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 و يا واقعيت تحول رويزيونيستي "داري در شورويافسانه سرمايه"

 

در واقع اين مطلب بر هيچ كس پوشيده نيست كه فعال دو جريان در سوسيال "
المللي معاصر تشكيل شده است كه آتش مبارزه بين آنها گاهي دموكراسي بين

گاه خاموش گشته و در زير گردد و مشتعل مي برافروخته و با شعله پرفروغي
ونگي جريان گچ. شودنهفته مي "در باره متاركه"ي وزين "هاقطعنامه"خاكستر 

نگرد، مي "تنقيد"با نظر  "كهنه و دگماتيك"را كه به ماركسيسم  "نوين"
 .نشان داده استو ميلران هم آنرا  بيان نمودهبرنشتين با صراحت كافي 

ي بايد از حالت يك حزب انقالب اجتماعي خارج شده به يك سوسيال دموكراس
برنشتين اين خواست سياسي را . حزب دموكرات اصالحات اجتماعي بدل گردد

قدر كافي موزون كه داراي توافقي به "نوين"با آتشبار كاملي از دالئل و نظريات 
لزوم و  امكان استدالل علمي سوسياليسم و اثبات. باشند، احاطه نموده استمي

ناگزيري آن از نقطه نظر درك مادي تاريخ انكار شده است؛ واقعيت فقر و فاقه 
داري انكار شده است؛ روز افزون و پرولتاريا شدن و تشديد تضادهاي سرمايه

پايه و اساس قلمداد شده و ايده نيز بي "هدف نهائي"حتي خود مفهوم 
تباين اصولي ميان ليبراليسم ؛ ديكتاتوري پرولتاريا بدون چون و چرا رد شده است

نيز كه گويا با يك جامعه  تئوري مبارزه طبقاتيو سوسياليسم انكار شده است؛ 
رد  -شود، تطبيق ناپذير استدقيقا دموكراتيكي، كه بر طبق اراده اكثريت اداره مي

 ".شده است و قس عليهذا
صفحات  "؟چه بايد كرد"لنين چهار جلدي فارسي جلد اول قسمت اول مقاله ( 

 )٢٤٦تا  ٢٤٥
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 پيشگفتار
الزم است كه خواننده با و جهان،  ايرانبراي ورود به بحث و كالبد شكافي برنامه سياسي حزب توده ايران در عرصه 

برنامه و خط . را تعقيب نمايددر مواضع سياسي اين حزب  سابقه امر آشنا شود تا بهتر بتواند مسير تغييرات و تحوالت
ماهيت بيشتر هاي گذشته است كه به تدريج و بنا بر مصلحت زمان مشي كنوني حزب توده ايران، ادامه همان برنامه

ديكتاتوري همراه هببوسد و لنينيسم را مي –دهد و به جائي خواهد رسيد كه ماركسيسم ش را نشان ميرويزيونيستي خوي
هاي قصد دارد در اين نقد نخست زمينه ) توفان(حزب كار ايران. گذاردرسما كنار مي ، آنراو مبارزه انقالبي پرولتاريا

آموزد، سپس سازشكاري سياسي و سم لنينيسم به ما ميماركسيكه چه نتئوريك انحرافات حزب توده ايران مبتني بر آ
بدون داشتن اين محملهاي تئوريك و آشنائي هر چند . دهداش نشان به صورت مشخص در برنامهآنرا  رفرميسم

ي و انحرافات رويزيونيستي زبابود ماهيت شعبده دنخواهمقدور  خواننده ، برايمحدودي با دانش ماركسيسم لنينيسم
 . درك كنديران را حزب توده ا
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 نقش حزب توده ايران در ايجاد تشتت فكري
علل بررسي بخش نخست اين برنامه . اي تدوين كرده است كه شامل دو قسمت اساسي استحزب توده ايران برنامه

امل بررسي ايران و و بخش دوم برنامه ش "نوع جديد سوسياليسم"فروپاشي شوروي و جمعبندي از آن در مورد پذيرش 
 .سياست حزب توده ايران در برخورد به رژيم جمهوري اسالمي در گذشته و حال است

به تك تك اظهارات حزب توده ايران و همدستي آنها با رژيم جمهوري اسالمي در خدمت  )توفان(حزب كار ايران
ما  .ندگان تكراري و كسل كننده خواهد بودپردازد، زيرا از حوصله اين بررسي خارج است و براي خوانمطامع شوروي نمي

ها و دوپهلو گوئيها، كتمان حقايق گذشته و انحرافات كنوني كه دروغها و نادرستيكنيم مي خود را محدود به اين تالش
حزب توده ايران در . ايدئولوژيك و سياسي اين حزب رويزيونيستي را براي كمونيستها و طبقه كارگر ايران روشن كنيم

خواستهاي دموكراتيك و مطالباتي توسل به اش با تحليل مسايل جهاني و به ويژه نقش امپرياليسم آمريكا و ناتو، امهبرن
كه در البالي راست و دروغ و  كندمياي منتشر كتابچهعمال  -تواند منكر آنها باشدكه ديگر كسي نمي-مردم ايران 

آرائي براي صفاين ها اين است كه وظيفه ما در اين بررسي. وداساس مسئله گم ش ،گوئيهاي غير قابل انكارعمومي
گويد و چرا در گفته، حال چه ميبه اين جهت بايد معلوم شود كه اين حزب چه مي. ايجاد تشت فكري را برمال كنيم

كند بيان نميكردن آنها را  "تصحيح"كشد  و علت تغيير و كند و آنها را به نقد نميمورد نظريات گذشته خود سكوت مي
 "نوين"هاي كهنه را در قالب پوسته تئوريحال حزب توده ايران . دهد كه گوئي اتفاقي نيفتاده استو طوري جلوه مي

  .آنهاستتني بر جمعبندي از باز گذشته و مآموزههائي  دهد كه اين نظريات كنوني همه زند و طوري جلوه ميجا مي
ه ضد رويزيونيستي در كنار رويزيونيستهاي شوروي بود و از نظريات آنها بر ضد حزب توده ايران در تمام دوران مبارز

حال كه شوروي فروپاشيده است . كرددفاع مي "لنينيستي توفان-سازمان ماركسيستي"كمونيستها و در ايران بر ضد 
كه در نبرد پذيرد هو باد كند انتق از خود حزب توده ايران به جاي اينكه. انكار نظريات نادرست رويزيونيستها ممكن نيست

زيرجلكي نظريات ست برنامه خود ر بحش  نخداند، اند كه حق داشتهكمونيستهاي توفاني بودهعظيم ايدئولوژيك اين 
زند و از كنار انتقاد از خود كه طبيعتا نتايج فاجعه باري براي اين كاره به نام تجارب خودش جا ميدرست را ولي نيمه
 .كندفرار مي حزب خواهد داشت

خروشچف كه ايم ما بر اين نظر بوديم و هستيم و اين نظريات را در اسناد كتبي غير قابل انكار در زمان خود منتشر كرده
مبارزه با . نخستين گام را براي نابودي سوسياليسم برداشت "كيش شخصيت استالين"به رهبر رويزيونيستها با حمله 

بايد نشان داد كه حزب . يزوينيستها براي تغيير ماهيت حزب و دولت شوروي بوددسيسه رو "كيش  شخصيت استالين"
 .گويدتوده ايران در آن زمان چه گفته است و حاال چه مي

و براي بودند تماما رويزيونيستي  "دولت تمام خلق"و  "حزب تمام خلق"هاي ما بر آن نظر بوديم و هستيم كه تئوري
 ي راشچف در حمله به استالين ساخته و پرداخت شدند و در زمان خود در اين باره اسنادنابودي سوسياليسم از جانب خرو

گفت خوب است مردم بدانند كه اين حزب در آن زمان چه مي. منتشر كرديم و مورد تهاجم حزب توده ايران قرار گرفتيم
 .گويدگفتيم و اين حزب اكنون چه ميو ما چه مي
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مسابقه مسالمت "و  "گذار مسالمت آميز"، "همزيستي مسالمت آميز"خروشچف در مورد  هايما بر آن بوديم كه تئوري
گفت و امروز چرا چيزي هاي رويزيونيستي بودند و هستند و بايد ديد كه حزب توده در آن زمان چه ميتئوري "آميز
 .گويدنمي

جامعه است و افراد ماينده خواست اكثريت دولت دموكراسي و ن ،ديكتاتوري پرولتارياما بر آن بوده و هستيم كه دولت 
شكل اين ديكتاتوري . بايد اين دولت را براي سركوب ضد انقالب داخلي و خارجي تا دوران زوال قطعي دولت حفظ كرد

 . پرولتاريائي دولت شوراهاست
چكترين توضيح به اعضاء گفت و امروز چرا بدون كوبايد ديد حزب توده ايران در مورد مقوله ديكتاتوري پرولتاريا چه مي

 مورددر اي شما در تمام برنامه و مصوبات حزب توده ايران كلمه. كرده است حذفود خآنرا از برنامه   و طبقه كارگر

لنينيسم است و يكي -كه هسته مهم ماركسيسم ديكتاتوري پرولتارياشما نه تنها به عبارت  .كنيدپيدا نمي اين مقوله مهم
نظرتان جلب  اين حزب، كنيد، برعكس در سراسر برنامهلنين و كائوتسكي بوده است، برخورد نمياز مباني نزاع ميان 

مرتب به جنبه ارتجاعي اين حكومتها پردازد و مي حكومتهاي ديكتاتوري يحزب توده ايران به مبارزه با همهشود كه مي
نگ منفي و عوامفريبانه بورژوائي بر روي مقوله براي اينكه يك ركند، آنهم تكيه مي ديكتاتوريبا استفاده از مفهوم 
شود كار ميدر همه جا فورا دست بهاين حزب رويزيونيستي بپاشد و مفاهيم طبقاتي را مخدوش كند،  ديكتاتوري پرولتاريا
 باشد كه مفاهيماين روش همه رويزيونيستها مي. را با صفت ديكتاتور مزين كند مستبد و خودكامهتا تمام رژيمهاي 

نمايند تا براي بورژوازي قابل قبول بوده به وفاداري طبقاتي را از مضمون اجتماعي و تجربه تمام تاريخ بشريت تهي مي
دموكراسي به همين جهت نيز رويزيونيستها براي فريب طبقه كارگر تنها از . آنها براي شركتشان در حكومت اعتماد كند

كنند كه مقوله دموكراسي و اي نفي مينند و در عمل با روش موذيانهراسخن مي ديكتاتوري پرولتريو نه  پرولتري
در جائيكه براي طبقه كارگر و زحمتكشان دموكراسي . اند و تواما وجود دارندديكتاتوري به مثابه مفاهيم اجتماعي طبقاتي

جربه و آموزش تمام تاريخ اين ت. هست، در همانجا براي طبقات استثمارگر تنها مي تواند ديكتاتوري وجود داشته باشد
تمام طبقات حاكمه تا به امروز تنها ديكتاتوري طبقاتي خويش را اعمال . بشريت از بدو پيدايش مبارزه طبقاتي است

 .اندكرده
اين روش متناقض، دامن زدن به آشفته فكري، تضاد در گفتار و كردار نشانه عدم صميميت كمونيستي و بيان روشن 

 .ستپذيرش رويزيونيسم ا
بافي هاي ضد ماركسيستي از انقالب قهرآميز دهيم كه حزب توده ايران با تئوريما در بخش دوم بحث خود نشان مي

آماده  ،ضرر و مورد اعتماد و قبول بورژوازيبي ابديِ در سنگر اپوزيسيونِدادن پرولتري روي بر تافته و خود را براي لم 
  .  استبراي هميشه كت در حكومت ايران و تقويت مناسبات حاكم اين حزب رويزيونيستي در پي شر. كرده است
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 و دولت ديكتاتوري پرولتارياپرولتري حزب 
 ،خويش از طريق نمايندگان برگزيده طبقه ،هاي طبقاتي تاريخپرولتاريا ديكتاتوري خويش را مانند همه ديكتاتوري

گوئيم، منظور اين ت سياسي از جانب طبقه كارگر سخن ميوقتي ما از ديكتاتوري و يا حتي كسب قدر. كندمتحقق مي
نيست كه سالني ساخته شده كه در آن چند ميليون صندلي وجود دارد و همه كارگران با كارت شناسائي كارگري وارد 

-يبررسي مصادر و بايد پرسيد افرادي كه كارتهاي شناسائي را (گيرندشوند و در مورد اداره كشور تصميم ميسالن مي
اند؟؟ اپورتونيستها در مقابل اين پرسش منطقي اند و آنها را چه كساني انتخاب كردهكنند چه كساني هستند، از كجا آمده

 ).اندبي پاسخ
 حزب لنينيموازين پرولتاريا همواره پيشاهنگان اين طبقه هستند كه در حزب طبقه كارگر بر اساس سه اصل  نمايندگان
از جانب طبقه كارگر و با شركت طبقه كارگر و توده زحمتكش كه سياسي ت كه به نمايندگي اين حزب اس. اندگرد آمده

 ويگيرد و جامعه را به سآنها، قدرت سياسي را به كف مي مبارزهسياسي دهند، با رهبري اكثريت جامعه را تشكيل مي
شكل و قواره، متفرق و توده بي. كندتواند به صورت سازمانيافته عمل طبقه كارگر تنها مي. هددسوسياليسم سوق مي

عمال ديكتاتوري پرولتاريا توسط دولت و يا كسب قدرت ا. رنگ هرگز قادر نخواهد بود آب به گلوي تشنگان بريزدبي
طبقه كارگر به حزب، به اين دستگاه . پذيردسياسي توسط نيروي كارگران به رهبري حزب طبقه كارگر انجام مي

ته نياز دارد تا بتواند منافع خويش را تامين كند و ديكتاتوري خويش را بر ضد طبقات سرنگون شده دموكراتيك سازمانياف
عمال ديكتاتوري دست نزند، اگر قرار باشد طبقه كارگر به ا. غيرپرولتري از طريق اين رهبري و ابزار دولتي اعمال نمايد

؟ حزبي كه داراي داشته باشدنياز در مبارزه و ود خبه حزب  اساسابايد به چه مناسبت .. احتياجي به دولت نداشته باشد و
اند و آنها ضد حزبي. اساسي نيست، بهتر است نباشد و اين دقيقا خواسته رويزيونيستها بوده و هستسياسي هيچ وظيفه 

سوسياليسم باشند و در نتيجه هيچگاه هوادار استقرار لذا مخالف كسب قدرت سياسي و اعمال ديكتاتوري پرولتاريا مي
شعارهاي دهان پر كن مرتب و مستمر از اعتقاداتشان به سوسياليسم براي فريب افكار عمومي  انخواهند بود، حتي اگر ب

-دشمني رويزيونيستها دشمني با حزب طبقه كارگر، با دولت طبقه كارگر و با ديكتاتوري طبقه كارگر آغاز مي. دم زنند

استالين دقيقا از همين زاويه صورت گرفت، زيرا استالين  "مبارزه با كيش شخصيت"حمله آنها به استالين تحت نام . شود
حمله به استالين حمله به حزب، حمله به دولت، حمله به ديكتاتوري پرولتاريا و حمله به . مظهر همين سه اصل بود

 .و هست بود  زيرا استالين پرچم .و هست سوسياليسم بود
 :اندحزب در مورد ديكتاتوري پرولتاريا چه نوشته ٢٢ر برنامه مصوب كنگره رويزيونيستهاي شوروي دببينيم 

وظايف حزب در رشته ساختمان  -٣"در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان 
 :مي آيد كه  "دولتي و بسط بيش از پيش دموكراسي سوسياليستي

 
معني كه پيروزي  ، بدينكردب سوسياليستي است نقش جهاني و تاريخي بازي ديكتاتوري پرولتاريا كه زائيده انقال"

در عين حال در جريان ساختمان سوسياليسم خود ديكتاتوري پرولتاريا نيز . سوسياليسم را در اتحاد شوروي تامين نمود
. ات منتفي گرديدستن مقاومت اين طبقكدر نتيجه محو طبقات استثمارگر وظيفه درهم ش. دستخوش تغييراتي گرديد

. اي يافتتربيتي توسعه همه جانبه -وظايف عمده دولت سوسياليستي يعني وظايف سازماندهي و اقتصادي و فرهنگي



۹ 
 

اني زحمتكشان  جامعه گدولت سوسياليستي به مرحله نويني از تكامل خود گام نهاد پروسه تحول دولت به سازمان هم
 ".شدي بيش از پيش به دموكراسي سوسياليستي همگاني مردم تبديل ميدموكراسي پرولتر. سوسياليستي آغاز گرديد

 
اين نظريات از جانب . اين نظريات رويزيونيستي حزب رويزيونيست شوروي مورد حمايت كامل حزب توده ايران بود

 .گرفتقرار ميتاييد  حزب توده ايران در تمام اسناد رسمي اين حزب مورد
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 زوم ديكتاتوري پرولتاريا در كشور سوسياليستيل
هميت ديكتاتور در ا ٥٥٤در صفحه  "وظايف نوبتي حكومت شوروي"لنين در جلد دوم قسمت اول منتخباتش در مقاله 

 :نويسدپرولتاريا مي

 
تاتوري به دو ديك ،داري به سوسياليسماز سرمايه ن موضوع دشوار نيست كه در هر انتقالياز طرف ديگر ايقان به اي" 

كن ساخت توان مغلوب نمود و ريشهداري را نمينخست اينكه سرمايه. علت عمده و يا در دو جهت عمده ضروريست
توان آنها را از ثروتشان و از برتريهاي كه بالفاصله نمي نامان مقاومت استثمارگرامگر از طريق درهم شكستن بي

طي دوران نسبتا مديدي ناگزير تالش خواهند كرد تا حكومت تهيدستان تشكل و معلوماتشان محروم ساخت و بالنتيجه 
دوم آنكه هيچ انقالب كبير و به ويژه انقالب سوسياليستي، حتي اگر جنگ . را كه نسبت به آن نفرت دارند واژگون سازند

ي كه ويراني خارجي هم در بين نباشد، ممكن نيست بدون جنگ داخلي يعني جنگ بين همكشوران انجام پذيرد، جنگ
حاصله از آن از جنگ خارجي هم بيشتر است و هزارها و ميليونها موارد تزلزل و نوسان از يكسو به سوي ديگر را در بر 

براي اينكه بتوان از عهده همه اينها برآمد . .. باشددارد و حاكي از يك وضع بينهايت نامعين و نا متعادل و آشفته مي
 ".سرپنجه آهنين الزمستزمان و 

 
مسئله پذيرش ديكتاتوري پرولتاريا و يا رد آن يكي از مسايل محوري جنبش كمونيستي است كه بعد از ماركس هميشه 

اين اصل ماركسيسم را به زير ... همه اپورتونيستهاي انترناسيونال دوم، سوسيال دمكراتها، سانتريستها و. مطرح بوده است
بيرون كشيد و با آن به  اكلنين اين اصل اساسي را از زير خ. فراموش شود پاشند تاخاك مي گذارند و بر روي آنپا مي

انقالب پرولتري و "اش ما در زير نقل قولهاي فراواني را از آثار لنين در اثر داهيانه. نبرد با دشمنان كمونيسم رفت
مضمون ديكتاتوري پرولتاريا  ببيند كه كنيم تا خوانندهمنتشر مي "دولت و انقالب"و از اثر ديگرش  "كائوتسكي مرتد

ديكتاتوري پرولتاريا بدون چرا وجودش بعد از انقالب تا فرا رسيدن كمونيسم الزم است و چرا ، چه اهدافي دارد، چيست
دهند كه عمق اختالفات در كجاست و طرح از اين گذشته اين بازگوئيها نشان مي. حزب و دولت حرفي پوچ خواهد بود

بلكه  ،اهميت آن نبودها و بيريا ذكر گذ ، ناشي از يك عبارت اتفاقي وفاع سرسختانه لنين از آنآن از جانب ماركس و د

 . استبوده  اختالف در جنبش كمونيستي ميان كمونيستها و رويزيونيستها هاييكي از اركان

 :و با نظريات لنين آشنا شويم مراجعه كنيم "انقالب پرولتري و كائوتسكي مرتد"نخست به اثر 
 
اى است مربوط به روش دولت پرولترى نسبت به دولت بورژوايى، روش دمكراسى  مسأله ديكتاتورى پرولتاريا مسئله"

ولى كائوتسكى نظير معلم ! رسيد كه اين مطلب مثل روز روشن باشدبنظر مي. پرولترى نسبت به دمكراسى بورژوايى
كرده باشد، با سماجت به قرن بيستم پشت كرده بسوى اى كه تكرار مكرّر كتب درسِ تاريخ مغزش را منجمد  مدرسه

آور ضمن يك سلسله مواد گوناگون، مطالب  العاده مالل نمايد و براى صدمين بار به طرزى فوققرن هجدهم روى مي
كهنه را درباره روش دمكراسى بورژوايى نسبت به حكومت مطلقه و نظامات قرون وسطايى ميجود و نشخوار 

 ).٣٣و  ٣٢نتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحات آثار م("!ميكند



۱۱ 
 

 
  .ديكتاتورى قدرتى است كه مستقيما متكى به اعمال قهر است و به هيچ قانونى وابسته نيست"

گردد و ديكتاتورى انقالبى پرولتاريا قدرتى است كه با اعمال قهر پرولتاريا عليه بورژوازى بچنگ آمده و پشتيبانى مي
 ).٣٩و  ٣٨آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحات (".ت كه به هيچ قانونى وابسته نيستقدرتى اس

 
اند، تمام دادرسان  ولى در روسيه دستگاه بوروكراسى را بكلى درهم شكسته و سنگ روى سنگ آن باقى نگذاشته"

را  پذيرترى بمراتب دسترس سه نمايندگىو مؤس -اند  قديمى را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوايى را برچيده

 آنان را داران نموده يا بعبارت ديگر شوراهاىجايگزين منصب آنان را در اختيار كارگران و دهقانان گذارده و شوراهاى

همين يك واقعيت كافى است . اند انتخاب كننده دادرسان كرده آنان را اند و شوراهاى داران گذاشتهباالىِ سر منصب

ترين  تر از دمكراتيك ينكه حكومت شوروى يعنى شكل ديكتاتورى پرولتاريا، كه يك ميليون بار دمكراتيكبراى ا
آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم ("جمهورى بورژوايى است، مورد قبول تمام طبقات ستمكش قرار گيرد

 ).٥٧صفحه 
 

هم  توان دمكراسى رالت آنان با دولت استثمار شوندگان، ميآيا در دوران تاريخى سرنگونى استثمارگران و تعويض دو"

آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت .(" ؟براى ثروتمندان و هم براى استثمارگران محفوظ داشت

 ).٦٦دوم صفحه 
 
تداء به روسى و را در سراسر جهان تعميم داد و اين كلمات را از زبان التين اب "ديكتاتورى پرولتاريا"بلشويسم انديشه "

كارگران و دهقانان  حتى نشان داد كه حكومت شوروى زبانهاى جهان ترجمه نمود و در نمونه به تمام سپس

 ترين آنان، ترين و از لحاظ تشكيالت كم عادت معلوماتترين، بى تجربهمانده و حتى بى تهيدست در يك كشور عقب

جهان آن را  تمام كه بورژوازى(ضمن مبارزه با استثمارگران هاى عظيم، بودند يكسال تمام با وجود دشوارى قادر

هاى پيشين  حكومت زحمتكشان را حفظ نمايند و آنچنان دمكراسى بوجود آورند، كه از تمام دمكراسى) كردپشتيبانى مي

ته اجراى عملى بودند فعاليت خالقه دهها ميليون كارگر و دهقان را در رش قادر دارتر باشد، و نيز جهان عاليتر و دامنه

 ).١١٩آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحه (".آغاز نمايند سوسياليسم

  
 :داردويا لنين در جاي ديگر بيان مي 
 
ماركس را درباره  "لفظ"كنيم كه ببينيم كائوتسكى با چه طرز شگرفى به اين موضوع وقتى يقين بيشتر حاصل مي"

  :گوش كنيد. "ر نموده استتفسي"ديكتاتورى پرولتاريا  

... "متأسفانه ماركس غفلت كرد از اينكه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره اين ديكتاتورى توضيح دهد"
اند، ولى  ترين توضيحات را داده اين گفته سراپا دروغ يكنفر مرتد است زيرا ماركس و انگلس در اين باره مفصل(
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اللفظى ديكتاتورى عبارت است از  معناى تحت")... گيرداركسيسم عمداً آن را ناديده ميكائوتسكى اين مالنقطى در م
اللفظى اين كلمه قدرت واحده يك فرد كه به هيچ وجه  ولى بديهى است كه در عين حال معناى تحت. محو دمكراسى

سسه دولتى دائمى را نداشته، اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است كه مفهوم يك مؤ. قانونى نيست نيز ميباشد
  .بلكه به مفهوم يك اقدام افراطى گذرنده است

كه ديكتاتورى يك فرد نبوده، بلكه ديكتاتورى يك طبقه است، مؤيد آن است كه  "ديكتاتورى پرولتاريا"لذا اصطالح 
فارسي جلد دوم قسمت  آثار منتخب لنين به( ".اللفظى كلمه ديكتاتورى نبوده است منظور ماركس در اينجا معنى تحت

  ).٣٦و  ٣٥دوم صفحات 
 

 :نويسدكند و ميدر همين مورد مجددا اظهار نظر مي "دولت و انقالب"لنين در كتاب 
 
اين تعريف شگرف و بينهايت ژرف انگلس در اينجا با حداكثر وضوح . است "نيروى خاص براى سركوب"دولت . دوم"

پرولتاريا بدست بورژوازى، سركوب  "نيروى خاص براى سركوب"آيد كه برميو اما از اين تعريف چنين . بيان شده است
) يعنى ديكتاتورى پرولتاريا(بورژوازى بدست پرولتاريا "نيروى خاص سركوب"ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با 

تملك درآوردن وسايل  براى به "اقدام"معناى . نيز در همين است "نابودى دولت بعنوان دولت"معناى . تعويض گردد
با ) بورژوازى("نيروى خاص"تعويض يك  اين چنين و بخودى خود واضح است كه. توليد بنام جامعه نيز در همين است

آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم ("  .انجام يابد "زوال"تواند بصورت به هيچ وجه نمي) پرولتاريا("نيروى خاص"
 ).٢٤٠قسمت اول صفحه 

 
متذكر شديم و بعدا با تفصيل بيشترى نشان خواهيم داد كه آموزش ماركس و انگلس درباره ناگزيرى انقالب در باال "

ديكتاتورى (جاى خود را به دولت پرولترى  "زوال"از طريق  تواندنمي اين دولت. قهرى مربوط به دولت بورژوازى است
ستايشنامه انگلس . تواند انجام پذيردنقالب قهرى ميبدهد و اين عمل طبق قاعده عمومى، فقط از طريق ا) پرولتاريا

 "مانيفست كمونيست"و  "فقر فلسفه"پايان كتاب ( -درباره اين انقالب كه كامال با بيانات مكرر ماركس مطابقت دارد 
را در سال  "نقد برنامه گتا"را بياد آوريم كه چگونه در آن با سربلندى و آشكارا ناگزيرى انقالب قهرى اعالم شده است؛ 

سال پس از آن نوشته شده و در آنجا ماركس اپورتونيسم اين برنامه را بيرحمانه  ٣٠بخاطر آوريم كه تقريبا  ١٨٧٥
ضرورت تربيت . و سخن آرايى و يا اقدامى به منظور مناظره نيست "شيفتگى"اين ستايشنامه به هيچ وجه  -) ميكوبد

اى  و همانا با اين نظريه انقالب قهرى مطابقت داشته باشد، همان نكته نظريه اين ها به قسمى كه با سيستماتيك توده
بارزترين نشانه خيانت جريانات فعال حكمفرماى . دهدآموزش ماركس و انگلس را تشكيل مي تمام است كه شالوده

 اين رىسوسيال شووينيسم و كائوتسكيسم به آموزش ماركس و انگلس اين است كه خواه اين جريان و خواه آن ديگ

 ). ٢٤٥و  ٢٤٤آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات ( ".اند ترويج و اين تبليغ را فراموش كرده
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هاى ماركسيسم در مورد مسأله دولت يعنى با انديشه  در اينجا ما با فرمولبندى يكى از عاليترين و مهمترين انديشه
روبرو هستيم و سپس ) برندانگلس پس از كمون پاريس بكار مياصطالحى كه ماركس و ( "ديكتاتورى پرولتاريا"

دولت، ". ماركسيسم است "سخنان فراموش شده"بينيم كه آنهم از جمله تعريف منتها درجه جالب توجهى از دولت مي
 آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه( ."پرولتاريايى كه بصورت طبقه حاكمه متشكل شده است يعنى
٢٤٧.( 

 
اين تئورى ماركس با تمام آموزش وى  -، "صورت طبقه حاكمه متشكل شده استدولت، يعنى پرولتاريايى كه به"

فرجام اين نقش، ديكتاتورى پرولتاريا يا سيادت سياسى . درباره نقش انقالبى پرولتاريا در تاريخ، ارتباط ناگسستنى دارد
 ).٢٥٠ي جلد دوم قسمت اول صفحه آثار منتخب لنين به فارس( ".پرولتاريا است

 
و اما درباره خود بايد بگويم، نه كشف وجود طبقات در جامعه كنونى و نه كشف مبارزه ميان آنها، هيچكدام از خدمات "

مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تكامل تاريخى اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح . من نيست
اين كه وجود طبقات فقط -١: ام اثبات نكات زيرين است اى كه من كرده كار تازه. اند يان كردهاقتصادى طبقات را ب

اين كه مبارزه طبقاتى الزاما به ديكتاتورى پرولتاريا منجر ميشود،  -٢ .مربوط به مراحل تاريخى معين تكامل توليد است
  ..."اى بدون طبقه بقات و جامعهسوى امحاء همه طاين كه خود اين ديكتاتورى فقط گذارى است به -٣

آورى اول فرق عمده و اساسى آموزش خود را با آموزش  ماركس در اين كلمات خود توانسته است با وضوح شگفت
  .ژرفترين متفكرين پيشرو بورژوازى و ثانيا ماهيت آموزش خود را درباره دولت بيان دارد

ولى اين نادرست . نويسندگويند و ميمطلبى كه بسيار زياد مي اين. نكته عمده در آموزش ماركس مبارزه طبقاتى است
و از همين مطلب نادرست است كه اغلب تحريف اپورتونيستى ماركسيسم و جعل آن بطرزى كه براى بورژوازى . است

 ورژوازىب بلكه كه آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بوجود آورده نيست زيرا اين ماركس. آيدپذيرفتنى باشد حاصل مي

مبارزه  فقط كسى كه. از وى آن را بوجود آورده است و اين آموزش بطور كلى براى بورژوازى پذيرفتنى است قبل
طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چهارچوب تفكر بورژوايى و سياست بورژوايى 

مربوط به مبارزه طبقات بمعناى آن است كه سر و ته آن زده محدود ساختن ماركسيسم به آموزش . خارج نشده باشد
ماركسيست فقط آن كسى است . شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آنجا رسانده شود كه براى بورژوازى پذيرفتنى باشد

ك خرده وجه تمايز كامال عميق بين ي .نظريه ديكتاتورى پرولتاريا بسط دهد كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول
با اين سنگ محك است كه بايد . با يك ماركسيست در همين نكته است) و همچنين بورژواى بزرگ(بورژواى عادى
با  از لحاظ عملى و شگفت نيست كه وقتى تاريخ اروپا طبقه كارگر را. و قبول ماركسيسم را آزمود واقعى چگونگى درك

يعنى كسانى كه بين رفرميسم ("كائوتسكيستها"رفرميستها بلكه تمام  اين مسأله روبرو نمود نه تنها تمام اپورتونيستها و
بينان ناچيز و دمكراتهاى خرده بورژوايى از آب درآمدند كه ديكتاتورى پرولتاريا را نفى  كوته) و ماركسيسم در نوسانند

از نخستين چاپ اين يعنى مدتها پس  ١٩١٨كه در اوت  "ديكتاتورى پرولتاريا"رساله كائوتسكى موسوم به . كنندمي
در عين  در كردار اى است از تحريف خرده بورژوامآبانه ماركسيسم و رو گرداندن رذيالنه از آن كتاب انتشار يافت، نمونه
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چاپ پتروگراد و  "انقالب پرولترى و كائوتسكى مرتد"رجوع شود به رساله من تحت عنوان (در گفتار قبول سالوسانه آن
 .).١٩١٨مسكو سال 

نيسم معاصر، در وجود نماينده عمده آن كارل كائوتسكى، ماركسيست سابق، كامال مشمول توصيف فوق الذكرى اپورتو
ذكر نموده، زيرا اين اپورتونيسم دايره قبول مبارزه طبقاتى را به دايره مناسبات  بورژوايى شود كه ماركس درباره نظريهمي

مبارزه  "اصولى"اى از قبول  حدود آن هيچ ليبرال تحصيل كردهدر داخل اين دايره و در . (كندبورژوايى محدود مي
از  گذار دورانخصوص دايره قبول مبارزه طبقاتى را به نكته عمده يعنى بهاپورتونيسم به!) طبقاتى رويگردان نخواهد بود

بطور ناگزير دوران  در واقع اين دوران .رساندنمي كامل بورژوازى سرنگونى و محو دارى به كمونيسم، به دوران سرمايه
مبارزه طبقاتى بينهايت شديد و شكلهاى بينهايت حاد اين مبارزه است و لذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت 

  .باشد) عليه بورژوازى( بشكل نوين و ديكتاتورى) براى پرولتاريا و بطور كلى براى تهيدستان(بشكل نوين دمكراتيك

طبقه نه  يك ه آموزش ماركس درباره دولت پى برده است كه فهميده باشد ديكتاتورىفقط كسى كه به كُن. و اما بعد
دوران  كه بورژوازى را سرنگون ساخته بلكه براى پرولتاريايى تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم و نه تنها براى

شكلهاى . ضرورت دارد -كند جدا مي يعنى از كمونيسم "جامعه بدون طبقات"دارى را از  كاملى نيز كه سرمايه تاريخى
العاده متنوع است ولى ماهيت آنها يكى است؛ اين دولتها هر شكلى داشته باشند، در ماهيت امر  دولتهاى بورژوازى فوق

تواند شكلهاى سياسى فراوان و دارى به كمونيسم البته نمي دوران گذار از سرمايه. هستند ديكتاتورى بورژوازى حتما همه
آثار منتخب لنين به فارسي جلد ("ديكتاتورى پرولتاريا بوجود نياورد، ولى ماهيت آنها حتما يك چيز خواهد بود؛متنوع 

 ).٢٦٢تا  ٢٥٩دوم قسمت اول صفحات 
 
كارها را بدون هيچگونه عمل ادارى و تبعيت از  دفعتا نيستيم كه به يك نحوى "سودا"ما در اين . ما خيالباف نيستيم"

سوداهاى آنارشيستى كه اساس آن پى نبردن به وظايف ديكتاتورى پرولتارياست، از ريشه با ماركسيسم  پيش ببريم؛ اين
. رود كه انقالب سوسياليستى، تا زمانى كه افراد دگرگون شوند، به تعويق افتدمغايرت داشته و در عمل فقط بكار آن مي

رود، از پيش نمي "سركارگر و حسابدار"نترل، بدون نه، ما با همين افراد امروزى كه كارشان بدون تبعيت، بدون ك
 ).٢٧٩ آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه (".خواهان انقالب سوسياليستى هستيم

 
البته ديكتاتورى پرولتاريا (اختالف نظر ماركس، خواه با پرودن و خواه با باكونين، درست در همان مسأله فدراليسم است"

در . ماركس طرفدار مركزيت است. فدراليسم محصول اصولى نظريات خرده بورژوايى آنارشيسم است). داردكه جاى خود 
ايمان "فقط اشخاصى كه . استدالالتى هم كه از وى ذكر شد به هيچ وجه از نظريه مركزيت عدول نگرديده است

نابودى ماشين بورژوايى را با نابودى  توانندخرده بورژوايى نسبت به دولت در ذهنشان رسوخ نموده است، مي "خرافى
 ).٢٨٥و  ٢٨٤آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات ("!مركزيت اشتباه نمايند
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توانند به سيادت برسند اگر چيزى مورد هيچگونه ترديدى نباشد، آن اين است كه حزب ما و طبقه كارگر فقط وقتى مي"
اين جمهورى، چنانچه انقالب كبير فرانسه نشان داده . راتيك وجود داشته باشدكه يك شكل سياسى نظير جمهورى دمك

 "...است، حتى براى ديكتاتورى پرولتاريا نيز در حكم شكل ويژه است
انگلس در اينجا با وضوح خاصى يك ايده اساسى را كه در تمام تأليفات ماركس همچون خط سرخ رنگى نمودار است "

زيرا اين جمهورى، در . جمهورى دمكراتيك نزديكترين راه نيل به ديكتاتورى پرولتاريا است كند و آن اينكهتكرار مي
سازد، بطور ها و نيز مبارزه طبقاتى را برطرف نمي عين اينكه به هيچ وجه سيادت سرمايه و بنابراين ستمگرى بر توده

سازد كه، چون امكان تأمين كار و حاد ميدهد و آن را چنان آشناگزير دامنه اين مبارزه را چنان بسط و گسترش مي
هاى ستمكش فرا رسد، اين امكان قطعا و منحصرا بصورت ديكتاتورى پرولتاريا و رهبرى پرولتاريا بر  منافع اساسى توده

 "سخنان فراموش شده"اينها نيز از جمله  -براى همه انترناسيونال دوم . پوشدها جامه عمل بخود مي اين توده
با وضوح  ١٩١٧ت و اين فراموشى را تاريخ حزب منشويكها طى نخستين ششماهه انقالب روس در سال ماركسيسم اس

 ).٣٠٧آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه (".اى نمايان ساخت العاده فوق
 
رى كه ناگزير محدود دا ولى بر خالف تصور پروفسورهاى ليبرال و اپورتونيستهاى خرده بورژوا از اين دمكراسى سرمايه"

تكامل به پيش ديگر بطور ساده،  -زند و لذا سراپا سالوسانه و كاذب است بوده و در خفا دست رد بر سينه تهيدستان مي
تكامل به پيش يعنى تكامل . نه. رودنمي "ترى دم به دم بسوى دمكراسى روزافزون"گيرد و مستقيم و هموار انجام نمي
 در هم شكستن مقاومت تواند بگذرد، زيراگذرد و از طريق ديگرى نميكتاتورى پرولتاريا ميبسوى كمونيسم از طريق دي

 .داران استثمارگر از عهده هيچ كس ديگر ساخته نبوده و از هيچ راه ديگرى ممكن نيست سرمايه

تمگران، و اما ديكتاتورى پرولتاريا يعنى متشكل ساختن پيشآهنگ ستمكشان بصورت طبقه حاكمه براى سركوب س
 كه براى نخستين بار با بسط عظيم دمكراتيسم همراه .تواند بطور ساده فقط به بسط دمكراسى منتج گرددنمي

دمكراتيسم براى توانگران نبوده بلكه دمكراتيسم براى تهيدستان و مردم است، ديكتاتورى پرولتاريا محروميتهايى از 
آنها را ما بايد سركوب نماييم تا بشر از قيد . شودداران قائل مي لحاظ آزادى براى ستمگران، استثمارگران و سرمايه

بديهى است هر جا سركوبى و اعمال قهر  -بردگى مزدورى رهايى يابد، مقاومت آنها بايد قهرا در هم شكسته شود، 
 ٣٣٠ت آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحا(".وجود دارد در آنجا آزادى نيست، دمكراسى نيست

 ).٣٣١و
 
دارى سر و كار ما با دمكراسى سر و ته زده، محقر، كاذب، دمكراسى منحصرا براى توانگران  در جامعه سرمايه: پس"

ديكتاتورى پرولتاريا يا دوران گذار به كمونيسم، در عين سركوب ضرورى اقليت يعنى . يعنى براى اقليت است
تنها كمونيسم قادر است يك دمكراسى . به اكثريت دمكراسى خواهد داداستثمارگران، براى نخستين بار به مردم يعنى 

واقعا كامل بدهد و هر قدر اين دمكراسى كاملتر باشد به همان نسبت سريعتر غيرالزم شده و خود بخود رو به زوال 
 ).٣٣٢آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه (".خواهد رفت
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-ما حل مسأله مربوط به ديكتاتورى پرولتاريا را با آرامش خاطر مي": چنين نوشته استبرنشتين  "عليه" كائوتسكى"

 ).٣٥٥آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه ( ").چاپ آلماني ١٧٢ص (توانيم به آينده واگذار نماييم
 
ماهنامه "يى هستند نظير ترند جريانها المللى، جريانهايى كه از كائوتسكى دست راستى در سوسياليسم بين"

لژين، داويد، كولب و بسيارى ديگر و از آن جمله دو تن در اسكانديناوى بنام استائونينگ و (در آلمان  "سوسياليستى
وس و نمايندگان ديگر جناح راست حزب ايتاليا،  ها و واندرولد در فرانسه و بلژيك، توراتى، تره ژورسيست) برانتينگ

. در انگلستان و مانند آنها) كه در حقيقت هميشه وابسته به ليبرالها است "حزب مستقل كارگر"("ها مستقل"ها و  فابين
نمايند، ديكتاتورى همه اين حضرات كه در امور پارلمانى و پوبليسيستى حزب نقش عظيم و چه بسا نقش قاطعى ايفا مي

پرولتاريا با  "ديكتاتورى"در نظر اين حضرات . نماينداى را عملى مي پرده كنند و اپورتونيسم بىپرولتاريا را علنا نفى مي
آثار منتخب لنين (".اينان در ماهيت امر هيچگونه فرق جدى با دمكراتهاى خرده بورژوا ندارند!! "متضاد است"دمكراسى 

 ).٣٧٢به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه 
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 "دولت تمام خلق"و  ونيستيسرنوشت ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي رويزي
به مقوله ديكتاتوري نسبت توجه به نظريات ماركس و لنين با  وهاي مدون شده آموزشاي به پارهاشارات با اين 
 . كنيمرويزيونيستها برخورد مي رات حال به نظ ،پرولتاريا

اين ولي . نان سوسياليسم استنخست اينكه ديكتاتوري پرولتاريا اعمال قهر و سركوب توسط طبقه كارگر بر ضد دشم
ديكتاتوري پرولتاريا بدون تسخير ماشين دولتي از طرف كارگران و . گيرداعمال قهر از طريق دستگاه دولتي صورت مي

شود هوادار ديكتاتوري نمي. شودي اعمال قهر، تنها به حرف مفت بدل مياز طريق اين وسيله تحقق اين مضمون
ديكتاتوري پرولتاريا شكل اجراي . ف دولت پرولتري و يا كسب قدرت سياسي از طرف پرولتارياولي مخال ،پرولتاريا بود

را نفي كند، ماهيت سوسياليستي كسي كه ماهيت دولت . پيدا كرده استشورائي اهداف خويش را در قالب دولت 
رولتاريا و دولت الزم و ملزوم در سوسياليسم ديكتاتوري پ. ديكتاتوري طبقاتي و در اينجا پرولتري را نفي كرده است

 .شورا شكل اعمال ديكتاتوري پرولتارياست .ديكتاتوري پرولتاريا مضمون و ماهيت دولت در سوسياليسم است. يكديگرند
در برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي  مصوب بيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي پس از غصب 

 :در مورد ديكتاتوري پرولتاريا چنين مي آيد ١٩٦١اكتبر سال  ٣١ريخ به تا ،قدرت توسط رويزيونيستها
 
ديكتاتوري پرولتاريا پس از پيروزي كامل و قطعي سوسياليسم يا مرحله اول كمونيسم و انتقال جامعه به دوران "

به ترقي و پيشرفت  وظائف مربوط از نقطه نظردار كمونيسم ماموريت تاريخي خود را به انجام رسانيده و ساختمان دامنه
دولت ديكتاتوري پرولتاريا پديد آمده بود دولتي كه به عنوان . داخلي ضرورت خود را در اتحاد شوروي از دست داده است

از آنجا كه طبقه . در مرحله نوين و معاصر به دولت همگاني مردم، به ارگان مبين منافع و اراده تمام مردم تبديل گرديد
دار كمونيسم ترين نيروي جامعه شوروي است نقش رهبري خود را در دوران ساختمان دامنهشكلكارگر پيشروترين و مت

طبقه كارگر وظيفه خويش را به عنوان رهبر جامعه، با ساختمان كمونيسم، يعني هنگاميكه طبقات از . نيز ايفاء مي كند
 ).تكيه از توفان.(بين بروند، به سرانجام خواهد رساند

دولت به عنوان . دهديكتاتوري طبقه كارگر قبل از آنكه دولت زوال پذيرد ضرورت خود را از دست ميحزب برآنست كه د
اين دولت كه مبين اراده مردم است . سازمان همگاني مردم تا پيروزي كامل كمونيسم به موجوديت خود ادامه خواهد داد

بايد تحول مناسبات سوسياليستي به مناسبات عهده دار امر سازماندهي ايجاد بنياد مادي و فني كمونيسم است و 
كمونيستي را سازمان دهد، حقوق و آزاديهاي مردم شوروي، مقررات حقوقي سوسياليستي و مالكيت سوسياليستي را 

هاي مردم را با روح انضباط آگاهانه و روش كمونيستي نسبت به كار تربيت نمايد، موجبات دفاع و محفوظ دارد، توده
ا به نحو مطمئني فراهم سازد، دامنه همكاري برادرانه با كشورهاي سوسياليستي را بسط دهد، از صلح امنيت كشور ر

 ) تكيه از توفان.(جهاني دفاع كند و روابط عادي را با همه كشورها حفظ نمايد
مر سازمان بسط همه جانبه و تكميل دموكراسي سوسياليستي، شركت فعال همه افراد در اداره امور كشور، در رهبري ا

چنين است جهت عمده  –اقتصاد و فرهنگ، بهبود كار دستگاه دولتي و تقويت نظارت مردم بر فعاليت اين دستگاه 
در جريان بسط بيش از پيش دموكراسي سوسياليستي  .تكامل دولت نوع سوسياليستي در دوران ساختمان كمونيسم

اصل . گيردد شد كه اداره امور آنها توسط خود جامعه انجام ميارگانهاي قدرت دولتي متدرجا به ارگانهائي تبديل خواهن
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لنيني مركزيت دموكراتيك، كه در آن رهبري متمركز و حداكثر بسط دامنه ابتكار ارگانهاي محلي و توسعه اختيارات 
بيشتري  ها به شيوه صحيحي با هم توام گرديده است، پيشرفت باز همجمهوريهاي متحده و افزايش فعاليت خالق توده

هاي دستگاه اداري را تحت نظارت همه روزه قرار داد، بايد انضباط را تقويت كرد، فعاليت كليه حلقه. خواهد نمود
چكونگي اجراي تصميمات و قوانين حكومت شوروي را بازرسي كرد و مسئوليت هر كاركن را در مورد عملي كردن 

 )١٢١تا ١٢٠صفحات (".دقيق و به موقع آنها شدت داد
 

شماره  -نيستي توده ايران در مجله دنيا سال دومآقاي موسي رادمنش عضو كميته مركزي و دفتر سياسي حزب رويزيو
اي مقاله "كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي"در تجليل از مصوبات رويزيونيستي  ١٣٤٠  پائيز سال  ٣

 : نوشته است ٧سراپا رويزيونيستي منتشر كرد كه در صفحه 
 
برنامه ساختمان جامعه كمونيستي فصل جديدي در دانش ماركسيسم لنينيسم، در باره تحولي كه در گذار از "

. گيرد گشوده استحزب طبقه كارگر صورت مي سوسياليسم به كمونيسم در ماهيت دولت ديكتاتوري پرولتاريا و ماهيت
ضرورت . گردندتبديل مي ولت و حزب همه خلقديكتاتوري پرولتاريا و حزب كمونيست در اتحاد شوروي به ددولت 

همه جا (".رودمان جامعه كمونيستي از بين ميت، با شروع ساخديكتاتوري پرولتاريا با از ميان رفتن طبقات استثمارگر
  ).تكيه از توفان

 
د ضرورت حزب توده ايران با الهام از اين نظريات رويزيونيستهاي شوروي در مور عضو ديگري از حال ببينيم كه

اي به قلم مقاله١٩٦٦مطابق  ١٣٤٥ تابستان مورخ ٢مجله دنيا سال هفتم شماره . گفتديكتاتوري پرولتاريا چه مي
در حمايت از نظريات رويزيونيستي حزب  "داري در شوروياحياء سرمايه  "افسانه""منوچهر بهزادي تحت عنوان 

نويسنده به . شودتغيير ماهيت ديكتاتوري پرولتاريا صحبت مي كمونيست اتحاد شوروي منتشر كرده است كه در آنجا از
هاي رويزيونيستي برخورد ماركسيستي لنينيستي داشتند پاسخ داده و آنها را نقل قول رفقاي چيني كه به اين تئوري

 :قلمداد مي كند مشتي اتهام و انحرافات تئوريك
 
داند و معتقد است كه عملي كردن آن، راه را زيونيسم ميرهبري حزب كمونيست چين اين نظر را يكي از مظاهر روي"

دولت است و  دولتي داراي ماهيت طبقاتيكند، به اين دليل كه اوال هر داري در اتحاد شوروي باز ميبراي احياء سرمايه
، بلكه تا استقرار ثانيا ديكتاتوري پرولتاريا نه فقط در دوران گذار سرمايه داري به سوسياليسم. معني ندارد همگاني مردم

ضرور است، زيرا تا آن موقع هنوز سرشت مبارزه پرولتاريا تعيين نشده، هنوز خطر احياء سرمايه داري  "كمونيسم كامل"
ثالثا در . بنابراين ديكتاتوري پرولتاريا براي اعمال قهر در برابر مقاومت و هجوم دشمن طبقاتي الزم استوجود دارد و 

، ترجمه ١٩٦٤ژوئيه  ١٤سر مقاله ژن مين ژيبائو، مورخ .("طبقات و مبارزه طبقاتي وجود داردخود اتحاد شوروي هنوز 
 ).تكيه از توفان().است ٢٧نقل اين نقل قول از همان مجله دنيا صفحه  ٤٧-٣٦و  ٣٠١٥آلماني صفحات 
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را اتهام و انحرافات پس حزب توده ايران به سخنان منطقي حزب كمونيست چين در آن موقع اعتقادي ندارد و آنها 
حزب توده ايران با اين اعتقاد رويزيونيستي تا زمان فروپاشي شوروي از همين نظريات ضد كمونيستي . داندتئوريك مي

حزب توده ايران اعتقاد به ضرورت . نمودكرد و اعضاء حزب را بر اين اساس تربيت ميو ضد پرولتاريائي دفاع مي
-كند و نيازي به توضيح نميروشن سكوت مي حقيقتدر مورد اين امروز زد و جا مي "تيكدگما"ديكتاتوري پرولتاريا را 

آيا اين سخنان : حال بايد پرسيد. ؟؟!!سر داد و هنوز كمونيست بود "مرگ بر كمونيسم"شود فرياد ظاهرا مي. بيند

ده ايران آيا حزب تو صحت خويش را بعد از نيم قرن به اثبات نرسانده است؟ كمونيستهاي چيني

 ست است؟يآبرو نشده و نشان نداده است كه رويزيونبي
البته منوچهر بهزادي يكي از رويزيونيستهاي حزب توده ايران با استناد نابجا و بدفهمي و تحريف نظريات لنين با اشاره 

لتاريا تنها به مفهوم قهر كند تا ثابت نمايد ديكتاتوري پروحاصلي مينوشته رفيق لنين، تالش بي "ابتكار عظيم"به مقاله 
تو گوئي . و سركوب نبوده و وظيفه سازمان دادن توليد، اقتصاد و فرهنگ جامعه سوسياليستي را نيز به عهده دارد
پذيرد و در مقاومت بورژوازي سرنگون شده در روند سازمان دادن توليد، اقتصاد و فرهنگ جامعه سوسياليستي پايان مي

بهزادي تالش دارد تزهاي  .و ديگر نيازي به قهر نيست آيدمي "بر سر عقل"ها بورژوازي اين مرحله و در اين عرصه
روشن است كه اين درك  .، ثابت كندرا مبني براينكه نيازي به ديكتاتوري پرولتاريا وجود ندارد ،رويزيونيستها

تسين بيرون آمدند و ربطي به لنين رويزيونيستي از مبارزه طبقاتي است كه از درون آن خروشچف، برژنف، گورباچف و يل
شود و برعكس رفيق استالين همواره بر اين نظر بود كه با رشد سوسياليسم تضادهاي طبقاتي تشديد مي. و استالين ندارد

هاي خويش براي نابودي سوسياليسم و بازگشت به قدرت سياسي از بورژوازي با چنگ و دندان از تتمه نفوذ و توانائي
آنچه در مقابل ماست پيروزي نظريات رفيق استالين است كه از آن بايد براي آينده پند . كندفاده ميدست داده است

 . اي آنهاگرفت و نه نظريات رويزيونيستها و پيروان حزب توده
شوروي و در حمايت از آنها و هاي رويزيونيست در پيروي از تئوريسين هارويزيونيست مورد اعتماد شوروي رضا رادمنش

مطابق  ١٣٤٠سال دوم مورخ پائيز  ٣در مجله دنيا شماره لنينيستي درون حزب توده ايران، -برضد جريان ماركسيستي
در  "كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي"در مقاله در تجليل از نظريات رويزيونيستهاي شوروي،  ١٩٦١

ل يافته و به جاي حزب طبقه كارگر و دولت طبقاتي پرولتري تائيد اين نظر كه با پيشرفت سوسياليسم مبارزه طبقاتي زوا
نياز است و سخنان پيشين كهنه شده است در همنوائي با خروشچف دلقك  "دولت تمام خلق"و  "حزب تمام خلق"به 

 : نوشت حمله كرد و به رفيق استالين 
 
ها قرار گرفت قانونيوريك يك سلسله بيدر چنين شرايطي بود كه استالين حكم نادرست زيرين را كه مبناي توجيه تئ"

 :بيان داشت
اند به كش كه شكست خوردهچه قدر پيشرفت كنيم و هرچه قدر موفقيت به دست آوريم، خشم بقاياي طبقات بهرههر"

