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بيانيه نشست سومين پلنوم کميته مرکزی حزب 
  بعد از کنگره سوم درمورد ) توفان(کارايران

خطرتجاوز نظامی به ايران
و ضرورت تقويت جنبش 

  صلح
علل و انگيزه تجاوز احتمالی به ايران  چيست؟

 حزب ما تهديد احتمالی آمريکا برای تجاوز به  به باور
اسالم“خطر ايران بر خالف تبليغات دروغگوها از 

 آنطور که ماموران ستون پنجم آمريکا و “سياسی
 از ضرورت ،اسرائيل تبليغ می کنند ناشی نمی شود

توسعه سرمايه  و کوبيدن موانع راه گسترش آن در منطقه 
يست جنايتکار و لشگر کشی امپريال. ناشی می شود

 “دلسوختگی“بربرمنش آمريکا به منطقه ناشی از 
 در ايران و “حقوق بشر“امپرياليسم برای عدم اجرای 

اجرای شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای 
 ما ايرانی زيرا حقوق بشرِی.  ايران نيست“گوانتاناموئی“

اين . ها هيچوقت برای امپرياليستها ارزش نداشته است
وزکارانه ناشی از ماهيت اسالمی حکومت يورش تجا

 امارات ، پاکستان،عربستان سعودی. ايران نيز نيست
 و کويت اين متحدين بی برو ، افغانستانمتحده عربی

برگرد ماشين جنگی امپرياليست آمريکا بمراتب  از ايران 
اين کوبيدن بر . اسالمی تر و بنيادگراتر و ارتجاعی ترند

ايران خطری “ هيوالی“يست که طبل جنگ ناشی از اين ن
برای آغاز جنگ جهانی و تهديدی مهيب برای صلح 
جهانی است و يا اينکه ايران بر خالف آمريکا و 

. بين الملل حمايت می کند“ تروريسم“؟ از !اسرائيل
واقعيت اين است که ايران سد راه توسعه بی مانع سرمايه 

ی را به ايران امنيت سرمايه جهان. جهانی در منطقه است
منابع اوليه ايران که مورد نياز . خطر می اندازد

امپرياليستهاست هنوز به دست بانک جهانی و صندوق بين 
المللی پول و سازمان تجارت جهانی نيافتاده است تا 
خصوصی شود و توسط سرمايه هنگفت بين المللی بلع 

ايران حتی اگر تمام برنامه های هسته ای مسالمت . گردد
ش را نيز بدور بياندازد و به اين خيانت ملی تن آميز خوي
، همانگونه که در مورد قبول پرونده الحاقی تن در در دهد

 حتی اگر .داد، باز امپرياليست آمريکا دست بردار نيست
رژيم ايران توسط طبقه کارگر ايران سرنگون شود و يا 

    ٢ادامه در صفحه  ...يک حکومت کمونيستی در

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

   مل هفتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۶  ژوئن –١٣٨۵ خرداد –٧۵ مارهـش

  يسم به چاه اکونوميسماز چاله رويزيون
  “ فروپاشی اتحاد شورویی  پرده پس خيانت به سوسياليسم“نقدی بر کتاب 

  
از کنگره بيستم و با گزارش باصطالح“ مبارزه با شخص پرستی“ زير عنوان استالين مبارزه با“

بلکه تجسم و تلخيص.  مبارزه مذکور مبارزه با شخص نبود.محرمانه خروشچف شدت گرفت
در زير نام استالين به ايدئولوژی و سياستی که وی از آن دفاع کرده بود. يدئولوژيک بودمبارزه ا

خروشچف خوب می دانست که اگر آموزش و فعاليت چند.  لنينيسم حمله ميشد- يعنی به مارکسيسم
لنينيسم و ساختمان سوسياليسم در شوروی نفی–ده ساله استالين نفی شود در واقع مارکسيسم 

 لنينيسم در دشمنی با استالين خالصه می– از اين جهت دشمنی خود را با مارکسيسم .شده است
نفی استالين در کنگره بيستم ضربه جبران ناپذيری بر مجموعه نهضت کمونيستی و کارگری. کرد

،، بوخارينيسم، مانند ترتسکيسمجهان وارد آورد و به کليه جريانات شکست خورده ضد پرولتری
نفی استالين به معنای تائيد ايدئولوژی های غير پرولتری. جان داديره و غيره آنارشيسم و غ

   رفيق احمد قاسمی     “بود
 توماس کنی منتشر شده است که به تحقيق پيرامون در فروپاشی–يران اخيرا کتابی به قلم دو نويسنده آمريکائی روجر َک

 مترجم کتاب آقای محمد.را برای کتاب خويش برگزيده اند“ خيانت به سوسياليسم“آنها عنوان . شوروی پرداخته اند
  .علی عموئی است

خواننده ايکه اين کتاب را در دست می گيرد در درجه اول فکر می کند که اين نويسندگان آمريکائی واقعا در پی تحليل 
ولی هر چه.  باشند و سرانجام سقوط محتوم آن می، احياء سرمايه داری در آنو علت بروز رويزيونيسم در شوروی

بيشتر به مطالعه اين اثر ادامه می دهيد بيشتر درک می کنيد که نگارندگان اين اثر سوراخ دعا را گم کرده و با نگرش
کتاب سرشار از انبوهی. التقاطی و فقدان دانش علمی خواننده را چه بدانند چه ندانند از چاله ای به چاه فرا می خوانند

ت که نويسندگان تالش نمی کنند آنها را بهم ربط منطقی داده و در ميانشان روشنائی ايجاد کرده ووقايع مجزا از هم اس
اين است که شکست. آنها از نتيجه گيری منطقی ميهراسند و از برخورد با آن گريزانند. بيک ارزيابی انقالبی برسند

نويسندگان به فساد دستگاه و.  بر می گرددسوسياليسم در شوروی به خلق و خوی و شخصيت افراد و حساب احتماالت
روپف و يا گورباچفد، آن و ريشه  اين فساد را در شخصيت افرادی نظير برژنفعللتعفن آن اشاره می کنند ولی 

  .اين است که اساس اين تحليل بر يک بررسی علمی و مارکسيستی لنينيستی استوار نيست. جستجو می کنند
در حزب“:  نوشته١٩٩٧ه که در واقع يک حزب رويزيونيستی بيش نيست در حزب کمونيست فدراسيون روسي

، ، دموکراتيک پرولتری و خرده بورژوائی،کمونيست اتحاد شوروی همواره دو گرايش رو در رو وجود داشته  است
اسی دائمیدر جريان مبارزه سي.  به وجود آمد.ش.ا.ک.، دو جناح بر پايه اين دو گرايش در حاز اين رو. بروکراتيک
بدون در نظر گرفتن اين مسئله فهم چنان تناقض هايی در تاريخ. ، يک خط سياسی در عمل شکل گرفتبين آن دو
تنها با در نظر داشتن.  نا ممکن است١٩٤٠ و ١٩٣٠ و شوق خالق توده ای و سرکوب دهه های ، بين شورشوروی

، ره يک چنين حزب و رهبرانی چون استالين و مولوتفاين شرايط می توان به يک برآورد و اظهار نظر عينی در با
در اين گفته فراموش شده است اشاره شود که تاريخ اين مبارزه . “، برژنف و کاسيکين دست يافتخروشچف و مالنکف

ميان سوسياليسم و دشمنان سوسياليسم را که در کتاب تاريخ مختصر حزب کمونيست بلشويک شوروی منتشر شده بود
تها ممنوع نمودند و از دسترس کمونيستها خارج کردند و مبارزه عظيم ايدئولوژيکی را که به رهبریرويزيونيس

خروشچف با حمله به کيش شخصيت استالين براحتی با سيلی از اتهام و دروغ. استالين صورت گرفته بود کتمان نمودند
، آندورپف و گورباچف و، کاسيکين برژنفاين مبارزه را معيوب جلوه داد و زمينه رشد سرمايه داری را به کمک

در اين اظهار. وی از شوروی سوسياليستی شوروی سرمايه داری متکی بر اقتصاد بازار ساخت. يلتسين فراهم آورد
نظر که ما به آن برخورد خواهيم کرد نقش خرده بورژوای در قدرت در چند دهه و استحاله اش به يک بورژوازی 

، با خروشچف از يک طرف؛، گاگانوويچ، مالنکف، مولوتفمرز ميان استالين. ان می شودنوخاسته بروکراتيک کتم
 مخدوش از صف مقابل،، گورباچف و يلتسين و ساير رويزيونيستهای خائن و ضد انقالبیندرو پفآ، ، کاسيکينبرژنف
ستی بر حزب مسلط بوداين واقعيت که عليرغم وجود گرايش خرده بورژوائی در حزب همواره مشی کموني. می گردد

در عين حال. و مبارزه ای دائمی برای پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم صورت می گرفت در اين نقل قول مشهود نيست
روشن نيست که بوخارينيسم گرايش خرده بورژوازی نبود وی نماينده سرمايه داری ده بود و می خواست مناسبات

  . احياء کندسرمايه داری را در شوروی با نظريات خويش 
حتی. البته در اين اثر برای نخستين بار تالش می شود که نقش رهبر کبير پرولتاريای جهان رفيق استالين برجسته شود

با اشاره به آمار و اسناد قليلی که آنها به آن اشاره می کنند واضح می شود که سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی
نويسندگان اعتراف می. تاريخ نظير آنرا بخود نديده بوده است به پيش می رفته استمستقر بوده و با نيروی شگرفی که 

 يعنی زمانی که رهبری استالين بر آن سايه می افکند و١٩٥٣ تا ١٩٢٩کنند که اقتصاد شوروی در فاصله سالهای 
درست و انقالبی استالين و اين امر مديون رهبری . اقتصاد سوسياليستی در آنجا حاکم بود بيشترين رشد را کرده است

 به رفيق استالين در اين وسعتی که“اتهامات“از قلم نويسندگان بر می آيد که . مبارزه وی با دشمنان سوسياليسم است
 را اطالعات درجه دوم از آثار ضد کمونيستی می نامند“اتهامات“دشمنان کمونيسم از آن دم می زنند و آنها اين 

، تهمت های مفرط و بيمارگونه اکنون که آرشيوهای شوروی گشوده می شوند“: ی نويسندآنها م. دروغی بيش نيست
 اين گفتار که تجديد نظر شجاعانه ای در.“تاريخ شوروی نخواهد بود نويسندگان ضد شوروی آخرين سخن در باره ی

 روز و شستشوی مغزی بی ميان عناصر مسلوب االراده ای است که از سايه استالين نيز واهمه داشته و بر اساس مد
 گذشته می افزايند بايد با اين هشدار کامل شود که فراموش“اتهامات“ از خود ساخته ای نيز به انبوه “اتهامات“اراده 

عنصر . نکنيم که بايگانی جنبش کمونيستی شوروی در دستهای رويزيونيستها و امپرياليستها و دشمنان لنينيسم است
“ کايتون“ند بوريس يلتسين مدارک جعلی در مورد وقايع کشتار افسران لهستانی بنام واقعه مسخره و دائم الخمری مان

بدست نازيها در زمان جنگ جهانی دوم منتشر کرد و برای خوش آمد لهستانی ها و امپرياليستها مسئوليت کشتاری را
٣ادامه در صفحه  ... ه هرک ن استاي .که نازيها مرتکب شده بودند بدون کوچکترين نيازی به گردن استالين گذارد
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اين راستا بايد مطرح کنند که تحقق حقوق دموکراتيک به 
آنکس که. تقويت مبارزه ضد امپرياليستی ياری می رساند
 سرکوبحقوق دموکراتيک و خواستهای زحمتکشان را

می کند در راه مبارزه ضد امپرياليستی مانع ايجاد کرده و
رژيم جمهوری اسالمی در. اين جبهه را تضعيف می نمايد

راس اين سرکوبی ضد مردمی قرار دارد و ارتجاعی
  .  عمل ميکند

نيروهای سياسی ايران نسبت به سرنوشت مردم ميهنشان
وجب وجدايران ويران م. نمی توانند بی تفاوت باشند

حزب. حزب ما نيست و بشدت حزب ما را نگران می کند
ما فريب وعده سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و

حزب ما. استقرار دموکراسی نوع آمريکای را نمی خورد
درک می کند که هرگز سخن بر سر سرنگونی رژيم 

، بر سر نابودی زيربنای اقتصادیجمهوری اسالمی نيست
لذا واقع بينی انقالبی حکم می.  استايرانمردم و نابودی 

کند وظيفه نيروهای انقالبی ايران تقويت جنبش صلح در
لبه تيز اين مبارزه عليه امپرياليست . جهان باشد
دستهای امپرياليست آمريکا از ايران کوتاه. آمريکاست

جنبش صلح نيز در.  اين شعار مهم اين فعاليتهاست!باد
ک کرده است و در همه جاهمه جهان اين واقعيت را در

که“ حزب کمونيست کارگری“در مقابل خرابکاری 
 ايران دوستچه موقعاينها از (مامورند به عنوان ايرانی

 در اين جنبشها خرابکاری کنند و عامل )نفاتو-شده اند
 ،مهم بازدارنده جنگ و تجاوز به ايران را تضعيف نمايند

سلطنت.  می زندايستادگی می کند و دست رد به سينه آنها
“حزب کمونيست کارگری“طلبان، سازمان مجاهدين  و 

تالش می کنند تفرقه افکنانه حرکت دومی در مقابل جنبش 
صلح ايجاد کنند و جنبش صلح را به افتراق بکشانند و 
مانع شوند که مردم جهان و بويژه ايرانی ها باين جنبش 

تجاوزبپيوندند و نقش مهم بازدارنده اين جنبش را در 
اين تالش خائنانه آنها با. آمريکا به ايران تضعيف کنند

شکست قطعی روبرو شده است و در آينده نيز روبرو می
  .شود

رفقای ما بايد مسئله سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی
نی روشنگرانه بهـايران را به صورت ترويجی و در مت

انافکار عمومی و در ميان ايرانيان در خارج از کشور بي
کنند و توضيح دهند که سرنگونی اين رژيم ضد 
دموکراتيک از مجرای مبارزه بر ضد تجاوز امپرياليستی

  مخالفترارداردآنچه در دستور کار تبليغاتی ق. می گذرد
.آشکار و بی شبهه عليه خطر تجاوز و جنگ است
شعارهای بی پشتوانه و به ظاهرا انقالبی که در يک

ارد با يک دست صد تا هندوانهمبارزه مشخص قصد آن د
 سنگ بزرگی است که با هدف نزدن در دست،بلند کند
در. اقدام اين عده بطور عينی خرابکارانه است. گرفته اند

عمل نيز يا ناچارند به جنبش صلح بپوندند و در اين کادر
ماهيت رژيم جمهوری اسالمی را افشاء کنند و تکيه را بر

ذارند و يا تظاهرات مستقل خوددفع خطر امپرياليستها بگ
را در حمايت از آمريکائيها و اسرائيليها با حمايت تبليغاتی 

آنوقت در ميان ايرانيانی که جيره  مواجب. آنها برپا دارند
بگير اسرائيل نيستند ودر ميان خلق ايران بی آبرو می

  . شوند
  آيا خطر جنگ واقعی است؟ 

 ايران منتفیبنظر ما خطر جنگ در وضع کنونی عليه
نيست و از نياز سياست جهانی شدن سرمايه امپرياليستی

ولی اين خطر هنوز به عنوان يک امکان . ناشی می شود
.وجود دارد که می تواند به واقعيت بدل شود و يا نشود
اگر رژيم جمهوری اسالمی به خواستهای امپرياليست

 طبيعتا خطر جنگ،آمريکا بدون مقاومت تن در دهد
آنها قادرخواهند بود مثل سابق حقوق بشر. فی می گرددمنت

را بدون اعتراض جهانی به زير پا بگذارند و نيروهای
ولی بهر صورت . انقالبی را در سينه ديوار قرار دهند

    ٣ادامه در صفحه  ...عوامل بازدارنده ای نيز  

تاکتيک مبارزه را بايد بر اساس واقع بينی و نه بر اساس 
آنکس که هوادار . ن ساختذهنيگری و نابينائی سياسی معي

صلح است بايد برای ايجاد شرايطی مبارزه کند که مانع 
شود تا امپرياليست آمريکا به ايران تجاوز کند و از مردم 

وضع . ايران را به ويرانه بدل کنند. ايران قتل عام نمايد
کنونی ايران صد ها بار ارجحتر است از وضع مشابهی 

ور پيش آمده است و که در عراق پس از اشغال آن کش
مردم بيچاره عراق را ده ها سال از قافله تمدن به عقب 

 در  حتیايران هم اکنون ، وضع مردمپرتاب کرده است
جمهوری اسالمی صدها بار مرگ آور زير ساطور 

 که بمب افکنهای آمريکائی خواهد بودارجحتر از وضعی 
ط  نابودی شرايه بمبهای اتمی مينياتوری ببا استفاده از

 موجب مرگ ميليونها پرداخته ومادی هستی مردم ميهن 
جلوگيری از . نددراز هموطنان ما در حال و آينده گنفر 
 فشار به امپرياليستها از طريق ،، بتاخير انداختن آنجنگ

و کار روشنگرانه ترويجی در ميان ايرانيان افکار عمومی 
در داخل کشور در مورد خطر امپرياليسم و شناساندن 

ه های دشمنان مردم ما و ماهيت ضد دموکراتيک چهر
 تاکتيک ،جمهوری اسالمی و حقوق قانونی کشور ما
بايد تکيه . درست مبارزه ای است که بايد در پيش گرفت

را بر بسيج مردم عليه امپرياليسم آمريکا که مسبب و بانی 
بايد نشان داد که رژيم . و برانگيزنده جنگ است قرار داد

 نمی تواند ازحقوق و منافع ملی ايران جمهوری اسالمی
حمايت کند و اين مردم ايران هستند که بايد به نيروی خود 

ضد “ انقالبی“شعار های . و رهبری انقالبی اعتماد کنند
 ايران با خطر موهومیرژيمی و همسنگ کردن خطر 

 امپرياليسم جهانی و صهيونيسم در تظاهرات واقعی
ه ايران تحت خطر  در شرايطی ک،جهانی جنبش صلح

 طبيعتا آن ،بمباران و تجاوز احتمالی و نابودی قراردارد
 به استعمار و امپرياليسم !نه“وزنی را ندارد که شعار 

شعاری .  و بويژه امپرياليست آمريکا خواهد داشت“جهانی
در تظاهرات . که به مبارزه مردم ايران خدمت می کند

ه ايران را جنبش صلح تنها بايد خطر تجاوز آمريکا ب
هر کس که اين آرايش قوا را نبيند به نفع . برجسته کرد

طرف قويتر وارد کارزار شده است و در اين جنبش ضد 
اين عده هواداران شرمگين . ی نخواهد داشتئاشغال جا

  .تجاوز آمريکا به ايرانند
 دستآويزی در ،حمله آمريکا و يا حتی تهديد به تجاوز

فضای تنفس اجتماعی را دست جمهوری اسالمی است تا 
، منتقدين خويش را به اسارت در درون ايران تنگ تر کند

يت وگرفته و به بند بکشد و پيچ و مهره های استبداد را تق
پس تهديدات امپرياليستها و صهيونيستها به نفع . کند

ارتجاع ايران است و ساير حقوق مردم ايران را که حق 
پرياليسم در سرکوب ام. مسلم آنهاست به خطر می اندازد

جنبش مردم ايران همدست صهيونيسم و پان اسالميسم 
صهيونيستی بيشتر - تهديد امپرياليستیهر چه خطِر. است

