تاملی بر احکام ناصحيح آقای بينا داراب زند در مورد لنين و لنينيسم!

اين نوشته پاسخ اوليه و مختصری است به احکام ناصحيح تئوريک-تاريخی و پروژه مھندسی شده تاريخ
سازی که آقای بينا داراب زند در مورد لنين صادر نموده اند١.
سوتالنا يگانه دختر استالين در سال  ١٩٦٧در اوج جنگ سرد با ياری و برنامه مھندسی شده سازمان
جاسوسی سيا از شوروی به آمريکا گريخت .
سوتالنا در سال  ١٩٦٧بمجرد ورود به آمريکا در فرودگاه نيويورک در يک نطق آتشين در برابر
خبرنگاران ،کمونيسم را تخطعه و رد کرد ،و پدر خود را يک ديکتاتور خواند .او بالفاصله از شعبه اداره
مھاجرت فرودگاه تقاضای پناھندگی سياسی نمود.
اين خبر جنجال بر انگيز به سراسر جھان مخابره شد! جالب است که "گفته ھای "سوتالنا از طرف باند ضد
کمونيست خروشچف در روزنامه شوروی آن زمان نيز برای پيشبرد تبليغات ضد کمونيستی با آب و تاب
فراوان انتشار يافت! سالھا بعد او در مصاحبه ای گفت "کاش بجای آمدن به آمريکا به يک کشور بيطرف
مانند سويس ميرفت"!
سوتالنا که در اوج تبليغات ضد کمونيستی امپرياليستھا عليه سوسيال امپرياليسم شوروی) بعد از مرگ
استالين و کودتای راھروان سرمايه داری در سال 1956شوروی از يک کشور سوسباليستی به يک کشور
سوسياليسم در حرف و سرمايه داری -امپرياليستی در عمل تغيير ماھيت داد( با نوشتن دو کتاب و انتشار
 ٢٠نامه به يکی از دوستانش که در يک جلد کتاب منتشر شد ،مبلغ  ١ميليون پوند بدست آورد .اما بعد از به
سر آمدن تاريخ مصرفش ھمچون دستمالی از طرف محافل امپرياليستی به حاشيه پرتاب شد! و در اوج
تنھايی مرد!
واقعيت اين است که بعد از فرار مھندسی شده سوتالنا به آمريکا ،زندگی يگانه دختر استالين در سراسر
جنگ سرد در آمريکا از طرف سازمان جاسوسی سيا کارگردانی شد.
و امروزه ما شاھد آنيم که بعد از پايان يافتن جنگ سرد ،گفته ھای بی اعتبار سازمان سيا از طرف افرادی
برای پيشبرد ديدگاه انحالل طلبانه ضد تحزب بازتوليد می شود و گفته می شود "که بخصوص با بيماری پس
از ترورش از جامعه جدا شد .تا آنجا که گفته می شود به بھانه سالمت او ،نسخه ای از "پراودا" مخصوص
وی چاپ می شد که او را از شرايط واقعی جامعه دور نگاه دارد ".
در اين جا ما با  ٢حکم بی پايه که از لحاظ تئوريک-تاريخی سنديتی ندارد روبروييم :
 -١لنين با بيماری و ترورش از جامعه جدا شد
 -٢نسخه ای از "پراودا" مخصوص وی چاپ می شد که او را از شرايط واقعی جامعه دور نگاه
دارد ".
ديدگاه غالب بر ھر دوی اين احکام اين است که لنين "از شرايط واقعی جامعه دور نگاه داشته شد !"به
عبارت ديگر بعد از ترور لنين در ٣٠اوت  ،١٩١٨لنين ديگر نمی توانست به کشف حقايق عينی ساختمان

سوسياليسم در شوروی بپردازد و بنا بر اين حکم صادره عمال "نتيجه می گيرد" که ديدگاه و ذھنيت لنين
بر شرايط عينی جامعه شوروی منطبق نبوده است! برای جا انداختن چنين حکمی از چاشنی" تنھا در
عرض  ٣سال شيوه نوشتاری مستدل ھمراه با استناد به اصول مارکسيستی و تاريخ جامعه بشری جای خود
را به احکام غير اثباتی و تنھا توجيه کنند ِه اقدامات راستگرايانه حزب حکومتی شده است ".

