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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٠

 به عقل رجوع کنيم نه به انبان اتھام
 

ی اثبات دروغھايشان از جان مردم ند برااآنھا حاضر. در قاموس امپرياليست ھا و نوکرانشان جان انسانھا ارزشی ندارد

يکی از اين نمونه ھا، کار مزدوران قلمبدستی است که برای خوش آمد اربابشان و دريافت مزد بيشتر . نيز مايه بگذارند

برای آنھا چه ارزشی دارد که از بيست نفر يا بيست ميليون . می افزايند” جنايات استالين„ھر روز و ھر شب به رقم 

آنجا که پای اتھام مطرح است از روش گوبلز وزير تبليغات نازی سود می جويند که می گفت دروغ . دنفر صحبت کنن

 شاه در لندن ۀما با يکی از اين نمونه ھا در کيھان اشرف پھلوی خواھر بدکار. ھر چه بزرگتر امکان باورش بيشتر

دروغ ھا دامن می زند، سراپای نشريات بدون  لندنی اولين کسی نيست که به اين ۀالبته اين نويسند. رو ھستيمه روب

اجازه نمی دھد که ما بخش بسياری از اين ” توفان”ولی ستونھای محدود. سانسور بورژوازی مملو از اين اکاذيب است

  :حال به نقل قول توجه کنيد. ذکر دو نمونه بسنده می کنيمه لذا فقط ب. نقل قولھا را ياد کنيم

 کاغذ، قلم مو بر بوم يا انگشت بر شصتی پيانو بگذارد و آن ھيوالی فرھنگی پاسدار ممکن نبود ھنرمندی قلم بر„

اثری می آفريد، ناگزير ” پاپ فرھنگی„ی أھر کس که، به ھر سببی، خالف ر. را در برابر نبيند” رئاليسم سوسياليستی„

 در می آمد که  شمار آن بيست ميليونیمی شد طلب استغفار کند و اگر بخت با وی يار بود، توبه اش پذيرفته، و گرنه در

رخ ؤ م۶٧٢ ۀ نقل از کيھان لندنی شمار-) ”توفان„تکيه از ( „ . ستالينی از قلم آمار جمعيت افتادنددر متن تصفيه ھای 

  .١٣٧۶ ]سنبله[ شھريور١٢

در اتھام به ” ب تھاجم فرھنگی غر خدعه آميزۀافسان„نويسنده ای در يکی ديگر از نشريات خارج از کشور تحت عنوان 

  :ستالين می آورد

می بينيم که ھمه ظاھراً در ...  ” بی طبقات و مرفه حتی معنویۀجامع„ پرداخت يک ۀستالين بی خداست و در انديش„

 ٢٠و برای تحقق ھمين سربلندی است که آن يک، ظرف کمتر از بيست سال، ... گام برمی دارند” مردم„راه تعالی  

] سنبله[رخ شھريور ماه ؤ نيمروز مۀنشري(”  .پای بندی به نظام طبقاتی سر به نيست می کند” مجره ب„ميليون انسان را 

١٣٧۶(  

رغم اتھامات اربابان کيھان لندنی که خود چيزی نيستند،  ستالين کبير را علیشوروی ولی حقيقت کدام است و چرا مردم 

ه ی ظاھر می گردند؟ آيا مردم شوروی در اشتباه بمی پرستيدند و می پرستند و در ھر تظاھرات و نمايشی با عکس و

ستالين بی خبرند؟ مگر بيست ميليون نفر انسان رقم کمی ام بيست ميليون مردم شوروی توسط سر می برند و از قتل ع

را پنھان کرد؟ مگر اين بيست ميليون، نبايد حداقل شصت ميليون خويشاوند داشته باشند؟ پس چرا ملت  است که بشود آن

شده است؟ پس چرا مردم ايران جنايات چند ده ھزار نفری خاندان پھلوی را فراموش نمی کنند و ” فراموشکار„روی شو
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جنايات چند صد ھزار نفری آخوندھا را نيز فراموش نخواھند کرد؟ حقيقتاً چه سّری در کار است و چه معمائی ناگشوده 

ه دش آور امپرياليست ھا و جيره و مواجب گيران آنھا ھنوز بکه تبليغات گوش خراش و چن مانده است؟ و يا شايد اين