شود تضييقات و فشار و سرکوب جمهوری اسالمی 
جمهوری اسالمی بنا بر ماهيت خويش . افزونتر می گردد

قادر نيست يک مبارزه ضد امپرياليستی و دموکراتيک را 
بسيج عمومی وی متکی بر استقرار . زمان دهدسا

وسيعترين آزاديهای دموکراتيک نيست که تضمين يک 
. مبارزه مدام و مستمر و قدرتمند ضد امپرياليستی است

آنها به خفقان و دروغگوئی و پرده پوشی از مردم متوسل 
می شوند و فکر می کنند که از اين راه امکان مقاومت 

نيروهای . ياليسم افزايش می دهندخويش را در مقابل امپر
انقالبی بايد خواهان دموکراسی وسيع باشند که ضامن 

مردم ايران را . محکم مبارزه ضد امپرياليستی خواهد بود
بايد در جهتی بسيج کرد که خواهان مبارزه بر ضد 

 و ممانعت ، حمايت از منافع ملی شاناستعمار و امپرياليسم
رای مردم ايران برخالف ب. از نابودی کشورشان باشند

مردم . وطنفروشان تماميت ارضی ايران مطرح است
در . ايران به دستآوردها فنی و علمی ميهنشان عالقمندند

  ... به ايرانخطر تجاوز نظامی
 ايران بر سر کار آيد باز امپرياليست آمريکا دست بردار 
نيست و نعره های تهديد آميزش را عليه يک حکومت 
انقالبی صدها بار رساتر ساخته در پی جعل مدارک جديد 

، حتی اگر در ايران يک رژيم برای تجاوز بر می آيد
 بورژوا دموکراتيکی نظير ونزوئال بر سر کار آيد باز

آمريکا دست بردار نيست و به کودتا و جنگ دست خواهد 
زيرا بر خالف آنچه ستون پنجم صهيونيستها در ايران . زد

 مبارزه ايکه در خاورميانه در گرفته است ،تبليغ می کنند
و يا “ ميليتاريسم آمريکائی“و “ اسالم سياسی“نزاع ميان 

“ دو قطب تروريسم“، “دو قطب ارتجاعی“مبارزه ميان 
 ،اگر در ايران يک قطب انقالبی نيز بر سر کار آيد. يستن

از ولع غارت امپرياليستی لقمه ای نيز کاسته نخواهد شد و 
اين . تازه خطر جنگ به مراتب شديدتر هم می شود

تئوريهای ارتجاعی پوششی بر ماهيت جنگی است که می 
. رود تا از صورت بالقوه به صورت بالفعل در آيد

يکا خواهان تثبيت شرايطی در ايران و امپرياليست آمر
منطقه است که منافع استراتژيک وی را از نظر سياسی و 

اينکه چگونه رژيمی در ايران بر سر . اقتصادی تامين کند
جنگ طلبی . کار باشد برای امپرياليستها جنبه ثانوی دارد

امپرياليست آمريکا بر خالف عوامفريبان در دشمنی با 
. نيست“ اسالم سياسی“و يا “ تروريسم اسالمی“

می . امپرياليست آمريکا در منطقه منافع استراتژيک دارد
خواهد منابع سوخت منطقه را در چنگ خويش بگيرد و 

می خواهد . ساير رقبا يعنی اروپا و چين را کنترل کند
مانع شود تا پشتوانه دالر آمريکا که نفت منطقه است با 

جهانی خويش را از دست  اعتبار ،تبديل بهای نفت به يورو
وی می خواهد . داده و به يک تکه کاغذ پاره بدل شود

منابع اورانيوم مهم و استراتژيک ايران را مانند زمان شاه 
. و يا معدن مس سرچشمه را در دست داشته باشد
با . امپرياليست آمريکا به ايران بدون ايرانی عالقمند است

 فرستد تا در اين سياست است که مامورين خويش را می
يک جنگ روانی نا برابر در مورد ماهيت جنگ دروغ 
پراکنی کنند و به مردم القاء کنند که تجاوز آمريکا به 
. ايران برای نجات بشريت و ممانعت از جنگ است

 خانه هر کس يک دِر“ايرانيها را کامياب خواهد ساخت و 
و گويا بنا بر وعده ستون پنجم  .“سطل نفت تحويل می هند

امپرياليستها و صهيونيستها در ايران اين تجاوز آشکار به 
فرصت تاريخی می دهد تا رژيم يک “ انقالبيون“

يک دنيای “ و از ايران جمهوری اسالمی را سرنگون کنند
ستون پنجمی در ايران بنام اين افسانه ها را . بسازند“ بهتر

که سازمانی ضد ايرانی “ حزب کمونيست کارگری ايران“
 تا خطر موهوم ايران .بسط می دهدفروش است و وطن 

را با خطر واقعی امپرياليست متجاوز و جنايتکار آمريکا 
 فنجان را با فيلآنها ناچارا برای آنکه ، همسنگ کند
 بادکنکی بدمند تا به بزرگی  بايد در فنجاِن،همتراز کنند

وگرنه کدام عقل . فيل شود و اين فيل را هوا می کنند
ی کند که اين کشور ايران است که دنيا را سالمی قبول م

“ قطب“به لبه پرتگاه جنگ جهانی کشانده است و يکی از 
 و همه ارتجاع جهانی استبزرگ و خطرناک های 

 کدام عقل سالمی می .بشريت را به مرگ تهديد می کند
 جنگ جهانی ميان دو قطب بزرگ ،پذيرد که جنگ کنونی

 با آن کاری نداريم و ارتجاع جهانی است و ما ايرانی ها
، اين دعوا به ما مربوط نيست. در آن دخالتی نخواهيم کرد

به ريش چنين تئوريهای . دعوای بوش با خامنه ايست
ارتجاعی بايد خنديد که حتی واضعين آنها نيز به آن در ته 

چنين قطب سازيهای ارتجاعی .دل خويش اعتقادی ندارند
نشانه به عراق نيز تجاوز نظامی و بربرم. تازه گی ندارد

که " قطب خطرناک صدام حسين" تحت لوای مبارزه با 
  به “سالحهای کشتار جمعی اش“صلح جهانی را با 

  .انداخته بود، صورت گرفت" خطر"
  تاکتيک درست مبارزه انقالبی کدام است؟

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...از چاله رويزيونيسم
سندی را بايد از نقطه نظر روابط منطقی اش نيز بررسی 

نويسندگان بدرستی تاکيد می کنند که بجز نقطه نظر . نمود
استالين در مورد ساختمان سوسياليسم بديل ديگری وجود 
نداشته و کسی حرفی برای گفتن نداشت و ساير اين 

در حزب کمونيست اتحاد جماهير “ کبير“بران ره
راه رشد سرمايه داری را پيشنهاد شوروی سوسياليستی 

استالين رهبر بزرگ مبارزه بر ضد نماينده . می کرده اند
 نماينده کوالکها يعنی بوخارين ،راه رشد سرمايه داری

  :وی نوشت. است
پيروزی انحراف راست در حزب ما باعث می شد که “

، مواضع انقالبی سرمايه داری از بند رها گرددنيروهای 
پرولتاريا را از هم بپاشد و امکان بازگشت سرمايه داری 

 استالين مظهر مجسم ديکتاتوری .“در کشور ما بيشتر شود
پرولتاريا در شوروی و مورد عشق و عالقه مردم و طبقه 

اگر نويسندگان به اين تحليل خود . کارگر شوروی است
شند بايد منطقا به اين نتيجه برسند که پيروزی نيز معتقد با

، يعنی بوخارينيسم يعنی استقرار مجدد سرمايه داری
نتيجه . ، يعنی استثمار طبقه کارگرنابودی سوسياليسم

، نظريات بوخارين يک گپ روشنفکرانه بی انتها نيست
. نقش آن مستقيما در توليد و اداره کشور نمايان می شود

 ايکه حزبی در قدرت است و حزبی فرق است ميان دوره
سرکوب بی امان . که در اپوزيسيون قرار دارد

بوخارينيستها که به عوامل خرابکار در شوروی 
. سوسياليستی بدل شدند راه صحيح مبارزه طبقاتی بود

بوخارين که هوادار سرمايه داری بود نه به انضباط حزبی 
ی در پی و. تن در می داد و نه حاضر بود خانه نشين شود

اين سياست افراد بی برنامه و بی . کودتا عليه حزب بر آمد
پالتفرمی است که در راه خرابکاری در درون حزب پيش 

مبارزه ايدئولوژيک با بوخارين مبارزه ميان دو . می روند
نويسندگان تازه پس . راه سوسياليسم يا سرمايه داری بود

 از سقوط مهيب امپراتوری روسيه از خواب قرون
وسطائی بدر آمده و چشمان خواب آلود خويش را ماليده و 
به تکه پاره هائی از حقايق اشاره می کنند که مارکسيست 
لنينيستهای جهان از همان آغاز انشعاب رويزيونيستها در 
. جنبش کمونيستی برهبری شوروی به آن اشاره کرده اند

يک نگاه سطحی به اسنادی که رفقای چينی و آلبانی و 
ر احزاب برادر و از جمله در ايران سازمان ساي

 ميالدی منتشر ٦٠مارکسيستی لنينيستی توفان در دهه 
کرده است نشان می دهد که نويسندگان اين کتاب تا به چه 
حد با کار تحقيقی بيگانه بوده و زحمت مطالعه آثار 

تکرار پاره ای از اين . کمونيستی را بخود نمی داده اند
ان که گويا آنها چيز جديدی کشف کرده اسناد به اين عنو

اند يا ناشی از بی خبری است و يا ناشی از اعتراف به 
واقعيتی است که امروز به گفتن آن نياز دارند تا مبارزان 

آثار مارکسيستی لنينيستی . را مجددا به گمراهی بکشند
مملو است از اين فساد دستگاه دولت و حزب رويزيونيست 

ز برنامه های تمرکز زدائی و مملو است ا. شوروی
کاسيکين مصوب کنگره بيست و دوم حزب “ اصالحات“

مملو است از نقد به تجليل  .رويزيونيست شوروی
تيتو در  ِ“یرخود مختاريهای کارگ“خروشچف از 

رفقای چينی در آن دوران اسناد تکان دهنده . يوگسالوی
ای در اين زمينه منتشر می کردند که حزب رويزيونيستی 
توده منکر آن بود و آنها را جعلی به حساب آورده و 

حال انتشار همان اسناد کهنه بايد . می دانست“ سيا“ساخته 
بوريس از زمان “ سوسياليستی“ثابت کند که شوروی 

معلوم نيست چرا . شده است“ رويزيونيستی“يلتسين 
  .؟رويزيونيستی و نه امپرياليستی

ستی لنينيستی  ارگان سازمان مارکسي“توفان“نشريه 
 ميالدی به بررسی ادبيات ٧٠توفان در همان دهه 

رويزيونيستی پرداخت و اين ادبيات ضد کمونيستی را به 
 ارگان سازمان مارکسيستی “توفان“ در . نقد کشيد

 

لنينيستی توفان مقاالتی در اين عرصه منتشر شد که
.ل.سازمان م.رويزيونيستها آنها را به تمسخر گرفتند

همين  شاعر دلقک و ضد انقالبی و بی قريحه را ،توفان
 اش کرده بودند تاَمَل که رويزيونيستها َع“يفتوشنکو“بنام 

 و انور خوجه حمله کند و، مائو تسه دوناستالينبه رفقا 
حال. از دوران خروشچف تمجيد به عمل آورد افشاء کرد

نويسندگان اين کتاب سی و اندی سال بعد تازه بياد اين
 ضد انقالبی افتاده اند که گويا در خدمت تقويتشاعر

.ليبراليسم و تقويت ضد کمونيستها گام بر می داشته است
پرسش اين است که اين کدام دستهائی بودند که اين شاعر

، آثارش را در رسانه های گروهیرا تقويت می کردند
، کتبش را در شوروی که صنعت چاپشپخش می کردند

، نشستهای شعر خوانی می نمودندانحصاری بود توزيع
کرنا آنهم در برايش با بوق ودولتی در سالنهای رسمی 

 و ویشوروی زير کنترل شديد دولتی برگزار می کردند
.را در سطح جهانی بعنوان نابغه شعر معرفی می کردند؟
آقايان برژنف و کاسيکين و آندروپف در آن موقع در

مات شامل حال مترجمکجای سالن نشسته بودند؟ اين اتها
اين اثر آقای محمد علی عموئی که مدتها در رهبری حزب

ايشان در. رويزيونيستی توده ايران بوده است نيز می شود
اين مدت وقت کافی داشته است تا به پژوهش پرداخته و

، فروتن و سغائی در موضع درستدرک کند رفقا قاسمی
، ندریکسقرار داشته و حزب توده ايران برهبری ا

 غالم يحيی براه خيانت به  و، طبری، کيانوریرادمنش
طبقه کارگر می رفته اند و از رويزيونيسم در شوروی 

ولی وی جسارت آنرا ندارد که. آگاهانه حمايت می کردند
با برماليی  اين گذشته پر اشتباه گامی در خدمت طبقه
کارگر و رهائی مبارزان فداکار انقالبی برای رهائی از

وی بر باالی مصالح جنبش“ منيت“. راهی برداردگم
اعتراف به اين اشتباه جسارت .کمونيستی قرار دارد
، اعتراف به اين اشتباه مسئوليت کمونيستی می خواهد

.کمونيستی در قبال پرولتاريای ايران و جهان را می طلبد
 )بعد از استالين(اين اعتراف نشان خواهد داد که شوروی

سوسياليستی و انقالبی نبوده بلکه بيکی ازنه تنها کشوری 
مراکز ضد انقالب برای تبانی و رقابت با امپرياليسم 

اين اعتراف که بايد به. آمريکا بدل شده بوده است
کمونيستها رهنمود داده آنها را از سرنگونی مجدد در چاه
سهمناک دشمن بر حذر دارد عواقب گسترده سياسی داشته

لبد تا صميمانه برای شفای بيماروجدان پرولتری می ط
تنها آنکس می تواند باين اقدام سترگ دست زند. اقدام کند

می شود گور کن بود. که به شفای بيمار عالقه داشته باشد
تاخير. و لباس پزشکان به تن کرد و گورکنی را ادامه داد

 تکرار غم انگيز تاريخ ،، طفره رفتن از آندر اين امر
. کار سترگی از عهده هر کس بر نمی آيد چنين.خواهد بود
از دسيسه های خروشچف که مدافع راه رشد اثر در اين

سرمايه داری بوده و اقتصاد متمرکز و با برنامه
در. سوسياليستی را برهم زده است بدرستی ياد می کند

اين اثر نشان می دهد که چگونه فساد و تباهی از دوران
د و سرطان زا همهخروشچف در شوروی بروز می کن

 اثر، در اينارگانهای حزبی و دولتی را در می نوردد
نشان داده می شود که چگونه خروشچف به کودتا دست

تصفيه میی شريف ، حزب را از وجود کمونيستهامی زند
، ضد انقالب ضد کمونيست را به ، ماجراجوئی می کندکند

ند و بهانه مبارزه عليه کيش شخصيت استالين تجهيز می ک
 در اين اثر.سرمايه داری را در شوروی مستقر می سازد

نقش دوران رکود برژنف و اوج فساد در شوروی را
ترسيم می کند و نشان می دهد که مالکيت دولتی در
خدمت اقتصاد سايه يا مالکيت ثانوی قرار دارد که به

ولی وی. ايجاد طبقه جديدی در شوروی منجر شده است
 طبقه جديد از زمان خروشچف پديد آمد ونمی گويد که اين

در زمان برژنف شکل گرفته است و کسی با آن مبارزه
     ۴ادامه در صفحه  ...نمی کرد زيرا همه در 

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...خطر تجاوز نظامی به ايران
اين .  می اندازند دارند که اين خطر را به تاخيردوجو

عوامل مبارزات قهرمانانه مردم در عراق و افغانستان 
است که باتالقی برای نيروهای اشغالگر فراهم آورده 

  .است
يکی ديگر از عوامل مهم بازدارنده که مورد خوشايند 
جاسوسهای امپرياليستها و صهيونيستها نيست يکپارچگی 

ريکاست و مردم ايران برای مقاومت در مقابل تجاوز آم
اين عزم جزم را تظاهرات ميليونی بی سابقه مردم و 
اظهارات آنها در ماههای اخير و گزارشات رسيده از 

مردم ايران حاضر نيستند ننگ . ايران نشان می دهد
اسارت را بپذيرند و از غنی کردن اورانيوم و پژوهش در 

آنها نمی خواهند آينده تامين . اين زمينه دست بردارند
 کشورشان را در يد اختيار امپرياليستها قرار دهند انرژی

  .و تا ابد به آنها وابسته باشند و به ساز آنها برقصند
عامل مهم ديگر افکار عمومی مردم جهان در حمايت بی 

مردم منطقه خاور ميانه و . سابقه از مردم ايران است
 در مقابل اين تجاوز ، ترکيه و پاکستانآسيای مرکزی

حضور جنبش . سکوت اختيار  نخواهند کردبربرمنشانه 
 مترقی صلح در مخالفت با تجاوز ، جهانی وگسترده

، آسيا و آفريقا ، اروپاامپرياليست آمريکا در داخل آمريکا
و آمريکای التين در ماههای گذشته بهترين گواه فشاری 

  . است که به امپرياليستها وارد می شود
تضاد .  نيز متحد نيستفراموش نکنيم که جبهه امپرياليستها

امپرياليستها و قدرتهای بزرگ و کوچک جهانی در سايه 
فريادهای امپرياليست آمريکا قرار گرفته است و جلب 

ليکن در پس پرده بر سر تقسيم غنايم و . نظر نمی کند
. خطرات ناشی از اين حمله يقه هاست که دريده می شود

ابراز داشته دولتهای چين و روسيه مخالفت خويش را علنا 
دولت آلمان مخالفت خويش را غير مستقيم بيان می . اند
، دول منطقه مخالف حمله آمريکا به ايران هستند زيرا کند

 و اين ابعاد که مسندهای قدرت آنها نيز متزلزل می شود
خسارت احتمالی وارده به منافع آمريکا را بسيار افزايش 

  . می دهد
مقابل جمهوری اسالمی در فقدان يک بديل امپرياليستی در 

نه مجاهدين . عرصه ايران عرض اندام می کند
خود فروخته و نه حزب ، نه سلطنت طلبان ورشکسته

) اين آخری که حقيقتا جوک است(کمونيست کارگری 
 نمی توانند در حد احمد چلبی نيز “کمونيستی“بعنوان بدلی 

 .نقش بازی کنند و مورد احترام مردم ايران قرار بگيرند
وضعيت پس از فاجعه برای اين عروسکها قابل کنترل 

  . نيست
پيشبينی نتايج جنگ برای کارشناسان امپرياليستها بسيار 
بغرنج و ناگوار است و عواقب آن برای آنها بسيار 

لنگش کنهای . ناخوشايند و هراس انگيز بنظر می رسد
مريدان منصور حکمت و الهامگيران از آريل شارون به 

 قدرت ندارد تا جرج بوش را قانع کند و به اين آن اندازه
  .خطر بکشاند

اين عوامل بازدارنده جنگ را به تاخير می اندازند و چه 
بسا در شکل سياست نفوذی امپرياليستها نقش مهمی ايفاء 

نيروهای . زمان به نفع نيروهای انقالبی کار می کند. کنند
 و انقالبی ايران بايد با شرکت وسيع در جنبش صلح

، به تشويق مردم ايران که از فراخواندن مردم باين جنبش
 بپردازند از مبارزه حقوق ملی خويش به دفاع برخيزند

