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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ اول نومبر

 

  به مناسبت نود و چھارمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتوبر
 م و پاسخ به چند سؤالمتن سخنرانی رفيق برزو درجلسۀ کميتۀ ميز کتاب آمستردا

٢  

  

 ميز کتاب ۀ وتحوالت ملل عرب  جلسه ای به ابتکار رفقای کميتاکتوبرمناسبت نود وچھارمين سالگرد انقالب ه  ب

عنوان يکی از شرکت کنندگان در اين جلسه ه رفيق برزو ب . برگزار گرديداکتوبر ١۶يکشنبه  آمستردام  درروز

ه االتی که از طرف عالقؤس. االت شرکت کنندگان پاسخ دادؤو سپس به س سخنرانی کرد اکتوبردرمورد انقالب 

مندان طرح گرديد نشان از آن بود که در مورد بسياری از مفاھيم و مقوالت سياسی تئوريک ناروشنائی ھای 

ريک مسائلی چون امکان انقالب سوسياليستی د .فراوانی وجود دارد و نمی توان در يک نشست به ھمه آنھا پاسخ داد

 حزب و شورا، انقالب ۀ، حزبيت و رابطاکتوبرکشور، ماھيت قدرت سياسی حاکميت شوروی پس از انقالب 

 ۀ طبقاتی در شوروی، شيوه توليد سوسياليستی  و تفاوتش با کارکرد و شيوۀفرھنگی در شوروی، طبقات و مبارز

از جمله مسائل مھمی بودند که ..ديد و يا نه وکه اساسا سوسياليسم در شوروی مستقر گر توليد سرمايه داری و آيا اين

ما . طور مختصر به برخی از آنھا پاسخ داده  طرح گرديد و رفيق سخنران با توجه به وقت محدود بءاز طرف رفقا

 بود می ءله که بيشتر مورد نظر رفقاۀ آموزشی موضوعات به دو مسأخاطر اھميت و جنبه در اين گزارش  ب

  . که در تنوير افکار و پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم  گامی ولو کوچک برداشته باشيمپردازيم  به اين اميد

****  

  

  :گذرد  میء شوروی از نظر رفقااکتوبرمناسبت نودو چھارمين سالگرد انقالب کبير ه اينک متن سخنرانی  ب

 

  رفقای عزيز

 اکتوبر ١٧ود وچھار سال پيش در در ن.  روسيه می گذرداکتوبرنود و چھار سال از انقالب کبير و دورانساز 

 برای اولين بار بشريت توانست دنيائی را پی ريزی کند که تا به آنروز تحقق آن به مغزکسی نيز خطور نمی ١٩١٧
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 کمونيستھا را خوشخياالنی به حساب می آوردند که در ،در نود وچھار سال پيش بورژواھا با تمسخر و کنايه. کرد

 آرمانی ۀ می گفتند و تبليغ می کردند و ھمانطور که امروز نيز چنين می گويند که جامع.يا زندگی می کنندؤعالم ر

آنھا . ر سرنوشت محتوم بشری نيستييتاريخ ھمين بوده که ھست و کسی را يارای تغ. آنھا تخيلی و غير واقعی است

الق را بازی کنند و جامعه ای کمونيستھا را بی خدا خوانده و مسخره می کردند که اين بی دينھا می خواھند نقش خ

ضد کمونيستھا حتی امروز نيز ھمان توھمات را ايجاد کرده و به . خلق کنند که تا کنون در تاريخ وجود نداشته است

دشمنان کمونيسم ھرگز از مبارزه با کمونيسم و مارکسيسم لنينيسم دست .  کمونيسم و سوسياليسم می پردازندۀمسخر

ن آفتاب پرستھا به رنگی در می آيند تا بتوانند به بھترين وجھی با مارکسيسم لنينيسم نکشيده اند و ھر روز چو

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

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

” پژوھشگر” و ”دانشمند” آثار کمونيستی بر می آيند و از اين جھت مورد لطف بورژواھا ھستند که آنھا را ۀمجموع

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

آنھا فيلسوفان . ده به ميز مناظره در مورد  مارکسيسم چه کسانی ھستندندازيد تا پی ببريد که چپ ھای دعوت شبي...و

