراسر جهان را 

انقالب . زیر وروکنند،متعلق به آینده اند، آینده ای که درراه است و هيچ نيروئی تاب و توان جلوگيری از آن را ندارد
ریا و همه خلقهای جهان ازگنداب متعفن استعمارامپریاليستی، مناسبات پوسيده و بجا مانده اکتبر، راه خروج پرولتا

  .ازقرون و سطائی و بردگی و مزدوری را نشان ميدهد
بگذار تا سگهای پاسبان دنيای کهن از یاد آوری این موضوع که باالخره انقالبات اکتبر روسيه وچين را شکست داده 

خویش را جاودانه قلمداد " دموکراتيک  و الهی" و حکومت " بازار آزاد " سبات سرمایه داری واند برخود ببالند و منا
اکتبرهای آینده به همه این جنجالها پایان داده، این زباله ها را، روبيده و آنها را ازوحشت مرگ به لرزه خواهند .کنند

  . انداخت
  ! لگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبر                               فرخنده باد نودمين سا

  ! لننيسم-                                               زنده باد مارکسيسم
)توفان(حزب کارایران                                                               

2007   اکتبر                                                                                    
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  گذشت  گوارا“ چه“ رفيق ارنستوچهل سال از تيرباران  
  

، پزشک آرژانتينی تبار و وزیر گوارا“ چه“ سال از تيرباران رفيق چهل
وی خدمت به بشر را نه در . دارائی کوبا پس از انقالب آن کشور می گذرد

 مبارزه انقالبی برای رهائی بشریت از خدمت از طریق حرفه پزشکی بلکه در
قيد بهره کشی انسان از انسان و نابودی نظام بربرمنش سرمایه داری جستجو 

گوارا سرانجام در مبارزه انقالبی در بوليوی به اسارت ارتش “ چه“رفيق . کرد
 آمریکا که در تعقيب “سيای“مزدور بوليوی در آمد و بدست ماموران سازمان 

  .اران شدوی بودند تيرب
گوارا که پس از “ چه“در چهل سال پيش نظر خود را در مورد راه “ توفان“

ئی از مبارزه توده ها اوی به گواریسم و کاستریسم بدل شد و سرانجام به راه جد
این موضع پس از چهل سال . جزه قهرمانان انجاميد اعالم داشتو انتظار از مع

 :حکایت می کند“ توفان“روشن بينی هنوز به قوت خود باقی است و بيان آن از 

  گوارا“چه“مرگ                                 
، انقالبی پاکباز و پرشور آمریکای چه گوارا . مردی که زندگی خود را در راه انقالب نهاده بود به تير جنایتکاران از پای درآمد

و نيز جانبازی او برای همه . جهان ضایعه دردناکی استشهادت او برای همه خلقهای . التين در ميدان پيکار بشهادت رسيد
، صدها و هزارها دست بی تزلزل برای  همانطور که چه گوارا آرزو ميکرد،بدون تردید. مبارزان راه خلق انگيزه تازه ای است

شسته و پنداشته اند  امپریاليستهای آمریکا و چاکران آنها بيهوده بشادی ن.بلند کردن و بکار بردن تفنگ وی دراز خواهد شد
این نبرد مقدس که پيش از . که نبرد مسلحانه خلق بليوی و خلقهای دیگر آمریکای التين با مرگ چه گوارا بپایان خواهد رسيد

 فرو نخواهد  این واقعيتیء نفاجتماعی برخاسته و جز، از واقعيت چه گوارا وجود داشته و پس از او نيز وجود خواهد داشت
  .نشست

 کرد و پس از انقالب نيز در ساختمان سوسياليسم از یک سلسله از مواضع درست ء در انقالب کوبا نقش بزرگی ایفاچه گوارا
وی برخالف نظریه رویزیونيستها مخالف آن بود سود و ذینفعی مادی که از عوامل محرک جامعه سرمایه . بدفاع پرداخت

  وی بر آن بود که کوبا باید برخالف تلقينات رویزیونيستها .داری است بهمين عنوان در جامعه سوسياليستی وارد شود
 وی عقيده داشت که .بتوسعه توليد صنعتی و کشاورزی همه جانبه بپردازد و به یک محصوله بودن اقتصاد خود خاتمه دهد

  .جز این راه دیگری وجود ندارد. باید قهر ضد انقالبی امپریاليسم آمریکا را با قهر انقالبی پاسخ گفت
وی هنوز در نبرد . لنينيستی قرار گيرد–ولی در عين حال چه گوارا در یک سلسله از مسایل نتوانست در موضع مارکسيستی

لنينيسم در عرصه گيتی در گير است و سرنوشت انقالب جهانی وابسته به آن است موضع مشخص -عظيمی که بين مارکسيسم
 بود که مبارزه با امپریاليسم از مبارزه با رویزیونيسم جدا نيست و بدون وی هنوز باین اصل مهم نرسيده. و بی تردید نداشت

وی در تخليل راه سومی بود که هرگز وجود نداشته و . افشاء کامل رویزیونيسم و طرد آن نميتوان بر امپریاليسم فائق آمد
  .نخواهد داشت

او با همه عالقه ای که نسبت به خلق . سم طرح ریزی کند لنيني-چه گوارا نتوانست انقالب آمریکای التين را بر پایه مارکسيسم
، جنگ توده های خلق است جنگ انقالبی“: داشته نتوانست این آموزش بزرگ مائوتسه دون را بدرستی بموقع اجراء بگذارد

  .“نميتوان این جنگ را از پيش برد مگر با بسيج آنها و با تکيه بر آنها
برای انقالب “:  لنينيسم را نيز که رفيق مائو تسه دون بيان کرده است نادیده گرفتچه گوارا این آموزش دیگر مارکسيسم

لنينيستی -، بدون حزبی که بر پایه تئوری انقالبی مارکسيستی بدون حزب انقالبی.کردن باید حزب انقالبی وجود داشته باشد
و چاکرانش به پيروزی رهبری  ضد امپریاليسم برپا شده باشد نميتوان طبقه کارگر و توده های عظيم خلق را در مبارزه بر

  .“کرد
خاطره چه گوارا . لنينيستها درسهای گرانبهائی در بر دارد-زندگی و مرگ چه گوارا برای همه انقالبيون و همه مارکسيستها

لنينيستی -ارگان سازمان مارکسيستی1346 مهرماه 3نقل از توفان شماره . (در نزد خلقهای جهان هميشه گرامی خواهد بود
   .“)توفان

بورژوازی امپریاليستی که تير زهرآگينش را به قلب چه گوارا نشانيد  امروز قصد دارد از چه گوارا ی انقالبی و 
 و “ِرمانتيک“، موجودی بی ضرر وآرمانپرست و عالقمند به زندگی مردم که در راه انقالب جان خود را فدا کرد

بورژوازی مکار همواره این سياست موذیانه .  سرمشقی برای نسل جوان باشدغير انقالبی بسازد که فقط باین مفهوم
باید از نکات مثبت . را به پيش برده است که شکل را از مضمون انقالبی آن زدوده و از آن مجسمه تقدس ساخته است

