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 Political سياسی

  
  توفان -حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جنوری ٠٨

 

   سرمايه داری در شوروی پس از کسب قدرتۀ نوخاستۀطبق

  سياسی توسط رويزيونيستھا و فساد از باال پديد آمد
 

خود را ... ليس، زندان، سازمان امنيت، ويالھا وو کارخانه، زمين، پول، ارتباطات، ارتش، پبورژوازی در قدرت

دولتش می تواند رسانه ھای گروھی را به کار گيرد و . در سراسر جامعه انگشت نما و قابل لمس است دارد و

ی متزلزل را مسلح کند و بورژوازی را برای نمايشات اعتراضی به خيابانھا بکشاند و توسط آنھا خرده بورژواز

زيکی صف آرائی کرده است و شما در ن طبقاتی در مقابل شما به صورت فدشم.  کارگر به کار گيردۀ ضد طبقهب

در مورد . ميدان جنگ می دانيد چه کسی را و چگونه و از کدام جناح و با کدام قدرت آتشبار مورد حمله قرار دھيد

ست فاقد وسايل توليد و قدرت سياسی و وسايل ارتباط جمعی و پراکندگی که طبقه ای ا” بورژوازی سرنگون شده”

ليس و سازمان امنيت وسازمان بورژوازی بر ھم می ريزد، فاقد ارتش و پ. سازمانی، وضع به اين صورت نيست

قدرت اين . بورژوازی سرنگون شده در حقيقت بورژوازی متالشی شده است. و دستگاه قضائی و تبليغاتی است

 مردم، در جھل عمومی و تبليغات خارجی ۀژوازی متالشی و فروپاشيده در بينش سنتی وی، در عادت کھنبور

اين فرق را . کلی فرق کند و منطبق با شرايط جديد گردده  طبقاتی بايد بۀشکل طبقات و شکل مبارز. نھفته است

.  طبقاتی را مخلوط می کنندۀبقات و مبارزبرخی مفھوم ط.  طبقاتی ادامه دادۀستالين ديد و متناسب با آن به مبارز

مثابه طبقه معدوم شده ولی ه بورژوازی ب.  سوسياليستی شوروی به روشنی معلوم استۀاين تفاوت در جامع

 کارگر بر سر کار است، ديکتاتوری ۀ حزب طبقۀحزب کمونيست به منزل.  طبقاتی از بين نرفته استۀمبارز

شمن طبقاتی، خرابکاران، گروھھای آدمکش و جاسوسان کار خويش را به  عامل سرکوب دۀپرولتاريا به منزل

 مسلط گذشته اکنون به صورت خرابکار و تروريست ظاھر می شوند و نه به ۀ طبقۀافراد پراکند. پيش می برد

 آنھا برای دشمنان خارجی جاسوسی می کنند، در توليد و دانشگاه اخالل می کنند، آنھا. یئصورت نمايشات توده 

پالتفرمی برای مبارزه با حزب کمونيست ندارند کارشان پچ پچ و بدگوئی و ايجاد افکار عمومی از راه درگوشی 

  .و جعل تاريخ است
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کار آنھا نفوذ در حزب، نفوذ در دستگاه دولتی، به کف آوردن .  ھستندۀ اين تفاله ھا تروتسکيستھا بھترين نمون

که  طبقه ای. اه دولتی و حزبی ماھيت ديکتاتوری پرولتاريا را تغيير دھندبروکراسی است تا با ايجاد فساد در دستگ

وجود می آيد طبقه نوخاسته ای است که مالک وسايل توليد نيست ولی از نظر رفاه اجتماعی و ه از اين تالش ب

ۀ  طبقاين. نقشی که در جايگاه توزيع ثروتھای جامعه اشغال کرده است از امتيازات ويژه ای برخوردار است

 و تئوريھای رويزيونيستی اين ماھی از سر گنديده است. نوخاسته بروکراسی دولتی را به خدمت خود گرفته است

طبقه که نظريات جديدی نيست ساخته و پرداخته ذھنھائی ھستند که می خواھند وضعيت جديد خود را توجيه کنند 

اين سخنان را ما از آن . اشی شوروی را موجب شداين دستگاه مافيائی بود که فروپ. را ابدی جلوه دھند و آن

سخن بر سر جوامع آتی ! ھرگز. از ستالين دفاع کنيم” متعصبانه”جھت نمی گوئيم که قصد داشته باشيم 

آيا در ايران سوسياليستی نيز ما می توانيم . سخن بر سر ايران سوسياليستی است. سوسياليستی در جھان است

دعی شويم که طبقات در ايران ھنوز موجود است و آب از آب تکان نخورده است؟ پس از سرنگونی بورژوازی م

