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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جنوری ٣١
  

  ھا و حزب لنينیانقالب اکتوبر، بلشويک
ياليستی و گذار روسيه به  تزاری و انقالب سوسۀ در روسياکتوبر صد سالگی برگزاری جشن انقالب کبير ۀدر آستان

تاريخی و نقش عوامل و عناصر متشکله  اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی کوشش داريم در تجليل از اين بزرگداشت

قصد ما در عين حال آن است . عرضه داريم» توفان« آن در چندين مقاله يادبودی کوتاه برای خوانندگان ۀو رشد دھند

 به ويژه پس از -ن جنبش کمونيستی اھائی را که منحرف دھد، برخی اتھامات و ناروشنی میکه، تا آنجا که توان ما ياری 

ھای قبل از انقالب بر اين انقالب کبير و رھبران آن،   و حتی گاه با استناد به نظرات اپورتونيست-کودتای خروشچف 

  . کنيمءدارند، افشا، روا میستالينلنين و 

 ستالين طبقاتی و در رأس آن ۀبازار توھين و اتھام به سوسياليسم، به مبارز) شمسی ۴٠( ميالدی۶٠ھای  در آغاز سال

رواج فراوان داشت و گرمی اين )  مسلمت آميزۀيعنی اوج دفاع از ھمزيستی مسالمت آميز، گذار مسالمت آميز، مسابق(

ھای گوناگون  ھا و گروهازمانھای ايرانی که از حزب توده بريده بودند و در س  بيشماری از کمونيستۀبازار بر عد

ھا  اپورتونيست. بخشيد گاھی گرمی میرونق و سرد آنان را گھ ه بساط بیبخش بود؛ آنچنان ککردند، حرارت فعاليت می

ند چيزی عرضه کنند تا با فريب ديگران اھمواره در اتھام و ايجاد ابھام در مورد انقالبيون و روال انقالب است که قادر

  . به کمونيسم و انقالب، رونقی به کار خويش دھندمندانه و عالق

کرده است و يا چنانچه اوائل قدرت خويش  ی فکر میمتافزيک ً يا اساساستالينيکی از اين اتھامات رايج آن بود که گويا 

تيک  قدرت خود صالح ديده است که سالح ديالکۀھا برای ادام قادر بوده است که ديالکتيک را به کار برد، پس از سال

ندازيم به نشريات حزب ينگاھی ب. (آورد متافزيک روی خويش پنھان کند و برای سرکوب مردم به ۀ گنجۀرا در قفس

چين « تحت عنوان Charles Bettelheim شارل بتلھايم ۀ و ھمچنين نوشت– سربداران –ايران ) مائوئيست(کمونيست

  ) عباس ميالنیۀ، ترجم»بعد از مائو

ليکن . را روشن سازيم کنيم که نادرستی آن م را در موارد مختلف ديگر بررسی کرده، کوشش میما در آينده اين اتھا

ويژه حزب کبير لنينی آنان و تھمتی که در ه ھا و ب و نقش بلشويکاکتوبر کنونی ما خود را در چھارچوب انقالب ۀنوشت

  :پردازد  و به آن می داند شود، محصور می اين مورد به آن وارد می

که به مناسبت ) ١٩٢۴ جنوری ٢۶( شوراھای کل اتحاد شورویۀ در نطق مشھور خود در دومين کنگرستالين: گويند می

. گرديده است) یمتافزيک( ايراد کرده دچار ايدآليسم، خودمرکزبينی و برخوردی غير علمی– لنين –مرگ اوليانف ايليچ 
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ُما از مصالح خاص برش . ايم سرشت ويژهھا مردمی از  ما کمونيست! ءرفقا... «: گويد می) ستالينيعنی (چرا؟ او 

 نيست و ھيچ کسی از مصالح سرشت ويژه منتقدين ھيچ انسانی از ۀ، در حالی که به عقيد)تکيه از توفان(»....ايم يافته

 ما در جامعه دارای جايگاه خاص و طبقاتی خود ھستيم و تو گوئی سوای اين جايگاه ۀھم. ُخاص برش نيافته است