گردند و بيشتر به دولت شوروي زيان وارد مي يابد و به اشكال مبارزه حادتر متوسل ميهمان اندازه بيشتر شدت مي
 ""ازندس
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 .ببيند خويشهاي رويزيونيستي را كه منجر به فروپاشي شوروي شد به چشم رضا رادمنش زنده نماند تا نتايج تئوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۱ 
 

 حزب طبقه كارگرها و پايان نقش ، اتحاديهدولت، شوراهابرخورد رويزيونيستي به ماهيت 
 .اندحزب در مورد دولت و شورا چه نوشته ٢٢ه مصوب كنگره ببينيد رويزيونيستهاي شوروي در برنام

نخست در مورد شوراها در همان سند باال در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت 
 :آيدعنوان زير مي

 
 شوراها و تكامل اصول دموكراتيك كشورداري -١"

ازمانهائي كه همه خلق را در برگرفته و مظهر وحدت خلقند، باالتر در جريان ساختمان كمونيستي نقش شوراها، يعني س
شوراها كه خصوصيات سازمان دولتي و اجتماعي را در خود جمع دارند بيش از پيش نقش سازمانهاي . خواهد رفت

 .هاي مردم در فعاليت آنها شركت وسيع و مستقيم دارندكنند كه تودهاجتماعي را ايفاء مي
صفحه ("...داندي نمايندگي مردم و بسط اصول دموكراتيك سيستم انتخاباتي شوروي را ضروري ميحزب تكميل شكلها

 ).چاپ فارسي ١٢١
 
 :آيدو در مورد دولت در همان سند باال تحت عنوان زير مي 
 
 . رفتن بيش از پيش نقش سازمانهاي اجتماعي باال -٢"

 دولت و كمونيسم
.... 
از طرف خود مردم خواهد  اداره مستقل جامعه كمونيستيجب تحول تدريجي آن به تكامل دولت نوع سوسياليستي مو"

اي زحمتكشان جمع خواهند شد اين جريان در ها، كئوپراتيوها و ساير سازمانهاي تودهگرديد كه در آن شوراها، اتحاديه
 حكم توسعه بيش از پيش دموكراسي 

 ).١٣٠صفحه (".امور اجتماعي است تامين كننده شركت فعال كليه اعضاء جامعه در ادراه
 

وظيفه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا عبارتست از ساختمان سوسياليسم و ": نوشت ١٩٦٢دسامبر  ٤نشريه پراودا مورخ 
پس از آن، آنطور كه تجربه دولت مانشان داد، ديكتاتوري پرولتاريا از ضرورت . ايجاد شرايطي براي گذار به كمونيسم

 ."شود به دولت همه خلقيكتاتوري پرولتاريا تبديل ميدولت د. افتدمي
 

 : توضيح داد ١٩٦٤نوامبر  ٦برژنف رويزيونيست روس در نشريه پراودا مورخ 
دولت همه خلقيِ ما كه عبارتست از تكامل طبيعي دولت ديكتاتوري پرولتاريا، مبينِ اراده و منافع همه خلق شوروي و "

 ".مدافع آن است
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سازمانهاي "، "زحمتكشان" "اتحاديه"، "شورا"، "توده"عبده بازي ها با عاريه گرفتن از مقوالت در تمام اين ش
به جاي ... و "ايتوده"، "همگاني"، "همه"، انكار ديكتاتوري پرولتاريا، جايگزيني "از طرف خود مردم"، "اجتماعي

ها را توده"ه از حزب را به همه نشان داده و در پي آن هستند كه وظيفه حزب را از آن گرفته، بي نيازي جامع ،طبقاتي

جلوه دهند كه گويا بهترين نوع دموكراسي و شركت مردم در سرنوشت خويش بوده و  "حاكم بر سرنوشت خويش
طبيعتا در اين تحليلهاي دهان پركن بوئي از مبارزه طبقاتي كه گويا ضرورتش از ميان . است دموكراسي سوسياليستي

. بايد جاي رهبري حزب را بگيرند "سازمانهاي مردمي"و يا  "هاشورا"، "هاتوده"رهبري . نيسترفته است، در بين 
 . طبيعتا اين درك رويزيونيستي با ماركسيسم لنينيسم قرابتي ندارد
آن عامل اساسي را كه وظيفه هدايت و  ،حزبضرورت رويزيونيستها براي اعمال نظريات رويزيونيستي خويش با نفي 

ولي شوراها ابزار . كنندگيرند و جاي حزب را با جاي شوراها عوض مياز وي مي ،ور و دولت را در دست داردرهبري كش
در كشور سوسياليستي، حزب است كه وظيفه . اعمال قدرت دولتي هستند و نه رهبري سياسي و ايدئولوژيك جامعه

حزب ممنوعيت  ظيفه دستگيري كمونيستها وو حتيكه دولت  شورائي، رهبري جامعه و دولت را برعهده دارد و نه 
-هاي بيو يا توده "شوراهاي كارگران، دهقانان و سربازان"رويزيونيستها دولت را زير پرده . را به عهده بگيردكمونيست 

و عمال نفي عامل  ، برضد ستاد فرماندهي پرولتاريا در جنگ طبقاتيشكل و قواره مردم بر ضد حزب و نفي حزب
دولتي كه سازمان امنيت و . دهندآنها دولت را در مقابل حزب قرار مي. انگيزندعني ماركسيسم لنينيسم برميي ،ايدئولوژي

 .تواند با كودتا كمونيستها را قلع و قمع كندارتش دارد و با پليس خويش مي
ودبخودي جنبش طبقه رهبران جنبش كمونيستي هرگز دنباله رو جريانهاي خ. لنين هرگز با اينگونه شوراها موافق نبود
خطر وجود اين آنها واقف بودند كه در شرايط تسلط طبقاتي بورژوازي هميشه . كارگر و يا فضاي مسموم عمومي نبودند

هاي مردم با شستشوي مغزي به مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان و توده "قلم در دست دشمن است"تا زماني كه  ،دارد
دادند و به همين جهت در روند مبارزه اي چك سفيد نميبه هيچ جنبش توده رهبران كمونيست هرگز. بيراهه رود

تا زمانيكه اين شوراها در زير سلطه و نفوذ منشويكها بودند  "همه قدرت به دست شوراها"انقالب اكتبر با دادن شعار 
وگرنه . ستي قرار گيرندشوراها تنها زماني انقالبي هستند كه تحت رهبري سياست انقالبي و كموني. موافقت نكردند

اين است كه كمونيستها هرگز با اين شعارهاي ضد . ها هرگز ضمانتي براي ماهيت مترقي آنها نيستصرف حضور توده
كمونيستي كه كارگران به حزب نياز ندارند و خودشان خود را آزاد مي كنند كه ساخته و پرداخته انديشمندان بورژوازي 

اند و حتي تا به امروز نيز ونيستها براي نفي حزب، پرچم شوراهاي غير طبقاتي را بلند كردهرويزي. است موافق نبوده اند
زنند شورا را در مقابل جا مي "كمونيست"شما شاهديد كه برخي سازمانهاي سياسي اپوزيسيون ايراني كه خودشان را 

رويزيونيستها از اين شعبده بازي با خبرند، ولي  البته آنها نيز مانند. انددهند كه به كلي دو مقوله متفاوتحزب قرار مي
 .هدف آنها فريب مردم و ايجاد تفرقه در جنبش كمونيستي است

دموكراسي "را در مقابل حزب قرار داده و  "شورا"يونيستها و همه دشمنان ماركسيسم لنينيسم تالش دارند تا رويز
 ٨نشريه شماره  "درباره اصول لنينيسم"الين در اثر خود است .معرفي كنند "ديكتاتوري پرولتاريا"را بديل  "شورائي

در مورد شورا و قدرت شوروي و ربط آن به ديكتاتوري  ٢٦-٢٥لنينيستي توفان در صفحه -سازمان ماركسيستي
 :آوردپرولتاريا مي



۲۳ 
 

 
عني است كه اين مپيروزي ديكتاتوري پرولتاريا به -مثابه شكل دولتي ديكتاتوري پرولتارياقدرت شوروي به -٣"

. بورژوازي سركوب شود، ماشين دولتي بورژوائي درهم شكند، دموكراسي پرولتري برجاي دموكراسي بورژوائي بنشيند
كمك آنها انجام داد؟ بدون ترديد آن توان اين كار عظيم را بههائي است كه ميولي چه سازمان. آين مطلب روشن است

. زمينه پارلمانتاريسم  بورژوائي نشو و نما  يافته براي چنين كاري كافي نيست ي پرولتاريا كه برهاي سازماني كهنهشكل
وائي را بازي كند، نه تواند نقش گوركن ماشين دولتي بورژهاي نوين سازماني پرولتاريا كه ميپس كدام است آن شكل

جاي دموكراسي بورژوائي بنشاند تواند دموكراسي پرولتري را بهتواند اين ماشين را درهم شكند و نه فقط ميفقط مي
 بلكه قادر است كه پايه قدرت دولتي پرولتري قرارگيرد؟

 ".اين شكل نوين سازماني پرولتاريا شوراهاست
 

حزب و طبقه كارگر در سيستم ديكتاتوري  -در باره مسايل لنينيسم در بخش  "استالين در اثر جاوداني ديگرش 
 :نويسدبه صراحت مي "پرولتاريا

 
 )تكيه از توفان( "اها مظهر بالفصل ديكتاتوري پرولتارياشور"
 

در برابر  "دموكراتيك"بديلي  "شوراها"خواهند از هستند و به اين ترتيب نقاب چهره رويزيونيستها را كه مي
توسط وري پرولتاريا در قالب دولت هستند، دولتي كه تشوراها شكل ديكتا. كشدپرولتاريا بسازند پائين مي "ديكتاتوري"

 .شودحزب طبقه كارگر هدايت مي
 

 .تاريخ كدام نظريات را مورد تائيد قرار داده استتحوالت گفتند و سير توفانيها چه ميحال ببينيم كه 
معادل  ١٣٥٠مورخ فروردين  ١٧نشريه شماره  "مپرياليسمسوسيال ا"در جزوه   "لنينيستي توفان-ماركسيستي"سازمان 
 : وشتدر اين زمينه ن ١٩٧١مارس 

 
طبقات فرمانرواست بكلي  النينيستي دولت را كه ماشين فشار طبقه ي -يرويزيونيستهاي شوروي مفهوم ماركسيست"

تمجيد . هاي بورژوائي را در مورد دولت بدون طبقات و دولت مافوق طبقات دوباره به پيش كشيدندبدور افكندند و افسانه
محافل جنگ طلب امپرياليستي، تفكيك وزارت خارجه آمريكا از وزارت جنگ آيزنهاور و تجليل كندي، جدا كردن آنها از 

 .گيردآن كشور و غيره و غيره همه از درك بورژوائيِ دولت و عدم توجه به پيوندهاي طبقاتي سرچشمه مي
وي دست رويزيونيستهاي شوروي با اتكاء به همين درك بورژوائي از دولت به نفي آشكار ديكتاتوري پرولتاريا در شور

ساخته شده و بنابراين احتياجي به ديكتاتوري پرولتاريا نيست و دولتي  آنها مدعي شدند كه سوسياليسم در شوروي. زدند
 .كه وجود دارد دولت تمام خلق است
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تواند وجود داشته باشد، مفهوم دولت با مفهوم داند كه دولت همه خلق نميولي هر آشنا به الفباي ماركسيسم مي... 
تضادهاي طبقاتي  آشتي ناپذيريدولت محصول و تجلي ": گفتلنين مي. جا جمع شودتواند در يكنمي "ه خلقهم"

حدود  آنآيد كه تضادهاي طبقاتي در آنجا، در آن زمان و در دولت در آنجا در آن زمان و در حدودي پديد مي. است
-كند كه تضادهاي طبقاتي آشتيد دولت ثابت ميو بالعكس وجو. آشتي پذير باشند توانند نميبطور ابژكتيف ديگر 

قسمت  ٢لنين منتخبات فارسي جلد .(دولت فقط در جائي وجود دارد كه تضادها و مبارزه طبقاتي موجود است.... ناپذيراند
 ).٢٢٥ص  ١

يز خود بخود دولت ن ،مرحله دوم سوسياليسم يعني كمونيسم از ميان برخيزد مبارزه طبقاتي بر اثر  وصول بهكه و آنگاه 
ديكتاتوري پرولتاريا آخرين شكل دولت است كه به جامعه بي طبقات . خيزدرود و از ميان برميرو به اضمحالل مي

ندارد و هدفش تخريب  لنينيسم-ي شوروي كمترين مشابهتي با ماركسيسمادعاي رويزيونيستها. گرددمنتهي مي
اينكه بورژوازي دولت خود را به نام دولت . است به نام دولت تمام خلقديكتاتوري پرولتاريا و احياء ديكتاتوري بورژوازي 

اي نيست، نيرنگ هميشگي بورژوازي است و و ديكتاتوري خود را به نام دموكراسي ناب جا بزند امر تازهتمام خلق 
 ).٢١و  ٢٠صفحات(".د داشته باشندنتوانشوروي، ادعاي ابتكاري در اين زمينه نمي يبورژواهاي نوخاسته

 
رويزيونيستها در آن . است) ١٩٧١(١٣٥٠و ) ١٩٦٨(١٣٤٧اين سخنان ماركسيست لنينيستهاي توفان مربوط به سال 

-كردند و توفانيبرژنف پافشاري مي-دوران بر نابودي شوروي سوسياليستي با حمايت از تزهاي رويزيونيستي خروشچف

، "دگماتيك"احياء حزب طبقه كارگر ايران بودند به ها را كه از جنبش كمونيستي ايران تجليل كرده و در پي 
 .نمودندمنتسب مي "شوروي ستيزي" و "ماجراجوئي"

توده ايران در تمام دوراني كه رويزيونيسم بر حزب كمونيست شوروي استاليني غلبه كرد و از يك كشور  بحز
ها در ا روز آخر نيز از مطامع شورويروي اين حزب بود و تدنباله ،ياليستي كشوري سوسيال امپرياليستي ساختسسو

-شد و تئوريبر سر كار آمد نيز مدافع گورباچف  ١٩٨٥در حتي زماني كه گورباچف . حمايت نمودو ايران جهان سراسر 

را ] )فضاي باز سياسي(و گالسنوست ) اصالحات اقتصادي(پرسترويكا ["شفافيت و بازسازي" هاي ضد كمونيستي
به عضو كميته مركزي حزب رويزيونيست شوروي يلتسين  "رفيق"، زمانيكه ها بعد از گورباچفو تن پذيرفت و تبليغ كرد

كه ما ديگر كمونيست نبوده ضد  حالي كردممنوعيت فعاليت كمونيستها دست زد و به حزب توده و احزاب برادرشان 
حزب توده ايران باقي نماند تا ديگر راهي براي وجود نداشت و براي حزب توده  ادامه تجاهلامكان  ،كمونيست هستيم

گردد و در عين فرار از برخورد به آوري اسناد و شواهد پراكنده بهبراي تسكين كادرها و اعضاي خويش به دنبال و جمع
روي از زيگانف براي اتخاذ مواضع جديد خويش و دنباله "كمونيستي"گذشته رويزيونيستي خويش، توجيهات 

 .ظمت طلب روسي دست بزندرويزيونيست و ناسيوناليست ع
 -بحث اوليه، پيرامون علل و عوامل فروپاشي اتحاد شوروي و اردوگاه سوسياليسم" ٢٩-٢٧حزب توده ايران در صفحات 

بدون اينكه به نبرد عظيم ، بعد سال ٢٩ يعني ١٣٧٦مورخ بهمن  "سند مصوب چهارمين كنگره حزب توده ايران
اب كمونيستي چين و آلباني از يك طرف و حزب رويزيونيست شوروي از جانب ميان احزايدئولوژيك كه در اين زمينه 

ابتداء به  ، انشعاب رويزيونيستها را از جنبش كمونيستي فراهم ساخت، اشاره كندبزرگترين در گرفته بود و موجبات ديگر 
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تزهاي  رامونساكن در مورد علل فروپاشي شوروي و مصوبات كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيست شوروي پي
 : نويسدمي اند،كه گويا بيكباره از آسمان افتاده "حزب همه خلقي"و  "دولت همه خلق" رويزيونيستي

 
. اين نگرش جديد به ماهيت دولت سوسياليستي، بر فروضي استوار بود كه با واقعيات عيني اجتماعي منطبق نبودند"

-تفاوت"بر اين فرض استوار باشد كه  توانستتنها مي "ه همه خلقارگان بيانگر منافع و اراد"تعريف از دولت به عنوان 

شوروي از نظر طبقاتي منافع يكساني  "خلق"اند و مجموعه در سطح جامعه از ميان رفته "هاي عيني منافع طبقاتي
گاه نظري به معناي نفي وجود طبقات و مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي بود، هم از ديدچنين فرضي، كه . دارند

نخست اينكه اين نگرش تاره (.المللي، غير قابل توجيه بودتاريخي داخلي و بين -سوسياليسم و هم از ديدگاه عيني
نيست، خيانت به  "غيرقابل توجيه"نيست، حداقل متعلق به دوران خروشچف است و ثانيا اين نظريات، نظريات 

 ).يه همه جا از توفانتك-شود و نامش رويزيونيسم استسوسياليسم محسوب مي
روند ها، در اين سال "ساالرانهضد انقالب فن"اقدامات خروشچف، در جهت محدود كردن قدرت دستگاه اداري دولتي و 

 -خروشچف سوسياليسم را نابود كرد(كرده بود ساالر و اداري دولتي را كمابيش كندرشد و قدرت گرفتن قشرهاي فن
-هاي قدرتيابنده دستگاه اداري دولتي، كه از زمان كنگره بيستم به بعد، عالوه برانگيرهاما نيروي رشد . )تكيه از توفان

اي روزافزون، نقش نظارت حزب بر دولت را، به زير هاي مادي و اقتصادي نيز به دست آورده بود، به گونهطلبانه، انگيزه
ها در حزب به اين مساله، و محدود ماندن بحث اي كنگره بيستمو ريشهسفانه، عدم برخورد ساختاري متا. بردسئوال مي

استالين، به تداوم اين روند ياري رساند، و حزب را بيش از پيش در برابر دستگاه  "كيش شخصيت"چارچوب انتقاد از 
رشد "در طول مدت اجراي برنامه  هاي نادرست اقتصادي نيز، كهبرخي سياست. اداري رشد يابنده دولتي تضعيف كرد

هاي مولد اقتصادي و ايجاد درآمدها و امتيازات غيرمجاز براي ، به شكلي فزاينده زمينه ساز رشد فعاليت"فسريع مصر
ها در درون حكومت، نقشي مهم گيري اين اليههاي باالي دستگاه اداري دولتي شده بودند، به سهم خود قدرتاليه

 .بازي كردند
فهاي و ادعاهاي خود معتقد نيستند و ارزيابي خود را بر اما و اگر استوار هنوز هم به حر(ها درست باشند،اگر اين ارزيابي

) توفان -آنوقت آيا روسيه هنوز سوسياليستي است يا نيست؟ نباشنددرست  هاگويند اگر اين ارزيابيكنند، ولي نميمي
اداري دولتي بر ساختار آنگاه مصوبات كنگره بيست و دوم حزب را، نشانه بارز تاثير جدي و مخرب ديدگاه دستگاه 

براي اولين بار در . سياسي جامعه و نقطه عطف مهم تاريخي در روند رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي بايد دانست
اين تغيير، كه . داده بود تاريخ سوسياليسم، سياست، بر نظريه و ايدئولوژي پرولتاريا حاكم شده و آن را در خدمت خود قرار

معكوس شدن رابطه ميان حزب و دولت و سلطه عملي دولت بر حزب بود، مساله برتري امر  بيش از هر چيز بيانگر
پرولتاريا در جامعه سوسياليستي را به شدت تضعيف كرد، و راه را براي سلطه بالمنازع ديدگاه و منافع دستگاه اداري 

 .دولتي، بر همه ابعاد سوسياليستي، هموار ساخت
با مخدوش شدن مرزهاي طبقاتي، . لت سوسياليستي، بسيار مهم و تعيين كننده بودپيآمدهاي اين تغيير ماهيت دو

به سمت اداري  هاي غيرپرولتري از دست داد، و بيش ار پيش،مصونيت خود را در برابر ديدگاه "دولت همه خلقي"
دولتي قرار  ه اداريمنافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به صورتي فزاينده در سايه منافع دستگا. كردن، پيش رفت
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و سوء استفاده از، مقام براي فساد اداري . دموكراسي سوسياليستي جاي خود را به دموكراسي اداري و صوري داد. گرفت
هاي مادي طبقاتي، خالقيت و در غياب انگيزه. كسب امتيازات ويژه سياسي و اقتصادي، روز به روز گسترش يافت

اين امر هرچه بيشتر باعث به تعويق . عملي و رضايت از وضع موجود دادبي سائي وآپشتكار در كار جاي خود را به تن
از جمله برنامه (ها، و گاه حتي عدم اجراي آنهاهاي اقتصادي حزب و دولت، ناتمام ماندن بسياري از پروژهافتادن برنامه

 "....ه شدن آهنگ رشد اقتصادي شدآهست در نهايتو ، )آوري مدرن و استفاده گسترده از آن در روند توليدرشد فن
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 يك تئوري رويزيونيستي خروشچفي "حزب تمام خلق"

در همان سند باال در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان 

 :آيدزير مي

 
 دار كمونيسمحزب در دوران ساختمان دامنه-٧"

-حزب كمونيست طبقه كارگر به پيشسياليسم در اتحاد شوروي و تقويت وحدت جامعه شوروي در نتيجه پيروزي سو

و نفوذ رهنمون خود را در كليه شئون زندگي اجتماعي بسط داده  آهنگ مردم شوروي و به حزب تمام مردم تبديل شده
البي با عظمت عقل و شرف و وجدان دوران ما و مردم شوروي است كه به انجام تحوالت انق -حزب. است

 ).تكيه از توفان)(١٦١صفحه ("...مشغولند
 

يك شيوه كار رويزيونيستي  ع مورد مداقه قرار نگيردوقطار كردن عبارات غير طبقاتي پشت سرهم براي اينكه اصل موض
اين عبارت غيرطبقاتي را حتي جان اف كندي هم  ."عقل و شرف و وجدان دوران ما و مردم شوروي است-حزب". است
حزب ستاد . يست جاي شوروي را با آمريكا عوض كنددموكرات آمريكا بر زبان آورد، كافتواند در مورد حزب مي

امان حزب مغز متفكر پرولتاريا در نبرد بي. فرماندهي پرولتاريا، رهبري ايدئولوژيك و سياسي وي در مبارزه طبقاتي است
 .طبقاتي استحزب، م وجدان هم انديشه و ه. طبقاتي است و داراي ماهيت طبقاتي است
داري در احياء سرمايه  "افسانه ""مقاله منوچهر بهزادي تحت عنوان  در ٢در همان مجله دنيا سال هفتم شماره 

با  "حزب تمام خلق"در حمايت از نظريات رويزيونيستي حزب كمونيست اتحاد شوروي پيرامون نظريه  "شوروي

 :آيدمي ،هاي رويزيونيستي برخورد ماركسيستي لنينيستي داشتندن تئورياشاره به نقل قول رفقاي چيني كه به اي
 
حزب مدافع منافع هم اينست كه  "استدالل"تنها . داندمي "رويزيونيستي"رهبري حزب كمونيست چين اين نظر را "

ژوئيه  ١٤، مورخ سر مقاله ژن مين ژيبائو(حزب تمام مردم نمي تواند وجود داشته باشداست و بنابر اين  طبقه معيني
 ).تكيه همه جا از توفان().است ٢٩نقل اين نقل قوا از همان مجله دنيا صفحه  ٥٤-٤٧، ترجمه آلماني صفحات ١٩٦٤

 
 "كمونيستي"تواند وجود داشته باشد و اين حاكي از درك مي "حزب تمام خلق"اين مسئله كه چرا  دو آنوقت در تائي

 : نويسداست مي
 
حزب كمونيست مدافع منافع طبقه حزب داراي ماهيت طبقاتي است، و در اينجا به طور مشخص،  شوداينكه گفته مي"

راهنما و راه گشاي بشريت به سوي جامعه بدون طبقه، بدون دولت، ... سوسياليسم علمي كارگر است، به چه معناست؟
تواند ا به خصلت انقالبي خود مياي كه بنتنها طبقه. فارغ از استثمار و فقر و جهل، بسوي جامعه كمونيستي است

پرچمدار چنين جنبشي باشد طبقه كارگر است، و تنها نيروئي كه قادر است چنين مبارزه طوالني و دشواري را سازمان 

ولي مسئله به . وجود ندارد كمترين ترديديدر اين حقايق ... دهد، سازمان سياسي طبقه كارگر، حزب كمونيست است
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استثمار شوندگان و  همهزحمتكشان،  همهايست كه مدافع منافع طبقه كارگر تنها طبقه. بدياهمين جا خاتمه نمي

منعكس كننده تمايالت و آرزوهاي زحمتكشان و  همهنتيجه اينكه حزب او نيز مدافع منافع . است همه بشريت مترقي

و در راه تحقق برنامه  ا بپذيردلنينيسم ر-بشرطي كه ماركسيسم -تواندمي همه كسبنابراين . است همه بشريت مترقي

 .عضو حزب كمونيست بشود-حزب طبقه كارگر صادقانه مبارزه كند
منشاء در اينجا ديگر . بمحض اينكه كسي وارد حزب كمونيست شد، با ساير اعضاء حزب داراي حقوق متساوي است

 .)تكيه همه جا از توفان) (همانجا(" طبقاتي مالك قضاوت در باره عضويت حزب نيست
 

طبقه كارگر، همه استثمارشوندگان . استدالل كندمبهم و مخدوش تواند اين چنين تنها يك رويزيونيست مي! جلل خالق
 . كند تا اصل مسئله گم شود مي را همسان قرار دهد و پشت سر هم رديف ، همه كسو همه بشريت مترقي

ذ رواني در خواننده است و گرنه عبارت صحيح و بيشتر يك تاكتيك موذيانه براي نفو  "همه كس"استفاده از واژه 

توانند برنامه حزب و ماركسيسم اتفاقا به علت وجود جامعه طبقاتي نمي "همه كس"است زيرا  هر كسروشن 

آنوقت چگونه است . حتي در جامعه سوسياليستي نيز همه كارگران حتي عضو اتحاديه كارگري نيستند. لنينيسم را بپذيرند

اگر به نظر رويزيونيستهاي حزب توده آسا كمونيست مي شوند؟ معجزه "همه كس"داري ر سرمايهكه در يك كشو

است، چه  "همه كس"و حزب   "حزب همه بشريت مترقي"و نه  "حزب طبقه كارگر"همان  "حزب تمام خلق"ايران 
رفقا چيني موافقيم و از  نيازي به مخالفت با نظريات حزب كمونيست چين دارند؟ كافي است بنويسند كه ما با نظر

و نه نظر و  "همه"را مي فهميم و نه حزبي كه گويا بايد از نظر  "حزب طبقه كارگر"همان  "حزب تمام خلق"
-كند بر زبان نمي "رفع سوء تفاهم"تواند ولي رويزيونيستها اين عبارت ساده را كه مي. ايدئولوژي طبقه كارگر دفاع كند

اي نبود كه همه بر مسئله غير اين صورت نيازي به طرح جديد است، زيرا در "همه"ع همان آورند زيرا منظورشان در واق
شود با الهام از هومانيسم ماركسيسم حتي به استدالل رويزيونيستها را مي. كنندسر آن توافق دارند و براي آن مبارزه مي

يسم ماركسيسم نجات بشريت از چنگال نظام چون بر اساس هومان ،تسري دادنيز  رانداسرمايهشامل  ،تمام خلقحزب 
و منافع انسان و انسانيت را در مركز همه تحوالت  دهدداران را نيز نجات ميدر تحليل نهائي خود سرمايه داريسرمايه

. رزمدداران نيز مياين هسته هومانيسم ماركسيسم است كه در بطن خود براي نجات حتي سرمايه ،دهدجهان قرار مي
. داران نيز هستشود نتيجه گرفت كه حزب طبقه كارگر در تحليل نهائي حزب سرمايهنمي ماركسيستياين حكم  ولي از

منافع وي  دشود كه هيتلر هم بشر است و باياز دفاع كمونيستها از بشريت كه مفهومي آرماني دارد اين نتيجه گرفته نمي
ماهيت بحثي است كه در مخدوش كردن ط براي خلط مبحث و اين نوع عبارتپردازي رويزيونيستي فق. را در نظر گرفت

روي آنها از خروشچف آسمان ريسمان بافي رويزيونيستها افشاءگر خود آنها و دنباله. جنبش كمونيستي در گرفته است
دهد كه در گذشته چقدر دروغ انتقاد كنوني آنها كه بسيار سست و بدون عمق و پيگيري است، نشان مي. است

   .كردند تا نظريات خروشچف را جا بيندازندي ميسرهمبند
 

-روشن است كه رويزيونيستهاي حزب توده ايران دنباله روي شوروي رويزيونيستي بودند و همه اصول ماركسيسم
 .لنينيسم را به دور افكندند
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در زمينه  ١٣٥٠مورخ فروردين  "سوسيال امپرياليسم" ١٧در نشريه شماره  "لنينيست توفان-سازمان ماركسيستي"
 : نوشت "حزب تمام خلق"افشاء رويزيونيستي 

 
آن  "آهنگگردان پيش"دانند كه مفهوم حزب با مفهوم طبقه در ارتباط است، حزب قسمتي از طبقه است، همه مي"

شود در جامعه كمونيستي كه طبقات و مبارزه طبقاتي محو مي. آيدحزب براي رهبري مبارزه طبقاتي به وجود مي. است
 حزب همه خلق افسانه بورژوازي است كه از واقعيت وجود طبقات متضاد و مبارزه طبقاتي. حزب هم محو خواهد شد

اما پرولتاريا كه . نافع تمام ملت جلوه دهدممدافع و كوشد خود و حزب خود را بر باالي طبقات و نماينده هراسد و ميمي
زند و پيوسته جنبه طبقاتي حزب خويش را فريبي بورژوازي پشت پا مي افرازد بر اين مردمپرچم مبارزه طبقاتي را برمي

به علت خصلت اين طبقه قادر است در  -و فقط حزب پرولتاريا -زيرا كه حزب پرولتاريا. داردكند و محفوظ مياعالم مي
از دفاع از منافع  دار شودهر لحظه كه ماهيت اين حزب خدشه. مراحل مختلف انقالبي مدافع منافع خلق زحمتكش باشد

 .خلق زحمتكش باز خواهد ماند
اند كه اوال جامعه آنها ديگر جامعه طبقاتي نيست و ثانيا حزب كمونيست اتحاد شوروي از اي شوروي مدعيرويزيونيسته

كنند تا در اينجا نيز آنها پيوند حزب را با طبقه حذف مي. صورت حزب طبقه كارگر به حزب تمام خلق مبدل شده است
توانند حزب رويزيونيستي شوروي را كه حزب بورژوازي نوخاسته شوروي است حزب بدون طبقه، حزب تمام خلق جلوه ب

: خوانيمچنين مي "از حزب طبقه كارگر تا حزب تمام خلق شوروي"ها به نام اي از انتشارات رويزيونيستدر رساله. دهند
زند تا صفوف خود را از رخنه عناصر غير پرولتاريائي دست مي اگر در آغاز دوران انتقال، حزب بشديدترين اقدامات"

نگهداري كند، همينكه مسائل اساسيِ دوران گذار حل شد حزب درهاي خود را بر روي كليه كساني كه صميمانه 
به اين طريق است كه حزب ... گشايدآرزومند شركت فعال در ساختمان سوسياليسم و كمونيسم هستند، چارطاق مي

 ."شودهنگ طبقه كارگر روز به روز بيشتر به بخش پيشرو زحمتكشان، بخش پيشرو تمام خلق شوروي تبديل ميآپيش
 

مسايل "و معلوم نيست منظور از  -"مسائل اساسي دوران گذار حل شد"مطابق اين ادعاي رويزيونيستها همينكه 
فته است، ديگر از رخنه عناصر غيرپرولتاريائي ديگر مبارزه طبقاتي خاموشي پذير -دوران گذار چه مسائلي است "اساسي

هاي انقالبي بلشويك شوروي در كمونيست. توان درهاي حزب را چارطاق گشوددر حزب هراسي نيست، ديگر مي
ها، امري طبيعي است زيرا كه اند كه انكار مبارزه طبقاتي در شوروي از طرف اپورتونيستاعالميه خويش چه خوب نوشته

 .اندمبارزه نقش ضد خلقي دارند و در پوشاندن آن ذينفع آنها در اين
انكار طبقات و مبارزه طبقاتي در شوروي به منظور تبديل حزب طبقه كارگر به حزب بورژوازي نوخاسته شوروي صورت 

  ).٢٢و  ٢١صفحات (".گيردمي
 

يعني  ١٣٧٦نيستي خروشچف در سال در مورد تزهاي رويزيو ١٩٥٦حال ببينيم رويزيونيستهاي حزب توده ايران بعد از 
 :گوينددر همان جزوه علل فروپاشي شوروي چه ميبيش از چهاردهه، 
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 "حزب همه خلق شوروي"
سلطه منافع و ديدگاه دستگاه اداري تنها رابطه ميان حزب و دولت را تغيير نداد، بلكه تضعيف ماهيت و تركيب پرولتري "

كنگره بيست و دوم، در مصوبات خود . ها به درون حزب پيشآهنگ نيز گشوددگاهحزب، راه را براي نفوذ اين منافع و دي
كنگره، ! "به حزب همه خلق شوروي تبديل شده است -حزب طبقه كارگر -حزب كمونيست"اعالم كرد كه از اين پس 

ساختمان شركت فعال در "را  "ضابطه اصلي عضويت در حزب"همچنين با تغييرات اساسنامه حزب كمونيست شوروي، 
بدين ترتيب، نه تنها ماهيت پرولتري حزب به زير سئوال رفت، بلكه معيارهاي طبقاتي براي . اعالم كرد "كمونيسم

 .عضويت در آن نيز، به طور جدي تضعيف گرديد
به روي همه كساني كه هاي آن ، و گشودن دروازه"همه خلقي"بدين ترتيب، تغيير ماهيت حزب پرولتاريا به يك حزب 

يعني همه شاغلين جامعه بدون در نظر گرفتن پايگاه و مواضع طبقاتي  -دارند "كت فعال در ساختمان كمونيسمشر"
با توجه  به معيارهاي . پرست دولتي به درون حزب هموار كردهاي مقامراه را براي گسترش و تقويت مواضع اداري -آنها

كمي اعضاء، نه لزوما در جهت تقويت پايگاه پرولتري ها، به خوبي روشن است كه رشد عضوگيري حزب در اين سال
توان حدس زد كه بسياري از مي. ساالر، درون آن بودهاي اداري و فنحزب، بلكه عمدتا در مسير تقويت مواضع اليه

و جوي بلكه در جست  شد،تر نيز ميزمان در ميان آنها ضعيف راين افراد، نه بر مبناي اعتقادات ايدئولوژيك، كه به مرو
 .آورندكرد، به حزب روي ميكسب امتيازات ويژه اقتصادي و سياسي، كه عضويت در حزب براي آنها ايجاد مي

-هاي اداري، از درون دولت به داخل حزب، و صدور پديده مقامديگر به افزايش نفوذ ديدگاه آنچه كه بيش از هر چيز

بسياري از رهبران و كادرهاي باالي . ان حزب و دولت بودجوئي درون آن دامن زد، مخدوش بودن مرزهاي ساختاري مي
هاي بلندپايه دولتي نيز داشتند و عالوه بر وظايف سياسي، مسئوليت اداره امور روزمره اقتصاد كشور را نيز حزب مقام

 روشچف، برغمآغاز شده بود، در زمان خ "رشد سريع صنعتي"اين پديده، كه از زمان استالين با برنامه . دار بودندعهده
تداخل مرزهاي ساختاري حزب و دولت، نه . هاي او براي مبارزه با دستگاه اداري دولتي، گسترش نيز يافته بودتالش

شد، بلكه منافع حزب هاي مادي و سودجويانه براي عضويت افراد در حزب ميتنها زمينه ساز به وجود آمدن انگيزه
گرائي سياسي و اقتصادي به عمل . زددر جهت حفظ وضعيت موجود، گره ميبيش از بيش با منافع بوروكراسي دولتي را
، "نفي دائمي وضعيت موجود"گرفت، و وظيفه كمونيستي ريج جاي خالقيت و نوآوري و دورانديشي كمونيستي را ميدت

شايد بيش از هر  اين پديده. افتاددر تناقض مي "حفظ امتيازات شخصي موجود"اي روزافزون، با انگيزه مادي به گونه
هاي خروج از نشان دادن راه آنها به جاي نقد دايم وضعيت، و. خوردگروه ديگر، در ميان روشنفكران حزبي به چشم مي

 .هاي دولت قرار دادندمشكالت، به طرزي فزاينده توان نظري خود را در خدمت تائيد وضعيت موجود و توجيه سياست
ستي بر ضرورت تشديد آموزش ايدئولوژيك اعضاي خود و كارگران و زحمتكشان بدين ترتيب، در حالي كه حزب به در

كردند و به تضعيف ورزيد، روندهاي درون حزب در جهت خالف آن حركت ميدر سطح جامعه به طور مداوم تاكيد مي
-شد، كه اليهل ميايدئولوژي پرولتري به تدريج به پوسته خارجي بد. رساندندمي لتري آن ياريوهر چه بيشتر ماهيت پر

پيشآهنگ، هر . بردندخوردند و تحليل ميهاي رشد يابنده انگلي و فرصت طلب اداري در پناه آن حزب را از بيرون مي
افتاد، و جامعه سوسياليستي، بر كرد، به دور مياي كه آن را نمايندگي ميچه بيشتر، از وظايف تاريخي خود و از طبقه

 ".شدسازش، به سمت بحران همه جانبه سياسي و اجتماعي، كشيده ميتاريخ رغم همه دستآوردهاي عظيم و
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بينيم كه حزب رويزيونيستي توده ايران نيم قرن بعد از اختالفات نظري در جنبش كمونيستي بيادش آمده است كه مي

 ،عليرغم اين. اندت گرفتهدر دس پرستان زمام قدرت راماهيت حزب طبقه كارگر در شوروي تغيير كرده و بروكراتها و مقام
هاي حزب توده هنوز هم تئوريسين.  بوده است "كمونيستي"به نظر اين حزب ، حزب رويزيونيستي اتحاد شوروي هنوز 

اين استالين بود كه به تشديد . به مخدوش كردن مرزها براي تبرئه خروشچف و ساير پيروان رويزيونيستش مشغولند
با حضور  ١٩كرد و اين نظر در گزارش مالنكف به كنگره اختمان سوسياليسم تكيه ميمبارزه ايدئولوژيك در دوران س

، "گذار مسالمت آميز"، "همزيستي مسالمت آميز"هاي و اين خروشچف بود كه با تئوري. رفيق استالين بازتاب يافت
ا به درون حزب كمونيست ايدئولوژي بورژوائي ر... و "دولت تمام خلق"، "حزب تمام خلق"، "مسابقه مسالمت آميز"

كرد و همه را اين استالين بود كه با مقامپرستي در حزب با چاكرمنشي و ستايش فردي افراد مبارزه مي. شوروي رخنه داد
كرد هر چه به سوسياليسم نزديكتر شويم مبارزه طبقاتي حادتر خواهد خواند و اشاره ميبه وفاداري به طبقه كارگر فرا مي

 : ن بود كه در پاسخ به نامه شاتونوفسكي نوشتاين استالي. شد
 
... شايد. ي شما آمده باشدشايد اين نكته به طور تصادفي در نامه. رانيدبه من سخن مي "ارادت"ي خود از شما در نامه"

ي اين شيوه. ارادت به اشخاص دست بكشيد "اصل"اما اگر اين جمله تصادفي نيست، مايلم به شما اندرز دهم از 
اما آن را با . اين امر خوب و مفيد است. ي كارگر، به حزب آن، به دولت آن باشيدارادتمند به طبقه. شويكي نيستبل
با درودهاي كمونيستي . ي روشنفكران سبك مغز خلط ننمائيدي عبث و بيهودهبه اشخاص يعني اين بازيچه "اخالص"
 ).١٣ت آثار جلد ي استالين به شاتونوفسكي كليانقل از نامه("استالين -
 

قيام كرد و با كودتا در كميته مركزي حزب و تغيير اساسنامه حزبي،  تشديد مبارزه طبقاتي خروشچف بر ضد همين نظريه
فرزند اين استالين بود كه با مقامپرستي مبارزه كرد و حتي حاضر نشد . كمونيستهاي بلشويك را از حزب تصفيه نمود

 ليبا يك ژنرال نازي تاخت زند و ،شداي محسوب ميا بود و سرباز سادههزيخود در جبهه جنگ را كه اسير نا
سوسياليسم و با هاي امروزش در دشمني نشاند كه مصاحبه "ايزوستيا"خروشچف داماد خود را به رياست نشريه 

رسانيد و  اين برژنف بود كه دخترش را به وزارت فرهنگ. موجب تهوع هر انسان صديقي است ،از خروشچف اشحمايت
اين ادعا كه كمونيستها حق ندارند در دولت شركت . هايش شدخواريمايه شرمساري مردم شوروي به علت فساد و رشوه

در حزب و در ايدئولوژي حاكم بر آن است و نه در شركت در  ،ريشه انحراف. كنند نيز يك ادعاي رويزيونيستي است
برعكس كمونيستها بايد در شوراها شركت كنند و اعتماد توده . آوردميفاسد به وجود  هميشه دولت ،فاسد حزبِ. دولت

 يها شركت نمايند و به چنان محبوبيتاآنها بايد در انتخابات شور. مردم را از طريق اين ارگانهاي حكومتي كسب نمايند
اين كنگره شوراها است كه . براي كنگره شوراها انتخاب كنندرا به عنوان نماينده در ميان مردم رسيده باشند كه آنها 

بلكه  ،خود زيان آور نيست يشركت در دولت به خود. كند و نماينده ديكتاتوري پرولتارياستهيات دولت را تائيد مي
برژنف است كه گورباچف -زيان آور حمايت از رويزيونيسم و تجليل از دوران ننگين خروشچف. وظيفه كمونيستي است

 .يلتسين را به دنيا آورد –
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با اشتياق منتظريد كه  "حزب تمام خلق"هاي حزب رويزيونيستي توده ايران در مورد بافيا بعد از اين همه تئوريشم
يك نظريه رويزيونيستي است و با ماهيت طبقاتيِ  "حزب تمام خلق"اين حزب از اين اشتباهات پند بگيرد و اعالم كند 

هبري آن كه براي ادامه مبارزه طبقاتي الزم است، در مغايرت قرار پرولتريِ حزب و اعمال ديكتاتوري پرولتاريا توسط ر

به . ولي حزب توده ايران در عوض، ديكتاتوري پرولتاريا را از تمام برنامه خود حذف كرده است. دارد

سازد استقرار ديكتاتوري غيرپرولتري باشد و بخواهد ديكتاتوري بورژوائي را مستقر اشبرنامه اين ترتيب حزبي كه هدف ،
  .    رويزيونيستي استماهيتا طبقه كارگر و حزبي و دشمن  "حزب تمام خلق"ي هوادار حزب منطقا
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 عدم امكان ادامه مبارزه طبقاتي  در شوروي بدون رهبري حزب طبقه كارگر
را عليرغم  ارگر و ديكتاتوري پرولتارياهرگز مبازه طبقاتي و اهميت كار سياسي، اهميت وجود حزب طبقه كرفيق استالين 

مسابقه "رويزيونيست با تزهاي  نبود كه بعدا خروشچف پندارهائيوي اسير . پيشرفتهاي اقتصادي فراموش نكرد
مطرح  "دولت تمام خلق" و "حزب تمام خلق"و  "گذار مسالمت آميز"، "همزيستي مسالمت آميز"، "مسالمت آميز

و را فراهم كرد  كمونيستهاي صديق را در جهان و اتحاد جماهير شوروياز اري ي بسيمموجبات سردرگنمود و 
سياسي، تربيت و آموزش كادرهاي ايدئولوژيك و به اهميت مبارزه همواره  رفيق استالين .كشاندسوسياليسم را به نابودي 

 .داشتتوجه الزم را مبذول مي حزبي
نخستين كنگره پس از جنگ و آخرين كنگره روزگار (رويدر گزارش به كنگره نوزدهم حزب كمونيست اتحاد شو

 : چنين گفته شده بود) استالين
 
زيان جبران ناپذيري به مصالح كم بها دادن به اين فعاليت ممكن است . حزب است وظيفه مقدمفعاليت ايدئولوژيك "

ذ ايدئولوژي سوسياليستي به معناي ما بايد پيوسته به خاطر داشته باشيم كه هرگونه تضعيف نفو. حزب و دولت وارد آورد
در كشور ما هنوز بقاياي ايدئولوژي بورژوائي، بقاياي روحيه و اخالق مالكيت ... تقويت نفوذ ايدئولوژي بورژوائي است

-است و ميجان بقاياي مذكور خيلي سخت. شودبقاياي مذكور به خودي خود مضمحل نمي. خصوصي حفظ شده است

از اي كه همچنين ما در برابر نظريات، افكار و روحيات بيگانه .ه مبارزه قاطع بر ضد آنها دست زدرشد كند و بايد ب تواند
هاي دشمنِ دولت شوروي نفوذ جان و بقاياي گروهو از داخل از جانب احزاب نيمهداري، هاي سرمايهخارج از جانب دولت

كوشند كه هرگونه روحيه ناسالم را گسترش وي ميفراموش كرد كه دشمنان دولت شور نبايد .تامين نداريم ،كندمي
در هر جا  ...كوشند كه عناصر ناپايدار جامعه ما را از لحاظ ايدئولوژي فاسد گرداننددهند، نيرو بخشند و بزرگ كنند، مي

-زمينه براي جان گرفتن نظريات و معتقدات دشمنانه فراهم مي ،شودتضعيف مي كه توجه به مسايل ايدئولوژيك

 ).تكيه همه جا از توفان(".آيد
 

داري راند، از رشد سرمايهمي سياست است كه بر اقتصاد فرمانديد كه اين استالين  در رهبري حزب و دولت شوراها مي
اقتصاد خودبخودي "ديد كه استالين مي. نمايدعمل مي عامل آگاه سياسيكند و به عنوان ها جلوگيري ميدر كليه زمينه
رهبري اقتصاد در دست حزب طبقه اقتصاد سوسياليستي زماني سوسياليستي است كه . ود خارجي نداردوج "سوسياليستي
استالين رشد اقتصاد سوسياليستي در شوروي را مستقل . و توسط شوراها با خواست سوسياليستي اداره گردد كارگر باشد

 : گفتستي ميو به در دانستاز سياست سوسياليستي حاكم در حزب و دولت غير ممكن مي
 
حزب و كار سياسي حزب  به موفقيتهاي سياسي كار سازمانيثبات و بقاي پيشرفتهاي اقتصادي خود تماما و كامال .. "

 .)تكيه از توفان(.".اي خواهد داشتهاي لرزان و شكنندهبستگي داشته كه بدون آنها پيشرفتهاي اقتصادي پايه
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كرد اقتصاد وي پيشگوئي مي. كردكونوميسم و سوسياليسم را ترسيم مياستالين در اين جا به درستي مرز ميان ا 
كند ماهيت حزب و آنچه ماهيت كشور را تعيين مي. سوسياليستي به رهبري حزب رويزيونيستي و بورژوائي ممكن نيست

 . نيروي رهبري كننده جامعه است
ر باره كمبودهاي كارحزبي و اقداماتي براي د("چيرگي در بلشويسم"اثرش  ٥حال ببينيم كه رفيق استالين در بخش 

 : نويسدچه مي "وظايف ما"تحت عنوان )١٩٣٧مارس  ٣سالوسان و ساير  هاكيستسنابودي تروت
 
انجام داد؟ براي  اين مسايل توانيم نقايص خود را از بين ببريم؟ چه فعاليت مشخصي بايد در مورد حلچگونه ما مي"

 :رين را به مرحله اجراء در آورداين كار ضروريست كه اقدامات زي
در  "جريان پرسشها"اولين و مبرمترين وظيفه عبارتست از اينكه بايد توجه آن عده از رفقاي حزبي ما كه در گرداب  -١

 .و چه داخلي جلب شود الملليعظيم سياسي، چه بيناند به مسايل اينجا و آنجا غرق شده
و  سياسي و استواري بلشويكي حزب شوراهاخود ارتقاء داده شود و تربيت  كار سياسي حزب ما بايد به سطح مناسب -٢

 .ترين وظيفه مبدل ساختكادرهاي اقتصادي را به اساسي
براي رفقاي حزبي ما بايد توضيح داده شود كه پيشرفتهاي اقتصادي با وجود اينكه بدون شك داراي اهميت عظيمي  -٣

 تمام هدفهاي ساختمان سوسياليسمبراي به دست آوردن آنها كوشش كنيم اما است و بايد در آينده هر روزه و هر ساله 
 .گيردرا در كشور ما در برنمي

توجهي، بايد توضيح داده شود كه جنبه ناخوشايند ناشي از پيشرفتهاي اقتصادي كه خود را  در از خود راضي بودن، در بي
-تواند مضمحل شود كه دستآوردهاي اقتصادي با پيروزيمي ، تنها زمانيبخشددر از بين رفتن قريحه سياسي تجلي مي

 .تلفيق داده شوند كار سياسي درون حزبهاي ساختمان حزب و پيشرفت 
كامال به موفقيتهاي سياسي كار سازماني حزب بايد توضيح داده شود كه ثبات و بقاي پيشرفتهاي اقتصادي خود تماما و 

 .اي خواهد داشتهاي لرزان و شكنندهنها پيشرفتهاي اقتصادي پايهبستگي داشته كه بدون آ و كار سياسي حزب
داري وجود دارد خرابكاران، اين امر را بايد به خاطر سپرد و هرگز فراموش نكرد كه تا مادامي كه محاصره سرمايه -٤

را بايد به خاطر منحرفين، جاسوسان و تروريستها نيز به وسيله سازمانهاي جاسوسي فرستاده خواهند شد، اين مطالب 
دهند، كه قدرت و اهميت بهاء ميداري كمسپرد و برعليه آن دسته از رفقا كه به اهميت واقعيت محاصره سرمايه

 .گذارند، بايد مبارزه كردخرابكاري را از ديده فرو مي
تواند واقعيت نميبايد به رفقاي حزبي ما توضيح داده شود كه هيچگونه پيشرفت اقتصادي هر چقدر هم كه عظيم باشد 

 .كند داري و نتايج حاصله از آنرا الغاءمحاصره سرمايه
... 

