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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ نومبر ٠۵

  برووپنجمين سالگرد انقالب کبيرسوسياليستی اکت نود

 ! گرامی باد
اری را به شدت لرزاند دالب عظيمی که جھان سرمايهانق. گذرد و پنج سال ازانقالب عظيم پرولتری شوروی می نود

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

به رھبری حزب کمونيست بلشويک روس، لنين و ستالين به قصر زمستانی تزار ھجوم آوردند و با بر انداختن 

 نوين سوسياليسم را بنيان ۀاپورتونيست، دورھاى ھر بورژوازی و خيانت سوسياليست، مظ"حکومت موقت"

   . گذاردند

 مارکسيسم و سوسياليسم علمی افزود، ۀلننيسم مظھر اين انقالب سوسياليستی کارگری با مشی قاطع خويش بر گنجين

  .برائی مسلح نمودھاى ستمکش را با سالحھاى پرولتاريا و خلق

 داد، شيپور مرگ طبقات ١٨٧١ اولين خود را درکمون پاريس به سال ۀقاتی پرولتاريا که ثمرپيکارسھمگين طب

بر در نبردی خونين و مسلحانه به وانقالب کبير سوسياليستی اکت. ستمگر و ظالم، طبقات بورژوا و فئودال را دميد

فراوان پيشاھنگ  دشمنان داخلی و خارجی در طول پيکارھای بری حزب کمونيست بلشويک روس عليهرھ

 ۀاين انقالب آموخت که مبارز. پرولتاريای روس، با تکيه بر مارکسيسم، 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

 مارکسيستی ــ لننيستی که در نبردھای طبقاتی  بر و لنينيسم نشان داد که بدون حزبويستی اکت انقالب سوسيالۀتجرب

ضد ارتجاع، بورژوازی، امپرياليسم و فرصت طلبان رنگارنگ آبديده شده باشد، بدون حزب کمونيستی که ستاد ه ب

شار تحت ستم را از زير ھرگونه توان امر رھائی پرولتاريا و ساير اق زحمتکش باشد نمیھاى رھبری انقالب توده

   .دشمنان انقالب رھائی جستھاى و دامھا يوغی به سرانجام رسانيد، و از پيچ و خم

بدون طبقه و بدون استثمار اى  کارگر برای آن که به ھدف خويش که ايجاد جامعهۀآموزد که طبق بر میوانقالب اکت

 کارگر ۀتنھا با به دست آوردن قدرت سياسی است که طبق.  قدرت سياسی را به دست آوردءاست نائل آيد بايد ابتدا

فعاليت انقالبی خود خاطر نشان ساخت که ھاى لنين از ھمان نخستين سال. خويش تحقق بخشدھاى تواند به آرمان می
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 برای انجام انقالب اجتماعی، پرولتاريا بايد قدرت سياسی. " قدرت حکومتی استألۀ ھر انقالب، مسألۀترين مس عمده

قدرتی که او را حاکم بر اوضاع خواھد کرد و به او امکان خواھد داد که تمام موانعی را که بر سر . را به دست آورد

  )١٩٠٢لنين " ( از ميان بردارد،راه آرمان واالی اوست

 به لنين. توان قدرت سياسی و حکومت را به تصرف درآورد عمال قھر نمیبر نشان داد که بدون اِ وانقالب اکت

 ۀ اسيری که نخواھد اسلحه به دست گيرد و به کاربردن آن را بياموزد، چنين طبقۀطبق"درستی خاطرنشان ساخت 

  ."  آنست که با وی مانند بردگان عمل شودۀاسيری فقط شايست

اری، يکی ديگراز د و نقشه مند به رھبری حزب پرولتاريا و درھم شکستن نظام سرمايه ئیقھری انقالبی و توده

  .بر استومھم و کليدی انقالب سوسياليستی اکتھاى رسد

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی نخستين دولت و نظام سوسياليستی در تاريخ بشريت، اولين پايگاه سرخ انقالبات 

 سراسر جھان و دفاع قاطعانه از لنينيسم و ساختمان سوسياليسم ھمواره با نام رفيق ۀستمديدھاى کارگران و خلق

و پرولتاريای اتحاد شوروی تحت رھبری ستالين، حمالت، ھا بيش از سی سال مبارزات خلق. ن ھمراه استستالي

را درھم شکست، تروتسکيسم و رويزيونيسم را درھم کوبيد و سرانجام با رھبری ھا  امپرياليستۀتھاجم و محاصر

 رھانيد و ضربات جبران ناپذيری بر پيکر ش، فاشيسم ھيتلری را نابود گردانيد و بشريت را از اين ھيوالاخردمندانه

  . وارد ساخت امپرياليسم جھانی

 آنان و به ۀجان سختانھاى مضمون اصلی سوسياليسم يعنی ديکتاتوری پرولتاريا بر طبقات سرنگون شده و کوشش

  .باشد  سوسياليستی به کمونيسم میۀثمر رسانيدن گذار جامع

بلشويک را در سراسر حزب ھاى خروشچفی، اينان کمونيستھاى يستپس از مرگ رفيق ستالين و کودتای رويزيون

منفرد و نابود گردانيدند، بر ديکتاتوری پرولتاريا اين آموزش حياتی مارکسيسم ــ لنينيسم با بيشرمی و وقاحت خط 

يسم تجديد نظر در اصول مارکس. جانشين ساختند" دولت ھمه خلقی" و " حزب ھمه خلقی"بطالن کشيدند، آن را با 

طبقاتی بورژوازی منکوب  ۀ، نشان داد که مبارزھاــ لننيسم و با به دست گرفتن قدرت سياسی توسط رويزيونيست

گردد،  تر نيز می تر، محيالنه تر، ظريف  سوسياليسم نه تنھا پايان نيافته بلکه در اشکال نوين خود شديدشده، عليه

دارد و امکان برگشت به عقب و  لتری سوسياليستی گام بر میوان انقالبات پروآنشان داد که پرولتاريا ھنوز در 

   .اری وجود داردداحيای سرمايه

و رھبری آنھا در راه انقالب ھا  انقالبی و به خاطر جلب تودهۀآموزد برای پيروزی در مبارز بر میوانقالب اکت

 پيگير و ھمه جانبه با انحرافات بدون پيکاری. سوسياليستی ناگزير بايد رويزيونيسم و اپورتونيسم را درھم شکست

سوسيال دموکراتيسم، آنارکوسنديکاليسم، اکونوميسم، تروتسکيسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد 

اری و امپرياليسم دمبارزه با سرمايه. لمللی امکان پيروزی پرولتاريا وجود نخواھد داشتاحزبی در مقياس ملی و بين

  .آموزد بر میواينست آن چه راه اکت. تواند باشد ونيسم جدا نيست و نمیاز مبارزه با رويزي

  !بر شورویوفرخنده باد نود و پنجمين سالگرد انقالب کبير اکت

 !زنده باد مارکسيسم لنينيسم

 !رھائی بشريت زنده باد سوسياليسم اين پرچم

 )توفان(حزب کارايران

٢٠١٢بر واکت  

 