، بی توجهی به رزندگی چه گوارا الهام گرفت و اشتباهات وی را در مورد بی توجهی به اهميت نقش حزب طبقه کارگ
، پربهاء دادن به نقش قهرمانان و مبارزه جدا از توده ها و کم بهاء دادن به نقش مبارزه توده ها و نقش تاریخساز آنها

مبارزه ایدئولوژیک بررسی و تصحيح کرد و از آن سالحی برای مبارزه عليه امپریاليسم ساخت و به گفته خود وی 
ليل از چه گوارا آموزش از خدمات و پرهيز جت. ليه امپریاليسم آمریکا بوجود آورد، سه و صدها ویتنام ع، دوباید یک

  !ننگ ونفرت برجنایتکاران امپریاليست! یادش گرامی باد.  از خطاهای وی است
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  عليه دادگاه فرمایشی در ترکيه) توفان(اعتراضی حزب کارایران نامه               
  

 نفر از کمونيستها و انقالبيون 23 یک دادگاه فرمایشی در ترکيه  ما قرار است بزودی طبق اطالعات رسيده به حزب
.  محاکمه کند واهی و ناروشنکردستان شمالی را با اتهاماتی/مونيست ترکيهلنينيست ک-متشکل در حزب مارکسيست

  .این فعالين افرادی شناخته شده در جامعه هستند که از سال گذشته تا کنون در زندان بسر ميبرند
 ضد  را از برگزاری چنين دادگاهیش وظائف انترناسيوناليستی خود انزجار خو اساسبر) توفان(حزب کار ایران 

خواهان آزادی بی قيد و  به مقامات ترکيه  داشته  و در همين رابطه  با ارسال نامه ای بيان موکراتيک وضد بشرید
 :متن ترجمه فارسی نامه به قرار زیر است . شرط انقالبيون و کمونيستهای دربند شده است

 
  به مقامات دولت ترکيه

این .   محاکمه کند2007 اکتبر 26نقالبی و کمونيست را در  فعال ا23مطلع شده ایم که دولت شما تصميم گرفته است 
 تا کنون  دستگير و زندانی اند بدون آنکه حتی به آنها گفته شود که به چه اتهامی دستگير 2006افراد از سپتامبر سال 

  !!شده اند 
آنها از . اتيک دفاع ميکننداین را همه ميدانند که این فعالين انقالبی و کمونيست از حقوق مردم برای آزادیهای دمکر

این فعالين از طبقات پائين جامعه . توده های رنج و کار که توسط دولت شما شدیدا سرکوب ميشوند حمایت مينمایند
ترکيه که توسط اقليت فربه طرفدار امپریاليسم استثمار ميشود بر خاسته اند و از مبارزه عادالنه مردم کردستان برای 

آنها به استثمارگران ترکيه که منافع خود را در همکاری با امپریاليسم و .  دفاع مينمایندحق تعيين سرنوشت خود
این انسانهای مترقی از حقوق کارگران برای اعتصاب  ، برای تشکيل سازمانهای . صهيونيسم ميبينند اعتراض دارند

وده های استثمار شده اعم از ترک ، این کمونيست ها از ت. کارگری ، و مبارزه برای عدالت اجتماعی حمایت ميکنند
  .جانبداری ميکنند... کرد ،  ارمنی ، عرب ، و 

  !!!!!آیا آنها گناه دیگری هم دارند؟
نفرت و خشم عميق خود را نسبت به مقامات ترکيه که  فرمان  برگزاری چنين دادگاهی را ) توفان(حزب کار ایران 

 باد که بهترین و آگاه ترین فرزندان خلقهای ترکيه را به زنجير و زندان ننگ و نفرت بر آنهائی. داده اند اعالم ميدارد
  !ميکشند

 .ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط این فعالين هستيم
  

  )توفان(از طرف دفتر خارجی حزب کار ایران                                         
  2007  اکتبر 23                                                           

  
.......................................................................                                                                   

 
 

                          اقدام به ترور مجيد حميدی از فعالين کارگری در سنندج را بشدت محکوم ميکينم
 

 مجيد حميدی یکی از فعالين کارگری و عضو کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  1386/ 26/7روز پنجشنبه مورخ 
مورد حمله تروریستی عده ای نقابدار که سوار بر موتور سيکلت بودند قرار گرفت که بشدت زخمی وبعد از چند ساعت به 

این نخستين بار نيست که رژیم جمهوری اسالمی دست به ترور فعالين کارگری و  .قل شد منتتهران"  امير اعلم" بيمارستان
رژیم  سرمایه داری جمهوری اسالمی از روی ضعف و استيصال و برای زهرچشم گرفتن از مبارزین . مخالفين خود می زند

 ع رشد جنبش و تشکيل تشکلهای مستقلکارگری و خانه نشين کردن آنها به ترور و ارعاب متوسل ميگردد تا ازاین طریق مان
بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو و دهها فعالين دیگر که برای احقاق حقوق کارگران بپاخاسته اند .  گرددکارگری

 را بر نمی تابد و برای حفظ بقای منحوسش ییم است که کوچکترین اعتراضژناشی از سياست ارتجاعی و سرکوبگرانه ر
حزب ما ضمن محکوم کردن این اقدام . نمی بيند و شکنجه و اعدام  زندان ، رعب ووحشت ایجاد  وچاره ای جز ترور

 جمهوری اسالمی را کارگردان اصلی این ماجرا می داند وازاین روتنها درسایه تشدید مبارزه و ،جنایتکارانه و تروریستی
 عليه فعالين کارگری و نيروهای  جمهوری اسالمیداری متحدانه است که می توان توطئه های رژیم سرمایه  بی امان وپيکار

 فرجامی جزمرگ و نيستی در درژیمی که پاسخ نان و آزادی کارگران را با گلوله و زندان ده. را درهم شکستترقی خواه 
.نخواهد بودانتظارش   

!       مرگ بر رژیم سرمایه داری  ووتروریست جمهوری اسالمی                          
!   زنده باد پيکارمتحد کارگران عليه سرمایه داران                                   

)توفان( حزب کارایران                                                   
 

                                                              27/7/ 1386  
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                                اعتراضات شکوهمند دانشجویان عليه احکام بيدادگاه انقالب اسالمی         

                                                        
 

بيدادگاه انقالب اسالمی سرانجام بعد از شش ماه شکنجه و بی حرمتی به سه فعال دانشجویی دانشگاه امير کبير که به جرم 
احسان منصوری، احمد . کرد سال حبس تعزیری محکوم 3 و 5، 2توهين به مقدسات نظام بازداشت شده بودند، به 
 8 اندرزگاه   اسير بودند و بعد از چندی به209 ماه درزندان اوین بند 6 قصابان و مجيد توکلی سه دانشجوی مبارزی که

اوین که محل نگاهداری  جرایمی نظير قتل و جنایت و قاچاق مواد مخدراست منتقل شدند، بارها از طریق خانواده های 
ليکن، . ود تاکيد ورزیدندخود  پرده از شکنجه و اعترافات اجباری و ضد بشری وزارت اطالعات برداشتند و بربيگناهی خ