شايان توجه جناب رنگين کمانی که عمال بيش از اندازه به ارتجاع و امپرياليسم اعتماد نموده و "اسنادی"
که آنھا از طريق دختر استالين ارائه می دھند واقعی می پندارند ،اين کتابھا ھمگی با ھمت و تحت کنترل
سازمان سيا و ايدئولوگھای امپرياليسم آمريکا نوشته شده است .

سوال اساسی اين است که چرا فردی برای جا انداختن نظرات بغايت ضد کمونيستی و ضد انقالبی خويش
حاضر است به "گفته ھای" سازمان سيا که در کتاب دختر استالين مھندسی شده است ،استناد کند؟ روشن
است که ھمرز و زن لنين نادژدا کروپسکايا بخصوص در دوران بازيابی سالمتی به خاطر ترورش) (١٩١٨
و بعد از آن تا پايان مرگ لنين در کنار او بود .در نتيجه اين گفته که " به بھانه سالمت او ،نسخه ای از
"پراودا" مخصوص وی چاپ می شد" اساسا نمی تواند صحت داشته باشد .مگر چاپ چنان نسخه ھای
پراودا مخصوص لنين می توانسته از چشم ھمرز و شريک زندگی لنين مخفی بماند؟ آيا کسی که حاضر است
خود را تا سر حد يک ضد لنينيسم و ضد کمونيست تقليل دھد و برای حقنه کردن چنين گفته ھای بی
اعتباری بر چشم حقيقت خاک بپاچد در ادامه اين کارزار ھيستريک ضد کمونيستی در سر ندارد که نادژدا را
نيز به خيانت متھم کند! براستی آيا چنين کارزار صدور احکام بی پايه مبنی بر تغيير لحن لنين در نوشته
"چپ روی ،بيماری کودکانه" بر چه مبنايی قرار دارد؟
ادامه دارد ...
برھان عظيمی شنبه سوم دی  ١٣٩٠برابر با بيست و چھارم دسامبر ٢٠١١
توضيح
 -1بينا دارب زند برای اينکه نشان دھد چرا حزب کمونيست شوری در زمان حيات لنين به مارکسيسم پشت
نمود نوشته زير را نگارده است:
" و اما در مورد شخص لنين! لنين ،يک کمونيست و مارکسيست بود .او با تسلطی که بر اين علم داشت ،در
طول انقالب از شرايط عينی جامعه روسيه و دسته بندی ھای سياسی  -طبقاتی آن و واقعيت جايگاه و وزن
کمونيست ھا در آن ،ديدی ماترياليستی داشت و تا زمان انقالب ،در ھر گام ،سدی را که در مقابل جنبش
کارگری ايستاده بود بدرستی ارزيابی کرده و مانند ھر کمونيست واقغی ،راه حل ماترياليستی را برای تغيير
شرايط و انھدام آن سد ارائه می داد .اما ،پس از انقالب و قدرت گيری حزب ،که پس از شکست انقالب
آلمان ،و آغاز دوران ضدانقالبی ،ناگزير می نمود ،در زمين نامناسب و موقعيت حکومتی قرار گرفت و
بخصوص با بيماری پس از ترورش از جامعه جدا شد .تا آنجا که گفته می شود به بھانه سالمت او ،نسخه
ای از "پراودا" مخصوص وی چاپ می شد که او را از شرايط واقعی جامعه دور نگاه دارد .ما می توانيم
اين تغيی رويه را حتی در نوشتارھای او بيابيم .بطور مثال "دولت و انقالب" را که بتاريخ آگوست و