مگر  پس برای چه انقالب کرديم؟ مگر قرار نبود طبقات را از بين ببريم؟ نابودی طبقات پس به چه مفھوم است؟

يد جامعه دارد را که ريشه در تول مارکسيسم به ما نيآموخته که برای محو طبقات بايد تمام شرايط مادی رشد آن

نه در ايران و نه در شوروی نمی شود .  در شوروی اين کار شد و در ايران آينده ھم اين کار می شوداز بين برد؟

در .  بورژوازی که حضورش در صحنه معلوم نيست بسيج کردۀدون کيشوت وار توده ھای کارگر را عليه طبق

ليس، حمايت سازمان امنيت و اتحاديه ھای کارگری وت پاين بسيج، شما ھم از حمايت دولت، حمايت ارتش، حماي

شما در . زيکی به عنوان طبقه نداردک برخورداريد ولی دشمن شما شکل فو ھم از حمايت سازمانھای دموکراتي

 مبارزات طبقاتی يعنی در عرصه ھای سه گانه سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک می خواھيد اين ۀکدام عرص

 طبقاتی در عين ۀپس مبارز.  ايدئولوژيک راه ديگری می ماندۀ مبارزۀجز عرصه يد؟  آيا بمبارزه را به پيش بر

 ايدئولوژيک صورت می ۀ مبارزۀمحو طبقات به مفھوم کالسيک ادامه دارد و اين مبارزه به طور عمده در عرص

  .مبارزه ای سخت، طوالنی عليه عمال خرابکار و پر از مکر و حيله دشمن. گيرد

ی انقالب فرھنگی عظيمی صورت گرفت، مدارس و دانشگاھھا مجانی شدند، به آموزش و پرورش  در شورو

سانسور کتب از ميان رفت و کسی را ديگر به جرم . اھميت خاص داده شد، شوروی برای کودکان بھشت بود

شگاھھای کالسھای تدريس دروس کمونيستی و دان. خواندن کتب کمونيستی زندانی نکرده و شکنجه نمی دادند

 طبقاتی تنظيم ۀ اساس اصول مبارزهتاريخ جھان ب. يک امر ملی بدل گرديده امر پژوھش ب. سيس شدأکمونيستی ت

اردوگاھھای جوانان برای کار فرھنگی و ايدئولوژيک پديد آمد، ھنر و . شد و مھرش را بر تاريخ بشريت زد

.  سختی درگرفت و ادامه يافتۀجھان بينی مبارزادبيات از ريشه تغيير کرد و در تمام اين عرصه ھای نظری و 

دولت شوروی در عرضه فن آوری به اوج قدرت و توانائی رسيد، نيروگاھھای اتمی بنا کرد، به فن آوری اتمی 

و ” اُرگَ ستالين”، موشکھای کاتيوشا ”٣۴- تی”تانکھای . دست يافت، ناوگان فضائی و دريائی عظيمی ايجاد کرد

اينھا دستآوردھای فرھنگی خلقھای شوروی بعد از . پوزه فاشيستھا را درھم شکست” ٢- ايل”ھواپيماھای شماری 

 نسلھای  کاملی از جوانان شوروی در .پا گرديده در دوران ستالين جنبش معنوی عظيمی ب. بر بودوانقالب اکت

اين در زمانی بود که نه . کلوپھای روستائی با فيلمھای مستند پيشرفتھا و دستآوردھای بزرگ سوسياليسم آشنا شدند

راديو يک محصول تجملی برای خانواده ھای . تلويزيونی در جھان وجود داشت و نه به صورت امروز راديو

مردم شوروی روح برادری و اتحاد را درک می کردند و می ديدند که چگونه با تکيه بر نيروی خود . ثروتمند بود

لنين می گفت سوسياليسم يعنی . برق را به سراسر شوروی رسانيدنيروگاه عظيم برق دنيپر راه اندازی شد و 
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ا بتوانيم راديو داشته باشيم تا ھمه جا برسانيم ته الکتروفيکاسيون، يعنی کشور را برقکشی کنيم و شبکه برق را ب

  .توانيم سوسياليسم را تبليغ کنيمب

ی کردن کسب علوم و بسيج ئ بر اساس توده .تمام اين زمينه ھای مادی انقالب فرھنگی در زمان ستالين برپا شد

به اعتالی بی نظير  بی سوادی را نه تنھا برافکند ،فرزندان زحمتکشان و ميدان دادن به استعدادھای نھفته در خلق

رھبری حزب کمونيست ه در اينجا سخن بر سر پيشرفتھای مادی و معنوی شوروی سوسياليستی ب. دعلوم ميدان دا