 که مجری اوامر مافيای درقدرت و نظام پوسيده سرمایه داری حاکم است با بی اعتنایی  به همه  اسالمیداداگاه ضد انقالب
، اقدام به صدور اعتراضات داخلی و خارجی وبه منظور مرعوب ساختن دانشجویان و به عقب راندن جنبش دانشجویی

دراعتراض به صدور این احکام  ضد انسانی  و ادامه بازداشت سایر . ه دانشجو نمودعليه این س احکام سنگينی
.دانشجویان  روز دوشنبه سی مهر تجمع با شکوهی با شرکت صدها تن دردانشگاه پلی تکنيک تهران برگزار گردید  

دانشجویان شجاع درشرایطی دست به این تجمع اعتراضی زدند که نيروهای بسيجی،  لباس شخصی اطالعاتی و امنيتی   
 طبق گزارشات مختلف دانشجویی، دانشجویان با سردادن سرود .در داخل وبيرون دانشگاه حضورچشم گير و فعالی داشتند

صادره از سوی داد  ی سياسی آزاد باید گردد و محکوم نمودن احکامیاردبستانی تجمع خود را آغاز کردند و با فریاد زندان
دانشجویان با  . این سه دانشجوی مبارز ودیگر دانشجویان دربند ابراز داشتندباگاه ضد انقالب اسالمی همبستگی خو را 

 گردند، جنبش دانشجویی  اتحاد، مبارزه، پيروزی، زندانيان سياسی آزاد بایدرشعار های رادیکال  و حمل پالکاردهایی نظي
 ما خواهان ایجاد تشکلهای مستقل نان ، صلح، آزادی، مرگ بر دیکتاتور، سوسياليسم یا بربریت،متحد جنبش کارگری،

دانشجویی  هستيم، نه حمله نظامی، نه تحریم اقتصادی، لغو کليه احکام کميته های انضباطی  وتمامی تضييقات 
که  جنبش دانشجویی پس ازنزدیک به سه  یک باردیگر به روشنی نشان دادند  ......سرکوبگرانه عليه فعالين دانشجویی

این جنبش هرروز مواضع سياسی خویش را درقبال . دهه سرکوب  و اختناق و جو پليسی موجی نيست که آرام گيرد
ن پيوند با طبقه کارگر و  بدو ميکند و دریافته است که جنبش دانشجویی  و شفافتر بياناوضاع و احوال روز ایران روشنتر

 و نمی تواند ندارد اقشار اجتماعی توان مقابله جدی و به عقب راندن رژیم تا بن دندان مسلح جمهوری اسالمی را رسای
ازاین رو تالش و تاکيد . بعنوان جنبشی محدود به خود بر رژیم پيروز گردد و خواسته های خود را به کرسی بنشاند

نبش کارگری و گره زدن این مبارزات با سایر اقشار ناراضی و تحت ستم جامعه  نوید بخش و دانشجویان براتحاد با ج
 دانشجویان بدرستی خطراتی که از جانب امپریاليسم آمریکا و نوکرانش ایران را تهدید  از سویی.تحسين برانگيز است

دست رد به سينه ن و تحریم اقتصادی محکوم کردن هرنوع  تجاوز نظامی به ميهبرخورد نموده و با ميکند مسئوالنه 
 پيوند مبارزات  برایدانشجویان تالش و جهت گيری سياسی .مزدوران ریز ودرشت امپریاليسم  زده  و می زنند

  تحسين برانگيز است و تنها دراین صورت  نيروهای استعماری و با پيکار عليه امپریاليسمدموکراتيک و ضد رژیمی 
چهره مزدوران آشکار و پنهان امپریاليسم که تالش برای منحرف کردن مبارزه دانشجویان است که می توان نقاب از 

حزب ما احکام صادره عليه احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی را بشدت . ، درید و آنها را به انزوا کشاندددارن
دیگر زندانيان سياسی دربند انشجویان و آزادی فوری و بی قيد و شرط این د لغو این احکام ومحکوم ميکند و خواهان

.است  
         

! پيروز باد پيکار متحد دانشجویان عليه رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                         
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  احکام صادره عليه منصور اسالو و ابراهيم مددی را قویا محکوم ميکنيم 
 

ندیکای کارگران طبق اخباررسيده ،  بيدادگاه انقالب اسالمی منصور اسالو دبير هئيت مدیره س
شرکت واحد و ابراهيم مددی نایب رئيس این سندیکا را به پنج سال و سه سال و نيم زندان بدون حق 

این اقدام ضد انسانی وضد کارگری همراه با صدور احکام . تجدید نظر خواهی محکوم کرده است
که رژیم فاشيستی سنگين عليه  سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، سلسله حرکات جنون آميزی است 

سرمایه داری جمهوری  اسالمی برای گسترش ترس و ارعاب و به عقب راندن جنبش کارگری  و 
حرکات اعتراضی کارگران برای احقاق حقوق صنفی و سياسی . جنبش دانشجویی اتخاذ نموده است

رژیم جمهوری . خود که پيگيرانه ادامه داشته و دارد رژیم پوسيده اسالمی را به هراس انداخته است
اسالمی مرگ خویش را درتشکل و یگانگی کارگران می بيند و ازهمين رو بشدت هرحرکت حق 

چنين احکام سنگينی . طلبانه کارگری ولو کوچک را به وحشيانه ترین شکل ممکن سرکوب می کند
عليه  نمایندگان کارگران شرکت واحد ناشی از ضعف و استيصال و درماندگی رژیمی است که  

ان حل کوچکترین مطالبات کارگران را ندارد وپاسخ نان، مسکن و آزادی  کارگران شریف را با تو
ليکن کارگران ایران دیر زمانی است که راه خویش را انتخاب . سرکوب و زندان و شکنجه می دهد

و کرده اند و برای نيل به آزادی و تحقق خواسته های  صفی و سياسی طبقه خویش به پيکار متحدانه 
کارگران دریافته اند با تشکيل مستقل اتحادیه کارگری و فعاليت . تشکل و یگانگی روی آورده اند

 نيرومند و همه چيزند و درنهایت خواهند توانست خواسته های خود را از حلقوم  ،منظم تشکيالتی
راده احکام صادره از سوی بيدادگاه اسالمی نه نتها خللی در ا. همين زالوصفتان بيرون کشند

کارگران برای دست یافتن به حقوق خویش وارد نمی کند بلکه مصمم تر و قاطعانه تر به پيکار خود 
.عليه رژیم سرمایه داری اسالمی ادامه خواهند داد  

حزب ما احکام صادره از سوی بيدادگاه انقالب اسالمی را بشدت محکوم ميکند و از تمامی نيروهای 
ه به هر طریق ممکن به حمایت از فعالين سندیکایی دربند برخيزند ترقی خواه و مردمی می خواهد ک

تنها با بسيج نيرو و کارزار گسترده و مردمی . و خواهان ازادی فوری و بی قيد و شرط آنها گردند
.است که می توان رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشينی نمود  

 
 

