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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ اپريل ٠١
  

  )٢٠١٧تا١٩١٧مبرنو( برونقالب کبير سوسياليستی اکتپيش به سوی صدمين سالگرد ا

  لنينيستی–ی مارکسيستیالمللی احزاب و سازمانھا کنفرانس بينۀبياني
  .َرفيق لنين ريشۀ سرمايه و اربابان را برکند

ھا، انقالبيون، پرولتاريا و کارگران آگاه به رسالت طبقاتی خود در سراسر جھان، صميمانه صدمين ما، کمونيست

  .گيريمرا جشن میاکتوبرسالگرد انقالب کبير 

- می" ده روزی که دنيا را تکان داد"ِال صدمين سالگرد تاريخی به استقب٢٠١٧با عزمی راسخ و يقين به آينده، در سال 

  .رويم

  . انقالب بلشويکی، حرکتی شجاعانه بود که توانست آھنگ و ناقوس يک عصر انقالبی را به صدا در آورد

عصر پيروزی بر کاپيتاليسم و . نويد عصر نوينی را داد) شفق سرخ"(آرورا"صدای شليک توپھای رزمناو موسوم به 

، از ، پرولتاريا به قدرت رسيداکتوبربا  پيروزی انقالب . ای عاری از استثمار و استثمارگرازندگی جامعهس

ولی : "... به گفتۀ لنين. استثمارگران و غارتگران سلب مالکيت نمود و ديکتاتوری پرولتاريا و دولت جديد را بنيان نھاد

اند، تمام دادرسان قديمی را و سنگ روی سنگ آن باقی نگذاشتهکلی درھم شکسته ه در روسيه دستگاه بوروکراسی را ب

 را در اختيار به مراتب دسترس پذيرتری نمايندگی ؤسسۀ م-اندبيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوائی را برچيده

 باالی را آنان جايگزين منصبداران نموده يا به عبارت ديگر شوراھای را آنانکارگران و دھقانان گذارده و شوراھای 

که  ھمين يک واقعيت کافيست برای اين. اند دادرسان کردهۀ انتخاب کنندرا آناناند و شوراھای  سر منصبداران گذاشته

 ترين جمھوریتر از دموکراتيکميليون بار دمکراتيک حکومت شوروی يعنی اين شکل ديکتاتوری پرولتاريا، که يک

  ).انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد."( کش قرار گيردوائی است، مورد قبول تمام طبقات ستمژبور

دولت  شوروی ثابت کرد که سوسياليسم تا زمانی که محکم و پابرجا بر  اصول خود، مسير کمونيسم را دنبال کند، يک 

  .نظام اجتماعی برتر است

- ن رفت از بحران سرمايهبرو:  داد و موجب تحولی بنيادين در تاريخ گشتتغييرمسير تاريخ جھان را "  سرخاکتوبر"

ھا، در ژی و تاکتيک انقالبی، در فرھنگ و شيوهيداری و گذار به سوسياليسم، راھی غير قابل بازگشت در سترات

 کارگر و متحدان آن در مخالفت با ۀھای مرسوم طبقروشھای مبارزه و اشکال سازمانی، در ذھنيت، فرھنگ و سنت

  .انقالب و سوسياليسم استداری در راستای امپرياليسم و سرمايه
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- ھا به رھبری لنين و ستالين موجی از انقالبات پرولتری در کشورھای امپرياليستی و سرمايهدرپی انقالب بلشويک 

وجود آمده و در کشورھای وابسته و مستعمره منجر به انقالبات دموکراتيک مردم تحت رھبری پرولتاريا و ه داری ب

 . کشورھای وابسته و مستعمره منجر گشتزير پرچم انترناسيوناليسم در

گيری احزاب کمونيستی جھانی و ايجاد انترناسيونال کمونيستی با ھدف از نو  منتج به شکلاکتوبرپيروزی انقالب 

  . ِسازماندھی کردن  پرولتاريا در دنيا و تدارک و رھبری انقالب جھانی، گشت

  

  رھبران انقالب سوسياليستی-ستالين لنين و 

ھای ھا به  پيشرفت کارگر، دھقانان، زنان و خلقۀتقرار اتحاد جماھير شوروی و ساختمان سوسياليسم، طبقبا اس

 و برنامۀ اقتصادی   صنعتی شدن سوسياليستیدر پی. ھای مادی و فرھنگی دست يافتندارزشمندی در زمينه

برنامۀ اقتصادی .  فاه بيشتری دست يافتندد در روستاھا، کارگران به ريعمومی بر ابزارھای تول مالکيت سوسياليستی،

  .ِسوسياليستی نقطۀ پايانی برمناسبات توليد کاپيتاليستی و ھرج و مرج ميراث  حاکم  نظام کھنه نھاد

 ئیدر پی برقراری سوسياليسم رھا. بيکاری از ميان رفت. طبقۀ کارگر به لحاظ فنی و ايدئولوژی طبقۀ مترقی گشت

