
 

 
 

روسيه در مورد ) بلشويک(بيانيه حزب کمونيست
  مناقشات در قفقاز

همانگونه که سنت وی بوده است از مبارزات بلشويکهای) توفان(زب کار ايرانح
ده است و نظريات آنها را به مردم جهانروسيه چه در گذشته و در چه در حال دفاع کر

ما می خواهيم نشان دهيم که طبقه کارگر. و طبقه کارگر ايران عرضه نموده است
کمونيسم را نمی شود به بند کشيد و نابود. روسيه و بلشويکها زنده اند و پيکار می کنند

نظام. اپذير استزيرا کمونيسم نياز زمان است و از دل زمين بيرون می آيد و فنا ن. کرد
  .ظالم سرمايه داری کمونيسم را می زايد و گورکن خودش است

طبيعی است که در اثر خيانت رويزيونيستها در جهان و) توفان(برای حزب کار ايران
،، اکونوميستها، ليبراليستهادامن زدن به تشتت ايدئولوژيک از جانب تروتسکيستها

يافتن شاهراه حقيقت بدون گذار از... استريستها و، ک، گواريستها، مارگليستهاآنارشيستها
سندی که در زير مالحظه می کنيد ماهيتا سندی. وبلنديها ميسر نيست یسنگالخها و پست
اين سند با موضعگيری رويزيونيستی و سوسيال شونيستی دارودسته. کمونيستی است

ن اين پيام دفاع ازمضمو. زيوگانف که نماينده قانونی امپرياليسم روس است فرق دارد
   .، دفاع از حقوق خلقها و افشاء ماهيت قدرتهای امپرياليستی استمبارزه طبقاتی

 ٣ ادامه در صفحه...، روسيه امروزیروسيه کنونی کشور مستعمره نيست

، سرشت مارکسيسم تکامل در وحدت
  )٢(است

  گرايش ضد مارکسيستی -
  مارکسيسم غربی

که توسط” مکتب فرانکفورت”تئوری ” م غربیمارکسيس”چيست؟  ”مارکسيسم غربی”
، از لحاظ مصمون خود ووشنفکران و از آنجمله مارکوزه پايه گذاری شدعده ای از ر

از ديدگاه نظريه پردازان آن چيزی بود در مقابل مارکسيسم و آلترناتيوی که ميبايست به
، درکرد قرن حاضر ظهور ٣٠اين مکتب در سالهای دهه . جای مارکسيست می نشست

، جنبش انقالبی کارگری در اروپا که با انقالبموقعيکه فاشيسم بر آلمان مستولی گشته
اکتبر روسيه اوج گرفته بود فرونشسته و وضع اقتصادی و سياسی کشورهای سرمايه

  .داری کم و بيش تثبيت گرديده است
، سياست ویمارکس يعنی از مبارزه طبقات”پيروان مارکسيسم غربی از انديشه اساسی 

آنها می خواستند. ، فلسفه و اخالقيات پرداختنددولت روی گردانيدند و به فرهنگ
 ٤ ادامه در صفحه...تصوير جديدی از مارکسيسم به عنوان يک تئوری”

 

 )٢(حمايت رويزيونيستی از رفيق استالين
  رهبر جديد رويزيونيستها
آقای: توضيح می دهند کهنويسندگان اين اثر رويزيونيستی و ناسيونال شونيستی 

-تحصيالت خود را در دانشکده فيزيک. بدنيا آمده است ١٩٤٤زيوگانف در سال 
دوره فوق ليسانس ١٩٨٠رياضی ابتداء در دانشگاه تربيت معلم آرلوف و سپس در سال 

خود را در رشته علوم انسانی در آکادمی علوم انسانی به پايان رسانده و به اخذ درجه
به عضويت حزب ١٩٦٦در سال . ی علوم موفق شده استنامزد دکترا

همزمان. اتحاد جماهير شوروی در آمده است) توفان-بخوانيد رويزيونيست(کمونيست
سازمان جوانان حزب به کار پرداخته مدتی در دانشگاه، در اتحاديه های کارگری

دبير ١٩٧٢- ١٩٧٤تربيت معلم آرلوف به تدريس اشتغال داشته و پس از آن در سالهای 
در ١٩٨٣اول کميته ايالتی سازمان جوانان حزب در استان آرلوف و بعد از آن تا سال 

تا ١٩٨٣از سال . سمت دبير کميته ايالتی حزب در آرلوف به کار اشتغال داشته است
-بخوانيد رويزيونيست(در شعبه ترويج و تبليغات کميته مرکزی حزب کمونيست ١٩٨٩
در. داء به کار و سپس در مقام مسئول شعبه کار می کرده استاتحاد شوروی ابت) توفان

در اين. عين حال معاونت شعبه ايدئولوژِی کميته مرکزی حزب را بر عهده داشته است
-بخوانيد رويزيونيست(زيوگانوف پس از تشکيل حزب کمونيست: سند اضافه می شود

  ٧ امه در صفحهاد... ، در کنگره موسسان حزبجمهوری فدراتيو روسيه) توفان

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــگار
 

رفيق انور خوجه 
  کمونيست بزرگ

  .جنگها بی پايان بود
  آلبانی در خون تپيد

  اما برده نشد
  .و چنان ماند که بود

  خون نثار کرد تا هرگز
  چون گاوان باربر يوغ بر گردن ننهند

  وی شرف البانی 
  و شخصيت انسانی را 

  .پاسداری کرد
  )يم فراشری شاعر آلبانی قرن نوزدهمنع(

سالگرد صد سالگی رفيق  ٢٠٠٨اکتبر  ١٦
انور خوجه رهبر بزرگ حزب کمونيست 

رفيق انور خوجه در سال . آلبانی است
بدرود حيات  ١٩٨٥بدنيا آمد و در  ١٩٠٨
  . گفت

مبارزه قهرمانه کمونيستهای آلبانی زمانی 
 ١٩٢٤دسامبر  ٢٤شروع شد که در 

جاعی آلبانی به سرکردگی نيروهای ارت
احمد زوغو که اکثرا از يوگسالوی آمده و 
به پشتيبانی مستقيم آمپرياليست ها و گروه 
های ارتجاعی صربی مستظهر بودند وارد 
. تيرانا شدند و حکومت را در دست گرفتند

 ١٩٢٥دارو دسته احمد زوغو در ژانويه 
اعالم  ١٩٢٨اعالم جمهوری و در سپتامبر 

و زوغو را به پادشاهی آلبانی سلطنت کرد 
  .رسانيد

احمد زوغو که با ياری يوگسالوی بر سر 
کار آمده بود بخشی از آلبانی را به آنها 
بخشيد و در همدستی با امپرياليستهای 
پرنفوذ در بالکان يعنی انگلستان و ايتاليا 

 ٢ ادامه در صفحه...راه سوداگری 

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ر نوامبـ ١٣٨٧ آبان -١٠۴مارهـش
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[Text eingeben] 

 ...رفيق انورخوجه
خائنانه ای را در پيش گرفت و به نمايندگی 
مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی 
ارتجاعی ثروتهای زيرزمينی آلبانی را به 

سرمايه  ١٩٣٨در سال . آنها تفويض کرد
ميليون  ٢٨گذاری ايتاليا در آلبانی از 

فرانک طال تجاوز می کرد و حال آنکه 
ميليون فرانک تجاوز  ٢٨بودجه آلبانی از 

در . ايتاليا آلبانی را خريده بود. نمی کرد
 ١٩٣٩جنگ دوم جهانی در آوريل 

راهزنان فاشيست ايتاليائی وارد خاک آلبانی 
شدند و دارودسته زوغو خاک آلبانی را 

خلق به طغيان برخاست و در . ترک گفتند
چنين شرايط تنها حزب يک پارچه طبقه 

ن می توانست کارگر برای دفاع از ميه
مقاومت فعال خلق را سازمان دهد و به 

در اين شرايط تاريخی . پيروزی برساند
زمان، رهبری توانائی را طلب می کرد تا 

  . به نياز مبارزه پاسخ مناسب گويد
انور خوجه دانشجوی سابق دبيرستان 
کورچا، که ضمن ادامه تحصيل در فرانسه 
و بلژيک با تماس با حزب کمونيست 

ه به فعاليت بر ضد رژيم زوغو فرانس
به آلبانی  ١٩٣٦مشغول بود در سال 

بازگشت و در شهر کورچا در گروه 
کمونيستها با تمام جان و دل به فعالت 

يکی از خدمات برجسته وی ايجاد . پرداخت
وحدت کمونيستی در ميان گروههای 

انور خوجه به رهبر . کمونيست آلبانی بود
  .بالمنازع حزب بدل شد

با  ١٩٤١خوجه در بهار سال  انور
پارتيزانهای ميهن پرست آلبانی که بر ضد 
اشغال آلبانی توسط ايتاليا می رزميدند تماس 
گرفت و کمونيستها را برای دفاع از 
. سرزمين آلبانی و دفاع از ميهن بسيج نمود

وی عمال نه تنها به مظهر مبارزه وحدت 
کمونيستی بلکه به رهبر مبارزه ملی و ضد 

  .يستی بدل شدفاش
انور خوجه پس از تجاوز نازيها به شوروی 
که با رضايت خاطر و دسيسه 
امپرياليستهای انگليس، فرانسه و آمريکا با 
اين قصد که نخستين ديکتاتوری پرولتاريا 
را در جهان نابود کنند صورت می گرفت 

پيکار ما بعد از ورود اتحاد شوروی ”:گفت
پس از ولی خلق ما . به جنگ آغاز نشد

ورود اتحاد شوروی به جنگ دانست که 
” .خونی که نثار می کند بيهوده نخواهد بود

از اين زمان خصلت ضد فاشيستی جنگ 
دموکراسی و سوسياليسم در آلبانی دست 

  .برنداشت
رفيق انور خوجه غيابا به مرگ محکوم شد 
ولی لحظه ای نيز از مبارزه برای غلبه بر 

دموکراسی و دشمنان خلق، برای استقرار 
وی هدف . سوسياليسم دست بر نداشت

حزب را در آن دوران تاريخی چنين 
مبارزه بخاطر رهائی ملی ”: توصيف کرد

خلق آلبانی و بخاطر تاسيس دولت توده ای 
وی . ”دموکراتيک در آلبانی آزاد از فاشيسم

برای تشکيل جبهه آزادی ملی تالش کرد و 
واقعا  با کليه ميهن پرستانی که”: ندا داد

خواستار آلبانی آزاد هستند، با کليه آلبانيهای 
شرافتمندی که می خواهند با فاشيسم پيکار 

  .”کنند متحد شويم
حزب کار آلبانی به رهبری رفيق انور 
خوجه اين سه وظيفه اساسی را در دستور 

  :کار حزب قرار داد
متحد ساختن خلق در جبهه توده  -١

  ای آزاديبخش
 .ملیايجاد ارتش آزاديبخش  -٢
سرنگون ساختن قهرآميز رژيم  -٣

فاشيستی و تاسيس شورای نجات 
 .ملی

خلق آلبانی قادر شد  ١٩٤٤نوامبر  ٢٩در 
تنها با تکيه بر نيروی خويش و حتی بدون 
ورود ارتش سرخ شوروی به آلبانی تحت 

ياد آوری (رهبری حزب کمونيست آلبانی
می شود که نخستين کنگره حزب کمونيست 

نام حزب را به  ١٩٤٨ر آلبانی در نوامب
رفقای نروژ . تغيير داد” حزب کار آلبانی”

در اسناد خويش از اين ياد می کنند که اين 
تغيير نام بر اساس توصيه رفيق استالين 

سراسر کشور را ) توفان-صورت گرفت
آزاد کند و با انقالب توده ای به سلطه 

خلق . فاشيستها و نازيها در آلبانی خاتمه دهد
حت سرکردگی حزب کار آلبانی به آلبانی ت

رفيق انور . استقالل خويش دست يافت
  .خوجه سردار بزرگ ملی آلبانی است

پس از آنکه رويزيونيستهای شوروی در 
اتحاد شوروی بر سر کار آمدند رفيق انور 
خوجه که رهبر کشور کوچکی در اروپا 
بود ماهيت خيانتکارانه رويزيونيستها، اين 

و دشنان نقابدار طبقه جاسوسان بورژوازی 
کارگر را شناخت و دليرانه همراه با حزب 
بزرگ کمونيست چين به مبارزه اصولی بر 

نطق تاريخی . ضد رويزيونيستها دست زد
حزب  ٨١رفيق انور خوجه در جلسه 
سند  ١٩٦٠کمونيستی و کارگری در نوامبر 

لنينيسم در يکی - درخشان دفاع ازمارکسيسم
ضت مارکسيستی از دشوارترين لحظات نه

  .لنينيستی است
شعار حزب کار آلبانی بنا بر سنت مردم اين 
کشور برای ساختمان سوسياليسم و بنای 

با يک دست بيل و با ”: آلبانی نوين اين بود
يکی از شاعران آلبانی . ”يک دست تفنگ

تفنگ به صورت شاخه ای از ” : می گويد
در . ”ستون فقرات خلق آلبانی در آمده است

تعبير جالب بيل سمبل سازندگی و کار اين 
انسانی و تفنگ مظهر دفاع از دستآوردهای 
اين سازندگی در همه عرصه های 