: ھستند که با صدای بلند می گويندخرده بورژوا ھا و توابانی   ،و ضد ديکتاتورپرولتارياچپ ضد مارکسيسم لنينيسم 

م، ما پلوراليسم ، سوسياليسم  نقشه مند نمی خواھيم، حزب پيشرو و لنينيستی نمی خواھي"اونی که بوديم نيستيم"

  ."... مدنی و آزادی بی قيد وشرط می خواھيم، ما مخالف خشونتيم و شعار لغو اعدام پرچم ماستۀسياسی و جامع

جلوه داده و اسنادی جعلی از دروغ و دغل نظير ھمان اسنادی که برای تجاوز به ” جنايتکار”روزی کمونيستھا را 

 تا سوسياليسم را اير آنھا جعل کردند در مورد ستالين منتشر می کنند و سقوط مصدق و نظ، عراق اافغانستان، ليبي

 ارتجاع حتی با ۀ طبقاتی و دشمنان رنگانگ کمونيسم است که در جبھۀ اينھا دال بر وجود مبارزۀھم .بی اعتبار کنند

ت ستالين و جنايا”مورد جو در  و جستمنحصر به  سينه می زنند و خدماتشان به کمونيسم "مارکسيستی”نقابھای 

در نود وچھار سال پيش سوسياليسم تنھا بر متن کاغذ نوشته بود و . ”خطاھای وی در مورد نابودی سوسياليسم است

، آنھا تخيل است. بورژواھا مسخره می کردند که ممکن نيست گفته ھای مارکس و انگلس را بتوان متحقق ساخت

  .انسانھای خوش قلب استسات در بھترين حالت محصول احساتراوشات مغزھای متوھم و 

در يک .. ، آوارگی و، پابرھنگی، گرسنگی، شرايط غير انسانیخود ستمکشان نيز در اثر تحمل اين بار بی عدالتی

ر و، با بشر استۀ  باور نداشتند که نظم کھن يک نظم غير طبيعی و ساخت،دوران طوالنی تاريخ و نسل اندر نسل

 قرون ۀباور نداشتند که اين ارثي.  و می تواند با دست توانمند بشريت مضمحل شودنداشتند که اين نظم جاودانی نيست

برای آنھا نيز نظم کھن . دور ريخت و بر ويرانه ھای آن جامعه ای انسانی و آرمانی بنا نھاده اسارت را می شود ب

آنھا ديگر به نظم کھن ،  آمدبرای آنھا نيز نظم کھن غير قابل جايگزينی به حساب می. ر بودييمقدس و غير قابل تغ

، نظم کھن را سرنوشت خويش تلقی می کردند و می پنداشتند چون تا کنون ، به آن عادت داشتندخو گرفته بودند

مذھب و نيروھای . وضع جھان چنين بوده وضعيت جھان در آينده نيز چنين خواھد بود و خواھد ماند و بايد بماند

 ۀ خويش را برای مبارزه با ايد،تمام قدرتھای کھن.  را به آنھا تلقين می کردندات کھن نيز اين تلقيّ ۀزنگار گرفت

. درون جنبش کمونيستی می فرستادند تا اين جنبش را منحرف کننده کمونيسم آرايش کرده بودند و عمال خويش را ب

رويزيونيستھا می . داز ھمان زمان مارکس و انگلس پديد آم.  جديد نيست ھمزاد مارکسيسم استۀرويزيونيسم پديد

نفع ضد انقالب تفسير نموده و ه خواستند در نظريه مارکسيسم تجديد نظر کنند و ماھيت آنرا به نفع طبقات حاکمه و ب

کائوتسکی مرتد و ھمدست سوسيال . آنھا مارکس جوان را در مقابل مارکس پير می گذاشتند. دگرگون سازند
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با ريش بزی و عينک پنسی ، تروتسکی خائن و جاسوس  علم می کردندوبراکتدموکراسی را در مقابل لنين و انقالب 

، رويزيونيسم مبارزه ميان انقالب و ضد انقالب ،نظير ستالين می نشاندندو رھبر بزرگی را مقابل شخصيتی تاريخی 