!  ابراهيم مددی و سایر زندانيان سياسی،وشرط منصور اسالو  آزادی  فوری و بی قيد                
!                                         زنده باد پيکارمتحد کارگران عليه سرمایه داران  

!                       سرنگون باد رژیم سرمایه داری و ضدکارگری جمهوری اسالمی   
)توفان(حزب کارایران                                             

  86 آبان 7   دوشنبه                                                
                                           www.toufan.org                                                 

toufan@toufan.org                                                           
                                                                                                                                                  

  
 زندانيان سياسی بی قيد وشرط آزاد باید گردند 
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  )2( آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی                                     

                                                  یک بازنگری مجدد           
 

: تدارک تحقق تزهای رویزیونيستی   
گزارش . مينه را برای افکار انحرافی خود باز کنندرویزیونيستها نخست با حمله به رفيق استالين آغاز کردند تا ز

محرمانه خروشچف به کنگره بيستم که در واقع مخفی از طبقه کارگر و خلق شوروی مطرح گردید نخست توسط 
و موجی از ) روزنامه نيویورک تایمز در آمریکا(سازمان جاسوسی امپریاليسم آمریکا در جهان منتشر شد" سيا"

وسط ترتسکيستها، تيتوئيستهاا، فاشيستها، بورژوازی جهانی در عرصه جهان و همه دشمنان دشمنی با استالين ت
شورش ضد انقالب مجارستان که با حمله به مجسمه های استالين شروع شد با سخنرانی . طبقاتی کمونيسم ایجاد نمود
ب کمونيست اخراج شده و به آنگاه کمونيستهای صدیق و مخالفين رویزیونيستها از حز. خروشچف آغاز گردیده بود
استالين بدون رسيدگی به پرونده های آنها اعاده حيثيت گردیده، با احترام از " قربانيان"زندان افتادند و در عوض 

در مجارستان، لهستان، چکسالواکی و . زندانها بدر آمده، حق رای گرفته، به عاليترین مقامات حزبی و دولتی رسيدند
بگذارید ما در اینجا با پاره ای اصالحات انشائی به نقل .قی و حتی شوروی وضع چنين بودسایر ممالک اروپای شر

در شهر اوپساال در سوئد در سالهای پيش به نقل ار " سازمان کارگران مبارز ایران"از سندی بپردازیم که رفقای 
درست پس از اولين شبی که استالين : "در این سند می آید. تکثير کرده اند که نسخه ای از آن در دست ماست" توفان"

بدرود حيات گفت، فرمانده نيروهای نظامی ایکه شهر مسکو را محافظت می کرد، دستگير شد و مسئوليت حفاظت 
در همان شب آجودان ویژه استالين . قرار گرفت" بریا"مسکو و کاخ کرملين به نيروهای دیگری تحت رهبری 

 نفر از اعضای 22پس از مدتی نه چندان طوالنی حدود .  از وی بدست نيآمددستگير گردید و از آن پس هيچ اطالعی
 انتخاب گردیده بودند از مقامات خود خلع شدند و 1952 نفری نامزد رهبری که توسط کميته مرکزی در ماه اکتبر 26
بی، ژنرال در طول تصفيه عناصر صدیق و کادرهای انقال.  نفر آنها از کار برکنار گردیدند27 وزیر، 56از 

البته نا گفته نماند . تحت عنوان معاون نخست وزیر برآمد می کنند" بریا"به عنوان معاون وزیر دفاع و نيز " ژوکف"
دستگير می شود و سرانجام " ژوکف"نيز تحت یک برنامه توطئه گرانه توسط خروشچف و ژنرال " بریا"که خود 

 1953در ماه اوت . و این مقام را برای خروشچف خالی می گذارندبعد از دو هفته از مقام رهبری حزب استعفاء داده
در این برمانه تمرکز بر روی رشد و گسترش صنایع توليد . مالنکف برنامه خود را در زمينه اقتصادی ارائه می دهد

یفاء کاالهای مصرفی گذاشته می شود و صنایع مولده و کليدی که نقش قطعی و عمده را در کشورهای سوسياليستی ا
 از رشد صنایع سنگين و -1. این برنامه مالنکف دارای دو نتيجه بود. می کند، در مرحله دوم اهميت قرار می گيرد

 طرح چنين برنامه ای در -2. کليدی به قيمت رشد و افزایش صنایع توليد کاالهای مصرفی صرفنطر می کرد
با چنين قطب بندی در جناح حاکم در شوروی،  .لنکفارگان دولت شوروی از برنامه اقتصاد ما" ایزوستيا"روزنامه 

با توسل به یک چنين . خروشچف قادر گردید تا مالنکف و یارانش را منفرد کرده و مهر ضد انقالبی بر آنها بزند
از راه استالين که تمرکز برنامه های اقتصادی را بر روی صنایع مولده و سنگين قرار ميداد، " دفاع"حربه ای یعنی 

چف مبارزه خود را بر عليه مالنکف شروع کرد و توانست تعداد زیادی از کادرهای و اعضاء حزب را که از خروش
مولوتف و وزارت امور .مالنکف پشتيبانی می کردند، از حزب اخراج کند و افراد خود را در مصادر امور قرار دهد

 که مالنکف در دولت با آن روبرو بود کامال خارجه طعمه بعدی خروشچف بود، اما در اینجا اوضاع وشرایط با آنچه
مولوتف با برنامه جدید اقتصادی مالنکف مخالف بوده و تقربيا در کليه زمينه ها همان خط مشی را دنبال . متفاوت بود

از آنجائيکه خروشچف هيچگونه نقطه ضعفی در مولوتف نمی توانست پيدا کند، . می کرد که استالين بنيان گذاشته بود
او مولوتف را در مذاکرات با چين، افغانستان و برمه کنار . متثبث به تحریک و تهدید بر عليه مولوتف گردیدلذا 

 خروشچف در مسافرت به یوگسالوی، تيتو را 1956گذاشت ولی این تاکتيک هم اثری نکرد تا اینکه در سال 
خروشچف پس از سفر به یوگسالوی،  . ..مارکسيست لنينيست و یوگسالوی را کشوری سوسياليستی قلمداد می کند 

تز گذار مسالمت آميز و همزیستی مسالمت آميز خود را ما بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه امپریاليستی مطرح 
البته خروشچف برای اینکه توجه افکار توده ها و اعضاء حزب را از حول و حوش این نظریه خود منحرف . کرد

این حرکت از سخنرانی مخفی خروشچف در . ينه توزانه بر عليه استالين آغاز می کندسازد به حمالت وحشيانه و ک
نا گفته نماند که .  شروع می شود1956شوروی در سال " کمونيست"یکی از جلسات کناری کنگره بيستم حزب 

گزارش عمومی خروشچف که بصورت رسمی و علنی در کنگره مطرح می گردد در برگيرنده مطالب و نکات 
ولی این روباه مرتد در سخنرانی مخفی خود، تمامی . همی بود که چيزی جز دفاع و پشتيبانی از استالين نمی باشدم