  .اقتصادی، سياسی، فرهنگی می باشد
خروشچف رويزيونيست در سفری به آلبانی 

نمی ترسيد که روزی اين ” : گفته بود
تفنگها عليه شما بکار افتد؟ و پاسخ شنيده 

ان دولتی هستيم که خلق اگر ما چن: بود
آرزومند سقوط ماست چه بهتر که اين 

  .”تفنگها عليه ما بکار افتد
رفيق انور خوجه در سخنرانی انتخاباتی 

در مورد روسهای  ١٩٧٤اکتبر  ٣خود در 
: رويزيونيست و سوسيال امپرياليست نوشت

دو ابر قدرت آمريکا و اتحاد شوروی، ”
آنها در . دقدرتهای امپرياليستی و تجاوزکارن
در کار . کار تقسيم جهان به مناطق نفوذاند

هدف . تقسيم و تصرف بازارهای جهانی اند
نهائی آنها استيالی بر سراسر جهان، بر 

تضاد های آشتی . خلقها و بر کشورها است
ناپذيری که آنها را در برابر هم قرار می 
دهد و می تواند به جنگ جهانی بزرگ 

ين جا سرچشمه جديدی منتهی گردد از هم
سياست استيالجويانه آنها، تسليح . می گيرد

بالوقفه آنها بهيچوجه در آرامش جريان نمی 
يابد بلکه در بحبوحه اغتشاشات بزرگی 

  .”است که جهان کنونی را تکان می دهد
رفيق انور خوجه از رهبران بزرگ جنبش 
کمونيستی است و نقش ارزنده ای در افشاء 

. ايفاء کرده استرويزيونيست خروشچفی 
زمانی که رهبری سازمان مارکسيستی 
لنينيستی توفان تحوالت رويزيونيستی 
تئوری سه دنيا را در چين مشاهده کرد به 
تحليل اين تئوری ارتجاعی و رويزيونيستی 
. و همدستانه با امپرياليسم جهانی دست زد

هنوز اين تحليل سازمان مارکسيستی 
و افکار لنينيستی توفان محرمانه بود 

عمومی و حتی احزاب مارکسيستی 
لنينيستی بی خبر از اين تحليل بودند و يا از 
. تحوالت در چين بی خبر مانده بودند

سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان سقوط 
حزب کمونيست چين را به دامن 

اين بود که با تحليل . رويزيونيسم می ديد
خويش نخست به سراغ رفقای آلبانی رفت 

رانيهای خويش را با آنها در ميان تا نگ
رفقای البانی پس از يک روز تامل . بگذارد

و شنيدن استدالالت ما به اطالع ما رساندند 
که نظريات حزب کار آلبانی با سازمان 

آنها نيز تئوری سه دنيا . توفان منطبق است
آنها تذکر . را تئوری رويزيونيستی می دانند

  ٣ صفحهادامه در ... دادند که چنانچه

يرانسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ا  
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[Text eingeben] 

  ...رفيق انورخوجه
سازمان توفان طراح اين مسئله نمی شد و  

در خواست پاسخگوئی نمی کرد رفقای 
آلبانی هرگز در شرايط کنونی حاضرنمی 
شدند عليه رفقای چينی مطالبی بر زبان 
آورند ولی چون طراح توفان است و از 
حزب ما طلب شفافيت و رفع ابهامات می 

ی سازمان برادری را کند ما نمی توانيم رفقا
در هاله ای از ابهام باقی بگذاريم و نظر 

اين مذاکره . خود را با آنها مطرح می کنيم
نشان می داد که رفقای آلبانی تحت رهبری 
حزب کار و رفيق انور خوجه تا به چه حد 
آمادگی مبارزه با رويزيونيسم را دارند و 
برای پاکيزگی مارکسيسم و لنينيسم مبارزه 

  .ندمی کن
سقوط رفقای چينی به دامان رويزيونيسم که 
رفقای آلبانی آنرا بدرستی پيشگوئی کرده 
بودند، سقوط امپراتوری شوروی، يک 
قطبی شدن جهان، خيانت رويزيونيستها و 
تسليم طلبی آنها، محاصره آلبانی از نظر 
اقتصادی و سياسی و هجوم تبليغاتی و 
. اتخريب در اقتصاد و مراکز اقتصادی آنه

ممانعت از ورود محصوالت کشاورزی 
آلبانی به بازارهای جهانی با بستن گمرکات 
کالن تنها به اين محصوالت، خريدن اراذل 
و اوباش با پول نقد و فراخواندن آنان که به 
سفارت آلمان پناه ببرند، تجاوز اراذل و 
اوباش در سفارت آلمان به دخترانی که در 

ا و انداختن آنجا حضور داشتند و قتل آنه
اجساد آنها به بيرون از سفارت بدون آنکه 
مورد مواخذه قرار بگيرند و بدون آنکه 
دولت آلمان اين جنايتکاران را در مقابل 
درخواست دولت آلبانی به آنها تحويل دهد، 
تسليح ضد انقالب در داخل و سپس ضد 
انقالب وارداتی از خارج از مرزهای 

و ايتاليا برای يوگسالوی و تهديد يوگسالوی 
تجاوز به آلبانی، شکسته شدن بازار 
اقتصادی اروپای شرقی آنچنان شرايط 
عينی را بر آلبانی تنگ کرد که ممکن نبود 
بتوان مملکتی دو ميليونی بدون منابع عظيم 
مواد اوليه را در شرايط همدستی 

عامل . رويزيونيسم و امپرياليسم حفظ کرد
عامل  خارجی به قدری قدرتمند بود که

در نخستين انتخابات . داخلی را لگدمال کرد
دموکراتيک بعد از کودتای ضد انقالبی 
امپرياليستها، حزب کار آلبانی که مورد 
اعتماد مردم بود توانست مجددا با اکثريت 
شکننده ای پيروز شود و بر سر کار آيد 
ولی شرايط عينی که عرصه رقابت 

کرده  امپرياليستها را به سازش آنها تبديل
 بود مانع استفاده از امکانات تنفسی و
استفاده از تضادهای جهانی برای بقاء 

  .سوسياليسم در آلبانی بود
تجربه آلبانی ورشکستگی تئوری های 
ماترياليسم مکانيکی که رابطه ديالکتيکی 
ميان عوامل درونی و بيرونی در تحول 

  .پديده ها را نمی فهمند بخوبی نشان داد
مورد سوء استفاده امپرياليستها  تجربه آلبانی

و رويزيونيستها برای عدم تحقق سوسياليسم 
قرار گرفت، چند تا ژيگولوهای سياسی 
منصور حکمتی که بوئی از سوسياليسم 
نبرده و مغزهای کودنشان از صهيونيسم پر 
است و هرگز با محدوديت درکشان قادر 
نيستند به عظمت کاری که حزب کار آلبانی 

آن رفيق انور خوجه کرده است و در راس 
پی برند روش توهين و تحقير را در 
ارزيابی از چنين شخصيت تاريخی پيش 

برخورد آنها به جنبش کمونيستی . گرفته اند
يک برخورد نيهيليستی و نه متکی بر 

برای . ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی است
از روز تولد خرده ” جنبش کمونيستی”آنها 

منصور حکمت آغاز شده بورژوائی بنام 
برای آنها رهبران قهرمانی که دنيا را . است

تغيير داده اند همه بی ارزشند و مورد 
توهين و تحقير قرار می گيرند ولی پهلوان 

و ” قهرمانان”پنبه های خودشان همه 
اين همه جهالت . جانشينان کارل مارکس اند

و سفاهت ارزانی پيروان تئوريهای منصور 
رای آنها دلقکی تماما ليبرال و ب. حکمت باد

ضد کمونيست بنام منصور حکمت مظهر 
است و طبيعتا کسانی که در ” کمونيسم”

بازار کوران هستند چشم تراخمی هم 
سعدی می . برايشان مظهر پادشاهی است

  : گويد
  بزرگش نخوانند اهل خرد   
  که نام بزرگان بزشتی برد
*****  

  
  ...بيانيه حزب کمونيست

تجاوز و مظلوم نيست، روسيه  قربانی
امروزی تنها يک کشور سرمايه داری 
نيست، روسيه امرورزی يک کشور 

امپرياليسم روس ادامه . امپرياليستی است
سوسيال امپرياليسم روس است که با دست 

امپرياليسم روس . خروشچفها پروار شد
محصول غصب قدرت توسط رويزيونيستها 

. يستی بوددر اتحاد جماهير شوروی سوسيال
از دل رويزيونيسم در قدرت سوسيال 
امپرياليسم زاده شد که تا امپرياليسم و 

آنها که . تزاريسم روس ترقی کرده است
برای روسيه تزاری دل می سوزانند بر 
رقابت امپرياليستها چشم بسته اند و مدافع 

روسيه . منافع خلقهای منطقه قفقاز نيستند
و قفقاز کوچکترين حقی در آسيای ميانه 

نسبت به مللی که روزی مستعمره تزار 
بودند و در سوسياليسم آزاد شده و سپس به 
. بردگان رويزيونيستها بدل شدند ندارد

روسيه يک کشور امپرياليستی و تجاوزکار 
است و بايد با سياست و مهارت از تضاد 
ميان امپرياليستها سود برد و لحظه ای نبايد 

ی گرد توهم بر چهره اين متجاوز و وحش
  :   حال به سند رجوع می کنيم. پاشيد

مناقشاتی که در اوستيای جنوبی برای ”
 ٢٠٠٨مدتها شکل گرفته بود در ماه  اوت 

به مرحله انفجار رسيد و ارتش گرجستان 
منطقه اوستيای جنوبی را با تانک و توپ و 
هواپيما مورد حمله قرار داد و ارتش 

ا ار روسيه هم مناطقی از  گرجستان ر
  .....طريق هوا و دريا بمباران کرد

روسيه "حاکمان روسيه اعالم داشتند که 
و " پيروزی نظامی درخشانی کسب کرد

روسها ناگزير به پاسخ به گرجستان بودند "
تا آنکه نيروهای حافظ صلح در منطقه 

ارتش "و " اوستای جنوبی را حفاظت کنند
سال گذشته  ٩٠روسيه با بدترين بحران در 

رو شد و توان و نيروی خود را بنمايش روب
  ".گذاشت

مدوديف يک کارزار تبليغات  -دولت پوتين
رسمی براه انداخت و ساکاشويلی ومتحدين 
آمريکائی او را محکوم کرد و پيروزی 
روسيه در گرجستان را جشن گرفت و در 
مورد ميزان خونريزی وتعداد مردم 

 تعدادی از.....بيخانمان شده گمانه زنی کرد
" کمونيست"سازمانهای اپوزيسيون و حتی 

مانند حزب کمونيست روسيه به تبليغات 
رسمی دامن زدند و ادعا نمودند که روسيه 
بدفاع از ملت کوچکتر برخاسته و به 
مقاومت بر عليه فشار امپرياليست آمريکا و 

در هرحال عربده .... ناتو دست زده است
های شونيستی و گزارشات هيجان آور در 

توانند واقعيات  رد پيروزی روسيه نمیمو
را پنهان نموده و مسببين اصلی مناقشات را 

  ....در پشت پرده نگهدارند
حزب ما ساکاشويلی که باعث خونريزی در 
اوستيا و آبخازيا و گرجستان و روسيه شده 
و گرجستان را به نيمه مستعمره آمريکا 

. کند تبديل کرده است را محکوم می
ت کنونی روسيه را مسئول همچنين ما دول

برخی . ... دانيم تراژدی اوستيای جنوبی می
دهند که مقامات روسيه که  شواهد نشان می

خود را مدافع منافع مردم اوستيای جنوبی 
جا می زنند مدت زمانی دست روی دست 
گذاشتند تا ارتش گرجستان همه جا را به 
ويرانه تبديل کند و بعد از آنکه قتل عام 

صورت گرفت به عمل نظامی  وحشتناکی
  ٤ ادامه در صفحه...چرا . دست زدند

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی است
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[Text eingeben] 

  ...بيانيه حزب کمونيست
دولت روسيه قبل از جنگ دست به هيچ 
عمل ديپلماتيک برای جلوگيری از جنگ 
در اوستيا نزد و چرا تبليغات رسمی دولت 
روسيه هيچ حرفی در مورد اعتراضات 
مردم گرجستان عليه قتل عام خونين 

لی بزبان نمی آورد سواالتی هستند ساکاشوي
که که از طرف پوتين و مدوديف بی پاسخ 

  ....مانده اند
باندازه کافی واضح است که قدرتمندان 

مدافع "روسيه سرمايه داری که خود را 
" امدادگر ملت ضعيف"و " ملت کوچک

نشان می دهند در خود روسيه وضعی ايجاد 
کرده اند که ساالنه يک ميليون نفر از 
جمعيت روسيه کاسته می شود و روسيه در 
مورد نرخ مرگ و مير کودکان و توليد 
برده در بازار سياه جهانی در رده نخست 

اين روسيه سرمايه . در جهان قرار دارد
داری نمی تواند مدافع آزادی و استقالل 

  .....ملتها باشد
در " پيروزی"باندازه کافی واضح است که 

و مدوديف جنگ گرجستان برای پوتين 
الزم بود تا جامعه روسيه را متحد و 
مستحکم کنند و از توليد و فروش ابزار 
جنگی و تبديل اوستيا به يک حفره سياه 
اقتصادی سودهای فراوانی بجيب 

اين جنگ به نفع سرکردگان ارتش ....بزنند
و زير ساخت قدرت در روسيه بود و برای 
مسئوالن باال رتبه انعام و جايزه برای 

به ارمغان آورد " يروزی در اوستياپ"
بطوری که ارتش روسيه تقاضای افزايش 

اين جنگ نه تنها . بودجه نظامی کرده است
با منافع مردم گرجستان بلکه با منافع مردم 

  ....روسيه هم تضاد آشکار دارد
امروز همچنان سخن لنين  که در آغاز قرن 

  . بيست  گفته شده معتبر است
استخدامی نظام  صد ها هزار برده" 