نزديك درياي سياه است كه ، شمال قفقاز شاخت شهري در جنوب روسيه)(Schachty-Periode(شاختيدر دوران 
يد در مقابله با كارگران بلشويك با١٩٣٠و اوايل سال   ١٩٢٠در اواخر سالهاي . باشدداراي منابع بزرگ ذغال سنگ مي

فني در توانائي پرداختند و با ضعف خرابكاري دشمنان سوسياليسم در حزب و خارج از حزب به استخراج ذغال سنگ مي
). توفان-گرفتتروتسكيستها قرار ميخرابكار عمال كارشناسان بورژوازي و آن دوران روبرو بودند كه مورد سوء استفاده 
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مسايل تكنيكي نقاط ضعف ما را تشكيل . نائيش در چگونگي استفاده از تكنيك بودافتادگي تواضعف خلق ما در عقب
تا آنجا كه برخورد سياسي ما به خرابكاران در آن دوران مورد نظر است، به وضوح كامال روشن . نه مسايل سياسيداد مي

تكنيكي خود رادر دوران گذشته ما ضعف . بود كه اين برخورد، برخورد بلشويكها به مخالفين سياسي خلق ما بوده است
ها و صدها هزار نفر از دهو تربيت  كردن ا سوادبه وسيله پيش كشيدن شعارهاي مبني برچيرگي در تكنيك و به وسيله ب

 .كادرهاي بلشويك آبديده در تكنيك از بين برديم
ايم، و زمانيكه رشد و توسعه دادههنگاميكه ما كادرهاي بلشويك را از نقطه نظر تكنيكي . اكنون مساله به نحو ديگريست

مند شدن از تمام اختيار داشتن كارت عضويت حزب و بهرهدر خرابكاران ديگر نه با برتري تكنيكي و آشكارا، بلكه با 
نقطه . كنند، مساله به طوركلي از آنچه در قبل بوده تفاوت اساسي پيدا خواهد كردحقوق حزبي برعليه خلق فعاليت مي

 ...،توجهي سياسي استبيافتادگي تكنيك آنها نيست بلكه دهد ديگر عقبال حاضر خلق ما را رنج ميضعفي كه در ح
بايستي هر دو شعار يعني يكي مبني برچيرگي در تكنيك و توانستيم و نميبهمين خاطر است كه دهسال پيش ما نمي

 .را با هم مطرح كنيم تربيت سياسي كادرهاديگري در مورد تعليم و 
ن خاطر است كه شعار قديمي چيرگي در تكنيك اكنون بايد با شعار جديد چيرگي در بلشويسم، تعليم و تربيت بهمي

 .ما بايد بايكديگر و همراه يكديگر مطرح شوند توجهي سياسيميان برداشتن بيسياسي كادرها و از 
شود و به م مبارزه طبقاتي كمتر و كمتر ميما بايد اين تئوري پوسيده را مبني بر اينكه با هر گام در پيشرفت ما لزو -٧

 .شود را از بين ببريم و نابود كنيمتر و مطيعتر ميكنيم همانقدر دشمن طبقاتي مطيعنسبت موفقيتهايي كه ما كسب مي
 تلهه فريبد، آنها را بتئوري بسيار خطرناكي است زيرا خلق ما را ميبلكه  ،استاين تئوري نه تنها يك تئوري پوسيده  

تكيه همه جا از (.آوردآرائي جديد نيروي دشمن را براي مبارزه برعليه دولت شوراها فراهم مياندازد، و امكان صفمي
 ).توفان

رويم، هر چه به موفقيتهاي بيشتري نايل شويم، همانقدر نير بقاياي طبقات برعكس هر چه ما بيشتر به پيش مي
هاي حادتر مبارزاتي دست خواهند زد، ل، با همان نسبت به سرعت به شكشدخوتر خواهند درندهشكست خورده استثمارگر 

اي كه در تنگنا افتاده و با استيصال بيشتري به با همان نسبت به دنبال ضربه وارد آوردن به دولت شوروي همانند گربه
 .دنبال به دست آوردن وسايل مبارزه خواهند افتاد

آنها از . ياي طبقات شكست خورده در اتحاد شوروي سوسياليستي تنها نيستنداين مطلب را بايد به خاطر سپرد كه بقا
اين امر اشتباهيست . پشتيباني مستقيم دشمنان خارج از مرزهاي اتحاد شوروي سوسياليستي شوروي روسيه برخوردارند

 ....شودمبارزات طبقاتي تنها به درون اتحاد جماهير شوروي خالصه مياگر تصور شود كه حيطه 
ما بايد سومين تئوري پوسيده ديگري را هم كه مدعيست اجراي منظم طرحهاي اقتصادي خود موجب كاهش  -٩

 .و از بين ببريم بيمفعاليتهاي خرابكاري به مقدار قابل توجهي خواهد شد درهم بكو
اري ما، مدهوش طلبي مامورين ادتواند يك هدف داشته باشد، آنهم عبارتست از ترغيب جاهاي تنها ميچنين تئوري

نقل از اثر استالين لنينيسم يا تروتسكيسم و  ٦٣تا  ٥٥صفحات (".... كردن آنها و تضعيف مبارزاتشان برعليه خرابكاري
 ).تكيه همه جا از توفان)("چيرگي در بلشويسم تكثير از هواداران حزب كار ايران

 



۳۶ 
 

كه يكي از اسناد مهم جنبش كمونيستي است  "انقالبي بلشويك شورويهاى كمونيستى اعالميه و برنامه"در كتاب 
در پاسخ به اتهامات خروشچف و رويزيونيستهاي شوروي به رفيق استالين و رد نظريات تئوريك و سياسي و اقتصادي 

 : دورنآاز جمله ميرويزيونيستها ، وي
 
-يش را بر آن مبتني مياستالين كه وي كارهاي خوهاى مي توان در پاسخ گفت كه امروز يكي از مهم ترين تز... "

شود و روز به طبقاتي با نزديك شدن كمونيسم تشديد ميى يعني تزي كه به موجب آن مبارزه"رد شده است  "ساخت
  ."گيردروز اشكال بغرنج تري مي

 
 : كنيمبلشويك شوروي تكيه ميانقالبي و ما به گفتار رفقاي 

 
را كه بعد از مرگ استالين در اتحاد شوروي اى خود شما مبارزه. بگذاريمعجالتاً تئوري را كنار ها اما آقايان رويزيونيست"

كنيد؟ آيا حدت اين مبارزه بهترين گونه توصيف ميبرانگيخته شده است و شما چنين فعاالنه در آن شركت داريد را چه
يا بايد با ما موافق شوند و  .در جواب اين سئواالت راه ديگري ندارندها دليل بر صحت گفتار استالين نيست؟ اپورتونيست

 )١(".قرار گيرندها ماركسيستى يا اينكه در معرض ريشخند همه
احسان طبري يكي از رويزيونيستهاي حزب توده ايران كه به رويزيونيستي بودن نظريات خروشچف آگاه بود، ولي 

ديدارِ از "رده بود در كتاب روي از اين تزها را به صورت اپورتونيستي پرچم زندگي سهل و مرفه خويش كدنباله
 : نوشت "خويشتن

 
تا  ١٩٥٣سپس از . ، يعني قريبِ چهار سال در دوران رهبري استالين بود١٩٥٣ي ما در مسكو تا سال توقف هشت ساله"

سراسرِ اردوگاه . مسكو در دوران استالين فضائي پرابهت داشت. رهبري مالنكوف و خروشچف برقرار شد ١٩٥٧
آورد، شهر يي استالين نوعي اطمينانِ دروني پديد مرهبري آزموده. بسته بودپكن تا برلين با مسكو هم سوسياليستي، از

ولي پس از مرگ استالين، در اثر اقدام برپايه رهاسازي زندانيان اعم از دزدان و جانيان  و اقدام . منضبط و تميز بود
سرريز دهقانان اطراف و ساكنان حومه عجيب بود و . رفتمالنكوف براي ارزان كردنِ كاالها، شهر منظره ديگري گ

اثر احسان طبري صفحه  "از ديدارِ خويشتن"نقل از كتاب ("...مدتي طول كشيد تا شهر بارديگر در مجراي عادي افتاد
٨٥ .( 

 

                                                           
که از اسناد " انقالبی بلشويک شوروی هاى کمونيستى اعالميه و برنامه: "افزائيم کهبه متن باال میما اين تـذکـر را  - ١

آن متاسفانه تا  ولی طبع. از متن فرانسه ترجمه گرديد ١٣۴۶مهم جنبش کمونيستی و کارگری جهانی است، در اسفند 
در اى رود که نقش شايستهشود و اميد مییاينک سند مذکور در اختيار هموطنان عزيز گذاشته م. امروز ميسر نشد

اين سند بعدا ". ١٣۴٨مارکسيستی ـ لنينيستی توفان فروردين  سازمان .روشن ساختن يک سلسله از مسائل مهم بازی کند
 .تجديد چاپ شد و در بايگانی کتابخانه توفان قابل دسترسی است) توفان(توسط حزب کار ايران
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جانيان از همه  در يكي از وجوه آن را كه "كيش شخصيت استالين"طبري به همان شيوه رويزيونيستي نام مبارزه با 
طبري خود يك شاهد عيني . بردنام مي "اقدام برپايه رهاسازي"و در شوروي رهايشان ساختند به نام  اعاده حيثيت كرده

 .از دوران استالين است
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 چگونگي ارزيابي از استالين

نفر تقي  ٥٣ن، حزب توده ايران و گروه عبدالصمد كامبخش يكي از قديميترين رهبران و كادرهاي حزب كمونيست ايرا
در باره كيش شخصيت استالين و "در مقاله اي تحت عنوان  ١٣٤٣بهار سال  ١اراني در مجله دنيا سال پنجم شماره 

 : كند كهاعتراف مي "موضع حزب توده ايران
 
باشد كه موجب اتخاذ اين مسئله يكي از مهمترين مسائل گرهي مورد بحث است و شايد درست همان مسئله گرهي "

   .".موضع خاصي از طرف رفقاي چيني گرديده است
 

و مرز  يك امر اساسي و گرهي ،و برخورد رويزيونيستها به آن "كيش شخصيت استالين"بر اساس اين اعتراف مسئله 
 . است تمايز ميان دو جريان كمونيستي و ضد كمونيستي

-به معيارهاي ماترياليسم تاريخي مجهزند و با اين ديد ماترياليست موضع كمونيستي در اين برخورد چيست؟ كمونيستها
بايد در متن  "كيش شخصيت استالين"براي آنها مسئله پديد آمدن . كنندها برخورد ميديالكتيكي به تحول همه پديده

ورد بررسي قرار شد، ممبارزات طبقاتي ساختمان سوسياليسم و پاسخي كه براي يافتن راه حل مشكالت آنروز داده مي
هاي حزب كه به ياس دچار شده و از استالين پاسخي براي حل مشكالت داشت كه با پاسخ دست راستي. گيرد

سوسياليسم در كشور واحد منتفي مي باشد، فرق  ساختمان سوسياليسم دست كشيده و مدعي شدند امكان پيروزي
به همين جهت . كارگر و خلق شوروي ايمان داشت وي به امكان ساختمان سوسياليسم به دست نيروي طبقه. داشت

به رهبري تروتسكي كه پيروزي  "چپي"پرچم لنينيسم را برافراشت و با فراكسيونهاي دست راستي و سپس دست 
سراسيمه فرمان  ،خرده بورژوازي "چپروانه"كرد و با شعارهاي انقالب سوسياليستي را به انجام انقالب جهاني وابسته مي

لنين بارها تاكيد كرده كه ساختمان سوسياليسم از انجام انقالب . نمود به مبارزه برخاستانقالب را صادر مي عقبگرد از
وظيفه ، تر بر دوش رفيق لنين قرار داشتاگر اين وظيفه سهل. تر استسوسياليستي و كسب قدرت سياسي مشكل

 . ن قرار گرفتتر و بار عظيم مسئوليت ملي و جهاني بر دوش رفيق استاليمشكل
 : گويدلنين مي

 
، براي روسيه آسان بود، ١٩١٧شروع انقالب سوسياليستي در موقعيت معين  و از لحاظ تاريخي كامال مخصوص سال "

تذكر اين كيفيت را من . حال آنكه ادامه دادن و به آخر رساندن آن براي روسيه مشكلتر از كشورهاي اروپائي خواهد بود
نقل از كتاب "...الزم ديدم و تجربه دو ساله بعد از آن صحت اين نظريه را كامال تائيد نمود ١٩١٨ هنوز در ابتداي سال

 ).١٣٨در باره مسايل لنينيسم به فارسي  مقاله انقالب اكتبر و تاكتيك كمونيستهاي روس ص
 

نهاد كه يائي را بنيان ميرفت كه هيچگونه تجربه تاريخي در اين زمينه وجود نداشت، وي بايد دنوي بايد به راهي مي
اين انقالب با كليه انقالباتي كه تا كنون  .بردكشي انسان از انسان را از بين ميبراي نخستين بار در تاريخ بشريت بهره

وي بايد رهبري مبارزات پرولتاريا و دهقانان و . در عرصه اجتماعي به دست مردم صورت گرفته بود ماهيتا تفاوت داشت
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در ناهمگون عقب مانده شيوه توليد و نسبي در كشوري كه در محاصره شديد امپرياليستها، با سطح زحمتكشان را 
در  ،قرار داشت و تازه از جنگ جهاني اول با فقر و گرسنگي و شكست سر بيرون آورده بودمقياس سراسري روسيه 

تي براي ساختمان سوسياليسم در اين در هيچ كدام از آثار ماركسيس. گذاشتگرفت و سوسياليسم را بنيان ميدست مي
، نه دوران "كمونيسم جنگي"نه . توانست وجود داشته باشدشرايط خاص نسخه روشني وجود نداشت و نمي

وي در هيچ اثر و سندي پيشگوئي و نه جنگ جهاني دوم و تجاوز دنياي امپرياليسم به شور) برنامه نوين اقتصادي("نپ"
اي را و آنهم در آثار ماركس و انگلس تنها خطوط كلي چنين جامعه. ي وجود نداشتو در نزد هيچ غيبگوئ ه بودشدن

 :گفتلنين مي. كردندداري و نه در دوران امپرياليسم مطرح ميشرايط يك انقالب جهاني در دنياي سرمايه
 
پيشرو ولي ادامه آن و ام كه شروع انقالب كبير پرولتري براي روسها آسانتر بود تا براي كشورهاي من بارها گفته" 

منتخبات آثار ("رساندن آن به پيروزي نهائي به معناي تشكيل كامل جامعه سوسياليستي براي آنان دشوارتر خواهد بود
 ).ترجمه فارسي

 
شوروي بود و شرط مقاومت در مقابل اقتصادي و سياسي استقالل بقاء و استالين بايد صنعتي كردن كشور را كه شرط 

-كشاورزي را نيز صنعتي مي ،برد، وي بايد براي صنعتي كردن كشوربه پيش ميشد محسوب ميي اروپا بورژوازتجاوز 

 توليد محصوالتافزايش اشتراكي كردن كشاورزي براي استفاده از ماشينهاي صنعتي و برنامه كرد و براي اين كار 
مقابل از دست دادن مزاياي خويش  طبقات ارتجاعي در. در اين عرصه مقاومت وجود داشت. كشاورزي ضروري بود

را مي د دروازه دهكده خوآستانه آنها تنها تا . خواستند از گذشته در مقابل آينده شوروي دفاع كنندكردند و ميمقاومت مي
 سوسياليسم و پي ريزي دنياي نوين، با دورنمائي تاريخي و افقي روشن در حالي كه استالين در پي حفظ مرزهاي ،ديدند

 . بود
كالبد شكافي كنند و آنوقت  ،نقد يضرورت اقدامات وي را درعرصه. پاسخ دهند بايد به اين پرسشها ،منتقدان به استالين

هاي روشنفكرانه كه اساسا از پرگوئي. ز شوروي ارائه دهندوپيشنهادات خويش را با توجه به شرايط داخلي و خارجي آن ر
به دست مرعوب شدگان سياسي  تواننمي را  دنيا. الل هيچ مشكلي نيستگيرد حاطاقهاي فكري امپرياليستي مايه مي

 .و بزدالن سپرد
به قدرت رسيد كه جنگهاي داخلي و قحطي كشور را به مرز نابودي كشيده بود و از اين گذشته  ياستالين در شرايط

شدند تا با عمليات گسيل ميگذاري، ترور و خرابكاري به داخل شوروي عمال خرابكار دشمن مرتب از خارج براي بمب
 "هايداعش"ولي همين  ،مصطلح نبود "داعش"در آن دوران هنوز واژه . خرابكارانه مانع ساختمان سوسياليسم شوند

را بر شوروي  ارتجاع جهاني تالش داشت ملتهاي مسلمان. كردندامروزي را بدون ريش و سبيل به شوروي صادر مي
كليساي متعصب ارتدوكس روس نيز . سوسياليستي جدا كندكشور بشوراند و آنها را از ضد كمونيستها با تبليغات مذهبي 

 . داشتخدايان دست بر نمياز تبليغ عليه بي ،بود) هارومانف(خوار سلسله تزارهاكه جيره
راس  كه استالين در  ١٩٥٣تا مارس  ١٩٢٢از آوريل سال  ،تحت رهبري استالين كشور روسيه با جمعيتي اغلب دهقاني

استالين بر اين نظر بود كه سر برآوردن . به كشوري صنعتي و دومين كشور قدرتمند جهان بدل شد ،قدرت قرار داشت
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ها در آلمان، فاشيستها در ايتاليا و فاالنژيستها در اسپانيا، فاشيسم در اروپا، جنگ داخلي در اسپانيا، روي كار آمدن نازي
لغارستان، يوگسالوي و الباني همه و همه واكنش بورژوازي اروپا در مقابل استقرار تقويت مستبدان مجارستان، روماني، ب
بيرون  از درون و ،ها به شورويوي بايد شوروي عقب مانده را تا زمان تجاوز نازي. ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي است

ريبن -وي با قرارداد مولوتف. ياليسم بودبحث بر سر بود و نبود سوس. كرد تا از رخنه دشمنان در امان بماندمستحكم مي
و شوروي سوسياليستي براي پيروزي بر نازيسم را  اين ترتيبوجود آورد و بهبهتنفس  مهلتتروپ براي اتحاد شوروي 

امپرياليستهايِ غرب به خاك ماليد و چهره  پنهان آشكار وها را عليرغم حمايت آنچنان قدرتمند ساخت كه پوزه نازي
تا زمان  ١٩٢٢از بر سر كار آمدن رفيق استالين در  ،طبيعي است كه در تمام اين دوران كوتاه. غيير دادجهان را ت

كه تنها سي سال طول كشيد اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در شرايط اضطراري به سر مي  - ١٩٥٣درگذشتش 
امر به سرعت عمل نياز بود، نياز بود كه انضباط براي غلبه بر اين . شدانقالب از درون و بيرون تهديد ميبرد و سرنوشت 

جاي ندبه و زاري، ترويج ياس و نااميدي، شك و . حزبي و تمركز قدرت در كشور به صورت شديدي سازماندهي شود
انقالب و ساختمان سوسياليسم كه نياز به فداكاري و از خودگذشتگي و ايمان و شور و شوق فراوان . ترديد وجود نداشت

هاي شوروي يكي بعد از ديگري و موفقيتهاي سرگيجه آور پيروزي. توانست باشدلس مهماني نبود و نميداشت مج
. كنندستايش ميها و طبقه كارگر بدل كرد كه تا امروز نيز وي را در سراسر جهان دوران استالين وي را به قهرمان توده

ناشي از زخمهاي مهلكي است كه  ،شودنتشر ميبي كه در جهان براي سياه كردن شخصيت استالين ماين همه كتُ
استالين . شدكُاز اراده قدرتمند و شخصيت تاريخي استالين برداشته است كه سرانجام نيز آنها را ميجهاني بورژوازي 

استالين را به نظير و تاريخي وي بود كه ايجاد نكردند، شخصيت بي "كيش شخصيت"براي وي . قهرمان مردم بود
كنند كه سياستها و اقدامات رفيق استالين و كمونيستها اين پرسش را مطرح مي. ساختطبقه كارگر بدل يل بدرهبر بي

به كدام و  در خدمت كدام طبقه اجتماعي بودشوروي كه وي در راس آن قرار داشت اتحاد جماهير حزب كمونيست 
استالين نماينده طبقه كارگر و مظهر . دهيم؟ ما به اين پرسش با قطعيت كمونيستي پاسخ ميطبقه اجتماعي خدمت كرد

برد و گام به گرفت، به قدرت خود پي ميطبقه كارگر از او نيرو مي. هاي طبقه كارگر بودمقاومت و نماينده آرزوها و ايده
 .رويزيونيستها نيز از اين امر ناراحت هستند.  ساختهاي خود را متحقق ميگام  آرمان

-هاي غير طبقاتي و اراجيف نوع خروشچفي ميهاي سنجش علمي را از دست بدهند به ارزيابياگر كمونيستها اين معيار

، آنوقت بايد ارزيابي از استالين و نقش تاريخي وي را به شوداگر چنين . رسند كه دروغي را بايد با دروغ ديگر نقض كنند
قرن بيستم و بزرگترين تئوريسين قرن  نظير و بزرگترين سياستمداراز يك رهبر بي. صورت غيرطبقاتي مطرح كنيم

يك ديوي بسازيم كه  ،سوسياليسم در شورويمشكل و پيچيده بيستم بعد از رفيق لنين و از معمار بزرگ ساختمان 
-كرد، مخوف بود، خودش شكنجه ميبريد، مخالف را با دستهاي خود شخصا خفه ميتشنه خون بود، سر ميديوانه بود، 

عقب مانده بود و برج ايفل اين ميليون را به قتل رسانيد و در گورهاي دستجمعي دفن كرد،  ٤٠، بردو لذت مي كرد
دانست برلين پايتخت آلمان است، به جز روسي شكسته و ناقص آنهم با را نديده بود و نمي "اروپاي متمدن"مظهر 

. توز و كودتاگر و دسيسه ساز بودگفت و فردي كينه لهجه دهاتي به هيچ زباني حتي زبان مادري گرجي خود سخن نمي
هاي ، قدكوتاه و آبله رو بود، مردي بود مملو از عقدهكردند و وي به همه سوء ظن داشتاش از دستش فرار ميزن و بچه

شد و همه نظراتش را از نظريات تروتسكي و بوخارين كپي كرده بود و با تبر از تئوري هيچ چيز سرش نمي. رواني
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ش در دروان استالين مورد پيگرد بود، ارويزيونيست روي مدودوف كه پدرِ. نوشيدحساب ودكا مييكرد و بزندگي مي
استالين در زمان تزار را پيدا كرده بود كه  "اسناد پليس مخفي بودن" تاريخنگار همدست خروشچف، حتي سياه رو سفيد

تبد بيمار بود و به همه شك داشت و دموكراسي را وي يك مس .ر لو مي داداگويا استالين بايد كمونيستها را به پليس تز
نابود كرده بود، تنها اتهام دزدي و رشوه خواري را به استالين نبستند كه آنوقت ناچار بودند گنجهاي استالين را از كاخ 

ع  تخريب آنها براي تخريب استالين كه در واق. كرملين استخراج كنند و اجبارا آنها را به نظارت مردم شوروي بگذارند
ناچارند به افسانه سرائي متوسل شوند، و از فرويد كمك  ،پرولتاريا مي باشد يسوسياليسم و تجارب سي سال ديكتاتور

كه تاكنون موفق  دشمنان طبقه كارگر و كمونيسماين و اين است منطق بيمارگونه و سراپا افتراي رويزيونيستها . بگيرند
 .عموم بگذارندديد استالين را نبش قبر كنند و به معرض زمان ك گور دستجمعي يحتي اند در اثبات دروغهايشان نشده

تواند نفرت طبقاتي روشن است كه چنين نفرتي فقط مي. اين است ارزيابي غيرطبقاتي بورژواها و خروشچف از استالين
 بوددرگير آن كشور تي كه طبقاتي و بر متن مبارزه طبقاتجزيه و تحليل شود يا از طريق تحوالت شوروي را مي. باشد

غير يا كه اين رهبران رويزيونيست و  دهدمييك بررسي تاريخي علمي است و توضيح اين ، كه آنوقت بررسي كرد
شود به و يا مي .اندشته و چه اقدامات مثبتي كردهدر اين مبارزه در كجاي كار بوده و در كدام جبهه قرار داست رويزيوني

راه ديگري . ضيح داد كه يك قلدر ديوانه سي سال جهان را سر انگشت خود چرخانده استنحو خروشچف تاريخ را تو
 .استالينِ رهبر، ولي كمي مستبد و كمي ديوانه وجود ندارد. وجود ندارد

به اين نكته اساسي كه بايد با معيارهاي ماترياليسم  “وظايف سوسيال دموكراتهاي روس"اش به نام لنين در اثر داهيانه
 : خي به رويدادها برخورد داشت، نوشتتاري

 
اند كنند و عادت كردهرا اساسا درك نميدمكراسي نخست اينكه نمايندگان تئوريهاي كهنه انقالبي، اصول سوسيال "

برآورد عملكرد طبقات نه بر اساس و هاي مجرد قرار دهند بر اساس ايدههاي فعاليت خود را ها و نقشهطرح برنامه
 .اندو به حكم تاريخ در مناسبات متقابل معيني قرار گرفته )تكيه از توفان(نماينداقعا در كشور فعاليت ميكه وگوناگوني 

باعث پيدايش اين عقيده گردد كه تواند فقط مي دموكراسي روس است، سود به كهمنافعي  آندر باره واقعي  بحثفقدان 
-ترجمه از متن انگليسي( .".انگاردوس را كم اهميت ميانقالبيون رمكراتيك دگويا سوسيال دموكراسي روس وظايف 

 )توفان
 

اين بيماري عدم تحليل مشخص از شرايط مشخص و چسبيدن به مفاهيم و مقوالت كلي و بي بو و خاصيت همان 
ا اند چرشوند كه مدعيپيدا مي "انقالبي ناب"اي آيد كه عدهبه نظر مضحك مي  .انبان تغذيه دشمنان سوسياليسم است

به نظر آنها، اين نشانه استبداد و قدرت . سال طول كشيده است ١٣حدود  ١٩تا  ١٨در شوروي فاصله برگزاري كنگره 
تا  ١٣٣٩در حالي كه برگزاري اين كنگره ميان سالهاي . طلبي شخص استالين است كه قدرت را قبضه كرده بوده است

در مقابل ها در جبههمقاومت  سنگرهايكشيدن كادرها ازو سرگرم شدن انقالبيون روسيه به مسايل داخلي و  ١٩٥٢
برگزار شود، هواداري از هيتلر است و  "مودبانه"و   "قانوني"تجاوز خارجي به بازي دموكراسي، تا هر سال يك كنگره 

، باز شدمي برگزاردر اين مدت  العادهكنگره فوق ٢٦و يا كنگره  ١٣اگر . در روسيه "محدوديتهاي دموكراسي"نه انتقاد از 
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هم همه نمايندگان كمونيستهاي شوروي يك صدا، با سرود زنده باد استالين وي را به دبيركلي حزب كمونيست شوروي 
شدن به تبليغات تسليم مرعوب و مظهر دموكراسي پرولتري است و نه اقدام بيان و اين . كردندبه اتفاق آراء انتخاب مي

 .وائيديكتاتوري ليبراليسم بورژو دروغهاي 
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 درك از دموكراسي و محدوديت آن
رويزيونيستها براي دفاع از سرداران رويزيونيسم، دروغهاي خروشچف در مورد دوران ديكتاتوري پرولتاريا و رهبري 

اند، غافل از برآمدهدر شوروي  "تحديد دموكراسي"گرداني و عزاداري در مورد استالين را كمي آب و رنگ زده و به تعزيه
 .اينكه اين بار نيز خودشان را افشاء مي كنند

 : آمده استحزب توده ايران در مورد دموكراسي و مبارزه طبقاتي چه  تحليلببينيم در 
 
-تر از آني بود كه در آغاز پيروزي انقالب برداشت ميتر و پيچيدهتجربه نشان داد كه، گذار به سوسياليسم، بسيار بغرنج"

فشار غيرقابل تصور خارجي، در حد محاصره كامل كشور جوان شوراها و سپس، ديگر كشورهاي سوسياليستي، در . شد
حزب كمونيست اتحاد شوروي، از جمله محدود كردن دموكراسي، هم در درون جامعه و هم در درون هاي اشتباهكنار 

ت روند حركت كشور به سمت رذيري از ضروكه لنين آن را بخش جدائي ناپ -دحزب، بر نظام شورايي در حال رش
  ."داشتند اثرهاي ويرانگر -]ب، نوشته لنيندولت و انقال: نگاه كنيد به[دانستسوسياليسم مي

ربط ولي  ،آسا گشتيملنين به دنبال اين داروي معجزه "دولت و انقالب"و در كتاب  به اين توصيه عمل كرديمما ( 
در  رجوع كنيد به بخش حزب و شورا. نفهميديمبزعم رويزيونيستها حديد دموكراسي مفهوم شورا در كتاب لنين را با ت

 ).توفان-همين نوشته
 

از نظر . دهنداز دموكراسي ارائه ميبا الهام از كائوتسكي مرتد،  ،رويزيونيستهاي حزب توده ايران درك غيرطبقاتي
ديكتاتوري و  ،دموكراسي براي يك طبقه. استدموكراسي همواره طبقاتي . ناب وجود ندارد موكراسيدكمونيستها 

يك توان با منافع ستمديدگان در منافع استثمارگران و سركوبگران را نمي. به دنبال دارد را براي طبقه ديگررا سركوب 
در مورد ماهيت دموكراسي و جنبه  "انقالب پرولتري و كائوتسكي مرتد"لنين در اثر مشهورش  بنام . ظرف جمع كرد

 .آن به بحث بسيار عميقي پرداخته است طبقاتي
محدود كردن جدي دموكراسي، هم در درون جامعه و هم در درون "، "تحديد دموكراسي"و يا  "نقض دموكراسي"

از بر ضد پرولتاريا بورژوازي در مبارزه ايدئولوژيك خود  .عباراتي هستند كه بيشتر در ادبيات بورژوازي رواج دارند "حزب
سازد كه گوئي قائم بالذات بر باالي سر جامعه به صورت خنثي وجود دارد كه بايد از سحر آميزي مي دموكراسي پديده

و يا  "تحديد دموكراسي"شود اين است كه منظور از از منظر كمونيستي نخستين پرسشي كه مطرح مي. آن بهره برد
در جامعه سوسياليستي ما . شده استدموكراسي كدام طبقه اجتماعي محدود و يا نقض  چيست؟ و "نقض دموكراسي"

در جامعه سوسياليستي كه ديكتاتوري پرولتاريا بر . همواره با نقض دموكراسي و تحديد دموكراسي بورژوائي روبرو هستيم
دموكراسي طبقات غيرپرولتري و  ،اكثريت مشخص جامعه است يآن حاكم است و اين ديكتاتوري هميشه ديكتاتور

القاء اين تصور كه در جامعه سوسياليستي دموكراسي نقض . نمايدكند و آنها را سركوب ميض ميخرابكار را محدود و نق
بالذات و قائماي غيراجتماعي ديدهپكند كه تو گوئي دموكراسي اين توهم را ايجاد مي ،شود و نبايد سركوب شودنمي

وقتي كسي از محدود . درك كمونيستي نيست اين درك طبيعتا. طبقه حق دارد از آن براي خود استفاده كنداست و هر 
تحديد اين بايد بگويد كه . گويدمشخص سخن ب بايدراند، سخن ميكردن جدي دموكراسي در درون و بيرون حزب 
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ايجاد توهم در مورد يك دموكراسي ناب و بر باالي سر طبقات كه همه بايد در . گرددميشامل كدام طبقه اجتماعي 
اين است كه در مورد برخورد به رفيق استالين نيز . دباشند در كمونيسم وجود ندار نثناگوي آ مقابل آن سجده كنند و

بايد روشن كرد كه اين يا آن اقدام مشخص در خدمت كدام طبقه اجتماعي . داوري كردبايد با همين معيارهاي طبقاتي 
 . ذير بوده استبه كار رفته است و اگر خطائي صورت گرفته اجتناب پذير و يا اجتناب ناپ

را از زمينه اجتماعي  "كيش شخصيت"چيست؟ رويزيونيستها مسئله  "كيش شخصيت"ولي برخورد رويزيونيستي به امر 
به اين جهت ناچارند از استالين يك عفريت بسازند . كنندآن جدا ساخته و به صورت انسانهاي مريخي با آن برخورد مي

كرد تا با كشتن ن كودكي بود كه رقباي خويش را يكي بعد از ديگري هالك ميهاي دوراكه مملو از كينه توزي و عقده
 .شخصيت جلوه دهدبا خويش را  "شخصيتيبي"، "باشخصيتها"

به اي اجتماعي و طبقاتي است، كه مقولهآنها هدف از اجراي دموكراسي را . آنها از دموكراسي يك كالم الهي مي سازند
-حتي مي ،اندبيان داشتههمانگونه كه بارها بزرگان كمونيسم  ،د كه در تاريخ مبارزه بشرفهمنسپارند و نميفراموشي مي

آري اراده يك فرد در يك شرايط مشخص تاريخي بيان اراده يك طبقه و مظهر مجسم دموكراسي  ،تواند اراده يك فرد
اسي هميشه طبقاتي بوده و در خدمت دموكر. دموكراسي شمارش آرائ افراد نيست كه بورژوازي آنرا تبليغ مي كند. باشد

به مسئله وحدت   "حكومت شوروي وظايف نوبتي"لنين در اثر روشنگرانه خويش بنام . منافع طبقات اجتماعي است
 : نويسدو در اين باره مي كندها از رهبران تكيه ميحتي اطاعت بال شرط  تودهاراده  و تجلي آن در اعمال اجبار و قهر 

 
ديكتاتوري شخصي با : گويندكنند و ميبورژوائي طلب مي يگر از ما دموكراتيسمي عاليتر از دموكراتيسماز طرف د... "

 .نيست شما مطلقا همسازو شوروي ) سوسياليستييعني نه بورژوائي، بلكه (بلشويكي دموكراتيسم

را براي انتقال از  اجبارعني ياگر ما آنارشيست نيستيم، بايد ضرورت دولت . كار اين استدالالت بيش از حد زار است

عوامل خاصي از قبيل مثال ميراث و سپس  شكل اجبار را درجه تكامل طبقه انقالبي. داري به سوسياليسم بپذيريمسرمايه
 از اينرو بين دموكراتيسم. كندشكلهاي مقاومت بورژوازي و خرده بورژوازي معين ميو نيز  جنگ طوالني و ارتجاعي

. و بكار بردن قدرت ديكتاتورمنشانه افراد جداگانه مطلقا هيچگونه تضاد اصولي وجود ندارد) ستيسوسيالي يعني(شوروي
اقليت استثمارگر به وجه تمايز ديكتاتوري پرولتاريا با ديكتاتوري بورژوائي در اين است كه اولي ضربات خود را بر ضد 

نه  –هم  بوسيله افراد جداگانهحتي -اولي راسازد و سپس در اين است كه متوجه مي نفع اكثريت استثمار شونده

اند نمايند كه طوري ساخته شدههاي زحمتكشان و استثمار شوندگان، بلكه عالوه بر آن سازمانهائي عملي ميتنها توده
 سازمانهاي شوروي از اين نوع سازمانها(هائي را بيدار نمايند و براي خالقيت تاريخي برانگيزندكه همانا چنين توده

 ).ستنده
، بايد اهميت قدرت ديكتاتوري شخص واحد از نقطه نظر وظايف خاص لحظه حاضردر مورد مسئله دوم، يعني در باره 

  وحدت اراده -يعني همانا منبع و بنيان مادي و توليدي سوسياليسم -گفت كه هر نوع صناعت ماشيني بزرگ

اين . نمايدهزارها و دهها هزار نفر را هدايت مي كند كه كار مشترك صدها،بالشرط و كامال موكدي را ايجاب مي
ضرورت هم از لحاظ فني، هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ تاريخي واضح است و تمام كساني هم كه در باره 
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توان ولي موكدترين وحدت اراده را چگونه مي. انداند هميشه آنرا به عنوان شرط سوسياليسم شناختهسوسياليسم انديشيده
 . اطاعت اراده هزاران نفر از اراده يك فرداز راه  -مين نمود؟تا

، بيشتر به رهبري ماليم در صورت حد اعالي آگاهي و با انضباطي شركت كنندگان در يك امر مشترك، اين اطاعت
آل شباهت خواهد داشت و در صورت فقدان انضباط و آگاهي ايده) توفان-Dirigentرهبر اركستر (يك ديريژور

از اراده واحد براي   اطاعت بي چون و چراخود بگيرد ولي به هر حال ست شكلهاي زننده ديكتاتورمنشي را بهممكن

ولي .... پيشرفت مراحل مختلف كاريكه همانند صناعت ماشيني بزرگ  به آن سازمان داده شده باشد ضرورت مسلم دارد

-توده اطاعت بالشرطيعني به نفع سوسياليسم، خواستار امروز همان انقالب، همانا به منظور تكامل و استحكام خود، 

ها از لنين همزمان به صورت برجسته تكيه. ها از توفان استهمه جا تكيه(".رهبران پروسه كار است اراده واحدها از 

 ).٥٦١تا  ٥٥٩منتخبات چهارجلدي به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات ().آمده است
 

با تحليل  ،كندبا تحليل مشخص از شرايط مشخص برخورد مي ،عمال ديكتاتوريئله ااين سخنان لنين را كه به مس
هاي الهي چسبيده و مسحور تبليغات عوامفريبانه اطاقهاي فكري امپرياليستي كساني مقايسه كنيد كه به يك مشت آيه

اصل اعتقادي چه اندازه از  معتقدان به ديكتاتوري پرولتاريا تا بهگردند تا ببينند ميدر دست  خط كشاند و شده
و  اندفاصله گرفته ،شاناز مرزهاي اختياري تعريف شدهو به سخن ديگر تا چه اندازه  "دموكراسي ناب"به  اپورتونيستها

     .آنوقت زبان دشنامشان دراز است
ز نيز در حزب توده ايران مراجعه كنيد كه تا به امروها به پديدهبا اين زمينه فكري، حال به نوع برخورد رويزيونيستي 

آنها در برنامه مصوبه ششمين كنگره حزبي در عين اينكه با زبردستي حمله خروشچف به سوسياليسم تحت . دارد وجود
كنند تا از اظهار و مرزها را مخدوش مينموده استالين را متوجه بروكراسي در حزب  "كيش شخصيت"عنوان مبارزه با 

با  ،كنندپرهيز  وشچف به سوسياليسم  و ماهيت نزاع بزرگي كه در جهان در گرفته بودنظر روشن در مورد برخورد خر
   :نويسندگرانه در مورد علل فروپاشي شوروي، پاي استالين را به ميان آورده ميگوئيِ توجيهكلي

 
درون جامعه و  هاي حزب كمونيست اتحاد شوروي، از جمله محدود كردن جدي دموكراسي، هم دردر كنار اشتباه... "

موجب فروپاشي شوروي سوسياليستي فراهم  "...شدرهم در درون حزب، و تاثير ويرانگر آن بر نظام شورائي درحال 
در مورد اتهامات خروشچف به استالين با ابهام و ناروشني سخن  ١٣٧٥بهمن ماه  ٢٣آنها در سند ضميمه مردم !!. شد؟
حتي بر اين  آنها. هايي از نظر طبقاتي در باره استالين داردچه ارزيابيحزب گويند تا معلوم نشود كه سرانجام اين مي

هاي ساختاري اين مشكالت بر گرديد تا ريشهنا كافي بوده و بايد بيشتر از اين افشاءگري مي "هابررسي"نظرند كه اين 
 : آورندآنها مي. طرف شود

 
نتيجه نقض اصل رهبري جمعي و حل "ه و اين نقايص را برد نام در اين دوران كه كنگره بيستم از نقايص جدي"

-فعاليت"در و  "كار جمعي و انتقاد و انتقاد از خود"همچنين عدم وجود يا و  "مسايل اصولي از طريق تصميمات فردي

 . ".استارزيابي كرده  "هاي كميته مركزي و دفتر سياسي آن
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در مورد "گويا همه جانبه و كافي نبوده است و همچنين در سند  تر براي تائيد نظريات خروشچف كهآنها چند سطر پائين

 : آورندمياز جمله  "علل فروپاشي شوروي
 
 -هاكنگره به همه اين پديده. هاي منفي سياسي، برخوردي در سطح و صوري بوداما برخورد كنگره بيستم به پديده"

-مقام"، رشد دستگاه اداري در نهادهاي دولتي و نقض اصل رهبري جمعي و ديگر موازين مركزيت دموكراتيك در حزب

و سوء استفاده از قدرت در ميان كادرها و رهبران حزبي، و نقض اصول دموكراسي سوسياليستي در سطح  "پرستي
-استالين برخورد كرد، و آن را محكوم كرد ولي براي يافتن ريشه "كيش شخصيت"تنها در چارچوب انتقاد از  -جامعه

ها، و به ويژه از ديدگاه مخدوش شدن مرز ميان ساختارهاي حزبي و دولتي، و نفوذگرايشات ين پديدههاي ساختاري ا
برطرف ساختن كيش شخصيت "هر چند قرارهايي در جهت . اداري به درون حزب، هيچ كوششي انجام نگرفت

ن و مراعات اكيد موازين لنيني هاي كار حزبي، دولتي و ايدئولوژيك، و تاميعواقب آن در كليه رشته"و رفع  "استالين
هاي ساختاري اين مشكالت، حزب را از حل صادر شد، اما عدم برخورد به ريشه "زندگي حزب و اصل رهبري جمعي

ها در حزب و دولت ياري اصولي آنها باز داشت و همان طور كه رويداهاي بعدي نشان داد، به تداوم و رشد اين پديده
 ".رساند

 
اي نشد سخنان مثبت خروشچف ناديده گرفته شد و به استالين برخورد ريشه "كيش شخصيت"با نتيجه اينكه چون 

اي هم بارد، كلمهدر اين سند كه پرده پوشي و توسل به  دسيسه سكوت، از سراپايش مي. فروپاشي شوروي منجر گشت
لين و اكاذيب خروشچف گفته در مورد بروز رويزيونيسم، تزهاي خروشچف، ماهيت ضد سوسياليستي برخورد به استا

حزب توده  بايد روشن . گير استترسد حقايق را برمال كند زيرا پاي خودش در اين زمينه، حزب توده ايران مي. شودنمي
كند كه در آن دروان تاريخيِ آغاز فروپاشي شوروي در كدام سمت ايستاده بود و چه مواضعي را در آن زمان در هنگام 

 .حال به اسناد مراجعه كنيم. لوژيك اتخاذ كرده بودمبارزه بزرگ ايدئو

غازياني درج شده . به قلم آقاي ن ١٩٦٤اوت  ١٥اي در تاريخ مقاله١٣٤٣مورخ پائيز ٣در مجله دنيا سال پنجم شماره 
در ارزيابي از ساختمان  "از دو راه تكامل اقتصادي كداميك را بايد برگزيد؟"وي در اين  مقاله تحت عنوان . است

 : نويسدسوسياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا مي
 
هاي درخشان شيوه توليد سوسياليستي موجب سوء استفاده گروهي نيز گرديد كه در راسشان استالين قرار پيروزي"

هاي غير قابل تصوري از قدرت جالل و جبروتي  كه استالين براي شخص خود به وجود آورده بود سوء استفاده. داشت
استقرار قدرت . پرولتاريا بود كه به خاطر مبارزه با استثمارگران و ايجاد جامعه سوسياليستي به وجود آمده بودديكتاتوري 

شخصي و بدون كنترل استالين موجب زنداني شدن و نابودي بسياري از فرزندان انقالب گرديد، موجب بيم و نگراني 
كه در روشنفكران خرده بورژوازي ساختمان جامعه  همين امر است. ميليونها انسان در داخل و خارج شوروي شد
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ترين و كند و ديكتاتوري پرولتاريا را كه دموكراتيكسوسياليستي و ايدئولوژي ماركسيست را توام با ارعاب و فشار مي
 .سازدگر ميترين انواع حكومتهاست، غير از آنچه كه ماركس و لنين نشان دادند جلوهانساني

هاي غير قابل جبراني از ديكتاتوري پرولتاريا به عمل آمد و كيش شخصيت استالين ين سوء استفادهاگر در دوران استال
اقتصادي شوروي وارد ساخت به هيچوجه تقصيري متوجه شيوه توليد -هاي اجتماعيزيان عظيمي به فعاليت

ت در مقابل پابندهائي كه نيروي شگرف داخلي و پيشرفت اين شيوه به قدري بود كه حتي توانس. سوسياليستي نيست
اي را كه اتحاد داري به جلو رود و فاصلهكيش شخصيت به بار آورده بود با سرعتي بيش از سرعت كشورهاي سرمايه

ل عيني مكيش شخصيت استالين در شوروي نيز بر اساس عوا. داري داشت كم نمايدشوروي با كشورهاي بزرگ سرمايه 
بنابراين وحشت روشنفكران خرده بورژوازي . يني آن در كشورهاي ديگر وجود نداردخاصي بروز كرد كه امكان تجديد ع

تواند معياري براي نادرستي ماركسيسم و پيدا كردن راه سوم و حد درست نيست و كارهاي خالف قانون استالين نمي
 ).٨٢صفحه ( ".اعتدالي باشد

 
استالين كه  استالين  و يا جالل و جبروت متعلق به قابل تصورهاي غير سوء استفادهنويسد كه اين ه نميداين آقاي نگارن
تر از استالين وجود داشت؟ برد به چه جهت مورد نياز استالين بود؟ آيا در شوروي و جهان شخصيتي محبوباز آن نام مي

براي چه چيز  پس چرا استالين بايد براي جالل و جبروت تالش كند؟ چرا بايد سوء استفاده كند، سوء استفاده! هرگز
استالين توسل  "هايضعفها و عقده"چار است به ادهد نبراي چه كس؟ وقتي كسي معيارهاي طبقاتي را از دست مي

كند ناچار است ناش راپيدا هاي استالين و حسابهاي بانكيوقتي كسي گنج. جويد و تاريخ را از اين منظر توضيح دهد
 .جفنگيات سرهم بندي كند

-در مقاله ١٣٤٢مورخ  ٣ره ادر مجله دنيا سال چهارم شمحزب توده ديگر از رويزيونيستهاي سرشناس داود نوروزي يكي 

دسامبر  ١٦در مورد استالين در  "درباره برخي مسايل مربوط به تئوري و پراتيك جنبش جهاني كارگري"اي تحت عنوان
 : نويسدچنين مي ١٩٦٣

 
براي . خالقه لنيني به ميزان وسيع ترك شد اد شوروي، شيوه كارولي متاسفانه در دوران كيش شخص پرستي در اتح"

ها، اسناد، آمارها و اعداد بود در آثار برخالف آثار لنيني كه مملو از فاكت. توان ياد كردنمونه از آثار اقتصادي استالين مي
هميشه گيريهائي كه ثار نتيجهدر اين آ. توان اثري يافتبه زحمت ميها استالين از محاسبات اقتصادي و تحليل فاكت"

 ").تكيه از توفان("هم صحيح نيستند، تفوق دارد و غالبا فاقد مدارك مثبته است
 ايليچف، مبناي علمي رهبري تكامل اجتماعي منقول در.ل(
 ,٢ Heft ,١٩۶٣ ,Sowjetwissenschaft/Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge)مجله 

S.١٢۵  
 ).١٢٥صفحه  ٢دفتر  ١٩٦٣ات علمي اجتماعي سال نگارش/دانش شوروي(
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ويزيونيست سرشناس خودش جرات نكرده مزخرفات رويزيونيستي و جعليات آقاي ايليچف مامور روسها را رداود نوروزي 
. در مورد دستآوردهاي دوران استالين تائيد كند و صرفا به ذكر نقل قول براي فرار از بحث علمي قناعت كرده است

بلكه بر  ،در اين اثر بزرگ تئوريك از قانون اساسي اقتصاد سوسياليستي كه نه بر اساس كسب سود حداكثر استالين
دهد و براي اين كند، وي انسان را در مركز توليد قرار مياساس رفع نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانهاست صحبت مي

 .گيري تئوريك نياز به آمار و اسناد نيستنتيجه
به شركت كنندگان در "مسايل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، "اثر داهيانه خود استالين در

كه خود محصول  "١٩٥١ي ماه نوامبر سال ي مسايل اقتصادي مربوط به مباحثه، مالحظاتي در باره"ي اقتصاديمباحثه
بر اساس همه آمار و نتايج  ١٩٥١تا  ١٩١٧از  يك بحث دموكراتيك و تجربه سي ساله ساختمان سوسياليسم تقريبا

 :آوردباشد، به انتقاد رفقاي حزبي در اين موارد پاسخ داده است و در آنجا مياقتصادي در شوروي سوسياليستي مي
 
خطوط مشخصه و مطالبات اين قانون عبارت از . آري، وجود دارد . سم وجود دارد؟ياليآيا قانون اساسي اقتصادي سوس"
 ست؟يچ

ن ارضاء يتأم: شد تقريباً به اين شكل فرموله كردسم را ميياليخطوط مشخصه و مطالبات قانون اساسي اقتصادي سوس
ستي ياليد سوسيى اجتماع از طريق رشد و تكامل بدون انتقاع تولهاى دائم التزايد مادي و فرهنگي همهازمندييحداكثر ن

 .ك عالييى تكنبر پايه

هاى مادي و فرهنگي اجتماع؛ به جاي تكامل ازمنديين ارضاء حداكثر نين سودهاي حداكثر، تأميبه جاي تأم: بنابراين
هاى متناوب در د؛ به جاي وقفهيهائي از رونق به بحران و از بحران به رونق ــ رشد بدون انقطاع تولختگييد با گسيتول

 ".ك عالييى تكند بر پايهيى تولل بدون وقفهدي اجتماع مالزم است؛ تكاميروهاي توليك كه با انهدام نيتكامل تكن
 

سال تجربه و بحث به نظر رويزيونيستها سندي است  ٣٤وريهاي اقتصادي ساختمان سوسياليسم در طي ئاين تدوين ت
مشكل رويزيونيستها در حمله به شخصيت . باشدكه استالين يكشبه از جيب بغلش در آورده است و فاقد ارزش مي

مند و با برنامه خواهند اساس اقتصادي سوسياليستي را برهم زده توليد متمركز و نقشهكه مي استالين اين است
برنامگي، هرج و مرج، ارتشاء و سوء استفاده از آن داري بكشانند كه بيسوسياليستي را به توليد غير متمركز سرمايه

 .  برخيزد

نقشه است و بردن جامعه به سوي تقويت انگيزه طبق آري مشكل رويزيونيستها برهم زدن قانون اقتصاد متمركز و 
انگيزه مادي در سوسياليسم بايد اساس و . مادي در جامعه و تربيت انسانها با اين روحيه و نه با روحيه انسان سوسياليست

 ،ن استبر اساس اين حكم رويزيونيستي كه ارزش هر كتاب به درازي جدول و آمار در آ. مركز فعاليت توليدي قرار گيرد
بايد آثار داهيانهاي نظير آنتي دورينگ و يا مانيفست حزب كمونيست را نيز كه فاقد فاكتها و محاسبات اقتصادي و 

 .جدولهاي طول دراز هستند، بدون واهمه به زباله دان تاريخ انداخت و مهر باطله بر آنها زد
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 "دولت و انقالب"داروي معجزه آساي رويزيونيستها به استناد اثر لنين  "شوراها"
مقوله به كه  ما گفتار لنين را كه در اين كتاب. فرستندرويزيونيستها با طرح مقوله شوراها همه را به دنبال نخود سياه مي

در حزب را  "تحديد دموكراسي"كه چگونه بايد شود از مطالعه آنها معلوم نمي. استخراج كرديم گشت،ميبر  "شوراها"
كنند تصور مي ناچاريم اين نقل قولها را براي كساني كه فرصت مراجعه به اين اثر را ندارند و حال مجددا. طرف كرد بر

 :كنيمناد درستي متوسل شده است بازگو حزب توده به است
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 با درك رويزيونيستها شورا از "دولت و انقالب"درك تفاوت 
كند تا از را از خودش اختراع مي "شوراها"در شوروي خروشچفي، تئوري حزب توده براي توجيه بروز رويزيونيسم 

آنها در هماهنگي با حمالت . انحراف حزب به عنوان مبناي اصلي بروز رويزيونيسم در شوروي بكاهداز اهميت حزبيت و 
اه بود، با الهام از افتراء آميز خروشچف به شخصيت و اعتبار رفيق استالين كه با مشتي از دروغ و افسانه سرائي همر

شوند كه در شوروي دموكراسي از بين رفته بود و مردم شوروي از ترس ترور استالين دروغهاي خروشچف مدعي مي
و اين امر . كردند و لذا فاقد هرگونه امنيتي بودندالقلب زندگي ميشب و روز نداشته و زير تبر استالين ديوانه و قسي

كه علت فروپاشي شوروي را نه در وجود  مي گويندرويزيونيستهاي حزب توده . ي داشتاثرات ويرانگري بر جامعه شورو
تبر "در بايد بلكه  ،شوروي "كمونيست"حزب  ٢٢هاي رويزيونيستي خروشچف و پيروان بعديش در كنگره تئوري

. دا ويران نموكرد كه شوروي ردر زمان استالين جستجو  "در محدويت دموكراسي"، "ترور استالين"، در "استالين
دهند كه آنها توضيح نمي. براي كدام طبقه اجتماعي بود "محدويت دموكراسي"كنند كه اين رويزيونيستها بيان نمي

سال پيش،  ٦٥حتي بعد از درگذشتش حدود بيش از  ،"تبر به دست"و  "قسي القلب"و  "مستبد"چگونه است كه اين 
و با تصاوير وي براي اعتراض به سياستهاي امپرياليسم روسيه به ميدان هنوز اين چنين مورد احترام مردم شوروي است 

مشي اند از نام رفيق استالين ابزار فريب جديدي براي ادامه خط يگانوف رويزيونيست را مجبور كردهزآيند و حتي مي
مردم روسيه از  تاكند، بر باالي سر جامعه روسيه نوسان نمي "تبر استالين"كه ديگر  امروز. رويزيونيستي خود بسازد

 :به اين عبارات حزب توده ايران توجه كنيدمجددا . عشق بورزندوي به  "تبر استالين"ترس 
 
 آن لنين كه - رشد حالِ در شورايي نظام بر حزب، درون در هم جامعه و درون در هم ،دموكراسي جدي كردن محدود"

 و انقالب، دولت :به كنيد نگاه [مي دانست سوسياليسم تسم به كشور حركت روند ضرورت جدايي ناپذيري از را بخش

  ).تكيه از توفان(".داشتند ويرانگر اثرهايي -]لنين نوشته
 

 روند ضرورت جدايي ناپذيري از را بخش آن لنين كه - رشد از نظام شورائي در حالِ"حزب توده ايران در برنامه خويش 

 ١٥٠ي كند و براي قوت بخشيدن به ادعايش شما را به كتاب صحبت م "مي دانست سوسياليسم سمت به كشور حركت
طبيعي است كه شما در كتاب دولت و . دهداي دولت و انقالب، بدون قيد صفحه و ذكر اصل نقل قول حواله ميصفحه

ز اي از نظام شورائي حاكم بر كشور كه بعد ابه پايان رسيده است، كلمه ١٩١٧انقالب لنين كه نگارشش در سپتامبر 
آنچه در آن پيدا مي كنيد اشاره تقريبا به يك . كنيدانقالب اكتبر براي نخستين بار در تاريخ بشريت پديد آمد، پيدا نمي

گردد به نقش شوراها در كسب قدرت سياسي و دولت شورائي در است كه بر مي "شورائي"و يا  "شورا"دوجين واژه 
ي تزاري بروز يافته و در روسيه ١٩٠٥وجود آمده و در انقالب  شوروي كه اساس ايده آن از زمان كمون پاريس به

، حكومت شوراها كه حكومت كارگران، دهقانان و سربازان يعني اكثريت قريب به اتفاق ١٩١٧انقالب اكتبر روسيه در 
دولت ما در فصول گذشته از نظر تئوريك به ماهيت شورا و ديكتاتوري پرولتاريا و  . جامعه است مستقر شده است

 .كنيمايم ولي در اينجا به ادعاهاي رويزيونيستها برخورد ميشورائي پاسخ مبسوط داده
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تصويب شد  ١٩٣٦قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مصوب در كنگره هشتم شوراها كه در سال در 
 : خوانيممي

 
 .است ندولت سوسياليستي كارگران و دهقانا-سوسياليستي شوروياتحاد جماهير "

دهند كه اين شوراها در نتيجه تشكيل مي شوراهاي نمايندگان زحمتكشانشالوده سياسي اتحاد جماهير شوروي را 
 .رشد نموده و مستحكم شده است دست آوردن ديكتاتوري پرولتاريابهداران و سرنگون كردن حاكميت مالكين و سرمايه

چاپ ("باشدندگان زحمتكشان در دست زحمتكشان شهر و ده ميتمام حاكميت در اتحاد شوروي بوسيله شوراهاي نماي
 ).٥٦١صفحه -فارسي تجديد چاپ از توفان

 
حزب و طبقه كارگر در سيستم ديكتاتوري " ٥در بخش  "در باره مسايل لنينيسم"استالين در اثر داهيانه خويش به نام 