شته بود را با "چپ روی ،بيماری کودککانه" که در آآوريل  ١٩٢٠نوشته
ی گاھش نوش
 ١٩١در مخفی
سپتامبر ١٧
عرض 3سال شيووه نوشتاری ممستدل ھمراهه با استناد به اصول مارکس
شده است مقايسه کنيد .تتنھا در ض
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ئون جامعه بوود و گذار سووسياليستی را غير ممکن ممی شمرد ،اماا ھمواره به تتوجيه و
بورژوازی ددر تمامی شئو
جامعه ای نمی تواند
بطور خالصه بگوويم :انقالب پررولتری در جا
دفاع از جرييان حاکمه حززبی بر می آممد .پس ر
سد .اما اگر برر خالف تئورری خود
ک و تزھای عملی لنين بهه پيروزی برس
تراتژی ،تاکتيک
ظر گرفتن استر
بدون در نظ
ت قرار دھيم ،عاقبت
شکل در شوراھا ،حزب را در مقام قدرت
"دولت و انقالب" ،به جای طبققه کارگر متش
ت
او در
سيه را تجربه خواھيم کرد و حتی اگر لني
انقالب روس
نين ھم باشيم ،،موقعيت عيننی حکومت ممرکزی بروکرراتيک،
گاه عينی بورژژوازی قرار گگرفت و پس از مدتی به ذھنيت آن
ما را نيز برروکرات خواھھد کرد .نمی تتوان در جايگ
جا بگذارد ".ببينا
ی اش را به ج
شد و توانست مميراث انقالبی
شايد مرگ لننين در 11924به نفع او ش
آلوده نشد .ش
شنبه سوم دی  ١٣٩٠برابرر با بيست و چھارم دسامببر ٢٠١١
دارب زند ش

ح ضروری :
يک توضيح
مورد اينکه "گگفته می شود به
زمانيکه در خالل بحث ازز آقای بينا داراب زند سواال شد که منبعع ايشان در مو
جامعه دور
ه
ص وی چاپ ممی شد که او ررا از شرايط واقعی
ت او ،نسخه ای از "پراوددا" مخصوص
بھانه سالمت
شان گفتند دختتر استالين در کتابش اين ررا گفته است!
" چيست ،ايش
نگاه دارد".

ادامه برخورد به احکام ناصحيح بينا داراب زند و گروه "کارگران کمونيست ايران"!