سخن بر سر برمال کردن گوشه ای از دروغھا و افتراآت عظيمی است که به شوروی می . ستالين نيستو رفيق 

 ۀھر صورت در جبھه ما بارھا گفته و باز ھم می گوئيم رفيق ستالين ب. زنند تا سوسياليسم را بی اعتبار گردانند

ساختمان سوسياليسم در شوروی، وی معمار بزرگ . کمونيستھا قرار داشت و برای استقرار سوسياليسم رزميد

 بزرگ فرھنگ نوين مردم شوروی رھبر کبير انقالب فرھنگی، و قھرمان بزرگ جنگ ميھنی ضد ۀسازند

  .فاشيستی در جھان بود

اين دروغھا را دشمنان .  دولت پرولتری در زمان ستالين ھرگز نسبت به رشد افکار بورژوائی بی تفاوت نماند

 شوروی در چين کمونيست به ۀتجرب.  که از حمله از جناح راست طَرفی نبسته اندسوسياليسم می گويند” چپ”

. رھنگی پرولتری دست زدنددر آنجا برای مبارزه با افکار بورژوائی به انقالب ف. کار گرفته شده نحو ديگری ب

درک . نھا گذارده بودالب را می خاستند با ھمان ابزاری به سرانجام برسانند که شرايط عينی در اختيار آآنھا انق

برخوردی که آنھا کردند تا حد نفی نيھيليستی دستآوردھای .  کردند بيشتر نبودءآنھا از آن، از آن حدی که اجرا

ولی می خواستند نھاد انسانھا را تغيير دھند و انقالبی . بورژوازی و نه نفی ديالکتيکی اين دستآوردھا پيش رفت

آنھا می خواستند امتيازات را از بين برده و .  ای در عرصه ايدئولوژيک بوددر روان اجتماعی بکنند که مبارزه

اين آموزش رفقای چينی از . در آورده به کار سياسی و آموزش سياسی بکشاننده توده ھای مردم را از بی تفاوتی ب

  . کرده بود طبقاتی در شوروی بود که مائو ازآموزگار بزرگش ستالين آموخته بود و جمعبندیۀ مبارزۀادام

که تحوالت در چين در شرايط نوين، در تحت تناسب جديدی از نيروھای طبقاتی در عرصه   بگذريم از اين

تحوالت . جھان، در شرايط آرامش و حمايت عظيم اتحاد شوروی و اردوگاه قدرتمند سوسياليستی انجام می گرفت

ناسب قوای طبقاتی به نفع امپرياليستھا و فاشيستھا شوروی در دوران ستالين تنھا متکی به نيروی خود آنھا بود، ت

برخی . آنھا تناسب قوای جھانی را نيز تغيير دادند. کار رھبری ستالين کاری بزرگ، غول آسا و کارستان بود. بود

اين . مائوئيستھای بيچاره برای ايجاد محبوبيت برای مائو از لجن پراکنی و دروغگوئی در مورد ستالين اباء ندارند

ماليخوليائيھا فکر می کنند ھر چقدر در مورد ستالين دروغ بگويند و خدماتش را بی ارزش جلوه دھند نقش مائو 

طبيعتا مائوتسه دونگ . که مشک آن است که خود ببويد و نه آنکه عطار بگويد حال آن. تسه دون برجسته می شود

ه انقالب چين و آزادی آن کشور کرد ولی نقش از رھبران برجسته جنبش کمونيستی جھانی بود و خدمات فراوان ب

وی با نقش لنين و ستالين که برای نخستين بار سوسياليسم را بنا می کردند و خالف جريان آب شنا می نمودند و 

چنين مدعيانی از تاريخ جنبش کمونيستی بی خبر بوده و بی . تئوريسينھا و رھبران سترگی بودند قابل قياس نيست

 .     ھا در بھترين حالت کاريکاتورھای تروتسکی می باشندآن. خبر ھستند

 ۀھر صورت کلی گوئيھای روشنفکرانه حالل ھيچ درد و مشکلی نيست و کمکی نيز به ساختمان جامعه ب

در ايران سوسياليستی نيز ھمين پرسشھا مجددا بر روی ميز و دستور کار قرار . سوسياليستی در ايران نمی کند

فت می شوند که پاسخھای آماده و اگر پيغمبرانی يا. آنھا ھمانگونه که ستالين پاسخ گفت جواب داددارد و بايد به 

 اجتماعی دارد و نه بحث دانشگاھی در اطاق گرم کار، بفرمايند، اين گوی و اين ۀثری دارند که در عمل نتيجمؤ
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. ر شوروی صورت گرفته استنظر ما تنھا تحليل مشخص از شرايط مشخص راھگشاست و اين کار ده ب. ميدان