تا عراق دومی در منطقه  دست استعمار آنها برای قطع
حمايت از جنبش صلح يک اقدام . ايجاد نشود حمايت کنند

انقالبی است و خرابکاری در آن با دست عمال صهيونيسم 
رفقای ما موظفند نقش اين عمال را در .  می گيردصورت

  .نزد جنبش صلح برمال کنند
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٠٦ مه ١٣  
***** 
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 ٤                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨۵ ارديبهشت – ٧۴      شماره 

 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

، سود نيست بلکه هدف توليد سوسياليستی“توليد دارد و 
انسان و نيازمنديهای اوست يعنی ارضاء نيازمنديهای 

  ).مسائل اقتصادی سوسياليسم(مادی و فرهنگی او
و آن توليدی که سود را هدف خود بشمارد و انسان را از 
ديده فروگذارد توليد سوسياليستی نيست اگر چه وسايل 

  .ليد در دست دولت متمرکز باشدتو
اما برژنف در گزارش به پلنوم کميته مرکزی حزب 

 چنين ١٩٦٥کمونيست رويزيونيست شوروی در مارس 
 بهره برداری کلخوزها و ارزيابی عينی اقداماِت“ :گفت

و “ سوخوزها بايد بر اساس سطح سود صورت گيرد
کاسيکين در گزارش بهمان کميته مرکزی در سپتامبر 

ان سال صريحا اظهار داشت که بايد مالکهای سرمايه هم
.... بايد“: وی گفت. ا در توليد شوروی زنده کردداری ر

، تشويق و ترغيب توليد را به کمک وسائلی از قبيل بها
 وی از خود گذشتگی و .“، پاداش و اعتبار تقويت کردسود

. مجاهدت کارگران و شنبه های کمونيستی را بدور افکند
های مادی را به جای انگيزه های کمونيستی گذارد انگيزه 

  .و آنها را تقويت کرد
از اين “ : نوشت١٩٦٩ مارس ٢٥روزنامه لوموند در 

از پايه های برنامه گذاری شوروی در مقياس  ببعد يکی
  .“، واليات و محل ها عبارتست از سودمرکز

 را در تقسيم هدست مدير کارخان“ سيستم جديد اقتصادی“
نه . خانه بين خود و همکارانش باز گذاشته استسود کار

فقط برای مدير کارخانه و قشری از مهندسان و 
سرکارگران و مسئوالن حزب رويزيونيستی حقوق گزاف 
و چندين برابر کارگران مقرر ميشود بلکه آنها حق دارند 
سهم بزرگی از سود کارخانه را بعنوان پاداش بين خود 

زارش به پلنوم کميته مرکزی کاسيکين در گ. تقسيم کنند
 چنين ١٩٦٥ سپتامبر ٢٨حزب رويزيونيست شوروی در 

  :گفت
بنگاهها بايد منبع خاصی عالوه بر مبالغ دستمزد در “

بمناسبت خدمات اختيار داشته باشند تا بتوانند به کارکنان 
عمومی شايسته فردی آنان و يا بمناسبت نتايج عاليه کار 

 منبعی عبارتست از سود چنين. بنگاهها پاداش دهند
از محل مذکور نه فقط به کارگران وکارمندان . کارخانه

در طی سال به مناسبت ثمره عالی کارشان پاداش داده 
خواهد شد بلکه در آخر سال نيز پاداش يکباره ای به آنها 

در هر بنگاه از محل سودی که ... تعلق خواهد گرفت
ان اختصاص بدست می آيد مبلغی به تشويق مادی کارکن

  .“داده خواهد شد
اين است ترازنامه اعمال رهبرانی که نويسندگان کتاب آنها 

و حال خوب است که به عمق فساد . را انقالبی جا می زنند
  .در شوروی نظری افکنيم

 نوامبر ٢٨اينک باين داستان از روزنامه پراودا مورخ 
  : توجه کنيد١٩٦٤

) رمنستاندر ا(ميادزينچکارخانه پالستيک سازی ا“
برای جبران . برنامه دولتی را بطور کامل اجراء نمی کرد

اين امر فکر بکری به خاطر رهبران صنايع الکتريکی و 
آنها اول ساختمان افزارهای . ادوات سازی ارمنستان رسيد

تبديل جريان برق متناوب به جريان مداوم را در برنامه 
ر را در کارخانه پالستيک گذاشتند و سپس افزارهای مذکو

کارخانه  ماشين سازی ايروان ميساختند و بر روی 
ژنراتورها و ترانسفورماتور ها سوار می کردند و چنين 
جلوه می دادند که در کارخانه پالستيک سازی اچميادزين 

باين طريق آنها موفق . ساخته و به ايروان حمل شده است
شدند چنين جلوه دهند که کارخانه پالستيک سازی 

 در صد بيشتر انجام ٨ين برنامه خود را باندازه اچميادز
کارخانه پالستيک سازی اچميادزين در جزو کار . ميدهد

، سرمهندس ، مدير کارخانهکارخانه های پيشرو در آمد
، رئيس قسمت برنامه گذاری و حسابدار کل کارخانه

  .کارخانه پاداش گرفتند
 اجناس رهبران کارخانه. اما ابتکارات باينجا خاتمه نيافت

 ...از چاله رويزيونيسم
  .منافع آن شريک بودند

نويسندگان سر انجام از دوران آندروپف تجليل می کنند که 
تباهات؟ سخن بر کدام اش(گويا در پی تصحيح اشتباهات

سر خط مشی جنبش کمونيستی و ساختمان سوسياليسم 
خروشچف و برژنف است و بعلت مرگ ) توفان-است

زودرسش کار سوسياليسم نيز يکسره می شود و با روی 
کار آمدن گورباچف و پيروزيش در يک زورآزمائی 
يکجانبه با ليگاچف بزدل و ترسو به انتها می رسد و 

 اثر خالی بنديهای گورباچف سقوط سوسياليسم دفعتا در
نويسندگان گوئی لزومی . می کند و قالب تهی می نمايد

نمی بينند که به وضعيت طبقات اجتماعی و تحوالت درون 
آخرين مرحله جنگ ميان سوسياليسم و . آن توجه کنند

رويزيونيسم نزاع بين گورباچف و ياکولف که دست 
چف است که گويا پرورده آمريکائيهاست از طرفی  و ليگا

. نماينده سوسياليسم در حزب است از طرف ديگر می باشد
آنها لزومی نمی بينند که اشاره کنند نتيجه اقدامات اين 
رهبران چه عواقب وحشتناکی در صفبديهای اجتماعی 

اگر . داشته و آنها نماينده کدام طبقه و قشر اجتماعی اند
رگران نيز ليگاچف نماينده طبقه کارگر شوروی بود وکا

وی را باين عنوان می شناختند و به وی اعتماد داشتند چرا 
ليگاچف برای سرکوب گورباچف و باند وی به طبقه 
کارگر متوسل نشد و آنها را بسيج و مسلح نکرد تا قدرت 
سوسياليسم را مجددا بر قرار کنند؟ حتی به اعتراف اين 

مدافع پرشور، همچون يک ليگاچف“: نويسندگان
 راست روانه، نتوانست نشانه های اتاصالح

تکيه از )(٢٠٩ص (.“سياستهای گورباچف را ببيند
مدافع پرشور“ ليگاچف اين ،آری). توفان

 سرمايه دارانه کمونيست نبود که در پی “اصالحاِت
کدام .  گورباچف باشد!؟“یراست رو“مبارزه با 

، سخن بر سر خط مشی جنبش کمونيستی “!راست روی؟“
کارگر به اين طبقه اجتماعی جديد که زالو وار طبقه . است

زندگی می کرد و چون طفيلی بر جان و مال ناموس آنها 
وی و همه حزب بزير اين . مسط شده بود اعتمادی نداشت

اصالحات گورباچفی که مرحله آخر اين پرده نمايش بود 
از زمان خروشچف امضاء گذارده بودند و در کنگره های 

ف و کاسيکين و سايرين آنرا با رای حزبی در زمان برژن
خانه . خود و آگاهانه و بدون اعتراض تصويب کرده بودند

. از پای بست ويران بود و نويسندگان در پی نقش ايوانند
خوب است که قدری به اسنادی اشاره کنيم که رفقای چينی 
و آلبانی و توفان در آن زمان منتشر کردند تا خواننده بداند 

اين اسناد مشتی از . زه ای اساسا روبرو نيستکه با امر تا
  .خروار بود

ی شوروی در که رويزيونيستها“ سيستم جديد اقتصادی“
آغاز در کارخانه های نمونه و سپس در عموم کارخانه ها 
بر قرار ساختند چيز ديگری جز سيستم اقتصادی سرمايه 
داری نيست که متوجه برانداختن مالکيت سوسياليستی و 

  ناصر سرمايه داری می باشدتقويت ع
   سود پرستی و ذينفعی مادی

، سود را که رويزيونيست های شوروی از يک طرف
هدف توليد سرمايه داری است بعنوان عامل و نيروی 

د و از طرف ديگر محرک اقتصاد شوروی ميشناسن
اختيارات مديران کارخانه ها را در جستجوی راههای 

که اقتصاد سوسياليستی افزايش سود چنان وسعت داده اند 
مطابق . و برنامه گذار سوسياليستی را منتفی می گرداند

 که سيستم ليبرمن نيز ناميده -“د اقتصادیسيستم جدي“
 هدف هر کارخانه تحصيل سود بيشتر است و –ميشود 

وسيله ای که در اين راه بکار می برد عبارتست از 
  .“محرک مادی“

 هدف خاصی در استالين می آموخت که هر جامعه ای

 هزار روبل از دولت پنهان داشتند و ١٤٦باطله را به مبلغ 
باين طريق نشان دادند که کارخانه با صرفه جوئی کار

 هزار روبل پاداش٤٢، و از اين بابت هم کرده است
  .گرفتند

يکی از روزنامه های محلی شرحی در باره اين تقلبات و
جهی نظاير آها نگاشت ولی مقامات دولتی کمترين تو

فقط باين عنوان که کارخانه روز به روز در. نکردند
گسترش است و مدير کارخانه تخصص ندارد او را از اين
کار بر داشتند و پس از چند روز به معاونت يکی از

رئيس کل. کارخانه های بزرگ ارمنستان گماشتند
حسابداری کارخانه پالستيک را نيز بشغل جديد بازرسی

روزنامه. لزات رنگين منصوب کردندحسابداری صنايع ف
ای که شاهکارهای تقلب اين گروه را نوشته بود پس از

ولی کاله. انتصابات جديد دوباره در اين باره مقاله نوشت
برداران و دزدان همچنان در حمايت مقامات دولتی باقی

حتی پس از آنکه دادستان ارمنستان در صدد تعقيب. ماندند
مذکور نامه ای در تبرئه آنان به آنان برآمد مقامات 

  .دادستانی نگاشتند و قطع پيگرد را خواستار شدند
هيئت خبرنگاران روزنامه پراودا در پايان اين شرح
خواستار شده اند که عدالت در باره گروه کاله برداران و

  .دزدان و حاميان آنها مجری گردد
فرچنانکه مالحظه ميشود اين حادثه مربوط بيک يا چند ن

نيست بلکه فقط با همدستی قشری از مديران کارخانه ها و
روسای حزبی آنها و برخی از کادرها و سلسله ای از

، و اين همانمقامات دولتی می توانسته است صورت گيرد
قشری است که بورژوازی نوخاسته شوروی راتشکيل می

اين قشر قشر با نفوذی است که حتی از انتشار .دهد
ه روزنامه پراودا درز ميکند هراسی ندارد ومطالبی که ب

اين مطالب مشتی از. با خونسردی به آن برخورد می کند
همين وضعيت است که کار را به آنجا. خروار است

  :رسانده است که شما با اسناد زير روبرو می شويد
نفوذ گروههای مافيائی در“اين مطلب تحت عنوان 

 شهريور٥جمعه  در نشريه نيمروز “بانکهای سوئيس
  : يافته است انتشار ١٣٧٨

باندهای جنايت سازمان يافته از اتحاد شوروی سابق در“
 شرکت سوئيس نفوذ کرده و از اين کشور به٣٠٠بيش از 

 . عنوان قللک برای پولهای باد آورده خود استفاده می کنند
دادستان“ کارل دل پونته“در يک مصاحبه کم سابقه 

ای تبهکار مافيائی عليرغم قانونی گروهه“: سوئيس گفت
، بانکهای سوئيس را به تصويب رسيد١٩٩٨که در سال 

برای پنهان کردن ثروتهای بی حساب خود مورد تاخت و
به گفته دادستان کل سوئيس، شمار. تاز قرار داده اند

شرکتهای مالی و بانکهای سوئيس که در سال گذشته تحت
 ٨٠ق قرار داشتند نفوذ گروههای مافيائی شوروی ساب

 بانک و موسسه٣٠٠شرکت بود اما امسال اين تعداد به 
  .“مالی افزايش يافته است

 از نشريه فرانسوی ١٣٧٧ مرداد ١٥نشريه کيهان مورخ 
زود دوچه“که مطالبش مورد تائيد نشريه “ فيگارو“

: آلمان نيز قرار گرفته است چنين نقل می کند“تسايتونگ
رقی که به ساحلتوريست های اروپای ش“

روی می آورند و مثل ريگ ) جنوب فرانسه(الجوردی
٢٠٩پول خرج می کنند، تابستان امسال تعدادشان از 

ين ميان صد هزار روس را می توان ااز. هزار تجاوز کرد
آنها با اشتهای سيری ناپذير و جيب های. شماره کرد

انباشته از پول برای بلعيدن خوشی های جهان سرمايه
 در نقاطی که قبال در انحصار ثروتمندترين توريست داری

قصرها، کشتی های. ها بود رحل اقامت می افکنند
“کولر“تفريحی، ويالهای ساحلی، ليموزين های مجهز به 

هيچکدام برای آنها گرانقيمت و... با راننده اختصاصی
  .دسترس ناپذير نيست

لباس . ، شبها در کازينو جوالن می دهند“ جديدتزارهای“
    ۵ادامه در صفحه  ...های پر زرق و برق دوخت
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سرگرم اقداماتی در جهت هدف های ضد 
يعنی شوروی هنوز با تفاصيل ذکر شده (سوسياليستی

، که همزيستی مسالمت آميز. بود) توفان-سوسياليستی است
در اساس شکلی از مبارزه ضد امپرياليستی با تمامی 

ارزشهای “ه ، بوسايل به استثنای مبارزه نظامی بود
، عبارتی که در ضمن می تواند تغيير يافت“ جهانی انسانی

 بگذريم .)٢٣٠ص (“اتحاد باامپرياليسم را نيز توجيه کند
از درک نادرست نويسندگان از مبارزه ضد امپرياليستی 
ولی اشاره به يک نکته در اينجا ضروری است که اين 

غير برخالف ادعای نويسندگان ياکولف نبود که مفاهيم 
طبقاتی را در فرهنگ سوسياليسم وارد می کرد اين 
خروشچف بود که در سخنرانی های سراپا دروغ و غرای 
خويش از اين مفاهيم استفاده می کرد و به سردرگمی و 

اين خروشچف بود که . آشفته فکری آگاهانه دامن می زد
، به شرافتمند رهبران امپرياليست آمريکا را به خوب و بد

تقسيم می کرد و کندی را رئيس جمهور با و بی شرف 
شرف و دوست شوروی و هم پيمان صلح جا می زد و بر 

وی در . جنايات وی در کوبا و ويتنام سرپوش می گذاشت
مرگ کندی ضربه سنگينی است “: هنگام قتل کندی گفت

برای کليه کسانی که امر صلح و همکاری شوروی و 
عنوان سياستمداری با کندی ب. ..آمريکا را گرامی می دارند

می کوشيد راه حل . ..، سياستمداری که نظريات پر وسعت
 “....از راه مذاکرات بيابد... های مسائل بين المللی را 

   .بود
در کنگره جهانی زنان صدر حزب کمونيست اسپانيا اعالم 
کرد که حاضر است حتی با خانم ژاکلين کندی بر سر 

اين .  استصلح مذاکره کند زيرا وی يک مادر
رويزيونيست کهنسال رابطه مادر فرزندی را بجای رابطه 
طبقاتی قرار می داد و حزب زحمتکشان ويتنام که در گير 
مبارزه مسلحانه آزاديبخش بود و بشدت از اين همه 

  :رويزيونيسم ناراحت شده بود نوشت
، اگر مطالبه اگر اصول انقالبی ازديده فرو گذار شود“

ی اصول انقالبی و مبارزه طبقاتی وحدت وسيع بر باال
قرار گيرد هدف انقالب از ميان خواهد رفت و مبارزه 

، متحد شدن با زن کندی. انقالبی به کاميابی نخواهد رسيد
آنطور که بعضی از اشخاص در کنگره اخير زنان پيشنهاد 

ه ، ب، به معنای زدودن خط تمايز بين طبقات استکردند
و اين کاری بود “ وست استعنای در آميختن دشمن با دم

 و آنرا با توسل به که رويزيونيسم خروشچفی می کرد
  .زور جا می انداخت

اين خروشچف بود که تهديدات اتمی را وسيله ای کرد تا 
به نفی مبارزه طبقاتی بپردازد و مدعی شد که اگر بمباران 
اتمی صورت گيرد طبقه ای وجود ندارد تا مبارزه طبقاتی 

 در مقابل مخروبه های اين تئوريهای “ما“ حال. در گيرد
غير طبقاتی ايستاده ايم و بر حال زار آن اشک می ريزيم 
و از ترس بمب اتمی آمريکا در قبال سرکوب طبقه کارگر 

 نظريه همزيستی “ما“. و خلقهای جهان سکوت کرده ايم
، سوسياليسم مسالمت آميز با امپرياليسم را اجراء کرده ايم

حيران شاهديم که آن قربانی نموده ايم ولی را در محراب 
 و هنوز هم حاضر نيستيم خطر جنگ را از بين نبرده ايم

در اشتباهاتمان برای اجتناب از خطاهای آتی تجديد نظر 
هنوز هم ادعا می کنيم که استفاده از بمب اتمی نافی  .نمائيم

، پس بردگی را پس نوکر باشيم. مبارزه طبقاتی است
 .“لذت ببربم“از يک زندگی آلوده فاقد غرور ، پس بپذيريم

 اعتراف می کنند که ٢٣٢ و ٢٣١نويسندگان در صفحات 
اقتصاد ثانوی مانند قانقاريا سراپای اندام جامعه شوروی 
را فرا گرفته بوده و رشد آن از رشد رسمی توليدات دولتی 

حتی استثمار نيروی غير در شوروی . بيشتر بوده است
 يعنی در شوروی سرمايه داران اقتصاد .رواج داشته است

ثانوی قادر بوده اند در بازار کار نيروی کار را که به 
صورت کاال درآمده بوده است براحتی خريد و فروش 

 ميليون ٥آنها تعداد اين کارگران تحت استثمار را به . کنند

  با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه 

 ...از چاله رويزيونيسم
 پاريس، گردن بندها و دستبندها و گوشواره های مرواريد 
و الماس اندام نه چندان موزون زن هايشان را زينت می 

 هزار فرانکی روی مچ مردهايشان ٦٠دهد و ساعت های 
  .چشم را خيره می کند
که تنها به کنار دريا آمده بود دو اتاق يک بازرگان روسی 

مجلل را در يک هتل  لوکس به مدت ده شب برای اقامت 
 :علت.  هزار فرانک ٦ شبی :قيمت. خود اجاره کرد