مولوتف، گاگانوویچ و ورشيلف شدیدا . مبارزات استالين و پرولتاریا را زیر حمالت ناجونمرادنه خود قرار می دهد
تحدا به مبارزه بربر عليه این برنامه توطئه آميز و ضد انقالبی خروشچف م  
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يستی و تمامی این تثبثات و تالشهای خروشچف از آن جهت بود تا افکار عمومی را از تز رویزیون.  ميخيزند

ضربات ... خروشچف و دارو دسته اش ... ارتجاعی خود یعنی تز گذار و همزیستی مسالمت آميز منحرف سازد 
 و کنفرانس 1956خروشچف پس از کنگره بيستم در سال . سنگين بر پيکر جنبش کمونيستی و کارگری وارد آوردند

 و 1959انش تا کنگره بيست و یکم در سال  جریانات وسيعی بر عليه مولوتف و یار1957احزاب برادر در سال 
در طول این مدت توده های وسيعی از اعضاء و کادرها و همچنين .  براه انداختند1961کنگره بيست و دوم در سال 

 در صد از اعضاء کميته 70حدود . افرادی در سطح رهبری از مقامات و مسئوليت های خود برکنار می شوند
 در زمان استالين انتخاب گردیده بودند در طول کنگره های بيستم و بيست و 1952سال  در 19مرکزی که در کنگره 

 در صد از اعضاء کميته مرکزی که در کنگره بيستم انتخاب گردیده بودند 50یکم از کار برکنار می شوند و بيش از 
ند در راس ارگانهای مختلف تمام این تصفيه ها از آن جهت بود که خروشچف و شرکاء بتوان. کنار گذاشته می شوند

در . شيوه و روش بورژوازی منحصر به داخل کشور نگردید.حزبی و دولتی افراد مورد اعتماد خود را قرار دهند
عرصه بين المللی نيز در رابطه با احزاب برادر همان شيوه های فاشيستی که خروشچف و رهبران رویزیونيست 

ومانی بر عليه حزب کمونيست چين در آن زمان، تحریکات و توطئه شوروی در جلسه مشورتی احزاب برادر در ر
های رنگارنگ بر عليه آلبانی و حمالت کينه توزانه و خائنانه بر عليه کليه مارکسيست لنينيستهای جهان را نمی توان 

 امپریاليسم انشعابی که دارو دسته خروشچف در جنبش بين المللی کارگری بوجود آوردند تنها خوشایند. فراموش کرد
 بورژوازی بطور کامل 1961شوروی در سال " کمونيست" حزب 22و عمال ارتجاعی آنها بود، پس از کنگره 

 در حزب توده ایران مراجعه کرد تا نقش عمال 11خوب است که به گزارش پلنوم . (رهبری را در حزب قبضه کرد
)  توفان- سغائی به روشنی دیدشوروی را در سرکوب مارکسيست لنينيستها رفقا قاسمی، فروتن و  

 ژوکف در اتحاد جماهير شوروی تا زمينه تصویب تزهای رویزیونيستی خود -این بود شمه ای از کودتای خروشچف
رویزیونيستها بر زبان نمی آوردند که استالين نماینده کدام طبقه در شوروی بود و از منافع کدام طبقه .را فراهم آورد

 آنها طرح نمی کردند که صنعتی یا اشتراکی کردن شوروی منافع کدام طبقه را در اتحاد اجتماعی حمایت می کرد،
آنها از تحليل طبقاتی رویگردان شدند و به افسانه های من در آوردی و دروغهای غير قابل . شوروی تاميين می نمود
که توسط کمونيستهای لهستانی به رفقای بلشویک شوروی در آنروز در انتشارات مخفيانه خود . اثبات متوسل گردیدند

اپورتونيستها خواهند گفت این واقعيت است که : "خارج شوروی درز کرد و در اختيار کمونيستها قرار گرفت نوشتند
. استالين در مدتی متمادی رهبر مقتدر دولت شوروی و حزب کمونيست شوروی بود و همه به ستایش او می پرداختند

اما کسانی که خود را مارکسيست می شمارند چگونه می توانند ادعا .  این واقعيت نيستيمما به هيچ وجه در صدد نفی
کنند که اینها همه تصادفی و در تضاد با اراده حزب و خلق بوده است و حزب و خلق علی رغم استالين و بدون او به 

 هيچ گروه اجتماعی تکيه ساختمان سوسياليسم پرداخته اند ؟ چگونه می توان تصور کرد که شخصی که بر روی
نداشته، نماینده هيچ طبقه ای نبود، فقط در اثر نيروی فکری و صفات خویش توانسته است حزبی و دولتی را مدت 

که بامکان چنين محال عجيبی باور " کيش شخصيت"؟ منتقدان "زمام بزند و بدنبال خود بکشاند"سی سال متمادی 
ودشان استالين را بدرجه مافوق بشر می رسانند، خودشان از مارکسيسم جدا می دارند و آنرا بهيچ وجه رد نمی کنند خ

تاریخ تابناک آن مبارزه طبقاتی که خلق شوروی مدت سی . می پيوندند" کيش شخصيت"شوند و از لحاظ تئوریک به 
ود، صورت سال در راه سوسياليسم انجام داد در زیر قلم اینان از هر گونه مفهوم سترگ اجتماعی عاری می ش

، صورت نجواهای پر ابهام، زشت و تنفرانگيز، که در آنجا افترا پشت سر افتراء در می آید، "اسرارقلعه سنگباران"
تابلوئی که اپورتونيستها ترسيم می کنند با ذهن خرده بورژوا سازگار است، با ذوق روشن فکر خرده . بخود می گيرد

ر حرکت است و بالتنيجه براحتی می تواند همه چيز این جهان را به خویش د" شخصيت"بورژوا که در طی قرنها با 
اراده "اما مارکسيستها نمی توانند به افسانه های . خرده بورژوا منتسب گرداند، کامال سازگار است" اراده شخصی"

." خرده بورژوا قانع شوند و مسلما باید بتحليل علل اجتماعی هر وضعيت بپردازند" شخصی  
های خروشچفی به تحليل طبقاتی کاری نداشتند و باید با بسيج افکار خرده بورژوازی و سرمایه داری رویزیونيست

آنها که توانسته بودند کمونيستها را در درون گمراه و سرکوب .جهانی تدارک تجدید نظر در مارکسيسم را می دیدند
حزبی با تقویت اپورتونيستها و کسانيکه با روی نمایند با فشار به احزاب برادر و توطئه در آنها و تدارک کودتاهای 

گرداندن از مبارزه طبقاتی فاسد شده بودند موفق شدند زمينه را برای دروغپراکنی در باره احزاب کمونيست چين و 
وحدت ادروگاه سوسياليسم و احزاب کمونيست " مارکسيسم خالق"و بکار برد " دگماتيسم"آلبانی، زیر لوای مبارزه با 

خروشچف پس از لجنمالی .که خروشچف عرضه می کرد چه بود؟" مارکسيسم خالقی"حال این .  هم بزنندرا بر
دوران سی ساله دیکتاتوری پرولتاریا به بهانه تغييرات اساسی در جهان، به این بهانه که مارکسيسم خالق است و باید 