 ولوژی بود ايدئۀ طبقاتی در عرصۀو مارکسيسم  از ھمان بدو پيدايش مارکسيسم پديد آمد و اين خود محصول مبارز

  .و تا به امروز نيز ادامه دارد

لنينيسم ايده ھای اساسی . لنينسم چيزی جز تفسير انقالبی و تحول مارکسيسم در عصر زوال امپرياليسم نيست

مارکسيسم را که دشمنان وی آنرا تحريف می کردند و به طاق نسيان می سپردند از منجالب اپورتونيسم و سازش 

رفيق ستالين بود که .  ا جال داد و به ھمه نشان داد که مارکسيستھای واقعی چه کسانی ھستندطبقاتی بيرون کشيد آنر

وی بود که نشان . پيروان لنين را مارکسيست لنينيست ناميد و تنھا تفسير طبقاتی و انقالبی از مارکسيسم را پذيرفت

احد و يا ھمراه امپرياليستھا و بورژواھا با  سوسياليستی در کشور وۀداد يا ھمراه با کمونيستھا برای ساختمان جامع

وی بود که نشان داد تنھا لنينيستھا ھستند که می . ندبه و زاری برای عقب نشينی و تقاضای بخشش از دشمن طبقاتی

  .توانند سوسياليسم را متحقق کنند

توھم وی سخن می ، کسانيکه تا ديروز از دروغ بزرگ مارکس.  ناقوس مرگ سرمايه داری بوداکتوبر انقالب 

 کارگر را به خو گرفتن و تن دادن به نظم موجود تشويق می کردند به ناگھان با تکانی از خواب بيدار ۀراندند و طبق

يک خانه تکانی بزرگ در جھان دست زدند و ه  بلشويکھا ب.شدند که به ده روزی که دنيا را تکان داد شھرت يافت

آنھا در راھی گام گذاردند که ھيچ بشری قبل از آنھا اين راه ناشناخته . نمودند استبدادی و عقب مانده آغاز ۀاز روسي

راھی می رفتند که در گامھای نخست نقشه ای از آن در دست نداشته و بر دانش ه آنھا ب. نرفته بودو  نپيموده را

راتی بزرگ ييگامی بود کوچک برای تغ. کار آنھا کاری بود کارستان.  شخصی خويش متکی بودندۀتئوريک و تجرب

  .در جھان

عظمت کار بلشويکھائی .  آنھا می رفتند تا جھانی بسازند که ساختمان آن تا به آن روز برای کسی قابل تصور نبود

ستالين بايد بعد از درگذشت . ھا را به تجسم در آورندنظير لنين و ستالين در اين نکته نھفته است که شنيده ھا و نديده 

بار عظيم اين ساختمان انسانی .  تاريخ بشريت بدل می شدۀلنين با الھام از لنينيسم به معمار بزرگ اين نخستين تجرب

ده خر.  نخستين تاريخ بشری بدر آمدۀحقا که با سربلندی از اين تجرب. دوش ستالين افتاده در آن شرايط دشوار ب

، آنھا که ، آنھا که تنھا روشنفکرانه گپ و غر می زنندگاه کمونيسم برايشان جدی نبوده است ، آنھا که ھيپچبورژواھا

، آنھا که در دريائی از اشتباھات سياسی و شان در ايرادگيری و پچ و پچھای درگوشی و منفی بافی استداوج استعدا

ھای فکری در ساده ترين گامھای زندگی گرفتار بوده اند و ايدئولوژيک و خطاھای خصوصی و زنجيرعقب ماندگي

ی می ئ خطا ناپذير افسانه یوردھای بی عيب و نقص و انسانھاادنبال دسته ھستند با پرمدعائی خيال پردازانه ای ب

ه نھا بآ. ی استئ آرمانی اين خطا ناپذيران حقيقتا که جامعه ای رويائی با انسانھای رويائی و افسانه ۀجامع. گردند

 ۀ مغز آنھا محدود بوده و بيش از حيط.از عظمت کاری که صورت گرفته است بی خبرندعلت کوری سياسی 

  .   آنھا ھرگز قادر نخواھند بود سوسياليسم را بسازند. ايرادگيری ھای بنی اسرائيلی توان تفکر گسترده تری را ندارند