  !راحت تر زندگی کردن
 اينها دو کلمه زبان خارجی تازهحاال “: مدير هتل می گويد

ل، اواي. ياد گرفته اند و تا حدودی مظنه دستشان آمده است
 ٥٠٠٠برای يک پاکت سيگار . اصال حساب دستشان نبود

  “!فرانک می پرداختند
اين بورژوازی غارتگر طبيعتا نماينده خرده بورژوازی 

بورژوازی بروکرات مافيائی و يا . شوروی نيست
بورژوازی نوخاسته شوروی است که در عرض سالهای 

، از اموال عمومی بر اساس ساز و متمادی رشد کرده
 که به اتکای اهرامهای حزبی ايجاد کرده بوده است یساخت

 .ثروت اندوخته و بر شوروی حکومت می کرده است
دست و دلبازی وی در اين ريخت و پاشها نشانه آن  است 

از . که پولی را که آنها بدست می آورند باد آورده است
پشتوانه . محل استثمار عمومی طبقه کارگر تامين می شود

ه مصرف تسکين عقده های حقارت آنها دولتی دارد و ب
آيا اين قدرتمندان عشقی به طبقه کارگر و خلق . می رسد

، آنها محصول سياست خروشچف! شوروی دارند؟ خير
  .، آندروپف و گورباچف هستندبرژنف

وقتی مارکسيست لنينيستها به نتايج اين تحول در شوروی 
اشاره می کردند و از اين قشر نوخاسته بورژوازی 

روکرات که بسيار بيرحم و فاشيست است سخن می ب
، رويزيونيستها سر می رسيدند و کمونيستها را متهم گفتند

تغذيه می شوند و اسناد جعلی “ سيا“می کردند که از 
آقای بوريس پاناماريف که بت اعظم . منتشر می کنند

حزب توده ايران و سازمان فدائيان اکثريت در درون 
نيستها در عرصه جهان بود اينطور ايران و ساير رويزيو
   :اظهار نظر می کرد

بوريس پاناماريف نامزد پليت بوروی کميته مرکزی “
 با ١٩٧١حزب کمونيست اتحاد شوروی در نطقی در سال 

اشاره به انتقاداتی که به سيستم اقتصادی شوروی از جانب 
 از سوی ديگر “: کمونيستها می شد اظهار داشت

ء سطح زندگی ی چپ هرگونه ارتقاتئوريسين های افراط
اين . قلمداد ميکنند“ بورژوائی شدن“ زحمتکشان را نوعی

افراد در قبال مبارزه کارگران کشورهای سرمايه داری 
برای باال بردن سطح زندگی خود روش نيهيليستی و 

در همانحال در ورق پاره . خصمانه ای در پيش ميگيرند
 در کشورهای های خود پروسه تکامل رفاه عمومی را

آنها اين پروسه را نيز . سوسياليستی شديدا تحريف ميکنند
آنها . معرفی ميکنند“ بورژوائی شدن“بعنوان پروسه 

يکسان “. خصلت انقالبی را با فقر عمومی يکی ميشمرند
خرده بورژوائی تقريبا بعنوان عالی ترين فضيلت “ سازی

عليه مبارزه . از نقطه نظر منافع انقالب معرفی ميشود
تصورات بورژوائی از يکطرف و تصورات چپروانه از 

اهميت عمده “ جامعه مصرف“طرف ديگر در مورد 
در اين مبارزه پراتيک سوسياليسم واقعی . راز ميکنداح

  . “سالح مورد اعتماد ما است
اين رذيلت بورژوائی را که منجر به پيدايش بورژوازی 

ی استقرار بروکرات در روسيه شده بود پاناماريف  بجا
خرده “ ازیيکسان س“سوسياليسم جا می زد و با اتهام 

و نيهيليسم چپ افراطی به نفی واقعياتی که بورژوائی 
ما هر چه . امروز به آن اعتراف می کنند می پرداخت

دنبال آقای بوريس پاناماريف و يوری آفاناسيف گشتيم تا 
  .در اين مورد از آنها سئوال کنيم پيدايشان نکرديم

، ياکولف آگاهانه ١٩٨٧در “: يسندگان می نويسندنو

 ميليون را٥ما می پرسيم مگر می شود . می رسانند
از آن بی خبر“ کمونيست“حزب مخفيانه استثمار کرد و 

ما می پرسيم مگر می شود شاهد بود که رشد. باشد؟
اقتصاد سايه و بازار سياه و غير رسمی از رشد اقتصاد
رسمی بيشتر است و دم بر نياورد و يا بروی خود

آن زمان می شود که باالئی ها نيز ! آری می شود. نياورد؟
مايت از اين بازار سياه متنفع شوند و دست ح

را بر باالی سرشان بگيرند و به پليس و“ سوسياليستی“
و به گمرکات برای ورود بی رويهسازمان امنيت و ارتش 

اطالع دهند که کاری به کارو غير قانونی کاالهای غربی 
آنوقت نويسندگان به اين نتيجه اشتباه. آنها نداشته باشند
روپاشیاقتصاد ثانوی شالوده مادی ف“: آميز می رسند که

اين اقتصاد ثانوی نبود که سوسياليسم را از. “سياسی بود
بين برد اين تغيير ماهيت سياسی بود که موجب اقتصاد

 بود که همه“دست حمايت سوسياليستی“اين آن . ثانوی شد
اين انحرافات از سوسياليسم را در کنگره های حزبی تائيد

ستالين و ، از بوخارين تجليل کرد و به تکفير رفيق اکرد
اين.  و به نفی لنينيسم مشغول استلنين پرداخترفيق حال 

ادعای نويسندگان که اصالحات اقتصادی به اصالحات 
رسيد از“ کمونيست“سياسی منجر شد و به خلع يد حزب 

بی خبری آنها از مبارزه طبقاتی که در درجه نخست يک 
.ت پرده بر می داردمبارزه سياسی و ايدئولوژيک اس

زه اقتصادی غير سنديکاليستی و برای ساختمانمبار
سوسياليسم تنها پس از استقرار حزب و دولت پرولتری و 

نويسندگان همه چيز. تصاحب قدرت سياسی ممکن است
را واژگونه جلوه می دهند تا پاسخ روشنی به فروپاشی

اين ادامه سياست سوسيال دموکراتيک . شوروی ندهند
اين. نيسم هيچ قرابتی نداردکائوتسکيستی است و با کمو

همان سياستی است که امروز بازهم در زير پوشش
بر می خيزد“ استالينيسم“به مبارزه بر ضد “ سوسياليسم“

نيسم را نفی می کند و سوسيال دموکراتيسم را تقويت و لني
     . می نمايد

اين آسمان و ريسمان بافی به هم فقط برای نجات
اشتباه اساسی نويسندگان و. رويزيونيسم در شوروی است

بسيار ديگری که به اين راه می روند غير از فقدان
جسارت در انتقاد از خود و اقدام به نتيجه گيريهای 

، ناشی از اين امر است که درکضروری سياسی است
، برای آنها اقتصاد دولتی.درستی از سوسياليسم ندارند

ک رژيم مالکيت جمعی عين سوسياليسم است حتی اگر ي
 برای آنها رژيم جمهوری .فاشيستی بر سر کار باشد
 مالکيت دولتی را بر کليدی،اسالمی که بعد از انقالب

ترين ارکان اقتصادی حاکم کرد به سوی سوسياليسم می
  . رفت

الفبای مارکسيسم به ما می آموزد که مسئله اساسی هر
.انقالبی کسب قدرت سياسی از طريق تسخير دولت است

وم اين حکم آن است که ماهيت يک انقالب را نه ازمفه
روی اقدامات اقتصادی که در آينده کم و بيش دور عملی
می شود و هنوز کسی به انجام آن در فردای انقالب موفق
نشده است بلکه از روی ماهيت طبقه ای که قدرت سياسی
را در دست گرفته و اهداف اين طبقه برای تغييرات بنيادی 

ماهيت اين قدرت.  است که تشخيص می دهنداقتصادی
در اينجا سخن بر. سياسی تضمين تحوالت اقتصادی است

بايد باين . سر ماهيت دولت بعنوان عامل سرکوب است
مسئله پاسخ داد که قدرت سياسی يا دولت در دست کدام
طبقه اجتماعی است و يا از منافع کدام طبقه اجتماعی دفاع

م بر خالف سرمايه داری تابعرشد سوسياليس. می کند
رشد. نوسانات کور بازار و هرج و مرج اقتصادی نيست

و ساختمان سوسياليسم با دست و اراده انسان آگاه صورت
می گيرد و اداره می شود و بهمين دليل برنامه ريزی شده

فريدريش انگلس به اين امر در اثر داهيانه خويش . است
 اشاره کرده“ئوريک تجنبه“ در فصل “آنتی دورينگ“

    ۶ادامه در صفحه  ...و اين“: وی می نويسد. است
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دست امپرياليسم و صهيونيسم از ايران کوتاه باد 

جست و جو “ حکومت“آمد بايد در راس نظام سياسی يا 
، بلکه ضعف نبود ، ضعف آنچنانی دولتمشکل... شود

صفحه (“درک کسانی بود که کشور را اداره می کردند
٣٧٤.(  

 اين پرسش را ٤٠٣نويسندگان اين کتاب حتی در صفحه 
متحده پس از جنگ کاپيتاليسم اياالت “ :کنندطرح می 

، چرا ، رشد کرد و کامياب شدجهانی دوم خود را باز يافت
سوسياليسم شوروی نتوانست يک گورباچف را از سر 

 و سپس در پاسخ آن بدرستی ولی با ترديد می “بگذراند؟
مل ذهنی در سوسياليسم به مراتب مهمتر است اع“: آورند

 هم عامل قدرت و هم عامل آسيب ،ينا. يتاليسمتا در کاپ
يک تفاوت کيفی بين سوسياليسم و کاپيتاليسم . پذيری است

، سوسياليسم ساخته کاپيتاليسم رشد می کند“در اين گفته که 
  .“به دست می آيد“ می شود

ولی متاسفانه نويسندگان در همين جا در جا می زنند و 
هيت از اين اصل درست به تغيير ما. پيشتر نمی روند

حزب و دولت از زمان خروشچف نمی رسند و براه 
پژوهش از آن دوران و تغييراتی که در ترکيب حزب و 
اخراج کمونيستها و تغيير ايدئولوژی حزب صورت گرفت 
نمی روند بلکه همه چيز را در عامل ذهنی شخص 

در حاليکه در . ، در يک فرد خالصه می کنندگورباچف
 در حزب و آگاهی ،بمارکسيسم عامل ذهنی در انقال

 و سياسی تعريف می ژيکولو ايدئدر عنصر، کمونيستی
نويسندگان ميهراسند که از . شود و نه در شخصيت افراد

 دارد ولی راه گشا برای آينده و “مهيب“اين سد که نتايج 
آنها در تاريکی دست و پا می . نجات بخش است بگذرند

  .زنند
ران زمامداری طبيعتا اقتصادی که به مدت سی سال دو

حزب کمونيست اتحاد شوروی به رهبری رفيق استالين بنا 
اين کار به زمان . شده است نمی شود يک شبه محو کرد

. نياز دارد و بايد در طی روندی تدريجی صورت پذيرد
اين اقتصاد پايگاه اجتماعی دارد و متکی به طبقه کارگر 

ولی تحريف در مارکسيسم لنينيسم و تبليغ . است
دئولوژی غير پرولتری در زير الفاظ کمونيستی آنگونه اي

.   نيز خواهد بود“يک شب“که خروشچف کرد کار 
تحوالت روبنائی و سياسی بسيار سريعتر از تحوالت زير 
بنائی صورت می گيرند و بهمين جهت در ارزيابی ها بايد 

چنين بی . به اين جنبه سياسی و نه اقتصادی توجه کرد
 زمينه سقوط از مارکسيسم لنينيسم را ،دانیاحتياطی و يا نا

به اکونوميسم و سپس رشد بعدی رويزيونيسم و 
  .کائوتسکيسم و مخالفت با لنينيسم فراهم می کند

خروشچف تئوری همزيستی مسالمت آميز لنينی را در 
 داد و مبارزه طبقاتی بسطشرايط محاصره امپرياليسم به 

 بقاتی را انتخابراه گذار مسالمت آميز بجای مبارزه ط
نويسنده که اين امر را نفهميده و يا خود را به نفهمی . کرد

می زند سياست همزيستی مسالمت آميز خروشچفی را 
 جا زده )تکيه از توفان(“ برخورد به امپرياليسمتاکتيک“

ولی روزنامه پرودا مورخ ژانويه . و آنرا توجيه می کند
لمت آميز  در باره درک از تئوری همزيستی مسا١٩٦٣

همزيستی مسالمت آميز “: خروشچف به صراحت نوشت
همزيستی مسالمت . ..استراتژيک ماستهدف اصلی 

خصلتی که بايد . خصلت جديد روابط بين المللی استآميز 
بنظر . “برای همه ملتها استقالل و آزادی تامين کند

رويزيونيستها استقالل و آزادی ملل نه محصول مبارزات 
 امپرياليسم و ارتجاع بلکه دستآورد آزاديبخش عليه

يعنی محصول . همزيستی مسالمت آميز می بايست باشد
کمونيستها بايد هدف . رقابت يا تبانی شوروی با آمريکائيها

خود را بر اين استراتژی اصلی که خصلت جديد روابط 
وی مبلغ پارلمانتاريسم بورژوائی . جهانی است تدوين کنند

ز دنباله روان گمراه اين تئوری بود که سرنوشت غم انگي
وی . را در فرانسه و ايتاليا و اسپانيا و پرتقال شاهد هستيم

  ...از چاله رويزيونيسم
هماهنگی شيوه مالکيت و شيوه مبادله با خصلت  (

 باين وسيله می تواند  تنها)توفان-اجتماعی وسايل توليد
انجام گيرد که جامعه آشکارا و بدون گذشتن از هيچ 

خارج ازلده ای را که بيراهه ای اداره نيروهای مو
  بدين ترتيب .کنترل قرار دارند در دست گيرد

، که امروزه خصلت اجتماعی وسايل توليد و محصوالت
بر ضد توليدکنندگان عمل ميکند و شيوه توليد و شيوه 
مبادله را متناوبا مختل کرده  و راه خود را بمثابه قانون 

، يد، به نحوی قهرآميز و ويرانگر می گشاطبيعی کور
آگاهانه مورد استفاده قراربوسيله توليد کنندگان 

، به ه و ازيک عامل اختالل و ورشکستگی موسمیگرفت
تکيه (“.مبدل می شودنيرومندترين اهرم خود توليد 

، عمل شان را جهتشان را اما وقتی آنها را“و يا ) از توفان
آنوقت تنها بستگی به ما دارد که ، و تاثيرشان را بشناسيم

هدف در آوريم و از طريق آنها به تحت اراده خود را آنها
برپايه چنين برخوردی به نيروهای “و يا “  برسيمخود

مولده امروزی يعنی برخورد بر پايه شناخت طبيعت 
تکيه همه (آنهاست که يک برنامه ريزی اجتماعا تنظيم شده

که نيازهای عمومی و هم احتياجات فردی را ) جا از توفان
و . “ جايگزين هرج و مرج توليد می شود، کندبرآورده می

-شيوه توليد سرمايه داری(شيوه توليد مزبور“سرانجام 
از اين طريق که برای تبديل هر چه بيشتر وسايل ) توفان

توليد بزرگ و اجتماعی شده به مالکيت دولتی رو می 
، خود طريقه اجراء اين دگرگونی را نشان می دهد آورد

ی را در دست می گيرد و وسايل پرولتاريا قدرت دولت
 می .“توليد را در ابتداء به مالکيت دولتی تبديل می کند

بينيم که همه جا سخن بر سر اراده آگاه و اداره آگاهانه 
سوسياليسم را بايد آگاهانه ساخت و . انسان پرولتری است

اين حزب پرولتری است که مظهر آگاهی طبقه و رهبر 
ين حزب است که با سياست ، اساختمان سوسياليسم است

صحيح خود ديکتاتوری پرولتاريا را برای انجام تحوالت 
 پس نقش عنصر آگاهی .آگانه اجتماعی ممکن می گرداند

چنانچه ماهيت. در سوسياليسم نقش تعيين کننده است
،حزب پرولتری و دولت پرولتری تغيير کند

 حزب و دولت .ماهيت کشور نيز تغيير خواهد کرد
انگلس در تکامل . طبقاتی و بينابينی وجود نداردماوراء 

دولت جديد بهر شکلی “: سوسياليسم از تخيل به علم نوشت
هر قدر . ، ماهيتا يک دستگاه سرمايه داری استکه باشد

اين دولت مدرن نيروهای مولده بيشتری به مالکيت خود 
، بهمان اندازه تبديل به سرمايه دار کل واقعی در آورد

. اد بيشتری از مردم را استثمار می کندگشته و تعد
. کارگران همچنان مزدور و پرولتر باقی می مانند

، بلکه باوج خود می مناسبات سرمايه از بين نمی رود
بنابر اين برای تعيين ماهيت دولت شوروی که . “رسد

، بايد در درجه نخست سوسياليستی بود يا سرمايه داری
ولتی بودن ابزار  و نه د.ماهيت دولت را روشن کرد

. اين کليد درک تحوالت شوروی است. ووسايل توليد را
  .  کليد درک رويزيونيسم است

حتی جری هوگ دانش پژوه موسسه بروکينگز که يکی از 
منتقدان شوروی است نظر واقعبينانه تری نسبت به عمل 

اگر حشو و زوائد نوشتار وی را . فروپاشی شوروی دارد
ز با اين واقعيت روبرومی شويم که به کنار ی بگذاريم با

وی نيز علت فروپاشی را در ماهيت دولت شوروی 
انقالب ناشی از کار کرد “: وی می نويسد. جستجو می کند

، فشارهای ناسيوناليستی از سوی ضعيف اقتصادی دولت
، نارضائی همگانی از بابت نبود متحدجمهوری های 

رای ، يا کوشش معينی بآزادی يا کاالهای مصرفی
کليد آن پی ... ِ يک نظام ديکتاتوری نبودليبراليزه کردن 

با ماجراجوئی اصل مبارزه طبقاتی با امپرياليسم را بدور
افکند و پيشنهاد داد که با توسل به مسابقه مسالمت آميز
.برتری نظام سوسياليستی بر سرمايه داری باثبات برسد

رد اگر ما توليد بيشتر کرده و رفاه نسبیوی تبليغ می ک
بيشتر برای مردم فراهم کنيم و در اين مسابقه در همه
عرصه ها پيروز شويم امپرياليستها و گرگها قانع می
شوند که حق با ماست و برتری نظام سوسياليستی را می

وی حق را از مفهوم طبقاتی خويش عاری. ؟!!پذيرند
ی پرولتاريا را که ضامن حفظ ديکتاتور،اين خائن. ساخت

نظام سوسياليستی است با سياست جنجالی و عوامفريبانه 
حزب تمام“کيش شخصيت زدائی استالين بدور افکند و 

 را که فاقد بنيان طبقاتی بود“دولت تمام خلق“ و “خلق
بنيان گذارد و حزب کمونيست را از وجود کمونيستها و 

خون تازه در آن دميدباين بهانه که بايد “ اتيک هامدگ“
  .پاک کرد و با خون بورژوازی رگ و پی آنرا پر نمود

تاکتيک خروشچف با حمله به استالين آغاز شد تا نخست
در عرصه سياسی و ايدئولوژيک موقعيت خويش را
مستحکم کرده و سپس سياستهای استالينی ساختمان
سوسياليسم را که استالين تئوريسين بزرگ آن بود و در