رفقا ،نکته مرکزی و کليدی رساله >>بيماری کودکی"چپ روی" کمونيسم <<که لنين آنرا در  ١٢ماه مه
سال  ١٩٢٠نوشت  ،اشاره به انحرافی که در کمونيستھای آلمان که خود را ديگر "چپ" نمی نامند ،بلکه خود
را " آپوزيسيون اصولی" می نامند ،است .
"آپوزيسيون اصولی" چنين می گويد " :حال اين سوال پيش می آيد که :چه کسی بايد اجرا کننده ديکتاتوری
)پرولتاريا( باشد :حزب کمونيست يا طبقه پرولتر؟ ...آيا از نظر اصولی بايد برای ديکتاتوری حزب کمونيست
کوشيد يا ديکتاتوری طبقه پرولتر؟ "
سپس لنين در پاسخ می گويد:
"ھر بلشويکی که آگاھانه از سال  ١٩٠٣در جريان تکامل بلشويسم شرکت داشته و يا از نزديک ناظر آن بوده
است پس از خواندن اين استدالالت بالفاصله خواھد گفت>> :چه اباطيل کھنه شده ايکه از مدتھا پيش بگوش ما
آشناست؟ چه کودکی "چپی"! <<".
لنين سپس چنين ادامه می دھد :
"حال استدالالت مذکور را از نزديک مورد بررسی قرار دھيم .تنھا ھمين طرح مسئله>> :ديکتاتوری حزب يا
ديکتاتوری طبقه؟ ديکتاتوری )حزب( پيشوايان يا ديکتاتوری )حزب( تودھا؟ << گواھی است بر آشفته فکری
بسيار عجيب و عالج ناپذير .افراد بيھوده ميکوشند چيز کامال ويژه ای از خود اختراع نمايند و از فرط تالش
در فضل فروشی وضع مضحکی پيدا می کنند .ھمه می دانند که توده ھا ،به طبقات تقسيم می شوند -:که توده
ھا و طبقات اکثريت عظيمی را ،بدون اينکه بر حسب مقام در نظام اجتماعی توليد قطع قطعه شده باشند ،در
مقابل کاتگوريھايی قرار دھيم که مقام مخصوصی را در نظام اجتماعی توليد احراز می نمايند -:که طبقات را
معموال در اکثر موارد ،الاقل در کشورھای متمدن معاصر احزاب سياسی رھبری می نمايند؛ -که احزاب
سياسی طبق معمول توسط گروه ھای کم و بيش ثابتی از با آتوريته ترين ،متنفذترين و مجربترين افراديکه
برای پرمسئوليت ترين مقامات اتخاب ميگردند و پيشوا ناميده می شوند ،اداره می گردند .ھمه اينھا الفباء است.
ھمه ساده و روشن اسن است .بجای اين مطلب ساده چه احتياجی بيم چنين قلمبه گوئی و مغلق گوئی بود؟ از
يکطرف ظاھرا افراد ،ھنگاميکه تبدل سريع حالت علنی و غير علنی حزب مناسبات معمولی و عادی و ساده
بين پيشوايان و احزاب و طبقات را برھم زده است .گرفتار وضعيت سختی شده و سر در گم گشته اند .در
آلمان نيز ،مانند ساير کشورھای اروپائی ،به فعاليت علنی و به انتخاب آزادانه و صحيح >>پيشوايان << در
کنگره ھای منظم حزبی و بازرسی راحت و آسان ترکيب طبقاتی احزاب از طريق انتخابات پارلمانی و
ميتينگھا و مطبوعات و سنجش روحيات سنديکا ھا و ساير اتحاديه ھا و غيره بيش از حد عادت کرده اند .ولی
ھنگاميکه ،در نتيجه سير طوفانی انقالب و بسط دامنه جنگ داخلی ،الزم آمد اين وضع عادی اغيير يابد و
فعاليت علنی سريعا به فعاليت غير علنی تبديل گردد و اين دو باھم آميخته شود و به شيوه ھای >وناراحت
کننده< و >غير دمکراتيک< برگزينی يا تشکيل يا حفظ >گروه ھای رھبران< پرداخته شود-،آنوقت افراد
دست و پای خود را گم کردند و به اختراع اباطيل ماوراء الطبيعه پرداختند ...... .از طرف ديگر می بينيم که
الفاظ >توده< و >پيشوايان< که در دوران ما >مد< شده است ،بدون ھيچگونه تعمق و ھيچگونه ارتباطی
استعمال می شود .افراد در باره حمله >پيشوايان< و قرار دادن آنان در نقطه مقابل >توده< خيلی چيزھا شنيده
و سفت و سخت از بر کرده اند .ولی نتوانستند راجع به سروته مطلب تعمق نمايند و موضوع را برای خود
روشن سازند.
اختالف بين >پيشوايان< و >توده ھا< در پايان جنگ امپرياليستی و پس از آن با وضوح و شدت خاصی در
کليه ی کشورھا متظاھر گرديد .علت اساسی اين پديده را مارکس و انگلس در سالھای  ١٨٥٢-١٨٩٢بارھا در
مورد انگلستان توضيبح داده اند .موقعيت انحصاری انگلستان يک >قشر اشراف منش کارگری< نيمه خرده
بورژوا و آپورتونيست را از ميان >توده< بيرون می کشيد .سران اين قشر اشراف منش کارگری دائما به
بورژوازی می پيوستند و بطور مستقيم يا غير مستقيم جيره بگير وی بودند .مارکس ،بعلت اينکه بر پيشانی اين

