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  ٢٠١۴ نومبر ٠٨
  

 بر شوروی ناقوس مرگ سرمايه داری بودوانقالب کبير اکت
  بروبه مناسبت نودوھفتمين سالگرد انقالب اکت

اری را به شدت د سرمايهۀانقالب عظيمی که جھان  پوسيد. گذرد  عظيم پرولتری شوروی مینود وھفت سال ازانقالب

دھقانان و سربازان پتروگراد در قيام  شوراھای کارگران،١٩١٧مبر درھفتم نو. وحشت مرگ انداخت لرزاند و به

حکومت "ر انداختن مسلحانه به رھبری حزب کمونيست بلشويک روس، به قصر زمستانی تزار ھجوم آوردند و با ب

   .  نوين سوسياليسم را بنيان گذاردندۀاپورتونيست، دورھاى ، مظھر بورژوازی و خيانت سوسياليست"موقت

 داد، شيپور مرگ طبقات ستمگر ١٨٧١ اولين خود را درکمون پاريس به سال ۀپيکارسھمگين طبقاتی پرولتاريا که ثمر

بری حزب  در نبردی خونين و مسلحانه به رھاکتوبرب کبير سوسياليستی انقال. و ظالم، طبقات بورژوا و فئودال را دميد

 دشمنان داخلی و خارجی در طول پيکارھای فراوان پيشاھنگ پرولتاريای روس، با تکيه کمونيست بلشويک روس عليه

 ۀ مبارزاين انقالب آموخت که. برمارکسيسم خالق در شرايط مشخص روسيه، ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار ساخت

طبقاتی پرولتاريا و ديکتاتوری او بر طبقات استثمارگر منکوب گشته تنھا راه برای بر انداختن ھرگونه ستم اعم از 

 .طبقاتی وملی است

از مبارزه با کمونيسم  شوروی ھستيم دشمنان کمونيسم ھرگزاکتوبر نود وھفتمين سالگرد انقالب کبير ۀاکنون که درآستان

 دست نکشيده ودست نخواھند کشيد  و ھرروز به رنگی در می آيند تا بتوانند به بھترين وجھی با و مارکسيسم لنينيسم

به تن می کنند، روزی کارشناس و ” چپ”روزی از جانب راست می آيند، روزی لباس . مارکسيسم لنينيسم مبارزه کنند

ضد انقالبی و بی خطر برای سرمايه شناسانه در پی تفسيرھای معيوب و  پژوھشگر آثار مارکسيستی شده و باستان

و ” دانشمند” آثار کمونيستی بر می آيند و از اين جھت مورد لطف بورژواھا ھستند که آنھا را ۀداری در مجموع

، دويچه وله امريکافقط کافيست نگاھی به رسانه ھای خبری و سياسی، بی بی سی و صدای  .خطاب کنند” پژوھشگر”

ندازيد تا پی ببريد که چپ ھای دعوت شده به ميز مناظره در بي...قدمونيستی قد ونيم  ضد کۀوفرانسه و صدھا رسان

خرده بورژوا ھا  آنھا فيلسوفان چپ ضد مارکسيسم لنينيسم و ضد ديکتاتورپرولتاريا،.  مارکسيسم چه کسانی ھستند مورد

 نقشه مند نمی خواھيم، حزب پيشرو و  ليسم، سوسيا"اونی که بوديم نيستيم"  ھستند که با صدای بلند می گويند و توابانی

 مدنی و آزادی بی قيد وشرط وخود مديريتی می خواھيم، ما مخالف ۀلنينيستی نمی خواھيم، ما پلوراليسم سياسی و جامع

  ....."خشونتيم

پايان می نظمی که از نظر اقتصادی به استثمار انسان از انسان . در نود وھفت سال پيش نظم نوينی در جھان پديد آمد

در .  ستمکشان بودندۀ طبقاتی را به قدرت می رسانيد که مورد بھره کشی قرار گرفته و در زمر،داد و از نظر سياسی
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نود وھفت سال پيش تاريخ به مرتجعين که زندگی در تجمالت خويش را از بديھيات می دانستند فرمان ايست داد و به 

شود به سبک و سياق سابق مردم را به اسارت در آورد، مالکيت ديگر نمی ! زحمتکشان اعالم کرد توقف ممنوع