ھای خروشچفی بود و برای   رويزيونيستۀاين اتھام، تئوری ساخته و پرداخت. کند گونه حرکتی از ما بروز نمی يچھ

لنينيسم و انقالب را نيز - از وفاداران به مارکسيسم) و شايد بسياری(اما از آن جا که برخی. مصرف جھانی صادر گشت

د و اگر چه پس از صبر و حوصله و توضيح عدم صحت اين نمو) ھا  اين تئوریۀو حتی تکرار ناآگاھان(دچار ترديد

 آنانی که ھنوز ۀ ادب به ھمۀ آن را رد کردند، معھذا ما کوشش داريم که در اينجا نيز بدون اسائءھا اکثر اين رفقا تئوری

  :ی، توضيح دھيمکننده را با آرزوی سازندگ  روشنۀ دارند، با متانت و رفيقانه چندين نکت بر اين تئوری نادرست پافشاری

تفاھم را  آنچنان نادرست است که امکان سوء» ايم ھا مردمی از سرشت ويژه ما کمونيست« فارسی ۀ متأسفانه ترجم-١

سرشت «شناسد و قصد حمله به او را دارد و يا حتی ناشيانه عبارت  شناسد و يا می  را نمیستالينبرای کسی که يا 

 و آنچه او بيان کرده است، ستالينی به دست دھد از متن اصلی سخنرانی رفيق تواند مفھوم ايدآليست را که می» ويژه

  . گذاردکند، باز می خارج کرده و کل مجموعه سخنرانی را نفی می

 Ausgewählte بنگاه انتشاراتی ديتس  ١٩۵٣ی جلد اول، برلن الماناين جمله در کتاب منتخبات لنين به زبان 

Werke– Dietz Verlag 1953 Berlinچنين آمده است :  

Genossen! Wir Kommunisten sind Menschen von besonderem Schlag. Wir sind aus 

besonderem Material geformt. 

 است نيز نشان داد که در ستالينپژوھش ما به ياری لطف رفيقی که به زبان روسی تسلط داشته و از ستايشگران رفيق 

از اين گذشته نبايد فراموش کرد که تجربه و دقت در برگردان . ار گرفته شده استمتن روسی نيز ھمين عبارت به ک

 مارکسيسم و ۀھای ايران به فلسفھر چه شناخت کمونيست. ھای ادبيات کمونيستی به يک باره به دست نيآمده استواژه

در . اند و عبارات نيز دقيقتر شدهھاھا و دقت در بيان آن بيشتر شده است، به ھمان نسبت برگردان واژهدرک از مقوله

" نوع"و يا " رده"، "زمره"، "ماھيت"، "سرشت"گذشته شايد در ھنگام برگردان آثار کالسيک تفاوت چندانی ميان 

-  دقيقتری از دنيای مادی خارج از ذھن بودهۀگذاردند، ولی با شناخت بيشتر از مفاھيم فلسفی و سياسی که بازگوکنندنمی

ھا را از متن اصلی مورد نظر نويسنده  يافته است و لذا ھميشه برای شناخت بيشتر نبايد واژهتغيير اند، اين وضعيت

 .خارج ساخت

» رده«، »نوع«، »زمره«چيزی شبيه .  معنی ديگری دارد تا سرشتbesonderer Schlagدر اين جا روشن است که 

و يا » رده«، »زمره«توان يافت، ولی در   می)متافزيکبه خوان (ناپذيرتغييرِدر سرشت، طبيعت . »قماش«و يا 

  ).به خوان ديالکتيک( آنان احتياج به کار بر روی آن وجود داردتغييراند که برای  ، آن مصالح و اجناسی»قماش«

 که ما در ستالينتوان بر اين متن وارد دانست، تمام نطق   نادقيق، ناروشن و يا حتی غلط که میۀ اما سوای ترجم-٢

قصد ما تنھا افشای اين اتھام ناروا .  تھمتی است که در پس اين تئوری نھفته استۀکنندءکنيم، افشا اراتی به آن میپائين اش

تباط با در ار) بلشويک(حزب کمونيست شورویبلکه ھدف روشن ساختن برخی از زوايای فعاليت و تاريخ . نيست