وی . سم لنينيسم تجدید نظر نمودآنرا بر تغييرات اساسی جهان منطبق نمود در یک سری از اصول مارکسي
مارکسيست لنينيستها را که به اصول مبارزه طبقاتی پایبند بودند و به ترهات رویزیونيستها باور نداشتند به منزله 

رویزیونيستها برای فروپاشی شوروی طرح برنامه سوم حزب کمونيست .دگماتيستها مورد حمله و اتهام قرار می داد
بر طبق این طرح سوم اتحاد جماهير شوروی در مسابقه مسالمت آميز با . ا پيش کشيدنداتحاد جماهير شوروی ر

اقتصاد دانان شوروی . سرمایه داری به پایان ساختمان سوسياليسم رسيده و به مرحله جامعه کمونيستی گام می گذارد
ادامه درص بعد.. با دستور حزب رویزیونيستی شوروی به  
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تحاد شوروی در توليد صنعتی ا: " نوشتند. جعل اسناد پرداختند تا عوامل مادی گذار به کمونيسم را به اثبات برسانند

افزایش مزبور نظير آنست که . بيست سال آینده شش بار و محصوالت کشاورزی آن سه بار و نيم افزایش خواهد یافت
 کشور شوروی از لحاظ صنعتی دارای قدرتی معادل سه برابر و نيم کشور فعلی شوروی خواهد 1980بگوئيم در 

برابر محصوالت صنعتی ایست که اکنون در تمام کشورهای در پایان بيست سال آینده محصوالت شوروی دو . بود
محاسبات دقيق اقتصادیون شوروی ثابت می نماید که پایه های مادی و فنی . سرمایه داری جهانی توليد می گردد

کمونيسم در بيست سال آینده ساخته خواهد شد و فراوانی محصوالت صنعتی و کشاورزی بحدی خواهد رسيد که 
فراهم " ... از هر کس بر حسب استعداد و بهر کس بر حسب نياز: "اصل اقتصادی دوران کمونيسممقدمات اجرای 

).نقل از نطق رضا رادمنش در تائيد سخنان خروشچف و گزارش کازلوف در باره اساسنامه حزب. (می شود  
ه بيست و دوم حزب  امروز نيازی به اثبات ندارد که این اراجيف رویزیونيستها و در راسشان خروشچف در کنگر

رویزیونيستها با متالشی ساختن اقتصاد دروران . کمونيست اتحاد شوروی تا چه حد مسخره و ضد کمونيستی بود
سوسياليسم در شوروی و بر هم زدن قوانين توليد سوسياليستی زیر عنوان اصالحات اقتصادی دوران کوسيگين، از 

. پریاليسم آمریکا بر خرابه هایش آواز می خواندشوروی خودکفا ویرانه ای ساختند که بوم شوم ام  
یکی از حوادث بزرگ و با عظمت "رضا رادمنش تشکيل بيست و دومين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی را 

نمونه های "خطاب می کند " رفيق"تعبير کرد و دو گزارش خروشچف و کازلوف را که آنها را " تاریخی زمان ما
وی مانند همه . ارزیابی می نماید" کنگره سازندگان کمونيسم"خالِقِ  "  لنينيستی-سيستیدرخشانی از اسناد مارک

اهميت استثنائی کنگره بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد شوروی بویژه در آنست که : "رویزیونيستها اضافه می کند
شخص و همه جانبه ساختمان کنگره مزبور برای نخستين بار در تاریخ جنبش جهانی کمونيستی و کارگری برنامه م

مطالعه و تحليل دقيق اسناد مزبور و استفاده از : "و فورًا از آن نتيجه می گيرد." جامعه کمونيستی را تصویب نمود
تنيجه گيری های تئوریک و عملی از این اسناد از وظایف حتمی تمام احزاب کمونيستی و کارگری و از آنجمله از 

 این نتایج تئوریک و عملی چه بود که حزب توده مانند سایر احزاب کمونيستی و ولی" . وظایف حتمی حزب ماست
: از جمله خود حزب کمونيست اتحاد شوروی بدنبال آن رفتند؟ رادمنش نظریات خروشچف را چنين توضيح می دهد

ذار از برنامه ساختمان جامعه کمونيستی فصل جدیدی در دانش مارکسيسم لنينيسم، در باره تحولی که در گ"
سوسياليسم به کمونيسم در ماهيت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و ماهيت حزب طبقه کارگر صورت می گيرد گشوده 

. دولت دیکتاتوری پرولتاریا و حزب کمونيست در اتحاد شوروی بدولت و حزب همه خلق تبدیل می گردند. است
، با شروع ساختمان جامعه کمونيستی از بين می ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا با از ميان رفتن طبقات استثمارگر

".  رود  
ما در مورد این مفاهيم بعدا سخن خواهيم گفت ولی در این مبحث به شرایطی اشاره می کنيم که تسلط کامل 

رویزیونيستها باید کمونيستها را که .رویزیونيسم را که خروشچف آورنده تزهای آن بود در اتحاد شوروی فراهم کرد
آنها در کنگره بيست و دوم حزب کمونيست .  داخل حزب وجود داشتند تصفيه می کردند و بيرون می ریختندهنوز در

اتحاد شوروی به این بهانه که ما به دوران کمونيسم رسيده ایم و حزب نيز مانند هر ارگانيسم زنده دیگری در رشد 
: به تصویب رساندند که در توجيه آن نوشتندتکامل است، اساسنامه جدیدی متناسب با دوران و وظایف جدید حزب 

مقارن با ساختمان گسترده کمونيسم مرحله نوین و عاليتر تکامل خود حزب و کارهای سياسی، ایدئولوژیک و "
حزب موازین وشيوه های فعاليت خود را دائما تکميل می کند برای آنکه سطح . سازمانی آن نيز انجام می گيرد

اد پایه های مادی و فنی کمونيسم و تکامل حيات معنوی جامعه با نيازمندی روز افزون رهبری آن توده ها و ایج
کيش "در حزب مبارزه با " دموکراسی"بهانه تغيير اساسنامه و گسترش ." دوران ساختمان کمونيسم تطابق داشته باشد

کردن زندگی " دموکراتيزه"آنها می گفتند که با . بود" تمرکز قدرت در دست شخص دبير کل"و " شخصيت استالين
برای " دموکراتيک"اما این تغييرات . حزبی به عامل قطعی ارتقاء سطح کمی و کيفی فعاليت حزب دست پيدا کرده اند

تجدید ترکيب متناوب اعضاء کميته های حزبی یکی : " رادمنش می آورد کردن حيات حزب چه بود؟" دموکراتيزه"
این امر هم دموکراسی درون حزب را بسط می . ه جدید صورت گرفته استاز تغييرات مهمی است که در اساسنام

در اساسنامه جدید بویژه تصریح شده است که .دهد و هم به نيروهای تازه امکان می دهد وارد ارگانهای رهبری گردند
هوریها یک در انتخابات کميته مرکزی و هيئت رئيسه کميته مرکزی یک چهارم و در انتخابات کميته های مرکزی جم

