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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  )توفان(حزب کارايران: ارسالی

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٩

  )توفان(پيشگفتار حزب کار ايران

  پيرامون کتاب تحريف کنندگان تاريخ
  ريخی ازاتحادسندی تا وزيران شورای اطالعاتی دفتر انتشارات 

  ١٩٤٨بروریف در سوسياليستی شوروی جماھير

http://toufan.org/Ketabkhaneh/Tahrifkonandegan%20tarikh%201409.pdf 

ن آزادی ا مدافعۀ  کمونيستھای راستين و ھمۀ اين سند تاريخی را به ھمه پژوھشگران بی غرض وھمۀمطالع

  .کنيم واستقالل  توصيه می

****** 

  شود منتشر میچرا اين سند 

  

 خود به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، بزرگترين خطری بود که در تاريخ ۀتجاوز ھيتلر با ايدئولوژی نژادپرستان

 نژاد برتر قرار داده، آزادی آنھا را از بين ۀجھان را در زير سلطھاى ديو فاشيسم قصد داشت خلق. بشريت پديد آمد

را از ميدان بدر کرده و ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد ھا رفته، ساير امپرياليستجھانی را در دست گھاى برده، بازار

  .  شوروی را نابود کند

ترين قشر بورژوازی  ترين، و سياه  ارتجاعیۀترين دشمن بشريت، سّد راه تکامل و ترقی جھان، نمايند فاشيسم بھيمی

عقب ھاىگذاری بر خواست مردم، با انگشتھاى تودهبزرگ مالی بود که با تکيه به احساسات سرکوب شده و سوزان 

. مردم، جھان را به کام مرگ و نيستی کشيدھا  به ويژه خرده بورژوازی، ميليونآگاه مانده شده و انتقام جويانه و نا

پيروزی و يا شکست فاشيسم، راه نيل به . ترين اھميت بود پيروزی و يا شکست فاشيسم برای بشريت، دارای مھم

 ۀ و آزادی و پايان استثمار انسان از انسان و يا راه گشايش اسارت و بندگی بشريت و استثمار بی پايان طبقاستقالل

شد و حداقل راه تکامل بشريت برای مدت   مرگ و زندگی محسوب میألۀپيروزی و يا شکست فاشيسم، مس. کارگر بود

 ديو فاشيسم و ۀطلبانه و بربرمنشان طلبانه، توسعه فوقمقاومت در قبال تجاوز افسار گسيخته، ت. گرديد مديدی مسدود می

 کارگر جھانی و در ۀصلحدوست و به ويژه طبقھاى اين عفريت و طاعون خطرناک از وظايف نيروھاى  توطئهیافشا

  .رأس آن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی به رھبری حزب کمونيست آن و رفيق ستالين بود

قھرمان ھاى خلقھاى و قھرمانیھا  کارگر جھانی، در قبال جانفشانیۀست و طبقسراسر جھان، ملل صلحدوھاى خلق

پيروزی جنگ ھاى آشام فاشيسم را به خاک ماليدند، سر احترام فرود آورده و از دستاورد  خونۀاتحاد شوروی، که پوز
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لی يکديگر و بر اساس تساوی حقوق، عدم مداخله در امور داخھا  مشترکی از ملتۀضد فاشيستی که برای جامع

  .کنند ھمکاری مشترک بود، حمايت می

 ۀ سال٢٨ھاى  ديکتاتوری پرولتاريا و نتايج دست آوردۀاز اين مبارز. ر داديي جھان را تغۀپيروزی بر فاشيسم چھر

  کارگر قھرمان آن يکۀاتحاد جماھير شوروی و طبقھاى خلق. سوسياليسم در شوروی سربلند و پيروزمند به درآمد

و ھا فاشيستھاى  توطئهی گرد آمدند و چون تنی واحد کليهزير پرچم حزب کمونيست اتحاد شوروپارچه در 

امپرياليسم، ھاى پيروزی بر فاشيسم، شکست توطئه.  را نقش بر آب کردندامريکاانگليس، فرانسه و ھاى امپرياليست

کارگری در سراسر جھان، حاکی از فروريختن نظام مستعمراتی، پيدايش اردوگاه سوسياليسم و رشد عظيم جنبش وسيع 