از آن تاريخ . شان و خلقھای تحت ستم جھان قرار گرفت مشعل فروزانی بود که بر سر راه زحمتکاکتوبرانقالب 

 مبارزات ۀنھضتھای آزاديبخش از زير نفوذ جريانھای مذھبی و بورژوائی بدر آمد و جنبشھای ملی به متحد بالقو

 سرمايه داری تکميل ۀتضادھای جھان با تضاد ميان نخستين کشور سوسياليستی و محاصر. پرولتاريائی بدل شد

  .جای گذارده ر کرد و تاثيرات عميقی در جنبشھای اجتماعی بيي جھان کنونی تغخصلت. گرديد
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 قدرتمند و دانش عظيم کمونيستی خويش بود ۀ را به چشم ببيند و اين ستالين با اراداکتوبرلنين نتوانست نتايج انقالب 

 ۀوی بايد وظيف. ستثنائی نياز داشتاقدامات استثنائی به رھبران ا. عھده گرفته که تحقق اين امر مھم و استثنائی را ب

را  کسی نمی دانست آن.  آن تا به آنروز وجود نداشتۀساختمانی که نمون. دوش می کشيده ساختمان سوسياليسم را ب

زاری و حدی بود که رفيقان نيمه راه پيدا شدند و به ندبه ه دشواری کار ب. چگونه بايد ساخت و چگونه بايد حفظ کرد

آنھا برای عقب نشينی و خيانت خويش به . خود پشيمان گشته پيشنھاد تسليم و عقب نشينی کردنددست زده از کار 

  . دامان ضد انقالب و ضد لنينيسم غلتيدنده تئوری سازی پرداختند و ھر روز بيشتر ب

ان به عظيم زحمتکشۀوی با رھبری مدبرانه و فداکاری رفقای بلشويک حزبی و تود. ستالين معمار اين ساختمان شد

اين کار کارستان در . کاری که ھيچ رھبری قبل از وی قادر به خلق آن نشده بود. بنای اين کار عظيم تاريخ دست زد

بدون مالکيت مقدس . ميان دريائی از اخالل دشمنان صورت می گرفت تا ثابت کنند سوسياليسم قابل تحقق نيست

 می گفتند مگر می شود بدون ارباب زمين را کاشت و آنھا. خصوصی نمی شود چرخ اقتصاد را به گردش در آورد

که کار کنند به آقا باال سر  کارگران برای آن.  کارخانه را به گردش در آورد،بدون سرمايه دار و رئيس کارخانه

 ه، خطر توطئخطر دشمن خارجی. ستالين بايد با اين تبليغات و حتی توھمات توده ھا مبارزه می کرد. نياز دارند

 و ، تجارب، خطر فرار از مشکالت و ترس از دشمن طبقاتی و ممارستس و سراسيمگیأ، خطر ياخلیھای د

 سياه و شومی بر شوروی سايه انداخته بودند و بر آنھا تنھا با تکيه بر حزبيت و نيروی ۀ چون سايتوانائيھای وی

ستالين به اين امر مھم . ه کردشد غلب  کارگر و شورو شوق وی میۀ اول طبقۀفداکاری خلقھای شوروی و در درج

پرولتاريا در شوروی جھان ناظر پيشرفتھای عظيم و شگفت انگيز  در دوران سی سال ديکتاتور ی. موفق شد

، ، بھداشت رايگانسطح زندگی زحمتکشان شوروی ترقی کرد، نه تنھا چرخ توليد به گردش در آمد. شوروی شد

رزشی و ساختمانی و علمی از شوروی کشوری نمونه ساخت و ، کار عظيم فرھنگی و ھنری و وآموزش رايگان

 توليد بدون .، تخيل نيست می تواند به واقعيت بدل شودبه زحمتکشان جھان نشان داد که سوسياليسم توھم نيست

انگلھای اجتماعی که کار نمی کنند ولی در تجمالت زندگی می کنند . سرمايه دار بسيار سريعتر انجام می گيرد