خائنين آشارا داغ ننگ ميزد نفرت پرافتخار اين نابکاران را بسوی خود جلب نمود .امپرياليسم نوين )قرن
بيست( موقعيت انحصاری ممتازی برای چند کشور پيشرو بوجود آورد و بر روی اين زمينه ھمه جا در
انترناسيونال دوم تيپ معينی از پيشوايان خائن و آپورتونيست و سوسيال شونيست ھويدا گرديد که از منافع
صنف خود و قشر اشراف منش کارگری خود دفاع می کردند .بالنتيجه بين احزاب آپورتونيست و >توده ھا<،
يعنی وسيعترين قشرھای زحمتکشان يعنی اکثريت آنان يعنی کارگرانيکه کمتر از ھمه مزد می گرفتند ،جدايی
افتاد .پيروزی پرولتاريای انقالبی بدون مبارزه با اين بال ،بدون افشا نمودن و رسوا ساختن و اخراج سران
آپوتونيست و سوسيال-خيانتکار محال است .و اين سياستی بود که انترناسيونا سوم پيش گرفت .
در اين مورد رساندن رشته ی سخن به اينجا که ديکتاتوری توده ھا و ديکتاتوری پيشوايان بطور کلی در نقطه
ی مقابل يکديگر قرار دارند نابخردی و سفاھت خنده آوری است .بويژه مضحک است که در عمل بجای
پيشوايان سابق ،که نظرياتشان در باره مسائل ساده مورد قبول ھر انسانيست .پيشوايان جديدی )در لفافه ی
شعار< :مرده باد پيشوايان )>بميان می کشند که ترھات و الطائالت مافوق الطبيعه ای را بر زبان ميرانند .اين
اشخاص در آلمان عباتند از لوفنبرگ؛ ولفھايم ،ھورنز؛ کارل شريدر؛ فريدريک وندل و کارل ارلر .تالشھای
شخص اخير برای >عميق نمودن< مسئله و اعالم اينکه احزاب سياسی بطور کلی غير الزم و >بورژوآئی<
ھستند آنچنان حد اعالی مھمل بافی است که انسانرا غرق حيرت می سازد .اينجاست که اين حقيقت آشکار
ميگردد که اگر شخص روی اشتباه خود اصرار ورزد و بخواھد آنرا زرف انديشانه مستدل سازد و >تا آخر
روی آن بايستد< ،از استباه کوچک ھميشه اشتباھی مدھش و فاحش پديد می آيد .
نفی حزبيت و انظباط حزبی -نتيجه ايست که برای آپوزيسيون حاصل آمد .و اينموضوع برابر است با خلع
سالح کامل پرولتاريا به نفع بورژوازی .اين برابر است با ھمان پراکنديگی ،ناپايداری و ناتوانی خرده
بورژوآئی در نشاندن متانت و اتحاد و عمليات موزون که ھر آينه نسبت به آن سھل انگاری شود حتما موجب
فنای ھر گونه جنبش انقالبی پرولتری می گردد .نفی حزبيت از نقطه نظر کمونيسم به معنای آنستکه از آستان
ورشکستگی سرمايه داری )در آلمان( يکباره نه بمرحله نخستين و نه بمرحله وسطی بلکه بمرحله عالی
کمونيسم بجھيم". .....

از رساله بيماری کودکی <چپ روی >در کمونيسم ١٢ -ماه مه سال  - ١٩٢٠لنين
در ماه آوريل-مه سال  ١٩٢٠برشته تحرير در آمد و در ژوئن  ١٩٢٠بصورت کتاب جداگانه ای منتشر شد .