 :دهددر مورد شورا چنين توضيح مي "پرولتاريا

هاي اداري، اقتصادي، نظامي، فرهنگي، و ساير فراوان خود در مركز و نقاط ديگر به شكل سازمان با شعب شوراها دوم"
-دهند، انجمناي كه زحمتكشان از پيش خود تشكيل ميهاي تودهشماري انجمناضافه تعداد بيسازمانهاي دولتي، به

اي همه زحمتكشان هاي تودهشوراها سازمان. ازندسها هستند و آنها را با اهالي مرتبط ميهائي كه در حول اين سازمان
كليه تدابير مربوط به . شوراها مظهر بالفصل ديكتاتوري پرولتاريا هستند. اندهاي غيرحزبيشوراها سازمان. اندشهر و ده

تاريا از وسيله پرولرهبري دولتي دهقانان، به. گذردتحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم از شوراها مي
سه رساله "از اثر (".پيوندندآهنگ پرولتاريا ميها زحمتكش را با پيششوراها توده ميليون. پذيردطريق شوراها تحقق مي

 )١٥- ١٤لنينيستي توفان صفحات -سازمان ماركسيستي ٨نشريه  "از استالين

 :آوردمي ١٦استالين در همان اثر در صفحه 

تكيه (".دهند، پيوند ميدرجه اول از لحاظ دولتيي زحمتكشان، حزب را با زحمتكشان در ابه مثابه سازمان توده شوراها"
  )از توفان

 :نويسدو در مورد حزب مي
 
هاي نيروي حزب در آنست كه وي بهترين افراد پرولتاريا را از كليه سازمان. آهنگ آنپرولتاريا، پيش حزبباالخره "

اي پرولتاريا را بدون استثناء توده هايب در آن است كه فعاليت كليه سازمانرسالت حز. كنداي در خود جذب ميتوده
ها و توجيه آنها در فعاليتوحدت بخشيدن به. توجيه كند سوي هدف واحد، هدف رهائي پرولتارياو آن را به وحدت بخشد

تواند را پرولتاريا بدون آن نمياست، زي زيرا وحدت مبارزه پرولتاريا بدون آن غيرممكن. جهت واحد، ضرورت مطلق دارد
آهنگ پرولتاريا، ولي فقط پيش. سر قدرت و در مبارزه براي ساختمان سوسياليسم رهبري كند ها را در مبارزه برتوده
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فقط حزب پرولتاريا، فقط . اي پرولتاريا را وحدت بخشد و توجيه كندهاي تودهتواند فعاليت سازمانميحزب پرولتاريا 
 ".ها قادر است كه اين نقش رهبر اصلي را در سيستم ديكتاتوري پرولتاريا ايفاء كندتحزب كمونيس

 
منتخبات چهارجلدي به زبان  ٥٥و  ٥٤در صفحات  "انقالب پرولتري و كائوتسكي مرتد"حال ببينيم لنين در اثرش 

 .يسدفارسي چه مي نو
 
در قانون اساسي ("غيرمستقيم"و حتي به انتخابات  "تنكات بي اهمي"تسكي به وكائ. ساختمان دولت را در نظر گيريد"

. دستگاه دولتي، ماشين دولتي نيست طبقاتياو متوجه ماهيت . دوشولي ماهيت مطلب را متوجه نمي. چسبدمي) شوروي
دوز تر باشد اين يافتهتكامل "خالص"داران در دموكراسي بورژوائي با هزاران دوز و كلكي، كه هر چه دموكراسي سرمايه

دور از شركت در كشورداري و آزادي اجتماعات و مطبوعات و غيره را ها تر است، تودهتر و صائبو كلكها هم ماهرانه
و اگر بخواهيم دقيقتر گفته باشيم، دومين حكومت است، (حكومتي است نخستينحكومت شوروي در جهان . سازندمي

. نمايدجلب ميرا به كشورداري  استثمار شوندگانها يعني ه تودهك) زيرا همين كار را هم كمون پاريس آغاز نموده بود
بورس و بانكها : كندحل نميمسايل بسيار جدي را در دموكراسي بورژوائي  هيچگاهكه (راه شركت در پارلمان بورژوائي

كارگران به احسن هاي زحمتكشان مسدود است، و روي تودهوسيله هزاران مانع و رداع بهبه )دنكناين مسايل را حل مي
 آلت ستمگريو  غريبهكنند كه پارلمان بورژوائي موسسه بينند و درك مينمايند، ميدانند و احساس ميوجهي مي

 .ولترها، موسسه طبقه متخاصم و اقليت استثمارگر استربورژوازي عليه پ
تسهيل كه اين امر را براي آنان  هاي زحمتكش و استثمار شونده هستند، سازمانيخود توده سازمان بالواسطه -شوراها

ويژه پيشاهنگ در اين جريان به. توانند كشورداري كنندهر نحوي به ه خودشان دولت را بپادارند و بهك نمايدمي
بهترين وسيله بنگاههاي بزرگ بههزحمتكشان و استثمارشوندگان يعني پرولتارياي شهر داراي اين مزيت است كه ب

-هسازمان شوروي ب. تخاب كردن و نظارت بر انتخاب شدگان براي وي از هر چيز آسانتر استنحوي متحد شده است؛ ان
-تسهيل ميطور اتوماتيك امر اتحاد كليه زحمتكشان و استثمارشوندگان را در پيرامون پيشاهنگ آنان يعني پرولتاريا 

بازي امتيازات تحصيلي بورژواءي و پارتي دستگاه دولتي كهنه بورژوآئي يعني دستگاه بوروكراسي امتيازات ثروت و. نمايد
همه اينها در  -)تر استتر باشد، اين امتيازات بالفعل هم متنوعيافتهكه هر قدر دموكراسي بورژوآئي تكامل(و غيره

ها و كاغذ از دهد، زيرا چاپخانهآزادي مطبوعات جنبه سالوسانه خود را از دست مي. رودسازمان شوروي از بين مي
. گرددهاي مالكين رفتار ميها، عمارات و خانهنيه، كاخبمينگونه هم در مورد بهترين اهبه. شودزي گرفته ميبورژوا

از استثمارگران گرفت و بدينطريق حق اجتماعات حكومت شوروي هزاران عمارت از اين بهترين عمارات را بالفاصله 
انتخابات غيرمستقيم . نمود "تردموكراتيك" بارميليونيك ها را كه بدون آن دموكراسي چيزي جز فريب نيست، توده

سازد تر ميدستگاه دولتي را ارزانتر و متحرك تماميكند و هاي شوراها را تسهيل ميشوراهاي غيرمحلي تشكيل كنگره
به كنگره را و در دورانيكه زندگي در جوش و خروش است و بايد هرچه زودتر بتوان نماينده محلي خود را احضار و يا وي

 .كندتر ميالوصولعمومي شوراها اعزام نمود، اين دستگاه را براي كارگران و دهقانان سهل
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بار ي است، حكومت شوروي يك ميليونتر از هر دموكراسي بورژوآئدموكراتيك باريك ميليوندموكراسي پرولتري 
 "تر از دموكراتيكترين جمهوري بورژوائيستدموكراتيك

زند كه بايد اين دولت به اقدامات پرولتري انقالبي دست مي. لت شورائي را تعيين كردوتوان وظايف ديبه اين روشني نم
 ،كندكه وجود ندارد دفاع نمي "ناب"دولت شورائي از دموكراسي . با قهر انقالبي و سركوب استثمارگران همراه باشد

وي بر . اريا نسبت به استثمارشوندگان وظيفه وي استديكتاتوري پرولتاعمال . هوادار دموكراسي طبقاتي پرولتري است
هاي گروهي را از دست آنها مطبوعات و رسانه. يد تا سالوسي دموكراسي بورژوائي را برمال كند و آنرا برچيندآسر كار مي

 را ، مقاومت آنهاب كنداز آنها سلامكان چاپ و توزيع افكار آنها را به خرج پرولتاريا . در آورد و در اختيار پرولتاريا بگذارد
. كمونيست نه حزب دهند و دولت هستند واز اين گفتار معلوم است كه شوراها دولت تشكيل مي. درهم بشكند قاطعانه

شورا كه دولت است . رهبري و هدايت انديشه دولت را از طريق كادرهاي كمونيستي به عهده دارد پرولتري حزب
كه مظهر رهبري ايدئولوژيك و سياسي  ن رهبري پرولتري كمونيستيوورائي بددولت ش. شود با حزب مخلوط كردرانمي

تواند ايدئولوژي تنها مي ،ايدئولوژي حاكم بر اين شورا اگر سوسياليسم علمي نباشد. پشيزي ارزش ندارد دولت است،
ولند و به ه خلط مبحث مشغرويزيونيستها در اين مباحث مرتب ب. ما ايدئولوژي ديگري نداريم. ليبراليسم بورژوائي باشد

 .گذارد ضد كمونيست عوامفريبي بيش نيستهركس شورا را به جاي حزب مي. پاشندچشم مردم خاك مي
شورا و . به حزب ندارد و نادرست است كه شورا را مساوي حزب قرار داد بالفصل شوراها ربطي كه مقوله بينيم،پس مي

الزاما جمهوري شورائي . آهنگ استاي و حزب نيروي پيشسازمان توده شورا يك. حزب دو مقوله كامال متفاوت هستند
شوراها در روسيه مدتها زير نفوذ منشويكها بودند عليرغم اينكه . به مفهوم حكومت سوسياليستي يا كمونيستي نيست

به دست  تهمه قدردر آن زمان بلشويكها مخالف آن بودند كه . دادمي شكيلتركيب طبقاتي آنرا اكثريت جامعه ت
كردند و آنرا به شعار خويش بدل  حمايتبه شوراها  همه قدرت خواست آنها زماني از انتقال. شوراهاي منشويكي بيفتد

اند و در خدمت سياستها و تحقق برنامه حزب نمودند كه روشن بود اكثريت شوراها رهبري حزب كمونيست را پذيرفته
و نه به  گرددخواهانه و يا عقبگراي شوراها به ماهيت رهبري آن بر ميماهيت ترقي. نمايندعمل مي بلشويك كمونيست
چنين جلوه دادن كه گويا حضور كارگران بدون عامل مسلط آگاه، خود بخود پادزهر هر نظر ارتجاعي است، . تركيب آن

ند آناركو رسد كه مانيك تئوري ضد حزبي، ارتجاعي و رويزيونيستي و اكونوميستي است و سرانجام به آنجا مي
نيروي اكثريت  هاشورا. خواهند و خودشان بايد خود را آزاد كنندها حزب نميكارگرسنديكاليستها فرياد بزنيم كه 

براي كمونيستها اين . به كف مي آورنددولت قبلي  زحمتكشان در درون دولت هستند كه دستگاه دولت را با خورد كردن
دار كمونيستها را فراهم آورده و ت زحمتكشان بوده و امكان فعاليت دامنهنتيجه مستقيم دخال ،بهترين شكل دولت است

دولتي سوسياليستي است كه حزب كمونيست رهبري سياستهاي آن را در دست داشته باشد و نه آن . دهدگسترش مي
قالبات آينده تواند در انشورا فقط يك شكل است و مي. متكي باشد "نظام شورائي"باشد و بر  "شورائي"اينكه صرفا 

هاي ما امروز هم از كمون و هم از شورا سخن مي رانيم و فردا ممكن است از كميته. شكال ديگري به خود بگيرداَ
فرستند تا رويزيونيستها شما را به دنبال نخود سياه مي. ماهيت شوراهاستبراي كمونيستها مهم . انقالبي سخن رانيم

به استالين رفيق بعد از درگذشت تنها  آن هم زب كمونيست بلشويك شورويرويزيونيسم در ح حاكميتكسي نفهمد كه 
خواننده را به  ،تا به امروزشان هست آنها براي تبرئه رويزيونيسم كه تبرئه خودشان و سياست. استروي داده چه علت 
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. اي نظام شورائي استشوند كه گويا ريشه بروز رويزيونيسم در به كار نبردن مزايفرستند و مدعي ميآدرس عوضي مي
تو گوئي كه كارگر به صرف كارگر بودن . شودرويزيونيسم منتفي مي زتو گوئي اگر نام دولت را شورائي بگذاريم خطر برو

توگوئي فروپاشي سوسيال امپرياليسم شوروي تحت نام . خود بخود كمونيست است و نيازي به آموزش سوسياليسم ندارد
رويزيونيستها . صورت نپذيرفته است "سوسياليستي"شورائي هاي يعني جمهوري "يستيسوسيال شوروياتحاد جماهير "

آنها مخالف مبارزه طبقاتي هستند و به آشتي طبقات . كنندمي حزب و حزبيت و در واقع ديكتاتوري پرولتاريا را نفي
رويزيونيستي را با پيرايه رهات تا تمام اين تُ كننداي خلق مياين است كه آن چنان نظام فكري ،اعتقاد دارند

 .در آن بگنجانند "ماركسيست لنينيستي"
گفتار ي روس پيشهاانقالب اكتبر و تاكتيك كمونيست"نام ما در اينجا به نقل قول روشني از لنين كه در اثر استالين به

 :كنيماره مياز آن ياد شده است، اش )١٧/١٢/١٩٢٤مورخ  ٣٥٨تا  ٣٢٠. جلد ششم ــ ص( ""در راه اكتبر"كتاب 
 معني شوراها چيست؟"

 :بود كه لنين مي گفت ١٩١٧هنوز در سپتامبر سال 
دهد كه اين نيرو ديگر شوراها دستگاه دولتي جديدي است كه اوالً نيروي مسلحي از كارگران و دهقانان به دست مي"

ت؛ از نقطه نظر نظامي اين نيرو ترين طرزي با آن مربوط اسمثل ارتش دائمي سابق از مردم جدا نبوده بلكه به محكم
نظر انقالبي با هيچ نيروي ديگري ي باشد؛ از نقطهنسبت به نيروهاي سابق آن قدر زيادتر است كه غير قابل مقايسه مي

كند و اين رابطه به قدري و با اكثريت مردم ايجاد ميها ي با تودهادوم اين كه اين دستگاه رابطه. قابل معاوضه نيست
گسستني است و تفتيش و تجديد آن به قدري سهل است كه نظير آن در دستگاه حكومتي قديم حتي در مستحكم و نا

ى سوم اين كه اين دستگاه از نظر انتخابي بودن آن و قابل تعويض بودن هيئت آن بنا به اراده. هم وجود نداردها خاطره
. تر استدستگاه گذشته به مراتب دمكراسيآيد، نسبت به ي بطئي اداري به عمل ميهاملت، كه آن هم بدون جريان

ترين اصالحات را محكم نموده و بدين وسيله انجام متنوعى ايجاد رابطهها چهارم اين كه اين دستگاه با انواع حرفه
ترين و پيشروترين ترين و با انرژيآهنگ، كه فهميدهپنجم اين كه اين دستگاه به پيش. نمايدبدون بروكراتيسم آسان مي

آن، ى شود كه به وسيلهت طبقات مظلوم كارگر و دهقان است، شكل سازماني داده و به اين ترتيب دستگاهي ميقسم
عظيم اين طبقات را كه تاكنون كامالً در خارج از محيط حيات سياسي ى تواند تمام تودهپيش آهنگ طبقات مظلوم مي

ششم اين كه اين دستگاه . بياموزد و از پي خود ببرد. كندو خارج از محيط تاريخ واقع شده بودند، تعالي بخشد و تربيت 
يعني وظائف قانون . امكان ميدهد كه سودمندي پارلمانتاريسم با سودمندي دمكراتيسم مستقيم و بالواسطه، مجتمع شود

امل اين قدمي كه در تك. گذاري و اجراي قوانين هر دو در وجود نمايندگان انتخاب شده از طرف ملت متمركز گردد
دمكراسي نسبت به پارلمانتاريسم بورژوازي برداشته مي شود چنان قدمي به جلو است كه داراي اهميت تاريخي جهاني 

 ...مي باشد
-داد كار انقالب پرولتاريائي در روسيه كاري نوميدانه ميملي طبقات انقالبي، شوراها را تشكيل نميى اگر نيروي خالقه

-توانست حاكميت را در دست نگه دارد و يك باره هم نميقديم نميى ا دستگاه حاكمهبود، زيرا پرولتاريا بدون شك ب

 ). ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص  ٢١رجوع به جلد ( ".توان دستگاه جديدي ايجاد نمود
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اساسي تشكيالتي و قادر به تسهيل ى حلقهى دست به دامن شوراها زدند كه به منزلهها به اين دليل بود كه بلشويك
 .نيرومند دولتي پرولتاريا بودى اكتبر و ايجاد دستگاه تازه دهي انقالبسازمان

قبل از شكست (اولى مرحله: از نظر تكامل داخلي خود دو مرحله را پيموده است "!قدرت به دست شوراهاى همه"شعار 
 ).بعد از شكست عصيان كرنيلف(دومى و مرحله) در ماه ژوئيه هنگام حكومت دوگانهها بلشويك
و تشكيل حكومت ها ارها با كادت.و اسها عني اين شعار عبارت بود از گسيخته شدن ائتالف منشويكاول مى در مرحله

، حق آزادي پروپاگاند و )بودندها ارها و منشويك.زيرا شوراها در آن زمان در دست اس(ارها.و اسها شوروي از منشويك
در داخل شوراها به اين حساب كه از طريق اين احزاب ى و آزادي مبارزه) هايعني براي بلشويك(تبليغ براي اپوزيسيون

قادر خواهند شد شوراها را به دست آورده و در جريان تكامل مسالمت آميز انقالب، هيئت ها نوع مبارزه باالخره بلشويك
ولي بدون شك تدارك شرايط الزمه را . ديكتاتوري پرولتاريا نبودى البته معني اين نقشه. دولت شوروي را تغيير دهند

ارها كه به موجب اين نقشه در رأس حكومت قرار .و اسها براي تأمين اين ديكتاتوري آسان مي كرد، زيرا منشويك
گرفتند، مجبور بودند پروگرام ضد انقالبي خود را عمالً نشان دهند و لذا افشاي طبيعت واقعي اين احزاب و مجرد مي

جريان اين تكامل را ى در ماه ژوئيه رشتهها ن شكست بلشويكليك. گشتتسريع ميها گشتن آنها و جدائي آنان از توده
را به آغوش آنان ها ارها و منشويك.، برتري داد و اسهاو كادتها گسيخت و به عناصر ضد انقالبي، يعني ژنرال

ن را در را موقتاً كنار بگذارد تا مجدداً آ "!تمام قدرت به دست شوراها"اين اوضاع حزب را وادار كرد كه شعار . انداخت
 ".شرايط رونق نوين انقالب به ميان آورد
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     "شوراها"لنين  و  "دولت و انقالبِ"
كنيم تا شايد به نيت و اهداف حزب مراجعه مي "دولت و انقالب"حال ما به نقل قولهاي مربوط به شورا در اثر لنين بنام 

 .نها مستفيض گرديموده ايران بهتر و بيشتر پي ببريم و از كشفيات آت
 
پرولتارياى اقدام به پيگرد  از پسروسيه دولت كرنسكى در جمهورى  چنين است كنيم كهما نيز به نوبه خود اضافه مي"

 هنوزاند و بورژوازى  ناتوان شده ديگريي بورژوا هاى خردهبه بركت رهبرى دمكرات شوراهااى كه  انقالبى  در لحظه

 ).ها از توفان استبرجسته()دولت و انقالب( ".كه خود مستقيما بساط آنها را برچيند نيرويش بدان حد نرسيده است
 

وابسته به اين است كه  ،آيد كه ماهيت شوراهادر آن به كار رفته است چنين برمي شورااز اين نقل قول كه عبارت 

محصول  ،وكراتهاي خرده بورژوا باشداگر رهبري شوراها در دست دم. كدام طبقه اجتماعي رهبري آنها را به عهده  دارد
دولتي شبيه دولت كرنسكي در روسيه است و چنانچه رهبري شوراها در دست بلشويكها و حزب كمونيست بلشويك  ،آن

قدرت اجرائي است،  يك كه ماهيت شورا را كه تنهابلشويك توان قدرت سياسي را به رهبري حزب آنوقت مي ،قرار گيرد
 .آوردبه كف  ،كندتعيين مي

 

هاي مختلف پاريس انتخاب شده بودند شهر كه برپايه حق انتخاب همگاني در حوزه شورايكمون از نمايندگان ... "

اكثريت آنان طبعا از كارگران يا . ي مسئول و جوابگو و در هر زمان قابل عزل بودندداين نمايندگان افرا. شدتشكيل مي
 ).ها از توفان استبرجسته( )دولت و انقالب("...از نمايندگان مورد قبول طبقه كارگر بودند

 

اكثرا مركب از  شوراهابيان اين واقعيت است كه : حال ببينيم استناد به اين نقل قول از لنين بيان كدام واقعيت است

راها در مقابل اند و اينكه بايد افراد شوكارگران و يا افراد مورد اعتماد آنها هستند و خود شوراها نتيجه انتخابات همگاني
در اينجا ربطي ميان بروز رويزيونيسم در حزب و انتخاب نمايندگان مردم در . موكالن خويش پاسخگو و قابل عزل باشند

 .كنيددولت پيدا نمي
 
ريزي يك پارلمان واقعي حتى در جمهورى روسيه، در اين جمهورى بورژوا دمكراتيك، پيش از آنكه فرصتي براي پي"

يي، يعني بورژواخرده قهرمانان منادي افكار پوسيده. تمام اين عيوب پارلمانتاريسم فورا نمودار شد دست داده باشد،

انگيزترين را نيز مانند نفرت شوراهااند ها موفق شده ها و آوكسنتيف ها، چرنف تلى ها و تسره اشخاصي چون اسكوبلف

حضرات  شوراهادر . هاي پوچ مبدل سازنددرازيروده ها وهاي بورژوايى به لجن بكشند و به مراكز پرگوئيپارلمان

در هيئت دولت . دهندهاي خود دهقانان ساده و خوشباور را فريب ميها و قطعنامهبا لفاظي "هاسوسياليست"وزيران 
بر يعني  "خوان نعمت"ارها و منشويكها را به نوبت بر مدام به رقص كادريل مشغولند تا از يك سو عده بيشتري از اس

را در دفاتر  "دولتي"ولي كار . "مشغول دارند"هاي پردرآمد و افتخارآميز بنشانند و از سوي ديگر افكار مردم را كرسي
  ).ها از توفان استبرجسته( ).دولت و انقالب.("دهندانجام مي"دولتي و در ستادها 
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كه علي االصول نمايندگان كارگران و دهقانان  شوراهاكند كه حتي در اينجا لنين به محتوي شورا نظر دارد و تكيه مي

دامن زدن به اين توهم از جانب . توانند زير نفوذ طبقات غيرپرولتري قرار گيرند و فريب بخورندهستند، مي

گزينش لفظ ضدكمونيستها، تروتسكيستها، خرده بورژواهاي دموكرات و دشمنان حزبيت و طبقه كارگر كه گويا تنها 

كند، نفي حزبيت و رهبري عنصر آگاه ذهني در عرصه قبال بروز رويزيونيسم مصونيت ايجاد ميدر  سحرآميز شورا

نمايندگان . كشور، حالل هيچ مشكلي نيستدر حكومت و اداره  شكل شورائيصرف گزينش . مبارزه طبقاتي است

اند و محتوي نها به شكل چسبيدهآنها ت .انداز بين برده شورادراز مفهوم طبقاتي بورژوازي پرگو و رودهافكار خرده

پاسخگوي همه  ،و تكرار خسته كننده آنشورا دهند، نفس تكيه به افكنند و چنين جلوه ميرا به دور مي شوراطبقاتي 

در مقابل انحرافات دروني و بيروني هرگز  شوراروشن است صرف استفاده از لفظ . معضالت جنبش كمونيستي است

تي اداره كشور به دست شوراها بدون رهبري حزب كمونيست يك اداره غيرسوسياليستي و ح. كندتوليد مصونيت نمي
ايدئولوژي حاكم بر دولت تعيين كننده  ،كندماهيت دولتها را تركيب طبقاتي و يا منشاء طبقاتي تعيين نمي. دورنماستبي

وسيال دموكراتهاي اروپا كه در تاريخ حكومتهاي امپرياليستي س. ماهيت دولت و حركت اقتصادي و سياسي آن است
 . آورند گواه اين واقعيت استميان طبقه كارگر از نفوذ فراوان برخوردار بودند و حكومتهاي كارگري را بر سر كار مي

 
ديگر سركوب اقليت ولي اين . يستضرورهم سركوب  هنوزداري به كمونيسم از سرمايه ذارگهنگام و اما بعد، "

ولي . الزم است هنوز "دولت"دستگاه ويژه، ماشين ويژه سركوبي يعني  .ريت استثمار شونده استدست اكثاستثمارگر به 
دست اكثريت اين ديگر يك دولت انتقالي است، اين ديگر دولت به معني اخص نيست زيرا سركوب اقليت استثمارگر به

مراتب كمتر از سركوب اي خونهائي به كه به به يكاري است نسبتا آنقدر سهل، ساده و طبيع – ديروزيبردگان مزدور 
و اين عمل با اشاعه . مراتب ارزانتر خواهد گذشتمزدور تمام شده  و براي بشريت به نهاي بردگان، سرفها، كارگراقيام

براي سركوب، شروع  ماشين ويژهاز اهالي همساز است كه احتياج به داشتن  يدموكراسي در مورد آنچنان اكثريت عظيم
العاده بغرنج براي سركوب مردم طبيعي است كه استثمارگران بدون داشتن يك ماشين فوق. ن رفتن خواهد نمودبه از ميا
و بدون يك  "ماشين"بسيار ساده و تقريبا بدون  "ماشين"با داشتن يك  ولي مردماجراي اين منظور نيستند، قادر به

شوراهاي توانيم بگوئيم نظير ا كمي پيش افتادن ميب(هاي مسلحمتشكل ساختن تودهدستگاه ويژه بوسيله عمل ساده 

ها از توفان برجسته( )دولت و انقالب(".توانند استثمارگران را سركوب نمايندمي) نمايندگان كارگران و سربازان

 ).است
 

-تشكل تودهاست كه به صورت  شوراهاي كارگران و سربازاندر اينجا  نيز بحث بر سر سركوب ارتجاع از طريق 

به حساب  عين دموكراسيلنين اين سركوب را . اندعمل كرده و دستگاه خاصي براي سركوب، ايجاد نكرده ي مسلحها
سركوبي با اشاعه دموكراسي براي چنان اكثريت عظيمي از جمعيت "كند و آنرا آورد و حتي اين سركوب را توصيه ميمي

-ندارد و اين سركوب به تدريج نيازش را از دست مي "براي سركوب ماشين خاصكه نياز به داشتن "داند مي" همراه
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براي استقرار دموكراسي بخاطر اكثريت  شورائي لنين به مفهوم سركوب دشمنان طبقه كارگردمكراسي . دهد

تنها درك كمونيستي است و نه دركي كه قهر و دموكراسي و مفاهيم اجتماعي را از  وظايف شورااين درك از . است

ه زندگي كنند و به طور انتزاعي در دنياي ماليخوليائي و رويائي و غير واقعي بمبارزه طبقاتي جدا ميمضمون طبقاتي و 
 .كندغاز  از خودش ساطع مي دست زده  و احكام چندر

اين به آن مفهوم است كه . به عنوان بديل وزارتخانه هاي بورژوازي صحبت مي كند شورادر اينجا نيز لنين از 

 . رت دولت اند و نه رهبري جامعهابزار قدشوراها 

 
انقالب هم . مطرح است انقالببلكه همانا مسئله  ،سخن بر سر اپوزيسيون و به طور كلي بر سر مبارزه سياسي نيست"

و دستگاه جديدي متشكل از كارگران  شكنددرهم ميدستگاه دولتي را   تمامو  "دستگاه اداري"اين است كه پرولتاريا 
چرا نتوان مثل قايل است، ولي  "هاوزراتخانه"براي  "احترام خرافي"كائوتسكي . سازدميمسلح جايگزين آن 

را  االختيار و قدر قدرت نمايندگان كارگران و سربازانشوراهاي تامهايي از كارشناسان وابسته به كميسيون

 ).ها از توفان استبرجسته( ).دولت و انقالب("يگزين آنها ساخت؟اج
 

شكند و دستگاه نويني متشكل از كارگران مسلح به كه پرولتاريا ماشين دولتي را درهم مي شودي ميبانقال صحبت از
كارشناسان وابسته هاي حكومت قديم كميسيونهائي از رهنمود لنين اين است كه به جاي وزارتخانه. نشاندجاي آن مي

كه قدرت را به كف گرفته اند به وجود  االختيار و قدرقدرت نمايندگان كارگران و سربازانشوراهاي تامبه 

زارتخانه و وها كه آن را بديل ادر اين نقل قول نيز درك لنين از شور. ها را به عهده گيرندهآورد تا آنها وظيفه وزارتخان
و نه هسته  هستنداين درك به آن مفهوم است كه شوراها ابزار قدرت دولت . شودداند روشن ميدستگاه دولتي مي

پذيرد كه تنها با مديريت و رهبري جامعه از طريق عنصرآگاه و با ايدئولوژي كمونيستي صورت مي. جامعهرهبري 
تواند به وجود آيد و منشاء طبقاتي و يا سوسياليسم بدون حزب كمونيست نمي. رهبري حزب طبقه كارگر ممكن است

اگر چنين بود همه سنديكاهاي زرد ممالك . ستتركيب طبقاتي پرولتري هرگز به مفهوم ماهيت انقالبي و كمونيستي ني
به اين ترتيب بايد به دنبال كارگران رژه رفت و آنها . باشند "برحق"امپرياليستي كه مملو از اكثريت كارگران هستند بايد 

غات مانده و محصول تبليمذهبي و عقب ،اين درك از مبارزه طبقاتي. را ستايش كرد و در مقابل پايشان به سجده افتاد
 .پرستي كارگري استآناركو سنديكاليستها و توده

 
جائي جابه"اي كه نه براي گيريم؛ و همه پرولتارياي آگاه در مبارزهها را در پيش ميولي ما راه جدايي از اپورتونيست"

ري ريزي جمهوپارلمانتاريسم بورژوايي، براي پي تخريب، براي سرنگوني بورژوازيبلكه براي  "تناسب نيروها

و براي استقرار ديكتاتوري  جمهوري شوراهاي نمايندگان كارگران و سربازانكمون يا دموكراتيك طرازنوين 

 ).ها از توفان استبرجسته). (دولت و انقالب( ".گيرد، با ما خواهد بودپرولتاريا انجام مي انقالبي
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با سرنگوني بورژوازي به وجود كمون ترازنوين  راند كه آنها يك جمهوري دموكراتيكدر اينجا لنين از شوراها سخن مي
اين شوراها ديكتاتوري . كندشوراها را جايگزين آن مي كه آورند و اين دستآورد بديل پارلمانتاريسم بورژوائي است مي

سخن بر سر اعمال ديكتاتوري پرولتري است كه از طريق شوراهاي كارگران و . سازندانقالبي پرولتري را مستقر مي
گيرند به ايجاد يك جمهوري دموكراتيك طراز كمون دست دهند و يا در بر ميبازان كه اكثريت جامعه را تشكيل ميسر
ديكتاتوري پرولتاريا به . استقرار ديكتاتوري پرولتاريا الزاما به مفهوم شركت غالب كارگران در حكومت نيست. زنندمي

هر مرحله از وظائف ثمارگر در جامعه است كه تركيب اين قدرت را كشان بر اقليت استمفهوم ديكتاتوري اكثريت زحمت
تواند ديكتاتوريِ مشترك تركيب اين ديكتاتوريِ اكثريت مي. كنندتحول انقالب و نيروهاي ذينفع در آن تعيين مي

ميانه حال و  ديكتاتوريِ مشترك دهقانان، تواند در مرحله بعدي تكامل انقالبكارگران و دهقانان بطور كلي باشد، مي
پرولتاريا و سرانجام ديكتاتوري تهيدستان روستا و كارگران روزمزد روستائي با پرولتارياي شهري در مرحله گذار به 

رهبري . در تمام اين دورانها ما با ديكتاتوري پرولتاريا روبرو هستيم كه تركيب آنها متفاوت است. سوسياليسم باشد
.  طبقاتي، همواره در دست حزب طبقه كارگر و نيروي آگاه آن، يعني كمونيستهاستسياسي اين تحوالت در متن مبارزه 

كنند كه اين تحول با دست آنها با تحليل از تغييرات كيفي مستمر جامعه و شرايط گذار به مرحله بعديِ تكامل، تعيين مي
تركيب ديكتاتوري پرولتاريا در هر . استاعي كه بيان اعمال قدرت اكثريت جامعه باشد، قابل حصول مكدام تركيب اجت

گيري و جهت متحدان پرولتاريا متغييرند، ولي سمت. كند، ولي ماهيت رهبري آن ثابت استمرحله از تحول فرق مي
اين . ماندرود ثابت ميمبارزه، ماهيت مبارزه پرولتاريا كه به سمت جامعه بدون طبقه و رفع بهره كشي انسان از انسان مي

در اينجا نيز . عامل آگاه است كه مسير اين تحول را با توجه به آمادگي شرايط مادي تحول تعيين كند وظيفه حزب و
-در اينجا نيز روشن است كه تركيب شورا در حال نوسان است، زيرا در هر مرحله. حزب است كه نقش تعيين كننده دارد

عمال ا تصور كرد كه داراي ماهيت پرولتري و اتوان حكومتي رنمي اكند و لذها تقاوت ميي رشد ماهيت خواسته
 . ولي مستقل از حزب و تصميمات رهنماي آن عمل كند ،ديكتاتوري پرولتاريا باشد

 
يعني سراسري  و بزرگ  "اتحاديه" يگانه شهروندان كشور به كاركنان و كارمندان تمامران و تبديل ادخلع يد سرمايه"

دولت شوراهاي به دولت واقعا دموكراتيك يعني  اتحاديهفعاليت تمام اين  تمام دولت و تابع كردن كامل مجموعه
 ) توفان-با متن انگليسي مقايسه شد( "نمايندگان كارگران  و سربازان

 

دولت حزب نيست كه متشكل از كمونيستها . اداره مي شود شورائيدر اينجا نيز صحبت از دولت است كه به صورت 

است و نه  دولت شورائي بديل پارلمان بورژوازياين . ان كارگران و دهقانان باشددولت بايد از نمايندگ. باشد

حزب كمونيست وظيفه رهبري شوراها و . گيردداري كه در پشت پرده پارلمانها صورت ميرهبري جامعه سرمايه نقش
پيوند تنگاتنگ  يو برقرارهاي مردم از طريق شركت در شورا، شيوه اقناع و سياسي كردن شورا، نزديكي به توده ،دولت

 . است و نه فقط تركيب طبقاتي شورا رهبري شورا، در سياست شورا تعيين كننده. با آنها را دارد
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و حتي يك مورد نيز به دست نياورديم كه . اش قرار داديمكما در اين بخش ادعاهاي حزب توده ايران را مورد كن
 : اندپاسخگوي بحث آنها باشد كه مدعي

 
 آن لنين كه - رشد حالِ در شورايي نظام بر حزب، درون در هم جامعه و درون در هم دموكراسي، جدي كردن دمحدو"

 و انقالب، دولت :به كنيد نگاه[ مي دانست سوسياليسم سمت به كشور حركت روند ضرورت جدايي ناپذيري از را بخش

 . ".داشتند ويرانگر اثرهايي -]لنين نوشته
 

بروز  ،شدمي "بيشتر شورائي"؟ آيا اگر حكومت ستا حدود شده است و ديگر شورائي نبودهآيا حكومت شورائي م
 "شورائي"رويزيونيسم ممكن نبود؟ شورائي بودن حكومت چه ربطي به حزبيت و نقش حزب دارد و آيا بايد حزب هم 

البته شايد اين . شويدسياه نمي رفت موفق به خريد نخودشما با رفتن به اين آدرس عوضي همانطور كه انتظار مي. شود؟
كنند كه نيازي به درك مستقل فهمند ولي خود را قانع ميخوانند و نميروش براي ارعاب كادرها كه مطالب را مي

به درد درك كمونيستي از بروز رويزيونيسم ولي . خودشان نيست زيرا حزب فهميده و به آن استناد كرده است، مفيد باشد
  .دخورنمي

 
كرد ولي در سند هاي رويزيونيستي برگرديم كه حزب توده ايران در گذشته از همه آنها دفاع ميبه ساير تئوريحال 

پرسش اين است كه حزب توده ايران از چه هراس دارد كه به اين . كنگره ششم حزب آنها را مسكوت گذارده است
وشچف در همدستي با امپرياليسم آمريكا درست بود هاي خراگر اين تئوري. كندگذشته رويزيونيستي خويش برخورد نمي

نيز از آنها دفاع كند و اگر خالف آن درست بوده است پس حزب توده  و هست پس حزب توده  ايران بايد هم اكنون
انتقاد از خود دست زده و اعتراف كند سالها مدافع فعال و صميمي تئوريهاي رويزيونيستي خروشچف  كايران بايد به ي

 .ستبوده ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۶۱ 
 

 گذار مسالمت آميز
-انقالب در ممالك سرمايه  در مورد نفي "حزب كمونيست اتحاد شوروي"در مصوبات كنگره بيست و دوم در برنامه 

با نفي قهر انقالبي و امكان گذار مسالمت  ،زگوئي و مغلطهاداري به منزله قانون عمومي انقالب پرولتاريائي با پرگوئي، در
-به ثناگوي پارلمانتاريسم بورژوائي بدل شده و انقالب قهرآميز پرولتري را نفي مي ،داري به سوسياليسميهآميز از سرما

 :آيدمي ٤٨در صفحه . كند
 
 آميزبه شيوه مسالمتكوشند انقالب سوسياليستي را لنيني مي-احزاب ماركسيستي –طبقه كارگر و پيشآهنگ آن " 

نست با منافع طبقه كارگر و همه مردم، با منافع مشترك همه ملت در كشور تواتحقق اين امكان مي. انجام دهند
 .مطابقت داشته باشد

داري امكان آنرا آهنگ خود در يك رشته از كشورهاي سرمايهدر شرايط كنوني طبقه كارگر به سركردگي گردان پيش
ش و همكاري سياسي بين احزاب و دارد كه بر اساس جبهه كارگري و همه خلقي و بر اساس ساير شكلهاي ممكن ساز

سازمانهاي اجتماعي مختلف اكثريت مردم را متحد نموده، بدون جنگ داخلي قدرت حاكمه را در دست گيرد و انتقال 
طبقه كارگر با اتكاء به اكثريت مردم و با دادن پاسخ دندان شكن به . وسايل عمده توليد را به دست مردم تامين نمايد

تواند به داران ومالكين نيستند، ميكه قادر به دست برداشتن از سياست سازشكاري با سرمايهعناصر اپورتونيستي 
در پارلمان  اكثريت پايدار احراز كند، پارلمان را از آلت كمك به منافع نيروهاي مرتجع و ضد ملي شكست وارد سازد، 

داري رادر خارج از پارلمان اي دامنه توده طبقاتي بورژوازي به وسيله خدمت به مردم زحمتكش تبديل نمايد، مبارزه
ايط الزم را براي انجام مسالمت آميز انقالب سوسياليستي رگسترش دهد، مقاومت نيروهاي ارتجاعي را درهم شكند و ش

 )تكيه از توفان(...فراهم سازد
انتقال غير مسالمت آميز ان شوند بايد امكهاي مردم متوسل ميدر شرايطي كه طبقات استثمارگر به اعمال قهر بر توده

 ".را در نظر داشت به سوسياليسم
 
، ولي رويزيونيستها اين قانون باشدهمان انقالب و گذار قهرآميز بايد  ،انتقال غير مسالمت آميز به سوسياليسممنظور از  

-نادر از آن ياد مي ءو استثنا "امكان"گيرند و آنچه را كه تا كنون به صورت در نظر مي "امكان"عمومي را به عنوان 

، نظرياتي كه خروشچف آنها نداكه اين نظريات به تصويب رسيده ١٩٦١از سال . زنندجا مي قانونبه عنوان  ،شده است

گذار به سوسياليسم از طريق پارلمان بورژوائي پيدا گذرد، شما حتي يك نمونه مي نيم قرنكرد بيش از را نمايندگي مي
زي هميشه نشان داده است كه پارلمان بورژوازي يك وسيله فريب مردم و تخريب در مبارزه و برعكس بورژوا. كنيدنمي

تاريخ اين پارلمانهاي بورژوازي تاريخ چرك و خون است و هر لحظه نيز تشخيص دهند كه اين . اراده انقالبي آنهاست
ارتش، به توسل به ارند، به كودتا، به كارآئي ندارد و خطر از دست دادن قدرت توسط اكثريت جامعه را د ،وسيله فريب

اين قانون . كنندآورند و جنبش مردم را سركوب ميدستگاه قضائي و انتظامي، به شرايط اضطراري نظامي روي مي
براي طبقه كارگر الالئي  ،اين روحيه انقالبي مبارزه طبقاتي است و كسي كه به جاي تربيت مردم و طبقه كارگر با
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حال ببينيد كه رفيق لنين در اين . اين كس رويزيونيست است ،رژوازي را بخورندوكه فريب ب وصيه كندها تبه آنبخواند، 
 : گويدباره در مبارزه با كائوتسكي مرتد چه مي

 
ماركس را درباره  "لفظ"كنيم كه ببينيم كائوتسكى با چه طرز شگرفى به اين موضوع وقتى يقين بيشتر حاصل مي"

 :دگوش كني. "تفسير نموده است" ديكتاتورى پرولتاريا
  
... "متأسفانه ماركس غفلت كرد از انكه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره اين ديكتاتورى توضيح دهد"
اند، ولى  ترين توضيحات را داده اين گفته سراپا دروغ يكنفر مرتد است زيرا ماركس و انگلس در اين باره مفصل(

اللفظى ديكتاتورى عبارت است از  معناى تحت")... گيردى در ماركسيسم عمداً آن را ناديده ميكائوتسكى اين مالنقط
اللفظى اين كلمه قدرت واحده يك فرد كه به هيچ وجه  ولى بديهى است كه در عين حال معناى تحت. محو دمكراسى

م يك مؤسسه دولتى دائمى را نداشته، اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است كه مفهو. باشدقانونى نيست نيز مي
  .بلكه به مفهوم يك اقدام افراطى گذرنده است

كه ديكتاتورى يك فرد نبوده، بلكه ديكتاتورى يك طبقه است، مؤيد آن است كه  "ديكتاتورى پرولتاريا"لذا اصطالح 
  .اللفظى كلمه ديكتاتورى نبوده است منظور ماركس در اينجا معنى تحت

است كه هر جا پرولتاريا قدرت سياسى را  حالتى نبوده بلكه بر سر شكل كشوردارى اينجا بر سر سخن ماركس در

اثبات اين كه منظور ماركس در اينجا شكل كشوردارى نبوده اين است كه ماركس . به چنگ آورد بالضروره بايد پديد آيد
 ".و لذا از طريق دمكراتيك انجام گيرد آميز معتقد بوده است كه در انگلستان و آمريكا ممكن است از طريق صلح

 ).٢٠.ص(

به چه  "تئوريسين"ما عمداً اين چون و چرا را تماما نقل كرديم تا خواننده بتواند به روشنى ببيند كه كائوتسكى 
  .شودهايى متكى مي شيوه

  .شودببينيد او به چه حيله پليدى متوسل مي

اينجا شكل كشوردارى نبوده، اين است كه او در انگلستان و آمريكا انقالب اثبات اين كه منظور ماركس در "... حيله اول
  ..."شمرده استآميز يعنى انقالب از طريق دمكراتيك را ممكن مي صلح

آيا هيچ قانون تاريخى : بايست از خود بپرسد كهخواست بطور جدى و شرافتمندانه استدالل كند، مياگر كائوتسكى مي
نه، چنين قوانينى وجود ندارد، چنين : دارد كه استثناء نداشته باشد؟ در اين صورت پاسخ او چنين بوددرباره انقالب وجود 

قوانينى فقط آن چيزى را در نظر دارد كه داراى جنبه تيپيك است و اين همان چيزى است كه ماركس زمانى آن را از 
   .ناميده است "آل ايده"دارى متوسط، عادى و تيپيك  لحاظ سرمايه

كرد؟ براى هر استثناء مي مسأله مورد بحث چيزى وجود داشت كه انگليس و آمريكا را در ٧٠آيا در سالهاى . و اما بعد
. فردى كه اندكى با خواست قانون علم در رشته مسائل تاريخى آشنا باشد، روشن است كه طرح اين مسأله ضرورت دارد

توان در اين پاسخ ترديد و پس از طرح اين مسأله هم نمي. ستعدم طرح آن بمعناى تحريف علم و توسل به سفسطه ا

عليه بورژوازى و ضرورت اين اعمال قهر هم، همانگونه  اعمال قهرى است پرولتارياديكتاتورى انقالبى : كرد كه
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ر و د "جنگ داخلى در فرانسه"بخصوص در كتاب (اند كه ماركس و انگلس با تفصيل تمام مكرر در مكرر توضيح داده

در  ، اتفاقااتفاقا اين مؤسسات. وجود دارد دستگاه نظامى و بوروكراسى ناشى از اينجاست كه بويژه ،)پيشگفتار آن

ولى (!وجود نداشت داد،، هنگامى كه ماركس تذكر خود را مي١٩قرن  ٧٠انگلستان و آمريكا و اتفاقا در سالهاى 

  ").دارد اكنون، هم در انگلستان و هم در آمريكا وجود

انقالبى را از  اعمال قهر كائوتسكى به هنگام تعريف ديكتاتورى با تما قوا كوشيد عالمت اصلى اين مفهوم يعنى"
  .است آميز و قهرى تحول صلح سخن بر سر تقابل بين  :ولى اكنون حقيقت آشكار گرديده است. خواننده پنهان دارد

هاى شيادانه از آن جهت مورد نياز كائوتسكى است كه  و تخطئه ها ها، سفسطه تمام اين حيله. كُنه مطلب در همينجاست
يعنى به  ليبرالى و دست كشيدن خود از آن و پيوستن خود را به سياست كارگرى كندخالي قهرى شانه  از زير بار انقالب

  .آرى كُنه مطلب در اينجاست. پوشى نمايد بورژوازى پرده

صفت مشخصه : "نمايدفراموش مي"كند كه نكته اساسى را را تحريف ميبا چنان بيشرمى تاريخ  "مورخ"كائوتسكى 
خود،  اقتصادى به حكم خواص اساسى -كه سالهاى هفتاد قرن نوزده نقطه اوج آن بود  -دارى ماقبل انحصارى  سرمايه

ولى صفت . ددوستى و آزاديخواهى نسبى بو كه در انگلستان و آمريكا بويژه بطور تيپيك متجلى گرديد، حداكثر صلح
به نضج نهايى خود رسيد، بنا بر خواص اساسى  ٢٠دارى انحصارى كه فقط در قرن  مشخصه امپرياليسم يعنى سرمايه

توجه ") تكيه از توفان(.است دوستى و آزايخواهى و حداكثر تكامل همه جايى دستگاه نظامى اقتصادى خود، حداقل صلح
آميز يا قهرى تا چه اندازه تيپيك و محتمل است، معنايش  تحول صلح به اين نكته هنگام بحث درباره اينكه "نكردن

 چاكران بورژوازى است ترين سقوط تا مرحله متعارف

داران و پابوسى  اى در سجده آستان سرمايه چه شيوه مؤدبانه! چه چاكرى ظريفى در درگاه بورژوازى! چه فرزانگى شگرفى
هاى  پرداختم و بوسهيا رنودل بودم ميليونها به آقاى كائوتسكى مي كروپ يا شيدمان بودم، كلمانسو اگر من! آنان

نظير  "محترمى"را با افراد  "وحدت سوسياليسم"ستودم و كردم، در برابر كارگران او را مييهودايى نثارش مي
اى انگلستان در ه ها و تورى نويسى عليه ديكتاتورى پرولتاريا سخن گفتن درباره ويگ رساله. نمودمكائوتسكى توصيه مي

 است و سكوت درباره "مصون داشتن اقليت"، كوشش براى متقاعد ساختن به اينكه دمكراسى معنايش ١٨قرن 

مگر اينها خدمتگزارى  -آيد ها بعمل مي آمريكا عليه انترناسيوناليست "دمكراتيك"كه در جمهورى  هايى تاالنگرى
 ).انتكيه از توف.(" چاكرانه در آستان بورژوازى نيست؟

 
روشن است كه اين نظريه خروشچف قبال از جانب كائوتسكي بيان شده بود كه قانون عمومي انقالب قهرآميز را كه 

-لنين به درستي اشاره مي. كردبدل مي امكان استثنائيبه يك  ،ناشي از شناخت از ماهيت بورژوازي و تضاد طبقاتي بود

ايجاد توهم نسبت به . حكم خواب و خيال است ،اع امپرياليستي داشتنآميز در دوران ارتجكند كه انتظار گذارمسالمت
استفاده از ابزار پارلمان به . خانه بورژوازي استجنايت عليه بشريت و گسيل انسانها به سالخ ،پارلمانتاريسم بورژوائي

فاوت ماهيتا مت ،ت حاكمهبا ستايش راه پارلمانتاريسم براي احزار اكثريت در دوران تسلط فرهنگ طبقا ،صورت تاكتيكي
 . است

 : نويسدلنين در دولت وانقالب مي
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به هر كشور پارلمانى كه مايل باشيد، از آمريكا گرفته تا سوئيس، از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غيره، نظر ... "

در پارلمانها . نمايندمي ءا آنرا اجراها، ادارات و ستاده گيرد و وزارتخانهدر پس پرده انجام مي "دولتى"امور اصلي : افكنيد
اى مطابق با واقع است كه حتى در جمهورى  اين موضوع بدرجه. كنندپرگويى مي "الناس عوام"فقط بمنظور فريب 

روسيه، در اين جمهورى بورژوا دمكراتيك، پيش از آنكه اين جمهورى موفق به ايجاد يك پارلمان حقيقى باشد، 
ها و  قهرمانان مكتب پوسيده خرده بورژوازى از قبيل اسكوبلف. ب پارلمانتاريسم متظاهر گرديدبالفاصله تمام اين مصائ

اند شوراها را نيز همچون منفورترين پارلمانتاريسم بورژوايى پوسانده و به  ها توانسته ها و آوكسنتيف ها، چرنف تلى تسره
هاى خود دهاتيان  شوراها با جمله پردازيها و قطعنامه در "سوسياليست"آقايان وزارى . هاى پوچى مبدل سازند پرگوخانه

آرها و منشويكها را بنوبه از  تا از يك سو اس -در هيأت دولت به رقص دائمى كادريل مشغولند . فريبندباور را مي خوش
ى امور ول "مشغول دارند"ور سازند و از سوى ديگر مردم را  هاى پر سود و آبرومند بيشتر بهره كرسى "لقمه چرب"
 ).تكيه از توفان("!دهندرا در ادارات و ستادها انجام مي "دولتى"
 

پارلمانها كه مملو از نمايندگان مردم است تصميمات خويش را در جلسات علني گرفته و ، بر اساس نظريه رويزيونيستها
برد كه براي سركوب به كار مي پرده طبقه حاكمه و ابزاريآنها به حكومت پشت. گيرندگان هستندنماد اراده آزاد تصميم

گذار رويزيونيست ها در باره  نظر مخالف نقد جدي عملكرد طبقه حاكمهكنند زيرا اي نميو يا در دست دارد اشاره
 .مسالمت آميز به سوسياليسم است

 ريهنظ سهاين در مورد كه به مسئله داليل فروپاشي شوروي اشاره كرده است هاي حزب توده ايران در ارزيابي
وئي امر به اين مهمي  گتو. سكوت اختيار شده استكه از مباني رويزيونيسم خروشچفي است  خروشچفي "آميزمسالمت"
و راه  ،عمال قهر طبقاتي انقالبي هستنداضد رويزيونيستها كه ضد انقالب و . آميز وجود نداشته استابعاد فاجعه اين با

 .ناچارند در ايران بر اين اصول ماركسيستي لنينيستي سرپوش بگذارند ،كنندپارلمانتاريسم را ترويج و تبليغ مي
در  "لنينيستي توفان-سازمان ماركسيستي". در همين زمينه نبرد عظيمي در عرصه ايدئولوژيك در جهان در گرفته بود

از انقالب باز  هاي جهان رارويزيونيستهاي شوروي براي آنكه خلق": در مورد راه انقالب نوشت نامبردههمان جزوه 
لنينيستي در باره راه انقالب قهرآميز انقالب را نفي كردند و نظريات پوسيده و مردود رهبران -دارند حكم ماركسيستي

به عقيده آنها نيروهاي ارتجاعي در كشورهاي مختلف در اثر تغيير تناسب قوا . انترناسيونال دوم را دوباره به پيش كشيدند
از وسايل حكومت مانند ارتش و ژاندارمري  ت جدي در برابر نيروهاي انقالبي دست نخواهند زد ودر جهان به ابراز مقاوم

انتخابات پارلمان و احراز توانند با شركت در نيروهاي انقالبي مي. و پليس براي سركوب خلق استفاده نخواهند كرد
  .ندبركناري طبقات فرمانروا نايل آيند و خود در قدرت مستقر شوبه  اكثريت

 "راه گذار پارلماني"لنينيستي در كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي مطرح شد و -يضد ماركسيست هاين نظري
 :حزب كمونيست ايتاليا راه مذكور را چنين تفسير كرد). ١٩٥٦مارس  ٧پراودا (يافت
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، اسي طبقاتي دولتتغيير اسمبارزه به خاطر مطالبات بالفصل در فعاليت سياسي، كه جهت آن عبارتست است از "
و از اين راه تحقق بخشيدن به نايل آمدن طبقات جديد به رهبري هاي اساسي در داخل كشور، برانداختن فاصله

 ).تاكيد كلمات از ماست.(١٩٦٣سال  ١١شماره  "صلح و سوسياليسم"مجله ("دولت
ست ساده كنيم به اين صورت در ه ااگر اين عبارت را كه به منظور گيج كردن خوانندگان اين چنين بغرنج تنظيم شد

 : يدآمي
هاي طبقاتي دولت و برانداختن بايد در فعاليت سياسي روزانه به طرح كردن مطالباتي پرداخت كه هدف آنها تغيير پايه