اعضاء کميته ها بيش از سه بار . سوم و در انتخابات کميته های دیگر یک دوم از اعضاء رهبری باید تغيير نمایند
رهبران آزموده و با آتوریته فقط در صورتی ميتوانند از این قاعده مستثنی باشند که سه . حق انتخاب شدن ندارند

رویزیونيستها این نقض آشکار زندگی حزبی وشرایط . جویز نمایندچهارم رای دهندگان تجدید انتخاب آنها را ت
عضویت در حزب و انتخاب به ارگانهای باالتر را اجرای موازین لنينی سازمانی جای زدند و با جو حاصله از ایجاد 

 حزب در. ترور فکری در زیر لوای مبارزه با کيش شخصيت استالين راه اخراج کمونيستها را از حزب آماده کردند
رویزیونيستها لياقت کمونيستی، آزمودگی رهبری، تسلط بر دانش مارکسيسم لنينيسم، تجربه حزبی و تمام عواملی که 

، تناوب رهبری، ممانعت از "پيران با جوانان"کيفيت اعضاء حزب را می سازد مهم نيستند، برای آنها جایگزینی 
توده های خارج حزب، گزارش فعاليت مرتب آنها به طبقه انتخاب رفقای کمونيست، قضاوت توده های حزبی و حتی 

کارگر و امکان عزل و نصب آنها با اتگاء به نتایج فعاليتها و نظریات آنها در یک بحث خالق و آگاهانه مطرح 
ادامه در ص بعد.... نيست، قيد و بندهای ساختگی برای سترون ساختن حزب مطرح   
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....ادامه فروپاشی  
 

انتخاب رهبری در یک . آنها بروکراتيسم رویزیونيستی را جایگزین دموکراسی زنده و انقالبی حزبی کردند. است
دارد که بيش از دو دوره نمی تواند به ریاست جمهوری حزب کمونيستی با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرق 

که حجت االسالم رفسنجانی نيستند که دوره ریاست ... لنين و یا استالين، مولوتف، گاگانوویچ و . انتخاب گردد
جمهوریشان به پایان رسيده باشد و حق انتخاب مجدد توسط قيد و بند بروکراتيک و اختراعی اساسنامه از آنها سلب 

مگر می شود رهبران آزموده و با سابقه و با تجربه کمونيستی را در هر انتخاباتی بطور متناوب تغيير داد؟ پس . شود
جای خط مشی حزبی در کدام مرتبه قرار می گيرد؟ جاری ساختن خون تازه به بدن حزب و گرفتن خون کهنه که 

همين موازین . شعار این عوامفریبان قرار گرفتنظریه ضد کمونيستی و توطئه گرانه برای تغيير ماهيت حزب است، 
رویزیونيستها که هيچ مالک . بود که حزب را به آشيانه یلتسين ها  و گورباچف ها و نظایر آنها بدل ساخت

ایدئولوژیک و سياسی برای داوریشان مطرح نبود با آراء سه چهارم و چهار چهارم یلتسينها را بر جای خود ابقاء 
این موازین جدید سازمانیِ  خروشچفی .  دستجات مافيائی و بورژوائی جای ایمان کمونيستی را گرفتباندها و. کردند

نقض صریح موازین سازمانی لنينی است که هر عضو رهبری را با مهر بی اعتمادی و سوء استفاده جوئی و 
رده بورژوائی می نشاند، اعتماد رفيقانه را بجای بی اعتمادی خ. مستبدخوئی از همان روز نخست باطل می کند

ماهيت طبقاتی حزب را با شيوه های فرماليستی بورژوازی تغيير می دهد، ایمان کمونيستی را به حد نصاب سنی 
کردن زندگی " دموکراتيزه"محدود کرده و راه زوال حزب را فراهم می آورد و نام این دلقک بازی رویزیونيستی را 

.یزیونيستیاین است ریاکاری رو. حزبی می گذارد  
 

   
حزب ما به :"حزب توده در تائيد تصميمات ضد کمونيستی کنگره بيست و دوم حزب رویزیونيستی شوروی نوشت

حزب کمونيست اتحاد شوروی و به کميته مرکزی لنينی آن که رفيق خروشچف بر راس آن قرار دارد احترام می 
يشيبانی از مبارزات عادالنه آن وظيفه مقدس کليه گذارد و عقيده دارد که حفظ احترام و اعتبار این حزب و پ

". حزب ما پيوسته در این جهت کوشيده و در آینده نيز در این جهت خواهد کشيد. کمونيستهای جهان است  
شخص رادمنش که صدر دائمی حزب توده ایران بود اگر افتضاح همکاریش با عباس شهریاری این جاسوس ساواک 

ی داد شاید امروز هم بر خالف موازین خروشچفی سازمانی بر سر قدرت باقی بود و رو نمی شد و عمرش کفاف م
. خروشچف تن در دهد" دموکراتيک"حاضر نبود به این تجویزات   

 
  

حزب توده در جهت رهنمودهای رادمنش کوشيد و به صف ضد انقالب پيوست و به ستون پنجم سوسيال امپریاليسم 
رفيق ما احمد قاسمی نخستين عضو . اهد تاثيرات مخربش در انقالب ایران بودیمشوروی در ایران بدل شد و ما ش

کميته مرکزی حزب توده ایران بود که این خط مشی را نپذیرفت، چهره رویزیونيستها را شناخت و در مقابل آن یک 
زب توده را نيز به این جسارت انقالبی و احساس مسئوليت کمونيستی بتدریج سایر کمونيستهای ح. تنه قد بلند کرد

امروز صحت نظر این رفيق در مورد ماهيت رویزیونيسم و تکامل آن به مرحله امپریاليسم و . سمت وی کشانيد
ادامه دارد.  فروپاشی آن چون خورشيد تابان می درخشد  

      *****                                                               
 

                 ...................................................................................                   
  

  وضعيت داخلی و خارجی     
  انقالب اکتبر

  
سه کيفيت خارجی، کار انقالب پرولتاریا را در گسستن زنجير امپریاليسم و بالنتيجه واژگون ساختن حاکميت 

، یشدید بين دو دستهى که، انقالب اکتبر در دوران مبارزه کيفيت اول آن.ه نسبتًا تسهيل نمودبورژوازی در روسي
امپریاليستی یعنی انگليس و فرانسه از یک طرف، آلمان و اتریش از طرف دیگر شروع شد، موقعی شروع ى عمده

آن را داشتند که جدًا دقت خود ى لهمرگبار ميان خود مشغول بودند و نه وقت و نه وسيى شد که این دو دسته به مبارزه
این کيفيت برای انقالب اکتبر اهميت عظيمی داشت، زیرا به انقالب .  با انقالب اکتبر معطوف دارندرا به مبارزه

 استفاده نموده، نيرو و تشکيالت خود را مستحکم هاميان امپریاليستشدید در ى مزبور امکان داد که از مصادمه
ای زحمتکش از هه، انقالب اکتبر در اثنای جنگ جهانگير شروع شد، یعنی هنگامی که تودهکيفيت دوم آن ک .سازد

