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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جنوری ٢۶

 لنين و لنينيسم
 سالگرد درگذشت لنين مناسبت نودمينه ب

روی و آموزگار کارگران و زحمتکشان جھان بر شوورفيق لنين رھبر انقالب کبير اکت  ،١٩٢٤ جنوری بيست و يکم   

  .درگذشت

لنين بر اساس تجزيه و تحليل علمی تکامل اجتماعی روسيه، براساسی تجزيه و تحليل علمی اوضاع بين المللی، به اين 

اين استنتاج برای بسياری از . نتيجه رسيد که يگانه راه برون شدن از از اوضاع، پيروزی سوسياليسم درروسيه است

کرد و  پلخانف که يکی از برجستگان علم بود درآن موقع لنين را تحقير می.  غيرمنتظره بوددان عالم آن زمان کامالً مر

" لنين عقلش کم شده است"کردندکه  ديگر مردان علم که اشتھارشان کمترنبود اظھار می". گويد ھذيان می" گفت که  می

نواع و اقسام مردان علم عليه لنين که اورا يک شخص مخرب علم آن موقع ا.  دورساخت،و بايد اورا ھرچه ممکن است

که خالف جريان شنا کند و با کھنه پرستی به مبارزه  ولی لنين ھراسی نداشت ازاين. می دانستند زوزه راه انداخته بودند

  .اکنون در نودمين سالگرد درگذشت لنين جھان دراضاع و احوال ديگری است. ولنين پيروز شد. برخيزد

 رويزيونيسم برکشورشوراھا واحيای سرمايه داری، ھجوم امپرياليسم به دستآوردھای تاريخی پرولتاريا و ۀغلب 

نفی منشی و نفی حزبيت ود و انفرا تھاجم ايدئولوژيک عليه مارکسيسم لنينيسم و پراکندن ميکروب ليبراليسم زحمتکشان،

سفانه مرعوب اين تھاجم افسارگسيخته و شکست موقتی جنبش أشرايطی آفريده که بسياری از روشنفکران مت... لنينيسم 

که شجاعانه خالف جريان شنا کنند، با نفی  جای اينه جای درس آموزی از شکستھا و به جھانی کمونيستی گشته و ب

  .و اپورتونيسم درغلتيدند لنينيسم به ليبراليسم 

دادند، اکنون پرده ھا  جلوه می" مدافع لنين"اگر تا ديروز حمله به ستالين مدروز بود و عده ای خود را منتقد ستالين اما  

اين مردان علم که اشتھارشان کمتر از . کنند را کنارزده بی پروا به لنين و لنينيسم و ديکتاتوری پرولتاريا پارس می

ن لنينيسم را کھنه پرست و مخرب علم می دانند و ھمانند پدران دانشمند اعمدافپلخانفھا و کارل کائوتسکيست ھا نيست 

اما ھمانطور که لنين را ھراسی نبود که خالف جريان آب شنا کند ما نيز .  لنين و لنينيسم زوزه راه انداخته اند شان عليه

مثابه مارکسيسم عصر امپرياليسم ه ينيسم بدراين اوضاع و احوال آشفته و دود اندود شده ھراسی نداريم که بی پروا از لن

محکم و  دفاع کنيم ودرمقابل خيل عظيم خورده بورژواھای رنگارنگ که پرچم ارتداد وسفيد را به اھتزاز درآورده اند

 .استواربايستيم 

  !، تئوری و تاکتيک پرولتاريا درعصر امپرياليسم  لنيبنيسم زنده باد

 !رياليسمامپ مرگ بر ارتجاع، سرمايه داری و

  !ی بشريتئزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا
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