سرمايه داری برای منافع چند دزد غارتگر، 
به تخت نشسته و بورژوا، قتل عام می 

  ".  شوند
سرمايه داری است که جنگ را با تمام 
مصائب آن می زايد و به تنش بين ملتها 
دامن می زند و بردگان نظام خودرا به 

  . گوشت دم توپ تبديل می کند
مونيست به نام منافع کارگران، حزب ک

اعتراض شديد خود را ) بلشويک(روسيه
. عليه دولتمردان روسيه اعالم می دارد

ننگ و نفرت بر مسئوالن قتل عام در قفقاز 
  .باد

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
  !مرگ بر سرمايه داری

  !زنده باد روسيه شوروی سوسياليستی

  ”!پرولتاريای جهان متحد شويد
  

*****  
  
   ...تتکامل در وحد 

ولی در واقع در تقابل ” اجتماعی ارائه دهند
دفتر هفتم -نظم نوين(مارکسيسم قرار گرفتند

مارکسيسم ”مضمون اساسی ) ٣٦-٣٧ص 
است که با آن جامعه ” تئوری نقد” ”غربی

سرمايه داری را مورد انتقاد قرار می دادند 
و در عين حال با نقد مارکسيسم، مارکسيسم 

  .را کنار می گذاشتند
نظم ”يا باصطالح ” مکتب فرانکفورت”

در نيمه دوم دهه ” مارکسيسم غربی”نوين 
شصت به اوج رشد و توسعه خود رسيد و 

را بعنوان تئوری و نقد و نگره ... توانست 
ی متحول و پويا قلمداد می کنند وی بر له 

معلوم نيست کسی ) ٨٥ص (”مارکسيسم بود
که نخستين گام در راه تکامل مارکسيسم را 
گسستن از مارکسيسم می شمرد چگونه می 

او می تواند . تواند مارکسيسم را تکامل دهد
ابداعات و نوآوری هائی داشته باشد ولی 
-آنها را به حساب تکامل مارکسيسم

مارکسيستی که از آن بريده گذاشتن 
. نابخردی است، عدم درک مارکسيسم است

اين بهانه که کسانی مارکسيسم را چون 
ارند همواره دستاويز کيش می انگ

رويزيونيسم و ارتداد قرار گرفته تا 
مارکسيسم را در تمام زمينه ها از محتوای 

  .انقالبی آن تهی گردانند
شايد بی فايده نباشد سرگذشت کارل کرش و 

او را هم از زبان خود او ” پروسه تکاملی”
بشنويم که برای سر دبير يکی از نشريات 

-١٩١٦ی در سال ها”: نوشته است”چپ”
عضو انجمن فابين های انگليسی  ١٩١٢
اگر چه حتی آن موقع هم عضوی در (بودم

در طی جنگ ). اپوزيسيون بشمار می رفتم
جهانی اول وارد حزب مستقل سوسيال 

در حزب سوسيال .(دموکرات آلمان شدم
دمکرات يک دوره طرفداری شديد از 
حزب لنينی را از سر گذراندم و سپس به 

نخست در ” اولترا چپ”يک اپوزيسيون 
درون و سپس در بيرون حزب پيوستم و از 
آنجا طی بيست سال به گرايشی نزديک شده 
ام که در بسياری موارد شبيه گرايشهای 

  ).٨٥همانجا ص (”فعلی شما است
و مارکسيسم را ” پروسه تکاملی”شايد 

چون کيش نيا نگاشتن به اين معنی است که 
شد و پيوسته از انسان بی ثبات و ناپايدار با

چنين . شاخه ای به شاخه ديگر بپرد
بيقين از آن مارکس نيست ” پروسه تکاملی”

  .و از آن مارکسيسم هم نمی تواند باشد
” مارکسيسم تئوری نقد است”برای کرش 

چون مارکس در فعاليت سازنده خود اسلحه 
انتقاد را بکار گرفت، کرش با نقد 

سپس مارکسيسم کار خود را می آغازد و 
اما آنچه که . با نقد آنرا بدور می افکند

مارکس مورد انتقاد قرار می داد جنبه های 
ارتجاعی محافظه کارانه و ضد انقالبی 

رده بورژوازی خايدئولوژی بورژوازی و 
او آنچه را که مثبت و انقالبی بود می . بود

گرفت و آنچه را که ارتجاعی و محافظه 
رکسيسم يک ما. کارانه بود بدور می افکند

تئوری انقالبی است و در تئوری انقالبی 
جائی برای جنبه های محافظه کارانه تا چه 

از اين رو سخن . رسد به ضد انقالبی نيست
  .بی جاست” بحران مارکسيسم”از 

روشن است که انديشه ها و نظرات 
با مارکسيسم بکلی ” مارکسيسم غربی”

بيگانه است و کسانی که می کوشند آنها را 
از مارکسيسم جا بزنند نيتی ” نوعی”مثابه ب

جز مخدوش کردن مارکسيسم و ايجاد 
. سرگشتگی و سر درگمی ندارند

مارکسيسم نيست، ” مارکسيسم غربی”
انحراف از مارکسيسم است، ضد مارکسيسم 
است اگر چه پيروان آن خود را مارکسيست 

متمايز ” مارکسيسم روسی”بنامند و از 
  .گردانند

ی است و در آخرين تحليل مارکسيسم يک
تئوری انقالب پرولتاريائی و ساختمان 

هر انديشه ای که به . جامعه کمونيستی است
انحاء و اشکال مختلف انقالب پرولتاريائی 
را از پراتيک انقالبی فروگذارد و در نتيجه 
به تثبيت و تحکيم جامعه بورژوائی همت 
گمارد، در چارچوب مارکسيسم نمی گنجد 

آنرا به عناوين و دستاويزهای  ولو آنکه
  . مختلف به مارکسيسم بچسبانند

  
 لنينيسم تکامل مارکسيسم

  !)؟”مارکسيسم روسی”(
  !؟”مارکسيسم روسی”

روی گردانيدن از ” مارکسيسم غربی”اگر
مارکسيسم و روی آوردن به نظام 

همان ” مارکسيسم روسی”. بورژوائی است
مارکسيسم است، مارکسيسم در انطباق با 

رايط نوين نظام سرمايه داری، در انطبقا ش
با شرايط انقالب در روسيه پيش و پس از 

که ” روسی”انقالب اکتبر مارکسيسم 
استالين به مثابه لنينيسم توصيف می کند در 
واقع مارکسيسم دوران امپرياليسم است، 
مرحله ای از سرمايه داری که به دوران 

ران رقابت آزاد پايان می دهد و بجای آن دو
  ٥ ادامه در صفحه...سرمايه داری 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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[Text eingeben] 

  ...تکامل در وحدت
سرمايه داری . انحصاری را می گشاند

انحصاری رقابت را از ميان نمی برد بلکه 
آنرا به اشکالی نگاه می دارد که در سرمايه 

  .داری هرگز سابقه نداشته است
فرمانروائی انحصارها تضاد اساسی نظام 

اجتماعی سرمايه داری يعنی تضاد ميان 
بودن توليد و مالکيت خصوصی سرمايه 
داری را تشديد می کند، چارچوب ملی را 
درهم می شکند و سيستم مستعمراتی را پديد 
می آورد، امپرياليسم منشاء جنگ است و 
در نتيجه موجب ميليتاريزاسيون اقتصاد 
است، امپرياليسم در سطح روبنا، ارتجاع 

  .در تمام زمينه ها است
که دنيای ديگری غير لز دنيای روشن است 

نيمه دوم قرن نوزدهم در برابر ماست و 
مانيفست خود توضيح اين انديشه است ”اگر 

که بکار بردن اصول هميشه و در همه جا 
بستگی به شرايط تاريخی مشخص 

مقدمه مارکس و انگلس بر چاپ (”دارد
  ).١٨٧٢آلمانی 

انتظار اينکه همه معضالت و مسايل کنونی 
ان با مفاهيم و عبارات مارکس و را بتو

انگلس توضيح داد، انتظاری بيهوده است 
گذار از سرمايه داری رقابت آزاد به 
سرمايه داری انحصاری و امپرياليسم، 
جنبش کارگری را در برابر يک سلسله 
مسايل نظری و عملی تازه ای قرار داد و 

دوران امپرياليسم . نمی توانست قرار ندهد
دامه نظام سرمايه داری است در عين آنکه ا

مرحله نوينی از اين نظام است که دارای 
احکام و قانونمنديهای خويش است و بايد 
آنها را از واقعيت جهان امپرياليسم بيرون 

  .کشيد
اين همان احکام و قوانين عامی است که 

نين آنها را کشف کرده است و هيچ ل
کمونيستی اگر واقعا براه انقالب می رود 

اما لنين می . تواند آنها را ناديده بگيردنمی 
بايست اصول و قوانين مارکسيسم را بر 

که . رايط روسيه تزاری نيز انطباق دهدش
نتيجه آن يک رشته مسائلی است که به 
روسيه اختصاص دارد و نمی توان آنها را 

لنين خود در اين باره چنين می . تعميم داد
ب در برخی مسايل ماهوی انقال”: نويسد

پرولتری ناگزير اين امر در برابر همه  
کشورها قرار می گيرد که بکنند آنچه که 

تکيه از خود ) بيماری کودکی(”روسيه کرد
لنينيسم را که تکامل مارکسيسم ). لنين است

در شرايط سرمايه داری انحصاری است 
) نوع روسی(نوعی از مارکسيسم دانستن

ناشی از عدم درک خصلت انقالبی و 
لنينيسم همان . نده مارکسيسم استآفرين

مارکسيسم است در انطباق با شرايط 
تاريخی مشخص نه تنها در مقياس روسيه 
بلکه در مقياس جهانی و اين انطباق 
احکامی به دست می دهد که بکار بستن آنها 

  .ضامن پيروزی انقالب پرولتری است
اکنون ببينيم مخالفان مارکسيسم، 

ه توصيف می را چگون” مارکسيسم روسی”
نگفته نماند که اين مردمان که در تمام . کنند

اين کشورهای سرمايه داری پيشرفته بطور 
را به ” مارکسيسم روسی”کلی پراکنده اند، 

لنين و استالين محدود نمی کنند و 
خروشچف و ديگر جانشينان او را نيز در 

جای می دهند، ” مارکسيسم روسی”درون 
سيسم و سوسياليسم با آنکه اين خائنين، مارک

را رها کرده و به رويزيونيسم روی آورده 
 اند و رويزيونيسم چيزی جز تهی کردن
. مارکسيسم از خصلت انقالبی آن نيست

اتحاد شوروی با روی کار آمدن خروشچف 
راه سرمايه داری را در پيش گرفت و طی 
سه دهه گذشته به صورت يک ابر قدرت 

ين مدت در ا. امپرياليستی در آمده است
دگرگونی عظيم سوسياليسم به امپرياليسم، 

اتحاد ” کمونيست”کنگره بيستم حزب 
اما بورزواژی . شوروی نقطه عطفی است

جهانی و مدافعان آن به هيچ قيمتی حاضر 
نيستند عنوان کمونيست و سوسياليست را 
از حزب، دولت و کشور شوروی بردارند 
آنها تمام معايب و مفاسد جامعه کنونی 

روی را که ناشی از نظام بورژوائی شو
است به حساب سوسياليسم می گذارند تا 
بدين ترتيب به اعتبار مارکسيسم و 

بورژوازی شوروی . سوسياليسم لطمه زنند
نيز چهره امپرياليستی خود را زير نقاب 

لنينيسم می پوشاند -سوسياليسم و مارکسيسم
زيرا با تظاهر به مارکسيسم و سوسياليسم 

می تواند به مطامع توسعه طلبانه و آسانتر 
تمام . استثمارگرانه خود دست يابد

بورژوازی جهانی و از آنجمله بورژوازی 
شوروی دست بدست هم داده اند تا يک 
کشور امپرياليستی را کشور سوسياليستی 

  . بنمايانند
در برداشت از لنينيسم می توان به دو 

  :گرايش اشاره کرد
متعلق به جناح  البد –نخست اين گرايش 

که لنينيسم نسبت به  -”چپ”راست جنبش 
مارکسيسم بيگانه است و در تضاد با آن 

نتيجه عملی لنينيسم هم استقرار . قرار دارد
جامعه ای نه سوسياليستی بلکه سرمايه 

لنين و ياران او . داری در روسيه است
همان کاری را انجام دادند که بورژوازی 

برای انجام آن و . می بايست انجام دهد
همه چيز را برای جلب سمپاتی توده ها ”

مارکس بيش از ديگران در ”، ”دارا بودند
آن هنگام نمی توانست پيش بينی کند که 

کشور سرمايه ”دگرگونی روسيه بيک 
چهل سال بعد بنام مارکسيستی و ” داری

امروز آشکار ”: ”سوسياليستی خواهد بود
شستن شده است که عملکرد لنين و حزبش ن

بر جای بورژوازی روس بوده است و 
چون همه بورژواها وظيفه ايجاد پيش 
فرض های سوسياليسم آتی را در برداشت 

زير ”. يعنی يک اقتصاد سرمايه داری
کارگران و دهقانان بد يا ) استالين(مشت او 

سوسياليسم در يک کشور را ” خوب
سرمايه  زيعنی يک نوع آشکار ا. ”ساختند

از : ماکسيميليان روبل(”داری دولتی
شماره  -مارکس تا بلشويسم نشريه زمان نو

اين نظر مبتنی بر چه پايه ای است؟ ). ٨
اين استقرار تحت نشان کشتار شورشيان ”