از نقل قول طوالنی باال روشن است که اين بحث ھا و ديدگاه ھا تازگی ندارد و از ابتدای  ١٩٢٠در جنبش
کمونيستی جھانی مطرح بوده است.
اينکه امروزه چنان ديدگاھی دو باره بازتوليد و احيا می شوند ،نشان دھند اين است که خرده بورژوازی
کماکان خواھان خلع سالح پرولتاريا در "غير الزم بودن" حزب طبقه کارگر و اعمال يکتاتوری اش است.
امروزه در قرن  ، ٢١در شرايطی که به چالش کشيده شدن نظام سرمايه داری  -امپرياليستی جھانی بوسيله
امواج مبارزات زحمتکشان و طبقه کارگر فقير بصورت سونامی جای جای جھان را در نورديده است ،خرده
بورژوازی پيشروان طبقه کارگر (پرولتاريا انقالبی( را از شکست مقطعی موج انقالبات کمونيستی قرن
بيستم می ترسانند! و بانگ پرولتاريای جھان متفرق شويد را بطور انحالل طلبانه ای سر داده است!
خرده بورژازی با مترسک شکست سوسياليسم در چين و شوروی با اتکا به ديد ماترياليسم مکانيکی ھمان
مطالب غير علمی ناصحيح را با سبک پوپوليستی و البته بغايت منحط تر در پس انبوھی از احام ترجيدی و
ضد مارکسيستی از قبل اينکه  :سوسياليسم در  ٢کشور -شوروی و چين -در قرن گذشته شکست خورد،

چون ديکتاتوری پرولتاريا بوسيله "شوراھای کارگری" و از پايين اعمال نشد بلکه ،از باال بوسيله
کمونيستھايی که در حزب کمونيسم -حزب بلشويک شوروی و يا حزب کمونيست چين  -متشکل شدند و پس
از به قدرت رسيدن به ديدگاه "بورژازی "درغلطيدند ،تکرار می کند.
برا ی ھمين آقای بينا دارب زند و گروه شان "کارگران کمونيست" در طول بحث ھايی که در چند روز
گذشته در پيش بود اعالم کردند که حزب کمونيست شوروی به رھبری لنين و در زمان حيات او به "اقدامات
راستگرايانه حزب حکومتی" در غلطيد!
آقای بينا دارب زند و گروه رنگين کمان "کارگران کمونيست" در شرايط تعميق بحران سرمايه داری
جھانی که به خاطر اعمال تحريم ھای افتصادی امپرياليسم بر اقتصاد سرمايه داری ايران بطور فزاينده تری
تشديد گشته است ،خرده بورژوآ معابانه به آپورتونيسم و رويزيونيسم ،خيانت به آرمان پرولتاريای انقالبی
و به فساد کشيدن طبقه کارگر پيشرو ايران چنين حکمی را در بعد از به قدت رسيدن پرولتاريا و بوجود آمدن
جامعه سوسياليستی صادر می کند " :که نمی توان در جايگاه عينی بورژوازی قرار گرفت و پس از مدتی
به ذھنيت آن آلوده نشد ".و مانند ھمان "بخش معين" منافع متضاد و آنتاگونيستی خود را با منافع
پرولتاريای پيشرو و انقالبی ھمسان نشان می دھد .منافعی که بوسيله "تيپ معينی" "انترناسيونال دوم....
از پيشوايان خائن و آپورتونيست و سوسيال شونيست ھويدا گرديد که از منافع صنف خود و قشر اشراف
منش کارگری خود دفاع " می کند!
در واقع بينا داراب زند و گروھش "کارگران کمونيست ايران" با صدور چنين حکم ماوراء الطبيعه ) ايده
آليستی و بورژامعابانه( نشان داده است که ديدگاه اشرافيت کارگری را در جنبش کمونيستی نمايندگی می کند
و برای اينکه خود را "پيشوايان" طبقه پيشرو پرولتاريا نشان دھد از ھيچ محمل بافی برای به فساد کشاندن
پرولتاريا خوداری نمی کند.
در پاسخ با اين گروه که در انتخابات سال  ٨٨به يکباره ايده ھای سبز و رنگين کمانی شان را در زير به تن
کردن پيراھن "سرخ" پنھان نمودند ،از قول لنين بايد گفت " :تالشھای شخص اخير برای <عميق نمودن >
مسئله و اعالم اينکه احزاب سياسی بطور کلی غير الزم و >بورژوآئی< ھستند آنچنان حد اعالی مھمل بافی
است که انسانرا غرق حيرت می سازد .اينجاست که اين حقيقت آشکار ميگردد که اگر شخص روی اشتباه
خود اصرار ورزد و بخواھد آنرا ژرف انديشانه مستدل سازد و >تا آخر روی آن بايستد< ،از اشتباه کوچک
ھميشه اشتباھی مدھش و فاحش پديد می آيد! ".
اصرار به اشتباه اين گروه به آنجا منجر شد که اين گروه به ھمکاری با ارتجاع مغلوب در انتخابات ) جناج
کروبی-موسوی( در غلطيد و منافع تاکتيکی و استراتژيک پرولتاريا را به بوته "فراموشی" سپرد!
گروه "کارگران کمونيست ايران" با پشت کردن به منافع اساسی -استراتژيک پرولتاريای ايران در
بيانيه  ٣٠تير  ٨٨توھمات خرده بورژآ معابانه خويش نسبت به روند مبارزات خود انگيخته و تحت رھبری
موج سبز)موسوی-کروبی( را چنين اعالم کردند " :اما ،با اينحال ،مبارزات مردم که اينک در مسير انقالب
ديگری قرار گرفته است ،سرکوب نشد و نه تنھا به بقايش ادامه داد ،بلکه روز به روز گسترده تر ،فراگيرتر
و منسجم تر شد و می شود ".
روشن است که زمانيکه اين گروه در بحبوحه مبارزات بعد از انتخابات می نويسد که " در حقيقت ،انگيزه
مردم به دستيابی به آزادی ھای مردمی و انسانی شان بود که در مقابل انحصارطلبان حکومتی به اصالح
طلبان حکومتی رأی دادند ".لبه تيز "مبارزا" اين گروه بر مبارزه با ديکتاتوری انحصارگران حکومتی به
رھبری خامنه ای -احمدی نژاد و سپاه گذاشته شده و نه کليت نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی با ھر
جناح و دسته و کسب قدرت سياسی و ايجاد جامعه سوسياليستی برھبری حزب پيشتاز پرولتاريا با اتکا به
ديکتاتوری پرولتاريا.