  .حقانيت سوسياليسم بود که در طی دوران طوالنی و در عمل برتری خود را به ثبوت رسانده بود

ھاى دادن و رھبری نيرودانند که بسيج و رھبری اتحاد شوروی در جنگ کبير ميھنی، سازمان  مردم سراسر جھان می

 ديپلماتيک حاد به منظورتأمين ۀ نابود کرد و بر آن پيروز شد، مبارز راالمان ارتش سرخ که قدرت نظامی  ئیافسانه

 کارگر ۀمردم گيتی و طبقھا  درآميخته است ستالين منبع الھام ميليونعميقاً صلح عادالنه، پس از جنگ، با نام ستالين 

  توان کتمان کرد چينی بود و اين حقيقت را با ھيچ ساتری نمیھاى فرانسه تا کمونيستھاى جھان ، از پارتيزان

 ديپلماتيک ھدايت کرد و با ۀ طبقاتی را در عرصۀحزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی با مھارت و تردستی مبارز

و ارزيابی ھا ميان امپرياليستھاى  و با استفاده از تضادامريکاانگليس، فرانسه و ھاى  امپرياليستۀخنثی نمودن توطئ

ھا دانست که امپرياليست ستالين می . سم ھيتلری را به انزوای کامل کشانيدمارکسيستی از اوضاع سياسی جھان، فاشي

 کارگر ۀتوانند برای مدت مديد استقرار ديکتاتوری پرولتاريا را در کنار خود تحمل کنند، زيرا اين حقيقت که طبق نمی

 ۀنبع الھامی برای طبق ارض و لغو کار مزدوری و پايان بخشيدن به استثمار، چون مۀشوروی با آزادی يک ششم کر

ستالين با ھوشياری طبقاتی و با درک  .ليد خ میھا ويژه اروپا بود، ھمچون خاری در چشمان امپرياليسته کارگر، ب

و ھا نگری ژرف خود، اتحاد جماھير شوروی را برای دفع تجاوز فاشيست عميق خود از تحوالت سياسی و آينده

  .رتمند برای دفاع از آزادی و دموکراسی و رھائی بشريت بدل نمودآماده کرد و به نيروئی قدھا امپرياليست

گو و عوامفريبند و آنان که  گر تاريخ و مشتی ياوه زدايند، تحريف آنان که امروز نام ستالين را از جنگ کبير ميھنی می

سوسياليسم را در اى ھ آورد پردازند و در معامالت کثيف کنونی خود دست در حمله به ستالين، به حمايت از ھيتلر می

شوروی و ھاى  ھمان دشمنان سوسياليسم و در رأس آنھا رويزيونيستۀکنند، از دار و دست دوران ستالين قربانی می

  . قرار دارندجاپان، اروپای غربی و امريکاھاى ی و امپرياليستالمانھاى فاشيست

ز نکبت و خواری، جز ورشکستگی و آوردی ج نازا و عقيم از زمان قدرت يابی خروشچف، دستھاى رويزيونيست

اگر شوروی ستالين آزادی بشريت را . اند سرشکستگی، جز آشفته فکری و ايجاد تشتت برای نھضت کمونيستی نداشته

 بر سر مناطق نفوذ، دورنمای امريکاُچف در زد و بند با گوربکنونی و در رأس آنھا ھاى مد نظر داشت، رويزيونيست

کنند که چگونه بايد در پای منافع دو قدرت بزرگ قربانی شود و در اين راه نيز شرم و حيا  اسارت بشريت را ترسيم می

اينک به ويژه در پنجاھمين . غنايم بپردازد"عادالنه"فريقا و آسيا به تقسيم ای التين، امريکادھد که از  به خود راه نمی

 وسايل ۀوجدان سياسی آغاز شده است و کلي تی بی که تحريف تاريخ توسط مشالمانسالگرد پيمان عدم تجاوز شوروی ــ 

 ديکتاتوری پرولتاريا در ۀشوی مغزی، در اختيار گرفته تا با حمله به سی سال تجرب و ارتباط جمعی برای شست

ای   کار آن را برای ھميشه و چون تجربهۀشوروی، گور سوسياليسم و کمونيسم را برای چند صدمين بار بکنند و خاتم

ھاى گوئی و ياوهھا دست گيرند، دروغه واقعی است که اين پرچم را بھاى بر کمونيست.  اعالم دارند،شکست خورده