، با پذيرفتن ”کرونشتات و نپ بود
ضربات کالن مزدی متخصصين ”

بورژوازی، چيزی که يک مصالحه بود، 
يک انحراف از اصول کمون پاريس، يک 

م به عقب از قدرت سياسی، يک عقب قد
ما بعدا به اين ). همانجا(”نشينی استراتژيک

  .مسايل خواهيم پرداخت
البد متعلق به جناح چپ  –سپس اين گرايش 

شترکی ميان مکه وجوه  - ”چپ”جنبش 
مارکسيسم و لنينيسم می بيند و آنها را چنين 

  :برمی شمرد
انترناسيوناليسم، مباره با ناسيوناليسم، 

زجار از رجزخوانی و ستايش و باالخره ان
تلف بسوی ئراه های جداگانه کشورهای م

اگر انترناسيوناليسم را کنار . سوسياليسم
بگذاريم وجوه ديگر حتی اهميت يادآوری 

بورژوا نيز می تواند با . را هم ندارند
ناسيوناليسم مبارزه کند، مخالف ستايش و 

که رجزخوانی باشد، حتی عقيده داشته باشد 
که (”کشورها برای رسيدن به سوسياليسم

هر يک راه خود را ) البته با آن دشمن است
به پيمايند، چون باالخره هر کشوری 

فرهنگی خود را -خصوصيات تاريخی
راست که گذار به سيواليسم نمی تواند آنها اد

در کنار اين وجوه . را از نظر بيندازد
مشترک، گرايش مذکور وجوه افتراق ميان 

: کسيسم و لنينيسم را بر می شماردمار
، ”در باره حزب) لنين(دکترين تازه او”
نظريه لنين در باره امپرياليسم، نتيجه ”

تزهای لنين در ”، ”هائی که وی می گيرد
ديکتاتوری ”، ”باره انقالب سوسياليستی

” .جامعه بی طبقه کمونيستی”، ”پرولتاريا
بدين ترتيب در تمام اصول و احکام مربوط 

مبارزه انقالبی، انقالب سوسياليستی،  به
  ٦ ادامه در صفحه...دولت ديکتاتوری

  د و شرط ترک کنندتجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قي
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[Text eingeben] 

  ...تکامل در وحدت
پرولتاريا و حتی نظامی که بايد بجای  

لنينيسم گويا با : سرمايه داری بنشيند
ولفگانگ لئونارد (مارکسيسم نمی خواند

در واقع اين ). چرخشهای يک ايدئولوژی
تعديل  همان گرايش اول است که در آن

  .مختصری به عمل آمده است
برای افشاء خصلت ضد مارکسيستی اين 
هر دو گرايش بايد هر يک از مسايل را 
بطورجداگانه و در انطباق با شرايط 

اما قبال . مشخص مورد بررسی قرار داد
بايد توجه را به اين نکته جلب کرد که 
مبارزه کنونی عليه جهان بينی طبقه کارگر، 

وسياليستی تحت لفافه عليه انقالب س
. صورت می گيرد” بازگشت به مارکس”

اين واقعيت که سازمان ما آنرا ديده و گفته 
است کسانی را برآشفته می کند ولی 
واقعيتی است که با هيچ پوششی نمی توان 

مبارزه کنونی عليه انقالب . آنرا پوشانيد
سوسياليستی از کلمات و عبارات مارکس 

فته است که روسيه مارکس گ. مدد می گيرد
برای انقالب سوسياليستی رسيدگی و 
پختگی ندارد،پس انقالب اکتبر نمی بايست 
صورت می گرفت و حاال که صورت 
گرفته است سوسياليستی نيست، مارکس 
حزب طراز نوين نساخت، پس حزب لنينی 
طبقه کارگر و خصوصيات سازمانی آن 
مردود است، مارکس ديکتاتوری پرولتاريا 

می دانست و ”عبور”ک مرحله کوتاه ي”را 
نه يک دوران تاريخی، پس ديکتاتوری 
پرولتاريا در روسيه با مارکسيسم نمی 

انگلس دموکراسی پارلمانی را . خواند
. بهترين شکل سياسی سوسياليسم می دانست

پس حکومت شوراهای لنين انحراف از 
  .مارکسيسم است و از اين قبيل

است توسل در اينجا چيزی که مورد نظر 
به کلمات است و چيزی که مورد نظر 
نيست روح انقالبی و خالقيت مارکسيسم 
است و اين نکته مهم که بکار بردن اصول 
مارکسيسم در همه جا و هميشه بستگی به 
شرايط تاريخی مشخص دارد، چيزی که 
مورد نظر نيست استدالل، توجه به 
واقعيات، توجه به اين نکته که شرايط دنيای 

نی عميقا با شرايط اروپای نيمه دوم کنو
فرق دارد و در نتيجه انقالب  ١٩قرن 

سوسياليستی احکام، قوانين و ابزارهای 
خاص خود را می طلبد، چيزيکه مورد نظر 
نيست توجه به اين گفته است که 

، راهنمای عمل ”مارکسيسم دگم نيست”
، فراموش می شود که ديالکتيک ”است

ز وضع مارکسيستی تحليل مشخص ا
تاريخی مشخص را می طلبد، فراموش می 

شود که مارکسيسم وحدت تئوری و پراتيک 
است و دگامتيسم و پرستش کتاب اين وحدت 
را برهم می زند، فراموش می شود که 
مارکسيسم سيستم واحد آموزشهای فلسفی، 
و (اقتصادی و سياسی مارکس و انگلس

است، آموزش هائی ) تکامل آنها توسط لنين
نگ، پيگير که تئوری و برنامه جنبش هماه

کمونيستی است، پايه تئوريک فعاليت 
انقالبی احزاب طبقه کارگر، راهنمای 
پرولتاريا در مبارزه طبقاتی، انقالب 
سوسياليستی و باالخره ساختمان سوسياليسم 

  .   و کمونيسم است
تکامل مارکسيسم ” بازگشت به مارکس”با 

رسد به انديشه و در نتيجه لنينيسم تا چه حد 
علم مارکسيسم . مائوتسه دون نفی می شود

که مارکس و انگلس پايه آنرا ريخته اند 
گويا در حد کمال خويش است و به اين 

ديگران چيزی . بزرگ مرد پايان می يابد
هر علمی . نداشته و ندارند که بر آن بيفزايند

پس از پيدايش راه تکامل می پيمايد و به 
اگر جز اين . م نمی شودبنيانگزاران آن خت

می بود، بشر به دانش امروزی دست نمی 
تنها علمی که گويا تکامل نمی يابد، . يافت

مارکسيسم است و مارکس و انگلس دفتر 
آنرا بسته اند و بر تکامل آن نقطه اختتامی 

شگفت انگيز تر اينکه تمام . گذارده اند
تييرات و تفسيرات نوشته های مارکس و 

جهت سير می کند که حفظ و  انگلس در اين
حراست جامعه بورژوائی را بر عهده گيرد 
و پرولتاريا را به عناوين موهوم از انجام 

سراسر آثار . وظيفه تاريخی خود باز دارد
مارکس و انگلس و روح انقالبی مارکسيسم 
حکايت از اين دارد که پرولتاريا 
بورژوازی را از سرير قدرت پائين می 

سند حاکميت می نشيند و آورد، خود بر م
برای هميشه به طبقه، ستم طبقاتی و 

مارکس و انگلس . استثمار پايان می دههد
کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا را در 
همان نيمه دوم قرن نوزدهم مسئله روز می 

تاريخ اين مبارزه طبقاتی در ”: دانستند
تکامل خود در حال حاضر به مرحله ای 

ار شونده و ستمکش، رسيده که طبقه استثم
پرولتاريا نمی تواند خود را از يوغ طبقه 

آزاد ... ای که او را استثمار می کند
مقدمه انگلس بر چاپ انگليسی ...(سازد

حتی در متن مانيفست ). ١٨٨٨مانيفست 
روشن است : اين مسئله تصريح شده است”

که بورژوازی بيش ازين قادر نيست نقش 
شرايط طبقه رهبری را بازی کند و 

موجوديت طبقه خود را بمثابه قانون تنظيم 
تکيه ها از (”کننده به جامعه تحميل نمايد

اما کسانی پيدا می شوند که با استناد ) ماست

به مارکس و انگلس کسب حاکميت 
پرولتاريا را به آينده ای دور موکول می 
کنند، آينده ای که بجرئت می توان گفت 

  .هرگز نخواهد آمد
) توفان-بازگوئی(سل به سيتادعيب ديگر تو

اينست که عبارت نه تنها از متن نوشته حتی 
از جريان تاريخ مارکسيسم جدا می شود و 

به . گاهی در برابر آن قرار می گيرد
سهولت دو عبارت را از دو متن که در 
شرايط مشخص به رشته تحرير در آمده 
است می توان يافت که يکی متفاوت با 

گوينده و . يگری استديگری و حتی نقض د
مخاطب هر کدام يکی از اين دو عبارت را 
گرفته و بر سر و روی يکديگر می کوبند، 
هر دو خود را محق می دانند چون به 

اما . مارمس و انگلس يا لنين استناد می کنند
در واقع از اين مشاجره و جدال نوری 
بيرون نخواهد جست و بر حل مسئله مورد 

و نياز به تحليل  اختالف که مشخص است
) تحليل با اسلوب مارکسيستی(” مشخص

دارد پرتوی نخواهد افکند و اختالف باقی 
شاهد مثال؟ برای دور کردن . خواهد ماند

روشنفکران کمونيست از طبقه کارگر بر 
روی اين عبارت از مانيفست تکيه می 

آزادی زحمتکشان بايد کار خود ”: شود
لتاريا را گويا بايد پرو” .زحمتکشان باشد

بحال خود رها کرد تا خود با تجربه به لزوم 
. ، پی برده آنرا تشکيل دهد” حزب سياسی

اما مارکس و انگلس چنين تفسيری از اين 
حم نداشتند آنها به هيچوجه دادن رهنمود به 
پرولتاريا و تشکيل حزب را از جانب 
کمونيست ها نفی نکردند به اين دليل متقن 

انقالب پرولتاريائی را که خود انديشه های 
در ميان پرولتاريا پراکندند، خود در تشکيل 
احزاب سوسياليست و دادن رهنمود به 

اگر تکامل . پرولتاريا شرکت فعال داشتند
خودجوش پرولتاريا درست است، اگر طبقه 
کارگر خود بايد به آگاهی سوسياليستی و 
لزوم مبارزه طبقاتی در تمام اشکال آن 

قش کار عظيم تئوريک و دست يابد پس ن
  پراتيک مارکس و انگلس در کجاست؟

رها کردن پرولتاريا بحال خود تا خود به 
در آيد با ” طبقه برای خود”صورت 

مارکسيسم بيگانه است، ولی اگر عبارت از 
مجموعه انديشه های مانيفست و پراتيک 
نويسندگان آن جدا شود جز اين معنی نمی 

پيوسته بخاطر  مگر کمونيستها نبايد. دهد
تغيير وضع موجود که عدم آگاهی سياسی و 
طبقاتی پرولتاريا در زمينه مسائل روزمره 
و در زمينه هدف آينده در آن نهفته است، 
تالش و فعاليت کنند؟ چرا بردن آگاهی 

  ٧ ادامه در صفحه...سوسياليستی در 

  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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[Text eingeben] 

  ...تکامل در وحدت
درون کارگران که آن هم تغيير وضع 

بر عهده روشنفکران موجود است 
کمونيست نباشد؟ اين وظيفه کمونيستها است 
که پرولتاريا را در مبارزه طبقاتيش، در 
رسالت تاريخی اش روشن سازند و گام به 

اگر جز اين عمل . گام او را رهبری کنند
. کنند بيهوده نام کمونيست برخود نهاده اند

مگر در آثار مارکس و انگلس نممی خوانيم 
شرايط و ”مارکسيست وظيفه داردکه فلسفه 

ماهيت آکسيون آن طبقه ای را که برای اين 
آکسيون فراخوانده شده در شعور او وارد 

؟ روبل در مقاله ای که ذکر آن در فوق ”کند
رفت، اين انديشه را با تمسخر چنين بيان 

اعالم می کند که ”حزب مارکس”: می کند
 با چشم اندازهايی هپرولتاريا بايد در ربط

حرکت کند که تئوريسين ترسيمکرده است 
که می داند منافع دور دست ولی منافع 

هر چه ) همانجا(”واقعی انقالب در کجاست
مقايسه عبارت اخير مارکس ”باشد ظاهرا 

مانيفست ”و انگلس با آنچه که در 
آنده مغاير است و هر دو ” کمونيست

عبارت از آثار آموزگاران مارکسيسم گرفته 
    ادامه دارد.......شده است
    *****  

  
  ...حمايت رويزيونيستی

رياست شعبه مسايل انسانی و ايدئولوژيکی  
در . اين حزب برگزيده شده است
ملی - بنيانگذاری و تاسيس تشکلهای سياسی

از جمله جبهه نجات روسيه و جامعه ملی 
در دومين . روس نقش فعال ايفا کرده است

بخوانيد (کنگره حزب کمونيست
جمهوری فداتيو ) توفان-يسترويزيون

روسيه به عضويت کميته اجرائی و در 
پلنوم تشکيالتی به رياست همان کميته 
انتخاب گرديد و در سومين کنگره حزب در 

