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  پيشگفتارپيشگفتار
  

 کمونيسDتی؛ داشDتن اخDالق کمونيسDتی      معيارهای سنجش برنامه و تشکيالت  يکی از 

 و سDرکوبگر   دروغگDو ونيست ها را به عنوان افراد رذل،بورژوازی همواره کم . است

ترس بDورژوازی از حاکميDت کDارگری متکDی بDر      .  روشن است علت آن . معرفی می کند  

برای مقابله بDا گسDترش   ، که ناچار شده  می کند  ننامه کمونيستی آنان را چنان نگرا     بر

  . کمونيزم ميان کارگران؛ آنرا به لجن بکشند

در واقDع  .  بورژوازی تنها عامل بازدارنده نفوذ کمونيزم به درون جامعDه نيسDت       اما،

 گرايش های انحرافی در درون جنبش کارگری و کمونيستی لطمه جبDران ناپDذيری بDر   

در اصل اين گرايش های انحرافی با عدم رعايDت  . رده اندنبش کارگری وارد آو   کر ج پي

 جنDبش کDارگری در پهنDای بDين المللDی          ول دمکراسDی کDارگری، بDه بDی اعتبDارکردن          اص

سDDنتًا  غيDDر دمکراتيDDک، در گDDرايش هDDای    ی از ايDDن انحرافDDات يکDD. کمDDک رسDDانده انDDد  

و م زنDی  گرايانه، سانسDور؛ اتهDا   توسل به روش های ارعاب. نيستی نهفته استياستال

  .  استغيره از عوارض بارز اين گرايشات

ن نيDز سDايه افکنDده       رگری ايDرا  نبش کا جاين بيماری همانند سرطانی امروز بر پيکر        

از يکسوعقب افتادگی ناشی از اختناق سرمايه داری؛ و از سDوی ديگDر نهادينDه      . است

و سDDازمان هDDای  درون بخDDش عمDDده ای از کDDارگران نيسDDتی درشDDدن سDDنت هDDای استالي
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سDDنتی، برخوردهDDای دمکراتيDDک و معقDDول سياسDDی را بDDا روش هDDای عقDDب افتDDاده و         

  .جايگزين کرده استو سانسور اعتقادات مخالفان و قيم مآبی؛ ارعابگرايانه 

مبDارزه بDرای   . مبارزه کارگران پيشروی جوان در اين عرصه نيز حائز اهميت اسDت   

راتيDک بDرای مخالفDان سياسDی؛ و دفDاع      احياء اخDالق کمونيسDتی و رعايDت حقDوق دمک     

پيگيDDر از حDDق گDDرايش در درون تشDDکالت کDDارگری؛ در محDDور فعاليDDت هDDای پيشDDروی     

 طبقDه کDDارگر قDادر بDDه سDDازماندهی   ؛بDدون رعايDDت ايDن اصDDول  . کDارگری قDDرار مDی گيDDرد  

  .انقالب و جذب اکثر زحمتکشان جامعه به طرف برنامه و تشکيالت خود نخواهد بود

؛ نوشته لئون تروتسکی؛ مDی تDوان       »اخالق آنها و اخالق ما    « جزوه   ددبا انتشار مج  

به برخی از تجارب تDاريخی انحرافDات استالينيسDتی پDی بDرد؛ و از درس هDای آن سDود             

  .جست

  

  .   مطالعه اين جزوه به  کارگران پيشرو توصيه می شود

  

     رازی. م 
  ١٣٨٣ شهريور ١٦