. را برمال ساخته و به بشريت دورنمای روشن سوسياليسم را که تنھا راه نجات وی است، نشان دھندھا رويزيونيست
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اند تا آنچه را که در  دانند و مصمم ايران اين امر مھم را از وظايف خود میحزب کار ايران و سازمان کارگران مبارز 

  .توان دارند، در راه پاکيزگی مارکسيسم ــ لنينيسم به کار گيرند

اند که در حمله به ستالين و اتحاد جماھير شوروی  کار وقاحت را به جائی رساندهھا و امپرياليستھا  رويزيونيستاخيراً 

 مشترک به قدری بدون مرز است که معلوم نيست  آقای ويکتور ۀاين جبھ. اند مايت از ھيتلر برخاستهسوسياليستی به ح

جاسوس سابق شوروی که به خدمت انتليجنت سرويس انگليس در آمده، از دستورات  )( SVWOROWSسووروز

چف ارات آقای گوربسر کتاب وی با اظھکند و چگونه است که جنجال کنونی بر  کدام ارگان جاسوسی پيروی می

 ضد ۀو مبارز کارگر ھستند ۀدشمن مشترک طبقھا و امپرياليستھا  که رويزيونيستحقيقتاً . گردد ھمزمان می

  .ضد امپرياليستی جدا نيست ۀرويزيونيستی از مبارز

  .رسانيم  ما در زير بخشی از اين اظھارات را به چاپ می

، دشنام دھنده سرپوش ۀالعاد فوق بيچارگی، ضعف و سستیدشنام سياسی ھميشه روی عدم اصوليت ايدئولوژی، "

  "گذارد می

  "]اھميت سياسی دشنام"لنين [ 

وه چه خوب : "رسانيد تا در خارج شوروی منتشر کند، گفت" سيا" مخفی خود که آن را به دست خروشچف در گزارش

ستالين اگر .  چشم از جھان پوشيد١٩۵٣ الستالين در س معلوم است که بر ھمه" مرد ستالين ده سال زودتر میاگر ! بود

 متقابله را شروع ۀبود که اتحاد شوروی در جنگ ميھنی حمل  می١٩۴٣مرد،  اين درست در سال  ده سال زودتر می

  !ستالين بميرد؟  ھيتلرکه در آن موقع چه کسی آرزو داشت . نموده بود

  ] استالينۀله دربارأنقل از اثر مس[ 

ئی، تنھا نيستند و از باغ ايشان بَر ھا نظير وی در ايراد چنين اتھامات و بيان چنين آرزوئیھاآقای خروشچف و دلقک

 ۀ خروشچف به رشتۀ يکی از نمونه نظرياتی است که با الھام از ايدويکتور سووروزنظريات . ای رسيده است تازه

 نام اً   که ظاھريکتور سووروزو. منعکس شده است" ستالينيخ شکن، ھيتلر در محاسبات " تحرير آمده و در کتاب 

 وی ۀمطابق اظھاراتی که دربار.  از شوروی به انگلستان گريخته است١٩٧٨باشد، گويا در سال  مستعار وی می

نرال ستاد ج ۀوی به منزل. کادمی نظامی ديپلماتيک را تمام کرده استا نظامی را پشت سرگذارده و ۀشود دو مدرس می

.  در لباس ديپلمات به ممالک اروپای غربی اعزام شده باشد GRUزمان امنيت شوروی بايد به عنوان مأمور مخفی سا

وی . باشد  فاشيسم میۀ ھيتلری و تبرئالمانستالين، حمله به وی و دفاع از مبارزه عليه ای که وی به عھده دارد  وظيفه

  :نويسد در کتاب خود می

پيمان مولوتوف ــ . ی و پشتکار به جنگ تحريک کرد ستالين با سرسختبه قدرت رسيدند، ھا نی که فاشيستزما"

ستالين برای ھيتلر آزادی عمل در اروپا فراھم کرد و در واقع با اين پيمان . داد تروپ اوج اين زحمات را نشان می ريبن

  . جنگ جھانی دوم را گشودۀروزن

 جوالی ۶در .)  است ــ مالمانبه  حمله  سووروزمنظور" (صاعقه"داليل زيادی وجود دارد که زمان عمليات شوروی 