به مقام صدر کميته مرکزی  ١٩٩٥سال 
  .برگزيده شد

اين توصيفی است که نويسنده از آقای 
واقعيت اين است که . زيوگانوف می کند

ش ايشان در زمان سلطه تربيت و آموز
رويزيونيستها در اتحاد شوروی انجام 
پذيرفته و از منابعی الهام گرفته است که 

در . رويزيونيستها به وی تلقين کرده اند
تمام روند تکامل شغلی و مبارزاتی آقای 
زيوگانوف اثری از مبارزه عليه 
. رويزيونيسم خروشچفی ديد ه نمی شود

اتحاد شوروی تا ايشان با سامان موجود در 
روی کار آمدن يلتسين همکاری صميمانه 
داشته و هرگز پای خود را از گليم خويش 

، هرگز سعی نکرده به بيرون نگذاشته است

دفاع از منافع طبقه کارگر و از مارکسيسم 
وی امروز هم در اساس  .لنينيسم دست زند

خويش با دشمنان طبقه کارگر همدست است 
ه در دفاع از منافع و ريشه های نگرانيش ن

طبقه کارگر قهرمان شوروی و بويژه مردم 
روس و پرولتاريای جهان بلکه در تهديد 
منافع امپرياليسم روسيه و بازندگی روسيه 

  .در رقابت با ساير امپرياليستها است
سراپای اثر آقای زيوگانوف بر شالوده درک 

توگوئی وی اساسا نمی . طبقاتی استوار نيست
يخ تاريخ مبارزات طبقات اجتماعی فهمد که تار

است و وظيفه کمونيستها شناخت اين واقعيت، 
قرار گرفتن در راس اين مبارزه و رهبری 
کمونيستها و کسب قدرت سياسی و رهروی 

  . برای استقرار جامعه سوسياليستی است
طبيعتا کسی نمی تواند به گذشته تاريخ جهان 

و از بويژه قرن پرتالطم بيستم، برخورد کند 
بردن نام لنين چه برسد به استالين که معمار 
بزرگ سوسياليسم در شوروی بود خودداری 

اين است که آقای زيوگانوف نيز برای . نمايد
فريب مارکسيست لنينيستها و با علم به عالقه 
عظيم مردم شوروی و طبقه کارگر آن به رفيق 
استالين و دستآوردهای عظيم دوران وی ناچار 

خورد به تاريخ شوروی را از است که بر
استالين، ” :وی می نويسد. استالين شروع کند

نامی که پيوندی ناگسستنی با تاريخ ميهن ما 
او، تمام قرن بيستم، پر تحرک ترين و . دارد

طوفانی ترين قرن و پرثمر ترين و مخربترين 
. دوره تاريخ بشری را به خود معطوف داشت

چندين گام به قرنی که در طول آن، تمدن بشری 
در بطن قرن بيستم، در پی تحوالت . پيش جهيد

پياپی و شکستهای مهلک، بحرانها و اوجها، در 
همه مناقشات حاد اجتماعی و انقالبها، وقوع دو 
جنگ جهانی در عصر فضای کيهانی، انسان 
نوينی پا به عرصه وجود گذاشت و به هزاره 

مور، و نام استالين در تمام اين ا. سوم راه يافت
  .در همه مقاطع تاريخی نقش مهمی ايفاء کرد

بزرگترين و فاجعه بارترين صفحات تاريخ 
ميهن ما، انقالبات و ويرانيهای ناشی از جنگ 
تحميلی داخلی و تهاجمات امپرياليستی، با نام 

صنعتی کردن و . استالين پيوند خورده است
تشکيل تعاونی ها عليرغم فشارها، محاصره، 

رضات دائمی امپرياليسم، تهديدات و تع
مشکالت ناپيدای بازسازی اقتصاد ملی بعد از 

ميليون انسان  ٢٧جنگ با فاشيسم، که زندگی 
قربانی آن شد، اتحاد شوروی را به يکی از 

  ...کشورهای پيشرو جهان تبديل کرد
همه آنهائيکه برای شناخت دوره استالين به 
تحليل های مجرد و بر خط مستقيم اتکاء می 

. ند، پيشاپيش محکوم به شکست هستندکن
استالين را تنها بر اساس معيار و متدهای 

کاری که نويسنده (ديالکتيکی بايد شناخت
  ).توفان-خودش نمی کند

در مورد شخصيت استالين با قاطعيت می توان 
گفت که وی بزرگترين و بی نظيرترين 
شخصيت دوران تجدد قرن گذشته و حاضر بود 

ه دوران و مسير رشد تاريخی که گذار بشريت ب
  ). تکيه از توفان(”تازه را فراهم ساخت

آقای زيوگانوف در اين سند مطالب زير را در 
نتيجه ”: تجليل از شخصيت استالين بيان می کند

نظر خواهی های اجتماعی زيادی که نهادهای 
مختلف از مرکز تحقيقات فرهنگ سياسی 

در سال روسيه گرفته تا نهادهای مشابه چپگرا، 
. و. به مناسبت پنجاهمين سال مرگ ی ٢٠٠٣

استالين به عمل آوردند نشان می دهد که امروز 
بيش از يک سوم هموطنان ما نقش استالين در 
. تاريخ ميهن ما را مثبت ارزيابی می کنند

درصد مردم روسيه وی  ٢٠همچنين کمتر از 
  .می شمارند” ديکتاتور و مستبد”را 

د آوری است که اين در اينجا الزم به يا
در پايان کار کنگره پانزدهم حزب ” ديکتاتور”

که با ) بلشويک(کمونيست سراسری شوروی
-غلبه بر مواضع اپوزيسيون تروتسکی

زينوويف و اخراج رهبران آن از حزب خاتمه 
يافت، برای سومين بار تقاضای خود مبنی بر 
آزاد ساختن خويش از مقام دبيرکلی حزب 

عالوه بر آن يادآوری . ار کردکمونيست را تکر
کرده که سه سال متوالی اين تقاضا را تکرار 
می کند، بويژه با پيروزی بر اپوزيسيون 
ضرورتی برای احراز چنين پستی باقی نمانده 

ولی پلنوم يک صدا با يک رای ممتنع . است
در چنين وضعيتی . تقاضای استالين را رد کرد

اين . اد کرداسالين حذف پست دبيرکلی را پيشنه
اين است . همه مخالفت کردند. هم بی نتيجه ماند

  !واقعيت
زمان بررسی عاقالنه و ... ما فکر می کنيم ... 

آگاهانه شخصيت و عمل استالين به عنوان 
بزرگترين و اصيل ترين پديده در تاريخ ميهن 

شگفتی های  ما و به عنوان مهمترين
ی ژئوپليتيکی در مقياس جهانو  ايدئولوژيکی

  .فرا رسيده است
ما از دستآوردهای کشور شوراها در دوره 
استالين برای حل عملی مجموعه کامل وظايف 

چگونه می . امروزی و آينده کمک می گيريم
توان بار ديگر در روسيه دولت مقتدر، 
عدالتخواه و تاثيرگذار تشکيل داد؟ چگونه می 
توان اداره متمرکز کشور را باز سازی نمود؟ 

اد کشور را چگونه حل کرد؟ چگونه مسائل ح
می توان در کوتاه مدت بر هرج و مرج 
اقتصادی، فقر و بی کاری غلبه کرد؟ چگونه 
می توان همه تالشهای جامعه را حول عاليترين 
ايده آلها اخالقی و اهداف مهم سياسی متحد 

  ”ساخت؟
آقای زيوگانوف که پس از فروپاشی شوروی 

ردهای دوره استالين يادش آمده که بايد از دستآو
حمايت کند در ادامه ستايشهای خويش می 

  :آورد
بزرگترين ويژگی استالين است -شخصيت دولتی

که به ذهن هر کسی که در باره وی لب به سخن 
استالين قبل از همه . می گشايد خطور می کند

دولتی با اراده، -به عنوان يک شخصيت سياسی
. انده استمتين، قاطع و مقتدر در ياد خلقها م

  ٨ ادامه در صفحه...معمار. رهبر ملت بود

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است
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[Text eingeben] 

  ...حمايت رويزيونيستی
امروز . و سازنده دولت قدرتمند و بزرگ بود 

در شرايط فاجعه ژئوپليتيک، پس از تجزيه 
اتحاد شوروی و انحطاط پر هرج و مرج 
جامعه، تنها مهمترين وظيفه ما ارزيابی درست 

ند، در و مطمئن تجارب سازندگی دولت قدرتم
چرا که فقط در آن . دوره رهبری استالين است

دوره خلق ما در جنگ کبير و وحشتناک پيروز 
امنيت ملی بی سابقه ای را برای خود تامين . شد
کشور خويش را به ابر قدرت تبديل نمود . کرد

که دورترين نقطه کره زمين را تحت تاثير خود 
  .قرار داده بود

ن برنامه پنجساله بعنوان مثال در سالهای اولي
قدرت توليدات صنعتی اتحاد شوروی دو برابر 

در زمينه صنايع سنگين جايگاه . افزايش يافت
مناطق حاشيه ای پيشين . نخست را احراز کرد

شهرها و شهرک های . ه مدار توليد وارد شدندب
. صنعتی جديد بسيار زيادی بنيان نهاده شد

در پايان . مراکز قديمی دگرگونی اساسی يافت
هزار موسسه توليدی مورد  ٦سالهای دهه سی 

 ١٩٣٧در سال . بهره برداری قرار گرفت
در صد  ٨٠موسسات توليدی جديد بيش از 

در . د می کردندتوليدات صنعتی کشور را تولي
ابتدای برنامه پنج ساله سوم موسسات صنعتی 

  .به مرحله سود آوری رسيدند
در نتيجه صنعتی کردن، فرهنگ کار ميليونها 

در اواسط برنامه . مردم ريشه ای تغيير يافت
معضل بی کاری ) ١٩٢٩در سال (پنج ساله اول

تا آغاز سالهای دهه چهل . بطور کامل حل شد
صدها . شور با سواد شدنددرصد جمعيت ک ٨٠

هزار انسان جوان با منشاء طبقاتی کارگر و يا 
دهقان در مراکز آموزش عالی و حرفه ای به 

جامعه نسل جديد . تحصيل اشتغال داشتند
  . روشنفکران شکل گرفت

عليرغم خرابکاريهای سنگين در تعاونی کردن 
کشاورزی روسيه از نو جان گرفت و سرپا 

دومين برنامه پنج ساله  فقط در مدت. ايستاد
هزار تراکتور، در  ٥٠٠کالخوزها بيش از 

هزار  ١٤٠هزار کمباين و بيش از ١٢٤حدود 
در طول چند سال . کاميون باری دريافت کردند

ميليون دهقان به حرفه مکانيک  ٥در حدود 
. روستائيان وقت آزاد بدست آوردند. دست يافتند

و يعنی فرصت تحصيل، ارتقاء سطح فرهنگی 
  .پرداختن به امور اجتماعی کسب کردند

در اواسط دهه سی افزايش مستمر دستمزدها به 
سيستم جيره بندی به . امر عادی تبديل شده بود

خواربار مورد نياز مردم . تاريخ سپرده شد
دسترسی به . بطور تام و تمام تامين گرديد

. امکانات فرهنگی برای همگان ميسر بود
ای تئاتر و موزه تاسيس هزاران کتابخانه سالنه
  ”. و راه اندازی گرديد

نويسنده که تو گوئی از خواب طوالنی بدر آمده 
است بدرستی و تا حدودی به نقش يک رهبر 
استثنائی تاريخ بشريت در يک شرايط استثنائی 
تاريخی اشاره می کند و تالش می کند نقش 
تاريخی استالين را بازگو کرده و دروغهای 

و امپرياليستها را در مورد وی رويزيونيستها 

ولی تالشهای وی به دل نمی چسبد . خنثی نمايد
زيرا غير علمی و ناصادقانه است و حال که 

  .معما حل گشته آسان نمائی می کند
 تحريف ريشه اختالفات       

مخالفت با رفيق استالين که از کنگره بيستم 
حزب کمونيست شوروی تحت عنوان مبارزه با 

شروع شد يک ” يت استالينکيش شخص”
. مبارزه شخصی و جنگ ميان گالدياتورها نبود

اين مبارزه، مبارزه ميان جريانهای سياسی 
متضاد نبود که بر سر اتخاذ اين يا آن موضع 

اين . سياسی با يکديگر توافق نظر نداشتند
مبارزه حتی بر سر آن نيز نبود که نارسائی ها 

غير واقعی به و اشتباهات واقعی و يا انتصابی 
اين نزاع بر . دوران استالين را تصحيح کنند

داشت ” خشونت”سر اين نبود که گويا استالين 
و خروشچف و تروتسکی دسيسه گر و 
بوخارين کودتاچی مظاهر مجسم شفقت بودند و 

اين . آلوده نبود” دستشان به خون بی گناهی”
نزاع بر سر تحليل از دوره رهبری استالين در 

روی و نگارش ترازنامه فعاليتها و اتحاد شو
اين نزاع . پيشرفتها و شکستهای شوروی نبود

نزاع . نزاع بين کمونيسم و ضد کمونيسم بود
ميان مارکسيسم لنينيسم و رويزيونيسم بود که 
در اصول مارکسيسم به تجديد نظر پرداخته 
بودند و آنرا برای سازش طبقاتی و همدستی با 

اين نزاع يک نزاع . دامپرياليسم می پروراندن
جهانی در جنبش کمونيستی بود و به جدائی 
حزب کمونيست چين، حزب کمونيست آلبانی 
در دو کشور سوسياليستی و در تمامی احزاب 

