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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  پارنتی مايکل

  شيری. م. ا: برگردان

  ٢٠١١ اگست ١۵

 

 نما آنتی کمونيسم چپ
  »فاشيسم عقالنی و سقوط کمونيسم: پيراھن سياھان و سرخھا«فصلی از کتاب 

  ١٩٩٧ رانسيسکوسانف

  قسمت دوم

  لجن پراکنی

  

ی ھای جدی ی او مخالف بوده و به وجود نارسائاز ميان ما به کسانی که حتی اگر با ستالين و سيستم رھبر

نما  زيادی در جامعه شوروی اذعان داشتند، ولی از پيوستن به آنتی کمونيسم امتناع کردند، آنتی کمونيست ھای چپ

 . می زدند» الينيستست«و » شوروی ستا«برچسب 

مريکا در انماھا از بلعيدن القائات تبليغاتی مطبوعات  يگانه تخطی جدی ما اين بود که خالف بسياری از چپ

  .  جوامع کمونيستی امتناع می کرديمۀبار

رغم تبليغات شديدا خصمانه راجع به نواقص و نارسائيھا، سيستم  در مقابل آن، ما تأکيد می کرديم که علی

معنی واقعی و انسانی کلمه بھبود بخشيده، ارزش ه ستی موجود به سبب اينکه زندگی صدھا ميليون انسان را بکموني

  .حفظ و حراست دارد

 مثبت در باره ۀنما که حتی نمی توانستند يک کلم اين ارزيابی ما به ھيچوجه خوشايند آنتی کمونيست ھای چپ

  .بر زبان بياورند و تاب شنيدن چنين ديدگاھی را نداشتند، نبود) کوباندرتاَ به استثنای (ھيچيک از جوامع کمونيستی 

 ضد همريکا و مک کارتيسم چپ را باارتدوکس ھای تا مغز استخوان آنتی کمونيست اکثريت چپ ھا در 

 و از شرکت آنھا دری که نگرش مثبت نسبت به کشورھای کمونيستی داشتند، تحت تأثير قرار دادند انھائانسانھا، انس

  . عمل آوردنده ت ھای تحرير و انتشاراتی، مبارزات سياسی و نشريات چپ ممانعت بکنفرانسھا، ھيأ
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، با ھيچ چيزی کمتر از تقبيح بی قيد و شرط اتحاد )محافظه کاران(آنتی کمونيستھای چپ ھم مثل کنسرواتيو ھا 

  . دند موافق نبو"انحرافات اخالقی لنينی" و "ھيوالی ستالينی"عنوان ه شوروی ب

نتی کمونيستی که ا ۀمريکا و چپھای نزديک به آنھا در واکنش به اين تبليغات گستردابسياری از کمونيستھای 

اتحاد شوروی را مورد انتقاد ۀ اقتدارگرايانۀمريکا را فراگرفته بود، جنباھمچو سيالب مطبوعات و زندگی اجتماعی 

  . قرار ندادند

  .محکوم شدند» بھشت کارگران«ی اتحاد شوروی به مثابه شناسائه رسميت آنھا بدين ترتيب به اتھام ب

 سياسی او ندارند، اين امر اما مانع آن نمی ۀمريکا کمترين آشنائی با آثار لنين و زندگينامابسياری از چپھا در 

  . بپردازند» لنينيسم« ضد هشود که آنھا به لجن پراکنی ب

  :کمونيسم، برای مثال، تفسير زير را از لنينيسم ارائه می دھدنوآم چامسکی، يکی از اين کاريکاتورھای آنتی 

سوی ضد انقالب بلشويکی گرايش می يابند که طبق ه روشنفکران در غرب و در جھان سّوم بدين جھت ب«

نظريه لنينيسم، روشنفکران راديکال حق دارند با توسل به زور، قدرت سياسی را تسخير نموده و رھبری کشور را 