 .هاي طبقاتي است تا بدين طريق طبقات جديد به رهبري دولت نايل آيندتدريجي شكاف
 . ي بر سازش طبقاتي و نفي كامل انقالب استشود اين نظريه مبتنه ديده ميچنانك

 : كار تسليم در برابر طبقات فرمانروا به جائي رسيد كه يكي از احزاب رويزيونيست در اظهاريه خود چنين گفت
ما اين گونه عمليات را . تواند عضو حزب ما باقي بماندشخصي كه ترور و اعمال ترور را تبليغ كند يا عملي سازد نمي "

نوامبر  ٢٥نقل از پراودا  اظهاريه حزب كمونيست آمريكا("هاي ماستترين پرنسيپاين يكي از اساسي. كنيمرد مي
١٩٦٣.( 

-بردگاني كه همانا در خور بندگي -هاي آن است جز حزب بردگانترين پرنسيپحزبي كه نفي اعمال زور يكي از اساسي

فروردين  "سوسيال امپرياليسم"لنينيستي توفان به نام -يستيسازمان ماركس ١٧نشريه شماره (".تواند باشدنمي -اند
 )١٧و  ١٦صفحات  ١٩٧١مطابق مارس  ١٣٥٠

 
تحت نام  ١٩٦٨مطابق ژوئيه  ١٣٤٧مورخ مرداد خود  ٥در نشريه شماره  "لنينيستي توفان-سازمان ماركسيستي"
پيدايش (اين نظريات شورويكنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد ": نوشت "رويزيونيسم در تئوري و در عمل"

اي در بعد از جنگ جهاني دوم كه در شرايط ضعف بورژوازي امپرياليستي و اعتبار و حيثيت بي جنبشهاي عظيم توده
در . عرضه داشت "گذار مسالمت آميز از راه پارلماني"را تعميم داد و آن را به صورت  )توفان-نظير كمونيستها بود

 :خوانيمنين ميچ ٢٠گزارش خروشچف به كنگره 
 
پرست به گرد خويش و با وارد آوردن طبقه كارگر با گردآوري دهقانان زحمتكش، روشنفكران و تمام قشرهاي ميهن"

داران و مالكين بزرگ ارضي دست اي قطعي به عناصر اپورتونيست كه قادر نيستند از سياست سازش با سرمايهضربه
 ."لق را شكست دهد و اكثريت محكمي در پارلمان به دست آوردتوانند نيروهاي ارتجاعي و ضد خبكشند مي

اي، همراه با يك جنبش انقالبي نيرومند در كشور، به تحصيل اكثريت در پارلمان و تغيير پارلمان به ارگان قدرت توده"
يائي است كه اي پرولتارمعني شكستن دستگاه نظامي و بوروكراتيك بورژوائي و به معني ايجاد رژيم جديد دولت توده

 ."داراي شكل پارلماني است
 

 :يابدسپس گزارش اين گونه ادامه مي
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داري امكان واقعي دارد كه تحت رهبري خود اكثريت اي از كشورهاي سرمايهدر شرايط كنوني، طبقه كارگر در عده"
 "".عظيم خلق را متحد سازد  و انتقال وسايل عمده توليد را به دست خلق تامين نمايد

 
توانند تصور فقط بخت برگشتگان و ابلهان مي": ين در برخورد به چاكران راه گذار پارلمانتاريستي به سوسياليسم نوشتلن

ابتداء  گرددزير يوغ بورژوازي، در زير يوغ بردگي مزدوري انجام ميكنند كه پرولتاريا از راه شركت در انتخاباتي كه 
سفاهت و رياكاري است، اين جانشين كردن  اين نهايت. رت را تصرف كنداكثريت را به چنگ آورد و فقط پس از آن قد

 ".شودمبارزه طبقاتي و انقالب با آرائي است كه در رژيم كهنه و در زير قدرت كهنه ابراز مي
 

عراق،  آيا همه اين كودتاهاي امپرياليستي در اندونزي، ويتنام، كامبوج، ايران،! آقايان رويزيونيستها شرافت داشته باشيد
در بوليوي، ي ضد انقالب هاهم اكنون دسيسه... تركيه، مصر، كنگو، گواتماال، آرژانتين، شيلي، برزيل، پاناما، كوبا و

گواه اين نيستند كه ارتجاع جهاني و داخلي حتي حاضر ... وهاي انقالب مخملي در جهان سازيو تمام صحنهونزوئال 
آميز تن در دهند؟ آيا نقض حقوق ملل با تجاوز به عراق، ليبي، ستي مسالمتنيستند به يك گذار دموكراتيك غيركموني

سخن دهد كه فقط بايد به زبان گلوله با اين غارتگران جهاني و همدستان داخلي آنها نشان نمي... سوريه، و فلسطين و
با كمونيسم مبارزه نكرد؟ دانست و در تمام دوران حكومتش نمي "دنياي آزاد"مگر دكتر مصدق آمريكا را مظهر  گفت؟

ران نوكر صفت و خودفروخته نياز دارند كبه چا ا سرنگون ساختند؟ امپرياليستها فقطپس چرا وي را با كودتاي سازمان سي
   .شودهاي آنها ميقرباني دسيسه ،و هركس اين را درك نكند

يچگاه با رضا و رغبت از منافع سرشار و مبارزه طبقاتي بشريت نشان داده است كه طبقات حاكمه هقرنها تجربه تاريخ 
كرده است تا  اي كه پارلمان را ابزار فريبطبقه حاكمه. آينددارند و از مسند قدرت پائين نميپايان خويش دست برنميبي

شود، بيكباره وقتي احساس خطر از كف در نظام مورد توجه حاكميت قرار گرفته و تامين ميخود تصور كند منافع خلق 
شود كه با خواهش و التماس دست به دامن توده كارگران شده و با احترام ن قدرت را نمود به انساني مودب بدل نميداد

تشريف بياوريد و . ايم و از اين ببعد چون راي شما بيشتر است، نوبت شماستبه آنها بگويد تا به حال ما حكومت كرده
اين پرده نمايش . گذاريمنيز هستيم و به راي اكثريت احترام مي قدرت را از دست ما بگيريد و ما چاكر و نوكر شما

براي حفظ و نگهداري قدرت و تامين منافع خود دستگاه  بورژوازي طبقات حاكمه. رويزيونيستي بسيار مضحك است
كتاتوري پارلمان فقط نماي دي. اند كه ارتش و پليس و سازمان امنيت عناصر اصلي آن هستنددولتي عظيمي فراهم آورده

برد كه بايد ماركس از اين دستگاه عظيم سركوب و بروكراسي بورژوائي به نام ماشين دولتي نام مي. بورژوازي است
شود همانگونه كه هست پذيرفت و آنرا در آستين مانند مار اين ماشين ارتجاعي و بروكراتيك را نمي. درهم شكسته شود

توان مقاومت قهرآميز انقالبي مي مبارزهدهد كه تنها از راه قاتي نشان ميمبارزه طبتاريخي تمام تجربه  . پرورش داد
آساي انتخابات، گذار به سوسياليسم از سوق دادن مردم به ايمان خرافي به نتايج معجزه. طبقات حاكمه را درهم شكست

ه چشمان طبقه كارگر و و اقناع بورزوازي و طبقات حاكمه، خاك پاشيدن رويزيونيستها ب ءطريق احراز اكثريت آرا
 .انصراف از انقالب پرولتري است
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 همزيستي مسالمت آميز
 ٥شماره  در اثرِ. بود "مبارزه با كيش شخصيت استالين"اين تز خروشچف يكي از اشكال بروز رويزيونيسم در بعد از 

 : آيدتوفان در افشاء آن مي
  

چرخد، بر روي ريات رويزيونيستهاي معاصر به دور آن ميدر واقع محوري است كه تمام نظ "همزيستي مسالمت آميز""
 "همزيستي مسالمت آميز"بيهوده نيست كه در پيرامون آن اين همه گفتند و نوشتند، بيهوده نيست كه . گيردآن پايه مي

سايلي بهترين و تنها راه حل قابل قبول براي حل مهمترين م"شمرند، مي "قانون اساسي زندگي تمام جوامع مدرن"را 
 ."".دهندجلوه مي "راه رسيدن به سوسياليسم در مقياس جهاني"دانند، مي "كه جامعه ما با آنها روبرو است

 
 زدجنگهاي جهاني نيست، براي صلح نبايد به انقالب دست   منشاءسرامپرياليسم بر اساس اين تفكر رويزيونيستي ديگر  

اساس اين تئوري بيكباره ماهيت امپرياليسم، ماهيت جنگهاي عادالنه و  بر. جهاني را نابود ساخت ارتجاعو امپرياليسم و 
تئوري كمونيستها فقط بايد براي صلح  اين بر اساس. خوردغير عادالنه، ماهيت صلح و راه جلوگيري از جنگ برهم مي

ي و ضد امپرياليستي شود كه مبارزه براي صلح يك مبارزه طبقاتمبارزه كنند تا جنگ اتمي درنگيرد ولي پرده پوشي مي
بيكباره همزيستي مسالمت آميز به منزله همزيستي ميان دو نظام كه با هم در مسابقه هستند تا تماشاچيان شاهد . است

گردد و اقدامات قهرآميز انقالبي كه در روند همزيستي پيروزي سوسياليسم در دوي ماراتن اقتصادي باشند تبديل مي
 .ت و بايد از آنها پرهيز كرداخالل مي گند قابل پذيرش نيس
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 اصل سياست خارجي

در همان سند باال در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان 

 :آيدزير مي

 
 تقويت نيروهاي مسلح و قدرت دفاعي اتحاد شوروي -٣"

از دستآوردهاي سوسياليسم و از امر صلح  مه مردم شورويحزب كمونيست اتحاد شوروي با اتكاء به پشتيباني يكدالنه ه
نمايد و در راه رهائي قطعي جامعه بشري از جنگهاي كند، آنها را حفظ ميجهاني به نحوي تزلزل ناپذير دفاع مي

كشورهاي داراي نظام مسالمت آميز اصل لنيني همزيستي . دهدتجاوزكارانه به مبارزه خستگي ناپذير خود ادامه مي
 ).تكيه از توفان)(١٣١صفحه .("تجتماعي مختلف اصل اساس سياست خارجي دولت شوروي بوده و هسا
 

آنها با . اين حزب رويزيونيستي توجه كنيد ٢٢از برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي مصوب كنگره  قول باالبه نقل 
اصول  "مزيستي مسالمت آميزه"خروشچف و از جمله اصل  "مسالمت آميز"الهام از سه اصل نظريات  مطروحه 

؟ گوينداما ماركسيست لنينيستها در اين زمينه چه مي. اساسي سياست خارجي رويزيونيستي شوروي را تعريف كرده اند
كه كشور  بودند كمونيستها مانند رفيق لنين و استالين كه خود آنها نيز بر اين اساس عمل كردند، بر اين نظر

اري و ارتجاعي قرار ددت كم وبيش طوالني در محاصره دول امپرياليستي، سرمايهسوسياليستي اتحاد شوروي به م
هوادار صلح باشد تا به اين وسيله مانع و  كرده از جنگ اجتناب نموده  همزيستيخواهد داشت و بايد به نحوي با آنها 

آنها . ا به لبه پرتگاه نابودي بكشدطلبانه آنها دنيا و بشريت رشود كه سياستهاي تجاوزكارانه امپرياليسم و ماهيت جنگ
تا امپرياليسم . ندادندطلبانه امپرياليسم و ماهيت دو مقوله جنگ و صلح به خود توهمات راه هرگز در مورد ماهيت جنگ

كه بايد ميان دولتهاي بودند  به اين جهت كمونيستها بر اين نظر. وجود دارد امكان صلح و خلع سالح جهاني منتفي است
برقرار باشد و كمونيستها  "همزيستي مسالمت آميز" ،اندزدهر جهان كه به محاصره شوروي سوسياليستي دست موجود د

در حفظ صلح و اين همزيستي مسالمت طلب و ضد جنگ، ها و جنبشهاي صلحبا بسيج تودهي تاكتيكي بايد به هر وسيله
رابطه ميان كارگر و به گردد و نه ميابط ميان دول براين اصل لنيني همزيستي مسالمت آميز تنها به رو. آميز بكوشند

توان مبارزه طبقاتي را تعطيل كرد و يا از جنبشهاي با استناد به اين اصل لنيني نمي. دار، خلقها و امپرياليسمسرمايه
ليستها آزاديبخش درخواست كرد از مبارزه براي استقالل كشور خويش دست كشيده و مستعمره استعمارگران و امپريا

در اينجا سخن بر سر يك سياست تاكتيكي خارجي در برخورد به دول غير سوسياليستي است و دقيقا به . باقي بمانند
براي كمونيستها . اصل سياست خارجي يك كشور سوسياليستيساخت و آنهم  اصلتوان از آن يك همين علت نمي

انترناسيوناليسم بلكه  "ستي مسالمت آميزهمزي"ممالك سوسياليستي نه  اصل سياست خارجيروشن است كه 

انترناسيوناليسم پرولتري ناقض سياست همزيستي مسالمت آميز ميان دول نيست، بلكه تضمين كننده . است پرولتري

نشيني و مجيزگوئي سياست خارجي خود را بر اساس همدستي و عقب اصلتواند دولت سوسياليستي نمي. آن نيز هست
كشور سوسياليستي بايد هميشه بداند كه اتخاذ . هل نسبت به ماهيت امپرياليسم تدوين كندو ترس از دشمن و تجا

توان سياست همزيستي مسالمت آميز تنها تاكتيكي بوده و جنبه گذرا داشته و هميشه شكستني، و ناپايدار است و نمي
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ربه جنگ جهاني دوم و ايجاد پيمانهاي تج. بدان دلخوش كرد و موجوديت خويش را به وعده و وعيد امپرياليستها گره زد
اين دسيسه . توسط امپرياليسم آمريكا همه و همه حاكي از اين واقعيت است... سنتو، سيتو و بغداد، نظامي ناتو،

اصلي براي نفي كه تنها شامل روابط بين دولتهاست  "اصلي"و يا  تاكتيك سياست خارجيرويزيونيستها كه از يك 
 .اقدامي ضد كمونيستي و ضد طبقه كارگر و ضد سوسياليسم است ،سازندمي تريانترناسيوناليسم پرول
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 مسابقه مسالمت آميز
وي به مردم القاء . بود "مسابقه مسالمت آميز"تز  ،جنبه عوامفريبانه داشت نهيكي ديگر از تزهاي خروشچف كه عامدا

داري ما قادريم در يك مسابقه مسالمت آميز برتري نظام تي بر نظام سرمايهكرد كه به علت برتري نظام سوسياليسمي
نظر مردم جهان را به  ،ه نمايش بگذاريم و با بهبود شرايط زندگي مردمصسوسياليستي و پيشرفتهاي خويش را به عر

  .حقانيت سوسياليسم جلب نمائيم
شود بدون توجه به مسابقه اقتصادي با امپرياليسم را نمي زيرا مبارزه و ،اين نظريه طبيعتا از نظر تئوري نادرست است

رد و شود از مضمون مبارزه طبقاتي جدا كمبارزه اقتصادي را نمي. مبارزه طبقاتي كه يك مبارزه سياسي است به پيش برد
بحثي  ،است دارياينكه سوسياليسم نظام برتري نسبت به سرمايه. نامبرداز آن به منزله عاملي مستقل و در نفس خود 

را در رهائي بشريت از نظام بردگي استثماري، از نابودي فقر و گرسنگي در برتري خود اين . در مقياس تاريخي است
بدون محدوديت  ،عرصه جهان، در پايداري صلح، در رفاه رو به افزايش زندگي مردم ، در حفظ گسترده محيط زيست

و  ردگذابه نمايش ميدر اقتصاد عمومي در مجموع ... ذخاير محدود جهاني و جغرافيائي، در استفاده هدفمند و با برنامه از
كه مدعي شويم ما به انتشار و توزيع رايگان كتب ماركس و انگلس  ماندمياين مانند آن . نه الزاما در هر پديده مشخص

حق با ماست و دشمنان ما  دهيم كه نتا نشاآزيم كه همه آنها واقعي، علمي، حقيقي و داراي حقانيت هستند دست مي
 امپرياليسم هاي دسيسهمبارزه طبقاتي،  ،اين تفكر سفيهانه. و به سوسياليسم روي آورند نيز از منطق علمي ما قانع شوند

اين تفكر انتزاعي و خوشخياالنه، محاصره اقتصادي، تحميل نظاميگري، . گيردنه آنها را ناديده ميخرابكار اقدامات و
داري و با امپرياليسم و سرمايه "همزيستي مسالمت آميز"به پذيرش  "اعتقاد"را به خاطر ... ي، كودتا واجنگهاي منطقه

-و تقبيح انقالب قهرآميز ناديده مي "گذار مسالمت آميز"هاي رويزيونيستي به دشمنان بشريت مبني بر اعتقاد به وعده

 "پيروزي"و دورنماي  "اقتصادي"، "يرفاه"ايجاد چنين فضاي با . بگيرند هآنها را ناديدنيز خواهد كه مردم گيرد و مي
داري كردن جامعه شوروي و نابودي هيهاي اقتصادي خويش را براي سرمارويزيونيستها برنامه ،در اين مسابقه اقتصادي

 "لمت آميزمسابقه اقتصادي مسا" ها را در زير روپوشارائه دادند و اين دسيسهسوسياليسم لنين و استالين به كنگره 
 .الزم بود "مسابقه مسالمت آميز"تئوري  ،داري در شورويبراي احياء سرمايه. پوشاندند

 "سيستم جديد اقتصادي". حال به برخورد رويزيونيستها شوروي به مسئله مالكيت سوسياليستي در شوروي مراجعه كنيم
چيز ديگري جز  ،ها برقرار ساختندوم كارخانههاي نمونه و سپس در عمكه رويزيونيستهاي شوروي در آغاز در كارخانه

روشن . داري بودداري نبود كه متوجه برانداختن مالكيت سوسياليستي و تقويت عناصر سرمايه سيستم اقتصادي سرمايه
مسابقه مسالمت "تواند در يك نمي ،داري قرار داده استبود كه سوسياليسم رويزيونيستي كه آرمان خود را احياء سرمايه

ران نيز در ادناگفته پيداست كه خود سرمايه. و بر آنها پيشي بگيرد درَبداري بِشته سرمايهاز رقيبان با تجربه و كاركُ "آميز
در اينجا هرگز سخن بر سر . تالش دارند بر ديگري پيروز شوند ،رقبا و توليد يك رقابت خصمانه و خرابكاري در بازارِ

را سرلوحه كار خويش قرار  "ي ماديعسودپرستي و ذينف"رويزوينيستها اصل . ستيك مسابقه عادالنه ومنصفانه ني
 : خود نوشت ٧در نشريه شماره  "لنينيستي توفان-سازمان ماركسيستي". دادند
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داري است به عنوان عامل و نيروي محرك اقتصاد رويزيونيستهاي شوروي از يك طرف، سود را كه هدف توليد سرمايه"
-وسعت دادهها را در جستجوي راههاي افزايش سود چنان د و از طرف ديگر اختيارات مديران كارخانهشناسنشوروي مي

كه گاهي  -"اقتصادي سيستم نوين"مطابق . گردانداند كه اقتصاد سوسياليستي و برنامه گذار سوسياليستي را منتفي مي
برد اي كه در اين راه به كار مير است و وسيلههدف هر كارخانه تحصيل سود بيشت -شودسيستم ليبرمن نيز ناميده مي

برژنف در گزارش به پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست رويزيونيست شوروي در .  ... "مادي محرك"عبارتست از 
 : چنين گفت ١٩٦٥مارس 

 ."برداري كلخوزها و سوخوزها بايد بر اساس سطح سود صورت گيردارزيابي عيني اقدامات ِ بهره"
-گين در گزارش به همان كميته مركزي در سپتامبر همان سال صريحا اظهار داشت كه بايد مالكهاي سرمايهو كاسي

تشويق و ترغيب توليد را به كمك وسايلي از قبيل بهاء، سود، ... بايد": وي گفت. داري را در توليد شوروي زنده كرد
 ".پاداش و اعتبار تقويت كرد

 
 .كه مرگ شوروي سوسياليستي را در پيش داشت اي شروع شدبر اين اساس مسابقه

ونيستها و يير رويزهاي چشمگكننده اين مسابقه و از پيروزياز پيشرفتهاي خيره آنوقت رويزوينيستها ماموريت يافتند
 .مردم را به گمراهي بكشند دارانه آنها كتابها سياه كنند وهاي سرمايهصحت برنامه

 :ر حمايت از اين مسابقه مراجعه كنيمحال به اسناد حزب توده ايران د 
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 و خروشچف "آميزمسابقه مسالمت"واقعيت 
همانگونه كه گفتيم خروشچف بر اين نظر بود كه شوروي  سوسياليستي بايد در عرصه اقتصادي به مسابقه مسالمت آميز 

پيشي گيرد و سپس به مردم و طبقه كارگر جهان بر داري غارتگر جهاني دست بزند، از آنها با امپرياليسم و نظام سرمايه
مردم شوروي حقانيت سوسياليسم را به اثبات برساند و مردم را با اشاره به آسايش اساس اين واقعيت پيشرفت  و 

تز خروشچف طبقه كاگر جهان و مردم سراسر گيتي دسته دسته به بنا بر . پيشرفتها به حقانيت سوسياليسم قانع كند
هواداران خروشچف  ،اين تز رويزيونيستي و غيرطبقاتي با. شدآوردند و جهان بهشت برين مياليسم روي ميسوي سوسي

حزب توده ايران در تمام اين دوران از . تندپرداخبه تدارك برگزاري كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيست شوروي 
شوروي بود و به تبليغ  "كمونيست"تي حزب هاي رويزيونيسمدافعان سرسخت كليه تزهاي خروشچف و مصوبات كنگره

اين خوابنمائي امروزي حزب توده ايران كه . اشتغال داشتو تحقق خواستهاي رويزيونيستها در ايران و ميان احزاب برادر 
تالشي براي ادامه گمراهي . فقدان صميميت كمونيستي استنتيجه گوئي وحي منزل به وي نازل شده است 

 .كمونيستهاي صديق است

مردم ارگان مركزي حزب توده "مندرج در نشريه  "طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي"مقاله 

 .)١٩٦١اوت  ١١مطابق  ١٣٤١به تاريخ بيستم مرداد ماه ("ايران
 
ژوئيه روزنامه پراودا طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي را كه در پلنوم ماه ژوئن كميته مركزي حزب به  ٢٠"

 ٢٢اين طرح كه در معرض افكار عمومي قرار گرفته است در ماه اكتبر امسال به كنگره . يده بود درج كردتصويب رس
 :شودطرح جديد از يك مقدمه و دو بخش زير تشكيل مي. حزب كمونيست تسليم خواهد شد

 .راه رشد بشريت است -داري به كمونيسمگذار از سرمايه -١
 .در راه ساختمان جامعه كمونيستي وظايف حزب كمونيست اتحاد شوروي -٢

حزب، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، سومين برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي  ٢٢ايكه در كنگره برنامه
به تصويب رسيد هدفش سرنگون ساختن تزاريسم و  ١٩٠٣نخستين برنامه حزب كه در دومين كنگره آن در سال . است

 . با سرنگون شدن تزاريسم و حاكميت بورژوازي روسيه اجراء شد ١٩١٧اين برنامه در سال . سرمايه داري در روسيه بود
اين برنامه . به تصويب رسيد و هدفش ايجاد جامعه سوسياليست بود ١٩١٩دومين برنامه در كنگره هشتم حزب در سال 

راء گذاشته شد و سوسياليسم به هاي اقتصادي و انقالب فرهنگي و علمي در شوروي به مورد اجنيز با اجراي برنامه
 .صورت كامل و قطعي در اتحاد شوروي پيروز گرديد

 .سال آينده است ٢٠سومين برنامه كه طرحش انتشار يافته هدفش عبارت از ساختمان جامعه كمونيستي در طول 
شود كه اين جامعه ميداري به صورت علمي مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده در برنامه بحران عميق جامعه سرمايه

دار، تالشي سيستم مستعمراتي و رشد سريع اردوگاه سوسياليستي منجر به بر اثر مبارزه بين طبقه كارگر و سرمايه
 .تضعيف امپرياليسم و نابودي آن خواهد گرديد

ختمان شود ولي سابطور كلي جامعه كمونيستي در اتحاد شوروي ساخته مي) ١٩٨٠-١٩٦١(در طول بيست سال آينده
. شودتكنيكي جامعه كمونيستي گذارده مي-درعرض بيست سال پايه مادي. كامل آن پس از آن صورت خواهد گرفت
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توليد پوالد به . بار زيادتر خواهد شد ٦دفعه و در عرض بيست سال تقريبا  ٥/٢حجم توليد صنايع در عرض دهسال اول 
بازده كار كه . ساعت افزايش خواهد يافت ميليارد كيلووات ٣٠٠٠-٢٧٠٠ميليون تن در سال و انرژي الكتريك به  ٢٥٠

-مرتبه افزايش مي ٥/٤-٤داريست در عرض بيست سال مهمترين عامل پيروزي شيوه توليدي سوسياليستي بر سرمايه

ليدي اگر تقليل ساعات كار هفتگي را كه بر حسب رشته هاي تو. برابر بازده كار در آمريكا خواهد بود ٢يابد و بيش از 
 .ساعت در هفته مي شود در نظر بگيريم آنگاه بازده كار خيلي بيش از دو برابر آمريكا خواهد شد ٣٦تا  ٣٠

يابد و فراواني بي نظيري كه در تاريخ بشريت ديده نشده برابر افزايش مي ٥/٣توليد كشاورزي در طول بيست سال آينده 
 .است بوجود مي آيد

. د، ساعات كار هفتگي، مسكن، فرهنگ و بهداشت نيز تغييرات شگرفي رخ ميدهددر عرض بيست سال در وضع دستمز
ها آپارتمانهائيكه با تمام وسايل ضروري وجود نخواهند داشت، به همه خانواده د ديگرشكسانيكه دستمزدشان كم با
ساعات كار . واهد آمدساختمانهاي دهات بطور اساسي تغيير ميكند و به صورت مدرن در خ. مجهز باشند داده خواهد شد

در دهساله دوم بتدريج . ساعت و نيم تا شش ساعت خواهد بود ٥هاي ديگر از ساعت و در رشته ٥روزانه در معادن 
رود و مجاني شود و در آخر بيست سال كرايه وسائط نقليه شهري نيز از بين ميكرايه خانه، برق و گاز و آب حذف مي

 .يابددفعه افزايش مي ٥/٣بار و در آمد فردي  ٥درآمد ملي اتحاد شوروي . شودمي
از آنجائيكه جامعه شوروي، در طول چهل و چهار سال تغيير اساسي كرده و تركيب طبقاتي آن كامال عوض شده است 

وظايف . آهنگ طبقه كارگر به حزب تمام مردم تبديل گرديده استبه همين علت حزب كمونيست اتحاد شوروي از پيش
به مثابه مهمترين اسلحه عليه طبقات استثمارگر  سوسياليستيرولتاريا كه در دوران اوليه ساختمان جامعه ديكتاتوري پ

، دولت شوروي ندارد از آنجائيكه دراتحاد شوروي ديگر طبقات استثمارگر وجود. يافته است كليضرورت داشته تغيير
 .مردم گرديده استتبديل به سازمان تمام خلق شده و نماينده منافع و اراده تمام 

. انتشار طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي يكي از بزرگترين حوادث تاريخي عصر اتم و مسافرتهاي كيهاني است
منظور (جامعه كمونيستي به طور قانوني. نيروي برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي در مترقي بودن كمونيسم است

گذار مسالمت آميز به صورت قانوني و بدون اعمال قهر انقالبي از طريق  ي برهمان قانون پارلمانتاريسم بورژوائي مبن
داري را كه بر اساس استثمار بايد جامعه سرمايه) توفان-؟؟ !!باشداحراز اكثريت در انتخابات براي استقرار كمونيسم مي

 .نمايد و خود جانشين آن گردد هاي وسيع، خونريزي ملي و جنگ استوار است عوضانسان از انسان، بيكاري، فقر توده
جامعه سوسياليستي به رهبري حزب كمونيست شوروي  در اتحاد جماهير شوروي ساخته شد و بدينطريق شاهراه اصلي 

لنين كبير برنامه ايجاد جامعه  ١٩١٩زمانيكه در سال . ريزي گرديدبراي عبور ساير ملل به طرف سوسياليسم و ترقي پي
كرد هيچكس نمي توانست باور كند كه چنين امري در روسيه تزاري كه فاقد نان، سوخت،  سوسياليستي را پيشنهاد

جمهوري جوان شوروي از هر طرف مورد هجوم واقع شده بود، به هركس . فرهنگ و بهداشت بود امكان پذير است
ها را ترك گفته و ر كارخانههزار تن بود، ميليونها كارگ ١٩٩رسييد، توليدساالنه پوالد فقطگرم نان مي ٥٠روزانه فقط 

در چنان وضعي نبوغ لنين از البالي تمام بدبختيها و دشواريها آينده روشن . كردندبراي پيدا كردن نان به دهات رو مي
 .آوردناپذيري به وجود ميداد و در آنها نيروي شكستجامعه كمونيستي را به مردم شوروي نشان مي 
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امروز شوروي به . كنندز جمعيت جهان به راه سوسياليسم گام نهاده و پيشرفت مياكنون بيش از يك ميليارد نفر ا
نيرومندترين كشور صنعتي و علمي جهان تبديل شده و با چنين رشدي ساختمان جامعه كمونيستي حتما ساخته خواهد 

اند و خلل ناپذير گرد آمدهاي با هدف واحد، نيروي متشكل و اراده ميليون انسانصدها كمونيسم شد، زيرا در زير پرچم 
 .را به سوي خوشبختي و سعادت رهبري خواهند كردتمام بشريت 

احد اجتماعي بر وسايل توليد وجود وطبقاتي است كه در آن مالكيت هدف عالي حزب كمونيست عبارت از جامعه بي
نها نيروهاي مولد نيز بر اساس دارد، برابري اجتماعي كامل براي اعضاي جامعه موجود است و با رشد همه جانبه انسا

افتد و هاي ثروت اجتماعي به حد وفور به جريان ميتكامل دائمي علم و تكنيك پيشرفت مي نمايد و تمام سرچشمه
در . به مورد اجراء گذاشته خواهد شد "به هر كس به اندازه احتياجش -از هر كس به اندازه استعدادش"اصل بزرگ 
در جامعه كمونيستي كار به . زادي، برابري و خوشبختي براي همه ملل به وجود خواهد آمداي صلح، كار، آچنين جامعه

در چنيني شرايطي طرز . انگاري اثري نخواهد بودترين شرط زندگي تبديل مي شود و از تسامح ، تنبلي و سهلضروري
عناي واقعي و ايدآلي خود به ميان تفكر و شعور انسانها نيز بطور اساسي عوض مي شود مفهوم آزادي و دموكراسي به م

كمونيسم بهاريست كه طبقه كارگر براي همه آدميان به ارمغان مي . كمونيسم بهار تاريخ واقعي بشريت است. مي آيد
كمونيسم بهار آزادي، برابري و برادري، بهار صلح و صفا و عشق آتشين انسان به كار و كوشش، عشق و محبت . آورد

كمونيسم بهاريست كه براي بشريت فراواني و خوشبختي فراهم مي سازد و آدميان را . خانواده استواقعي بهم نوع و به 
 .روزي نجات خواهد داداز فقر و تهيدستي، جهل و بي سوادي، ناخوشي و تيره 

ه داري را براي هميشه بكمونيسم بهاريست كه طوفان جنگهاي خانمانسوز زمستان جهل و ناداني، حرص و آز سرمايه
ساختمان جامعه كمونيستي و پيشي جستن اتحاد شوروي و كشورهاي اردوگاه سوسياليستي . گورستان تاريخ خواهد سپرد
داري راه و سرنوشت صدها ميليون ملل عقب مانده و از آنجمله كشور ما را نيز تعيين خواهد از كشورهاي صنعتي سرمايه

  ."غازياني. ن.  سم هدايت خواهد نمودكرد و آنها را نيز به شاهراه سوسياليسم و كموني
 

جماهير شوروي به مقاله رضا رادمنش در مورد  دگوئي و مخدوش كردن واقعيات در مورد اتحادر همين زمينه گزافه
اقتصاد ": نويسدوي مي. مراجعه كنيم ١٣٤٠كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي در مجله دنيا پائيز سال 

آهنگ متوسط ) ١٩٦٠-١٩٥٤(در هفت سال اخير . يابدوروي به مراتب سريعتر از اقتصاد آمريكا رشد مياتحاد جماهير ش
سيستم جهاني سوسياليسم نيز . در صد بوده است ٥/٢در صد و در آمريكا فقط  ١/١١رشد توليد صنعتي در شوروي 

و  ٧/١٣وسط ساليانه اردوگاه سوسياليستي در ده سال اخير رشد مت. كندداري  رشد ميسريعتر از سيستم جهاني سرمايه
 .كشورهاي سرمايه داري پنج در صد بوده است

اين رقم اكنون به شصت در صد . درصد توليد صنعتي آمريكا بوده است ٣٠توليد صنعتي اتحاد شوروي  ١٩٥٠در سال "
 ...افزايش يافته است

دي و فني كمونيسم در بيست سال آينده ساخته هاي مامحاسبات دقيق اقتصاديون شوروي ثابت مي نمايد كه پايه
خواهد شد و فراواني محصوالت صنعتي و كشاورزي به حدي خواهد رسيد كه مقدمات اجراي اصل اقتصادي دوران 
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گذاران سوسياليسم علمي كه ماركس و انگلس پايه("از هر كس برحسب استعداد و به هر كس بر حسب نياز": كمونيسم
 ".شودفراهم مي) انداي جامعه كمونيستي عنوان كردهدر پيش از يك قرن بر

همه اين ادعاهاي سرشار از مبالغه و مغلطه در خدمت اين تئوري رويزيونيستي خروشچف است كه مدعي بود حقانيت 
بحث اساسا بر سر حق و ناحق نيست، اگر . نشان داد "مسابقه مسالمت آميز"سوسياليسم را به مردم جهان بايد با روش 

شد كافي بود با حواله دادن آنها براي رجوع به آثار تئوريك بزرگان ماركسيسم اين اقناع رژوازي با استدالل قانع ميبو
اصل بر اعمال قهر انقالبي . باشدمبارزه طبقاتي يك مبارزه سياسي براي كسب قدرت سياسي مي. يافتتحقق مي

مسابقه "اگر سوسياليسم بر فرض محال در اين دوي ماراتن  .طبقاتي است و نه اثبات حقانيت سوسياليسم در مباحثه
-مسابقه را به رسميت نمي ينتيجه.  پيروز شود، امپرياليسم مانع دريافت مدال طالي وي خواهد شد "مسالمت آميز

اشد، كسي كه درك درستي از مبارزه طبقاتي نداشته ب. از بيرون و درون حمله خواهد كرد شناسد و به كشور سوسياليستي
خروشچف با اين نظريات رويزيونيستي  . دشمن را نشناسدهمواره فريب دشمن و زبان چرم و نرم وي را خواهد خورد

خوب است در اين جا به . كردمبارزه طبقاتي را به دست فراموشي مي سپرد و طبقه كارگر را به خواب غفلت ترغيب مي
ي زندگي احسان يادنامه ،از ديدار خويشتن"ري با نقل از كتاب خاطرات يكي از رويزيونيستها به نام آقاي احسان طب

 :مراجعه كنيم ١٣٨٢ستاني چاپ نخست به كوشش و ويرايش محمد علي شهر "طبري
 
رفقا دكتر جودت، عضو . ي روماني شركت جستممن بر راس يك هيئت نمايندگي حزب در كنگره ١٩٥٩در سال  "

در . ، و رفيق خيامي، از رهبري فرقه دموكرات آذربايجان، عضو هيئت بودندهيئت سياسي و استاد سابق دانشكده فني
اين كنگره كه در زمان حيات گئورگي دژ رهبر حزب كمونيست روماني بود، هيدت نمايندگي شوروي به رياست 

 .خروشچف دبير اول حزب شركت كرد
ها در پكن رو كرده المللي اتحاديهي بينر جلسهها دعلت آن بود كه خروشچف بر آن بود كه بايد اختالفاتي را كه چيني

 .بودند، در اين كنگره بر افكار عمومي جهان آشكار ساخت، زيرا پرده پوشي ديگر معني نداشت
.... 

من عضو هيدت نمايندگي به رياست دبير اول بودم و در جريان جلسه شاهد برخوردهاي خروشچف از سويي و دن سيائو 
 .و انور خوجه از آلباني از سوي ديگر بودم "ندگي چينسخنگوي هيئت نماي(پين

كنان ختم شد شد و بر راس آن ليوشائوچي قرار داشت، ولي اين جلسه به آشتيهيئت نمايندگي چين به صد نفر بالغ مي
 .و به نظر رسيد كه فاجعه خاتمه يافته است

گرفتن از جهت سطح پيرامون ضرورت پيشيخروشچف سخنراني پرهيجاني در باره تز خود ، در ضيافتي پس از جلسه
از سه نكته مسالمت آميز  "مسابقه مسالمت آميز"منظور نظريه (زندگي بر آمريكا براي اثبات حقانيت سوسياليسم كرد

وي گفت وقتي در آمريكا بود ديده بود در ديترويت آمريكا، كارگران با اتومبيل خود ). توفان-تزهاي خروشچف است
داران براي دهند، سرمايهو حتي عضو اتحاديه نيستند زيرا با نيمي از حق عضويتي كه بايد به اتحاديه به آيندسركار مي

اين كارگر گوشش به استدالالت ما كَر است، زيرا سطح زندگي در . اندهي وسايل استراحت را فراهم آوردها كليهآن
كنارش نشسته بود گفت كه رفيق اولبريشت، سخنان زيباي  تر است و در اشاره به اولبريشت كه دركشورهاي ما نازل
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گوشش بدهكار نيست ) توفان-صدراعظم وقت آلمان(اش آدنائرگويد ولي حريف غربيي سوسياليسم ميبسياري درباره
 ".زيرا سطح زندگي در غرب قريب دو برابر شرق است

 
شت، به لحن تحقيرش نسبت به سوسياليسم، به مآبي خروشچف، به لحن تحقيرش نسبت به رفيق اولبريبه اين مربي

شدن از شيوه زندگي آمريكائي و سطح زندگي غرب نگاه كنيد تا به كنه انحراف و بي اعتمادي و بي  نااميدي، مسخر
اين ادعاي اخير خروشچف در . اعتقادي وي نسبت به كمونيسم و نسبت به نيروي طبقه كارگر و خلق شوروي پي ببريد

گرفتن شوروي از آمريكا به آن در باال توسط آقاي مغايرت كامل با آن آماري قرار دارد كه در مورد پيشيعين حال در 
دهد كه حتي نقش امپرياليسم در دوران معاصر و ماهيت خروشچف نشان مي. غازياني و رضا رادمنش اشاره شده است

سطحي، سطح باالي زندگي ممالك چنين برخورد  ، باشناسد و گرنه چگونه امكان دارد كه كسيغارتگرانه وي را نمي
مگر اين تفاوت فاحش سطح . غارتگر استعماري و استثماري پيشرفته را با ممالك آزاد شده سوسياليستي قياس كند

زندگي قبل از انقالب كبير اكتبر وجود نداشت؟ پس چرا كمونيستها رهبري مبارزه طبقه كارگر را براي كسب قدرت 
به دست گرفتند و آنرا به پيروزي رهنمون شدند؟ آيا براي كمونيستها اين طور ت سطح زندگي، ين تفاوعليرغم اسياسي 

مطرح بود كه چون سطح زندگي ممالك پيشرفته امپرياليستي باالتر از سطح زندگي مردم در ممالك سوسياليستي است، 
سطح زندگي وجود دارد، پس ماال مبارزه طبقاتي بين اين دو  يپس ماال حق با امپرياليسم است؟  و يا چون تفاوت فاحش

ها را نه در شكاف طبقاتي و غارت طبقه كارگر و خلقها، را به دور بياندازيم و مدعي شويم كه اين تفاوت سطح زندگي
امپرياليسم جستجو كرد؟ با اين منطقِ خروشچفي، از آنجاكه سطح  "رفاه برانگيز"و  "ماهيت انقالبي"بلكه بايد در 

به مراتب باالتر از سطح زندگي در ممالك سوسياليستي است، پس بايد  گي در ممالك سرمايه داري پيشرفتهزند
كمونيستها كه هوادار بررسي علمي هستند براي اين . سوسياليسم را به دور انداخته دنباله روي سرمايه داري شويم

آنها . ه و يا امپرياليستي توضيحات علمي دارندپيشرفت و سطح باالي رفاه اجتماعي در ممالك سرمايه داري پيشرفت
داري پيشرفته نيز سطح دهند كه حتي در ممالك سرمايهجوامع را از منظر مناسبات طبقاتي بررسي مي كنند و نشان مي

تواند آنرا براي شهروندان جامعه در نظر داري نميو نظام سرمايهزندگي يكسان براي همه در نظر گرفته نشده است 
و به  "ملتي كه برملت ديگر ستم مي كند خودش آزاد نيست"دهند كه به گفته انگلس كمونيستها توضيح مي. ردبگي

سطح زندگي خويش را ارتقاء خودي، طبقه حاكمه  به پاس اين غارتسخن ديگر ملتي كه ملت ديگر را غارت مي كند و 
ولي اين اختالف فاحش . كندحش طبقاتي زندگي ميحتما خودش در يك جامعه شديدا طبقاتي و با اختالف فا ،دهدمي

يكي ثروت نجومي دارد و ديگري از حداقل زندگي با رفاه . تفاوت در ثروت است. اش وجود فقر نيستطبقاتي نتيجه
شكست اين جوامع و . اين واقعيت تقريبا همه ممالك سرمايه داري پيشرفته و امپرياليستي است. نسبي برخورد دار است

آيند و فقر سراپاي جامعه كند كه اين ممالك به بحران دچار ميفاسد و جنايتكارانه نهفته در آنها زماني بروز مي ماهيت
. كه آقاي جان اف كندي در آمريكا مغزش را خورده است شودچنين مستفاد ميخروشچف از بيانات . گيردمرفه را فرا مي

و است ايران چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوري اسالمي بهتر  به اين ترتيب چون وضع مردم آمريكا از وضع مردم
اين سخنان خروشچف سخنان يك . پس مردم ايران نبايد براي آزادي و استقالل خويش گامي بردارند ،ماندمينيز بهتر 

انحطاط ماركسيست لنينيست نيست، سخنان يك اپورتونيست و ضد سوسياليست است كه از مبارزه طبقاتي، از دوران 
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امپرياليسم و بارور شدن سوسياليسم، از ديكتاتوري پرولتاريا و ماهيت امپرياليسم و در يك كالم از لنينيسم چيزي 
 .   نفهميده است

 : كنداحسان طبري سپس خودش اضافه مي
 
-وروي ميولي بسياري از مستمعان او اين تز را نوعي خلع سالح معنوي شرسيد، ظاهرا سخنانش منطقي به نظر مي"

-بخوانيد مسابقه مسالمت آميز(خواست دنبالِ سطح زندگي برودزيرا اگر شوروي مي. ها بودشمردند و حق هم با آن
ي آمريكا برآيد، مجبور بود از سرعت ترقي صنعت و علم و دفاع از ، بدون آن كه در اين نبرد قادر باشد از عهده)توفان

ي سياسي خود را در محابا ارادهوها به زيان شوروي، حريف امپرياليستي، بيبا تحول توازن نير. كشور خود بسي بكاهد
زندگي برود ولي فقط در شرايط  آري سوسياليسم بايد به دنبال ايجاد سطح غائي. كردي جهاني تحميل ميصحنه

 ).تكيه همه جا از توفان( "تحكيم صلح و رفع خطر جنگ
 

دهد زيرا هرگز در طول اين مدت چند ده سال حاضر وي را نيز نشان مي اين سخنان احسان طبري ماهيت رويزيونيستي
حزب توده رويزيونيست كه ديگر جاي . ش را افشاء كند"مسابقه مسالمت آميز"نشده تزهاي خروشچف و از جمله تز 

هم سكوت كند، در مورد اعترافات احسان طبري خود دارد و نه تنها در مورد تزهاي رويزيونيستي خروشچف سكوت مي
و صدائي نشود كه موجبات بيداري  اين تاكتيك از اين جهت برگزيده شده است تا سر. گذردكند و از كنارشان ميمي
 . گردد و از خواب عميق و پر از تناقض رويزيونيستي بدر آيند "رفقاي حزبي"
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 كودتاي گورباچف يا كودتاي خروشچف
بحث ما در مورد بروز رويزيونيسم و تحول رويزيونيسم  به عنوان يك جريان ضد  به يك نكته بايد اشاره كرد كه

منجر به نفي سوسياليسم گشته و ماهيت كشور است كه كمونيستي و دشمن طبقه كارگر در يك كشور سوسياليستي 
وسياليستي و سياست هاي موجودش به كشوري با نقاب سسوسياليستي را تغيير داده آنرا با توجه به امكانات و توانائي

شود كه سوسيال امپرياليسم به كساني اطالق مي. كندتوسعه طلبانه و غارتگرانه بورژوائي امپرياليستي در جهان بدل مي
اين نوع سوسيال دموكراتها را كه  انترناسيونال دوم سرنوشت همه. سوسياليسم در حرف و امپرياليسم در عمل هستند

را تغيير سياسي در حزب كمونيست توسط رويزيونيستها ماهيت حزب  رهبريكسب . دادنياكان كمونيسم بودند نشان 
اين بررسي يك بحث دانشگاهي . نمايدر اين حزب در قدرت دولتي حاكم باشد ماهيت كشور نيز تغيير ميدهد و اگمي

اليستي حتي كشوري مانند كمونيستها بايد آموزش بگيرند و هشيار باشند كه در كشور سوسي، از اين تجربه تلخ. نيست
تواند دشمن طبقاتي در راس حزب و دولت قرار گرفته و ماهيت كشور را تغيير اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مي

به اين جهت بايد بعداز كسب قدرت سياسي و از بين بردن طبقات از نظر اقتصادي به مبارزه طبقاتي از جنبه . دهد
در دوران سوسياليسم هرگز مبارزه طبقاتي قطع . هرگز از مبارزه طبقاتي دست نكشيد فرهنگ و ايدئولوژيك توجه كرد و

مبارزه طبقاتي روبرو خواهيم بود و هموراه بايد به  روند تضعيف دراگر ما اين مسئله را درك نكنيم همواره با . شودنمي
 . و در عمل به طبقه كارگر خيانت كنيم اي از دود به روي اشتباهات گذشته ما بكشددنبال توجيهاتي بگرديم كه پرده

پس از حمله به استالين و آسمان و ريسمان بافي براي توجيه  ١٣٧٥مهرماه  ١٧مورخ  ٤٩٠در ضميمه نامه مردم شماره 
 : آيدبروز رويزيونيسم مي

 
ازين پيروزي موفق خود در دوران آغسوسياليسم را از مسير حركت تدريجي، با احتياط و در عين حال دقيق و ... "

و دچار چنان مشكالتي كرد  )تكيه از توفان-استالين است "انحرافي"منظور دورانِ موفق لنين و دوران (انقالب منحرف
اجتماعي و باال بردن بازدهي كار، كُند و -كه از يك سو روند حركت جامعه را به سمت پيشرفت همه جانبه اقتصادي

طلب و خائن اجازه روابط ناسالم در مورد جامعه و حزب به عناصر فرصتاز سوي ديگر رشد سرانجام متوقف ساخت و 
، زير پوشش تعميق داد تا در يك فرصت تاريخي سكان رهبري حزب را به دست گيرند و با يك برنامه حساب شده
 هاي اين كشور بود،دستآوردهاي سوسياليسم كه خواست اكثريت قاطع مردم و نيروهاي مترقي و خصوصا كمونيست

 .داري را در نخستين كشور سوسياليستي جهان آغاز كنندروند تخريب سوسياليسم و آماده سازي زمينه بازگشت سرمايه
را به دست گرفتند با  سكان رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ١٩٨٥نيروهاي فرصت طلب و خائني كه در سال 

ها خواهان برطرف كردن آن بودند، توانستند در يك هاي قابل لمسي كه هم حزب و هم تودهتكيه بر كمبودها و ضعف
هاي وسيع در درون رهبري حزب تثبيت كنند و سپس راه را براي روند تدريجي ابتداء مواضع خود را از طريق پاكسازي

اجراي مرحله بعدي، يعني نابودي اتحاد جماهير شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي در اروپاي شرقي آماده 
 ).يه همه جا از توفانتك(."سازند

در دوران آغازين آن و در زمان رهبري نخست اينكه مشكالت سوسياليسم . در اين تحليل تناقضات فراواني وجود دارد
دوم اينكه كمبودهائي كه مردم خواهان . بسيار بيشتر از دوران گورباچف بود بناي ساختمان سوسياليسمبراي  استالين
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ها به شوروي و فالكتي كه جنگ محاصره اقتصادي شوروي و تدارك تجاوز نازي برطرف شدن آن بودند در دوران
در ميان مردم  به همان نسبت  بيشتر از دوران گورباچف بود و بمراتبجهاني اول و گاردهاي سفيد به جاي گذارده بودند 

هاي گورباچف يران به وعدهحزب توده ا. باعث بروز رويزيونيسم نشداز اين عوامل  شد ولي هيچكدامبيشتر احساس مي
خواست در يك نمايد ولي فراموش كرده است كه اين خروشچف بود كه ميكند اشاره ميكه كمبودها را بر طرف مي

گويد كه در درون حزب حزب توده ايران نمي .گوالش پرمايه با گوشت بدهدبه مردم شوروي  "آميزمسابقه مسالمت"
كجا بودند و چگونه رشد كردند كه توانستند زمام امور را به  "فرصت طلب و خائن"كمونيست اتحاد شوروي اين عناصر 

طلب و خائن و فاسد توانستند در دست آورند؟ حزب توده ايران اگر به اين سخنان خويش اعتقاد دارد كه عناصر فرصت
چرا  ،ستي را تغيير دهندقدرت را غصب كنند و با پاكسازي در درون حزب و دولت ماهيت يك دولت سوسيالي ١٩٨٥سال 

توسط خروشچف و همدستانش كه بر ضد استالين كودتا  "كيش شخصيت استالين"به همين تئوري در مورد مبارزه با 
كردند و خودسرانه در كنگره بيستم گزارش محرمانه ضد استاليني سراپا دروغ خود را قرائت نموده و آنرا با دست سازمان 

اعتقاد ندارند؟ مگر خروشچف با تغيير اساسنامه حزبي به تصفيه كادرها و كمونيستهاي  ،در جهان منتشر نمودند "سيا"
خيانت به سوسياليسم و  ١٩٨٥اقدام نكرد؟ چرا خيانت گورباچف در سال  "استالينيستها"شوروي دست نزد و به پاكسازي 

حزب "و با نظريات  "المت آميزمس"اتحاد شوروي است، ولي خيانت آموزگار وي نيكيتا خروشچف كه حتي با تزهاي 
-داري و دفاع از تيتو، زمينههاي كارگري در يوگسالوي سرمايه، حمايت از خودمختاري"دولت تمام خلق"و  "تمام خلق

 گيرد؟هاي تئوريك اين چرخش را فراهم آورد و جنبش كمونيستي را به انشعاب كشيد نام خيانت به خود نمي
 
آنچه كه به روند تخريب و در نهايت . كنندرا با قطعيت تائيد مي "يگور ليگاچف"هاي هواقعيات تاريخي نيز اين گفت"

-توجهيبيگرانه يك اليه معين اجتماعي بود كه در اثر اشتباهات و رد توطئهكفروپاشي نظام سوسياليستي بدل شد، عمل

فروپاشي حاكميت سوسياليستي، نتيجه . قدرت خود افزوده بود ها رشد كرده و برهاي گذشته رهبري حزب، در طول سال
كمكهاي عظيم مادي و  ئي معين، پس از قبضه رهبري حزب، با تكيه براين واقعيت بود كه اين اليه توانست در دوره

كه حزب بشدت  يهاي آشكار آن در اين روند، با يك كودتاي سياسي از باال، در شرايطتبليغاتي امپرياليسم و دخالت
ها و خصوصا طبقه كارگر و زحمتكشان فاصله گرفته بود، حاكميت سوسياليستي را به زير از تودهتضعيف شده بود و 

 .بكشد
توان با قاطعيت اعالم كرد كه فروپاشي حاكميت به همين دليل امروز، پس از آشكار شدن بسياري از حقايق تاريخي، مي

ران در سوسياليسم داشته و درست به همين دليل، هاي عيني بحسوسياليستي در اتحاد شوروي، عللي مستقل از زمينه
) آنتاگونيستي(تضادهاي همستيز داين فروپاشي، نه ناشي از رش. امري كامال قابل پيشگيري و اجتناب پذير بوده است

غيرقابل حل درون ساختاريهاي نظام سوسياليستي، بلكه نتيجه تخريب آگاهانه و توطئه گرانه جناحي معين درون 
داري و امپرياليسم قرار داشت و به همين دليل نيز جناحي كه منافع ويژه آن در راستاي منافع سرمايه -بود رهبري حزب

ئي هاي امپرياليستي نيز به طور همه جانبههاي مستقيم و موثر دولتهاي مخرب خود از كمكدر پيشبرد برنامه 
توانست با برخورد هشيارانه و به موقع پيشاهنگ ساني ميباوجود اين، اين ئوطئه ضد سوسياليستي و ضد ان. برخوردار شد

ها زحمتكش مدافع سوسياليسم، در نطفه خفه شود و اجتماعي، به ويژه از طريق به ميدان كشيدن نيروي عظيم ميليون



۸۰ 
 

ب حز -از سند بحث اوليه پيرامون علل و عوامل فروپاشي  ٤١فحه ص("...عظيمي جلوگيري به عمل آيد از چنين فاجعه
 .)١٣٧٦توده ايران مصوب چهارمين كنگره حزب بهمن  

در . طلب از كي پيدا شدند و كجا بودندها نگاه كنيم و ببينيم كه اين عناصر خائن و فرصتحال خوب است به واقعيات
اينجا سخن بر سر اين يا آن فرد نيست، سخن بر سر يك نظام و دستگاه است كه در تماميت خويش فاسد و گنديده 