سازمان مارکسيستی . کمونيستی جهان منجر شد
  .لنينيستی توفان محصول اين مبارزه بود

در اين جا ما با بزرگترين و پردامنه ترين 
تاريخی ايدئولوژيک در عرصه جامعه  مبارزه

. نزاع ميان نور و ظلمت. بشری روبرو هستيم
. نزاع بر سر آينده، بر سر سرنوشت بشريت

تنها از اين دريچه است که می توان به تحليل 
عاری از غرض و مرض و حرص و آز، به 

پرگوئی در مورد . استنتاجات علمی رسيد
مشکلی استالين حتی مبالغه گوئی، حالل هيچ 

نيست زيرا نويسنده اثر از برخورد به اصل 
کسی . مسئله با زيرکی و تجاهل پرهيز می کند

که می خواهد شخصيت استالين را بشناسد بايد 
بايد . به دانش مبارزه طبقاتی اعتقاد داشته باشد

در مورد بروز رويزيونيسم در شوروی و 
. نظر دهد” کيش شخصيت استالين”مبارزه با 
جديد نظر در مارکسيسم لنينيسم را نمی شود ت

زير سبيلی رد کرد و تنها از دوران 
- عبارت غير طبقاتی و بی محتوی(”رکود”

زيوگانوف در مورد اين . سخن راند) توفان
عصر تعيين کننده تاريخ شوروی که از تجاوز 
هيتلر نيز وحشتناکتر و مخربتر بود تنها می 

 هنوز جسد رهبر در آرامگاهش سرد”: نويسد
نشده بود که جانشينان او با يک چرخش تند، 
. خط و مشی سياسی قهقرائی در پيش گرفتند

بگرمی از اين چرخش ” متمدن”همه غرب 
استقبال نموده و در باره اين چرخش که 
محصول زحمات سياستمداران، ديپلوماتها، 

” آژانسهای متنفذ”سازمانهای اطالعاتی و 
  .آنهاست سکوت کردند

زمانی که مکانيزم مخفی ” سردجنگ ”ابتداء 
ويرانگری در اتحاد شوروی به کار گرفته شد 

را بطور  ١٩٩١و تا پايان فاجعه در سال 
شرطی به سه دوره ، سه دوره متوالی گسترش 
خرابکاری بر عليه اتحاد شوروی، می توان 

  :تقسيم کرد
اولين آن بالفاصله بعد از مرگ استالين با شعار 

خروشچفی آغاز ” اعتدال”و ” استالين زدائی”
  .گرديد

اين پروسه ويرانگر بطور ” رکود”در دوره 
در سايه کوششهای بسياری . منظم ادامه يافت
کنونی که آن وقتها ” نامدار”از دموکراتهای 

ارتدوکسهای سازش ناپذيری بودند ايدن منسوخ 
فقدان شالوده . دگماتيک بسته بندی و حفظ شد

بيمارگونه  جهان بينی سالم، باعث آشفتگی
زمينه های ژئوپوليتيک اتحاد شوروی هم 

  .گرديد
سال به سال ما صنايع پتانسيل نظامی و انسانی 
کشور را در جستجوی سراب رهبری جهانی 
که با روح سنتهای روسی بيگانه بود، صرف 

اوضاع اقتصادی در داخل اتحاد . کرديم
. شوروی بطور منظم رو به خرابی گذاشت

و فرهنگی، زمينه های بی  خالء سياسی، دينی
اندازه مساعدی را برای تزريق ارزشهای 
بيگانه وارد ساختن جهان بينی های ويرانگر و 
انگلهای مبتذل در شعور اجتماعی جامعه فراهم 

  .ساخت
ساختن  -دوره دوم تخريب اتحاد شوروی

  .را آغاز کنند -بنيانهای ايدئولوژيک تخريب
-١٩٩٠ ترتيب زمانی اين تخريب در سالهای

گورباچف آغاز شد و آن ” نوسازی”با  ١٩٨٥
” فاجعه نا محسوس”به مکانيزمهای مشخص 

نابود کننده اتحاد شوروی در اين سالها محدود 
 –در اينجا فقط جهات اصلی جنگ روانی . نشد

. تبليغاتی بر عليه شوروی را يادآوری می کنم
آنها شامل تبليغات ضد روسی اشاعه هيستری 

ی، مجموعه به هم پيوسته يک ضد ميهن پرست
سری تزويرهای عريان آنتی کمونيستی و راه 
انداختن تبليغات جنجالی و پرهياهو پيرامون 

  .ليبراليسم غرب بود” جاذبه های”
سومين و آخرين مرحله تخريب تام و تمام 

طول کشيد و ) ١٩٩٠-١١٩١(مجموعا دو سال 
هدف آن تامين شرايط سياسی گسست اتحاد 

در عرصه سياست داخلی . تحد بوددولتهای م
در ارگانهای ” مبارزه با مرتجعين”نيز، 

رهبری حزب و دولت، فريادهای گوشخراش 
مناطق مختلف، وجه . جدائی طلبانه در نواحی 

با مختل ساختن حاکميت . مشخصه آن بود
مرکزی و سوء استفاده از رهبری 

روس به عنوان عامل محرک ” دموکراتيک”
ادی حقوق و فرهنگی دولت حريم عمومی اقتص

  ”.بزرگ را تخريب کردند
اين مشی ”: در جای ديگر نويسنده می آورد

مشی ای که نويسنده به پای استالين می (استالينی
  ٩ ادامه در صفحه...در ) توفان-نويسد

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  



     

   ٩صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ١٣٨٧ماه   آبان  –  ۴١٠ شماره  

[Text eingeben] 

  ...حمايت رويزيونيستی
دوره خروشچف و برژنف دوباره در پرده قرار 
ه گرفت، روحيات ضد روسی جديد در دور

ليبرالی و در زمان نوسازی ” اصالحات”
بطور وحشيانه ای گسترش ” گورباچف”

  .”يافت
خوب که به اين بازگوئيهای طوالنی نظر 
اندازيد نظرتان به اين نکته جلب می شود که در 
قاموس آقای زيوگانوف ذره ای از تمايل به 

شما شخص ايشان . مبارزه با رويزيونيسم نيست
رويزيونيستی پيدا نمی  را در جبهه مبارزه ضد

برعکس در زمانيکه اين جنگ سخت در . کنيد
گرفته بود شخص ايشان در کنار ساير 
رويزيونيستها با مارکسيست لنينيستها می 

شخص ايشان يکدوره کامل از تاريخ . جنگيدند
جنبش کمونيستی را در اثر خود حذف کرده 
است زيرا اين کار و بررسی در تفکر ايشان 

. صالح ناسيونال شونيسم روس نيست بنفع و به
تقسيم بندی فروپاشی و به قول وی تخريب 

، دوران ”رکود”شوروی به سه دوره، دوران 
گسست ”و دوران ” برافکنی ايدئولوژيک”

هيچ چيز بيش از يک ” سياسی اتحاد دولتها
آنهم دوران تسلط رويزيونيسم بر . دوره نيست

حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی 
اليستی که آقای زيوگانف از زير اعتراف سوسي

فروپاشی شوروی محصول . به آن در می رود
تخريب چند تا عنصر جاسوس و خرابکار و 
تحت تاثير غرب نبود که با دو اعالميه و يک 
بمب، کار شوروی عظيم را که زور هيتلر هم 

تخريب شوروی محصول . به آن نرسيد ساختند
دجه های فريب سراب قدرت را خوردن و بو

چرا . نظامی سرسام آور تدوين کردن نبود
شوروی زمان جنگ با زمينهای سوخته فرو 
نپاشيد؟ دژ شوروی آنطور که آقای زيوگانوف 
جا می زند و در پی تبرئه سوسيال امپرياليسم 
شوروی است از بيرون تسخير نشد از درون 
تسخير شد، از درون حزب کمونيست شوروی 

روشچفها، کاسيگينها، عوامل آن خ. تسخير شد
برژنفها، علی اوفها، ترکمن باشی ها، نيازوفها، 
شوادنادزه ها، گورباچفها و يلتسينها و نظاير 

اين ايدئولوژی رويزيونيستی بود که . آنها بودند
در کنگره بيستم و بيست و دوم حزب کمونيست 
شوروی بر آن حزب غالب شد و منجر به اين 

را از حزب گرديد که کمونيستهای صادق 
اخراج کردند، آثار استالين را ممنوع کردند و 
يارانش را کشتند و به زندان افکندند و تبعيد 

کودتای خروشچف سر آغاز اين ...  کردند و
حال همه کاسه کوزه ها . سقوط وحشتناک بود

را بر سر گورباچف و يلتسين شکاندن کمال بی 
و ناجوان زنی  ناجوانمردی است ،معرفتی
نين کسی در پی کشف حقيقت نيست در چ. است

پی تحريف جديد آن است چون شکل تحريف 
  .ادامه دارد..... قديم ديگر رنگی ندارد

***** 
  
  

  ...برخورد لنينيستی
ملی ى مسئله. بر ضد امپرياليسم جريان می يابد

عمومی انقالب پرولتاريا، ى قسمتی از مسئله
  .ديکتاتوری پرولتاريا استى قسمتی از مسئله

ای همسئله بدين قرار است که آيا امکان
ى انقالبی که در بطون نهضت آزاديخواهانه

اکنون به انقالبی ممالک مظلوم نهفته است، 
ست آيا او اگر نرسيده انتها رسيده است يا نه

اميد و اساسی وجود دارد که بتوان از اين 
برای انقالب پرولتاريا استفاده نمود و ها امکان

قل و مستعمره را از کشورهای غير مست
ى بورژوازی امپرياليستی به ذخيرهى ذخيره

  پرولتاريای انقالبی و به متفق وی تبديل نمود؟
لنينيسم به اين سئوال جواب مثبت می دهد، يعنی 

ای انقالبی در بطون نهضت هبه وجود امکان
از آنها ى ملی آزاديخواهانه معتقد بوده و استفاده
رنگونی را برای محو دشمن عمومی و س

مکانيک ترقی . امپرياليسم ممکن می داند
امپرياليسم، جنگ امپرياليستی و انقالب روسيه، 

ی لنينيسم را در اين خصوص هاتمامًا استنتاج
  .تأييد می نمايند

از اينجا است لزوم کمک، آن هم کمک قطعی و 
به نهضت " فرمانروا"جدی پرولتاريای ملل  

  .ستقلملل مظلوم و غير مى آزاديخواهانه
 با هر قسممعنای اين آن نيست که پرولتاريا بايد 

نهضت ملی يعنی در همه جا و هميشه و در 
سخن ما . تمام موارد به خصوص کمک نمايد
ی ملی هااينجا در باب مساعدت به چنان نهضت

است که باعث ضعف و سرنگونی امپرياليسم 
. شود نه آن که سبب استحکام و ابقای آن گردد

ی از امی افتد که نهضت ملی پارهگاهی اتفاق 
کشورهای مظلوم با منافع ترقی نهضت 

الزم به تذکر نيست . پرولتاريائی تصادم می کند
که در چنين مواردی سخنی هم از کمک نمی 

حقوق ملل يک ى مسئله. تواند در ميان باشد
موضوع منفرد و مستقلی نبوده بلکه جزئی 

، و اين کلی انقالب پرولتاريائیى است از مسئله
نظر کل بايد به ى جزء مطيع کل بوده و از نقطه

مارکس در سنوات چهل قرن . آن نگاه کرد
و ها گذشته طرفدار نهضت ملی لهستانی
و ها مجارها و عليه نهضت ملی چک

چرا؟ برای اين که در . ی جنوبی بودهااسالواک
ملل "ی جنوبی هاو اسالواکها آن زمان چک

و پيش " هاروسى طاليه"و در اروپا " مرتجع
در صورتی که . آهنگ حکومت مطلقه بودند

بودند که " ملل انقالبی"ا و مجارها هلهستانی
برای . ضد حکومت مطلقه مبارزه می کردند
و ها اين که کمک به نهضت ملی چک

ی جنوبی، کمک غير مستقيم به هااسالواک
تزاريسم يعنی خطرناک ترين دشمن نهضت 

  .انقالبی در اروپا می بود
  :ين می گويدلن
دمکراسی، ى تقاضاهای جداگانه» 

منجمله حق حاکميت بر سرنوشت، يک 
چيز مطلق نبوده بلکه جزئيست 

 دمکراتيک جهانازنهضت عمومی 

). نهضت عمومی سوسياليستی : اکنون(
ممکن است در بعضی از موارد 
جداگانه جزء با کل متضاد باشد، در 
اين صورت الزم است از آن صرف 

ص  ١٩رجوع به جلد ( « . نظر نمود
  ).چاپ روسی  ٢٥٨ـ  ٢٥٧
ى جداگانه و جنبه ای ملیهنهضتى مسئله

محتمل ارتجاعی آنان، البته در صورتی که نه 
از نظر رسمی و حقوق مطلق بلکه از نظر 
منافع مشخص نهضت انقالبی مالحظه شود، به 