  ..... جنگی شوروی را برھم زدۀ ھيتلر نقش١٩۴١ جون ٢٢ن شده بود در يي تع١٩۴١

  . "ھيتلر به رھبران شوروی اجازه نداد جنگ خود را طوری انجام دھند که در نظر داشتند

که   اين و آن و اينۀ و پرداختساختهھاى گوئی آقای ويکتور خان پس از توضيحات فراوان از سخنان درگوشی و ياوه

  :نويسد  را تصرف کند، میالمانستالين قصد داشته 

  "؟ستالين بر گردنش فرود آيدکشيد تا تبر    بايد صبورانه انتظار می؟ماند برای ھيتلر چه راھی باقی می"
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 بروری ف٣ در نالماھاى نرالجرايش، صورت مذاکرات حکومت ھاى پرونده.  ديگری دارندۀليکن حقايق تاريخی چھر

 و رئيس ستاد المان فرماندھی ارتش ۀجنگی روزانھاى ، چھار روز قبل از به قدرت رسيدن ھيتلر، ياداشت١٩٣٣

 پيشوا برای عمليات ٢١ ۀفرمان شمار١٩۴٠ جونپيشروی و تھاجم به اتحاد شوروی در آغاز ھاى ارتش، نقشه

کنند   اين اسناد انکار ناپذير از اين حکايت میۀھم. وبلز گۀروزانھاى ، ياداشت)١٩۴٠مبر  دس١٨رخ ؤم" (بارباروسا"

 ضد اتحاد هب" جنگ نابود کننده"و ايدئولوژی نژادپرستانه ھا المانبرای " فضای زندگی"که سياست امپرياليستی کسب 

ادانه و قبل تدوين شده بودند و ھمانگونه که ستالين بارھا به نحو استھا از مدت" يھودی بلشويکی"شوروی اين نظام 

  .بورژوازی در قبال ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی بود العملتذکر داده، حمله دستور داھيانه

  :نوشت" نبرد من"ھيتلر در کتاب 

 دارد که برای تبديل شدن به قدرت جھانی به آن وسعتی نياز. رود شود و يا از بين می  يا به قدرت جھانی بدل میالمان

  .....در زمان امروزی به وی اھميت الزم و به شھروندانش زندگی را عرضه کند 

توانيم به روسيه و به ممالک   اول فقط میۀگوئيم در درج اگر امروز ما در اروپا از سرزمين و مناطق نوين سخن می

  .کناری که در اسارت وی ھستند فکر کنيم

  :نويسد طرات خود می در دفتر خاالمانگوبلز وزير تبليغات 

در طی يک ھفته اتفاق  گردد واين تقريباً  حمله به روسيه به محض اين که پيشروی ما به اتمام برسد، آغاز می"

 در سرحد تجمع دقيقاً ھا روس......شد ناپلئون تکرار نخواھد ۀنمون. ای که تاريخ به خود ديده است حمله........ افتد می

  شدند تواند بيفتد اگر پراکنده در داخل بودند، آنوقت خطر بزرگتری محسوب می اين بھترين اتفاقی است که می. اند کرده

  ."کشی پيروزمند بی سابقه قرار داريم ما در مقابل يک لشگر.....شوند آنھا راحت درھم شکسته می

  :فکران لھستانی در طی نطقی اظھار داشتچف در مقابل روشنآقای گورب

 و در ھمين مورد اظھارات المانآنچه مربوط به انعقاد قرارداد دوستی ميان اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و "

و برای ھا بار برای ما، ساير کشور تنھا يک سياست غلط با نتايج فاجعه شود، ما بر اين نظريم که اين نه مولوتف می

  ."دھد آميز از لنينيسم، زير پا گذاردن اصول لنينيسم را نشان می تی بود، بلکه انحرافی تحريکجنبش کمونيس

ء پاشند و به افترا  و گورباچف ھمه در يک جبھه قرار دارند، ھمه بر سوسياليسم لجن میسووروزآری خروشچف، 

  .مونيسم استپندار، گفتار و کردار آنان ضد لنينيسم و ضد ک. زنی و تحريف تاريخ مشغولند

  سازمان کارگران مبارز ايران    

  )توفان(حزب کار ايران 

  ١٩٨٨نوامبر
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