  . کافی از برائی و دروغپراکنی برخوردار نيست؟ۀانداز

ما نه به اسناد حزب کمونيست ستالينی شوروی دست داريم و نه به منابع جاسوسی امپرياليستی، ما نه ھمدست 

ستالين موجود، سندی جعلی عليه سرمايه دارِی واقعاً رويزيونيستھا ھستيم که ھر روز برای توجيه گذار شوروی به 

 حيوانی و خبث طينت طبقاتی شان را با ۀمنتشر کنند و نه ھمدست بورژوا ھا و دشمنان سوسياليسم که با نشر اکاذيب کين

نشان را حمله به ستالين به نمايش بگذارند، ولی ما کمونيستيم، ما صابون جعليات و دروغ ھای امپرياليست ھا و نوکرا

 انقالبيون تاريخ جھان، صابون متعفن ارتجاع سياه ۀاز زمان مارکس به تن مان حس کرده ايم، ھمانطور که به تن ھم

الی کوھی از لجن و اتھام با روش علمی ه ما با خرد خود می انديشيم، ما تالشگريم و تالش می کنيم از الب. خورده است

  .ما عقل سليم را به داوری می خوانيم. برمال کنيمواقعيات را يافته و جعليات دشمنان را 

در طی چھار سال، بی وقفه .  ميليون سرباز شرکت داشتند۶۵ طول کشيد، ١٩١٨ تا ١٩١۴در جنگ جھانی اول که از 

ديگر مشغول شدند و حتی برای قتل عام حريف به گاز سمی متوسل گشتند و سرانجام پس از ھشت سال  به کشتار يک

 خود ۀ ميليون نفر را قربانی مطامع آزمندان۵/٨قادر شدند ” تنھا„ی به جان ھم افتادند ما با ارتشھای منظکه ملل اروپ

ولی ھيچ بورژوائی حاضر نيست رھبران .  ميليون مجروح از خود به جای گذارد٢١اين جنگ فجيع امپرياليستی . کنند

ثر و به اسارت کشيدن بشر به چنين جنايت غير قابل کشور خود را که فقط برای بھره کشی از انسان و کسب سود حداک

مگر جنگ امپرياليستی . انکاری دست زده است محکوم کند و وی را در کنار جنايتکاران جنگی نظير ھيتلر بنشاند

  جنايت نيست؟ مگر نبايد از کشتار ميليونی توسط ليبرال ھای اروپائی سخن گفت؟

صحنه .  و از جنگ جھانی اول مھيب تر بود مدت شش سال طول کشيده  ب١٩۴۵ تا ١٩٣٩جنگ جھانی دوم از سال 

در اين جنگ کوره ھای آدم سوزی امپرياليست ھا به کار . مريکائی بودندا - سازان آن ھمان دموکرات ليبرال ھای اروپا

شش ميليون افتاد و با ماشين آدمکشی که روز و شب در کار بود و با نقشه و کارشناس و تکنيک مدرن آدم می کشت، 

مريکائی ھا با بمب اتمی به جان ژاپنی ھا افتادند و ايھودی را در بازداشتگاھھا و يا کوره ھای آدم سوزی کشتند، 

 به تسليم، به خاکستر بدل کرده صدھا ھزار انسان بی دفاع و پر جاپانھيروشيما و ناکازاکی را، حتی پس از آمادگی 

خاطر اين ه مريکائی را بای حاضر نيست رھبران آدمکش بورژواھای اروپائی و ولی ھيچ بورژوائ. اميد را نابود کردند

ارتش ھای چند . محکوميت ھيتلر که جنگ را باخت نيز برای خالی نبودن عريضه است. جنايات دھشتناک محکوم کند

خود زمين سوخته به شوروی حمله کرده و پشت سر ... لمان، اتريش، مجارستان، رومانی، چک، بلغارستان واميليونی، 

به اساس ( ميليون نفر٢٠لمانی ھای امپرياليست در عرض چھار سال ا. باقی می گذارند و ھر جنبنده ای را می کشتند

و ” گشتاپو„و „ اس آ „و ” اس اس„را در شوروی با تانک و توپ و ھواپيما، ) توفان -  ميليون نفر٢۵آمار دقيقتری 

 ميليون سرباز شرکت ١١٠در اين جنگ . يغ بيدريغ نژاد پرستی گذراندنداز دم ت) توفان-لماناارتش (”رماختيو„