 در اتحاد سوسياليسماقتصادیمسايل “ تاريخی اش بنام اثر
 برهم زند و اقتصاد برشته تحرير در آورده بود“ شوروی

غير متمرکز را بجای آن آورد و به مافيای بازار قدرت
وی نظريات سرمايه دارانه بوخارين را با کودتای . بخشد

تغيير ماهيت حزب يعنی تغيير . جديدی متحقق ساخت
نی که بايد ديکتاتوری پرولتاريا را با بسيجماهيت ارگا

تغيير . کارگران و شرکتشان در مبارزه طبقاتی اعمال کند
ماهيت حزب يعنی تغيير ماهيت قدرت سياسی و ماهيت 

وقتی ايدئولوژی کمونيستی با ايدئولوژی ليبرالی . دولت
جايگزين شد ديگر نمی توان چنين حزبی را حزب

  .کمونيستی ناميد
اينکه چند در صد کارخانه های بزرگ و يا معادن هنوز

، اهيتش ضد کمونيستی بودم، دولتی که در دست دولت بود
در. اساسا تعيين کننده ماهيت دولت شوروی نيست

سوسياليسم اقتصاد از پس سياست می آيد در حاليکه بر آن
تحوالت سوسياليستی هرگز قبل از انقالب. اثر می گذارد
، اقتصاد سوسياليستی در بطن سرمايهآيدبوجود نمی 

داری برخالف اقتصاد سرمايه داری که در بطن فئوداليسم 
نخست بايد. ، نمی تواند رشد کند و بوجود آيدرشد می کند

انقالب سوسياليستی انجام گيرد و آنگاه است که حزب
کمونيست با رهبری انقالب در طی مدت کم و بيش 

جامعه مناسبات توليدی طوالنی و با توجه به رشد 
سوسياليستی را بعنوان دوران گذار به کمونيسم برقرار 

اين سياست است که ماهيت دولت را تعيين می . می کند
  . کند و نه اقتصاد

رويزيونيستهای شوروی که در مقابل مارکسيست
لننينيستها در گذشته استداللی نداشتند از تبليغ اثر داهيانه

انقالب پرولتری وکائوتسکی “، “دولت و انقالب“لنين 
طفره می رفتند و مدعی می شدند که چنانچه“ مرتد

کشوری يک بار به انقالب سوسياليستی دست زند و
تمرکز اقتصادی ايجاد کند و استثمار را از بين ببرد
همواره در مقابل دشمن مصونيت يافته و سوسياليستی باقی

 ماهيت دولتآنها می گفتند کسانيکه معتقدند. می ماند
شوروی عوض شده است کافی است به زير بنای 
اقتصادی آن نگاه کنند و از شکل مالکيت اجتماعی و

اين. دولتی آن بفهمند که شوروی سوسياليستی است
.توضيح رويزيونيستها توضيح کمونيستی نبود و نيست
همين رويزيونيستها وقتی ضد انقالب در جمهوری

نقالب شوروی سربلند کرد وچکسالواکی در مقابل ضد ا
“سوسياليسم با چهره انسانی“برهبری دوبچک خواهان 

، بيکباره يادشان رفت توضيح دهند که مالکيتشد
 ٧ادامه در صفحه  ...اشتراکی و دولتی در جمهوری
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

.“ممکن بود اوضاع به صورت ديگری در می آمد
رخشان رهبری مینويسندگان ليگاچف را فاقد خصلتهای د

دانند در حاليکه رويزيونيستها را دارای اين خصلتها و
معتقدند که اگر جای اين خصلتها عوض می شد امروز

اين ساده کردن تحليل طبقاتی . سوسياليسم بر سر کار بود
واقعيت آن است که نه ليگاچف. از وضعيت شوروی است

يد نظرزيرا تجد. و نه گورباچف هيچکدام کمونيست نبودند
در اصول مارکسيسم و نفی لنينيسم در زمان خروشچف

فقط نمايندگان تفکر آنروزی را می توان . آغاز شد
ليگاچف نماينده بورژوازی . روريزيونيست ناميد

بروکرات در قدرت بود که با تسلط به انحصارات دولتی
می خواست زالو وار در کنار اقتصاد سايه زندگی کند و

ف نماينده آن بخش از بورژوازی حال آنکه گورباچ
نوخاسته شوروی بود که می خواست اقتصاد بازار را در
روسيه مستقر سازد و سرمايه داری متعارف غرب را

هر دوی اين جناحها ارتجاعی و ضد. حاکم سازد
حزب بروکراتهای در قدرت حزب. کمونيست بودند
مجمع مفت خوران بيکاره و ترسو و بی. کمونيستی نبود

حالی بود که در تنبلی و کاهلی و بريز و بپاش  بر يکديگر
آنها موجودات مفلوکی بودند که در مقابل . پيشی می گرفتند

يلتسين بديلی نداشتند که به-آخرين پرده نمايش گورباچف
حرف آنها چه در زمينه سياسی و. طبقه کارگر ارائه دهند

چه در زمينه ايدئولوژيک چه در زمينه اقتصادی و
برخورد بدوران استالين وچه در زمينه ، ساختار حزب

آنها نمی دانستند که. لنين با حرف گورباچف فرقی نداشت
آنها سالها. خود چه می خواهند تا بتوانند رهبر مردم شوند

بود که در نزد طبقه کارگر شوروی بی اعتبار بودند و در
هنگاميکه يک جناح بورژوازی کار آن جناح ديگر را می
ساخت مردم بر اين زورآزمائی بی طرفانه نظارت می

  .اين نظام از درون پوسيده و فاسد بود. کردند
گرچه رويزيونيسم “: نويسندگان بنادرستی ِمی آورند

و. ش.ا.ک.گورباچف نطفه ی ديرپايی در سياست های ح
، فروپاشی شوروی مقدر و از پيشجامعه شوروی داشت

سی و پنج سال پيش از آن نکات بسياری در . مقرر نبود
وجود داشت که می توانست تحوالت را به سوی ديگری

قوی ترين استدالل برای اين باور آن است که . هدايت کند
اپورتونيسم بوخارين را در اواخر دهه ی. ش.ا.ک.ح

،  زمانی که ريشه های طبقاتی آن نيز قوی بود١٩٢٠
رگر رازمانی که يک اکثريت عظيم دهقانی دولت طبقه کا

   ).٣٧٥صفحه (“، شکست داده بوددر محاصره داشت
نويسندگان نمی فهمند که فروپاشی شوروی بعلت تحول از 

اتفاقا استداللی که. سوسياليسم به سرمايه داری محتوم بود
اين واقعيت . نويسندگان می آورند عليه آنها گواهی می دهد

انهشناخته شده ايست که مبارزه با نظريات سرمايه دار
بوخارين در شرايطی بسيار سخت تر از دوران بعد از

بوخارين از حمايت طبقاتی. جنگ جهانی دوم انجام شد
اين مبارزه از آن جهت. کوالکهای شوروی برخوردار بود

با موفقيت همراه بود که رهبری استالين بر اين مبارزه
سايه می انداخت و بوخارين در يک مبارزه ايدئولوژيک 

ار شد و سرانجام بدون پالتفرم به خرابکاری دستتار و م
استالين نماينده تفکر کمونيستی بود و باين جهت از. زد

حزب و دولت در دست. اين مبارزه پيروز در آمد
پرولتاريا قرار داشت و ديکتاتوری پرولتاريا بخوبی عمل 

در حالی که در دوران خروشچف و برژنف و. می کرد
 برای نفی سوسياليسم“لين زدائیاستا“گورباچف سياست 

و رشد مفاهيم غير طبقاتی و سرکوب کمونيستها بخوبی جا
گورباچف و يلتسين رويزيونيست نبودند نماينده. افتاده بود

حزبی که. بورژوازی اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار بودند
بر سر کار بود در اصول مارکسيسم لنينيسم تجديد نظر

اين.  و استالين را بدور انداخته بودکرده و نظريات لنينی
حزب هرگز قادر نبود بر ضد بوخارينيسم جديد برزمد

 ٨ادامه در صفحه  ...برعکس نظريات وی را با اعاده

 ...از چاله رويزيونيسم
 چکسالواکی تغييری نيافته است و اين جمهوری 

م حضور اکثريت  باقی مانده و عليرغ“سوسياليستی“
آنها با شم طبقاتی خويش. دوبچک در حزب باقی می ماند

فهميدند که مسئله را بايد از طريق اعمال قهر و تضمين 
قدرت سياسی بنفع رويزيونيستهای نوع روسی حل کنند تا

تکيه. تسلطشان بر چکسالواکی و استعمار آن تامين شود
اب کردن الالئی برای خو، آنهابه اصل مالکيت دولتِی

مالکيت دولتی و اشتراکی پشيزی ارزش. کمونيستها بود
ندارد اگر قدرت در دست پرولتاريا و حزب کمونيستی 

نويسندگان کتاب که برايشان بسيار سخت است. نباشد
بپذيرند که شوروی ماهيت سوسياليستی خويش را باعتبار 
تغيير ايدئولوژی و سياست از زمان خروشچف از دست

عفن رشوه خواری حتیت ناچارند در گندابی از ،داده است
 که باندهای مافيائیدر حد رهبری حزب و کميته مرکزی

را در کنف حمايت خويش دارند به دنبال آدمهای خوب و
يا نسبتا خوب بگردند که بزعم آنها تعلق خاطری به

 دارند تا با استناد به آنها ثابت کنند که تا“سوسياليسم“
“سوسياليسم“وجود داشته که از “ تیشخصي“لحظه آخر 

دردم می زده است و در مقابل فشار سيل آسای گورباچف 
سرش را بهحاليکه دستهايش را در جيبش گرم می کرده 

با احتياط از ترس اينکه مبادا ،“مخالفت“و “ نه“مفهوم 
، به باال تکان می دادهبطری ودکايش از جيب بغلش بيفتد

  . است
له به فشار امپرياليستها به شوروی براینويسندگان از جم

ولی فشار. تحت فشار قرار دادن اقتصاد آن اشاره می کنند
خارجی هرگز نمی تواند به تغيير ماهيت کشور قدرتمند و

نه نتايج جنگ جهانی. پهناوری نظير شوروی منجر شود
اول و نه جنگ داخلی و نه جنگ جهانی دوم تا لحظه ايکه

ت شوروی دست نخورده باقی ماندهماهيت حزب و دول
بود در ماهيت انقالبی شوروی و در ماهيت سوسياليسم

آيا فشار روسای جمهور آمريکا از. تغييری حاصل نکرد
اين فشارها سهمناکتر بود؟ فشارهای دولت کارتر و ريگان
از آن جهت کاری بود که دولت بورژوازی بروکرات در

ه به طبقه کارگر وروسيه يک دولت ضد انقالبی بود ک
آنها طبقه کارگر را دشمن. خلقهای شوروی متکی نبود

خود می دانستند و در پی آن بودند که اقتصاد سرمايه
، آنهاداری دولتی را بر اقتصاد بازار آزاد منطبق کنند

، اقتصاد بازار سياه مافيائینمايندگان همان اقتصاد سايه
ران خروشچفنويسندگان درک نمی کنند که دو. بودند

نقطه عطف در ساختمان سوسياليسم است ناچارا در
ارزيابی های خويش ديد روشنی ندارند و سراپا مملو از

آنها نمی توانند توضيح دهند که از چه دورانی. تناقض اند
بزعم آنها می توان اين دوران. شوروی سوسياليستی نبود

ين ولی اين تعي. را از زمان سقوط گورباچف تعيين کرد
نقطه عطف با استدالالت آنها در گذشته سر سازگاری

زيرا هنوز هم در بسياری از عرصه ها توليدی در. ندارد
شوروی اقتصاد دولتی در کنار اقتصاد ثانوی وجود داشت

اين سردرگمی. و شايد هنوز هم وجود داشته باشد
نويسندگان از بی خبری دانش تئوريک آنها و عدم

اينکه طبقه. ارکسيسم لنينيسم استتسلطشان به دانش م
،کارگر روسيه در زمان سقوط گورباچف به ميدان نيامد

اينکه خلقهای متحد شوراها هر کدام راه خويش را در پيش 
و به ناسيونال شونيسم چنگ انداختند و ارامنه عليه گرفتند 

از، آذريها و چچن ها عليه روسها و بر عکس بپاخاستند
ت می کند که سراپای دستگاه دولت صحب ريشه دارفسادی

همه جا حتی در جمهوريها نيز در را در و  مليتها و حزب 
 اين فساد که همه چيز را فلج کرده بود و.برگرفته بود

اعتماد طبقه کارگر را از بين برده بود يکشبه بوجود
، از زمانی بوجود آمد که خروشچف به سوسياليسمنيامد

کمونيستها پرداخت و در قالبحمله کرد و به قلع و قمع 
مسير جنبش کمونيستی را “ چپ“ی  های گمراه کننده واژه

- .دتغيير دابه سوی سوسيال دموکراتيسم و کائوتسکيسم 
  .تحوالت شوروی فقط از اين طريق قابل توضيح است

کسانيکه از کناراين تحليل علمی می گريزند و در پی
ال می رفته اندتوجيهی هستند تا راه غلطی را که تا بح

برحق جلوه دهند غافلند که مبارزان راه آزادی را به
آنها بازهم به اين مبارزان . يکنندسراب ديگری رهنمون م

حقيقت را نمی گويند و مانع می شوند که درک کنند ماهيت
يک، ، يک دولت، يک حزبيک کشور سوسياليستی

اگر گمراهی. انقالب ازروی سياست آن تعيين می گردد
 رويزيونيسم که ِ کمونيستهای صديق که با سيل بنيان کَن

از قله رفيع اعتبار نخستين کشور سوسياليستی جهان
دنباله روی از تحليل ، سرازير شده بود قابل فهم باشد

اکونوميستی و ضد کمونيستی پس از سقوط امپراتوری 
شوروی هرگز قابل بخشايش نيست و خيانت به طبقه

وت کمونيستها از در آمدن چاله واين دع. کارگر است
رفتن به چاهی عميق است که اساس کمونيسم و ساختمان

  .سوسياليسم را با نفی لنينيسم مورد سئوال قرار می دهد
نويسندگان در سالهای نفرت عمومی از گورباچف که حتی
دوستان آمريکائيش وی را بخاطر پايان گرفتن تاريخ

:ی نويسند ترک کردند م١٩٩١مصرفش در سال 
انحطاط گورباچف از يک کمونيست به يک سوسيال “

 آنها هنوز.“صورت گرفتدموکرات بی کم و کاست 
گورباچف را کمونيست می دانند و نمی فهمند که چه

 ميالدی روی٥٠فاجعه ای در جهان از سالهای اواخر 
بنظر آنها اينهمه فجايعی که رويزيونيستها با . داده است

صيت استالين آغاز کردند و نظامهجوم به کيش شخ
اقتصادی شوروی را برهم ريختند و همه رهبران بعد از
استالين اين نظام جديد را تقويت نموده حزب کمونيست را
تضعيف کرده و با گورباچف در نابودی آن همکاری
کردند بيانگر تغيير ماهيت نظام سوسياليستی نيست و تنها

 نظام که گويا رستم يکی از محصول های انتهائی اين
دستان است بنام گورباچف مسئول شکست سوسياليسم آنهم

چنين . ؟ به سوسيال دموکراتيسم است!با گذار از کمونيسم
ادعائی حقيقتا بايد با جسارت فراوان و از روی نادانی
صرف صورت بگيرد در غير اين صورت بيان ابله 

که بهوی همان پرچم خروشچف را . پنداشتن خواننده است
نفی مبارزه و مفاهيم طبقاتی پرداخته بود بدست گرفت و

امروز کمونيست بودن چه مفهومی“در مقابل پرسش 
، کمونيست آنگونه که من می فهمم“: مدعی شد“ دارد؟

، رد پيروی از بودن به معنای نترسيدن از آن چه نو است
، تسليم شدن به افکار و اعمال، مستقل انديشيدنگمهر ُد

، بهز راه آزمايش اخالقی و عمل سياسیکسی ا
زحمتکشان کمک کند تا اميدها و آرزوهايشان را محقق

 معتقدم که.کنند و متناسب با توانائی هايشان زندگی کنند
امروز کمونيست بودن بيش از همه به معنای دموکرات
بودن پايدار و قرار دادن ارزشهای جهانی انسانی برتر از

، از ا کنار نهادن نظام استالينيستیما ب... هر چيز است
سوسياليسم عقب نشينی نمی کنيم بلکه به سوی آن می

اين خزعبالت که کوچکترين قرابتی با کمونيسم . “رويم
ندارد گواه ايدئولوژی زائی از حزب است و وی آنرا
بخورد جامعه می دهد و اين حزبی که نويسندگان کتاب 

 اين خزعبالت سکوتآنرا کمونيستی می نامند در مقابل
 کتاب.گورباچف به خود می لرزد“ هيبت“می کند و از 
 و بيشتر پرده از روی فساد٣١٧ تا ٣٠٠از صفحات 

حزبی که هنوز آنرا کمونيستی می نامد بر می دارد و
توجه ندارد که چنين روش استداللی توهين به کمونيسم 

  .  است
قشعوامل ذهنی و فردی ن“: نويسندگان می نويسند

خصلتهای رهبری واقعا. ، اما تبعی ايفاء کردندواقعی
چنانچه ليگاچف و حاميانش برخوردار. موضوعيت داشت

، و از خصلت های رهبری درخشان می بودند
، ، صرف نظر از شرايط عينیرويزيونيستها فاقد آن



٠  

 ٨                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨۵ ارديبهشت – ٧۴      شماره 

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است 

  ...از چاله رويزيونيسم
حزب فاسد .  حيثيت از وی در همه زمينه ها پياده کرد

اقتصاد دولتی متمرکز را متالشی می کند و به خدمت 
فروپاشی . اين کليد را بايد درک کرد. ه می گيردسرماي

  .  شوروی پس از تثبيت سياست خروشچف محتوم بود
نويسندگان اين کتاب در عين حال مرتب از طبقه خرده 
بورژوا که در دستفروشی و کاسبکاری اشتغال دارند 

اين توسل به خرده بورژوازی منحرف . سخن می رانند
ر شوروی است که در راس کردن افکار از طبقه نوپائی د

، توليدات بزرگ و حزب و دولت ، بازرگانیکارخانجات
اين طبقه طبقه بورژوازی خرد نيست طبقه . نشسته است

بورژوازی بروکرات است که قدرت دولتی را در دست 
دارد و از امکانات دولتی در خدمت تقويت يک اقتصاد 

 از در شوروی. سايه و دستگاه مافيائی استفاده می کند
همان زمان لنين و انقالب اکتبر قشر خرده بورژوازی 
وجود داشت و کمونيستها برای تجديد تربيت آنها و 
ادغامشان در نظام سوسياليستی در تمام زمينه ها برنامه 

ولی اين تصور ضد کمونيستی است . داشته و فعال بودند
اگر مدعی شويم که خرده بورژوازی در شوروی قدرت 

ت گرفته و صاحب کليه وسايل توليد جمعی سياسی را بدس
جامعه گشته و هنوز ماهيت پرولتری دولت دست نخورده 
باقی مانده و اين قشر نيز تا ابد خرده بورژوا باقی می 

، مالکيت درست است که در مقابل توليد خرده پا. ماند
 ولی قشری که خرده بر ابزار و وسايل توليد وجود دارد

لت غصب کرده و ابزار و رهبری را در حزب و دو
وسايل توليد را از دست پرولتاريا بدر آورده و به تملک 