  . زنان در مديريت و ھدايت کشور سھيم گشتندزنان نيز پيشرفت کرده و 

  .خواستند برده باشند، خنثی شدھا که ديگر نمیھا با ارادۀ آھنين کارگران و خلقحمالت غضبناک امپرياليست

  .  آنھا دربرابر قدرت سياسی و وحدت دولتھای سوسياليستی شکست خوردند

سوی خود ه  نازی، بسياری از کشورھا را ب–ويان فاشيست و پيروزی بر درنده خ١٩٣۶قانون اساسی سوسياليستی سال 

جلب نمود و سرانجام به آزادی بسياری از کشورھا و استقرار نظام دموکراتيک خلقی انجاميد، که از دستاوردھای 

  .بزرگ  خلقھای جھان بود

 با درسھای پرارزش زيادی  تا به امروز يکی از رويدادھای تاريخی بسيار پر اھميت ھمراهاکتوبرانقالب سوسياليستی 

 .رودشمار میه ِبرای مبارزات پرولتری و خلقھای تحت ستم جھان ب

  . باشدمند می به عنوان يک رويداد تاريخی عصر خود، امروز از اھميت زيادی بھرهاکتوبرانقالب سوسياليستی 

 امری است ممکن و ضروری تا بر ھا نيست، بلکهانقالب کبير شوروی گواھی است بر آن که انقالب تنھا آرزوی خلق

" شوند، ھمه چيز گردند که امروز ھيچ محسوب میئیآنھا" ای نوين که در آن حکومت بورژوازی چيره گشته و جامعه

 .ُ بنيانی دھندتغييرو دنيا را 

 است که ھای سرمايه داری وخيم تر گشت، و اين درحالیئیھا پس از اين رويداد بزرگ، تضادھای اساسی و نارساسال

ِنيروھای انقالبی طبقۀ کارگر و خلق ھا در سطح جھانی رشد عينی نموده   .اندُ

گرانۀ گرانه و چپاولھای غارتِبا توجه به غارت، استثمار و سرکوب اکثريت جامعه، فقر و گسترش نابرابری، جنگ

 مشغول ھستند تا بيش از پيش بر ای صاحبان سرمايه که انگل وار به غارت عدهۀامپرياليستی، جنگ ھای استثمارگران

ِوردھای کارگران، تاراج از نوع استعمارنو، نابودی محيط اشان افزوده شود، نابودی دسترنج و دستۀميزان سرماي ِ
ًموارد نامبرده، ايدۀ انقالب پرولتری را امری کامال... سرمايه داری،دستگاهزيست توسط    .کندتر می جايز و حائز اھميتِ

گذار به يک . باشندتر از ھر زمان می انقالب امروز وزين تر از ھميشه و شرايط  مادی  آن پيشرفتهداليل ضرورت

. داری استنظام اجتماعی جديد و بھتر، ضرورتی الزم و مبرم برای طبقات استثمار و سرکوب شده توسط سرمايه

  .را خواھد داد آن" پاسخ " ھای زحمتکشان و ستمديدگان ، که تنھا پيکار مشترک توده" مشکل آشکاری"
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ای، شکستی را سوسياليسم، در مرحله. شکست و فروپاشی شوروی و ديگر کشورھای سوسياليستی ضربۀ بزرگی بود

در حقيقت نه انقالب . کندارزش میوردھايش را و نه تالش برای رسيدن به آن را بیااما شکستی که نه دست. متحمل شد

ِی، بلکه خيانت رويزونيسم و اپورتونيسم به منافع و آرمان ھای طبقۀ کارگر موجب  و نه سوسياليسم پرولتراکتوبر
  .شکست شوروی گشت

 و  داری و بربريت امپرياليسم که تنھا فقر و بدبختی،غارتگریامان، استثمار سرمايهبا وجود تبليغات ضد کمونيستی بی

 .آفريند، حياتش رو به زوال استھا را میجنگ

داری و ھا و جوانانی، که ديگر فشار و يوغ  تحميلی سرمايهِصر بيداری سياسی طبقۀ کارگر، خلقاکنون ما در ع

ھا، استثمار، نابرابری، فقر، ارباب منشی، دخالت و آنھا در مسير مبارزه با بحران. تابند، ھستيمامپرياليسم را برنمی

  . دارندتھاجم امپرياليسم گام بر می

داری آزادی وجود ندارد و در سرمايه. تواند ادامه يابدگردد که اين روند نمیده، مشخص میدر راستای رشد آگاھی تو

ِھای اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و محيط زيستی موجود، میی بنيادی بر ويرانهتغييرنياز مبرمی به  ِ ِ ِ  دبايباشد و میِ

داری که در ۀ پايانی بر سلطۀ انحصارات سرمايهنقط. ھا است، نھاد نقطۀ پايانی برجناياتی که ھزينۀ آن رنج انسان