 ميليون افراد غير نظامی ٢۵ ميليون قربانی شدند، ٢٧. جان ھم افتاده و متقابالً ھمديگر را درو می کردنده داشتند که ب

برای توليد وسايل نظامی که برای چنين .  دادشوروی بيست ميليون کشته. کشته شدند که شش ميليون آن يھودی بودند

طور شبانه روزی توليد می کردند، ه کشتاری الزم بود صنايع کشورھای امپرياليستی سال ھا و با تمام ظرفيت و ب

 و توپ و خمپاره و بمب تھيه کردند و بر سر تفنگچهتفنگ و ۀ صدھا اسير را به بيگاری گرفته بودند، ميلياردھا گلول

يميائی کمريکائی ھا حتی بمب امريکا جنگيدند و ا فرانسه و ۀدر الجزاير و ويتنام که سال ھا عليه سلط. ريختنديکديگر 

  .يک ميليون نفر به قتل رسيد” تنھا„کار بردند، در ھر کدام در طی سال ھا جنگ ه ناپالم خالف تمام موازين بين المللی ب
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در اين مدت عراقی ھا شھر ھای ايران . شت سال آزگار طول کشيدھمين جنگ ايران و عراق را در نظر بگيريم که ھ

يميائی استفاده نمودند که صدای ھيچ ليبرالی در دنيا درنيآمد و تازه کران کردند، در جبھه ھای جنگ گاز را موشک با

تاد تا با وی مين می فرسررژيم جمھوری اسالمی با توزيع کليد بھشت و ادعای سرقفلی آن جوانان را دسته دسته بر

ھشت سال جنگ خانمانسوز و پر قربانی يک ميليون کشته به . کشتار موج انسانی سنگرھای عراقی ھا را اشغال کند

  . خمينی يک خانه اجاره ای نيز پيدا کنندۀجای گذاشت که معلوم نيست بتوانند در بھشت حتی با توصيه نام

با تکيه بر حزب کمونيست بلشويک قادر شده در عرض مدت ستالين يک تنه و يا حتی چند تنه و حال چگونه است که 

ه دبير کلی آنھم در زمان تدارک و سپس جنگ جھانی دوم و دوران سازندگی شوروری بيست ميليون نفر را بکشد و ب

طبيعی است که برای کشتن بيست ميليون ! خوب اين تعداد را سبک سنگين کنيد، بيست ميليون نفر! قولی تصفيه کند؟

يعنی در شوروی مردم و رھبران آن کار . بايد حداقل چند ميليون نفر از آنھا حفاظت کرده و سپس کلکشان را بکنندنفر 

اتفاق در طی دو جنگ جھانی با ه  امپرياليست ھا بۀکه ھمديگر را طوری بکشند که حتی ھم ديگری نداشتند جز اين

 .؟!ود، قادر نشدند به حد کشتار آنھا برسندتسليحات مدرن و سرسام آور خود، با صدھا ميليون سرباز خ

 تير خالص حداقل به سه گلوله نياز است که شصت ميليون فشنگ را ضروری ۀبرای کشتن بيست ميليون نفر با محاسب

 ٢٢٨٣اگر برای تيرباران و دفن ھر کدام يک ساعت در نظر بگيريم با رقم بيست ميليون ساعت که معادل . می سازد

و می شويم، حتی اگر تصور کنيم که قربانيان ستالين را با بولدزر دفن کرده باشند و ھر ساعت ھزار ره سال است روب

 ساعت بدون تنفس ٢۴توجه کنيد عده ای بايد . رو ھستيمه  سال روب٢٨/٢خاک سپرده باشند باز با رقم عجيب ه نفر را ب

 ساعت و آنھم در سه شيفت به چند ده ھزار آدم نياز اما برای دفن ھزار نفر در ھر. و ھر ساعت ھزار نفر را دفن کنند

آنھا بايد سرزمينی را به وسعت حداقل بيست . ھست که کاری جز تدفين مقتولين در عرض اين چند سال نداشته باشند

حال معلوم نيست که دستگاھھای امنيتی شرق و غرب چرا پس از . ميليون مترمربع کنده و خاکبرداری کرده باشند

آنھا که . جمعی را پيدا کنند و ادعاھای خود را مستند سازنده  سال از انقالب اکتبر قادر نشده اند اين قبور دست٨٠گذشت 