ديگر از نقطه نظر مالکيت ، خويش در آورده است
به اين . اقتصادی نمی تواند قشر خرده بورژوا باقی بماند

قشر مهر طبقاتی بورژوازی خورده است و آنهم از 
 بدترين و ارتجاعی ترين نوع آن يعنی بورژوازی

  . بروکرات
اين طبقه بورژوازی بروکرات است که به خرده 
بورژوازی امکان ادامه حيات می دهد و وی را مورد 

در اين جا سخن از استثمار . حمايت خويش قرار می دهد
 به اعتبار ساز و کاری که اين طبقه جديد در ،جمعی است

 عمل ، اين امر ممکن گرديده،روسيه بوجود آورده است
دولت و حزبی که مملو از اين . يش می رودمی کند و پ

مافياها از زمان خروشچف و برژنف است ديگر نمی 
اين حزب حزب . تواند سوسياليستی و کمونيستی باشد

، ايدئولوژی بورژوازی بروکرات فاسد و تن پرور است
نيست کامال بورژوائی است زيرا  تیرويزيونيسديگرآن 

هاست بعمل آورده تجديد نظر در اصول مارکسيسم را مدت
حقايق امروز نشان می دهند که اين دستگاه تا به چه . است

سقوط حزب سقوط ايدئولوژيک آن . حد فاسد بوده است
آنجا که جائی برای ايدئولوژی پرولتری نباشد نمی . است

 را ايدئولوژی ءاين خال. تواند خالء ای موجود باشد
ان که در در آثار اين پژوهشگر. بورژوازی پر خواهد کرد

امروزند، ه پی توجيه مواضع سياسی اشتباه خويش تا ب
آنها انحراف جديدی را بجای . سخنی از ندامت نمی بينيد

بنظر حزب ما تنها نکته . انحراف قديم عرضه می کنند
مثبت در اين کتاب تجديد نظر نسبی در برخورد به رفيق 

ين ولی اگر کسی به لنينيسم معتقد باشد و ا. استالين است
ارزيابی را کامل کند ناچارا به همان نظرياتی خواهد رسيد 

 سغائی و رفيق امير خيزی بيان ،که رفقا قاسمی، فروتن
  .داشتند

اگر کسی در ارزيابی خويش صميمی باشد و قلبش برای 
رهائی طبقه کارگر بتپد و به آزادی جهان بيانديشد بايد 

ط شوروی بفهمد که اين گونه تحليل انحرافی از علل سقو
، بی راه را برای انحرافات بعدی و سقوط به اکونوميسم

، ديکتاتوری  پرولتری، حزبيتتوجهی به سياست
، يز توده ایم، انقالب قهر آ، دموکراسی طبقاتیپرولتاريا

، ماهيت مبارزه طبقاتی ، تشديدمبارزه عليه امپرياليسم

 .می توانند در مورد سوسياليسم دروغ به هم ببافند
نويسندگان اين کتاب آن چنان از اين دوران ياد می کنند که

دورانی که چون خط قرمز. گوئی اساسا اتفاق نيفتاده است
 ميالدی را رقم زده است٧٠ و ٦٠تمام تاريخ انقالبی دهه 

و دنيا را تکان داده است ازنظر نويسندگان چنين توصيف 
در“ رويزيونيسم خروشچف“کمونيستهای چين “: می شود

جدل های آنهادر حالی که .  را محکوم کردند١٩٥٦-٦٤
، دگم و خدمتبرای بسياری همچون بحثی خام

ياست چين بطور آشفته ای از چپس. به خود تلقی شد
به راست تغيير سمت می داد و شامل اتحاد ضد شوروی

برای هر کس که مختصر. بالفعل مائو با اياالت متحده بود
انتقاد چين به طور، عالقه ای به اتحاد شوروی داشت

  .)تکيه از توفان (“فزاينده ای فاقد اعتبار می شد
ا از شوروی ونويسندگان اطاعت کورکورانه خويش ر

چشم پوشی از مطالعه اسناد و ايمان به مارکسيسم لنينيسم 
را در پس جمالت فاقد ارزشی که برای توجيه دنباله روی

واژه. از شوروی ساخته و پرداخته اند پنهان کرده اند
انتقاد چين“، “دگم“، “خام“، “خدمت به خود“هائی نظير 

نگرهائی استس“ به طور فزاينده ای فاقد اعتبار می شد
آنها. که نويسندگان ازشرمساری پشت آن پنهان شده اند

جا“ بسياری“حمايت خويش را از رويزيونيسم در ميان 
“خودخدمت به “چينی را  می زنند که نظريات رفقای

حداقل. تلقی می کردنديعنی به چين  و ناسيوناليستی 
وامروز که نتايج فاجعه آميز رويزيونيسم در مقابل ماست 
حقانيت نظريات رفقای چينی و آلبانی مشهود است جا دارد
که يک انسان صديق کمونيست برای اجتناب از خطاهای
آتی  به آن اذعان کند و راه صحيح را برگزيند و اين 

اين دستآورد است که باقی. تصحيح را به همه نشان دهد
نويسندگان بر عکس برای مخدوش. می ماند و پايدار است

اقعيتها و کتمان خطای خويش دو دوره تحوالت درکردن و
دوره ايکه حزب. چين را با يکديگر مخلوط می کنند

کمونيست چين در مواضع مارکسيستی لنينيستی قرار
داشت و دوره ايکه که تئوری ضد انقالبی و ارتجاعی

بر حزب کمونيست چين که نوع ديگری از“ سه دنيا“
ش را به خيانتکاران ملی و احزاب هواداررويزيونيسم بود

. حاکم گشتو همدستان امپرياليست آمريکا تبديل کرد،
اين دو “ مائوئيسم“رويزيونيستها با واژه از خود ساخته 

برژنفی -دوره را بهم پيوند زدند تا رويزيونيسم خروشچف
    .را بپوشانند

نويسندگان در حقيقت پايان نتيجه گيری را با ايجاد آشفته
ولی بهر صورت ما خواندن اين.  گذارندفکری باز می

کتاب را که عرصه جديدی در مبارزه با سوسيال
دموکراتيسم و تجديد نظر در مورد دوران استالين باز می

بيچاره آن شبه کمونيستهائی . کند به همه توصيه می کنيم
که بايد از اينکه رنگ جماعت شده بودند و مرتب با

 بخود بلرزند ود و می کنندمبارزه می کردن“ استالينيسم“
  .رنگ عوض کنند
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اين ديگر کمونيسم نيست . طبقاتی دولت باز می گذارد
، سوسيال دموکراتيسم است که ما با سکيسم استکائوت

نمونه های آن در آلمان و سوئد و اسپانيا و ايتاليا روبرو 
 نويسندگان به مبارزه دائمی ميان سوسياليسم و .هستيم

سوسيال “: سوسيال دموکراتيسم اعتقاد دارند و می نويسند
 يک رقيب ندموکراسی به عنوان يک ايدئولوزی همچنا

ر از نظر ايدئولوژی برای مارکسيسم انقالبی موذی  و موث
الزم به توضيح . “ددر جنبش طبقه کارگر باقی می مان

است که سوسيال دموکراسی جريانی خارج از جنبش 
آنها همواره . کمونيستی و ايدئولوژی بورژوازی است

رقيب موذی باقی می مانند و حتی توانسته اند تئوريهای 
، تئوری قتصاد را بر سياسترشد نيروهای مولده و تقدم ا

.  القاء کنندآنها اکونوميستی فروپاشی شوروی را به
نويسندگان به خواننده همان راه و ايده های سوسيال 
دموکراتها را معرفی می کنند و بجای واژه مشخص 
لنينيسم که بيان مبارزه لنينی و استالين با دشمنان طبقاتی 

م است از است و مارکسيسم مشخص دوران امپرياليس
مارکسيسم “مفهومی گنگ در شرايط امروز بعنوان 

حال آنکه انقالبی ترين مفهوم .  استفاده می کنند“انقالبی
        . همان مارکسيسم لنينيسم است و نه چيز ديگر

  .بيک نکته ديگر نيز بايد اشاره کرد
نويسندگان براحتی از کنار بزرگترين مبارزه ايدئولوژيک 

اين امر محصول بی توجهی آنها . ندقرن بيستم می گذر
، محصول عدم جسارت کمونيستی آنهاست تا نيست

 مهم نيست که کسی در .صادقانه به جانبداری بپردازند
مهم آن . اوضاع پيچيده جهان به اشتباه دچار آمده باشد
 صميمانه است که وقتی به اشتباه پی برد در تصحيح آن

جيه خطا ادامه  تو.بکوشد و به علل بروز آن پی ببرد
 وخيمتر از اشتباه نخست راشتباه است و عواقبش بسيا

   .خواهد بود
وقتی حزب کمونيست شوروی به سراشيب رويزيونيسم 
در غلتيد حزب کبير کمونيست چين و حزب کبير کار 
آلبانی و بسياری احزاب کمونيست ديگر به مقابله با اين 

ه در نطق رفيق انور خوج. نظريات ضد انقالبی برخاستند
تاريخی خود اتهامات خروشچف به رفيق استالين را 
مردود دانست و به تجديد نظر طلبی در اصول مارکسيسم 
لنينيسم خروشچف عليرغم تهديدات و فشار رويزيونيستها 

نشريه تئوريک . و محاصره اقتصادی آلبانی حمله کرد
 مرتب در دفاع از نظريات استالين در “آلبانی امروز“

. تصاد در سوسياليسم به انتشارات مهمی دست زدمورد اق
 ماده ای خط مشی بين المللی جنبش ٢٥رفقای چينی سند 

کمونيسم “کمونيستی را منتشر نمودند و با انتشاراتی نظير 
و يا در مکاتبات “ زنده باد لنينيسم“و يا “ کاذب خروشچف

: با حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی در زمينه های
 سير پيشرفت اختالفات بين رهبری حزب سرچشمه و“

آيا “، “مسئله استالين“، “کمونيست اتحاد شوروی و ما
مدافعين “، “يوگسالوی يک کشور سوسياليستی است؟

، “جنگ و صلحدو خط مشی در مسئله “، “استعمار نوين
، “دو نوع سياست همزيستی مسالمت آميز بکلی متضاد“
ن بزرگترين رهبران حزب کمونيست اتحاد شوروی چو“

ماهيت رويزيونيسم را به .. .و“ تفرقه افکنان عصر کنونی
بلشويکهای انقالبی شوروی برنامه خويش را . نقد کشيدند

منتشر کردند که از طريق کمونيستهای لهستان به اروپای 
اين بلشويکهای قهرمان توسط باند . غربی آمد و منتشر شد

ات در اختالف. خروشچف در شوروی سر به نيست شدند
ميدان . جنبش جهانی کمونيستی دنيا را به تکان وا داشت
ميليونها . بزرگی برای درگيری ايدئولوژيک گشوده شد

کمونيست در اين بحثها شرکت کردند و سطح آگاهی آنها 
اين در حالی بود که در شوروی و ممالک . ارتقاء يافت
 ، آثار بشدت کمونيستها را قلع و قمع نمودند،رويزيونيستی

استالين را ممنوع کردند و از کتابخانه ها برداشتند و 
رها کردند تا افسار گسيخته روشنفکران ضد کمونيست را 

 از کمک های مالی
 شما سپاسگزاريم

  . يورو٥٠٠. ط.رفيق ا
   يورو                      ١٠٠٠رفيق قديمی 

  . يورو٥٠از جنوب آلمان . رفيق د
  . يورو٥٠. س. قا نرف

  . يورو٥٠رفيق غزاله از سيدنی معادل
  . يورو٢٠رفيق جمشيد 

رفيق قديمی از جنوب آلمان از طريق پست
  .   يورو٤٠
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  ...امپرياليستها پذيرا نيستند
سويها با همان زبانیدر لبنان و گروگان گرفتن فران

که امپرياليستها سخن ميرانند اصل پول ايران را در
پس بگيرد ولی عليرغم“ اورديف“مورد کارخانه 

اين از جنبه حقوقی قرارداد ميان ايران و فرانسه
ملغی نشده است و دولت فرانسه موظف است
اورانيوم غنی شده برای رآکتورهای ايران را تامين

فرانسه برای“ فرام اتم“شرکت ايران با . نمايد
دو نيروگاه اتمی کارون سه و چهار به ساختن

مذاکره نشست و مقاوله نامه ای نيز در اين زمينه به
صرفنظر از اين تجربه دوم ايران. امضاء رسيد

قراردادهای متعددی با شرکتهای آلمانی برای
٦ و ٥نيروگاه اتمی بوشهر و نيروگاه اتمی اصفهان 

در زمان.  منعقد کرد٨ و ٧ه اتمی ساوه و نيروگا
٢٣رژيم گذشته مذاکراتی به عمل آمده بود تا 

، فرانسه وآلمان. نيروگاه اتمی در ايران تاسيس شود
ام سهمی از آنها را بعهده گرفته بودندآمريکا هر کد

و در استعمار جمعی ايران با خوشحالی شريک
يران قرارسوختی که آمريکائی ها در اختيار ا. بودند

.داده بودند قابليت تبديل به بمب اتمی را داشت
تجهيزات بازپردازش سوخت پلوتونيوم از طرف
آمريکا در اختيار رژيم ايران قرار گرفته بود و اين
امکان را بالقوه به ايران می داد که تفاله های اتمی

حال همان. را مجددا مورد استفاده قرار دهد
يون خود فروخته ايران کهامپرياليستها و اپوزيس

همدست آنهايند به خفقان دچار شده و در مورد نقض
تعهدات امپرياليستها در اينکه پولهای ايران را باال
کشيده و حاضر نيستند تجهيزات و سوخت اورانيوم
غنی شده را بر اساس توافقنامه ايران با آنها در

مهه. اختيار ايران قرار دهند سکوت اختيار کرده اند
سلطنت طلبان و مجاهدين و حزب کمونيست

بلغ ادعاها و اتهاماتکارگری ايران و نظاير آنها ُم
امپرياليستها هستند و از نقض تعهدات بين المللی

کسی نمی گويد که اين. ايران سخن می رانند
تعهدات را امپرياليستها در درجه نخست نقض کرده

ی مسترداند و حاضر نبوده اند حق ايران را به و
اتهامی که به ايران می توان زد اين است که. دارند

حقوق قانونی خويش را که در تمام قراردادهای بين
،المللی برای ايران برسميت شناخته شده است

 امپرياليستها با تمام وسايل مانع تحققحقوقی که
قانونی و رسمی آن شده اند و در راه تامين رسمی و

غير“ه اند ناچارا از طريق قانونی آن سنگ انداخت
 اين ادعا.بدست آورده است“  و غير رسمیقانونی

که چرا ايران برای تحقق حقوق قانونی اش به
امپرياليستها دروغ گفته است در مقابل نقض تعهدات
بين المللی امپرياليستها و اينکه مانع می شوند که
کشور ما به فنآوری هسته ای بر اساس قوانين و

ههای جهانی دست پيدا کند پشيزی ارزشقرارداد
ايرادی که به رژيم جمهوری اسالمی می. ندارد

توان گرفت اين نيست که چرا به امپرياليستهای
کالش و دروغگو و استعمارگر و جنايتکار و
،کاهبردار برای احقاق حقوقش دروغ گفته است
بلکه اين است که چرا حقايق را به مردم ايران نمی

 چرا.اه سازش و برگشت نداشته باشدگويد که ر
دست امپرياليستها را در نقض تعهداتشان رو نمی
کند؟ چرا وضعيت ده در صد سهام ايران در

را روشن نمی کند؟ چرا مردم“ اورديف“کارخانه 
ايران را نه با شعار و تحريک احساسات
ناسيوناليستی بلکه با آگاهی بخشيدن به نقش و

ستها که همواره خطری برایماهيت کثيف امپريالي
استقالل ايران و منطقه و جهان هستند بسيج نمی کند
تا پشتوانه عملی قدرتمندی برای حمايت از منافع

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

.ملی ايران در ميان خلقهای ايران بوجود آيد؟
مضحک است که در اين نزاع کسی پيدا شود و غم
امپرياليستها را بخورد و منطق استعمار را مورد

امپرياليستها و گماشتگان ايرانی. ار دهدحمايت قر
آنها می گويند که کشور ايران دارای منابع غنی نفت
و گاز است و لذا نيازی به اين ندارد که از انرژی

ايران دارای کمبود انرژی. هسته ای استفاده کند
ما چندين بار باين مسئله پاسخ گفته ايم که. نيست

 قبل ازسوخت فسيلی روزی و اين روز حتما
 است به پايان می رسد و“ظهور صاحب الزمان“

ممالکی که دست روی دست گذارده و در پی
آموزش فن آوری هسته ای نبوده اند و در اين
.عرصه سرمايه گذاری نکرده اند محکوم به مرگند
ممکن است اين دانشمندان فرهيخته بگويند خاطرتان

 مشکل سوخت“ظهور حضرت“آسوده باشد که با 
ما می گوئيم بر اساس ارزيابی ما. حل می شود

ظهور“منابع غنی نفت و گاز ايران قبل از 
 به پايان می رسد و مردم ايران بايد تا“حضرت
 آنوقت.از سرما يخ بزنند“ ظهور حضرت“فاصله 

امپرياليستها و صهيونيستها به ريش مردم ايران می
همين سلطنت طلبان و مجاهدين و حزب. خندند
نيست کارگری ايران که در آمريکا و کاناداکمو

زندگی خواهند کرد مردم ايران را هو کرده و به آنها
 خوب شما را فريب داديم تا چشمتان:خواهند گفت

مجاهدين در حين. کور شود و گول ما را نخوريد
انجام نماز جماعت به شما خواهند گفت حضرت

برهر ملتی اليق حکومتی است که “ :علی فرموده
  .“آن فرمان می راند

حال همين امپرياليستها که اين تبليغات ايدئولوژيک
را توسط عمالشان راه انداخته اند می خواستند در

. نيروگاه اتمی به ايران بفروشند٢٣ شمسی ٥٠دهه 
 که١٣٥٣بايد پرسيد که چگونه است که درسال 

منطقا منابع نفت و گاز ايران غنی تر از منابع
ايران“ غنی نفت و گاز“ کسی بياد منابع ،کنونی بود

نبود و حال بيکباره با الهام از کريستف کلمب به
کشف قاره های نفت و گاز در ايران نايل آمده است؟
چگونه است که فروش نيروگاه اتمی در آن زمان
مجاز بود و به گوشه قبای کسی بر نمی خورد و

  حال يکباره ممنوع شده است؟
نوکران آنها که در تنگنا قرار دارندسلطنت طلبان و 

و بايد چهره خودفروختگان را بپوشانند به حمايت از
امپرياليستها پرداخته و به شما می گويند که آمريکا
و اروپا اساسا مخالف حق ايران برای استفاده صلح

آنها اگر يک رژيم. آميز از انرژی هسته ای نيستند
خودشان به رژيمدموکراتيک در ايران سر کار باشد 

ايران بر اساس تعهدات بين المللی ياری خواهند
و از اين نتيجه می گيرند که اظهار نظر در. رسانيد

مورد حق غنی سازی اورانيوم در ايران و تجاوز
مطلوب امپرياليستها به ايران برای دموکراسی و
حقوق بشر و آزادی و رفع حجاب پس از سرنگونی

بنا بر منطق. طرح استرژيم جمهوری اسالمی م
آنها نخست بايد برای تحقق حقوق ايران در قرارداد
منع گسترش سالحهای هسته ای با امپرياليستها هم
آوا شد و سرنگونی رژيم ايران را طلبيد و پس از

 مردم ايران با روی کار آوردن،سرنگونی رژيم
مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران و برسميت