ده است و اين گنديدگي نتيجه تجويز نظريات خروشچفي به حزب و مبارزه با ماركسيسم لنينيسم در زير پرچم مبارزه بو
 .بردتا كسي اين مطلب را نفهمد راهي به سراي حقيقت نمي. است "كيش شخصيت استالين"با 
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 تغيير اساسنامه حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي
هاي برله تصفيه ١٢٢ويزيونيستهاي شوروي در مصوبات كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيستي شوروي در صفحه ر

 : حزبي نوشتند
 
حزب، به منظور جلب عده بيشتري از افراد با استعداد در ارگانهاي رهبري و نيز براي از بين بردن امكان سوءاستفاده "

مقتضي است . دانندضروري مي تجديد مرتب تركيب ارگانهاي رهبري راود، برخي از متصديان مقامات دولتي از قدرت خ
ها و اصلي مقرر گردد كه به موجب آن متصديان مقامات رهبري در ارگانهاي سراسري شوروي و در ارگانهاي جمهوري

 ."....القاعده نتوانند بيش از سه دوره متوالي به مقامات خود انتخاب شوندارگانهاي محلي حسب
 
در تائيد  ١٣٤٠قاله رضا رادمنش در مورد كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي در مجله دنيا پائيز سال م

براي تصفيه كمونيستها در حزب  اصل به اصطالح دموكراتيكاز اين  مجله دنيار ايشان د. اين نظريه در خور توجه است
 : نويسدخيزد و ميبه دفاع بر مي

 
هاي فعاليت حزب متناسب با وظايفي كه اشكال و شيوه. گانيسم زنده ديگري در رشد و تكامل استحزب مانند هر ار"

نمايد و از همين جهت براي دوراني كه ساختمان گسترش يافته كمونيسم در اتحاد شوروي در برابرش قرار دارد تغيير مي
ر حزب قرار دارد تدوين شده و در كنگره به كه در براب اساسنامه جديدي متناسب با دوران و وظايفيگردد آغاز مي

 .تصويب رسيده است
مثابه دموكراتيزه كردن زندگي حزبي به . در حزب مبذول شده است توجه زيادي به بسط دموكراسيدر اساسنامه جديد 

 .و كيفيت فعاليت حزب تلقي گرديده است كميتعامل باال بردن  ترينقطعي
. صورت گرفته است اساسنامه جديديكي از تغييرات مهمي است كه در  هاي حزبيتجديد تركيب متناوب اعضاء كميته

 .گردند وارد ارگانهاي رهبريدهد مي نيروهاي تازه امكاندهد و هم به اين امر هم دموكراسي درون حزب را بسط مي
ه مركزي يك چهارم و در اساسنامه جديد به ويژه تصريح شده است كه در انتخابات كميته مركزي و هيئت رئيسه كميت

در انتخابات كميته هاي مركزي جمهوريها يك سوم و در انتخابات كميته هاي ديگر يك دوم از اعضاء رهبري بايد 
 .تغيير نمايند

توانند از اين رهبران آزموده و يا با اتوريته فقط در صورتي مي. سه بار حق انتخاب شدن ندارندها بيش از اعضاء كميته
 ).همه جا تكيه از توفان(".باشند كه سه چهارم راي دهندگان تجديد انتخابات آنها را تجويز نمايند قاعده مستثني

 
متناسب با دوران و "اساسنامه جديد حزب را  بايد ،"دموكراتيك" يبر اساس اين تفكر رويزيونيستي و كودتاگرايانه

هاي فعاليت حزب اشكال و شيوه": اندبارت قبل آوردهدر عآنها  .تغيير داد ،دنگيرمي "وظايفي كه در برابر حزب قرار
حزبي ندارد و  كه سخن درستي است و ربطي به اساسنامه "نمايدمتناسب با وظايفي كه در برابرش قرار دارد تغيير مي

ط به اين امر مربوروشن است كه  .بيشتر از آن جهت مورد تاكيد قرار گرفته است كه عبارت بعدي را بخورد خواننده دهد
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هاي عمل هم وظايف، هم شيوه ،اگر وظيفه سرنگوني رژيمي در دستور كار حزب قرار گيرد. است برنامه و سياست حزب
اين تغيير مرحله  ،كند و يا اگر مرحله انقالب عوض شودتغيير مينيز متناسب با آن و هم نوع مبارزه و فعاليت حزب 

  . نه در اصول سازماني و اساسنامه حزبارزه آن تاثير بگذارد و بايد در برنامه حزب و نوع فعاليت و مبانقالب 
لنين اين اصول سازماني حزب طبقه كارگر را در اثر . در نظر بگيريمعضويت كمونيستها در حزب را شرايط  مثال

كه در هر دوره  هنمودنوظايفي  منوط بهولي آنرا  ،تدوين كرده است "يك گام به پيش دو گام به پس"مشهورش 
لنين شرايط عضويت در حزب را قبول خط مشي و برنامه حزب، شركت در يكي . دنگيرفعاليت حزب در برابرش قرار مي

اساسنامه . داند، پرداخت حق عضويت و تحقق عملي خواستهاي حزب در اجتماع مي)عضويت در حوزه(زبيحانهاي گاز ار
واقعيت اين است . و يا تغيير داد تدوين كرد "حزب قرار داردمتناسب با دوران و وظايفي كه در برابر "شود حزب را نمي

كه رويزيونيستها  جنگ بيرحمانه طبقاتي است يكسخن بر سر لزوم تغيير اساسنامه نيست، بر سر در اينجا ماهيتا كه 
 ،زبكه گويا با تغيير وظايف ح "تئوريك"پوچ هاي كنند رهبري كمونيستي حزب بلشويك را به اين بهانهتالش مي

ع تفسير رويزيونيستي و بازكردن در حزب به فكند، اساسنامه حزبي را به ناصول سازماني حزب طبقه كارگر نيز تغيير مي
و اكثريت خويش را در اين رهبري با تصفيه كمونيستهاي واقعي  و دشمنان طبقاتي بگشايند انروي اخاللگران، اوباش

اساسنامه جديد توجه زيادي به بسط دموكراسي در حزب مبذول شده "در  افزايد كهرادمنش مي. نمايندو تضمين تامين 
ولي بسط . وجود نداشته است حزبدر دوكراسي كه گويا قبال  اي كه با القاء شبهه مدعي استسخنان موذيانه ،"است

اليت عكند، كادرهايش فشرايط مخفي زندگي نميديگر در دموكراسي در حزب يعني چه؟ حزبي كه در قدرت است و 
روشن است كه اصول ساختمان حزبي نه بر اساس ... د، مطبوعات علني حزبي وجود دارند وعلني دارند، جلسات علني دار

با حضور در شرايط علني و . مركزيت در دوران مخفي، بلكه بر اساس دموكراتيك در شرايط علني شكل داده شده است
رهبراني كه انقالب اكتبر و ساختمان سوسياليسم را پشت حزبي ديگر مخفي نيستند،  رهبران ،سياسي در قدرت

هاي بزرگ اجتماعي سربلند كردند و از آزمونسرگذارده و تا زمان بروز رويزيونيسم در مقامهاي رسمي حزب فعاليت مي
بقه كارگر و هاي حزبي، طبيرون آمده بودند و سرشار از تجربه مبارزه كمونيستي بودند، همه مورد شناسائي و اعتماد توده

كمونيستها از اين گذشته، از ديكتاتوري پرولتاريا بر ضد دشمنان . هستندقرار داشتند و مورد اعتماد بودند و مردم شوروي 
كمونيستها هرگز به دموكراسي بورژوائي و ناب كه بايد بسط پيدا . رانندو دموكراسي پرولتري براي طبقه كارگر سخن مي

اين يك دروغ ناب . نگرند و به آن اعتقادي ندارند كه بايد مرتب بسط پيدا كندر خود، نميد ايپديدهكند، به منزله 
 .ي براي حفظ قدرت خود و فريب مردم استئبورژوا

ولي خروشچف حتي به اصول اين اساسنامه رويزيونيستي براي تصفيه كادرهاي با تجربه و قديمي حزبي بسنده نكرد و 
 : به نقل از رضا رادمنش

 
ايكه در آن تصميمات كنگره(آنجائيكه كنگره بيست و دوم نخستين كنگره نوبتي پس از كنگره بيستم بوده است از"

لذا ضروري بود كه در گزارش عمومي كميته ) ه بوددخاصي در باره كيش شخصيت و عواقب ناشي از آن اتخاذ ش
كن كردن آثار كيش ن حزب در جهت ريشهمركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي اقداماتي كه از طرف كميته مركزي اي

جو و كاريريست پس از مرگ استالين و مجازات شخص حادثه... شخصيت استالين صورت گرفته است منعكس گردد
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مبارزه شديدي در درون هيئت رئيسه مركزي كميته خطرناكي مانند بريا  و فاش شدن مضار حاصله از كيش شخصيت 
رفيق در اين مبارزه . گرفت بر سر اجراء پيگيرانه تصميمات كنگره بيستم در مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي

 .را ايفاء نموده است ايخروشچف نقش بسيار برجسته
از اعضاء هيئت رئيسه اشخاصي مانند مولوتف،كاكانوويچ، مالنكف، ورشيلوف، شپيلف و سايرين كه بعدا بنام گروه ضد 

 .و مشي اين كنگره سرسختانه مقاومت نمودند ٢٠رانه تصميمات كنگره حزبي ناميده شدند در قبال اجراء پيگي
مولوتف و كاكانويچ و مالنكف و ورشيلوف و بولگانين و پروخين و سابورف و شپيلف كه به آنها پيوسته بودند به منظور 

كميته  ١٩٥٧ پلنوم ژوئن. اي زدند كه به موقع فاش شددست به توطئهجلوگيري از اجراي تصميمات كنگره بيستم 
توطئه اين گروه ضد حزبي را محكوم و عاملين اصلي آنرا از مقامات  اتفاق آراءمركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي به 

 .حزبي بركنار ساخت
نمود پيروز كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كه از حزبيت و اصوليت دفاع مي رئيسهجناح سالم هيئت

 )تكيه از توفان(".گرديد
 

كميته مركزي كه  "اعضاء سالم"سرائي رضا رادمنش براي توجيه كودتاي خائنانه خروشچف بر ضد ين افسانهمدر ه
اگر ادعاي خروشچف را . شويمحتي همان اساسنامه ذكر شده را به اجراء در نياورده است، با دروغ روشن روبرو مي

وجود داشتند و به زعم و اعتراف خروشچف اين  "سالمنا"و ديگري  "سالم"بپذيريم كه در هيئت مركزي دو جناح يكي 
شدند كه از آنها نام برده شده است، پس حداقل در روند يك راي گيري نفر مي ٨شامل حداقل  "ناسالم"جناح 

راي مخالف  ٨بودن تصميم پلنوم كميته مركزي، بايد  "به اتفاق آراء"دموكراتيك، برخالف ادعاي خروشچف مبني بر 
راند، يعني با يك كودتاي نظامي بودن تصميمات سخن مي "اتفاق آراء"ولي خروشچف تنها از به . داشتندينيز وجود م

خروشچف . دولت بر ضد حزب مانع شده است كه اعضاي كميته مركزي حتي در مورد سرنوشت خويش تصميم بگيرند
را تصفيه نموده است و آنوقت  "ناباب"كودتاگر عمال در تركيب هيئت مركزي تجديد نظر كرده است و عناصر 

 .  دانندرويزيونيستهاي حزب توده ايران اين اقدام را دمكراتيك و منطبق بر اصول اساسناه حزبي مي
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 مبتني بر اساسنامه جديد حزب رويزيونيستي شوروي اتفاق ساده يا قاعده عمومي
متناسب با وظايفي كه در برابر آنها قرار گرفتند و  شوروي كه در مصدر كار "كمونيستهاي"ياسي سنگاهي به ماهيت 

يك تشكل مافيائي از بورژوازي  ،عضو حزب "كمونيست"اين رهبران كه  بسيار گوياست قرار داشت انتخاب شدند
و يا  ١٩٨٥و اين امر از سال . نوخاسته در شوروي ايجاد كرده بودند كه به اسارت زحمتكشان، غارت آنها اشتغال داشتند

سخن بر سر پيدايش يك، دو، سه دزد و فاسد در يك نظام نيست، چنين افرادي . د سال قبل از آن شروع نشده بودچن
ولي وقتي آنها تا به اين . هاي نظام اسارتگر سابق به وجود آيندماندههمه نظامهاي انقالبي نيز به عنوان پس توانند درمي

اي از همدستان و پيرواني كه در ارتقاء مي يابند و به دور خود هالهحد، تا راس حزب و دولت يك كشور و يا جمهوري 
توان از يك استثناء صحبت نمايند، ديگر نمي، ايجاد ميبر اساس همان اساسنامه رويزيونيستي اين ارتشاء دست دارند

آرمان كمونيست  اند و هرگز بهروشن است اين عده كه ماهيتا كمونيست نبوده. سخن بر سر قانون و متد است. كرد
-با پارتي شركت آنها. اندكردهمبارزه مي "استالينيسم"عضويت داشته و بر ضد  "حزب كمونيست"اند، در ايمان نداشته

تبديل .. در حزب، حزبي كه در دوران رويزيونيسم به نردبان ترقي شارالتانها، سودجويان، طفيليها و بازي و حسابگري
آنها همان رويزيونيستها و دشمنان سوسياليسم و همدستان . كشان شوروي بوده استگرديد، براي غارت دسترنج زحمت

اند كه در زير چتر حمايت ايدئولوژيك خروشچفي قدرت گرفتند و تمام اهرمهاي سياسي و اقتصادي را خروشچف بوده
ه اين ترتيب در شوروي يك ب. فتح كردند و در قدرت سياسي مستقر شدند، بدون آنكه نقاب كمونيسم را به دور بيندازند

گورباچف، يلتسين، پوتين و ديگران محصول دوران . دستگاه مافيائي بر سركار آمد كه به تدريج كمونيسم را از بين برد
ضد كمونيست به قدرت رسيدند و كمين كردند تا شوروي را  رويزيونيسم خروشچف بودند كه با ياري همين زيگانوفهاي

داخلي و خارجي نيست كه دوستداران  يك يا دو عدد جاسوس و يا دسيسه سازمانهاي امنيتي سخن بر سر. فرو بپاشانند
خواهند خويش را به آن وسيله قانع كرده تا مجبور نشوند به رويزيونيستي شدن حزب كمونيست تئوري توطئه مي

م يعني ضد كمونيسم، يعني رويزيونيس. شوروي و نتايجي كه بر رويزيونيسم در قدرت سياسي مترتب است صحه بگذارند
دشمني با سوسياليسم و طبقه كارگر و ما مي بينيم كه در اينجا سخن بر سر نظام و تماميت سيستم است و نه اين يا آن 

رويزيونيسم نسلي را فاسد و ضد كمونيست بار آورده است كه فاقد آرمان و روياهاي انساني براي . "فاسد"و  "بد"آدم 
هفت روز ضد كمونيستي ايجاد  ،هاي كمونيستيآنها به جاي شنبه. وحيه انقالبي و استاخانفي بودندنيل به كمونيسم با ر

كردند و كشور را چاپيدند و در نخستين هجوم امپرياليسم غرب فروپاشيدند و به دامان ناسيوناليسم كه محصول 
شود از نظر علمي توضيح داد كه همه اين وگرنه چگونه مي. رويزيونيسم و ايدئولوژي بورژوازي خودي است در غلتيدند

هاي بيكباره از شوروي و حزب كمونيست آن جدا شده و به مستبدان قهار در ممالك و جمهوري "كمونيست"رهبران 
 .  خويش بدل شدند؟ آيا چنين امري يك اتفاق ساده است يا يك قاعده عمومي

بينيد كه آنها از برخورد به واقعيت مي ،زيونيستهاي حزب تودهشويد و از جمله رويشما وقتي با رويزيونيستها روبرو مي
اين فرار و سكوت نشانه ضعف و روحيه . مسئوليتي آنها در قبال طبقه كارگر ايران استاين فرار نشانه بي. كنندفرار مي

از  شناخت دشمنضد انقالبي و رويزيونيستي و بورژوائي است وگرنه چگونه امكان دارد كه يك كمونيست انقالبي از 
اشتباه در زندگي مهم نيست، مهم نوع برخورد . طفره رود وي منجر گرددخود ترس اينكه مبادا به برمال شدن اشتباهات 

منجر به خيانت به طبقه كارگر و به  ،فرار از برخورد به آنها ،سرپوش بر اين اشتباهات. به اشتباه و آموزش از آن است
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-ايم با توجه به نفوذ دشمن، بيترسيم و در راهي كه گام گذاردهستها هرگز از اشتباه نميما كموني. مردم ايران مي شود

. حتما به اشتباه دچار خواهيم شد، ، مشكالت و مصائبي كه بر سر راه ما وجود داردما فقدان تجربه كافي و تجربگي
مونيسم خود يك اشتباه تاريخي است و خوب است خواهند به ما القاء كنند كه كترسانند و ميبورژواها ما را از اشتباه مي

سازند تا ما را از نظر روحي خلع ميكوه  آنها از اشتباهات ما . داري اعالم كنيمكه ما درجه وفاداري خويش را به سرمايه
ار رستقما براي ا. گذردگوئيم كه پيروزي ما از مبارزه، مقاومت و غلبه بر همه اشتباهات ما ميسالح كنند ولي ما مي

 .سوسياليسم و آزادي بشريت از توسل به اشتباه باك نداريم
آنها سالها . حال به زندگي اين عناصر فاسد و فرصت طلب نگاه كنيد كه حضورشان در اتحاد جماهير شوروي اتفاقي نبود

ويزيونيستي حزب توده ايران كه يك حزب ر .عضو اين حزب فاسد رويزيونيستي براي فريب طبقه گارگر شوروي بودند
ها را كاسه كوزههمه شود نمي .گريزداي مياست و به تقويت رويزيونيسم تا به امروز ياري رسانده است، از برخورد ريشه

 .بر سر گورباچف شكاند و خروشچف را تبرئه كرد

 

 قزاقستان
شوروي بود و  "حزب كمونيست"قزاقستان عضو  "سوسياليستي"نور سلطان نظربايف رئيس جمهور جمهوري شوروي 

وي بعد از فروپاشي . رسيد و در سال بعد  رئيس جمهور شد  "حزب كمونيست"به مقام دبير اول  اين  ١٩٨٩در سال  
شوروي همچنان رئيس جمهور اين جمهوري كه يكشبه ديگر سوسياليستي نبود باقي ماند و نوع رياست جمهوري 

 .رياستي را براي اداره امور انتخاب كرد
 

 انقرقيزست
 ١٩٢٦اين جمهوري در سال . قرقيزستان بخشي از تركستان روسيه بود پيشين ها در شورويِ تا قبل از پيروزي كمونيست

قرقيزستان پس از فروپاشي شوروي . هاي اتحاد جماهير شوروي درآمد ميالدي تاسيس شد و به صورت يكي از جمهوري
زب كمونيست قرقيزستان، به رياست جمهوري اين كشور نايل ، اعالم استقالل كرد عسگر آقايف، رهبر ح١٩٩١در سال 

  .ميالدي قدرت را بدست داشت ٢٠٠٥گشت، آقايف از آغاز استقالل اين كشور تا سال 
 

 ازبكستان
، عضو حزب كمونيست شوروي درگذشت ٢٠١٦سپتامبر  ٢اسالم كريموف، رئيس جمهور پيشين ازبكستان كه در تاريخ 

 .ام رياست جمهوري كشور را در دست داشتسال مق ٢٦بود و بيش از 
او مدتي سفير ازبكستان . شد ها به عنوان جانشين احتمالي پدرش شناخته مي يكي از دو دختر وي تا مدت گلناره كريموا

در اين اواخر به علت فساد مالي و تخلفات قانوني و . در سازمان ملل متحد و مدتي نيز سفير اين كشور در اسپانيا بود
 .المللي، به حبس خانگي مجبور شد تا سر و صداها بخوابددر چندين رسوايي مالي بين شركت
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  تركمنستان
وقتي تركمنستان در . به عضويت حزب كمونيست درآمد ١٩٦٢در تركمنستان در سال  ١٩٤٠فوريه  ١٩صفرمراد متولد 

را براي » تركمنستان«نمود و رسماً نام موجوديت خود را به عنوان يك كشور مستقل اعالم ) ١٩٩١اكتبر ( ١٣٧٠آذر 
 .كشور خود برگزيد اداره آن به شكل جمهوري رياستي در دست صفرمراد نيازف قرار گرفت

 

 تاجيكستان
ميالدي  ١٩٩١جمهور تاجيكستان در سال  اف  دبير اول حزب كمونيست تاجيكستان شوروي و دومين رئيس رحمان نبي

رياست جمهوري  ١٣٧١بعد از وي امامعلي رحمان از سال . قلبي درگذشت ◌ٔ بر اثر حمله ١٩٩٣او در سال . بود
شخص وي نيز مانند رحمان نبي اف عضو حزب كمونيست شوروي و داراي مشاغل مهم . تاجيكستان را به عهده گرفت

 .در اين جمهوري بود
 

 آذربايجان
وي به . در يك خانواده كارگري متولد شد در شهر نخجوان آذربايجان و ١٩٢٣ماه مي سال  ١٠حيدر علي اف در تاريخ 

دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان گرديد و در  ١٩٦٩عضويت حزب كمونيست شوروي درآمد و در سال 
را پذيرفت وي يكي از رهبران اتحاد  عضويت در دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي ١٩٨٢سال 

ميالدي عنوان رياست  ٢٠٠٣تا سال  ١٩٩٣از سال  ،درگذشت ٢٠٠٣دسامبر  ١٢در  كه وي. جماهير شوروي بود
بعد از وي به صورت ارثي رياست جمهوري به عهده پسرش الهام عليوف قرار . جمهوري آذربايجان را بعهده داشت

جان هستند كه ثروت ندان الهام عليوف از دزدان به نام آذربايفرز. عضو حزب كمونيست آذربايجان بودگرفت كه وي نيز 
 .فراواني در دوبي دارند

 

 گرجستان
و  ، همدست گورباچف، ادوارد شواردنادزه وزير خارجه پيشين شوروي)١٩٩١( ١٣٧٠پس از استقالل گرجستان در سال 

  .عضو حزب كمونيست شوروي، به عنوان نخستين رئيس جمهور كشور برگزيده شد
 

 ارمنستان
) ميالدي( ١٩٩٨فوريه  ٣تا  ١٩٩١نوامبر  ١١مدار ارمني است كه از  سياست ١٩٤٥ژانويه  ٩پتروسيان زاده  -تر. لئون آ

ولي به تمام تحوالت رويزيونيستي تن در  .وي عضو حزب كمونيست شوروي بود. جمهور ارمنستان بود نخستين رئيس
 .داد
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 اوكرائين
شوروي درآمد و از  "كمونيست"زب به عضويت ح ١٩٥٨از سال  Leonid Krawtschukآقاي لئونيد كراوتچوك 

دبير  ١٩٩٠در سال . اوكرائين به عهده گرفت "كمونيست "حزب تهييج نقش مهمي در بخش تبليغ و  ١٩٦٠سال 
در زمان فروپاشي شوروي وي رياست . اوكرائين گرديد "كمونيست"كميته مركزي حزب و نامزد دفتر سياسي حزب 

به عنوان نخستين رئيس جمهور اوكرائين بعد از  ١٩٩١موفق شد در اول دسامبر پارلمان اوكرائين را به عهده داشت كه 
 Leonidبعد از وي لئونيد كوچما . فروپاشي شوروي انتخاب شود و جمهوري غير سوسياليستي اوكرائين را اعالم نمايد

Kutschma  با نفوذ كميته  وي يكي از اعضاء. به قدرت رسيد ١٩٩٤رئيس جمهور بعدي اوكرائين بود كه در سال
تنها با ياري اليگارشي شبكه  ١٩٩٩انتخاب مجدد وي در سال . شداوكرائين محسوب مي "كمونيست"مركزي حزب 

مسئوليت رياست جمهوري اوكرائين را به عهده داشت و  ٢٠٠٤وي تا سال . صنايع بزرگ اوكرائين امكان پذير بود
انقالب "كو گذاشت كه با ياري سازمان جاسوسي غرب در جريان مقامش را بعدا در اختيار ويكتور آندريوويچ يوشچن

و نظارت سناتور آمريكائي آقاي  ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا در يك  "نارنجي
 .روي كار آيدانتخابات تحميلي به 

 
ب رويزيونيست اروپاي شرقي و اروپاي ممالك بالتيك و روسيه سفيد و رهبران احزا همه شود در مورداين بررسي را مي

 .همه آنها از يك قماشند. ادامه داد... غربي و
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 امپرياليسم روسيه و سوسيال امپرياليسم چين و سردرگمي حزب رويزيونيستي توده ايران
يستي اعالم كرد آيا مي توان چين را يك كشور سوسيال. چين در مقابل ماست "سوسياليستي"هم اكنون پديده كشور 

كه طبقه كارگر در آنجا بر راس قدرت است و آزاد شده است؟ اگر چنين تحليلي درست باشد پس آنوقت بايد ما 
روشن است كه اين سوسياليسم . كمونيستهاي ايران نيز به راه چين برويم و از سوسياليسم تعريف جديدي بدست بدهيم

، با سوسياليسمِ ماركس و انگلس و لنين تفاوت فاحش "م واقعا موجودسوسياليس"نوع چيني و به زبان رويزيونيستها 
اگر ما از بروز رويزيونيسم در شوروي و تبعات آن درس نگيريم و در درياي تعصبات كور و يا گذشته از دست رفته . دارد

شود، بيافرينيم، ه نميامپرياليسم زاد ،غرق شويم و مرتبا تالش كنيم توجيه پشت توجيه مبتني بر اينكه از سوسياليسم
اي آيد و هنوز بايد در نبردهاي بيرحمانهپيروزي طبقه كارگر يكشبه به دست نمي. اي در مقابل ما نخواهد بودهرگز آينده

كسي كه اين اصل را درك نكند هرگز از . گردددر جنگ بين سوسياليسم و سرمايه داري موفق پيروز شود تا سرانجام 
مشكل رويزيونيستهاي . بقاتي درك درستي نداشته و نتوانسته است دشمن طبقاتي را بشناسدسوسياليسم و مبارزه ط

 .هوادار شوروي از جمله در همين نكته است
آنها در ميان پرسشهاي زير . داند كه به پديده فروپاشي شوروي و چين چگونه بايد برخورد كندحزب توده ايران هنوز نمي

 :سرگردان هستند
بروز و تكامل رويزيونيسم در حزب كمونيست بلشويك شوروي، به يك كشور امپرياليستي بدل شده است  آيا شوروي با 

با خوردن دو قرص و چند ليوان اي است كه و سرماخوردگي سادهگذرا اي و يا اينكه بروز رويزيونيسم در حزب عارضه
 بايد انتظار رفع خودبخودي آنرا كشيد؟آب ميوه 

مالكيت دولتي بر در مجموع  و يا اينكه هنوزبه كشوري سرمايه داري تبديل شد روي سوسياليستي آيا اتحاد جماهير شو
طور كامل از بين ببرد و روسيه امروزي وسايل توليد وجود دارد و دولت زورش نرسيده دستآوردهاي سوسياليسم را به

 هنوز انقالبي و مترقي است؟
 ؟يك كشور امپرياليستي استامروزي آيا روسيه 

 داري و داراي نفوذ موثر در جهان است؟آيا روسيه يك كشور سرمايه
 دراي زير سلطه امپرياليسم و مستعمره آنهاست؟آيا روسيه يك كشور سرمايه

 آيا چين كشور سوسياليستي است؟
 داري است؟آيا چين كشور سرمايه

 داري نيست؟آيا سوسياليسم چيني همان سرمايه
 داري و امپرياليستي بدل شود؟تواند به سرمايهمي "سوسياليستي"آيا چين 

 نيست؟  "سوسيال امپرياليستي"آيا چين هم اكنون كشور 
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 روسيه امپرياليسم، سرمايه داري و يا مستعمره؟
و كنند ميبراي كمونيستها مهم است كه تصوير روشني از ماهيت كشورهاي بزرگي كه نقشهاي اساسي در جهان ايفاء 

ها در رساند كه در ارزيابي پديدهزيرا اين شناخت به آنها ياري مي. داشته باشند ،ي سياسي جهان موثرنددر ترسيم سيما
ها كه بايد با آگاهي در آن پا گذارد شناخت از ماهيت نظام و دولت كنوني يكي از اين عرصه. جانب صحيح قرار گيرند

نشريه مردم ارگان رويزيونيستهاي حزب توده ايران در . بيمطلما در زير از آقاي گنادي زيوگانف ياري مي. روسيه است
 : اين زمينه بدون تفسير چنين نقل مي كند

 
، رهبر حزب در طول دو دهه گذشته، و با حمله “زيوگانُف گنادي“هاي روسيه، با سخنراني  پانزدهمين كنگره كمونيست"

 در“ گنادي زيوگانُف“سخنراني رفيق . وسيه، آغاز شد، رئيس جمهوري ر"والديمير پوتين" اش به دولت  صريح و گزنده

هاي رژيم سياسي  مشخصه .٢ المللي، ها و شرايط بين معضل. ١: محور اساسي تاكيد داشت ٥مراسم گشايش كنگره، بر 
سيِ دستر. ٥مالكيت عمومي، . ٤ "شكلي از اتحاد جماهير شوروي برپاييِضرورت و امكانِ . ٣، “دولت پوتين“حاكم و 

 حزب كمونيست فدراسيون“رهبر . داري و سوسياليسم هاي سرمايه ها، در سيستم جز اين مردم به فرهنگ، آموزش، و

اتحاد اليگارشي و ”كنترل  هاي گونگوني دربر داشت، گفت كه روسيه زير  يي كه جنبه يك ساعته  ، در سخنراني“روسيه
به تخريب گسترده اقتصاد، جامعه، و فرهنگ انجاميده و  داري سرمايه بازگرداندن روسيه به”: است، و افزود “ها بوروكرات

 هاي روسيه، كه سال قبل در انتخابات رياست جمهوري برغم رهبر كمونيست“ .است ساخته امنيت آن را ويران

خود، در اختصاص داد، در سخنان  ميليون رأي جايگاه دوم را به خود ١٢دست آوردن  هاي گسترده حزبِ حاكم با به تقلب

تبديل  مستعمرهاقتصاد خط لوله، روسيه را به ”: نفت، گفت اشاره به اتكايِ گسترده اقتصاد روسيه به صادرات گاز و

 كه، پائين رفتنِ توليد صنعتي و خصوصي سازيِ خدمات عمومي، فدراسيون روسيه را به او در ادامه گفت“ .كرده است

مالكيت عمومي بر صنايعِ اساسي  نياز به” زيوگانُف“رفيق . كرده است هاي خارجي وابسته درآمدهاي نفتي و سرمايه
جمعيِ اقتصاد از سوي مردم، مورد تاكيد قرار  كنترل، و اداره دسته درآمدي بر مالكيت، كشور و آب و برق را در حكم پيش

كردن  در نابود“ يلتسينبوريس “و “ پوتين“هاي  به انتقاد از سياست“ زيوگانُف”سخنراني رفيق  بخش مهمي از. داد
 ".، اختصاص داشت”فدراسيون روسيه“ امنيت دفاعي و همچنين بنيه اقتصادي

 )همه جا تكيه از توفان.("١٣٩٢ ارديبهشت ماه ١٦، ٩٢٠، شماره "نامه مردم"به نقل از 
 

گورباچف، يلتسين آقاي گنادي زيوگانف كه كارنامه اعمالش در مبارزه بر ضد رويزيونيسم خروشچفي و برضد سياستهاي 
و پوتين در زماني كه آنها عضو، كادر و يا از رهبران حزب كمونيست شوروي بودند و مقامات مهمي را در اشغال داشتند، 

-سرمايهروشن نيست، در سندي كه حزب توده ايران منتشر كرده است، آقاي زيوگانف از روسيه كنوني به عنوان كشور 

قرار دارد، در اين اظهار نظر تركيب طبقاتي اين اتحاد  “ها اتحاد اليگارشي و بوروكرات”كنترل  برد كه زيرنام مي  داري
چيست؟ آيا سيادت يك گروه محدود از قدرتمندان  "اليگارشي"فهمد منظور از مبهم نگاهداشته شده است و كسي نمي

اتكاء دارد و نماينده آن طبقه خاص است و يا اينكه اين اليگارشي بر طبقه خاصي در جامعه  مد نظرسياسي و اقتصادي 
ها چيست؟ آيا منظور گويد كه منظور از بوروكراتراند، ولي نميسخن مي "هابوروكرات"شود؟ وي از محسوب مي
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تفاوت اين . آيد كه در راس قدرت قرار دارنداست و يا پاي تنها چندتا بوروكرات به ميان مي "طبقه بورژوازي بوروكرات"
تن و در اين است كه تحليل غيرطبقاتي آقاي زيوگانف نتيجه اين تئوري است كه گويا سوسياليسم روئيندو نوع تحليل 

با دست چند عامل فاسد و با نفوذ و تعدادي بوروكراتهائي كه مقامات كليدي را تسخير  مصون از گزند دشمنان طبقاتي
گيرد برضد يك طبقه نوخاسته اجتماعي كه بعد در مياي كه در روسيه به اين جهت مبارزه. كرده بودند فروپاشيده است

با اين درك مبارزه برضد طبقه بورژوازي نوخاسته در روسيه به . از خروشچف در شوروي به تدريج برسركار آمدند نيست
شود كه مشتي كودتاچي مبارزه طبقاتي به مبارزه با افراد بدل مي. شودجنگ تن به تن و جنگ با حزب حاكم بدل مي

 . ستنده
هد بيكباره با اشاره به اهميت اقتصاد داري تنزل ميزيوگانف در ضمن اينكه مقام روسيه را از امپرياليستي به سرمايه

به اين . “ .تبديل كرده است مستعمرهاقتصاد خط لوله، روسيه را به ”: شود كهروسيه در زمينه نفت و گاز مدعي مي

. شودتبديل مي داري مستعمرهسرمايهداري و زيرجلكي به روسيه مايهترتيب روسيه امپرياليستي به روسيه سر

داري وليكن غيرامپرياليستي، با وظيفه روشن است كه وظيفه كمونيستها در كشوري امپرياليستي و يا در كشوري سرمايه
حث عوامفريبانه با همين ب. داري وابسته و تحت ستم و يا مستعمره به كلي فرق داردكمونيستها در ممالك سرمايه

 "فدراسيون روسيه"نابودي امنيت دفاعي و همچنين بنيه اقتصادي "پيرامون ماهيت روسيه امپرياليستي زيوگانف از 

تقويت بنيه تواند از طبيعتا هيچ كمونيستي نمي. كند كه به دست اين اليگارشي حاكم صورت گرفته استشكايت مي

ولي چنانچه كشوري تحت سلطه و استقاللش مورد . ي دفاع كنداقتصادي، دفاعي و امنيتي امپرياليسم خود

تهديد باشد كه امپرياليستها آنرا به مستعمره خود بدل كرده و يا در پي تبديل آن به مستعمره خود هستند، وضع به كلي 
ند تا كشور در اين كشورها كمونيستها بايد با تمام خلق براي استقالل سياسي و رهائي ملي مبارزه كن. كندفرق مي

آقاي زيوگانف با اين تحليل شونيستي دست خود را براي هر سازش و . خويش را از زير يوغ امپرياليسم به در آورند
به همين جهت نيز در . اي باز گذارده است و در واقع هوادار عظمت روسيه و تزاريسم است تا عظمت كمونيسممصالحه

وي از اتحاد جماهير شوروي . راندو نه از سوسياليسم سخن مي اهير شورويشكلي از اتحاد جم برپاييِ"برنامه خود از 
يعني به . بدون سوسياليسم استشكلي از اتحاد جماهير شوروي گويد و فقط در پي ايجاد سخن نمي سوسياليستي

خواه  "شوروي"هاي سابق وي خواهان آنست كه ساير جمهوري. تقويت فدراسيون روسيه و روسيه بزرگ اعتقاد دارد
هدف وي . ها در تقويت فدراسيون روسيه گرد آيندو خواه سرمايه داري  در يك اتحاد بزرگ جمهوري "سوسياليستي"

تواند آيا هيچ كمونيستي مي. هاي آسيائي در زير نفوذ فدراسيون روسيه در مقابل اتحاديه اروپاستايجاد اتحاديه جمهوري
ست حزب زيوگانوف سياست حزب كمونيست نيست، ادامه سياست حزب خواهان عظمت كشور غارتگر خود باشد؟ سيا

رويزيونيستي شوروي است كه امروز با ياري گرفتن از الفاظ كمونيستي در پي تقويت سلطه امپرياليسم روس بر جهان 
به  روسيه كشوري در مرحله انقالب ملي و دموكراتيك نيست، كشوري نيست كه بايد با ايجاد جبهه واحد خلقي. است

روسيه كشوري در  .دست امپرياليسم و صهيونيسم را از كشورش كوتاه كند ،انقالب ملي و ضد امپرياليستي دست زده
مرحله انقالب سوسياليستي است و كمونيستهاي واقعي در روسيه بايد تدارك انقالب سوسياليستي و سرنگوني بورژوازي 

 . انندريه قدرتمند و بزرگ را در سر بپروحاكم امپرياليستي را ببينند و نه اينكه آرزوي روس
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حزب توده ايران كه گويا در بدو امر به اين مسايل آگاه بود در برخورد به تحوالت شوروي، كشور روسيه را يك كشور 
 :گواه اين مدعاست ١٣٧٩مراجعه به اسناد پلنوم كميته مركزي در سال . معرفي نمود امپرياليستي و سپس داريسرمايه

 

 ت اليگارشي در روسيهحاكمي"

براي  سرمايه داري نو پاي روسيهپيروزي والديمير پوتين در انتخابات فروردين ماه را بايد گام مهمي از سوي 
معامله رسواي سردمداران كرملين براي . بازسازماندهي خود در مبارزه بر سر بازارها و منابع اوليه در جهان ارزيابي كرد

اش از در شكل استعفاي بوريس يلتسين در مقابل كسب مصونيت براي خود و خانوادههاي قدرت، كه كنترل ارگان
تقويت موقعيت پوتين و جلوگيري از  امپرياليسم و كالن سرمايه داري روسيههدف اصلي . هرگونه تعقيب جنائي بود
كميته مركزي ) وسيع(نقل از اسناد پلنوم.("ها در انتخابات رياست جمهوري اين كشور بودپيروزي نامزد كمونيست

 )٤٠صفحه  ١٣٧٩ارديبهشت 
 
 :درآومي و يا در جاي ديگر تحت عنوان جنگ امپرياليستها بر سر تصاحب بازارها 
 

 !جنگ بر سر بازتقسيم بازارها"
و به تبع آنها كشورهاي عمده (داريهاي اخير در جهان، نشانگر آن است كه، انحصارهاي بزرگ سرمايهتحوالت سال

واقعيت اين است كه با توجه به . همگي در مبارزه براي تقسيم بازارهاي جهان با يكديگر در گير هستند) اريدسرمايه
تواند به درگيري داري ميرقابت انحصارهاي سرمايه) از جمله دو جنگ جهاني در سده بيستم(تجربيات دردناك تاريخي

يري علني نظامي بين كشورهاي عضو ناتو، برغم اختالفات در اين رابطه اگر چه درگ. يي و حتي جهاني بيانجامدمنطقه
توان براي هميشه آن را غير ممكن صريح و آشكار اقتصادي بين آنها، در حال حاضر غير محتمل است، ولي نمي

تجاوزگري امپرياليسم نوپا و ضعيف روسيه به نمايش گذاشته بهر صورت درگيري نظامي در چچن كه در آن . دانست
اي از اين امر است كه خصلت تجاوزگري امپرياليستي برپايه خواست آن براي اعمال نظم مورد نظر خود يك شد، نشانه

دهد، درجهت حفظ اين كشور تشكيل مي اليگارشي حاكم در روسيه، كه ستون فقرات آن را سرمايه مالي. واقعيت است
هاي آينده در اين منطقه جهان ند نمونه ماجراجوييتوامنافع استراتژيك خود در چچن جنگي را سازمان داده است كه مي

داري حاكم بر روسيه از نظر اقتصادي، سياسي و يا نظامي آنقدر توانمند در حال حاضر، ممكن است كه سرمايه. باشد
 ).٤٠و  ٣٩از همان سند صفحات .("هاي جديد باشد، ولي اين وضع دائمي نخواهد بودنباشد كه در تدارك ماجراجويي

 
دهد كه در پي تقسيم ناد باال به روشني نظر حزب توده ايران در مورد ماهيت امپرياليستي دولت روسيه را نشان مياس

شد، بيكباره در ابراز مي ١٣٧٩نظرياتي كه از طرف حزب توده ايران در سال . جهان و رقابت با ساير امپرياليستهاست
 "فدراسيون روسيه"روسيه امپرياليستي بيكباره به . علمي تغيير كرداز زمين تا آسمان بدون ارائه يك تحليل  ١٣٩٣سال 

 .حال به اسناد حزب توده ايران مراجعه كنيم. بدل شد كه در مرزهايش امپرياليستها در پي تجاوزند
 :مي آيد "اطالعيه دبيرخانه كميته مركزي در باره برگزاري دومين پلنوم كميته مركزي"در سند 
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 گرامي، رفقاي"

 .شد برگزار ١٣٩٣ماه  آبان در حزب، كنگره ششمين از پس ايران، ◌ٔ توده حزب مركزي كميته نشست يندوم
 .. 

 اصالحي پيشنهادهاي و گنجاندن بررسي و سياسي هيئت گزارش ارائه شده در تزهاي و ها ارزيابي درباره بحث از پس

  ."رسيد حزب ركزيم كميته تصويب پلنوم به آراء اتفاق به سياسي هيئت تكميلي گزارش و
 

 و جنگ حاميِ و خواهان امپرياليسم،": شود از جمله تحت عنواندر اين گزارش از مصوبات پلنوم صحبت مي

 :آيدمي "!است نظاميگري

 
 در امپرياليسم امروزه جهاني دوم، جنگ آغاز از سال ٧٥ به نزديك گذشت و اول جهاني جنگ آغاز از پس سال صد"

 اياالت هايسياست .است بيسابقه ابعادي فاجعه بار در و دهشتناك جنگي سوي به بشري ◌ٔ جامعه كشاندن حال

 هر روز "جهاني نوين نظم"دكترين  بر اساسِ اشاستيالجويانه هژمونيِ تثبيت و تحكيم مسير در آمريكا متحده

 اساس در كه كندمي روبه رو هاييفاجعه با را بيگناه انسان هزار و دهها كندمي برپا جديدي نظامي  سياسي تنشهاي

 .اندپيشگيري شدني

... 
 حال در اشمتحدانِ نظامي و آمريكا .است شده الملليبين ◌ٔ عرصه در معمول وضعيتي ناامني و بي ثباتي امروزه،

 امسال شهريور اول ◌ٔ نيمه در كه ناتو ◌ٔ اجالس ساالنه .اند"ناتو" تجاوزگر پيمان در نظامي و سياسي اتحادي تحكيم

 شد، برگزار) بريتانيا دهنده تشكيل ◌ٔ چهارگانه كشورهاي از يكي( ولز در "نيوپورت"شهر در ويژه امنيتي مراقبتهاي رزي

 .گرفت هاييتصميم ،روسيه فدراسيون مرزهاي تا و اروپا شرقِ به پيمان اين فعاليت و پوشش گسترش دادنِ مورد در
 و متحده اياالت سوي از شده تنظيم سناريوي اوكراين با در افراطي راست نيروهاي كودتاي ايران توده حزب باور به... 

 .است كرده ايجاد روسيه مرزهاي مجاورت در خطرناكي العادهفوق شرايط اروپا اتحاديه

 سوي آموزش ديده از و مسلح شده تروريستيِ نيروهاي ◌ٔ به وسيله سوريه در بي پرده نظاميِ دخالت پشتيباني از...  

 و مداخله گريها افزايشِ خليج فارس، ◌ٔ حاشيه ارتجاعي شيخ نشينهاي مالي پشتيبانيِ با همراه ياليستيامپر كشورهاي
 مقام در چين دادنِ قرار هدف فزاينده طورِبه و دور خاور در نظاميگري ◌ٔ بيسابقه رشد آفريقا، در نظامي عملياتهاي

 به منظورِ اوكراين در درگيري جوِ آوردنِ به وجود.  .. آن به بخشيدن شدت و ثباتيبي به دامن زدن بالقوه، دشمنِ

 به افزودن و گستردن در امپرياليسم آشكارِ كوشش بيانگر ، همگي،روسيه فدراسيون با هادرگيري كردنِ داردامنه

 كشور اين با متحدانش و آمريكا سياسي روياروييِ و روسيه به اقتصادي تحريمهاي سنگين تحميلِ... .است تجاوزگري

 دادنِ قرار تنگنا منظورِ در به متحدانش و آمريكا راهبرديِ هايبرنامه همان از بخشي نيز  اوكراين پي رويدادهاي در

 ).ها از توفان استهمه جا تكيه(".است روسيه سياسي و اقتصادي نظام
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اين ارزيابي . دن وي هستندالبته امپرياليسم روسيه فعال امپريايسم ضعيفي است كه ساير گرگان امپرياليست در پي دري
اي و تعيين شعارها و مبارزه با دشمن خطرناكتر و براي كمونيستها صرفا از نظر تاكتيكي و اتخاذ سياستهاي روز و مرحله

امپرياليسم هلند يا بلژيك، امپرياليسم آلمان و يا . مطرح است و نه از نظر ماهوي ،مشخص طلبِتجاوزگر و توسعه
. نهائي از روسيه ضعيفترند ولي اين ضعف كَمي به مفهوم تغيير سرشت امپرياليستي آنها نيستفرانسه هركدام به ت

مبارزه با  ،امپرياليستي است و وظيفه حزب كمونيست و نه حزب زيگانوفيك نيروي به هر صورت  "فدراسيون روسيه"
مالي  يدر روسيه است و نه اينكه اليگارشحاكميت امپرياليستي، انجام انقالب سوسياليستي و استقرار مجدد سوسياليسم 

 .در روسيه مورد حمايت قرار بگيرد تا امنيت روسيه حفظ شود
در عمل . ندمانمي "سوسياليستي"در كنار روسيه امپرياليستي كشور امپرياليستي چين قرار دارد كه آنها خود را 

ه ايران در مورد ماهيت كشور امپرياليستي چين ببينيم نظريات حزب تود. "سوسياليست"ولي در حرف  ،اندامپرياليست
 .زنندو يكي به نعل و يكي به ميخ مي دهندچيست و رويزيونيستهاي حزب توده چه تحليلي از ماهيت چين ارائه مي

 
بسياري از نظريه پردازان بورژوازي، ضمن رد كردن نظريه توطئه خارجي بر ضد سوسياليسم، بحران و سرانجام "

 .د شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي را امري اجتناب ناپذير دانستندفروپاشي اتحا
از ... ادامه پيكار و حيات كشورهاي سوسياليستي، . در تضاد است... با تاريخ جهاني سوسياليسم... اي، چنين نظريه... 