  صلح بودند، و تمام این واقعيات به حکم منطق، زحمتکشان را به سوی یگانه طریقى جنگ به ستوه آمده و تشنه
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این کيفيت برای انقالب اکتبر دارای جدی ترین . خالصی از جنگ یعنی به سوی انقالب پرولتاریا می کشانيد
ى م ساختن تحول شوروی و خاتمهأنيرومند صلح را در اختيار وی گذاشته و امکان توى بود، زیرا وسيلها هاهميت

به همين مناسبت هم در بين کارگران غرب و هم در بين ملل ستمکش شرق نسبت به این جنگ منفور را آسان نمود و 
  .انقالب ایجاد عالقه و تمایل نمود

کيفيت سوم آن که، جنبش کارگری مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران انقالبی، که جنگ طوالنی جهانگير در 
فيت برای انقالب در روسيه اهميت گرانبهائی داشت، زیرا این کي. شرق و غرب آن را ایجاد کرد، در حال رسيدن بود

   . عليه امپریاليسم جهانی در خارج از روسيه متحدین وفاداری برای وی تهيه نموداین کيفيت در راه مبارزه
اما انقالب اکتبر، صرف نظر از کيفيت خارجی، دارای یک سلسله شرایط مساعد داخلی هم بود که پيروزی وی را 

  : برجسته ترین آنها  را باید شرایط زیرین شمرد.آسان کرد
  .کارگر روسيه پشتيبانی می شدى نخست این که انقالب اکتبر با فعال ترین وجهی از طرف اکثریت عظيم طبقه

  .صلح و زمين بودند از انقالب اکتبر پشتيبانی قطعی می نمودندى دوم این که دهقانان فقير واکثریت سربازان که تشنه
بلشویک داشت، که نه تنها ى زمودهی چون حزب آا که انقالب اکتبر در رأس خود نيروی رهبری کنندهسوم این

 ی زحمتکش نيز آناهاین حزب با تودهى ی پر دامنههابلکه ارتباط تجربه و انضباطی که ساليان دراز قوام یافته بود 
  .را نيرومند می ساخت

مالکين که ى نانی از قبيل بورژوازی کم و بيش ضعيف روسيه و طبقهچهارم این که، انقالب اکتبر در مقابل خود دشم
، که )ارها.و اسها حزب منشویک(خود را باخته بود و احزاب سازشکاری ى دهقانان کامًال روحيه" ایهعصيان"از 

  .طی جنگ ورشکستگی آنان به حد کمال رسيد، داشت که دفع آنان نسبتًا به آسانی ممکن بود
الب اکتبر فضای پهناور کشور جوانی را در اختيار خود داشت که می توانست آزادانه در آن مانور پنجم این که، انق

  .کرده، بر حسب اقتضای وضع، عقب نشينی نماید، استراحت کند، نيروی خود را جمع و جور نماید و غيره
ر کافی خواروبار و منابع خود با ضد انقالب می توانست به داشتن مقداى ششم این که، انقالب اکتبر در مبارزه

  .سوخت و مواد خام در داخل کشور اطمينان داشته باشد
گرد آمدن این کيفيات داخلی و خارجی، آن وضعيت مخصوص به خودی را ایجاد کرد که سهولت نسبی پيروزی 

يات داخلی و ولی البته از اینجا این طور بر نمی آید که انقالب اکتبر از نظر وضع.انقالب اکتبر را فراهم ساخت
معينی یکه و ى مثًال چه چيزی نامساعدتر از این که انقالب اکتبر تا درجه. ستاخارجی دارای جهات نامساعدی نبوده 

که بتواند به آن تکيه کند؟ بدون شک انقالب آینده، داشت نتنها بود و در جنب همسایگی آن یک کشور شوروی وجود 
ی دارد، زیرا در همسایگی خود دارای چنين کشور شوروی با اهميتی از مثًال در آلمان، ازاین حيث وضع مساعدتر

نامساعد انقالب اکتبر مانند اکثریت نداشتن ى من دیگر از جنبه. حيث نيرو مانند کشور اتحاد شوروی ما می باشد
چه اهميت ولی وجود این جهات نامساعد یک بار دیگر به ما نشان می دهد که .پرولتاریا در کشور چيزی نمی گویم

این شرایط  .ستاعظيمی را شرایط اختصاصی داخلی و خارجی انقالب اکتبر که در باال ذکر گردید دارا بوده 
این شرایط را باید مخصوصًا هنگام تجزیه و تحليل وقایع آلمان که در پائيز سال . ی هم نباید فراموش نمودااختصاصی را دقيقه

ه باید این شرایط را ترتسکی به یاد داشته باشد که بدون تعمق، انقالب اکتبر را با قبل از هم.  رخ داد، به خاطر داشت1923
  . چوبکاری ميکند،ستاانقالب آلمان تشبيه کرده و الینقطع حزب کمونيست آلمان را در مقابل اشتباهاتی که کرده و نکرده 

  :لنين می گوید
، برای 1917خی کامًال مخصوص سال شروع انقالب سوسياليستی در موقعيت معين و از لحاظ تاری» 

 آن برای روسيه مشکل تر از کشورهای اروپائی آخر رساندن و به ادامه دادنروسيه آسان بود، حال آن که 
بعد از آن صحت ى دو سالهى  الزم دیدم و تجربه1918تذکر این کيفيت را من هنوز در ابتدای سال . خواهد بود

ى امکان اتصال تحول شوروی با خاتمه) 1: نين شرایط اختصاصی از قبيلچ. این نظریه را کامًال تائيد نمود
 این تحول عملی شد، جنگی که بی اندازه به کارگران و دهقانان صدمه وارد ساخته یير که در سایهجنگ جهانگ

ی اای خونخوار و داره مرگبار بين دو دسته از امپریاليستىامکان استفاده طی مدت معينی از مبارزه) 2بود؛ 
امکان تحمل جنگ ) 3قدرت جهانی، دو گروهی که نمی توانستند بر ضد دشمن خود، شوروی متحد شوند؛   

 کشور و ضعف وسائل ارتباط ميسر بوده ىوسعت بی اندازهى ی در نتيجهانسبتًا طوالنی داخلی که تا اندازه
ن که حزب پرولتاریا وجود یک چنين جنبش عميق انقالبی بورژوا دمکراتيک در بين دهقانا) 4  ست؛ا

)  دشمن بلشویسم استًاارها که اکثریت آن شدید.یعنی حزب اس(تقاضاهای انقالبی را از کف حزب دهقانان 
این که پرولتاریا حاکميت سياسی را به دست گرفت، عملی ى بيرون کشيده و بالفاصله آن تقاضاها را در سایه

شرایطی نظير آنها هم موجود نبود، و تکرار آنها و یا نمود؛ چنين شرایط اختصاصی اکنون در اروپای غربی 
 انقالب سوسياليستی برای شروع این است دليل آن که عالوه بریک سلسله علل دیگر، .چندان آسان نمی باشد

   ).205 ص 25رجوع به جلد ( « . اروپای غربی مشکل تر است تا برای ما
  کتاب انقالب اکتبر و تاکتيک کمونيستها روس اثر رفيق استاليننقل از  .ای لنين را نمی شود فراموش کردهاین گفته

                                           
  

   دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد!  