  . است١٩١٧ اکتوبرپيروزی انقالب 

 ايدئولوژيک، سياسی و ۀھا در سه زمين ھا تحت رھبری لنين عليه منشويک  بلشويکۀ مبارزاکتوبردر پيروزی انقالب 

بدون اين پيروزی، بدون ايجاد حزب لنينی، امکان پيروزی انقالب . انجام يافت و به پيروزی رسيد) حزبی(یئ برنامه

ب و تا کودتای خروشچفی با ھم عجين چنين است  که مفھوم کمونيسم و بلشويسم، پس از انقال. خواب و خيالی بيش نبود
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ھای ضد کمونيستی غرب نيز بلشويک يعنی  ھا، بلکه حتی در تمام تبليغات بنگاه شدند و نه تنھا در ذھنيت کمونيست

  .کمونيست، بود

منظور تنھا ، ھای سال ھر آنجا که سخن از کمونيست بود چنين بدون شرکت و فعاليت در حزب کمونيست تا سال ھم

ھای سرشناس که در کارھای  سوای کمونيست. ھائی بودند که در حزب کمونيستی کشور خويش متشکل بودند کمونيست

 ء اکتفاستالينھنری و يا فرھنگی فعاليت داشتند و به ھمين دليل نيز تنھا به طرفداری و دفاع از شوروی سوسياليستی و 

ھا  ما کمونيست« از ١٩٢۴ در نطق خود در سال لينستازمانی که . کردند؛ فرد کمونيست يعنی انسانی حزبی بود می

 »...ايم ُايم، ما از مصالح خاصی برش يافته مردمی اززمره ويژه

  
بخش کوتاه . اند کلمتش» سپاه سردار بزرگ پرولتاريا«ھائی را منظور داشته است که در  راند، تنھا کمونيست سخن می

  :خوانيماول نطق را ب
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ُايم؛ ما از مصالح خاصی برش يافته ايم؛ کسانی ھستيم که سپاه سردار   ويژهۀمی از زمرھا مرد ما کمونيست! ءرفقا«
ھيچ افتخاری باالتر از تعلق به اين سپاه نيست، ھيچ افتخاری باالتر . دھيم بزرگ پرولتاريا، سپاه رفيق لنين را تشکيل می

ھمه کس لياقت عضويت چنين حزبی . باشد میاز داشتن نام عضويت حزبی که بنيادگذار و رھبر آن رفيق لنين است، ن
 کارگر، ۀندان طبقفرز. ھای مربوط به عضويت اين حزب نيست وفانطرد؛ ھمه کس را تاب تحمل مصائب و را ندا

  ».پايان و مساعی قھرمانانه ھای بی فرزندان نياز و مبارزه، فرزندان حرمان
ھای مربوط به  وفانطھايند، نه تنھا مصائب و  ارزه و حرمانِھای عضو چنين حزبی نه تنھا فرزندان نياز و مب کمونيست

کنند که ھيچ گروه، ھيچ حزب و ھيچ نيروئی  ھائی مبارزه می اند، بلکه برای آرمان عضويت اين حزب را به جان خريده

وحدت آنان برای جھانی خالی از ستم اجتماعی و طبقاتی برای صلح برای . در تاريخ بشر تاکنون مطرح نساخته است

ھای ستم ديده، برای  ھا برای اتحاد دھقانان و کارگران برای ھمبستگی جھانی کارگران و دھقانان و خلق ھا و خلق ملت

 و در جھت اجرای آنھا   آنان گنجانده شده استۀ اينھا در برنامۀھم. کنند مبارزه می... مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع و 

ُکردھا پرورش يافته و برش فکری، معنوی، برش سياسی و  وحيه، با اين برنامه و عملآنان با اين ر. کنند نيز کار می ُ

ُھا از مصالح خاص برش   اينھا را ناديده گرفت و بر آن نبود که کمونيستۀتوان ھم چگونه می. ابنديی ايدئولوژيک م

احزاب جھان قادراند که اندکی کوچک ھای سياسی و  ای ديگراند؟ کدام يک از سازمان اند و مردمی از گونه و رده يافته