ويتنام و چين نيز، از جمله ادامه سوسياليسم در ... هاي كوبايي، مبارزه كمونيست. هاي روشن اين واقعيت استنمونه
ص  ١٣٧٦به نقل از برنامه حزب توده ايران مصوب چهارمين كنگره حزب بهمن  ("....هاي قابل ذكر ديگر استنمونه

١٦( 
 

كه در آنجا حزب است چين يك كشور سوسياليستي كشور گويا  ،پس بنا بر اعتراف حزب توده ايران و احزاب برادرش
 .است ري پرولتاريا را مستقر ساختهوتاكمونيست حاكم بوده و ديكت

 : نويسدحزب توده ايران در برنامه خود در باره چين چنين مي
 
 را كنوني داريسرمايه اقتصاد بحران عمده آسيبهاي بدون است چين توانسته پرقدرت اقتصاد كه، است توجه قابل"

 سه در التين كشورهاي آمريكاي برخي و وستان،هند ويتنام، چين، اقتصادهاي رشد باالي نرخ تداوم. سر بگذارد پشت

 . ".است  بازار اقتصاد خودجوش آنارشيسم مقابل شده در ريزيبرنامه اقتصاد باثباتي و مزيتها دهنده نشان گذشته سال
 

شود كه آيا كشور چين داراي ماهيت سوسياليستي باشد، زيرا در اينجا سخن از اين توصيف حزب توده هنوز معلوم نمي
حزب توده ايران ولي . ريزي دولتي است كه الزاما ربطي به ماهيت سوسياليستي كشورها نداردر سر اقتصادبرنامهب

فكري خواننده گردد نظريات خويش را در مورد اقتصاد چين به صورت ناروشن و نامفهوم كه موجب سردرگمي و آشفته 
 : نويسدمي ١٣٩١بهمن ماه  ٩، ٩١٣دهد و در نامه مردم، شماره ادامه مي
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 سوسياليسم شكوفايي سوي عظيم به مارش"شعار  با ،)١٣٩١ آبانماه( چين كمونيست حزب ١٨ كنگره گزارش البته"

 كندمي اشاره حساس بسيار هاييمسئله به پنجساله، ريزيبسيارمهم برنامه دستاوردهاي برشمردن همراه به ،"دارد ادامه

 به خم و پيچ پر مسير دهنده نشان شفاف و واقعبينانه نگاهي با گزارش اين ازير مهم است ايران توده حزب براي كه

 چين كمونيست ايدئولوژيك حزب مباني برابر در چالش برانگيز و مهم روند دو به رابطه در اين .است سوي سوسياليسم

 اينكه، نخست :كرد ارهاش توانمي نفري ميليارد ١٫٥جمعيتي  با كشوري در سوسياليسم سوي به آن استراتژيك هدف و

 ترماندهعقب هايمنطقه برابر در صنعتي پيشرفته بسيار هايمنطقه تاسيس در چارچوب روستا و شهر ميان تضاد ژرفش

 محوري نقش از اجتماعي برآمده تضادهاي اينكه، دوم است؛ شده منجر شهرها به مهاجرت عظيم و سريع به سيل كه

 ايخرده بورژوازي و دارسرمايه ييطبقه دوباره ناگزير زايش چين، سياسي اقتصاد در "سوسياليستي بازار اقتصاد"پديده 

 رشد راه تلفيق پيامدهاي و تأثير درك با ١٨ كنگره گزارش .است شده را باعث )خصوصي( كسب وكار به متمايل

 كه ممكن است اين مدت دراز در مسئله خطراين": مي شود يادآور باره اين در ساله، پنج هايدر برنامه داريسرمايه

 آفت كه محفلي سرمايه داران قشري از يعني بشود، منجر بوروكراتيك ايبورژوازي سازمانيافته شكلگيري به است

 به منظور ]قانون مطابق[دولت به داريسرمايه بخش اين و نياز وابستگي. است شده رشد حال در كشورهاي از خيلي

به طورمستقيم  بخش اين كه است بوده آن از مانع كنون تا اينها، مشابه و كار، وانهپر وام و گرفتن قراردادها، بستن
 برضد سوسياليستي معمول ضد تبليغات و هانمايياگر از سياه ."آورد به وجود چين كمونيست حزب برابر در چالشي

 اساس بر كمونيست حزب رهبري به گسترده اقتصادي- اجتماعي بنيادي تغييرهاي بگذريم، آن كمونيست حزب و چين

. كرد ارزيابي انقالبي جهشي و تاريخي، مهم بسيار ييپديده بايد به درستي را اي مدوناقتصادي برنامه اجراي الگوي
 انكارناپذير با شكست همزمان ،"بازار"ابزارها  از برخي از استفاده با سوسياليسم، سوي به چين مسير فرايند بغرنج

 و كليدي بسيار هاينكته دربردارنده ما براي حزب جهاني، داريسرمايه مرحله عاليترين در "بازار اقتصاد"الگوي 
  ".بود خواهد و بوده ايارزنده

 
كشور چين يك . كمونيستي استيك حزب كند كه حزب حاكم در چين در اين بخش حزب توده ايران اعتراف مي

قابل اغماض بوده، زيرا اين امر ناشي  ،اري را در پيش گرفته استدولي اينكه راه رشد سرمايه ،كشور سوسياليستي است
حزب توده كه خودش نيز متوجه . باشدماندگي رابطه شهر و ده و مشكالت جامعه چين مياز انبوه جمعيت چين، عقب

 )توفان-"سوسياليسم واقعا موجود"به زبان رويزيونيستي (سوسياليسم نوع چينياست بيش از حد در پي توجيه 

دهد كه اين نوع تحول سوسياليستي اين خطر را دربردارد كه طبقات جديدي پيدا شوند كه خواهان است، هشدار مي
ها شود، با فساد مبارزه كند و نابرابري اند و آنوقت حزب كمونيست چين بايد مانع پيدايش اين پديدهنابودي سوسياليسم

رويزيونيستي خيلي بيشتر از اين اعترافات حزب  ،ين صورت گرفته استالبته اقداماتي كه در چ. طبقاتي را از بين ببرد
ناشي از همين روش  ،كندهر آنچه حزب توده به عنوان نكات خطر و ضعف  اقتصاد چين مطرح مي. توده ايران است

، داري است كه در چين در پيش گرفته شده است و در كنار مالكيتهاي خصوصي بر وسايل توليداقتصادي سرمايه
مالكيت قشر بروكرات و بورژوازي نوخاسته در حزب و دولت به وجود آمده است كه اتفاقي نيست و محصول منطقي 

 . يابدهمين نظام است و تا فروپاشي چين ادامه مي
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تحت عنوان  ١٣٨١آذر  ١٩مورخ  "نامه مردم"نشريه  حزب توده درچين،  "كمونيست"قبل از كنگره هيجدهم حزب 
به حمايت از تصميمات و توجيه اصالحات اقتصادي نوع چيني در گزارش  "م حزب كمونيست چينكنگره شانزده"

 : سياسي مصوب كنگره شانزدهم  اين حزب پرداخته و نوشته است
 
هاي عمده و بايد توجه داشت كه اين دوره مصادف با فروپاشي سوسياليسم در شوروي و اروپاي شرقي و تنش"

-بازتعريف مرحله تغييرات اجتماعيرهبري چين در اين دوره با . در سيستم سياسي چين بودسابقه فشارهاي سياسي بي
بايد توجه داشت كه . كرد "ريزي شدهاقتصاد برنامه"را جايگزين  "اقتصاد بازار سوسياليستي"در اين كشور  اقتصادي
داري است، متفاوت اقتصاددانان سرمايه كه مورد توجه آزاد بازارماهيتا با مفهوم  "اقتصاد بازار سوسياليستي"مفهوم 

 )تكيه از توفان(".است
 

 ١٨كند، بيكباره در كنگره بيان مي  ١٣٨١آنچه را كه حزب توده ايران در نقل قول باال دو پديده ماهيتا متفاوت در سال 
همين اعتراف . دنمايداري و حضور طبقات جديد تعبير ميخطري براي احياء سرمايهمثابه چين به  "كمونيست"حزب 

چه تاثيرات عميقي در اقتصاد در فاصله ميان دو كنگره، ي اقتصادي دارانهكافيست تا روشن شود اين اصالحات سرمايه
 .چين به جاي گذارده است

 
در باره  ١٦چين در كنگره  "كمونيست"حزب توده ايران از يك تعريف ديگر حزب . شودولي كار به اين جا ختم نمي

-در اين سند مي. تعريف گريبانش را گرفته است همانحاال  به حمايت برخاسته بود، و "وهاي مولدهنير"ي  تعريف چين

 :خوانيم
 
بازشدن درهاي حزب و صداي فراوان از آن به مثابه  داري با سريكي از تغييرات مصوب كنگره كه در مطبوعات سرمايه"

اين نيروهاي  "زِيان زِمين"گزارش . در اقتصاد چين بود ولدهبازتعريف نيروهاي مصحبت شد،  دارانبر روي سرمايه

طبقه كارگر در چين همراه با تعميق اصالحات و بازشدن و توسعه اقتصادي و فرهنگي، ": كندمولده را چنين معرفي مي
، شوندب ميطبقه كارگر، كه روشنفكران به مثابه بخشي از آن محسو. مداوما وسعت يافته و كيفيت آن بهبود يافته است

اي اصلي براي ارتقاء و گسترش نيروهاي مولده پيشرفته و پيشرفت اجتماعي همه جانبه در هو دهقانان هميشه نيرو
هاي علمي و تكنيكي كاران و كادرهاي متخصص كه در شركتدر روند تغييرات اجتماعي صاحب. باشندكشور مي

، مالكيت خارجيهاي تاسيس شده با در شركت و متخصص كه كارمندان مديريتاشتغال دارند،  غيردولتي

، متخصصان كنتراتي و هاي واسطهكارمندان كمپاني، كاران خصوصيدارند، صاحب  مشاغل آزادآنهايي كه 

آن چه . شركت دارند هاي چينيسوسياليسم با مشخصه، همه در ساختمان اعضاي ديگر اقشار اجتماعي

ونيست چين نقش محوري طبقه كارگر در ساختمان سوسياليسم را در اهميت دارد درك اين حقيقت است كه حزب كم
مين در گزارش خود به كنگره با اشاره به تجربيات ززيان . دهدمورد تاكيد قرار مي با برجستگياساسنامه جديد خود 

يسم تري از اينكه سوسيالدرك عميقسال گذشته  ١٣گرانبهاي حاصله در عمل گفت كه حزب كمونيست چين در طول 
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ما .... شود و چگونه حزبي مورد نياز است، و چگونه اين حزب را بايد ساخت، بدست آورده استچيست، چگونه ساخته مي
را براي تضمين اينكه حركت اصالحات، بازگشائي و  انواع موانعايم و هاي گوناگوني را از سر گذراندهآزمايش

 )ها از توفانتكيه(".ايمخود برداشته از سر راهمدرنيزاسيون در مسيري صحيح به جلو رود، 
 

درك "داران داخلي و خارجي سخن گفت و آنرا پشت شود از بازگشائي جامعه چين به روي سرمايهاز اين بهتر نمي
از آن صحبت  "زيان مين"حزبي را كه . پنهان كرد "هاي چينيسوسياليسم با مشخصه"و  "تري از سوسياليسمعميق

است كه رويزيونيستهاي شوروي آنرا ساختند  "قحزب تمام خل"همان  ،آنرا در روند تغييرات ساخت كند كه گويا بايدمي
 .و در عمل آزمايش كردند

 
ريزي اند و برنامه كه نام بازار آزاد را با برچسب سوسياليستي به سوسياليسم نوع چيني افزوده بازتعريف بازاردر كنار 

بازتعريف نيروهاي اند، شما با و براي مبارزه با هرج و مرج بازار است بدور افكنده متمركز اقتصادي را كه با رهبري حزب
گرگون دماهيت نيروهاي مولده بيكباره  ،بر اساس اين تعريف تجديدنظرطلبانه در ماركسيسم. شويدنيز روبرو مي مولده

 . شده است
 

گويد و آيا طه روشنفكران و كارگران چه ميببينيم كه استالين در مورد روشنفكران اتحاد جماهير شوروي و راب
توده . اندروشنفكران اتحاد شوروي نيز تغيير نموده": روشنفكران به ادعاي حزب رويزيونيست چين همان كارگران هستند

اند و مانند اين روشنفكرها از ميان كارگران و دهقانان بيرون آمده. روشنفكران كامال شكل نويني به خود گرفته است
اكنون روشنفكران اعضاء . نمايندكنند، بلكه به سوسياليسم خدمت ميداري خدمت نميشنفكران سابق به سرمايهرو

اين روشنفكران همدوش با كارگران و دهقانان، جامعه نوين يعني جامعه . اندالحقوق جامعه سوسياليستي شدهمتساوي
اند و از هرگونه استثمار هستند كه به خدمت خلق كمربسته اينها روشنفكران ترازنوين. كنندسوسياليستي را ايجاد مي

اتحاد شوروي ) بلشويك(نقل از تاريخ حزب كمونيست(".تاريخ بشر هنوز چنين روشنفكراني را به خود نديده است. آزادند
تصويب قانون اساسي نوين اتحاد جماهير شوروي . كنگره هشتم شوراها -٣دوره مختصر، فصل دوازدهم، بخش 

 ).ياليستيسوس
 

اش با كارگران را با ادعاهاي حزب رويزيونيستي چين در بازتعريف حال اين درك كمونيستي از روشنفكران و رابطه
 .شوندها روشنفكران همان كارگران جا زده مينيروهاي مولده مقايسه كنيد تا متوجه شويد كه در تعريف چيني

اي كار نيفتند فايدهجان كه چنانچه بهخودي خود اجسامي هستند بيليد بهدر ماركسيسم اين اعتقاد وجود دارد كه افزار تو
كار انداختن افزار توليد، كار و نيروي زنده براي به. روندتدريج رو به انهدام ميرسانند و چه بسا تحت شرايط جوي به نمي

 :گفتلنين مي. دي اساسي و تعيين كننده استنيروي تولياندازد كار ميكه افزار توليد را به انساناز اين رو . الزم است

 "نخستين نيروي مولد تمام بشريت، كارگر است، زحمتكش است"
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 .ماركسيسم در باره مقوله نيروهاي مولده نظريات روشني دارد

 
رويزيونيستهاي حزب تودهبرخورد  چين و "كمونيست"حزب  مربوط به  ولي خوب است كه قبل از ورود به اين بحث، 

 :گويدنيم ماركسيسم در مورد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي و رابطه آنها با هم چه ميببي
 
و در اثر  اندازنده كار ميها كه افزارهاي توليد را بانسانشود، كه نعم مادي به وسيله آنها  توليد مي افزارهاي توليد"

جامعه را  نيروهاي مولدهمه اين عناصر مجموعا  -بخشندبه توليد نعم مادي تحقق مي مهارت در كارو  تجربه توليد
 .دهندتشكيل مي

ها با آورند، آن طرف توليد كه روابط انسانولي نيروهاي مولد فقط يك طرف توليد، يك طرف شيوه توليد را به وجود مي
، طرف ديگر شيوه طرف ديگر توليد. دهدروند نشان مياشياء و نيروهاي طبيعت را كه در توليد نعم مادي به كار مي

ها نه به حالت انسان. آوردها به وجود ميميان انسان روابط توليدها با يكديگر در جريان توليد، توليد را روابط انسان
ها، به صورت اجتماعا به مبارزه با طبيعت و به انفراد، نه به صورت پراكنده بلكه به اشتراك يكديگر، به صورت گروه

 .توليد اجتماعي استتوليد هميشه و در كليه شرايط  از اين جهت. زنندي توليد نعم مادي دست مياستفاده از طبيعت برا
بين خودشان اين يا آن روابط متقابل را در عرصه توليد به  بخشندها در حالي كه به توليد نعم مادي تحقق ميانسان

آورند، اين روابط ممكن است روابط همكاري و تعاون آورند، اين يا آن روابط توليد اجتماعي را به وجو ميوجود مي
بط انتقال از همچنين روابط مذكور ممكن است روا. هاي آزاد از استثمار باشد و يا روابط فرمانروائي و فرمانبريانسان

مانند  -هاهميشه و در كليه رژيم -اما روابط توليد هر خصلتي كه داشته باشد. شكلي از روابط توليد به شكل ديگر باشد
سازمان  ٨نشريه شماره  "سه رساله از استالين"كتاب (".آيدنيروهاي مولد جامعه عنصر ضروري توليد به شمار مي

 ).١٣تا  ١٢لنينيستي توفان صفحات -ماركسيستي
 
 : آوردرفيق استالين سپس مي 
 
هاي زحمتكش است كه پس تاريخ تكامل اجتماعي در عين حال تاريخ خود توليدكنندگانِ نعم مادي است، تاريخِ توده"

سه "كتاب (".بخشندي جريان توليداند و به توليد نعم مادي كه براي بقاء جامعه ضروري است تحقق ميسنيروهاي اسا
 ).١٣ لنينيستي توفان صفحه-ن ماركسيستيسازما ٨نشريه شماره  "ستالينرساله از ا

خصوصيت دوم توليد آنست كه تغييرات و تكامل آن هميشه از تغييرات و تكامل نيروهاي مولد، و قبل از همه از  -ج"
. ترين عنصر توليدانديو انقالب  ترينبدين طريق نيروهاي مولد، متحرك. شودتغييرات و تكامل افزارهاي توليد، آغاز مي

، روابط توليد ميان و بر طبق آنهاتغييرات مذكور،  تبعبهپذيرند و سپس، و تكامل مي نخست نيروهاي مولد جامعه تغيير
كه روابط توليد در تكامل نيروهاي مولد اما اين به آن معنا نيست . يابدها تغيير ميها، مناسبات اقتصادي انسانانسان

روابط توليد كه به وابستگي از تكامل نيروهاي مولد تكامل . ي روابط مذكور نيستندو نيروهاي اخير وابستهكند تاثير نمي
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كند در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه گذارد، آن را تند و يا كند مييابد به نوبه خود در تكامل نيروهاي مولد اثر ميمي
روهاي مولد عقب بماند و با آنها در تضاد باشد زيرا كه نيروهاي مولد فقط تواند تا مدت مديدي از رشد نيروابط توليد نمي

انطباق باشد و به تكامل آنها  با خصلت آنها، با وضع آنها درتوانند به تكامل تمام برسند كه روابط توليد در حالتي مي
با سطح تكامل  -دير يا زود -د بايد تكامل نيروهاي مولد عقب باش از اين جهت هر اندازه هم روابط توليد از. ميدان دهد

 ضآيد، در غير اين صورت ما با نقانطباق درميو در واقع هم به آيد،انطباق درنيروهاي مولد، با خصلت نيروهاي مولد به
ي ، با بحران توليد، با انهدام نيروهاداساسيِ وحدت نيروهاي مولد و روابط توليد در سيستم توليد، با تالشي سراپاي تولي

 ) ١٤همانجا صفحه (".توليد روبرو هستيم

شوند يعني روابط انسانها در توليد اجتماعي زندگي خويش وارد روابط معين و ضروري و مستقل از اراده خويش مي"
مجموع روابط مذكور ساختمان اقتصادي جامعه، . توليد كه با درجه معيني از تكامل نيروهاي مولد مادي آنها مطابقت دارد

هاي معين ذهن اجتماعي شود و شكلدهند كه روبناي حقوقي و سياسي بر روي آن برپا مياد واقعي را تشكيل ميآن بني
ها ذهن انسان. شيوه توليد زندگي مادي، معين كننده جريان سياسي و معنوي زندگي بطور كلي است. با آن مطابق است

. كندهاست كه ذهن آنها را معين ميماعي انسانهستي اجتكند بلكه، برعكس،نيست كه هستي آنها را معين مي
آنچه فقط بيان حقوقي آن –نيروهاي مولد مادي جامعه در درجه معيني  از تكامل خويش با روابط توليد موجود و يا 

 روابط مذكور كه. افتنديافتند، در تضاد ميبا روابط مالكيت كه تا امروز  نيروهاي مولد در درون آنها تكامل مي -است
. رسدآنگاه دوران انقالب اجتماعي فرا مي. يدآشكل تكامل نيروهاي مولد بود به صورت پاي بند نيروهاي مذكور در مي

 ١ركس منتخبات جلد كارل ما.(دهدبا تغير شالوده اقتصادي، تحولي كم و بيش سريع در سراسر روبناي عظيم روي مي
 ).اليننقل از ماترياليسم تاريخي اثر است ٢٧٠-٢٦٩صفحات 

 
نيروهائي هستند كه ترين عنصر توليداند، ترين و انقالبيمتحركنيروهاي مولده،  بخش انساني بينيم كهپس مي 

نيروهاي مولده نيروهائي هستند كه نيروي كارشان به . كنندمستقيما در توليد شركت داشته و ثروت اجتماعي را توليد مي
ناسباتي است كه بر نيروهاي مولده توسط طبقات استثمارگر مت توليد آن مناسبا. شوندكاال بدل شده و استثمار مي

نيروهاي مولده با . تحميل شده و آنها را وادار كرده است نتيجه دسترنج خويش را در اختيار مالكان خصوصي قرار دهند
نفع صاحبان مالكيت به  ،حاكم آفرينند كه به پاس وجود مناسبات توليدكار مشترك اجتماعي خويش فرآوردهائي مي

كشانه را طبقات حاكمه، يعني كساني كه خودشان صاحب مناسبات حاكم بهره. شودمصادره مي خصوصي بر وسايل توليد
طور كلي شركت ندارند و يا شركتشان بالواسطه نبوده و جانبي است، شوند و در توليد يا بهوسايل توليدند و استثمار نمي

... نظامي، سركوبگرانه و حقوقي، سياسي، تا بتوانند به بركت وجود اين مناسبات قضائيِ، هكوشند پايدار نگاه داشتمي
گان قرار وندثمارشتدر يك كالم استثمارگران در مقابل اس. نترل خويش بگيرنديروهاي مولده را در تحت نظارت و كن

ه روشنفكران به مثابه بخشي از آن طبقه كارگر، ك"يعني -مورد تائيد حزب توده ايرانچيني ولي در تعريف . دارند
بلكه صاحب كار و مدير و  ،نه تنها روشنفكران به مثابه بخشي از طبقه كارگر جا زده مي شوند - "شوندمحسوب مي

در نيز كه .. ها وكارشناسان بورژوا كه در شركتهاي غيردولتي يعني خصوصي اشتغال دارند، كارمندان عاليرتبه كمپاني
منزله كارگران به ،خواهند وضع فعلي حفظ شده و مناسبات توليدي تغيير نكنندكساني هستند كه مي نآهمه واقع شامل 
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هاي كاران و كادرهاي متخصص كه در شركتدر روند تغييرات اجتماعي صاحب"اند آنها مدعي. شوندجديد جا زده مي
هاي تاسيس شده با مالكيت در شركت علمي و تكنيكي غيردولتي اشتغال دارند، كارمندان مديريت و متخصص كه

هاي واسطه، متخصصان كنتراتي و خارجي، آنهايي كه مشاغل آزاد دارند، صاحب كاران خصوصي، كارمندان كمپاني
به اين ترتيب اگر . " هاي چيني شركت دارنداعضاي ديگر اقشار اجتماعي، همه در ساختمان سوسياليسم با مشخصه

شوند كه با فروش نيروي كار خويش، در تحت شرايط استثماري به توليد كاال ه محسوب مينيروي مولد ،همه اين اقشار
 . ديگر سرنوشت حزب طبقه كارگر و ماهيت آن از همين بازتعريف روشن است ،مشغولند

اند يبه منزله مفاهيم اساسي ماركسيسم مقوالت عينمقوله نيروهاي مولده و مناسبات توليدي و شيوه سوسياليستي توليد 
داري خويش را با بازي با نيازهاي بازار سرمايهتوان مانند و نميميدر دوران سوسياليسم نيز به قوت خويش باقي و 

در سوسياليسم هم نيروي مولده زحمتكشان در تحت . آن تجديد نظر كرد مقوالت شبه سوسياليستي پوشش داد و در
اين توليد . شودجذب ميازد كه به نفع جامعه و نه مالكان خصوصي پردليد اضافي ميومناسبات حاكم سوسياليستي به ت

كار زحمتكشان به نفع كل جامعه و نه صاحبكاران كوچك، مديران صنايع، روشنفكران، صاحبان محصول نيروي ،ثروت
مخدوش كردن مرز . شودخزانه دولت پرولتري ريخته ميبه است كه مشاغل خصوصي، كارمندان كمپانيهاي خارجي

يعني كارگران با خريداران نيروي كار يعني  كارينيرو ندگانروشن ميان طبقات و اقشار اجتماعي، مخدوش كردن فروش
، مخدوش كردن مرز ميان نيروهاي دهيكشي و بهرهتوليد، مخدوش كردن مرز ميان بهره لصاحبكاران و مالكان وساي

لنينيسم -مغايرت كامل با ماركسيسم... و و مفتخور در جامعه انقالبي و اكثريت توده زحمتكش با اقليت ناچيز غيرمولد
ب رويزيونيستي توده ايران با چنين حز .آنرا به خورد مردم داد "سوسياليسم نوع چيني"شود با برچسب داشته و نمي

 .نوع چيني موافق است "نيروهاي مولده"دركي از 

 :شوروي نوشت "ستكموني"حزب  ٢٢خود حزب توده در انتقاد به برنامه كنگره 

هاي آن به روي همه ، و گشودن دروازه"همه خلقي"بدين ترتيب، تغيير ماهيت حزب پرولتاريا به يك حزب ... " 
يعني همه شاغلين جامعه بدون در نظر گرفتن پايگاه و مواضع  -دارند "شركت فعال در ساختمان كمونيسم"كساني كه 
 . "هاي مقام پرست دولتي به درون حزب هموار كردمواضع اداريراه را براي گسترش و تقويت  -طبقاتي آنها

ولي اگر  ،گيردفاقد جنبه طبقاتي پرولتري است و مورد انتقاد قرار مي شاغليناصطالح  ايران، انتقاد حزب تودهاين در 
 را به كار رود، مي توان شاغالن "خصوصي مشاغلصاحبان "به شكل حزب رويزيونيست چين همين اصطالح توسط 

چيني جديد نوع درك چيني،  زيرا اين بازتعريف ،شوداشكالي ايجاد نميبه حساب آورد و بخشي از نيروهاي مولده جامعه 
 .از سوسياليسم واقعا موجود چين است

اي است كه پكن پايتخت ميلياردرهاي جهان قبل از نيويورك است و چين در بسياري از ممالك اين امر همه دانسته
-گذاريهاي دولت چين نيست، بلكه سرمايهگذاريها، سرمايهاين سرمايه بخش بزرگ گذاري كرده است كههجهان سرماي

داران خصوصي از چين به جائي رسيده است كه فرار سرمايه سرمايه. داران خصوصي چيني استهاي سرمايهگذاري
روج سرمايه خود از چين، از واحد ارز دار براي خهاي سرمايهدولت چين در پي ممانعت از خروج ارز است و چيني

رانيم كه موجبات كاالهاي قابل رقابت ارزان ما از استثمار شديد كارگران چيني سخني نمي. كنندديجيتالي استفاده مي
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هاي منفي اين همه پديده. اندكنند و چين را به بزرگترين صادر كننده جهان بدل كردهقيمت چيني را در جهان فراهم مي
داري  و دادن رهبري اقتصاد به دست بازار است كه ماهيت آن با افزودن واژه ل همان راه رشد سرمايهمحصو

نداريم كه بخواهد با  "اقتصاد بازار سوسياليستي"اي به نام ما در ماركسيسم مقوله.  كندبه آن تغيير نمي "سوسياليستي"
سوسيال امپرياليستي ه ايران از ترس اينكه مبادا به ماهيت حزب تود. داري كشور را به سوسياليسم برساندرشد سرمايه

هايش در مورد شوروي فروبپاشد، ناچار است از يك چاله به چاه ديگر بپرد و سرائيصحه بگذارد و تمام افسانه چين
 وقتي طبقات. ببردبه ته چاه شكست تئوريك و ايدئولوژيك خويش اعضاء حزب خويش را نيز با اين طناب پوسيده 

توان با ، در دستگاه اداري، دولت و حزب رشد كردند و قدرت گرفتند، ديگر نميچين غيرپرولتري و ارتجاعي در جامعه
. خور دارند را گرفتصدور فرمان و يا تصويب قوانين جلوي رشد و نفوذ آنها كه در جامعه ريشه دوانده و ميليونها نان

كنندگان قانون از قماش همين افرادند كه دسته خود را مانند چاقو  آنوقت خود آن صادر كنندگان فرمان و يا تصويب
در اينجا ما به ديكتاتوري پرولتاريا . آنوقت تنها بايد با استفاده از قهر و انقالب اجتماعي آنها را نابود ساخت. نخواهند بريد

دولت تمام "و  "حزب تمام خلق" هاي خروشچفيحزب توده ايران در تحليلش از فروپاشي شوروي به تئوري. نياز داريم
معلوم نيست آن نتايج . كند ولي حاضر نيست در مورد حزب و دولت چين اظهار نظري روشن بنمايداشاره مي "مردم

 .خورد؟ به درد فريب اعضاي حزب و مردمهاي گذشته كه ظاهرا بايد براي آموزش باشد به چه درد ميارزيابي
 

. كنندتازند و كشورها را يكي بعد از ديگري فتح ميسازي سرمايه چهارنعل مييرهبران سياسي چين در عرصه جهان
داووس يك مجمع جهاني اقتصادي است كه . اخيرا رهبر حزب و دولت چين در مجمع داووس در سوئيس شركت كرد

محلي براي داران اروپايي،  اين شهر جايي براي جمع شدن رهبران اقتصادي و سرمايه. شوددر سوئيس برگزار مي
پردازان و هنرمندان انتخاب شده است كه در مورد مسايل  گردهمآئي اقتصاددانان، سياستمداران، صاحبان سرمايه، نظريه

رسند و يا اروپا و حل و فصل مشكالت اقتصادي و سياسي رقباي خويش با يكديگر گفتگو كرده و به مصالحه مي
 .پردازندبيرحمانه به رقابت مي

 .مين بار نشست داووس در سوئيس برگزار شد٤٧براي  ٢٠١٧ژانويه  ٢٠تا  ١٧در روزهاي 
 :چين در سخنراني خويش تصريح نمود "سوسياليستي"شي جين پينگ رهبر جمهوري 

تواند دليلي براي امتناع براستي، جهاني شدن اقتصاد موجب بروز مشكالت جديدي گرديده است، اما اين واقعيت نمي"
ما بايد خودمان را بسرعت وفق دهيم و جهاني سازي اقتصاد را مديريت كنيم، از . اقتصاد باشد قطعي از جهاني سازي

 ."اثرات منفي آن بكاهيم و مزيتهاي آن را براي همه كشورها تأمين كنيم
كند كه به داري صحبت ميجاي شگفتي نيست كه رهبر يك كشور سوسيال امپرياليستي از مزاياي جهاني شدن سرمايه

اين كشورها هرگز قادر نخواهند شد با تمكين از مقررات . تعداد كمي و به ضرر اكثريت كشورهاي جهان استنفع 
. به نفع امپرياليستهاي چين، آلمان و آمريكاستمقررات و اين . يوغ استعمار را از گردن خود بردارند، جهاني شدن سرمايه

كند، و دستش از اين همه فجايع نئوليبراليسم دفاع مي "ينيسوسياليسم نوع چ"خود حزب توده ايران كه اين چنين از 
جنبشهاي مردمي در برابر پيآمدهاي ضد انساني الگوي ": نويسدمي ٢٥به هواست، در برنامه حزب در صفحه 
 ".نئوليبراليسم اقتصادي آن قرار گرفته است
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 هاي مورد توجه ترين نگراني يكي از بزرگ نانفساد گسترده همچ": آيدمي ١٣٩١بهمن ماه  ٩، ٩١٣در نامه مردم، شماره 

گذراند، فساد موجود  را مي هاي پاياني دوره خدمتش وزير كنوني كه هفته وِن جيابائو، نخست. حزب كمونيست چين است
حزب كمونيست چين بر نظارت شديدتر بر كادرهاي حزبي و  كنگره اخير. داند مي “مرگ و زندگي براي حزب  مسئله”را 

 بو”مورد . كار چندان آساني نخواهد بودضمن اينكه متوجه است كه اين نظارت و مراقبت،  ها تأكيد كرد، هاي آن هخانواد

كادرهاي ارشد حزبي تا  دهنده اين وضع بود كه كه در چندين هفته گذشته در ميان خبرها بوده است، نشان“ الي شي
 .)تاكيد همه جا از توفان("غيرقانوني دست يابند تتوانند به قدرت بدون نظارت و خودسرانه، و ثرو كجا مي

 
دهد كه چين و حزب توده ايران به نقل از آنها منتشر كرده است نشان نمي "كمونيست"ولي اسنادي كه حزب 

-مي ١٣٩١بهمن ماه  ٩، ٩١٣نقل از نامه مردم، شماره  به .ايدئولوژي حزب كمونيست چين ماركسيستي لنينيستي است

 :آوريم
 
ويژه كارپايه ايدئولوژيكي حزب را به اين  تغييرهايي در اساسنامه حزب داد، و به م حزب كمونيست چين،١٨ره كنگ"

هاي دنگ  نظريه دونگ، هاي مائو تسه لنينيسم، انديشه-حزب كمونيست چين، ماركسيسم”: تعريف كرد صورت
توضيح [“ .داند را راهنماي عمل خود مي“ سعهتو انداز علمي چشم”و “ گانه نمايندگي سه”شيائوپينگ، انديشه پراهميت 

مطرح كرد كه در كنگره شانزدهم  ٢٠٠٠بار جيانگ زِمين دبيركل حزب در سال  را نخستين“ گانه نمايندگي سه”اينكه 
كند و به پيش  بر اساس اين انديشه، حزب بايد سه روند را نمايندگي. به تصويب نمايندگان رسيد ٢٠٠٢ حزب در سال

رشد (راستاي رشد فرهنگ پيشرفته چين  ، سمتگيري در)توليد اقتصادي(نيروهاي مولد پيشرفته چين رشد : برد
را “ انداز علمي توسعه چشم”مفهوم )] اجماع سياسي(اتفاق مردم چين  ، و تأمين منافع بنيادين اكثريت قريب به)فرهنگي
منظور از  چين وارد آن شده است اشاره دارد، و كنوني حزب مطرح كرد كه به همين دوران نويني كه تائو رهبر هو جين

رشد پايدار و متوازن جايگزين شود، و به  شد، با آن اين است كه توجهي كه پيش از اين به رشد توليد ناخالص ملّي مي
محيطي و  الزم است كه عوامل اجتماعي، زيست“ هاي چيني با ويژگي سوسياليسم”اين امر توجه شود كه در ساختمان 

 ".شود در نظر گرفته غيره
 

هاي مائوتسه دونگ ماركسيسم لنينيسم به اين نتيجه رسيده است كه هم بايد انديشه برپايه حزب كمونيست چين نيز

به . ست"سه دنيا"ولي نظريات دن سيائو پينگ همان نظريات تئوري . هاي دن سيائو پينگ رارا بپذيرد و هم نظريه
گفت رشد اقتصادي جامعه چين در زمان مائو  معروف است كه ميپيرامون وي ويژه نظريه غيرطبقاتي و ارتجاعي 

در همان موقع دن سيائوپينگ را به علت انحرافت ضد . "گربه بايد موش بگيرد، سياه و سفيدش مهم نيست"
تسه دونگ چه هاي مائوها امروز از انديشهصرفنظر از آن معلوم نيست چيني. ماركسيستي لنينيستي از كار بركنار كردند

. دانند؟هاي مائوتسه دون ميچيز را منظور دارند؟ آيا جلد پنجم آثار مائو را كه به نام وي منتشر كردند بخشي از انديشه
كه فاقد اهميت ايدئولوژيك هستند اشاره  ""چشم انداز علمي توسعه"و  "گانهنمايندگي سه"انديشه پراهميت "ما به 
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، "لنينيسم-ماركسيسم"اي از بيني يك حزب مدعي كمونيست را با ملغمهجهانولي مسخره است كه  ،كنيمنمي
توضيح  "تائوهو جين"و  "زمينجيانگ"فضل فروشيهاي و  "هاي دن سيائو پينگنظريه"، "انديشه مائوتسه دونگ"

فقط بيني اين جهان. نداريم "لنينيسم و غيره-ماركسيسم"بيني واقعيت اين است كه ما چيزي بنام جهان. دهيم

  .ها و حزب توده ايران استاختراع چيني

رويزيونيستهاي شوروي براي توجيه مواضع گذشته خود ناچارند از شوروي سوسيال امپرياليستي، بيكباره روسيه 
اگر آنها چنين نكنند آنوقت . كنداي بسازند كه گويا براي منافع ملي  خويش بر ضد امپرياليسم مبارزه ميمستعمره

ند توضيح دهند كه كشوري كه سوسيال امپرياليستي نبوده و صد در صد سوسياليستي بوده، چگونه در عرض مجبور
اين جهش بزرگ بر اساس چه تحليل و فاكتهائي به وجود آمده است و چگونه از . مدت كوتاهي سرمايه داري شده است

زب و دولت شوروي و ماهيت سوسياليسم نشده نظر تئوريك قابل توضيح است؟ اگر رويزيونيسم منجر به تغيير ماهيت ح
ي خانه ديوان، است، چگونه شده كه چند تا آدم فاسد و عياش و معتاد در راس حزب قرار گرفته و با زد و بند و افسانه

وم شود در آينده ممانعت كرد و يا اينكه اين سرنوشت محتها ميسرائيماهيت كشور را تغيير داده اند؟ آيا از اين افسانه
سوسياليسم است؟ اين عده براي توجيه رويزيونيسم و گمراهي خودشان ناچارند در مورد چين هم كوتاه بيايند و چين را 

براي حزب توده ايران واي به روزي كه . داري و امپرياليستي نخواهد شدكشوري سوسياليستي جا بزنند كه هرگز سرمايه
آن روز، روزي عزاي تئوريك رويزيونيستها خواهد بود كه از . شده استچين كشور سوسيال امپرياليستي كه معلوم شود 

تازاند كه انكار چين با چنان سرعتي به پيش مي. اين عده بايد به يك نكته توجه كنند. اندگمراهي خويش متنبه نشده
 . نخواهد داشتماهيت سوسيال امپرياليستي آن در آينده نزديك وجود 

 
ها و ها، فرورفتگيبيآموزيم و خود را براي مبارزه آينده كه مملو از اين شكستها، انحرافات، تلهآيا بهتر نيست از گذشته 

تا بتوانيم بر دشمن مكار طبقاتي با هشياري بيشتر غلبه كنيم؟ به نظر حزب ما بايد از آماده كنيم؟ هاست سرشكستگي
باين و نااميدي مبارزه كرد زيرا اين مبارزه طبقاتي  با روحيه ياس، و جنبش كمونيستي است آموخت آنِ زااين تجارب كه 

موفق خواهيم شد بشريت را نجات دهيم و يا كره زمين به گورستان بشريت بدل كمونيستها يا ما . تمامي نداردزودي 
 .شودمي
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 ايران حزب تودهاپورتونيستي گوئي هآشفتابتالي به رويزيونيسم و 
ريشه ، تبليغ دموكراسي غيرطبقاتي و ناب، انقالبي اذ سياستهاي رفرميستي، دشمني با قهراتخابتالي به رويزيونيسم، 

  رايرويزيونيستها اين است كه ب هاياصيتيكي از خ. در بررسي رويدادهاي جهاني استايران فكري حزب توده آشفته
پورتونيستي آنها  الزم اي راكه مصالح اهر مزه تا  دندهقرار مياستفاده را مورد  هاادويه همهغذاي سياسي خويش طبخ 
وارو و درالبالي كلمات پشتك دادلنين هميشه اين ويژگي اپورتونيسم را كه دم الي تله نمي. آن بيرون بكشندز بداند ا

 دتواندر عمل نميوي زيرا كه . تواند اپورتونيسم را افشاء كندداد كه فقط پراتيك ميكرد و نشان ميافشاء مي زد،مي
  .و ناچار است به آنچه واقعا اعتقاد دارد عمل كند دست به دودوزه بازي زند

هاي مشخص حزب توده و ارزيابي ،كلي آزارِعام و بي خوب است كه تناقضات گفتارِ ،براي روشن شدن اين ارزيابي ما
-گري و جنگنظامي"ه در بخش مربوط ب ٣٦و  ٣٥خود در صفحات  اخيردر برنامه توده حزب . ايران را بررسي كنيم

 :نويسدمي "رفت از بحرانافروزي، به منظور برون
 
داري با تغيير موازنه نيرو به نفع امپرياليسم در هاي عظيم نظامي كشورهاي بزرگ سرمايهآور اين بودجهرشد سرسام"

از ابتداي . گرديده است جهاني منجر» نظم نوين «شدت يافتنِ زورگويي و تحميل به اصطالح نبود رقيبي قدرتمند، به 
-جامعه بين«كار بستنِ نظرِ مجوزهايي نظير بهبا  -ميالدي، نيروهاي نظامي كشورهاي عضو ناتو  ١٩٩٠دهه 

، »حقوق بشر«، و به بهانه دفاع از »شوراي امنيت سازمان ملل«هاي يك سويه و تحميلي ، و مصوبه»] جهاني[المللي
. اندراق، يوگسالوي، افغانستان، و ليبي را با خشونتي بيسابقه نقض كردهتماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي ع

به بعد عوض شده است، و بر اين  ٢٠٠١سپتامبر  ١١اند كه، شرايط جهان از سران ناتو در سالهاي اخير مدعي شده
گروه «ر بروكسل، يك ناتو د ٢٠٠٩بر اين پايه، در اجالس سال . نظامي ناتو نيز بايد تغيير كند) دكترين(اساس، آيين

از سياستمداران كشورهاي عضو ناتو به رياست خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق اياالت متحده، تشكيل » نخبگان
. سران ناتو در ليسبون، موظف گرديد ٢٠١٠جديد ناتو براي ارائه به اجالس سال ) استراتژي(شد، و به تدوين راهبرد

جديد با باز تعريف ردهاي جديد و هاي بالقوه، به طور عملي راه را براي ماجراجوييعمل، و دشمن ◌ٔ هدف، حيطه راهب
هاي اين طرح راهبردي جديد ناتو، يكي از مخاطره انگيزترين مقوله. آمريكا گشود طلبانه امپرياليسمسياستهاي توسعه

الت متحده و متحدان آن در كشورهاي ايا. ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و سازمان ملل استطرح ضرورت 
يي از جهان كه الزم باشد مداخله خواهد ناتو در آينده در هر نقطهاند كه، طور صريح اعالم كردهداري بهپيشرفته سرمايه

كه در آغاز به منظور مقابله با اردوگاه  -تغيير منشور ناتو در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين پيمان تجاوزگر. كرد
در برهه كنوني، با گسترش ميدان عمل آن در سراسر جهان، و روند فزاينده  -وجود آمده بوديسم در اروپا بهسوسيال

داري سرمايه) هژموني(در پوشش مشاركت براي حفظ صلح و دموكراسي، همگي در جهت تأمين سروريهاي آن اقدام
چيني حمله به سوريه، در ناتو در ليبي، و زمينه نيروهاي نظامي» بشر دوستانه«دخالت نظامي به اصطالح . جهاني است

 ).ها از توفانتمام تكيه(."ادامه اين سياست است
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شود نمي ، پس ديگرولي اگر اين سخنان درست است. شود مخالفت كرداين سخنان، سخنان درستي است كه با آن نمي
. نموددفاع  اقدامات اظهار مسرت كرده و از آن.. .شار اسد و يااز سرنگوني رژيم صدام حسين و يا معمر قذافي و فعال ب

شود استبداد آنها را آماج حمله قرار داد و آب به آسياب تبليغات امپرياليستها ريخت و اين در حالي است كه همه نمي
بشر ها نيست، بلكه توسعه مناطق نفوذ غارتگران ضد دانند هدف از تجاوزات امپرياليستها هرگز نابودي ديكتاتوريمي

شود هم براي شود هم مخالف تجاوز امپرياليسم بود و هم موافق سرنگوني مستبدان به دست امپرياليسم، نمينمي .است
 ،دو هواو يك بام . امپرياليستي سينه زد و با همدستان امپرياليسم همصدا شد و هم تجاوز را محكوم كرد "حقوق بشرِ"

بشر «دخالت نظامي به اصطالح  "اگر درست است كه  .در سياست استسياست رويزيونيستي براي فرار از  استواري 
تأمين "يعني  "...چيني حمله به سوريه، در ادامه اين سياستنيروهاي نظامي ناتو در ليبي، و زمينه» دوستانه
دست زد و  پس بايد در درجه نخست به مقابله با دخالت امپرياليستها و ناتو "داري جهاني استسرمايه) هژموني(سروري

اين عزاداري همان همدستي يا . عراق پرداختيا در ليبي، سوريه و  "دموكراسي"نه اينكه به عزاداري براي فقدان 
جاخالي دادن به  ،"ضرربي" اين سياست .امپرياليستي است "حقوق بشر"در پوشش دلسوزي براي  ،مشاركت در تجاوز

 .اش نگاه كنيماست به تاريخچه عراق و حزب رويزيونيست خوب. امپرياليسم و شستشوي مغزي مردم عادي است
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 حزب توده ايران و حمايت از تجاوز امپرياليسم آمريكا به عراق
ولي اين فقط ظاهر . آيد كه حزب رويزيونيستي توده ايران  از مخالفان امپرياليسم آمريكاستنخست چنين به نظر مي

كار به جائي . تواند بدون شرم از جنايات امپرياليسم آمريكا حمايت كندكنيد كه بهپيدا مي كمتر نيروئي را. كار است
رسيده است كه حتي بورژوازي امپرياليستيِ رقيب آمريكا نيز از جنايت يك ميليوني وي در عراق براي آرايش خويش 

 . جويدتبري مي
داري را قبول دارند و نه از امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه رويزيونيستها به لنينيسم اعتقادي ندارند و لذا نه تئوري

. ايمما در اين زمينه قبال اشارات الزم را كرده و داليل خويش را ارائه داده. امكان انقالب سوسياليستي در كشور واحد
عراق، اين موضوع مشخص تجاوز امپرياليسم آمريكا و متحدانش به . اكنون سحن ما بر سر موضوع مشخص است

و  "دموكراسي"و هديه  "ديكتاتوري"، نابودي "حقوق بشر"نقض حاكميت ملي عراق، اشغال عراق به بهانه حمايت از 
نياز به توضيح نيست كه همه اين دروغها بر همه مردم جهان روشن است و حزب ما نبايد . به ملت عراق است "آزادي"

براي نمونه آقاي كالين  .اندآمريكا به دروغگوئي خويش اعتراف كردهخود مقامات حاكميت . در مورد آن كتابها سياه كند
هايي كه در سازمان ملل در رابطه با سالحهاي خيالي صدام حسين پاول وزيرخارجه دولت جنايتكار بوش به دليل دروغ

خالف آن را مدعي  فقط جاسوسان و خودفروختگان. براي توجيه تجاوز به عراق بر زبان رانده بود، مجبور به استعفا شد
 .شوندمي

روش موذيانه حزب توده ايران اين است كه از اظهار نظر روشن در مورد اين تجاوز و جنايات امپرياليسم در عراق و 
رود و همدستي كُردهاي عراقي با امپرياليسم و صهيونيسم براي نابودي كشور عراق با اتخاذ سياست اپورتونيستي طفره 

عراق را كه تازه  "كمونيست"كند تا موضعگيرهاي بي سر و ته و ارتجاعي حزب به اين قناعت مي براي نعل وارونه زدن
حتي احزاب رويزيونيستي جهان نيز با نظريات به غايت ارتجاعي و خائنانه حزب . اند، بازتاب دهدآنهم دستچين شده

 مهم حمايت از اين دارودسته خائنوان ركن عراق موافق نيستند و اين تنها حزب توده ايران است كه به عن "كمونيست"
عراق توسط رويزيونيستهاي حزب  "كمونيست"خوب است به نظريات دستچين شده حزب . در مجامع جهاني فعال است

تحوالت عراق و مصالح "به سند . توده ايران نظري بيفكنيم تا ماهيت هر دوي اين احزاب براي خوانندگان روشن شود
را در دست  ٠٧/٠٥/٢٠٠٤اي از آن مورخ كنيد ولي ما نسخهدر بايگاني حزب توده ايران پيدا نمي كه آنرا "ملي ايران

 .شويمعراق آشنا  "كمونيست"كنيم تا با مواضع حزب داريم مراجعه مي

حزب رويزيونيستي توده ايران بدون كوچكترين برخورد انتقادي كه نشانه اعتقاد خود اين حزب نيز نسبت به مواضع 
 : نويسدتجاعي حزب برادرش در عراق است، ميار

-اند و روشها كشته و زخمي شدهها، تعداد وسيع شهروندان بيگناه عراقي كه در جريان اين درگيريدامنه درگيري... "

هفته آينده  ١٠در ظرف  قرار بوددر كنار اين واقعيت كه  غيرمسئوالنه فرماندهان نظامي آمريكائيهاي تحريك آميز و 
تواند نگراني ، نميدولت موقتي مركب از نمايندگان نيروهاي سياسي عراقي تحويل دهندروهاي اشغالگر، قدرت را به ني

 ".مان را برنيانگيزدنيروهاي مردمي منطقه و به ويژه در ميهن
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داده از  طلبد كه رحم و مروت نشانمي نيروي اشغالگر جنايتكاراز يك  "لنينيست-ماركسيت"توجه كنيد كه اين حزب 

قول در يك كشور اشغالي كه به مستعمره آنها بدل شده است، دست بردارد و به  تحريك آميزو  غيرمسئوالنهرفتار 

انگيز گوياي پذيرش خفت و ننگ آيا اين عبارات نفرت. خود عمل كند تا موجبات نگراني مردم فراهم نشود و قرارهاي

 ورد ماهيت نيروي اشغالگر است؟گوياي آن نيست كه هدفش فريب مردم در م نيست؟

 :و يا در جاي ديگر 
 

را حفظ  صلحخوانيم كه فرا مي"ما متحد و همصدا با حزب كمونيست عراق همه نيروهاي ملي و ميهني عراق را "

هاي حمايت از شيوهما با  ".و محتاطانه برخورد نمايند عاقالنهعمل كرده، و با مسايل  داريخويشتنكرده، با 

هاي متفاوت و توافق بين نظرگاهو ايجاد  تنها راه مشكالت موجودبه مثابه  دموكراتيكمذاكرات 

گري، تعصب و فشار براي تحميل راهكارهاي غيرعادالنه و ديكتاتورمآبانه را مورد تائيد ، ضرورت اجتناب از افراطمتضاد

 .دهيمقرار مي
هر كوششي براي خاتمه حزب برادر، حزب كمونيست عراق از خواه عراق و به ويژه ما در پيوند نزديك با نيروهاي ترقي

هاي اين گيري يك حكومت دموكراتيك مردمي منعكس كننده طيف نيروهاي سياسي و منافع خلقاشغال نظامي و پايه
 ".كنيمكشور حمايت مي
ها، يعني پذيرش گداري، طلب دموكراسي نمودن از گرحفظ صلح در كشور اشغالي، خويشتن. آور استحقيقتا كه چندش

 .يوغ امپرياليسم و استعمار
 ١٣٨١آذرماه  ١٩دوره هشتم سال نوزدهم مورخ سه شنبه  ٦٤٩در سند ديگري كه حزب توده ايران در نامه مردم شماره 

اي مواضع سياسي به پاره "!حزب كمونيست عراق در كنفرانس اپوزيسيون در لندن شركت نخواهد كرد"تحت عنوان 
 : كند از جمله اينكه حميد مجيد موسي دبيركل اين حزب اظهار داشته استه مياين حزب اشار

فقط آنگاه به جامعه ، و در مبارزه با رژيم ديكتاتوري فعال كنيمدر هر صورت با اينست كه نيروهاي عراقي را  ارجحيت"
 ".المللي و اعضايش و از جمله اياالت متحده مراجعه شودبين

 و يا  

شود و نه  برپايه برابري و احترام متقابل كه در راستاي منافع مردم عراق است ساخته بايستت متحده ميرابطه با اياال"
 "!هاي آمريكاو به اجراء در آوردن طرح "قانون آزادي عراق"برپايه گردن نهادن به 

را به عنوان نيروي  و مجيد موسي براي اينكه آب پاكي بر روي دست كساني بريزد كه مرتب پاي امپرياليسم آمريكا
-بازي اعالم ميكشند و طالب يك مبارزه ميهني، ملي و ضد امپرياليستي هستند  با شعبدهاشغالگر و متجاوز به ميان مي

 : كند
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، و اين قابل قبول نيست كه اين را از نظر دور بداريم و رهايي از رژيم ديكتاتوري آرمان ماست، آرمان مردم عراق است"
نه اين، آن چيزي است كه اپوزيسيون عراق . به جنگ آمريكائي، تجاوز آمريكا و رهايي آمريكايي ببنديم اميدهاي خود را

  ".بايد از آن اجتناب كند

 و يا

ما همواره آماج اصلي خود را خالص شدن از شر ديكتاتوري، و ايجاد يك آلترناتيو دموكراتيك كه اراده ومنافع مردم را "
و واحد، كه در آن مساله ملي كرد بر اساس فدراليسم حل شود، معرفي ك عراق دموكراتيك ي: در برداشته باشد يعني

 ".ايمكرده

. ها روشن است كه حزب رويزيونيست عراق، مشكلي با اشغال عراق توسط امپرياليسم آمريكا ندارددر تمام اين بازگوئي
آنها در . ارجحيت دارد "دموكراتيك"يك حكومت براي آنها به اعتراف خودشان مبارزه بر ضد ديكتاتوري و استقرار 

داري و مذاكره دموكراتيك هستند تا امپرياليسم آمريكا شرايط اشغال كشورشان موافق حفظ صلح و امنيت، خويشتن
 برپايه برابري و احترام متقابل كه در راستاي منافع مردم عراق استحقوق آنها را به رسميت بشناسد و اين مناسبات 

 . ردشكل بگي
ها صفحه ديگر نياز اگر قرار باشد ما هر عبارت خيانتكارانه اين حزب و حامي وي حزب توده ايران را تفسير كنيم به ده

 .توانيم از ذكز نكاتي چند چشم بپوشيمداريم ولي نمي
با نظم نوين  امپرياليسم آمريكا با متحدانش به عراق حمله كرد تا مناطق نفوذ خويش را گسترش داده، خاورميانه را

تقسيم كند، منابع اوليه اين كشورها و ثروتهاي آنها را غارت نمايد و پايگاههاي نظامي خويش در منطقه را تحكيم كرده 
امپرياليسم . عراق نيآمده استبه امپرياليسم آمريكا هرگز براي استقرار دموكراسي به اين كشورها و يا . و يا گسترش دهد

سرنگوني صدام . رك و خون دارد كه از كثيفترين ديكتاتورها و مستبدان جهان دفاع كرده استآمريكا تاريخي مملو از چ
براي نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي عراق بوده بلكه ده وحسين ماهيتا براي رفع ديكتاتوري و استقرار دموكراسي نب

يك حزب . اينده طبقه كارگر عراقحزبي كه تمام اين واقعيات را جعل كند عامل امپرياليسم است و نه نم. است
مردم را بسيج كند تا در يك . كمونيستي بايد به بسيج مردم كشورش براي اخراج تجاوزكاران با قهر انقالبي بپردازد

شعار مبارزه براي آزادي ملي و اخراج تجاوزكاران بايد در . مبارزه  انقالبي پوزه امپرياليسم را د رمنطقه به خاك بمالند
. ين حزب قرار گيرد و ساير مشكالت و مسايل عراق بايد به تبع حل اين تضاد اساسي حل گرددامه خواستها سرلوحه ه

كنند و امپرياليسم آمريكا و تجاوز وي را تائيد عراق و حزب توده ايران مشتركا اين واقعيات را رد مي "كمونيست"حزب 
 ،سم در تجاوز به عراق بودند و لذا نيروهاي متحد خلق نيستندكُردهاي عراقي همدستان صهيونيسم و امپريالي. نمايندمي

توان از افشاء آنها كه در پي ايجاد اسرائيل دوم در منطقه هستند چشم پوشيد و بدون تحليل مشخص از شرايط نمي
حزب رويزيونيست عراق و حزب . پنهان كرد "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"روپوش  مشخص خود را در پشت

آنها رابطه مبارزه ضد . ايران به آرايش امپرياليسم و تهي كردن مفاهيم اجتماعي از مضمون طبقاتي آن مشغولند توده
حكومت توسط امپرياليسم شود در تحت اشغال عراق كنند تو گوئي ميامپرياليستي و دموكراتيك را از هم جدا مي

در تحليلهاي اين حزب مرز دوست و دشمن روشن . د نمودبدون آنكه امپرياليستها را طر ،دموكراتيك بر سر كار آورد
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 و صلح داري و حفظ امنيتدموكراسي و ديكتاتوري و احترام متقابل بيكديگر، خويشتنپرت و پال گفتن در مورد . نيست
طبقه ه كسان و كدام كه به مردم نشان داده شود چبدون پايه اجتماعي، بدون اين به صورت كلي و انتزاعي، غيرطبقاتي و

باشند، سخنان مفت اجتماعي در عراق مدافع ديكتاتوري و اشغال و چه كسان و طبقاتي نماينده دموكراسي در عراق مي
هم جرج بوش هوادار دموكراسي و ضد ديكتاتوري . شودو فاقد ارزش است و تنها براي فريب مردم بر زبان آورده مي

ا اين تفاوت كه ماهيت دموكراسي جرج بوشي و مخالفت ضد ب. صدام حسين است و هم نيروهاي انقالبي در عراق
خواهند ديكتاتوري صدام مردم عراق نمي. ديكتاتوري وي عميقا طبقاتي و بر ضد مصالح ملت و طبقه كارگر عراق است

 . نوكر آمريكا تعويض كنند كحسين را با ديكتاتوري ي
رهبري حزب  ◌ٔ با نماينده» مردم ◌ٔ نامه« ◌ٔ مصاحبهه ب ١٣٩٥اسفندماه  ١٦، ١٠٢٠، شمارة »نامة مردم«به نقل از 

اي نوين  كشور بر شالوده ◌ٔ جانبه دموكراسي در عراق را در گرو بازسازي همه ◌ٔ كنيم كه آيندهكمونيست عراق اشاره مي
 .داندمي

از عراق پاسخ داده شده است و  "كمونيست"كرده كه از طرف نماينده حزب  نماينده حزب توده پرسشهائي را مطرح
 :توان به پرسش و پاسخ زير توجه كردجمله مي

 
"... 