  . رنددست گيه ب

  .»چنين ايده ای بيشک باب ميل روشنفکران است

اينجا، چامسکی کاريکاتور مضحکی از قدرت پرستی روشنفکران ارائه می دھد و بعد با افزودن کاريکاتور 

ه  او، الت که ابزارھای انقالبی را نه برای مبارزه با بيعدالتی، بلکه فقط و فقط بۀعقيده ديگری از لنينيست ھای ب

  . خاطر قدرت به خدمت می گيرند، تکميل می کند

مراتب بدتر و مخربتر از ه نماھا مواضعی ب ميان می آيد، چپه زمانی که صحبت از تعقيب و آزار سرخھا ب

  .افراطيون راست اتخاذ می کنند

  : فت در اوکالھاماسيتی، من لجن پراکنی مفسر راديو را شنيدم که می گ١٩٩٦ھنگام انفجار تروريستی سال 

  . »لنين نوشته که ھدف از ترور، ترور است«

  . ی اغلب چنين قولھای عوامفريب از لنين نقل می کنندامريکائمفسران 

اما لنين در واقع، ترور را مورد انتقاد قرار می دھد و مخالفت خود را با ھر نوعی از اقدامات تروريستی اعالم 

  . تشديد خفقان و جدائی جنبش انقالبی از توده ھا منجر می گرددمی کند که فقط به اشاعه وحشت در ميان مردم، به

  .لنين مخالف سرسخت دگماتيسم و توطئه و ترور بوده است

لنين طرفدار پيگير تشکيل ائتالف وسيع و سازماندھی گسترده توده ھای وابسته به جناح ھای سياسی مختلف 

  .بوده است

مبارزه طبقاتی، از جمله شرکت در انتخابات پارلمانی و شرکت در  ۀاستفاده از کليه امکانات موجود برای توسع

  ]*[. توصيه می کردداتحاديه ھای کارگری موجود اکيداً 

 کارگر مثل ھر گروه اجتماعی ديگر، برای پيشبرد موفقيت آميز مبارزات انقالبی به سازماندھی ۀبی ترديد، طبق

  . نمايدأد ھم اين نقش را ايفو رھبری نيازمند است و شکی نيست که حزب پيشرو باي

  .ضمنا روشن است، که انقالب پرولتری نمی تواند از طريق شورش طلبی، ماجراجوئی و ترور پيروز شود

  :لنين ھميشه از گرفتاری به دو انحراف ھشدار می داد

  ی چپگرايانهاپورتونيسم بورژوائی و ماجراجوئ
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عنوان يک شورش طلب ماورای چپ قلمداد ه  را بی وقفه بنماھا لنين و برخی چپ» مطبوعات وزين«با اين حال، 

  . می کنند

طور کلی، عملی است، نيازمند بررسی انتقادی ه له که آيا نظريه لنينی انقالب، در حال حاضر مطلوب و يا باين مسأ

  [**]. است

   .ار مثبتی داشتله، از کسانی که تئوری و عمل او را تحريف می کنند، نمی توان انتظاما برای درک اين مسأ

  ادامه دارد

www.eb1384.wordpress.com 

  

  :يادداشت ويراستار پورتال

از شرکت در پارلمان يادآوری می نمايد به ھيچ صورت منظورش شرکت در پارلمانھائی نيست که " لنين" وقتی - * 

 زير نام شرکت  و يا اين که به مانند افغانستان و عراقاندنيمه مستعمره به وجود آمده  -ئودالی در کشور ھای نيمه ف

قانونيت دموکراتيک عطا  در پارلمان آنھم سوء استفاده از گفتار لنين، ادارۀ مستعمراتی يک رژيم دست نشانده را

  .نمايد

 و ر از ھمه بايد محتوای آن نظريه را با دقت شکافت، اولت"لنينی انقالب" قبل از برخورد انتقادی به نظريۀ - ** 

  .مورد مطالعه قرار داد) برداشت مشخص از شرايط مشخص( تطبيق آن را در پرتو روح ماکسيزم 

  الويراستار بخش ايدئولوژيک پورت                                                                                                 

  