  .قراری بود که ذکر شد
عين همين را هم بايد به طور کلی در باب 

انقالبی بودن . ی انقالبی ملی گفتهاتنهض
ای ملی همان قدر هحتمی اکثريت هنگفت جنبش

نسبی و دارای اشکال بخصوصی است که 
ای هاحتمال ارتجاعی بودن برخی از جنبش

ی هاملی نسبی و دارای شکلى جداگانه
انقالبی ى جنبهى الزمه. بخصوص می باشد

 نهضت ملی در شرايط فشار امپرياليسم به هيچ
آن نيست که عناصر پرولتاريائی در  وجه

ى نهضت وجود داشته ونهضت دارای برنامه
انقالبی و جمهوری خواهانه و يا متکی بر 

امير افغان برای ى مبارزه. دمکراسی باشد
سلطنت ى استقالل افغانستان با وجود نظريه

طلبی او و اعوان و انصارش از نظر عينی 
 است زيرا اين مبارزه انقالبیى مبارزه

امپرياليسم را ضعيف و قوايش را تجزيه کرده 
و آن را از ريشه متزلزل می سازد، در 

و ها دمکراتى صورتی که مبارزه
و جمهوری " هاانقالبی"، "هاسوسياليست"

، از قبيل مثًال کرنسکی و "با حرارتی"طلبان 
تسرتلی،رنودل و شيدمان، چرنوف و دان، 
، هندرسن و کالينس هنگام جنگ امپرياليستی

بود، زيرا بالنتيجه باعث  ارتجاعیى مبارزه
رنگ و رو يافتن و تحکيم و پيروزمندی 

بازرگانان و ى مبارزه. امپرياليسم می گشت
روشنفکران بورژوازی مصر برای استقالل 

ى مبارزهمصر به همين جهات از نظر عينی 
است با وجود اين که ليدرهای نهضت  انقالبی

دارای  بورژوازی وى ملی مصر از طبقه
عنوان بورژوازی بوده و مخالف سوسياليسم 

حکومت ى هستند، در صورتی که مبارزه
انگلستان در راه حفظ وضع غير " کارگری"

ى مستقل مصر به همان علت باال مبارزه
است، با اين که اعضای اين حکومت  ارتجاعی

دارای اصل و نصب پرولتاريائی و نام 
ليسم می سوسيا" طرفدار"پرولتاريائی بوده و 

ی ملی ساير هامن ديگر راجع به نهضت. باشند
کشورهای غير مستقل و مستعمراتی بزرگتر از 
قبيل هندوستان و چين صحبت نمی کنم که هر 
قدم آنان در راه خالصی، اگر هم منافی 
تقاضاهای دمکراسی رسمی باشد، معذالک مثل 

چکش بخار بر مغز امپرياليسم بوده و ى ضربه
  .محسوب می شود بیانقالبی شک قدم 

  :لنين حق داشت که می گفت
١٠ ادامه در صفحه...نهضت ملی»   

 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم
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[Text eingeben] 

  ...برخورد لنينيستی
نظر ى کشورهای مظلوم را نبايد از نقطه 

دمکراسی تشريفاتی مورد توجه قرار داد 
بلکه بايد از نظر نتايج واقعی آن در 

عمومی مبارزه بر ضد ى ترازنامه
نه "، يعنی امپرياليسم، به آن قيمت گذاشت

به طور منفرد و مجزا بلکه در مقياس 
 ٢٥٧ص  ١٩رجوع به جلد (« . جهانی

  ).چاپ روسی
ملل مظلوم و انقالب ى نهضت آزاديخواهانه) ٢

  .پرولتاريائی
ملی قضايای ذيل را ى لنينيسم در موقع حل مسئله 

  :منشاء قرار می دهد
اردوگاه : جهان به دو اردوگاه منقسم است) الف

مالی بوده و ى متمدن که صاحب سرمايه مشتی ملل
زمين را زير استثمار ى اکثريت عظيم سکنه

ى ند و اردوگاه ملل مظلوم و استثمارشوندهاکشيده
کشورهای غير مستقل و مستعمره که اين اکثريت را 

  تشکيل می دهند؛
و کشورهای غير مستقل که مورد ها مستعمره) ب

ند، عظيم امالی قرار گرفتهى ظلم و استثمار سرمايه
ترين ذخيره و مهم ترين منبع قوای امپرياليسم را 

  تشکيل ميدهند؛
انقالبی ملل مظلوم کشورهای غير ى مبارزه) ج

مستقل و مستعمرات بر ضد امپرياليسم يگانه راه 
  استخالص آنها را از ظلم و استثمار است؛

مهم ترين کشورهای غير مستقل و مستعمراتی، ) د
ن نهضت آزادی ملی داخلی هم اکنون ديگر درجريا

شده و اين نيز نمی تواند به بحران           سرمايه 
  داری جهانی منجر نگردد؛

منافع نهضت پرولتاريائی در کشورهای مترقی و ) ه
نهضت آزاديخواهی ملی در مستعمرات، اتحاد اين 

عمومی ى دو شکل نهضت انقالبی را در يک جبهه
م ايجاب می بر ضد دشمن عمومی يعنی امپرياليس

  نمايد؛
کارگر در کشورهای مترقی و ى پيروزی طبقه) و

استخالص ملل مظلوم از قيد امپرياليسم بدون تشکيل 
انقالبی عمومی، امکان ناپذير ى و استحکام جبهه

  است؛
انقالبی عمومی بدون کمک ى تشکيل جبهه) ز

مستقيم و جدی پرولتاريای ملل ظلم کننده به نهضت 
خود   " ميهنی"ليه امپرياليسم آزادی ملل مظلوم ع

ملتی که ملل ديگر را تحت "غير ممکن است، زيرا 
" فشار و ظلم قرارداده ممکن نيست خودش آزاد باشد

  ؛)انگلس(
معنی کمک مزبور هم اين است که از شعار ــ ) ح

حق داشتن هر ملت به مجزا شدن و  تشکيل دولت 
 مستقل، جدًا طرفداری و دفاع به عمل آيد و اين

  شعار اجراء شود؛ 
بدون اجرای اين شعار، به وجود آوردن اتحاد و ) ط

معاضدت ملل برای تشکيل اقتصاد واحد جهانی که 
مادی پيروزی سوسياليسم جهانی را فراهم ى پايه

  آورد، ممکن نيست؛
اين اتحاد فقط می تواند از روی اختيار و بر ) ی

  .شدملل باى اساس اعتماد متقابل و روابط  برادرانه
ى از اينجاست وجود دو جنبه و دو تمايل در مسئله

يکی از آنها تمايل به استخالص سياسی از : ملی
بندهای امپرياليستی و تشکيل حکومت مستقل ملی 

تضييقات ى است، يعنی تمايلی که اساس آن در نتيجه
امپرياليستی و استثمار مستعمراتی بروز نموده است 

قتصادی ملل که و تمايل ديگر ميل به نزديکی ا
اساس آن مربوط  به تشکيل بازار عمومی دنيا و 

  .اقتصاد جهانی است
  :لنين می گويد

سرمايه داری در حال ترقی خود به دو »  
ملی بر می ى تمايل تاريخی در مسئله

اول بيداری حيات ملی و نهضت : خورد
ملی، مبارزه بر ضد هرگونه تضييقات ملی 

  .ی ملیهاو ايجاد دولت
شد و افزايش همه گونه روابط بين ر: دوم
، شکستن سدهای ملی، توليد وحدت هاملت

بين المللی سرمايه و عمومًا حيات اقتصادی 
  .و سياست و علم و غيره

اين دو تمايل هر دو قانون جهانی سرمايه 
تمايل اولی بيشتر در بدو . داری می باشند

ترقی سرمايه داری تفوق دارد و تمايل 
ه داری پخته و دومی مخصوص سرماي

رسيده است که به طرف بدل گشتن به 
( « . سوسياليستی پيش ميرودى جامعه

چاپ  ١٤٠ــ  ١٣٩ص  ١٧رجوع به جلد 
  ).روسی 

برای امپرياليسم اين دو تمايل يک ضد و نقيض 
آشتی ناپذير هستند زيرا امپرياليسم نمی تواند بدون 
ى استثمار و نگاهداری جبری مستعمرات در دايره

زندگی نمايد، زيرا امپرياليسم " واحدی موعهمج"
را از طريق الحاق و استعمار ها فقط قادر است ملت

به هم نزديک نمايد که بدون آن هم اصًال وجود 
  .امپرياليسم غير مفهوم است

برعکس برای کمونيسم، اين تمايالت فقط دو طرف 
يک امر، يعنی امر استخالص ملل مظلوم از قيد 

زيرا کمونيسم می داند که اتحاد ملل  امپرياليسم است،
در اقتصاد واحد جهانی فقط بر اساس اعتماد متقابله 
و موافقت اختياری امکان پذير بوده و تشکيل اتحاد 
اختياری ملل از راه جدا شدن مستعمرات از 

امپرياليستی و از راه تبديل آنها " واحدى مجموعه"
  . ی مستقل انجام ميگيردهابه دولت
شديد جدی و دائمی بر ى است لزوم مبارزه از اينجا

" یهاسوسياليست"ى ضد شوونيسم عظمت طلبانه
انگليس، فرانسه، آمريکا، ايتاليا، ( ملل سيادت کننده 

که مايل به مبارزه با دول امپرياليست ) ژاپن و غيره 
خويش نبوده و نمی خواهند به ملل مظلوم 

از آنان برای نجات ى در مبارزه" خود"مستعمرات 
  .ظلم و تشکيل دولت مجزا کمک نمايند

کارگر ملل ى ی تربيت طبقهابدون چنين مبارزه
سيادت کننده با روح انترناسيوناليسم حقيقی و 

زحمتکش کشورهای غير مستقل ى نزديکی با توده
ومستعمرات و با روح آمادگی واقعی برای انقالب 

اگر از طرف ملل . پرولتاريائی غير ممکن است
سابق به پرولتاريای ى راطوری روسيهمظلوم امپ

روسيه کمک نمی شد، انقالب روسيه فاتح نمی گشت 
ولی . و کلچاک و دنيکين نيز شکست نمی خوردند

برای بدست آوردن کمک و طرفداری اين ملل هم 
الزم بود پرولتاريا مقدم بر هرچيز زنجير امپرياليسم 

را از ستم ملی ها روسی را از هم گسسته و اين ملت
  . آزاد نمايد

بدون انجام اين مسئله، تحکيم حکومت شوروی و 
کاشتن نهال انترناسيوناليسم حقيقی و بار آوری آن 
تشکيالت عالی معاضدت ملل که اتحاد جماهير 
ى شوروی سوسياليستی ناميده می شود و نمونه

ملل در اقتصاد واحد جهانی ى اتحاد آتيهى زنده
  .است، امکان ناپذير می بود

نجا است لزوم مبارزه بر ضد محدوديت ملی و از اي
ی کشورهای هاکناره گيری و افتراق سوسياليست
تنگ ملی خود ى مظلوم که مايل به خروج از دايره

کشور خويش ى نبوده و ارتباط نهضت آزاديخواهانه
را با نهضت پرولتاريائی کشورهای حاکمه درک 

  .نمی کنند
ستقل ، نمی توان سياست مایبدون چنين مبارزه

پرولتاريای ملل مظلوم و معاضدت طبقاتی وی را با 
پرولتاريای ممالک حاکمه در مبارزه برای از پا 
درآوردن دشمن عمومی و مبارزه برای از پا 

  .درآوردن امپرياليسم، حفظ نمود
ی انترناسيوناليسم غير ممکن می ابدون چنين مبارزه

  . بود
لم و ی زحمتکش ملل ظاهااين است راه تربيت توده

  .انقالبی بين المللیى مظلوم با روحيه
لنين در مورد اين کار دو طرفی کمونيسم راجع به 

انترناسيوناليسم چنين ى تربيت کارگران با روحيه
  : می گويد

خواه برای ... آيا ممکن است اين تربيت» 
ملل بزرگ و ظالم و خواه برای ملل 
کوچک ومظلوم، خواه برای ملل الحاق 

برای ملل الحاق شونده  کننده و خواه
  باشد؟ صراحتًا يکسان

همان طور که مثًال . بديهی است که خير
واقع در مرکز يک ى راه رسيدن به نقطه

مفروض از يک سمت آن صفحه ى صفحه
به طرف چپ و از سمت مخالف به طرف 
راست است همان طور هم بديهی است که 
وصول به يک هدف واحد يعنی تساوی 

به هم پيوستن م و سپس کامل، نزديکی محک
ملل در اين مورد دارای طرق مشخص  تمام

هرگاه سوسيال دمکرات . مختلفی می باشد
يک ملل بزرگ ظالم والحاق کننده، که به 

ملل را ى طور کلی به هم پيوستن همه
ترويج می کند، حتی برای يک دقيقه هم 

، ويلهلم "او"فراموش کند که نيکالی دوم 
کاره و غيره نيز همه ، ژرژ و پوان"او"دوم 

از (با ملل کوچک  طرفدار به هم پيوستن
، يعنی نيکالی دوم طرفدار )طريق الحاق

با گاليسی و ويلهلم طرفدار " پيوستن"
با بلژيک و غيره ميباشند، در آن " پيوستن"

صورت چنين سوسيال دمکراتی در تئوری 
يک عالم بال عمل و در عمل يار و ياور 

  .امپرياليسم می باشد
مرکز ثقل تربيت بين المللی کارگران در 
کشورهای ظالم ناگزير بايد عبارت از 
ترويج آزادی کشورهای مظلوم در جدا 

بدون . شدن و پافشاری در اين زمينه باشد
ما . وجود ندارداين کار، انترناسيوناليسم 

حق داشته و موظفيم هر سوسيال دمکرات 
، ندنمی کملت ظالم را که چنين تبليغاتی را 

اين . امپرياليست و عنصر خبيث بناميم
پيش تقاضا حتمی است ولو اين که چنين 

يعنی جدا شدن، قبل از رسيدن به  آمدی
سوسياليسم، فقط در يک مورد از هزار 

  ...باشد" قابل اجراء"مورد امکان پذير و 
اما سوسيال دمکرات ملت کوچک بر عکس بايد 

 وم فرمولدى کلمهمرکز ثقل تبليغات خود را روی 
قرار ها ملت" اختياری اتصال"عمومی ما، يعنی 