را به دروغ به شوروی ھا نسبت می  دست نازی ھا قتل عام شدند پيدا کرده و آنه  را که بپولندی گور افسران پولنددر 

  اين گورھای ميليونی را پيدا کنند؟” تسينيل„دھند، چرا قادر نيستند با دستياری نوکرشان 

 ۶٠٠٠برای قتل عام بيست ميليون نفر به . حال فرض کنيم که برای توليد ده ھزار گلوله به يک روز زمان نياز باشد

ناگفته پيداست که اين رقم معادل کار خستگی ناپذير چند سال . ازاء ھر نفر سه گلوله نياز خواھد بوده روز توليد گلوله ب

جای تدارک جنگ عليه نازيسم و فاشيسم سال ه که بايد فرض را بر اين بگذاريم که صنايع نوپای شوروی ب ياآن. ستا

ما از طول عمر سالحھا که با اين ھمه شليک گلوله . ھا در کار توليد فشنگ برای قتل عام مردم شوروی بوده است

ر بيست ميليون نفر بايد کارخانه ھای تسليحاتی برپا برای کشتا. فرسوده شده و بايد تعويض شوند سخن نمی گوئيم

راه انداخت، ميليونھا تن مواد سوخت مصرف کرد، صدھا ھزار انسان را سال ھا در ه داشت، صنايع بولدزر سازی را ب

جنايات „حال به بيست ميليون . يد کشتار بيست ميليون نفر درست از کار درآۀصنايع آدمکشی به کار گرفت تا افسان

بيست الی بيست و پنج ميليون جنايات ھيتلر را در زمان جنگ جھانی دوم در شوروی نيز اضافه کنيد خواھيد ” تالينس

اين مقدار در آن تاريخ يک چھارم جمعيت شوری و .  ميليون انسان خود را از دست داده است۴۵ تا ۴٠ديد که شوروی 

 ۀعرض سی سال يک چھارم جمعيت خود را بدون محاسبکشوری که در . دو برابر و نيم جمعيت آنروز ايران است

کشتار گارد سفيدھا و جنگ اول جھانی از دست بدھد چگونه می تواند پوزه فاشيسم را به خاک بمالد و بشريت را از 

دست عفريت نژاد پرستان امپرياليسم رھا سازد و به ترقيات و توليدی عظيم دست پيدا کند که به يکی از قدرت ھای 

  دی، سياسی و نظامی بزرگ جھان بدل شود؟ با کدام نيروی فعال؟اقتصا
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ياد ه ستالين نبينند و حاضر باشند برا از چشم   ميليون سر به نيست شوند و مردم شوروی آن۴۵چطور ممکن است که 

  وی به خيابانھا بريزند و جگر کيھان لندنی و ساير جيره مواجب بگيران بورژوا را بسوزانند؟

.  ساده نشان می دھد که دشمنان کمونيسم از ھيچ دروغ و دغلی برای بدنام کردن کمونيسم دريغ نمی کننداين محاسبات

کمونيست ھا بايد چشمان خود را بر اين .  ايدئولوژيک آنھا عليه سوسياليسم ھمواره ادامه داشته و خواھد داشتۀمبارز

کنيد که اين  حال اگر شما تصور می.  کارگر را بشناسندۀتحريکات و اتھامات بگشايند و دستان کثيف دشمنان محيل طبق

گاه کشف حقيقت نبوده و  دروغپردازان زين پس از اکاذيب خود دست بر می دارند در اشتباھيد زيرا ھدف آنھا ھيچ

  . و مشوب کردن افکار بوده استء افتراۀنيست که حال با خجالت از دروغپراکنی دست بردارند، بلکه توسع

 شديد ايدئولوژيک امپرياليست ھا و نوکرانش است و اين مبارزه ادامه ۀيکی از قربانيان اين مبارز” تچپ دموکرا„

 جنايات امپرياليست ھا که سر به ميليارد ۀآنروز است که پروند. طور قطعی پيروز شوده دارد تا روزی که سوسياليسم ب

ه که امپرياليست ھا و نوکران نقابدارشان را افشاء کنيم اين راه ھا خواھد زد از پرده بيرون می افتد و ما از رفتن ب

  .خسته نمی گرديم و دين خود را به طبقه کارگر اعطاء خواھيم کرد
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