ن اعليحضرت در لباس مريدانشناختن اپوزيسيو
.منصور حکمت به همه حقوق خود خواهند رسيد
سخن  اين است که مگر رژيم محمد رضا شاه در

 شمسی حقوق بشر را رعايت٥٠ايران آنهم در دهه 
 مگر رژيم محمد رضا شاه رژيممی کرد؟

د که امپرياليستها تجهيزاتدموکراتيک بو

ش قرار دادهبازپردازش پلوتونيوم را در اختيار
بودند؟ فراموش نکنيم که رژيم محمد رضا شاه
ژاندارم منطقه خليج فارس و قاتل مبارزان ظفار بود
و جنبش آزاديبخش و دموکراتيک مردم ظفار را به
خاک و خون کشيد و سلطان سعيد و سلطان قابوس
مستبد قرون وسطائی را در عمان مورد حمايت

مردم ايران نيز کهپس اين حنای دشمنان . قرار داد
به ماهيت رژيم ايران تکيه می کنند و از مستبد بودن

بنظر حزب ما. آن سخن می رانند رنگی ندارد
،امپرياليستها از برسميت شناختن حقوق ايران

، اجرای تعهدات بينبازپرداخت وامهای ايران
المللی شان در مورد ايران و يا هر کشور ديگری که

واستهای آنها فرود نيآوردسر تسليم در برابر خ
اگر در ايران يک رژيم. سرباز خواهند زد

کمونيستی و انقالبی و دموکراتيک و ضد
امپرياليستی نيز بر سر کار آيد امپرياليستها حق غنی
کردن اورانيوم برای مصارف صلح آميز را برای

در ايران اگر به. آنها برسميت نخواهند شناخت
 زنده شود و زمام امورفرض محال دکتر مصدق نيز

را بدست گيرد استعمارگران تن به غنی کردن
اورانيوم توسط کارشناسان ايرانی که نان آنها را

همين مشکل را اکنون کشور. آجر می کنند نمی دهند
ونزوئال و کوبا دارند و فردا بوليوی و سوريه و

امپرياليستها به نوکرانی. فلسطين ووو خواهند داشت
د که کليد نيروگاههای اتمی را بهنياز دارن

.امپرياليستها بدهند و کاری به کارشان نداشته باشند
همانگونه که رژيم دست نشانده محمد رضا شاه عمل
می کرد و مخارج گزاف تحقيقات و تاسيس کارخانه

آنها. های آنا را از جيب مردم ايران می پرداخت
 را ازهوادار نوکرانی هستند که خودشان نيروگاهها

امپرياليستها بخرند ولی کارشناسان امپرياليستی را
به کشور راه دهند و به آنها حقوقهای گزاف دهند و
ميله های سوخت اورانيوم غنی شده را به قيمتهای
گزاف يعنی به قيمت خون پدرشان از آنها بخرند و
آنها هر وقت نخواستند آنها را نفروشند و يا به قيمت

نيروگاههای اتمی بايد با ثروت. گرانتر بفروشند
مردم ايران ساخته شود ولی مهارش در دست
امپرياليستها باشد تا چون اهرمی سياسی برای

سخن. مقاصد استعماری خويش از آن استفاده کنند
بر سر استعمار و بردگی و به اسارت کشيدن مردم

ما همين تجربه را در شرکت نفت ايران. ايران است
ل از ملی شدن صنعت نفت داشتيم وو انگليس قب

تاريخ را نمی شود بار ديگر با همان مضمون تکرار
مردم ايران نبايد کاری را که خود می توانند. کرد

بکنند و بر سرنوشت خويش حاکم باشند در اختيار
ديگران بگذارند و در ازای دريافت آن به آنها مبالغ

،هااين منطق منطق امپرياليست. گزاف بپردازند
کيهان لندنی سلطنت طلب و حزب کمونيست
کارگری ومجاهدين خلق است و نه منطق مردم

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی وظيفه. ايران
اين سرنگونی به نفع مردم ايران. مردم ايران است

و در خدمت آنها تغييری در سياست امپرياليستها در
دفشار به ايران و تهديد و ارعاب ايران و در مور

، نقض حقوقحقوق قانونی ايران هرگز نخواهد داد
 ولی اين سرنگونی.ايران همچنان باقی خواهد ماند

توسط نيروای انقالبی و ضد امپرياليست و
 پايگاه عظيم،دموکرات و يا کمونيستهای ايران

مردمی که پويائی و مداومت الزم را دارد در دفاع
آنروز. داز حقوق حقه خلق ايران فراهم خواهد آور

نيز ما بايد برای تحقق حقوق ايران بر ضد
  .امپرياليستها برزميم

*****  
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

 که از پشت به جنبشرويزيونيسم رياکار را
  . کمونيستی خنجر می زد مشکل می ساخت

در چنين شرايط وظيفه کمونيستها دو چندان سخت
بود زيرا به اسراری پی برده بودند که ديگران هنوز
از کنه نتايج آن بی خبر مانده و آينده تاريک تکامل

اين. رويزيونيسم و فروپاشی شوروی را نمی ديدند
ام قوا و به خطر انداختن هستیبود که بايد با تم

خويش با برافراشتن مشعل مبارزه طبقاتی هستی
طبقاتی و ملی را نجات می دادند و تالش می کردند

 حقايق آشناابکه مبارزان راه آزادی طبقه کارگر 
   .فدا کردن خويش سرآغاز رهائی جنبش بود. شوند

کمونيستها در عين حال هوادر وحدت حزب هستند
ند که تفرقه در صفوف حزب طبقه کارگرومی دان

تفرقه در صفوف پرولتاريا خواهد بود و اين است که
همواره در عين اعتقاد به وحدت به امر مبارزه
.اصالحی درون حزب با مسئوليت برخورد می کنند
کمونيستها از امر وحدت حزبی همانگونه که رفيق
استالين در سوگندش به مزار لنين گفت چون مردمک

ليکن امر وحدت تا. چشم خويش حراست می نمايند
زمانی مقدس و قابل حمايت است که متکی بر

حزبی که ارکان اعتقاداتش. مارکسيسم لنينيسم باشد
را از دست داده و از مارکسيسم لنينيسم روی برتافته
است و هدفش تجديد نظر در اصول اساسی
مارکسيسم لنينيسم است هرگز قابل دفاع نيست و
.وحدتش تنها می تواند به طبقه کارگر ضربه بزند
اين حزب دمل چرکينی دارد که برای نجات تن بيمار
بايد فورا مورد عمل جراحی قرار گرفته و از بدن

آنوقت حزب سالمی که. حزب بدور افکنده شود
دوران نقاهتش را پشت سر می گذارد قوی تر از

 به عرصه، با اراده واحد با يگانگی انديشهگذشته
با تن. مبارزه می آيد تا کار مبارزه را به پيش برد

پس حفظ وحدت حزبی. بيمار نمی توان مبارزه کرد
که علی االصول امر مقدسی است و بايد با مسئوليت
کمونيستی به آن برخورد کرد تنها بر اساس اصول

  .کمونيستی مجاز است و الغير
ه ماهيتبر افراشتن چنين پرچمی زمانی مجازاست ک

ماهيت نيز زمانی تغيير می. تشکل تغيير يافته باشد
، عمده،يابد که دوری از کمونيسم به جنبه دائمی

اين. تشکل تبديل شده باشددرونی و نسبتا پايدار 
تغيير ماهيت را شما در برنامه و اساسنامه و در
.موضعگيريهای حزب هر روز و هر گاه می بينيد

ند مبارزه درونی به پاياندر اين مرحله است که رو
می رسد و روشن می گردد که بيماری حزب عالج

حال بايد توده ها را نسبت به اين بيماری. ناپذير است
مبارزه. خطرناک آگاه ساخت تا به کسی سرايت نکند

برای آگاه سازی توده ها نمی تواند يک مبارزه مخفی
اين مبارزه بايد. و پنهان از چشم توده ها باشد

، مستدل و با پيشنهادات سازنده و آينده، علنیروشن
.نگر و راه گشا همراه باشد و به توده ها دورنما بدهد
رفقای سه گانه ما با اقدام تاريخی در زمان بروز
رويزيونيسم در شوروی و در حزب توده ايران باين

آنها شاهد بودند. وظيفه کمونيستی خويش عمل کردند
ر مهاجرت از مواضع انقالبیکه حزب توده ايران د

“کمونيست“دست می کشد و خط مشی جديد حزب 
آنها مدتها با اين نظريات در. شوروی را می پذيرد

حد امکاناتی که در دست داشتند و حتی با احترام به
موازين سازمانی لنينی مبارزه کردند ولی زمانيکه
خط مشی رويزيونيستی رسما مورد تائيد حزب قرار

اضر نشدند آنرا بپذيرند و به آرمانهای حزبگرفت ح
اين اکثريت کميته مرکزی. توده ايران وفادار ماندند

حزب توده ايران بود که از حزب طبقه کارگر ايران
زيرا انشعاب آنها بر مبنای دوری. انشعاب می کرد

١١ادامه در صفحه  ...آنها از مارکسيسم لنينيسم

  ...پديده انشعاب و
  .به خطر نياندازند

تهر جدائی که سر انجام يک اقدام سازمانی اس
بنظر حزب ما بايد مضمون سياسی ايدئولوژيک

بهترين نمونه در تاريخ مبارزات سياسی. داشته باشد
مردم ايران و طبقه کارگر ايران  تاريخ آموزنده

وقتی ما می. مبارزات درونی حزب توده ايران است
خواهيم از گذشته جبنش انقالبی ايران بيآموزيم بايد

دوره اول فعاليتهايشگذشته حزب توده ايران را در 
  .مد نظر قرار دهيم

در درون حزب توده ايران انشعابات گوناگونی رخ
داد که از معروفترين آنها يکی همان انشعاب خليل
ملکی بود که در دشمنی با انترناسيوناليسم پرولتری
بپا خواست و تا آنجا رفت که سرانجام به پيشنهاد

وی از شاه. همکاری با رژيم محمد رضا شاه رسيد
خواهش کرد که دست وی را نبندد و برای مبارزه با
مارکسيست لنينيستها که بقول چپنماهای مدرن

بازناميده می شوند “ کمونيستهای سنتی“امروزی 
خليل ملکی می خواست بعنوان ابزار. بگذارد

 اين.ارتجاع حاکم عليه کمونيستهای ايران مبارزه کند
شنهاد را صالح ندانست واداره ساواک بود که اين پي

خليل ملکی که از هواداران مارشال تيتو و. نپذيرفت
 بسته بود“راه سوم“تيتوئيسم بود و به ظاهر دل به 

مخالفت خويش را بر مبنای دشمنی با اصول
کمونيسم قرار داد و ما شاهد پايان غم انگيز
سرنوشت وی و يارانش بوده ايم که حتی يک نفر

 از درونشان بيرون نيامد و هنرکمونيست انقالبی
بازماندگان آنها در نقالی و آسمان ريسمان بافی ضد

نازائی آنها ديگر امروز بر کسی. کمونيستی است
نه از مارشال تيتو چيزی باقی مانده. پوشيده نيست

انشعاب. است و نه از خليل ملکی و دار و دسته اش
ودخليل ملکی که متکی بر قشر روشنفکران حزبی ب

ماهيتا مبارزه ای ميان مارکسيسم لنينيسم و تيتويسم
بود که در همه عرصه ها به تجديد نظر در

در اين مبارزه اکثريت حزب. مارکسيسم پرداخته بود
و اکثريت کميته مرکزی در جانب مارکسيسم لنينيسم

  .  باقی ماند
  . حزب از اين مبارزه سربلند و قوی تر بيرون آمد

ز حزب توده ايران که کمر حزبدومين انشعاب ا
توده ايران را شکست انشعاب اکثريت کميته مرکزی

در پلنوم. حزب توده ايران از مارکسيسم لنينيسم بود
،يازده حزب توده ايران رفقای سه گانه احمد قاسمی

، عباس سغائی و پاره ای رفقایغالمحسين فروتن
ديگر حزبی در مقابل خط مشی رويزيونيستی حزب

اتحاد جماهير شوروی که به حزب توده“ مونيستک“
ساطورتهديد ايران تحميل می شد ايستادند و در زير 

شرافتجسورانه از   رويزيونيستی نرفته،مرگ
آنها اعالم کردند .به دفاع برخاستندکمونيستی خويش 

که همواره از مارکسيسم لنينيسم دفاع کرده و می
دی چه در موردکنند ولی حاضر نيستند به زير اسنا

ايران و چه در مورد خط مشی جنبش بين المللی
کمونيستی جهان صحه بگذارند که خيانت آشکار به
کمونيسم است و کمونيستها را به مغاک رويزيونيسم

آنها از اصل. و خيانت طبقاتی و ملی سوق می دهد
مبارزه طبقاتی که سرانجام بايد به کسب قدرت

ری پرولتاريا منجر شودسياسی و استقرار ديکتاتو
خطر رويزيونيسم مدرن بر خالف. حمايت کردند

رويزيونيسم کهن در آن بود که اين رويزيونيسم از
قله رفيع اعتبار کشوری سرازير می شد که دنيا در

همين فضای. ماهيت سوسياليستی وی ترديد نداشت
، همين قدرت حيثيت اتحاد جماهير شورویعمومی

 و ترديدا مشکل تر می ساختکار اين مبارزه ر
مبارزان را در جدائی از هيوالی رويزيونيسم تشديد

مقاومت قهرمانانه رفقای آلبانی و چين. می کرد
عليرغم فشارهای طاقت فرسای رويزيونيستهای
خروشچفی نشان می داد که رفقای سه گانه راه
خويش را بدرستی تشخيص داده و به اصول اساسی

همين مشکالت و.  وفادار مانده اندمارکسيسم لنينيسم
فضای عمومی نشان می داد که کار اين رفقا تا به چه

اقدام اين رفقای سه گانه حتی. قهرمانانه بوده است
در کنام دشمنان که با پيوستن رفيق امير خيزی
کمونيست پر سابقه و قديمی ايران به سازمان

، يک اقداممارکسيستی لنينيستی توفان کامل شد
  .تاريخی و سترگ بود

در درون حزب توده ايران از بدو تولد آن همواره
حزب در برخورد. نکات مورد اختالف فراوان بود

به ماهيت بورژوازی ملی در ايران دارای روش
حزب در برخورد به. يکسان و بی خدشه ای نبود

، مرداد دارای نظر يگانه ای نبود٢٨مسئله کودتای 
،ئله آذربايجان و کردستانحزب در برخورد به مس

، نظر واحدی نداشتدر برخورد به مسئله نفت شمال
ولی يک رفيق کمونيست می داند که توسل به اسلحه
انشعاب و جدائی سازمانی از حزب بايد بر اساس

صورتو استناد به آن اعتقاد به مارکسيسم لنينيسم 
 هر اختالف سياسی نبايد و نمی تواند به.گيرد

اختالفات سياسی ای وجود دارد. نجر شودانشعاب م
که به تحليل از اوضاع روز بر می گردد و مبنای
اشتباه آن می تواند ناشی از عدم معرفت کافی و
محدود بودن اطالعات و يا در دسترس قرار نداشتن
داده هائی باشد که برای يک تحليل همه جانبه

شبيه اين اختالفات همواره در حزب. ضروری است
روز می کند و سرانجام با برخورد صميمانه وب

اختالفاتی نيز در. علمی قابل بررسی و رفع است
عرصه سياسی بروز می کند که ريشه تئوريک و يا

چنين اختالفاتی چون زمينه. ايدئولوژيک دارد
، در هر لحظه وعميقتری دارد بروزش اتفاقی نيست

مونمض در هر حادثه به شکلی ديگر وليکن با همان
برخورد بهر يک از اين. ظاهر می شودقديمی 

بايد برای مبارزه با. اشتباهات نمی تواند يکسان باشد
اين اشتباهات ابزار متناسب با آن را که کارآئی

مبنای يکی از اين. ممکن را داشته باشد برگزيد
اشتباهات خطای معرفتی است و ديگری منفعت

زمانی نيزاين برخورد در عرصه سا. طبقاتی است
اين بدان مفهوم است که اگر رفيقی. تجلی می يابد

باين نتيجه رسيد که حزبش به مبانی کمونيستی
اعتقادی ندارد و براهی در افتاده که ماهيت وی را
مخدوش کرده و اين انحراف ايدئولوژيک در عمل و
در سياست به همکاری طبقاتی و همدستی با

ود بايد با برافراشتنامپرياليسم و ارتجاع منجر می ش
پرچم مارکسيسم لنينيسم به توده کارگران و
کمونيستها نشان دهد که راه صحيح از کدام طرف

بايد مشعل مبارزه طبقاتی را بر سر راه. است
مبارزان بگيرد تا آنها موفق شوند در پرتو انوار اين

 راه را از چاه تشخيص، روشن ايدئولوژيکمشعِل
خن بر سر يک مسئوليتدر اين جا س. دهند

بايد بيک. کمونيستی و وجدان انقالبی حزبی است
مبارزه مهم ايدئولوژيک برای دفاع از اصالت و

زيرا فقط در. حقانيت مارکسيسم لنينيسم دست زند
اين عرصه است که می توان چهره دشمنان کمونيسم

ويژه گی رويزيونيست خروشچفی در. را روشن کرد
زيونيست بودن خويش اعترافاين بود که به روي

نمی کرد بلکه خويش را مدافع طبقه کارگر و
کمونيست جا می زد و در ضمن از منبع اتحاد
جماهير شوروی که از اعتبار بين المللی و در نزد

از احترام خاصی برخوردار بود نشاتو کمونيستها 
می گرفت و اين امر کار شناخت و مبارزه با
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در اين مقاله ما قصد داريم به اين امر اشاره کنيم که
انشعابگر کسی است که از مارکسيسم لنينيسم

انشعاب بايد زمانی صورت گيرد. انشعاب می کند
که معلوم شود حزب به تغيير ماهيت دچار شده است

آنوقت بايد دامنه. و امکان اصالح آن ممکن نيست
ولوژيک را که از قبل شروع شده بودمبارزه ايدئ

گسترش داد و تعميق کرد و ضد انقالب را از
تصميم به اين کار مهم بايد. صفوف حزب پاک نمود

نمی. با احساس مسئوليت کمونيستی صورت پذيرد
شود هر اشتباه حزبی و يا رهبری را در حالی که
هنوز ماهيت حزب در مجموع خويش کمونيستی

،ه صفوف تشکل پرولتاريا قرار داداست بهانه تجزي
اين روش خرده بورژوائی است که با تفرقه افکنی
حيات خرده بورژوای خويش را بازتوليد می کند و
هر اشتباه حزبی را بدون توسل به توجيه کمونيستی

اين نوع برخورد غير. وسيله انشعاب قرار می دهد
مسئوالنه همواره دستآويزی برای خرده بورژواها و
يا دشمنان طبقه کارگر است که حزب را به تجزيه

، کار خرده بورژواها فقط تنظيم فهرستی ازبکشانند
نارضايتی ها و غر زدنهای متعارف است که مورد

بيچاره ها تصور می کنند که تاريخ. پسند آنها نيست
با تولد آنها آغاز شده است و هر چه قبل از آنها بوده

رژوا فقط خودش راخرده بو. است مطرود است
فقط مواضع خودش. مرکز جهان می پندارد

 و قبل از وی همه ضد انقالبی بودهاست“ انقالبی“
بحثهای زائد“خرده بورژا خود را درگير . اند

 نمی کند فورا“تئوريک و ايدئولوژيک خسته کننده
مثال. طرفدار عمل است که کار را يکسره کند