او می تواند، بدون اين که پشت پا به وظائف . دهد
خود که يک نفر انترناسيوناليست است بزند، در 

 همطرفدار استقالل سياسی ملت خود و  همعين حال 
ى طرفدار دخول اين ملت در جرگه

  ١١ ادامه در صفحه...یهاهمسايه

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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[Text eingeben] 

  ...ستیبرخورد لنيني
اما به . غيره باشدو Z و Yو  Xمجاور  

هر حال بر او الزم است که با افکار 
کوچک محدوديت و انزوای ملی 

و طرفدار مراعات مقصد  مخالف بوده
کلی و عمومی و تبعيت منافع 

  .خصوصی از منافع عمومی باشد
ند اکسانی که در اين مسئله تعمق نکرده

د که ميدانن" متضاد"اين را با يک ديگر 
ای ملل ظالم در راه هسوسيال دمکرات

و سوسيال " تجزيهآزادی "
آزادی "ملل مظلوم برای های دموکرات
ولی کمی دقت . پافشاری کند" اتصال

به طرف  ديگرینشان می دهد که راه 
انترناسيوناليسم و به هم پيوستن ملل، 

موجود به راه ديگری از وضعيت 
طرف اين هدف نبوده و نمی تواند 

ـ  ٢٦١ص  ١٩رجوع به جلد ( « . باشد
بازگوئی از اثر .(”)چاپ روس  ٢٦٢

  ).استلين بنام اصول لنينيسم
  

*****  
  

  ...همدستی پيروان منصور
داخلی به ساختن افکار عمومی بپردازند و از 
مسلمانان آن چنان چهره های کثيف و زشتی 
ترسيم کنند که از قتل عام آنها کسی ناراحتی 

کنگره فاشيستها در کلن ادامه . بخود راه ندهد
سياست جنگ در افغانستان و عراق و تجاوز به 

در اين جبهه متشکل از . فلسطين و لبنان است
فالمز (سازمانهای نژاد پرست بلژيک 

فرونت (فرانسه  ،) Vlaams Belangبالنگ
. پ.ف(، اطريش )Front Nationalناسيونال

، )Lega Nordليگا نورد (، ايتاليا ) FPÖ .او
 British بريتيش ناسيونال پارتی(انگلستان 

National Party ( و فاشيستهای آلمانی است
پيروان منصور حکمت نيز فعاالنه در تدارک 

اينها . نظری و عملی آن شرکت داشتند

و  آزاديهای بی قيد”همانهائی هستند که  برای 
سر از پا نمی شناختند ولی اين آزاديهای  ”شرط

ا نه برای مسلمانان بلکه برای بی قيد و شرط ر
.. فاشيستها و جاسوسان صهيونيستها می خواهند

معلوم شد که آنها هوادار آزادی بی قيد و شرط 
حزب ما بارها . برای دشمنان دموکراسی هستند

و بارها تکرار کرده بود که مسئله دموکراسی 
يک امر طبقاتی است و دموکراسی ناب و غير 

شعار دفاع از . ته استطبقاتی هرگز وجود نداش
يک دروغ بزرگ و ” و شرط آزاديهای بی قيد”

دموکراسی و آزادی چون . عوامفريبانه است
مفاهيم اجتماعی هستند و با انسانهای اجتماعی 

تمام آن دارو . سر و کار دارند هميشه مشروطند
 ”آزاديهای بی قيد و شرط”دسته هائی که پرچم 

بودند در  را برای فريب مردم در دست گرفته
عمل ناچار شدند جا خالی دهند و بدون انتقاد 
جسورانه از تئوريهای ليبرالی و ارتجاعی 
منصور حکمت اين شعار را در انتشارات خود 

آنها کار سياسی را که بايد موجب . کمرنگ کنند
آموزش توده ها و تجربه آنها شود با دوز و 
کلک و سياستبازی بورژوائی عوضی گرفته 

ست آنها همانی است که مردم از آن با سيا. اند
 .ياد می کنند” سياست پدر مادر ندارد”عبارت 

آنها مرز ميان سياست پرولتری و بورژوائی را 
آنها طوری رفتار می کنند که گويا . می زدايند

خودشان نبوده اند که اين دروغها را پخش می 
در حاليکه اين جبهه ارتجاع خود را در . کردند

ی کرد و ساطور قصابی را عليه کلن بسيج م
مسلمانان از غالف در آورده بود تا قصاصشان 

، سوسيال ده ها هزار کمونيستها ،کند
، دموکرات ، روشنفکران مترقیدموکراتها
، کارگران ، سنديکاهای کارگریمسيحيها

 ، سازمانهای حقوق بشر، پيشه ورانکارخانه ها
و مردم عادی کلن در مقابل اين کنگره ضد 

المی فاشيستهای اروپائی به مقاومت اس
برخاستند و حتی رانندگان تاکسی حاضر نشدند 

کنگره آنها . اين آدمخواران را حمل و نقل کنند
با شکست روبرو شد و آبروی دارو دسته پيرو 

  .رفت دمنصور حکمت نيز بر با
معتقدند که همه ” مسلمانان سابق”فاشيستها و 
کراتيک از همه حقوق دموی عمذاهب ارتجا

 ،مسيحيان. برخوردارند بجز مذهب اسالم
يهوديان و ساير اديان حق دارند با اتکاء به 
قانون اساسی آلمان زيارتگاههای مذهبی داشته 
. باشند ولی مسلمانان نبايد دارای مسجد باشند

بايد از ساختن مسجد در شهر کلن که صد ها 
هزار مسلمان معتقد در آن سکنی دارند خود 

تو گوئی با بستن در مسجد و يا . داری کرد
مراکز مذهبی اديان اعتقادات مذهبی از بين می 
رود و ريشه های اين سنت چند هزار ساله 

مبارزه اين فاشيستهای . يکشبه می خشکد
کنصور حکمتی با مذهب بطور کلی نيست با 
مذهب اسالم بطور خاص است و اين مبارزه 
ی جدا از مبارزه طبقاتی و سياسی صورت م

گيرد و بهمين جهت نيز در خدمت مصالح 
  . صهيونيسم و امپرياليسم می باشد

کنگره فاشيستهای کلن تنها يک جريان ضد 
خارجی و ضد اسالمی نيست اين کنگره می 
خواهد در اذهان عمومی يک توجيه تئوريک و 

توليد که کشتار مسلمانان را در ” یمنطق”
ی اين کنگره م. سراسر جهان برحق جلوه دهد

خواهد زمينه ای در افکار عمومی بسازد که 
تجاوز امپرياليستها و صهيونيستها را به ممالک 
مسلمان نظير عراق و افغانستان و لبنان و 
فلسطين و در آينده ايران منطقی و برحق جلوه 

اين کنگره بخش جنگ روانی صهيونيستها . دهد
و امپرياليستها برای نفوذ و توسعه طلبی و 

جنگ بر سر . ينهای غير استاشغال سرزم
. جنگ بر سر نفت و گاز است. مواد خام است

امپرياليستها برای توجيه تسليحات نظامی و 
استقرار نظم جهانی نوين مبتنی بر تئوريهای 
ساموئل هانتيگتون صهيونيست به دشمن سازی 

مسلمانها اين دشمنان جديدند که . نياز دارند
و حجت  جرج بوشهللا قتلشان را فتوای آيت ا
  .مباح دانسته است االسالم منصور حکمت

*****  

  يبخش مردم فلسطين و لبنان زنده باد مبارزات رهائ
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برخورد لنينيستی به 
  مسئله ملی

”...  
يقملی را به طرى در سابق مسئله

مستقلی کهى رفرميستی، مانند مسئله
عمومی حکمرانیى ی با مسئلهارابطه

سرمايه، سرنگونی امپرياليسم و موضوع
انقالب پرولتاريا نداشته باشد، می

از راه سکوت وانمود می شد که. نگريستند
پيروزی پرولتاريا در اروپا بدون اتحاد

مستعمراتى مستقيم با نهضت آزاديخواهانه
ملی و مستعمراتی ده و حل مسئلهممکن بو

به خودی"ممکن است بدون سروصدا و 
در خارج از شاهراه انقالب" خود

انقالبی باى پرولتاريائی و بدون مبارزه
ولی اکنون اين. امپرياليسم صورت گيرد

ضد انقالبی را بايد افشا شدهى نظريه
لنينيسم ثابت کرد و جنگ. دانست

ه نيز تأييدامپرياليستی و انقالب روسي
حال رابطهملی فقط در ى نمودند که مسئله

و بر اساس انقالب پرولتاريائی ممکن
است، حل و تصفيه گردد، که پيروزی
انقالب در باختر از راه اتحاد انقالبی با

مستعمرات وى نهضت آزاديخواهانه
 ٩ادامه در صفحه...ممالک غير

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
پيشنهادات خودرا برای ما  نظريات و. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد، . 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، هزينه . منديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نياز

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

همدستی پيروان منصور حکمت با فاشيستها و 
  صهيونيستها

در مورد پيدايش و تکامل نظريات) توفان(تحليلها و پيشگوئی های حزب کار ايران
تی پيروان منصور حکمت روز بروز بيشتر صحت خويش راتئوريک و ماهيت تشکيال

دارو دسته منصور حکمت در شهر کلن در کشور آلمان يکی از ستونهای. بروز می دهد
”کلن خاطرب”تبليغاتی تدارک کنگره فاشيستهای اروپا در اين شهر هستند که تحت نام 

آنها با علم کردن. کنند افکار عمومی را عليه مسلمانان و مذهب اسالم بسيج و تحريک می
که با ياری صهيونيستها جان گرفته است تالش دارند ”مسلمانان سابق”دسته ای بنام

رالف جوردانو صهيونيست فعلی يکی از. مبارزه ای را عليه مسلمانان سازمان دهند
  .متحدين اين جريان است

ساختمان مسجدی ظاهر قضيه اين است که دارو دسته های فاشيستی قصد دارند مانع از
قانون. شوند که مطابق قانون اساسی آلمان يک حق دموکراتيک پيروان مذهب اسالم است

توهين به. اساسی آلمان حق آزادی مذهب را برای همه مذاهب برسميت شناخته است
در جائيکه حتی. مذهب و نه روشنگری در باره آن مطابق با قانون دارای مجازات است

پروتستان و پاره ای روشنفکران يهودی آينده نگرانه از اين حق کليسای کاتوليک و
دموکراتيک به دفاع برخاسته اند و به اجرای قانون اساسی آلمان و حقوق مدنی شهروندان
تکيه می کنند دارو دسته صهيونيستی منصور حکمت به مدافعان فعال فاشيستهای اروپائی

.يک مردمی در اين شهر قيام کرده انددر شهر کلن بدل شده و بر ضد جنبش دموکرات
همين واقعيت که مراجع بزرگ مذهبی مخالفتی با ساختمان مسجد ندارند و آزادی
فعاليتهای مسلمانان و تبليغ نظرات دينيشان را برسميت می شناسند حاکی از آن است که

  .فاشيستها کاسه های داغتر از آش هستند
عتقادات مذهبی ندارند ولی در دشمنی با مسلمانانجالب اين است که خود اين فاشيستها ا

دليل اين امر را تنها می توان در اين واقعيت جستجو کرد که برگذاری اين. يقه می درانند
کنگره صرفا يک عمل سياسی است که با تکيه بر احساسات پست و نژادپرستانه و امت

زمانهای امنيتی و، سادر پس اين حرکت سياسی صهيونيستها. فريب بنا شده است
و همه محافل جنگ افروز اروپا وکارشناسان جنگ روانی جرج بوش و ديک چنئی

و يا” تروريسم”و از چنين فعاليتهائی در جهان به عنوان مبارزه عليه  ايستاده اندآمريکا
  .حمايت می کنند” اسالم سياسی”

ا از چنگ اسالميزه شدنآنها با پرچمهای قهوه ای خود عربده می کشند که بايد اروپا ر
آنها از جانب سامان سرمايه داری و فقر بيکران مردم نگرانی ندارند و از هم. نجات داد

آنها مردم. اکنون در پی قربانيان آتی نظام سرمايه داری در زمان بروز بحرانها می گردند
دمار از عادی را فرا می خوانند که بر ضد اسالميزه کردن جامعه به مقاومت برخيزند و

تو گوئی اين مسلمانها هستند که محصول نا بسامانی جامعه. روزگار مسلمانان در آورند
، بر هراس مردم ازآنها می کوشند با تکيه بر احساسات فرومايه و پست. سرمايه داری اند

از آب گل آلود ماهی بگيرند ن سرمايه داری استاآينده ناروشن که محصول نظام بی وجد
رژوازی هراسناک و دنباله رو را بياری حمايت سرمايه مالی برای قتل عامو خرده بو

آنها مبنای سياست خويش را بر ايجاد رعب و هراس گذارده. مسلمانها به خيابانها بکشند
آنها می دانند که. اند و تفکر ضد دموکراتيک و ضد بشری خويش را نمايش می دهند

، برای اينکه حقوق اينر اکثريت خويش مسلمانندبرای مبارزه با کشورهای نفت خيز که د
، برای آنکه اين ممالک را اشغال کنند و مردمش را به اسارتملتها را به زير پا بگذارند

 ١١ادامه در صفحه ...در آورند الزم است که در درجه اول در جبهه داخلی

Workers of all countries, 
unite! 
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