در نود وھفت سال پيش .  انسان را آواره و بيچاره نمودھاخصوصی را تقديس کرد و با جنگھای خانمانسور ميليون

به اين اعتبار که قدرت سياسی اساس ھر انقالب و تحولی بلشويکھا در روسيه قدرت سياسی را به کف آوردند و تنھا 

  .است، انقالبی که در روسيه صورت گرفت يک انقالب سوسياليستی بود

قبل از پيروزی انقالب سوسياليستی در روسيه عده ای که خود را مارکسيست جا زده بودند و تفسيری غير انقالبی و  

اين نظر بودند که بايد از طريق پارلمانی قدرت سياسی را به کف آورد و به غير طبقاتی از مارکسيسم ارائه می داند بر 

عنوان شرط ھر تحول سوسياليستی در ه آنھا با استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ب. نظم پارلمانتاريسم بورژوائی گردن نھاد

دھان ه ی خواستند که بآنھا مارکسيسمی م. کشور مخالف بودند و از اين نظريه مارکس و انگلس دفاع نمی کردند

 جھانيان نشان داد که ۀلنين مارکسيسم را نجات داد و برای نخستين بار در مقابل چشمان حيرت زد. بورژوازی مزه بدھد

. بار ھمه چيز شده اند يکه پابرھنگان، بی چيزان، ستمکشان، انسانھائی که ھرگزبه حساب نمی آمدند، ھيچ بودگان ب

 .رسيده است که انسانيت را بر اساس پول و سرمايه و تمکن محک نمی زندمکتبی در جھان به پيروزی 

دشمنان انقالب که نتوانستند در مقابل قدرت انقالب مقاومت کنند . اکتوبراين است نقش تاريخی انقالب دورانساز و کبير 

کيش ” خروشچف با ۀارزمب. را بی اعتبار کنند بعد از آن به تحريف دستآوردھای انقالب پرداخته و سعی کردند آن

و دروغھای وی در مورد بنيانگذار ساختمان سوسياليسم در شوروی در حقيقت به زير پرسش بردن ” ستالينشخصيت 

.  فرد نبود مظھر ديکتاتوری پرولتاريا و معمار ساختمان سوسياليسم در طی سی سال بودستالين.  سوسياليستی بودۀجامع

 ديکتاتوری پرولتاريا تدوين کرد و تحت ۀياليستی را در شوروی با توجه به تجرب بود که قوانين اقتصاد سوسستالين

، حمله به اکتوبر حمله به سوسياليسم، حمله به انقالب ستالينحمله به . منتشر نمود” مسايل اقتصاد سوسياليستی ”عنوان 

  .مارکسيسم لنينيسم بود و ھست

زدودن ”دور افکندند و شمشير خويش را برای ه چف لنينيسم را ب اين است که رويزيونيستھا که در ھمدستی با خروش

دفاع .  دفاع کننداکتوبررا ندارند که از انقالب  از غالف بيرون کشيدند مشروعيت آن” ستالينکيش شخصيت 

بدون برخورد .  ظاھری و برای خاک پاشيدن به چشم فريب خوردگان استۀ جنب صرفاً اکتوبررويزيونيستھا از انقالب 

 دوران ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه، بدون برخورد به جريانھای ضد انقالبی تروتسکيستی ۀه دستآوردھای سی سالب

و زينويفيستی و بوخارينيستی، بدون برخورد به نظريات ضد انقالبی خروشچف و اصالحات اقتصادی کاسيگين و 

 و تجليل از نود وھفت سالگی آن اکتوبرنقالب برژنف واحيای سرمايه داری در شوروی ادعا در مورد حمايت از ا

 آموزش از دستآوردھای آن و علل شکست آن و بسيج کمونيستھا برای اکتوبرتجليل از انقالب . حرف بی اساسی است

بدون مبارزه برای پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم تجليل ازانقالب . مبارزه با رويزيونيستھای آشکار و پنھان است

  .درسطح ماندن است و باری ازدوش جنبش کمونيستی برداشته نخواھد شد  وادازی بی محتوعبارت پراکتوبر

  !اکتوبرزنده باد نود و ھفتمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی 

 !مرگ برارتجاع، سرمايه داری و امپرياليسم

  !زنده باد مارکسيسم لنينيسم

  )توفان(حزب کارايران

  یمبر دوھزار وچھارده ميالدھفتم نو
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