  . شدند و به صف دشمنان سوسياليسم افکنده شدندبرچيده 

  !ء رفقا

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

می داد و از نظر سياسی طبقاتی را به قدرت می رسانيد که مورد بھره کشی قرار گرفته و در زمره ستمکشان 

در نود وجھارسال پيش تاريخ به مرتجعين که زندگی در تجمالت خويش را از بديھيات می دانستند فرمان . ندبود

ديگر نمی شود به سبک و سياق سابق مردم را به اسارت در ! ايست داد و به زحمتکشان اعالم کرد توقف ممنوع

در نود  .ره و بيچاره نموداسان را آو، مالکيت خصوصی را تقديس کرد و با جنگھای خانمانسور ميليون انآورد

وجھار سال پيش بلشويکھا در روسيه قدرت سياسی را به کف آوردند و تنھا به اين اعتبار که قدرت سياسی 

  .انقالبی که در روسيه صورت گرفت يک انقالب سوسياليستی بود، اساس ھر انقالب و تحولی است

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

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

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

آنھا مارکسيسمی می .  مارکس و انگلس دفاع نمی کردندۀسوسياليستی در کشور مخالف بودند و از اين نظري

لنين مارکسيسم را نجات داد و برای نخستين بار در مقابل چشمان حيرت . دھان بورژوازی مزه بدھده خواستند که ب
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ه ، ھيچ بودگان ب، انسانھائی که ھرگزبه حساب نمی آمدند، ستمکشان، بی چيزان جھانيان نشان داد که پابرھنگانۀزد

 اساس پول و سرمايه و تمکن همکتبی در جھان به پيروزی رسيده است که انسانيت را ب. بار ھمه چيز شده اند يک

  .محک نمی زند

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

 خروشچف با ۀمبارز. کنند بعد از آن به تحريف دستآوردھای انقالب پرداخته و سعی کردند آنرا بی اعتبار کنند

و دروغھای وی در مورد بنيانگذار ساختمان سوسياليسم در شوروی در حقيقت به زير ” کيش شخصيت ستالين”

ظھر ديکتاتوری پرولتاريا و معمار ساختمان سوسياليسم ستالين فرد نبود م . سوسياليستی بودۀپرسش بردن جامع

 ديکتاتوری ۀ ستالين بود که قوانين اقتصاد سوسياليستی را در شوروی با توجه به تجرب.بود در طی سی سال

،  حمله به ستالين حمله به سوسياليسم.منتشر نمود” مسايل اقتصاد سوسياليستی ”پرولتاريا تدوين کرد و تحت عنوان 

اين است که رويزيونيستھا که در ھمدستی با . ، حمله به مارکسيسم لنينيسم بود و ھستاکتوبربه انقالب حمله 

از غالف بيرون ” زدودن کيش شخصيت ستالين”دور افکندند و شمشير خويش را برای ه خروشچف لنينيسم را ب

 صرفا جنبه اکتوبرنيستھا از انقالب  دفاع رويزيو. دفاع کننداکتوبرکشيدند مشروعيت آنرا ندارند که از انقالب 

  .ظاھری و برا ی خاک پاشيدن به چشم فريب خوردگان است

، بدون برخورد به جريانھای ضد  دوران ديکتاتوری پرولتاريا در روسيهۀ بدون برخورد به دستآوردھای سی سال

ات حقالبی خروشچف و اصال، بدون برخورد به نظريات ضد ان و بوخارينيستیانقالبی تروتسکيستی و زينويفيستی

 حرف پوچی ، و تجليل از نود وچھار سالگی آناکتوبر ادعا در مورد حمايت از انقالب نفژين و برگاقتصادی کاسي

وردھای آن و علل شکست آن و بسيج کمونيستھا برای مبارزه با ا آموزش از دستاکتوبرتجليل از انقالب . است

پردازی   عبارتاکتوبر ضد رويزيونيستی تجليل از انقالب ۀن اين مبارزبدو. رويزيونيستھای آشکار و پنھان است

  .ی برای رفع تکليف استابی محتو

  -اکتوبرزنده باد  نود و چھارمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی 

  مرده باد رويزيونيسم، ارتجاع، سرمايه داری و امپرياليسم

  زنده باد مارکسيسم لنينيسم

  ٢٠١١ اکتوبر
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