 يک کشور را نمی شود تا ۀادار. جز نظريات ستالين و پيشنھادات وی کسی راه حلی نداشت که ارائه دھده ب

اين درک . خير انداخت، نمی توان از ترس اشتباه کار را تعطيل کردأرسيدن پيشنھادات بی عيب و اشکال به ت

حل را می يابند و با تکيه بر اصول انتقاد و انتقاد از ھای  عمل راه کمونيستھا در. خرده بورژوائی از مسايل است

تمام تاريخ تئوريھای مارکسيسم تاريخ تعميم تجارب عملی علوم . را اصالح می کنند و تئوريزه می نمايند خود آن

 .  اقتصاد، سياست، فلسفه و علوم تجربی و دانشکاھی می باشد

 پس از کسب قدرت سياسی توسط رويزيونيستھا و فساد از باال پديد نوخاسته سرمايه داری در شورویۀ طبق

توزيع اجتماعی عادالنه و سوسياليستی نبود، اھرمھای نظارت دستگاه دولت و رھبری حزب کافی نبود،  زيرا.آمد

 ۀم برای ھماين خطر ھنوز ھ. ثير کرد و اين ھمان تاثير متقابل و ديالکتيکی روبنا به زير بناستأروبنا بر زير بنا ت

 ۀستالين گفت که بايد به مبارز جز آنچه ه  روشنی بۀھنوز ھم کسی نسخ. جوامع سوسياليستی آتی نيز پا برجاست

پرگوئی روشنفکرانه . نظری، ايدئولوژيک و فرھنگی دامن زد و سطح جھل عمومی را کاھش داد ارائه نکرده است

 يک کشور چند ده ميليونی و يا ميلياردی را به پيش ۀر اداروليتی و خودنمائی است نمی تواند کاؤکه محصول بی مس

.  پيدا نمی کنيد، ھمه دردھا را دارندۀدر موقع خطر شما نشانه ای از اين روشنفکران پرگو و پر مدعا که نسخ. برد

 منظره س و ترسيمأ ايدئولوژيک تخم يۀاتفاقا ھمين ھا ھمان دشمنان طبقاتی پرولتاريا ھستند که با غرغر و مبارز

 طبقاتی شرکت فعال می کنند، ۀکمونيستھا زنده اند، در مبارز. رسيدن به بن بست را برای شما به نمايش می گذارند

تغيير شکل ويروسھای بورژوازی را که می خواھند خود را با شرايط جديد تطبيق دھند درک می کنند و آنھا را بی 

ھمين امروز ھم ما شاھديم که تھاجم ايدئولوژيک .  ھم ادامه داردامروزه  طبقاتی تا بۀاين مبارز. ضرر می نمايند

 ۀدو آتش” امپرياليستی توسط انديشمندان و رسانه ھای گروھی اش و باج ھای مادی چقدر قربانيان  بورژوازی

 که که شکنجه نشده به اظھار ندامت دست زده اند و نشان داده اند” کمونيستھائی””. بر جای گذشته است” کمونيستی

زد زيرا ھيچ کمونيستی نمی تواند به نفی کمونيسم بپردا. از ھمان روز نخست به اين اعتقادات تظاھر می کرده اند

را  زيک و شيمی علمند، زيرا زمين کروی است و به زور کليسای کاتوليک نمی شود آنزيرا ف. کمونيسم علم است

کسانی که اين کار را می . امل تدريجی انسان گذاشتمسطح جلوه داد، نمی شود آدم و حوا را به جای تئوری تک

نيستند، خود فروش و عوامفريبند و برای خيانت خويش توجيه دلبخواه و مسکن درد می ” سنت”کنند، مدرن و ضد 

کمونيسم ھميشه مدرن است و اين سرمايه داری است که سنتی است و سنت گنديده اش فرتوت است و . آفرينند

اين بيماری خطرناک است که جان سخت است و ھر بار با بحرانھا و بی خوابی ھای . يشترعمرش از کمونيسم ب

اين سرمايه . ش می سوزاند اش ميلياردھا مردم را بی خانمان می کند و ثروتھای جامعه را برای شادی اادواری

يد برای نابودی اين کمونيستھا با. داری سنتی است که با جنگھا و سياستھای استعماری ننگی برای بشريت است

 ضد اين ديوھا و عفريتھا و هستالين ب  رفيق ۀھر صورت رفيق ستالين از ما بود و ما در جبھه ب. اژدھا متحد شوند

  .  اژدھای سرمايه داری می رزميم

  )توفان(حزب کارايران

  آذر ماه ھزار و سيصد ونود

org.toufan.www  

toufan@toufan.org 