  .شناسدرا می!" ُحداکثر سود بردن"ساختارش تنھا تسليم و اطاعت برای 

 بنيادين، کسب قدرت سياسی توسط پيشروترين طبقۀ جامعه، توسط نيروی پيشگام در سياست، تغييرنقطۀ آغازين اين 

ھای رويزيونيستی، رفرميستی و اپورتونيستی با توجه به نظريه. باشدعمل، فکر و اخالق، توسط پرولتاريای مدرن می

که دردناک ترين شکست طبقۀ کارگر را موجب گشتند، ضرورت انقالب پرولتری، امروز بيش از ھر زمان به عنوان  

  . شودھا احساس می عليه استثمار و سرکوب خلقئیتنھا راه حل و گزينۀ نھا

کنند که ثابت میھا در آينده ، داری در سطح جھانی و رشد دامنۀ اين بحرانمايهِبحران طوالنی و عميق کنونی سر

داری مانعی بزرگ در راه پيشرفت نيروھای مولدۀ جامعه است و تنھا راه برای برون رفت از اين مانع، انقالب سرمايه

  . است

کتاتوری انحصارات مالی و يا شود؟ ديشود آن است که کدام گزينه انتخاب میپرسش مبرمی که امروز طرح می

  ديکتاتوری پرولتاريا؟

دست گرفتن قدرت و رھبری جامعه را بدون ه  بئی نشان داد، که طبقۀ کارگر توانااکتوبرانقالب پيروزمندانۀ 

  . برعھده گيرنددبايتوانند و میای را می کنندهتعيينھا نقش  نشان داد که کمونيستاکتوبرانقالب . بورژوازی دارد

 جوھرۀ اين انقالب را به عنوان دبايھا، پرولتاريای آگاه و جوانان انقالبی، میآموزد که کمونيست به ما میاکتوبرقالب ان

مرزبندی کرده، از آن پرھيز ) فرصت طلبی(در مبارزات خود با اپورتونيسم. ھا، توشۀ ادامۀ مبارزات خود سازندآموزه

  . لنينيسم متحد سازند–ارکسيسمجويند و پرولتاريای جھان را زير پرچم م

. مصمم و رزم جويانه جشن بگيريم  را در ھر کشوری که ھستيم، متحد،اکتوبراجازه دھيد صدمين سالگرد انقالب سرخ 

ِعنوان نماد رخداد جاودانه و فناناپذير عصر معاصر تجليل به عمل آوريم ه  باکتوبرازانقالب کبير  فرصت را مغتنم . ِ

ِايگاه غيرقابل انکار جھانی انقالب پرولتری را برای شمرده، اھميت و ج   . اساسی و بنيادی جھان برجسته سازيمتغييرِ

 را درسال اکتوبرِبيائيد در ھر کجای جھان که ھستيم آنگونه که شايسته است صدمين سالگرد انقالب سوسياليستی 

ھا و نيروھای مبارز را با ران و کمونيستدر ھرنقطۀ دنيا که ھستيم کارگ.  جشن بگيريم و آن را پاس بداريم٢٠١٧

ِبرگزاری مراسم سالگرد، دعوت به سمينارھا، تجمعات و ھر حرکت الزم ديگر سازماندھی کنيم و لزوم ضرورت 
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عنوان تنھا نيروی مقاوم و پايدار که توان متحد ساختن نيروھای انقالبی و رھبری انقالب سوسياليستی در ه کمونيسم، ب

  .خاطرنشان سازيم جھان دارد، را

ھا و احزاب بومی و ھا و سنديکاھا، جوانان ، زنان، دھقانان، سازمانن سياسی سوسياليست، اتحاديهما از ھمۀ فعاال

کنيم که به ما بپوندند تا ھمگام ی کشورھای جھان که بر سر اصول و مبانی اساسی توافق نظر دارند، دعوت میئمنطقه

ِبا ھم، رزم مشترک جھانی کم  و قدرتی بيشتر، بازسازی و به پيش ئیِھای کارگری جھانی را با تواناھا و جنبشونيستِ

  .بريم

َحماسۀ تندر آسای"اجازه دھيد، يکصد سال پس از پيروزی  -شوروی به رھبری بلشويکھا، بار ديگر باورمان و آرمان" ُ

  .بيان داريم بربريت امپرياليسم است، رامان را، که  انقالب و سوسياليسم تنھا جايگزين و بديل مطمئن در برابر 

  !اکتوبرزنده باد انقالب کبيرسوسياليستی 

  ! لنينيسم–زنده باد مارکسيسم 

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

  ٢٠١۵اکتوبر - کيتو

   لنينيست–ھای مارکسيست   و سازمانالمللی احزابکنفرانس بين

(IKMLPO)  

     

 

  ٢٠١٧ اپريلـ ١٣٩۵  ]حمل[ فروردين ماه۵٢٠برگرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

  ٢٠١۶ فبروری٢٩دوشنبه 

 