 بهانه که حزب درانشعاب از حزب توده ايران باين
مقطعی در مورد حکومت دکتر مصدق سياست

٢٨درستی نداشته است و يا اينکه حزب در مقطع 
مرداد به مقاومت مسلحانه دست نزد و يا چرا حزب
جنبش مسلحانه آذربايجان را به جنبش عمومی
سراسر ايران بدل نکرد و نظاير آنها نمی تواند

د که غيراين نوع برخور. اقدامی درست باشد
مسئوالنه و خرده بورژوائی است راه را برای

می کنند باز می گذارد“ خانه خاله قهر“کسانيکه از 
 کار به.و به هرج و مرج در درون جنبش می کشاند

جائی می رسد که بی مسئوليتی به فضيلت بدل می
شود و هر کس به استناد يک سياست جداگانه معين

ز تشکل موجود جدا شدهو يا يک برخورد نارفيقانه ا
و با سرهمبندی چند تا شعار دهان پرکن تشکل
جديدی بوجود می آورد بدون اينکه توضيح دهد
علت انشعاب چه بوده و به چه علت به تشکلهای
موجود نپيوسته و لزوم بر پائی تشکل جديدی را که
.ماهيتا با بقيه در تناقض است احساس کرده است

غله فراوان از اينجنبش هم بعلت ضعف و مش
گروهها و تشکلها توضيح الزم را نمی خواهد که از
هويت سياسی خويش دفاع کنند و ضرورت حيات و
.بقاء خويش را به طبقه کارگر توضيح دهند
تشکلهائی هستند که عليرغم اينکه ذره ای به
سوسياليسم اعتقادی ندارند ولی برای فريب افکار

د را چپ وعمومی و طبقه کارگر هنوز خو
نام کمونيستی سرپوش هويت. کمونيست جا می زنند

کار حسابرسی آنچنان. ضد کمونيستی آنها است
.درهم ريخته که امکان اختالس فراوان شده است
مضحک اين است که تشکلهائی که باين نحو زاده و
علت جدائيشان انحراف و يا قبول مارکسيسم لنينيسم

ه بعد با همان تشکلنبوده است طبيعتا از چند هفت
قبلی اتحاد عمل برقرار می کنند و مرزهای طبقاتی
را مخدوش می کنند و مردم را به گمراهی می

ريشه اين انحراف در موجبات انشعاب و. کشانند

اگر کمونيستها مرزهای خويش را از. جدائی است
کمونيست نماها متمايز نکنند مردم و طبقه کارگر در

ا بفهمند که حق با کيست و چهکجاز روند مبارزه 
کسانی واقعا به دانش مبارزه طبقاتی مسلط هستند و

به. با مسئوليت به سرنوشت مردم برخورد می کنند
سرنوشت انشعاباتی که با ماهيت خرده بورژوائی
صورت گرفته است نگاه کنيد همه آنها سترون بوده

ی به سراند و نتوانسته اند از قله کوه پرمدعای گُل
هنر آنها سقوط از يک ورطه. اين جنبش بزنند

ريشه. خطرناک به منجالب متعفن بعدی بوده است
همه اين انحرافات در ماهيت خرده بورژوائی و در
.عدم شناخت از مارکسيسم لنينيسم بوده است
انشعاباتی که بر اساس مارکسيسم لنينيسم صورت
سنگيرد راهی جز آن ندارد که به ورطه پوچی و يا

  .و سرخوردگی و توبه کاری سقوط کند
اين است که امروز در ايران و بسياری ممالک
ديگر با بروز رويزيونيسم با موجی از سردرگميها
و پراکندگيها روبرو هستيم که همه خويش را
کمونيست و مارکسيست لنينيست می دانند ولی
حاضر نيستند به تشکلی بپيودند که از نظر قدمت و

ايت از مارکسيسم لنينيسم بر همه آنهاحقانيت حم
  . پيش کسوتی دارند

اگر اهميت دفاع از مارکسيسم لنينيسم و تقويت اين
ايدئولوژی بر آنها روشن باشد، اگر بفهمند که
پراکندگی نهضت کارگری ريشه اش در پراکندگی
نهضت کمونيستی است، اگر جای عمده را با غير

راه آسان میعمده تشخيص دهند آنگاه انتخاب 
بر اساس آموزشی که) توفان(حزب کار ايران. گردد

از مبارزه ايدئولوژيک در درون حزب توده ايران و
اختالفات درونی سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان
گرفته و به هضم اين مهم موفق گرديده است و براين

در) توفان(اساس و اعتقاد به ايجاد حزب کار ايران
 نايل آمده است با مسئوليتيک وحدت نوين

کمونيستی به اين مهم برخورد می کند و معتقد است
که هم اکنون نيز بايد مرزهای تمايز ميان

و“ سوسياليستها“ لنينيستها و -مارکسيست
 ضد استالينيستها را روشنو“ مارکسيستها“

برای حزب ما رفيق استالين پرچم است و. نگهداشت
پرولتاريا را در عرصهرهبری سی سال ديکتاتوری 

بدون تجليل از. شوروی و جهان بعهده داشته است
 سخن گفتن از سوسياليسم در شوروی و ياد،استالين

 ماليم بگوئيم و، چنانچهکردن از انقالب اکتبر
نخواهيم واژه احمقانه را در موردش بکار نبريم

استالين معمار بزرگ سوسياليسم. حرف پوچی است
 سوسياليسم ديگری بغير از آن دردر شوروی بود و

جهان نبوده است و در همان زمان نيز پيامبر و علم
غيبگوئی وجود نداشت تا بديل ديگری را ارائه دهد

  .و تا امروز هم پيدا نشده است
امروز مبارزه ايکه در عرصه ايدئولوژيک در
گرفته است ادامه همان مبارزه قديمی در شکل نوين

رچم حمايت از لنينيسم راامروز بايد پ. است
دشمنان لنينيسم که دشمنان کمونيسم. برافراشت

هستند با همان شيوه های خروشچفی بر روی لنينيسم
خنجر می کشند و در خفا همان حرفهای

 و، بوخارينيستهارويزيونيستها و تروتسکيستها
آنها امروز هم فاقد. کائوتسکيستها را تکرار می کنند

و اقتصادی در يک کشور پيروزمندآلترناتيو سياسی 
بايد اين مبارزه را علنی کرد و. سوسياليستی هستند

دشمنان لنينيسم را که از يک مبارزه علنی هراس
اين مبارزه به روشنی ياری می. دارند بر مال نمود

 . رساند و کمونيستها را تقويت می کند
*****  

  ...پديده انشعاب و
آنها با پذيرش نظريات. گرفتصورت می 

رويزيونيستی ماهيت انقالبی خويش را تغيير دادند و
ديگر نمی شد در کنار اين جمع ضد انقالب فعاليت

  .کرد
اين مهم نيست که اکثريت و اقليت به چه نسبتی

کميت هرگز تعيين کننده ماهيت. تقسيم می شوند
اين مهم است که کدام خط مشی بر آنها غالب. نيست
هم اکنون تعداد  اعضاء احزاب سوسيال. است

دموکرات و يا دموکرات مسيحی ها از کمونيستها
ی دليلبيشتر است ولی اين قدرت عددی و کّم

حقانيت آنها نيست دليل ضعف ماست دليل خيانت
رويزيونيستها و فريب مردم و طبقه کارگر توسط

  . آنهاست
ماشاتوقتی کسی به بيماری پی برد ديگر نبايد م

، زيرا مماشات همواره باعث گمراهی و ايجادکند
زمينه مهيا برای عوامفريبی دشمن طبقاتی در درون

 هر چه اين مماشات با دشمن طبقاتی.حزب است
بيشتر طول بکشد حقانيت امر مبارزه و جدائی کند

زيرا. تر می شود و توجيه آن مشکلتر خواهد شد
داده می شود تازمان درازی در اختيار دشمن قرار 

تشديد مبارزه طبقاتی در. رفقای حزبی را کور کنند
درون حزب و سرانجام برافراشتن پرچم مبارزه
برای تصفيه حزب از اپورتونيستها و ضد انقالبيون

مهم اين. يک وظيفه تاريخی و اقدامی مسئوالنه است
در. نيست که اقليت و يا اکثريت در کدام طرف است

کيفيت. ت نقش تعيين کننده ندارداين مبارزه کمي
حزبی مارکسيستی. است که نقش تعيين کننده دارد

لنينيستی با صد نفر عضو در نزد ما ارزشی صدها
برابر از تشکلی ضد کمونيستی با صدها هزار

اقليت و يا اکثريت بخودی خود گويای. عضو دارد
، زايندهاقليتی کمونيستی آينده را دارد. حقانيت نيست

ت و رشد می يابد حال آنکه اکثريتی ضداس
کمونيستی و رويزيونيستی ميرا است و تحليل می

 افراشتن پرچم روشن مارکسيستی.رود تا نابود شود
لنينيستی از سقوط اعضاء و به ياس دچار شدن آنها

، آنها را برای پيشبرد امر خوب بسيججلو می گيرد
اگر به .می کند و اين است که پايدار خواهد ماند

گذشته حزب توده ايران بازگرديم می بينيم که بر
مبنای اين تحليل تاريخی در حقيقت اين رفقای سه
،گانه نبودند که از حزب توده ايران انشعاب کردند

که ازاين اکثريت بزدل کميته مرکزی بود 
بهمين جهت نيز. مارکسيسم لنينيسم انشعاب کرد

 که به حزب کارسازمان مارکسيستی لنينيستی توفان
خويش تکامل يافت از همان بدو امر) توفان(ايران
همواره ادامه دهنده راه حزب توده ايران می، را

دانست و معتقد بود که توفان است که مدافع
مارکسيسم لنينيسم و سنتهای انقالبی حزب کمونيست

شعار احياء حزب. ايران و حزب توده ايران است
 سنتهای انقالبی جنبشطبقه کارگر ايران احياء

، بيان اين واقعيت بود که رفقایکمونيستی ايران بود
ما ادامه دهنده راه حزب توده ايران هستند و همه
توده ايهای مارکسيست لنينيست بايد به حزب خود

 کميته مرکزی حزب رويزيونيستی توده.بپيوندند
ايران در حقيقت برای فريب کمونيستها عنوان حزب

اينکه چه حوادثی. ان را غصب کرده بودتوده اير
خارج از اراده رفقا قاسمی و فروتن سير حوادث را
به جهتی راندند که رويزيونيستهای راست به ياری

که در مقابل مارکسيسم“ چپ“رويزيونيستهای 
را“ گواريسم“و“ کاستريسم“انحرافی لنينيسم پرچم 

اين راه خالصی يافتند از حوصله بر افراشته بودند
  . مقاله خارج است
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پديده انشعاب و 
برخورد 

مارکسيست 
  لنينيستی
يسيون ايرانشما وقتی به به منظره سياسی اپوز

.نگاه می کنيد نمی توانيد از شگفتی دست برداريد
در اينجا سخن ما بر سر اپوزيسيونی است که

  .خود را بهر تقدير چپ می شناسد و می نامد
البته هدف ما در نگارش اين مقاله آن نيست که
تاريخچه همه اين انشعابات را مورد ارزيابی قرار

آنها پی برده ودهيم و به صحت و سقم و حقانيت 
اين وظيفه امروز در دستور کار. حکم صادر کنيم

حزب ما قرار ندارد و در آينده نزديک نيز قرار
در پاره ای از اين حوادث حزب. نخواهد داشت

توده ايران تا زمانيکه ماهيت کمونيستی داشت به
اظهار نظر پرداخته و از جمله در مورد ماهيت

،، خنجی احمد جالل آل،انشعاب خليل ملکی
  .اظهار نظر کرده است... حجازی و

بنظر ما مهم اين است که به رهنمودهائی برای
آينده اشاره کنيم و از اين رهنمودها که ناشی از
تجربه گذشته است پند بگيريم تا در اين راه پر
مخاطره و دشوار آتی سره را از نا سره هر چه

که برزودتر تشخيص دهيم و مالکهائی بر شماريم 
اساس آن بتوان آموزش يافت تا سره را از ناسره

اين شيوه کار کمکی به همه مبارزان. تشخيص داد
راه آزادی طبقه کارگر است تا نجات خويش را با

١٠ادامه در صفحه  ...سقوط در ورطه جديدی

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. ه ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن ب. است

به ما کمک مالی. مارا 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،.  بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمرسانيد، زيرا ما تنها با اتکا

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  امپرياليستها پذيرا نيستند که نانشان آجر شود
ن حق مسلم ايرانهم آوائی با امپرياليسم، پيرامو  

 
اين امر يکی از رموز. هميشه بايد از تجارب گذشته آموزش گرفت و از آن جمعبندی الزم را به عمل آورد

خوب است که تا حدودی از تجربه مبارزات ضد استعماری مردم ايران بياموزيم و. موفقيت هر ملتی است
امپرياليست آمريکا در پی. وم امپرياليستها پی ببريمتاريخچه فعاليتهای اتمی را از نظر بگذرانيم تا به نيات ش

و بخاطر بازاريابی برای محصوالت اتمی خويش يک رآکتور اتمی به“ اتم برای صلح“سياست دروغين 
 در صد کار می کرد در دوران رژيم گذشته به٩٣ظرفيت پنج مگاوات که با سوخت اورانيوم بسيار غنی 

 از آن استفاده ميشد و امپرياليستها و صهيونيستها از اورانيوم١٣٥٧تا سال ايران با مبلغ گزافی فروخت که 
دولت آمريکا . درصدی آن که نقش دو منظوره داشت و می شد از آن بمب اتمی ساخت نمی ترسيدند٩٣

برای جدا سازی پلوتونيوم را نيز که هم اکنون آنرا منبع خطری برای صلح“   Hotcellهات سل “تجهيزات 
البته نظارت بر اين رآکتور در کشور. ی قلمداد می کند در اختيار دولت وقت ايران قرار داده بودندجهان

در يد اختيارات امپرياليست آمريکا قرار داشت و ايرانی ها بايد سرافکنده“  و ملی محمد رضا شاهمستقل“
زرگوارانه ساختمان آن تاسيسات را بناايرانيها حق داشتند ب. مطيع اوامر نمايندگان استعمار در ايران می بودند

 بسيار برای تجربيات امروزAMPتاريخچه اين قرارداد ميان دولت وقت ايران و کمپانی آمريکائی . کنند
گفتار دکتر علی اصغر آزاد از بنيان گذاران سازمان انرژی اتمی ايران در مورد راه اندازی. آموزنده است

  .استعماری آمريکا را بر مال می کندرآکتور اتمی دانشگاه تهران نقش 
 طبق قرار داد تمامی عمليات نصب ماشين آالت و وسايل کنترل رآکتور به عهده کمپانی مذکور و تمامی

، همه روزه عدهبا وجوديکه از آغاز کار. کارهای ساختمانی رآکتور به عهده مقاطعه کاران ايرانی بود
، درتعقيب می کردنددستگاههای کنترل رآکتور را از نزديک ، عمليات نصب مرکزمعدودی از کارشناسان 

حل نصب رآکتور يعنی در موقعی که نصب دستگاههای کنترل رآکتور و همچنين سيستم هایاآخرين مر
بر اساس يک سياستتصفيه آب استخر و ماشين آالت تهويه رآکتور شروع شده بود بدون هيچ مقدمه ای 

آن روزاز . ورود کارشناسان مرکز به محوطه کارگاه جلوگيری به عمل آمداز استعماری  و امپرياليستی 
کارشناسان به کارگاه راه نيافتند تا روزی که عمليات نصب ماشين آالت رآکتور خاتمه يافت و آماده تحويل به

کهامپرياليستها به تعهدات خويش عمل نمی کردند و نمی خواستند که کارشناسان ايرانی . مرکز اتمی شد
مخارج و هزينه های رآکتور را داده بودند و در واقع آن رآکتور را با اصول فنآوری آن از نظر حقوقی خريده

ما در. آنها می خواستند ايرانی ها همواره وابسته به استعمار باقی بمانند. بودند سراز کار رآکتور در آورند
شرکت.  نفت نيز با اين وضعيت روبرو بوديمتجربه تاريخ مبارزات مردم ايران در دوران ملی شدن صنعت

.نفت انگليس در ايران به هيچکدام از تعهدات خويش در مورد آموزش کارشناسان ايرانی رفتار نکرده بود
و با کارگران و کارشناسان ايرانی مانند برده رفتار. نفت ايران را از راه لوله های قاچاق به بصره می دزديد

ستن اعتصاب کارگران از کارگران و کارشناسان هندی که زير سلطه امپرياليستآنها برای شک. می کرد
.امپرياليست آمريکا حال پا در جای پای امپرياليست انگلستان می گذاشت.  استفاده می کردند،ندانگلستان بود

 در که برای نصب رآکتورAMP بهمين جهت بود که ماموران استعمار آمريکا  يعنی کارشناسان کمپانی 
تهران بودند بدون دادن کوچکترين آموزشی به کارشناسان مرکز به کلی کنار کشيدند و اميد به اين بستند که از
ناتوانی علمی و فنی کارشناسان مرکز سود جسته و با فشار و ارعاب و شکستن روحيه از موقعيت برتر

  .بر دانشگاه ايران تحميل کنند امضای قرارداد ديگری را برای اداره موقت امور رآکتور ،استعماری
 نيروگاه٢٣ايجاد .  ميليارد ريال سرمايه گذاری کرد٢٠٠دولت وقت ايران برای آموزش فنآوری هسته ای 

١٣٥٣در همين رابطه در سال .  مگا وات هدف اصلی و اساسی دولت قرار گرفت٢٣٠٠٠اتمی با ظرفيت 
تمندانه وام داده شد تا يک کارخانه غنی سازی اورانيوميک ميليارد دالر به دولت امپرياليست فرانسه سخاوا

.را خريداری کرد“ اورديف“ در صد از سهام شرکت ١٠در پی آن . را از جمله با پول ايران تاسيس کند
تا به امروز نيز اين سهام. ، اسپانيا و ايتاليا بود، بلژيکتاسيسات مذکور کنسرسيومی از کشورهای فرانسه

گفته می شود که دولت. رژيم ايران نيز در مورد آن سکوت اختيار کرده است. نی نداردايران وضعيت روش
فرانسه بر خالف تعهداتش حاضر نشده است نه پول ايران را پس دهد و نه اورانيوم غنی شده در اختيار ايران

زده است و حال همينامپرياليست فرانسه نيز مانند امپرياليست آمريکا و انگلستان به زير تعهداتش . بگذارد
امپرياليستها که تعهدات خويش را عمل نکرده اند و حق ايران را به وی نمی دهند مجددا پيشنهاد می کنند که

توگوئی آنها به تعهدات. اورانيوم غنی شده بايد در کشور ثانی تهيه گردد و سپس به ايران تحويل داده شود
رژيم. با بی شرمی چنين شرايطی را به ايران تحميل می کنندگذشته خويش در اين زمينه عمل کرده اند که 

ايران نيز ضرورتی نمی بيند که مرتبا اين مانورها و تاکتيکها و تهديدات و قلدريهای امپرياليستها را برای
.د با امپرياليستها بر سر منافع ملی ايران را باز بگذارن سازِش عقِبزيرا آنها می خواهند دِر. مردم روشن کند

بازهم گفته می شود که دولت ايران در. آنها در پی امنيت رژيم خويش هستند و نه در پی حفظ منافع ملی ايران
   ٩ادامه در صفحه  ... خفا و بطور غير رسمی برای بازپس گرفتن حقوق ايران موفق شده است با آدمربائی
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