ھا به انقالبات   آنان در سرکوبی و فحاشی به کمونيستۀگنجانند؟ چگونه است که ھم خود بۀاز اين اھداف را در برنام

  پردازند؟  با ھم به مسابقه میستالينآنان و به رھبران آنان به ويژه لنين و 

 ابزار فکری و ايدئولوژيک ۀمثاب دچار خودمرکزبينی و ايدآليسم بهلنينيسم ھرگز  - ھای وفادار به مارکسيسم کمونيست

ند که با مدد انتقاد و انتقاد از خود، با اتکاء اگردند و چنانچه اين مرض به آنان نيز رخنه ساخت، ھمانا قادر خويش، نمی

ی خويش، اتکاء  ئی و ايدهاما از سوی ديگر آنان حاضر نيستند که جايگاه اجتماع. به علم مارکسيسم عليه آن برخيزند

- مارکسيسم( آنان واگذار نموده استۀ کارگر و حرکت ديالکتيکی تاريخ تنھا به عھدۀخود را به رسالت تاريخيی که طبق

  .ِ، طبق انتقاد ناوارد اين فرد يا آن رفيق، از خود سلب نموده و يا حتی از آن دفاع ننمايند)لنينيسم

ھا در جامعه دارای جايگاه اجتماعی، طبقاتی و ساخت فکری خاص خويش ھستيم   ما انسانۀآری اين درست است که ھم

ر و يا قصاب با يک روشنفکر يک نجا. ی، طبقاتی و غيره استئ فهھای اجتماعی، حر  شرکت ما در فعاليتۀکه نتيج

اما در عين . سازد یھای متفاوت فکری و عملی ھستند که آنان را از ھم جدا م ی و يا کاسب بازار دارای ويژگیئ حرفه

حال يک روشنفکر و يا نجار که در حزبی فاشيستی و يا مذھبی فعاليت کرده و فرم يافته است، با روشنفکر و يا نجاری 

 زمين تا آسمان از لحاظ اجتماعی، ۀی يافته است، به اندازئ ُتشکل يافته و در آنجا برش ايدهکه در يک حزب کمونيست 

  .اند  متفاوتکردھای خويش، سياسی و عمل

شان در حزب کمونيستی  بودن و عضويت ھا را به خاطر کمونيست گيرند که چرا او کمونيست  ايراد میستالينآنان که به 

ھا را   انسانۀ است، خود ھممتافزيکشناسد و به اين دليل گويا دچار تفکر  ُاز نوعی ويژه و با برش از مصالح خاص می

توگوئی شرکت فعال آنان . سازند سته و آنان را در آن جايگاه به حبس ابد محکوم میخويش دان» جايگاه اجتماعی«تابع 

  .  آنان نيستتغييرھای سياسی، اجتماعی و به ويژه حزبی قادر به  در فعاليت

 جشن بگيريم و وفاداری آنان را به ستالين را با ياد رفيق لنين و ھمراه وفادارش اکتوبربگذار صد سالگی انقالب 

  . ھای طبقه کارگر به کمونيسم و انقالب سرمشق خود قرار دھيم آرمان
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 سرآغاز پيدايش افکار کمونيستی در ايران و آزادی و استقالل ايران اکتوبرجنبش سوسيال دموکراسی و انقالب کبير 

زادی و جنبش کمونيستی ايران  ضامن استقالل، آ.  از يوغ تالشھای امپرياليسم انگلستان و روسيه در ايران بود

 سالگی انقالب ١٠٠  ۀٍدموکراسی در ايران بوده و خواھد بود و بايد اين ميراث عظيم را جشن گرفت  و در آستان

 مبارزان راه آزادی و استقالل ايران، به مبارزان راه ۀحزب ما  به ھم.  از اين مبارزه و فداکاری تجليل کرداکتوبر

مديون است و تالش می کند با بسيج کمونيستھای ايرانی از اين مبارزه و  کارگر تجليل از اين  فعاليت را ۀآزادی طبق

را بپذيرد ھرگز روی سعادت  ملتی که تاريخ خود را فراموش کرده و يا تحريف آن. مبارزان راه آنھا را زنده نگھدارد

  .و خوشبختی را نخواھد ديد

 

  
 

 