اين گروه ،سوای تمام نيات "حسنه " و " تالشش" برای اينکه نشان دھد با اتکاء به يک "تحليل
مارکسيستی" )!!( ھمه جانبه اوضاع دوران بعد از انتخابات دست يازيده است ،در نھايت خواھان ترميم و
بازسازی دم و دستگاه دولتی نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی برای بدست آوردن خواسته ھای
دمکراتيک از قبيل "آزادی بيان،قلم،تجمع ،تحزب،ارتباطات و اطالعات و برابری حقوق جنسيت ھا و اقليت
ھا و خالصه تمامی حقوقی که بصورت عاميانه به »حقوق بشر« خوانده می شود) "،به نقل از ھمان نوشته
گروه "کارگران کمونيست ايران"( ،می باشد .
اين ديدگاه در ادامه چنين می گويد" :تنھا زمانی ما می توانيم به برقراری »حکومت مردم بر مردم« و آزادی
ھای مردمی دست يابيم که اين مبارزات تا شکستن کودتای دولتی پيش رفته باشد و در جريان اين مبارزات،
نھادھای مردمی آنچنان قدرتمند گردند که ديگر ھيچ فرد و گروھی جرأت اقدام عليه آزادی ھای مردم و به بند
کشيدن دوباره ی ما به مغزش ھم خطور نکند .برخورداری از حق حکومت مردمی ،از آغاز پيدايش جوامع
متمدن بشری ،مھمترين اصل زندگی اجتماعی بوده است .اھميّت آن به قدری بود که در جامعه ی يونانی که
حکم ھر بزھکار و جنايتکاری با ھدف اصالح مجرم تعيين می شده است و کمتر کسی را تنبيه کرده و يا به بند
و زندان محکوم می کردند ،فقط برای يک جرم حکم اعدام صادر می شده است و آن جرم »اقدام برای ايجاد
ديکتاتوری و کوشش برای سلب آزادی از مردم« بوده است ".
برھان عظيمی سه شنبه ششم دی  ١٣٩٠برابر با بيست و ھفتم دسامبر ٢٠١١
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