 ◌ٔ اين كنگره چه بود، و مبارزه ◌ٔ برآمدهاي عمده. برگزار شد) آذر(حزب كمونيست عراق در ماه دسامبر  ◌ٔ كنگره: س
 هايي متمركز خواهد بود؟ مدت بر روي چه هدف يا هدف مدت و ميان حزب در كوتاه

به سوي ... تغيير«در بغداد و با شعار ) آذر ١٣تا  ١١(در روزهاي اول تا سوم دسامبر سراسري حزب ما  ◌ٔ دهمين كنگره: ج
انداز حزب براي  در اين كنگره در مورد سند چشم. برگزار شد  »دولت فدرال مدني دموكراتيك و عدالت اجتماعييك 

 .تغيير از راه در پيش گرفتن يك بديل مدني دموكراتيك بحث و گفتگو شد

پذير است كه بتواند انحصار قدرتي را كه  مورد نظر ما فقط از راه برقراري نظامي از يك بديل سياسي امكان تغييرهاي
بديل مدني دموكراتيك مورد نظر ما ضامن بازسازي . هاي ثانويه و بازتوليد آنهاست در هم بشكند صرفاً مبتني بر هويت

شهروندانِ آن  ◌ٔ ، كه همهاصل شهروندي ◌ٔ دولتي اساساً بر پايهبود؛ اي نوين خواهد  اقتصاد، اجتماع، و دولت بر شالوده
يي، يا تبعيض به خاطر رنگ پوست يا موقعيت  يي، عقيده يي، انديشه بدون تبعيض جنسيتي، نژادي، قومي، ديني، فرقه
د كه با برقراري چنين دولتي متشكل از نهادها و قوانيني خواهد بو. اقتصادي و اجتماعي، از برابري حقوق برخوردارند

اي را براي شهروندان فراهم  زندگي شايسته، تحقق حد معقولي از عدالت اجتماعيتأمين اجتماعي جامع، و بنابراين 
 .كند و بر پيوند متقابل ميان دموكراسي سياسي و دموكراسي اجتماعي تأكيد دارد مي

كه ضامن عدالت اجتماعي باشد مستلزم  يك فدرالدولت مدني دموكراتحركت در مسير تغيير و اصالح واقعي و برقراري 
تغيير و  ◌ٔ اي پيگير و جمعي است تا بتوان به تحقق تغيير مطلوب در توازن نيروهاي سياسي به سود پروژه مبارزه

يي، و بسيج  هاي ملّي فرافرقه جنبش دموكراتيك مدني قدرتمند، برقراري ائتالفبا ايجاد يك . هواداران آن دست يافت
در اين روند و تالش، ما بايد . توان به اين هدف رسيد اي از نيروهايي كه هوادار اصالح و تغيير هستند مي تردهطيف گس

يي از درون جامعه  يافته و اصولي توده آميز و سازمان به ايراد فشار مسالمتنقش نيروهاي دموكراتيك را تقويت كنيم، 
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مبارزه با فساد عامل مهمي در اين . تر كنيم ي بيشتر، گسترده، و صفوف جنبش را با جذب قشرهاي مردمادامه دهيم
 .اينها، آماده شدن براي انتخابات پارلماني و استاني آتي اهميت دارد ◌ٔ عالوه بر همه. پيكار است

هاي آن، بهبود  انجام دادن اين وظايف مستلزم تالش و كوشش بيشتر در راه تقويت حزب كمونيست عراق و سازمان
ها، و دفاع كردن از منافع زحمتكشان  اي گسترده براي ارتباط با توده ها، ساختن شبكه رده ◌ٔ در همهكاركرد آن 

 )همه تاكيدات از توفان(".است
 

تواند از شده و بدون مضمون طبقاتي كه به خوبي ميهاي رديفپرگوئياز دولت،  علمينفي ماهيت دولت و نقض درك 
اين . خوردباي كسي هم برنميبه گوشه ق. هاي سياسي هم بيان شودانالتدهان هر حزب بورژوائي و يا مشتي شار

نه از طبقه كارگر سخني در ميان هست و نه از . عبارات طوالني براي آن پشت هم سرهمبندي شده تا چيزي گفته نشود
د را كمونيست معرفي اگر حزبي بخواهد انقالبي باشد، حتي اگر نخواهد خو. مبارزه مردم بر ضد امپرياليسم و اشغالگران

بايد وقتي از منافع زحمتكشان . بايد از استقالل عراق و اخراج امپرياليستها و نيروهاي ارتجاعي منطقه سخن بگويد كند،
و نه  برشمردرا هاي زحمتكشان صحبت مي كند اين منافع را در شرايط كنوني عراق بطور مشخص بيان كند و خواسته

بديل مدني "بايد روشن كند . پنهان نمايد "حقق حد معقولي از عدالت اجتماعيت "اينكه خود را پشت عبارت 
 . باردمي جمالتاز سراپاي اين  ارتجاعي سوسيال دموكراتيسم. چه نوع حكومتي است "دموكراتيك

كنند تا از حزب رويزيونيست عراق و حزب رويزيونيست توده ايران تمام مرزهاي مبارزه اجتماعي را مخدوش مي
محصول جنبش  هستند كه "بديل مدني دموكراتيك"و غير طبقاتي حمايت كرده باشند، آنها خواهان  "دموكراسي ناب"

در . خواهد داشت يمعلوم نيست چه شكل و شمايل عجيب و غريبباشد و توسط شهروندان مي ؟!!دموكراتيك مدني
 و ميلياردر انديشمند "سوروس"اي فكري انقالب مخملي است كه اطاقه ،فرهنگ امروز نام اين بديل دموكراتيك

خواهند آنها در پي نفي ماهيت تجاوزگرانه و ضد بشري امپرياليسم هستند و مي. كنندآنرا در همه جا اجراء ميآمريكائي 
شكل و يك توده بي ،وي را تطهير كنند و از مفاهيم روشن اجتماعي در مبارزه طبقاتي كه چراغ راه همه انقالبيون بود

 .اين روش همه رويزيونيستهاست. كوركن و محيطي غير طبقاتي سرهم بندي كنندي چشمابر
در ) Regime Change(رهبري رويزيونيست حزب توده عراق در صحنه سياسي در قبال تغيير حكومت صدام حسين

-بشدت جنگ و درهم صدائي با آمريكا و انگليس پايه و اساس يك سياست داشتحضور  ٢٠٠٢كنفرانس لندن در سال 

 . گرفتطلبانه را در پيش
نوامبر  ٢٨اي كه مجيد موسي با روزنامه الشرق االوسط در تاريخ به نقل از مصاحبه ٢٠٠٢راديو بي بي سي در نوامبر 

 :انجام داده بود، نوشت ٢٠٠٢
 
بغداد و گفتگوها يك مقام برجسته حزب كمونيست عراق، در واكنش به سفر و ديدار يك گروه از اپوزيسيون عراقي به "

مجيد . اظهار داشت كه اين گروه، اعضاي متنفذي در ميان اپوزيسيون عراقي نيستند] دولت صدام[با رهبري عراق
باشد، نه گويد آنچه كه مورد نياز ماست تغيير رژيم در عراق مي، مي]عراق[موسي، مقام رسمي حزب كمونيست

 ].رژيم[مالحظاتي چون اصالحات از درون
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 ). تكيه از توفان(".اپوزيسيون را جنگ عليه عراق و احتمال انتصاب يك فرماندار نظامي در عراق توصيف كرد موسي نظر
 :خود نوشت ٢٠٠٣، نيز در شماره ژانويه Foreign Policy in Focusدر اين زمينه مجله 

خالص شدن از شَرّ گويد كه براي حتي مجيد موسي، دبيركل حزب كمونيست عراق، كسي كه مخالف جنگ است، مي"
 ٢".آمريكائي ها وجود ندارد] بدون وجود[صدام، هيچ راهي بجز

 
مجيد موسي، دبيركل حزب رويزيونيست عراق، پس از اشغال نظامي عراق توسط امپرياليستها، عليرغم شعارهاي لفظي 

تاسيس شده  "ي حكومتيشورا"در مخالفت با اشغال نظامي آمريكا و انگليس، در عمل با شركت و حضور خود در نهاد 
احراز پست وزارت فرهنگ از سوي اين . هاي متجاوزين پاسخ مثبت دادانگليسي به سياست -توسط اشغالگران آمريكايي

رهبري اين حزب در گفتارهاي خود . حزب در همين دوران، بخش ديگري از پاسخ مثبت به تجاوزگران امپرياليست بود
گويند كه نيروهاي اشغالگر از عراق نشده است، بلكه در ميان هواداران خود مينه تنها هيچگاه خواهان خروج فوري 

 .خروج نيروهاي آمريكايي سبب جنگ داخلي خواهد شد
اين سند حال نگاهي به بيانيه حزب رويزيونيست عراق بيندازيم كه تجاوز آمريكا به عراق را مورد تائيد قرار داده است و 

 :كندكرده و تا به امروز نيز از سياست حزب رويزيونيست عراق حمايت مي را خود حزب توده ايران منتشر
   
 بيانيه هيئت سياسي كميته مركزي حزب كمونيست عراق "

سياسي كميته مركزي حزب فروردين هيئت ٢٣شد اطالعيه مورخ آماده انتشار مي“ نامه مردم”در آخرين لحظاتي كه 
 .هايي از آن را در اينجا درج مي كنيمد كه نظر به اهميت آن بخشرسي“ نامه مردم”كمونيست عراق به دفتر 

هاي جنايتكار، بنائي نمادين و تاريخي، يعني پل صرافيه را در بغداد مورد هدف قرار دست”در اين بيانيه آمده است كه 
قطع شريان حياتي و كاران آيد كه هدف جنايتبه نظر مي. اند كه در اواسط قرن ميالدي گذشته ساخته شده استداده

آمريكا موزه باستاني عراق را غارت كرده است (“.زندارتباطي بوده است كه دو بخش پايتخت زيباي ما را به هم پيوند مي
 )توفان-ها در نيآمده استصداي اين خودفروخته

اكتفا نكردند، و پارلمان دشمنان آزادي و دموكراسي كه دستشان به خون مردم ما آلوده است به همين ”: افزايدبيانيه مي
اين عمل جنايتكارانه پيام روشني داشت، و هدف آن اخالل در روند سياسي جاري و در . را نيز مورد حمله قرار دادند

به زبان روشن دشمنان آزادي و دموكراسي در عراق امپرياليستهاي اشغالگر (“.مركز آن، نهاد قانون گذاري كشور بود
 ).توفان-د براي كسب استقالل ملي بر ضد آنها مبارزه كنندنيستند كه كمونيستها باي

ها را در هر دو جنايت انجام شده، مردم بي گناهي زخمي و كشته شدند، كه فهرست طوالني قربانيان تروريست”
 شان، مردم ما راهاي واقعيها و هدفها، براي مخفي كردن نقشهكند، كه به رغم همه ادعاها و تالشتر ميطوالني

يك ميليون كشتار امپرياليستها در عراق رقم ناچيزي ظاهرا براي رهبري حزب .(دهندرحمانه هدف قرار ميبي
 ).توفان-اندرويزيونيست عراق است كه گويا با گناه كشته شده

                                                           
٢  "Even Hamid Majid Musa, secretary general of the Iraqi Communist Party, who opposes the war, 
says that "there is no way to get rid of Saddam Hussein without the Americans."  
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پرستان هاي خائنانه و نفرت برانگيز، ترديدي نداريم كه اين اَعمال، عزم و اراده ميهنما ضمن محكوم كردن اين اقدام
ها و موانع، تر خواهد كرد تا براي غلبه بر دشواريتر و راسخ، جزم]سياسي و سازماني[عراقي را، با هر گرايش و وابستگي

شان را با هم هماهنگ كنند و هايها و قاتالن و همدستان و شركاي جرم آنها، تالشبراي شكست دادن تروريست
، را دارند، امروز نيز اگر ترين ديكتاتوري، در تاريخ نوين بشررحمر برابر بيمردم ما كه پيشينه مقاومت د. متحد شوند

خواهند توانست امنيت و شان را با هم بپيوندند، قادر به از ميان برداشتن جنايت دشمنان زندگي خواهند بود؛ نيروهاي
عاري از صداميسم، افراطي گرايي  ثبات را دوباره برقرار كنند و با گام هايي استوار به سوي ساختن عراقي نوين كه

 ).تكيه از توفان(“.اسالمي، كوته نظري فرقه گرايانة مشمئز كننده و ميليشياي خارج از كنترل به پيش بروند
 

تر از اين وجود ندارد كه كسي اشغال عراق و تجاوز به كشورش را تحت عنوان اينكه ما بايد عليه البته مشمئز كننده
كنيم از سوي مبارزه برضد اشغالگران امپرياليسم منحرف كند و آرزوي استقرار امنيت و ثباتي را  مبارزه... صداميسم و

اين حزب خائن در همدستي با امپرياليسم، رژيم مستبد صدام . اندداشته باشد كه امپرياليستها برايش به ارمغان آورده
حزب توده ايران كه آسمان و ريسمان . ائيد گذاردحسين را سرنگون ساخت و بر نظريات خانم مادلين آلبرايت امضاي ت

دهد كه رويزيونيستهاي همين نمونه مجددا نشان مي. كندبافد، از سياستهاي اين حزب خود فروخته حمايت ميبهم مي
ولي  ،شوندبه ادبيات ماركسيست لنينيستي متوسل ميناچارا  مردمفريب  يبراگوئي گوئي و كليحزب توده ايران در عام

 .كنندهمان سياست امپرياليستها در عراق، ليبي و سوريه را تائيد مي بايد به صورت مشخص نظر داد،آنجا كه 
برد و نقض آشكار اين حزب در زمان تجاوز امپرياليسم آمريكا به عراق كه حق حاكميت ملي كشور عراق را از بين 

عراق قرار گرفت كه با رويزيونيستي شت سر حزب توده پرنسيپي رويزيونيستي در پبا همان بي ،منشور ملل متحد بود
و از سرنگوني صدام حسين به دست امپرياليسم و نيروي اشغالگر  دسته گل به استقبال امپرياليسم آمريكا رفته بود

كار آنها همان دوپهلوگوئي و روشن نكردن خطوط عمده مبارزه را در ارزيابي از تجاوز به ليبي و سوريه به . كردحمايت 
آنها در مورد تجاوز به ليبي كه به نام استقرار .  دهندادامه مينيز تا به امروز بردند و اين سياست رويزيونيستي را 

كه  توگوئي -افتادند ديكتاتوري معمر قذافيبيكباره به ياد  ،دموكراسي و حقوق بشر از جانب امپرياليستها مطرح شد

محسوب  "انقالبي"وروي ديكتاتور شده است؟ و قبال كه متحد شوروي بود بعد از فروپاشي ش ه ناگهانمعمر قذافي ب
 : نوشتند آنها .شدمي

 
، به منظور به انحراف كشاندن آنها، با سوار شدن بر موج اين قيامهاي مردمياياالت متحده و متحدان ناتويي آن با  "

، مداخله نظامي در ليبي را توري معمر قذافيگيري مزورانه از تظاهرات مردم برضد رژيم ديكتابهرههمين هدف و با 
 شوراي امنيت سازمان ملل ١٩٧٣با تفسير غيرقانوني مصوبه شماره اين مداخله نظامي نواستعمارگرانه، كه . سازمان دادند

شهروندان معترض،  بر ضدرژيم حاكم  اصطالح براي جلوگيري از عمليات نظاميو به زير پوشش دخالت بشردوستانهو 
هزار  ٥٠هاي مسكوني ليبي از سوي نيروهاي ناتو، كشتار بيش از منطقه ماه بمباران شهرها و ١٠، پس از گرفتصورت 

تحولهاي منطقه  به لحاظ كيفي جديدي در ◌ٔ قدرت نشاندن نيروهاي ارتجاعي حامي امپرياليسم، مرحله نفر، و بر اريكه
و فرانسه در طراحي و اجراي مداخله نظامي در  انگلستانحضور و شركت مستقيم و پر رنگ نيروهاي نظامي . را رقم زد
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سو، و نقش برجسته اتحاديه عرب و كشورهايي نظير عربستان سعودي، قطر،  ليبي با هدف تغيير رژيم اين كشور از يك
صف بندي نيروهاي  نمايشگرمشروعيت بخشيدن به سناريوي به سقوط كشاندن دولت ليبي از سوي ديگر،  و تركيه در

 ).همه جا تاكيد از توفان(".جاعي در موازنه قوا در منطقه خاورميانه استارت
 

فهمد نمي سرانجام درآورد،بهاز آنها  راخود لحظه بشود تفسير مورد عالقه هر كه  خواننده با مطالعه اين پرگوئي متناقض
در يا و وده و بايد مثبت ارزيابي شود بتجاوز به ليبي در خدمت مردم ليبي و براي پايان دادن به ديكتاتوري معمر قذافي 

با هدف ايجاد بلبشو، فريب مردم ليبي و غارت اين مادلين آلبرايت  خدمت سياست ناتو و پيشنهادات راهبردي خانم 
 "مردم قيام"حمايت كنند؟ اگر مانند آقاي مجيد موسي ؟ و آيا كمونيستها بايد از اين تجاوزات كشور صورت گرفته است

بر تارك سرنگوني  ؟!!، مدنيدموكراتيك بديلاستقرار يك  اين جنبش دموكراتيك و انقالبي بوده و هدفبرحق، ليبي 
ممانعت از پرواز براي  ،مناطق ممنوعه پرواز وايجاد مناطق امن به چرا بايد پس ، است رژيم ديكتاتوري معمر قذافي بوده

سركوب "نابودي اين هواپيماها مانع از ن است كه مگر نه ايايراد گرفت؟  دولت قانوني ليبي نظامي هواپيماهاي
حزب توده ايران چون  .شده است؟مي ،اندكه امپرياليستها بر سرش سوار شده "مردمي قيام"و  "شهروندان معترض

يعني حمايت از امپرياليسم و استعمار و اين كليد  ،فهمد كه تائيد تجاوز به حقوق مللنمي ،مسحور دموكراسي ناب است
اينكه در اين  .و يا هر كشور ديگري در آينده استريه سوچه افغانستان، ليبي و چه در مورد عراق، چه مسئله مه هحل 

است كه در اين كشورها  ها سالاين حكومتها ده. امر جديدي نيست ،متهاي ارتجاعي و مستبد بر سركارندكشورها حكو
به بهانه نقض حقوق بشر، استقرار دموكراسي،  .نداهبوداش قبل از فروپاشيو همه آنها نيز همدستان روسيه  ندمستقر

قرار و تائيد شود تجاوز امپرياليستي را مورد حمايت نمي "مردمي قيامموج "و يا  "معترض شهروندانِ"حمايت از حقوق 
حق دخالت  هر كشور بر ضد رژيمهاي حاكم در آن كشورها يك مبارزه داخلي است و دول امپرياليستي مبارزه مردم. داد

حزب توده ايران كه در مورد عراق . پسند ندارندهاي ساختگي و اختراعي و عوامدر امور د اخلي كشورها را به بهانه
 : نويسدرود و سرانجام در مورد سوريه ميدر مورد ليبي نيز ناچارا به همان راه مي ،لغزيده است

 
مورد انجام با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در  حاكمرژيمهاي وابسته و سركوبگر در برخي از اين كشورها، "

بر جنبشهاي به غلبه  اصالحاتي ظاهري و از باال از يك سو، و بسيج نيروهاي نظامي و سركوبگر از سوي ديگر، سعي
در سوريه نيروهاي واپسگراي اسالمي و محفلهاي وابسته و مورد حمايت مستقيم عربستان سعودي، . اندداشته مردمي

مبارزه برحق مردم براي اند كه قطر، و تركيه، و در هماهنگي با كشورهاي امپرياليستي، سعي كردند و موفق شده

 مقاومت. اي اقتصادي به نفع زحمتكشان را از مسير خود منحرف سازنداصالحات عميق دموكراتيك و تغييرهاي پايه

در پيش گرفته شدن ، و انجام اصالحات دموكراتيك در برابر خواست مردم برايبشار اسد، رئيس جمهوري سوريه، 
، به طور عملي عرصه را براي نيروهاي ارتجاعي و سياست سركوب خونين جنبش مردمي از سوي دولت مستبد حاكم

تكيه همه جا از (".آستانه جنگ داخلي بكشانندگرا هموار كرده است تا در هماهنگي با امپرياليسم، كشور را به راست
 . )توفان
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تنها يك حقيقت  ،و تحليل جهاني حزب توده استكه در مغايرت كامل با ارزيابي عمومي  در اين پرگوئي و دو پهلوگوئي
همدست سوسيال سالها  ،ولي همين رژيم سركوبگر. وجود دارد كه رژيم بشار اسد سركوبگر و غيردموكراتيك بوده است

ولي بحث . قرار نداشتبود و هرگز نيز مورد انتقاد حزب توده ايران  بود و به آنها پايگاه نظامي داده شورويامپرياليسم 
بر سر اين است كه امپرياليستها براي دخالت در . بر سر سركوبگري رژيم اسد نيست يك بحث دانشگاهي امروز سوريه

ك تيرانداز ، تمزدور از اقصي نقاط جهان بسيج كرده آدمكش و ،امور داخلي سوريه به دسيسه در اين كشور دست زده
المللي در نمايشات ساختگي  و سفير آمريكا و فرانسه بر خالف پيمانها و عرف بين. اندآموز به آنجا فرستادهدست

-بشار اسد سخنراني مي عگرانه شركت كرده بر ضد رژيم مشروشرمي و مداخلهبا بيارتجاعي اعتراضي اين اپوزيسيون 

مبارزه مردم سوريه "و  "جنگ داخلي"تا جنايات اسالمگرايان وارداتي را  رندداميبه درون سوريه گسيل مزدور و  كنند
هيچ فرد سوري با شرفي حاضر نيست . سياست خانم مادلين آلبرايت استهمان اين اجراي . جا بزنند "براي دموكراسي

با اي مردم را هو ترك ميدان مخاصمه تخريب كند و خانه نشيني، عقبگذاري در هنگام شكستكشورش را با بمب
كند كه گويا آنها حزب توده در واقع از تروريستها دفاع مي. ردخراب نمايد و مردم را به صف كرده سر ببگذاري مين

را  گريزو راه  كندتجاوز امپرياليستها به سوريه را توجيه مي ،هاپراكنيهستند و با اين شبهه "ريب خورده سوريهف مردمِ"
رژيم . باشدريه هم وضع مانند عراق و ليبي ميدر مورد سو .گذاردبه سبك اپورتونيستي بازمياز همه طرف  فراربراي 

حق تجاوز  ،ونهاي گوناگكشور مستقلي است كه كسي به بهانه ،باشد هم كه  ايبشار اسد داراي هر ماهيت سركوبگرانه
يند و آزادي و ناجي بشريت به حساب آتوانند مبشر نمي ،امپرياليستها كه بدترين تروريستها هستند. به اين كشور را ندارد

 ،شوندمحسوب نمي شاننوكرنامطلوب خويش را كه رژيمهاي  ،ق مللنقض حقواز اين حق ويژه برخوردار گردند كه با 
رفي مهر تائيد بزنند و آنها را مبشر آزادي مع، "استبداد"به بهانه و مضحك اينكه كمونيستها بر اين حق ويژه تغيير دهند 

 . كنند
اش پر كند و برنامهتوده ايران در مورد ايران نيز همين سياست نه سيخ بسوزد و نه كباب را دنبال ميرويزيونيستي حزب 

تحت  ٦٦آنها در صفحه . از عبارات متناقض است تا برحسب سير رويدادها به عبارت مناسب مندرج در برنامه استناد كند
خواهان در ك همه آزاديآينده ميهن ما، در گرو مبارزه مشتر"برنامه تحت عنوان  ٦٩ه و در صفح "از كدام راه؟"عنوان 

 :آورندچنين مي ".بنيادين است راه تحولي
 
حزب ما، ضمن محكوم كردن تحريمها و مخالفت قاطع با آن، سياستهاي ضدملي و مغاير با منافع ملي دولت كودتا و "

به عالوه، . كندو پايمال شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران تلقي مي عامل تشديد فشار بر كشورفقيه را ولي
اين واقعيت نيز آشكارتر شده است كه، دولت نامشروع كودتا توانايي و گرايش به تأمين منافع ملي و تضمين حقوق 

در اين . را نداشته و نداردآن در همكاري سازنده و مثبت با جهان اي و كسب فنآوري بديهي كشور در زمينه انرژي هسته
، بر ضرورت اتحاد عمل براي بركناري ضمن مخالفت قاطع با تحريم و مداخله كشورهاي امپرياليستيزمينه، حزب ما، 

 ).تكيه از توفان(".دولت ضدملي كودتا به روشني تاكيد كرده است
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-نسبت به حق مسلم ايران در عرصه غني حزب توده ايران زورگوئي امپرياليستها و سازمان ملل متحد همدست آنها را،

برحق و قانوني جلوه  ،كشور و مردم ايران است راو قانوني بلكه حق مسلم  ،فقيه نيستسازي اورانيوم كه حق مسلم ولي
زورگوئي اقتصادي، سياسي و تهديدهاي نظامي و خرابكاري و تروريسم اين گناه  ،مرزها دهد و با مخدوش كردنمي

به پاي جمهوري  ،د رانكند و به آن نيز عمل مينه پايمال كردن منافع و حقوق ايران را مد نظر دارامپرياليستها ك
فقيه و يا ديكتاتوري صدام حسين، معمر قذافي و بشار اسد كليد سحرآميزي شده اين استبداد ولي. نويسداسالمي مي

  "فقيهولي" به نظر حزب توده ايران. يه شوندها و تجاوزات ضد بشري امپرياليستي تائيد و توجاست كه همه قلدري
است و گويا اگر در ايران يك حكومت انقالبي  "پايمال شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران... عامل "

پرسش اين است كه چرا حقوق . شناختندسوسياليستي بر سر كار بود امپرياليستها حقوق ملت ايران را به رسميت مي
فقيه و نه جمهوري ولي ر بعدي بازهم استبداددر نوشتا. شناسند؟مردم كره شمالي را به رسميت نمي مسلم و قانوني

پرسش اين است كه چرا اين  .اند كه تهديدات و مداخالت نظامي امپرياليستها را توجيه كننداي كردهاسالمي را وسيله
-خطرهاي جدي مداخله"اين كشور را با  ،تان سعوديدر عربس "دشواريهاي فراوان اجتماعي، اقتصادي، اختناق سياسي"

 :كند؟ حال به نقل قول توجه كنيدروبرو نمي "هاي نظامي كشورهاي امپرياليستي
 
جمهوري اسالمي بر سركار داري سرمايهچرا واليت فقيه؟ در ايران رژيم (بيش از سه دهه حاكميت رژيم واليت فقيه"

هاي نظامي فراوان اجتماعي، اقتصادي، اختناق سياسي، و خطرهاي جدي مداخله ، كشور ما را با دشواريهاي)توفان-است
 .".رو كرده استبار نظامي روبهكشورهاي امپرياليستي و درگيريهاي فاجعه

 
روشن است كه حزب توده ايران به طور مصنوعي در توجيه تبليغات دروغين امپرياليستي عالمت تساوي ميان استبداد 

ه را در افكار القاء نمايد كه علل تجاوزات امپرياليستها نابودي دهد تا اين شبهپرياليستي قرار ميمداخلي و تهاجم ا
به وقتي  ،حزب توده سوراخ دعا را گم كرده است. ار حقوق بشر و دموكراسي در اين كشورهاسترديكتاتورها و استق

مشخص برخورد ولي آنجا كه  ،گيردبه عاريه مي ني راواقعبي ،ردوخكند كه به كسي بر نميكلي صحبت ميصورت عام و 
 به جاي محكوم كردن تجاوز. كنددهد و رابطه عام و خاص را مخدوش ميجزء را در پرتو كل قرار نمي ،شودمي

 و خائن يك سياستمدار بايد احمق. سوزدمي "مردم فريب خورده"دلش براي دموكراسي ناب و مبارزه  ،نيروهاي خارجي
رويزيونيستهاي . بدهد "فريب خورده"و  "دموكرات"به تصميم يك مشت مردم منوط وشت كشورش را باشد كه سرن

 "حق حاكميت ملي"، "عدالت اجتماعي"، "حقوق بشر"، "دموكراسي"، "ديكتاتوري" مقوالتاي از حزب توده ملغمه
و مقام سياسي آنها در شرايط مشخص  اند كه حدود و ثغور آنها و جنبه طبقاتي آنها و اهميتديف كردههم ررپشت س... و

كمونيستها در دوران امپرياليسم از حقوق ملتها يعني حق . بندبازي سياسي است فقطاين شيوه بحث . روز روشن نيست
اي امپرياليسم و مبارزه اي بر ضد استعمار واين دفاع مبارزه. كننددفاع ميصرفنظر از نوع حكومتشان حاكميت ملي آنها 

هاي طبقاتي بوده كه مردم هر دموكراسي و حقوق بشر مقوله. حفظ صلح و مخالفت با تجاوز و اشغال است برايملي 
اين مقوالت را همرديف كنيم و چنين  مجاز نيست همه. كشور در درون كشور خود براي تحقق آن بايد مبارزه كنند

وز و اشغال و سركوب كشورها و نقض حقوق با تجا .جلوه دهيم كه همه آنها در هر شرايطي همتراز و همسنگ هستند
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هر حزب و سازماني كه عكس اين حقايق را تبليغ كند . گرددملل هرگز دموكراسي زاده نشده و حقوق بشر متحقق نمي
  .براي غارت و تجاوز امپرياليستي است ،همواركننده جاده ،دنفريابهام بيآ ،روشن هايِو يا در اين عرصه

آموزد؟ امپرياليستها افسارگسيخته در پي ايجاد نظم نوين جهاني و سي جهان به ما چه ميتحليل مشخص اوضاع سيا
اين مضمون سياسي . تقسيم جغرافياي سياسي جهان بر اساس توازن قواي جديد و منافع فوري و آتي خويش هستند

گيرد بايد در پرتو اين ت ميهر رويدادي كه در جهان صور. كند كه اكنون در حال تكوين استاي را تعيين ميمبارزه
بي اين توانائي تحليل را نداشته باشد زاگر ح. واقعيت كه تعيين كننده مضمون سياسي جهان است مورد بررسي قرار گيرد
را متحقق  "حقوق بشر"د نخواهرود كه ميو به اين تصور غيركمونيستي دامن زند كه گويا دنيا به سمتي پيش مي

 . اندو برضد مستبدان مبارزه نمايند، به مبلغ امپرياليسم بدل شدهند نك "نهادينه دموكراسي را"گردانده و 
از  "حمايت"كمونيستها با تحليل از شرايط مشخص سياسي جهان حاضر نيستند از هر حركتي كه پرچم دروغين 

در اوضاع سياسي . زدنويسد به حمايت برخيرا بر پيشاني خويش مي "دموكراسي"و يا افرازد ميرا بر  "حقوق بشر"
كنوني جهان هر حركت و جنبش انقالبي و دموكراتيك بايد خواست مبارزه بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم به عنوان 

صرف حضور به هيچ جنبشي . دران دموكراسي در جهان را مطرح كنبزرگترين تروريستها و ناقضان حقوق بشر و سركوبگ
بدون دارا بودن اين  ،"دموكراسي"و استقرار  "حقوق بشر"تحقق  "آزاريب"در صحنه و طرح خواستهاي  "هاتوده"

ز يك طرف و صهيونيسم اتضاد ميان امپرياليسم،  ،تضاد اساسي و عمده. مترقي قابل دفاع نيست مضمون سياسيِ
را  هر تحول و خواست ديگر. كشورها در طرف  ديگر است نخلقهاي جهان و دول مستقل جهان و حق حاكميت ملي اي

ان است اين همان مسئله اساسي در سياست خارجي حزب توده اير. بايد در پرتو اين تضاد اساسي مورد بررسي قرار داد
-همه و ضررخواهد خودش را پشت مفاهيم عمومي، بيگريزد و ميو ضد امپرياليستي و قهرآميز مي البيكه از مبارزه انق

      .باشد "راه عدم توسل به قهر"كردن و برجسته "زآميگذار مسالمت"پسند مخفي كند و مبلغ راه 
مبارزه جهاني بشريت مترقي، در راه صلح "برنامه خويش وقتي از  ٥٠با همين درك است كه حزب توده ايران در صفحه 

 : طلبدميروح تبديل كرده و آنرا از مبارزه طبقاتي جدا كرده به كلمات بي صحبت مي كند "و ترقي
 
 . "هاي ديكتاتورياه تامين حقوق بشر در تمامي كشورهاي جهان، نفي و طرد حكومتمبارزه در ر"
 

طرد از حقوق بشر، دموكراسي و  بيند كهتمام روح تجاوز به عراق، ليبي و سوريه را مي ،خواننده در اين خواست
وشن كردن آن براي شود كه به جاي رديكتاتوري و حاكميت ملي مفاهيمي مخدوش و بدون حدود و ثغور ساخته مي

گيريد باز راه فراري شما از هر طرف مچ اپورتونيستها را مي .خواندميمردم، آنها را به سردرگمي و بيان اديبانه كليات فرا
 .گذارندبراي خود باقي مي

 : آوردمياز جمله حزب توده در همان صفحه 
 
-است "استريتاشغال وال"و جنبش  "سياتل"در منظور اعتراض مخالفان نئوليبراليسم اقتصادي (اميدهاي واقعي"

نفيِ ها، تواني بالقوه براي برآيند اين نيروها و جنبش. ،  به ممكن بودن ساختمان جهاني ديگر را افزايش داده است)توفان
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 خواستهاي اساسي اين برآيند كلي جنبش. را در خود دارد» جهاني شدن «و عقب راندنِ  داري نوليبرالكامل سرمايه
هاي زير خالصه توان در مشخصهداند، را مياز آن مي ناپذيريحزب توده ايران خود را بخش جداييجهاني، كه 

 )تاكيد از توفان:(كرد

اقتصادي، بهره كشي، استعمار و برتري نژادي و  -پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري، با بيعدالتي اجتماعي •
 جنسي؛

 المللي؛سياسي بين -هاي اقتصادي رابطه) دموكراتيك كردن(مردمي كردن•

هاي حاكم بر سازمان ملل، تأمين حقوق تقويت سازمان ملل با محتواي دموكراتيك از طريق تغيير اساسي در رابطه•
 ...كشورهاي در حال رشد، 

 ؛»ناتو«اي، به ويژه پيمان تجاوزگر منحل كردن همه پيمانهاي نظامي منطقه•

و برچيدن پايگاههاي نظامي خارجي  گري، جلوگيري از مداخله در امور داخلي كشورهاي مستقل،پايان دادن به نظامي•
 در سطح جهان؛

 اي، ميكروبي، و شيميايي؛هاي عيني براي خلع سالح جهاني، و نابودي سالحهاي مخرب هستهايجاد زمينه•

ل حاضر نزديك به نيمي از درآمد ملي آنها را ترين كشورهاي در حال توسعه، كه در حابار فقرزدههاي فاجعهلغو بدهي•
 بلعد؛مي

مانده گذاري و تعرفه مواد ضروري رشد و توسعه نيروهاي مولده كشورهاي عقبالمللي عادالنه قيمتتنظيم نظام بين•
 "در جهت محو سريع فقر و ايجاد حداقل استاندارد زندگي؛

 
به نقش طبقه كارگر و حزب كمونيست در رهبري اين جنبشها اين سخنان و خواستهاي حزب توده ايران بدون اينكه 

-حزب توده هم خوشحال مي ،نذر است كه چنانچه برآورده شد دعا وبيشتر بيان . بيشتر حكم مناجات را دارد ،اشاره كند

ي دارروشن است كه اين جنبشها خواهان نفي سرمايه. ولي اين خواستها ربطي به استقرار سوسياليسم ندارد. شود
، داري به طور كلي، روشن است كه اين جنبشهاي خرده بورژوائي معترضسرمايه نفيولي نه خواهان  ،يبرالي هستندنول

بيعدالتي "برند و از لذت مي "پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري"از مفاهيم غير طبقاتي و گمراه كنند نظير 
خواهند مبارزه اين جنبشها خواهان زوال طبقات نيستند و نميولي هيچكدام از  ،ناراضي هستند "اقتصادي-اجتماعي

آنها فقط . عدالتي اجتماعي با كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا نابود شودطبقاتي را به آن شدتي برسانند كه واقعا بي
وي رهيچ نيشما . ي مسكن هستندهابه دنبال داروآنها خواهان عدالت معقول و . عدالتي موافقندبيظاهري با رفع 

كشدار  طبقاتي وهاي غيرر واژهاهوادآنها همه  ،كنيد كه با ظلم در گفتار موافق باشدارتجاعي امپرياليستي را پيدا نمي
عدالتي غلبه كنند، آنها رفع به پيشنهاد آنها مردم بايد بيشتر كار كنند تا با درآمد باال بر بي. هستند "عدالتيرفع بي"نظير 

همه  .دهنددانند و به آن تن نميآسائي و تنبلي ميهمراه با كار اكثريت در زير رهبري بورژواها نباشد تن عدالتي را اگربي
ولي همه آنها بانيان و مستقرسازان  ،هاي غرائي در اين زمينه دارنداحزاب سوسيال دموكرات امپرياليستي خطابه

روشن كردن اينكه دشمنان ما چه كساني هستند و ما با كدام دعا خواني بدون . داري نئوليبرالي هستندستهاي سرمايهاسي
 : شود مدعي شدنمي. الالئي براي مردم است ،خواهيم بر آنها غلبه كنيموي اجتماعي و قدرت رهبري ميرني
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تو و ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناهاي اين طرح راهبردي جديد ناتو، طرح ضرورت يكي از مخاطره انگيزترين مقوله"

 )تاكيد از توفان(".سازمان ملل است
 
 : شود و بعد سر مردم را با اين گفتاركه عمال اجراء مي 
 
هاي حاكم بر سازمان ملل، تأمين حقوق كشورهاي سازمان ملل با محتواي دموكراتيك از طريق تغيير اساسي در رابطه"

رگ كه بارها سد راه تأمين نظر و خواست اكثريت كشورهاي بز» حقِ وتويِ ويژه «در حال رشد، و تغيير در ساختار 
 .دگرگونه جلوه دادآنگونه كه هست گرم كرد و ماهيت سازمان ملل را   "كشورهاي عضو سازمان ملل بوده است

 شودزيرا مردم را تنها گام به گام مي ،كي و افشاءگرانه از همه اين موارد سود بجوينديالبته كمونيستها بايد در مبارزه تاكت
و شما را به هدف  دارا باشدالزم را برائي  يج كرد ولي تاكتيك زماني مفيد است كه در خدمت هدف بوده تاآگاه و بس

بدون . شود تاكتيك مقتضي اختيار كردمي در پرتو هدف و يا سياست راهبردي و با درونماي انقالبي. غائي نزديكتر كند
-مي "جنبش ضد جنگ"و  "محيط زيست"، "جنبش وال استريت" توهم پراكني كه گويابا  دورنماي سوسياليستي و

شود حتي مبارزه نمي ،كنندداري را دفن سرمايه كشند وبامپرياليسم را سمي نيش  و دارندتكاني وادنيا را به خانهتوانند 
مناجات و  بدون مبارزه انقالبي هيچ رفرمي با. رفرم هميشه محصول فرعي انقالب بوده است .دموكراتيك موثر كرد

 اگر زور و قهر در پي مبارزات مردم نباشد كه ضامن پيشرفت و فشار مبارزه آنها . نيستامكان پذير  خواهش و التماس
ميليوني به رهبري كمونيستها براي برچيدن نظام طبقاتي در ميدان به طور به مقياس اگر كارگران  ،باشدبر ضد حاكميت 

ي جهان به تجاوزات امپرياليستها نقطه پاياني نگذارند، اگر زمين زيرپاي امپرياليسم فعال حضور نداشته باشند، اگر خلقها
حزب توده . از آنها امتياز گرفتنشيني داشت و اميد عقبتوان المللي داغ نشود، هرگز نميو صهيونيسم و ارتجاع بين

از قهرآميز  ،دشمنان بشريت در تمام اشكال خودطعانه با اايران به جاي تبليغ تشديد مبارزه طبقاتي، قهرانقالبي، مبارزه ق
جهان روشن شود، ايران و نابودي اين دشمنان براي مردم  متا لزوآنها تا مسالمت آميز، به جاي افشاءگري همه جانبه 

را، مردمي  "الملليسياسي بين-هاي اقتصاديرابطه". خواند كه به دنبال نخود سياه بروندهمه را فرا مي
البته حزب توده شرم دارد بگويد كه منظورش از اين . تا دنيا به بهشت برين تبديل شود... و )تيك كردندموكرا(نندك

در دوران امپرياليسم همان شركت در پارلمانهاي بورژوائي و قانع المللي بينسياسي -دموكراتيزه كردن روابط اقتصادي
ند و در اين زمينه معلم خصوصي بگيرند تا دركشان از داران و كنسرنهاست كه مفهوم دموكراسي را بفهمكردن سرمايه

 .شود "نهادينه"دموكراسي در ضميرشان دموكراسي افزايش بيابد و 
افزا، سردرگم كننده حزب توده ايران تا هيچگاه انقالبي براي رهائي بشريت صورت اين است برنامه ضد انقالبي، توهم

وال "بلكه از جنبش  ،از جنبش كمونيستي و كارگري انقالبي دنيا "بخش جدا ناپذير"حزبي كه خودش را نه . نگيرد
   .فاصله دارد "استريتوال "خود بداند فقط يك گام ديگر با شركت در  "استريت
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 جهان بيني حزب توده ايران
ديده گرفته ي برخورد تاريخي نااگر اين جنبه. برخورد تاريخي داشتهمواره  ها بايد به آنهابراي درك مسايل و پديده

برخورد تاريخي . شود كه چه تغييراتي، در چه موقع و چرا چنين تغييراتي پديد آمده استشود، آنوقت كسي متوجه نمي
 .كندكار تجزيه و تحليل را تسهيل مي

در  ")١٣٣٩و كنفرانس وحدت مهر ) وسيع(مصوب پلنوم هفتم(طرح اساسنامه حزب توده ايران "حزب توده ايران در 
 :نمايدكند و فرمول زير را عنوان ميبينيِ حزب توده ايران صحبت ميبوط به حزب در مورد جهانبخش مر

 حزب"
.... 

ص (".شودبيني ناشي ميو اصول تشكيالتي وي از اين جهان لنينيسم است-بيني حزب توده ايران ماركسيسمجهان
 ).تكيه از توفان)(١٤

طرح برنامه حزب توده "در  ١٣٥٢آن داشته و ارائه داده است در سال  و حتي قبل از ١٣٣٩اي كه حزب در سال نظريه
 : يابدبه صورت زير بازتاب مي "١٣٥٢ايران فروردين ماه 

و  لنينيسم است-بيني حزب توده ايران ماركسيسمجهان. حزب توده ايران، حزب طراز نوين طبقه كارگر ايرانست"
بيني علمي و انقالبي بر شرايط ويژه اش از انطباق خالق اين جهان هاي دور و نزديك و مشي سياسي و سازمانيهدف

 ).تكيه از توفان(".گرددجامعه ايران ناشي مي
-و حتي بعد از فروپاشي قابل انتظار شوروي سوسيال امپرياليستي حزب توده ايران در اسناد كنگره چهارم حزب مي 

هاي دور ، و هدفلنينيسم است-و زحمتكشان ايران، ماركسيسم بيني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگرجهان": نويسد
بيني علمي و انقالبي بر شرايط  ويژه جامعه ايران، و نزديك، و مشي سياسي و سازماني آن، از انطباق خالق اين جهان

 ).تكيه از توفان) (١٣٧٦بهمن ماه ("...شودناشي مي
 

اروپاي شرقي پيش آمد و يك باره  "سوسياليستي"ر ممالك و ساي "شوروي سوسياليستي"با رشد تحوالتي كه در 
بيني اي در جهانرويزيونيستها فروپاشيد و آنها را به سرگيجه دچار كرد، ما با تغييرات محتاطانه "تنسوسياليسم روئين"

ستها را شويم كه همانگونه كه شيوه رويزيونيستي است، بايد طوري بيان شود كه كمونيحزب توده ايران روبرو مي
اگر كسي اين تغييرات را از نظر تاريخي بررسي نكند، علت و ضرورت اين . سردرگم كرده و همواره راه فرار را باز بگذارد

 .شودتغييرات برايش ناروشن بوده و يا اساسا ظرافت اين تغييرات را متوجه نمي
 :ين حزب بپردازيما )١٣٩١بهمن ماه (حال به اظهارنظر جديد حزب توده ايران در كنگره ششم

 
لنينيسم بنا  -هاي علمي ماركسيسم بر پايه انديشهكارگر و زحمتكشان ايران، جهانبيني حزب توده ايران، حزب طبقه"

، و هدفهاي دور و نزديك، و مشي سياسي و سازماني آن، از انطباق خالق اين جهانبيني علمي و انقالبي بر شده است
 ).تكيه از توفان.("شودميشرايط ويژه جامعه ايران، ناشي 

 :خوانيمتر چنين ميدر همان برنامه در چند خط پائين
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 -كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند مبارزه اجتماعي  لنينيسم، جهانبينيِ پويايي است -ماركسيسم ... "
تكيه (".شودانديشي و تصريح مي، و همراه با پيشرفت علم و بينش بشر، باريككنديابد، بسط پيدا ميصيقل ميطبقاتي، 
 ).از توفان

كه  "لنينيسم-ماركسيسم"به  "اعتقاد عميق"شويد كه ديگر آن شما اگر آثار اين حزب را دقيقا مطالعه كنيد متوجه مي
با صراحت حتي در درواني كه حزب توده ايران رويزيونيستي بود و براي مردم فريبي به بيان آن احتياج داشت به آن 

-، وجود ندارد و برعكس حاال جهان"لنينيسم است-بيني حزب توده ايران ماركسيسمجهان": گفتكرد و ميمي استناد

بيشتر است  انديشهكه ظاهرا از يك  "لنينيسم بنا شده است -علمي ماركسيسم  هايبر پايه انديشه"بيني حزب 

-جزمتنها و  "دگماتيك"د و نبايد به صورت انگردد كه همه آنها نيز علميمتعدد مي "هاي علميانديشه"و شامل 

قديمي شده  "لنينيسم-ماركسيسم"بيكباره بيان اعتقاد به . اعتقاد داشت "لنينيسم-ماركسيسم"به يك انديشه گرايانه  
كشيده و نادرست بوده است و اكنون ماركسيسم لنينيسم در گذشته پرده استتار مي "پويائي"و گويا اين نوع بيان بر 

كه لزوم انصراف از نوع بيان گذشته را در دستور كار آنها  انديافتهشناسان رويزيونيسم به كشفيات جديدي دست  باستان
برتافتن از ماركسيسم لنينيسم را كه مدتهاست اتفاق افتاده آشكار كند؛ حزب توده ايران براي اينكه روي. دهدقرار مي

گويا به صورت   ١٣٥٢كه تا سال  "لنينيسم-ماركسيسم"كند اء ميروش گام به گام را پيش گرفته و به خواننده الق
كرد، در بعد از فروپاشي كاخ رويزيونيسم در شوروي و روشن شدن ماهيت بورژوازي در برنامه حزب بازتاب پيدا مي ايستا

-يشي و تصريح مياندبشر، باريكو همراه با پيشرفت علم و بينش... ": شده است "پويا"نوخاسته اين كشور، بيكباره 

قابل اتكاء نيست، زيرا علم و بشر در حال پيشرفت هستند و اين به  "لنينيسم-ماركسيسم"و به سخن ديگر  "شود
حزب توده ايران با اين روشِ . شوددر آينده منجر مي "لنينيسم–ماركسيسم "كشف موشكافانه و صريح و روشن شدن 

 .را به زير پرسش مي بردبررسيِ رويزيونيستي، تئوري معرفت ماركسيسم 
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 آموزش ماركسيستي حقيقت 
حركت مطلق و . اين يك حقيقت همه دانسته است كه همه چيز يعني تمام كائنات و هستي در حال تحرك و تغيير است

يك اين ولي از اين حكم ماترياليسم ديالكت. آورنداين تضادها هستند كه موجبات حركت را پديد مي. سكون نسبي است
شود متكي شد و استناد آيد كه هيچ حقيقتي وجود ندارد، شناختي در ميان نيست، به هيچ چيز نمينتيجه به دست نمي

 .كرد، زيرا همه چيز از علم گرفته تا مغز و انديشه بشر گذرا و پوياست و در حال تغيير و حركت بوده و لذا نسبي است
اين ايدآليستها . ه حقيقت عيني است و خارج از بينش و شعور بشر وجود داردماترياليسم ديالكتيك بر اين نظر است ك

كنند و معتقدند انسان خود، حقيقت بودنِ معلومات خويش هستند كه حقيقت را ذهني دانسته و آنرا وابسته به انسان مي
 : دآيدر آثار كالسيك ماركسيستي در مورد حقيقت نسبي و مطلق چنين مي. كندرا تعيين مي

 
چگونه انسان حقيقت : كندماترياليسم ديالكتيك با قبول عيني بودن حقيقت، مسئله مهم ديگر معرفت را نيز حل مي"

طور تقريبي و نسبي؟؟ اين مسئله به گفته لنين طور كامل و مطلق يا فقط بهچون و چرا، بهشناسد، يكباره بيعيني را مي
مطلق و حقيقت نسبي است مسئله رابطه ميان حقيقت. 

تقاوت حقيقت مطلق و حقيقت نسبي به اين امر مربوط است كه درجه تطابق معلومات ما با واقعيت و عمق نفوذ خرد 
طور كامل و دقيق بر واقعيت منطبق است، در مورد برخي ديگر اين برخي از معلومات به. انسان در واقعيت يكسان نيست

ت عيني است در محتوي كامل خود، حقيقت مطلق انعكاس مطلقا دقيق ، حقيقحقيقت مطلق. انطباق كامل نيست
 .واقعيت است

توان حقيقت مطلق را د رمحتوي كامل آن شناخت، اصوال آري، زيرا از طرفي اشيائي كه نتوان آنها را شناخت آيا مي
 . وجود ندارد و از طرف ديگر توانائي خود انسان در معرفت واقعيت حد و حصر ندارد

. سازندذالك امكانات معرفت يك انسان يا يك نسل را شرايط تاريخي، سطح تكامل توليد، علوم و تكنيك محدود ميمع
. بهمين جهت معلومات انسان در هر مرحله تاريخي معيين، نسبي  است و اين معلومات ناگزير حقيقت نسبي هستند

. داندشيئي مي نسبتا درستلنين اين حقيقت را انعكاس . انطباق ناكامل معلومات انسان بر واقعيت است حقيقت نسبي
كنند بايد بعدا دقيق و عميق شوند و پراتيك صحت آنها طور عمده با واقعيت تطبيق مياين معلومات كه در اساس و به

 . ".را تائيد كند
 

ين نسبي بودن انعكاسي با اين درك در مقياسِ تحولِ تاريخي، همواره شناخت انسان به حقايق اطرافش نسبي است و ا
اي از حقايقِ اي از حقيت مطلق وجود دارد و اين حقيقت مطلق مجموعهدر حقيقت نسبي هسته. از حقيقت عيني است

-تواند حقيقت مطلق را به دست دهد و به دست هم ميتفكر انساني بنابر سرشت خود مي": گفتلنين مي. نسبي است

هاي نوئي به اين هر يك از مدارج تكامل علم، هسته. شودحقيقتهايِ نسبي نتيجه مي دهد، حقيقت مطلقي كه از مجموع
-فزايد، ولي حدود حقيقت هر حكم علمي نسبي است، زيرا حدود با رشد بعدي معلومات ميمجموع حقيقت مطلق مي

 . ".تواند بسط يابند يا تنگ شوند
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عمل صحتش را ثابت كرده و به همان نتايجي منجر شده كه انتظار حقيقتي كه در . اندالبته تجربه و عمل، معيار حقيقت
تقدم ماده بر شعور يك حكم مطلق است، شعور خاصيت مغز است و افكار از . رفته است، اين حقيقت مطلق استمي

از اين تئوري شناخت . شوند، احكام مطلقي هستند كه صحتشان در عمل به ثبوت رسيده استمحيط ناشي مي
اينكه همه چيز در حال گذر و استحاله . حقيقت هميشه مشخص و عيني استگردد كه اين نتيجه حاصل مي ماركسيسم

. گردد، نافي وجود حقيقت عيني، مشخص و در مقياس تاريخي نسبي نيستاست و دستخوش تحول و تغيير مي
شود نتايج عملي استفاده از آن است و نمي "ايستا"لنينيسم حقيقت عيني و مشخص است و به اين مفهوم -ماركسيسم

و نسبيت حقيقت، نافي حقايق  "پويائي"تكيه بر . حواله داد "پويا"را در مبارزه مشخص نفي كرد و به آينده نامعلوم و 
لنينيسم بايد مالك ارزيابي ما در مسايل -ماركسيسم. نسبي واقعي و عيني كنوني كه مشعل مبارزه ماست، نيست

 "لنينيسم-ماركسيسم"بيني قرار گيرد و اين احساس را به كسي القاء نكند كه زياد به جهاناجتماعي به طور مشخص 
 "حقانيت"، "شايد" شود و شايد از آنزيرا نسبي است، گذراست، جدي نيست، پس فردا معنايش عوض مي "نچسبيد"

 . داري زاده شودسرمايه
اند تا با بازي با دست برده "لنينيسم-جهان بيني ماركسيسم"رويزيونيستها تنها به همين منظور در فرمول امتحان شده 

آنها راه را براي . اي دور و ناروشن و انتزاعي حواله دهندالفاظ برائي آن را مورد ترديد قرار دهند و مبارزه را به آينده
اي كه تا با چنين برنامهطبيع. گذارندتفسيرهاي نوع چيني از ماركسيسم لنينيسم كه ملقمه عجيب و غريبي است، باز مي

روح چنين برداشتي از ماركسيسم . تواند به جنگ طبقاتي روداعتمادي و تزلزل نوشته شده باشد كسي نميبا دودلي و بي
حزب توده ايران مانند آموزگار بزرگش خروشچف مخالف  .لنينيسم تسليم طبقاتي و دعوت به انتظار و صبر حوصله است

لنينيستي -به امروز از حذف صريح آن طفره رفته است به علت مبارزه سازمان ماركسيستي است و اگر تا "لنينيسم"
 ونيسم همواره بايد به قبول ماركسيسم لنينيسم تظاهر كند و خوديرويز. با آنهاست) توفان(توفان و سپس حزب كار ايران

  .امر مراجعه كنيم خوب است در اين زمينه به تاريخچه. به آن جلوه دهد "غيردگماتيك"معتقد  را
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 لنينيسم و رويزيونيسم 
اين پيروان . نداد "ماركسيست"تر شدن فهم مطلب بايد به اين انديشيد كه ماركس هرگز به خودش عنوان براي ساده

سخن  بردن به اهميت علمي و تاريخساز نظرياتش از پيدايش ماركسيسمماركس بودند كه بعد از آشنائي با آثار وي و پي
آليستي ولي ديالكتيكي هگل و نه با نظريات مادي ولي هاي ايدهماركسيسم نه با ماركس جوان و پيرو انديشه. گفتند

. كه آغاز تحول فكري عميق وي بود پديدار شد "بيانيه حزب كمونيست"غيرديالكتيكي فوئرباخ، بلكه بعد از تنظيم 
. دانستوي خودش را ماركسيست مي. نناميد "لنينيست"خودش را  لنين هرگز. همين وضعيت در مورد لنين وجود دارد

، ماركسيسم "لنينيسم"لنينيستها بعدها، بعد از انقالب كبير اكتبر و جمعبندي نظريات لنين به اين نتيجه رسيدند كه 
نان چيست هميشه ميان ماركسيستها و دشم "لنينيسم"اينكه . دوران تحوالت بعدي است و جنبه جهانشمول دارد

بريم جمعبندي استالين و حزب نام مي "لنينيسم"آنچه را كه ما امروز از آن به نام . ماركسيسم اختالف نظر وجود داشت
پس اين استالين بود كه نظريات لنين را تدوين كرد، به جنبه عام و . كمونيست بلشويك شوروي از نظريات لنين است

رويزيونيستها، سوسيال . يك دستآورد تئوريك به جامعه بشري ارائه دادجهانشمول آنها تكيه نمود و آن را به عنوان 
همه با اين لنينيسم و جمعبندي علمي از تجارب انقالب مخالف بودند و بر ... دموكراتها، تروتسكيستها، زينوويفيستها و

 "لنينيسم"راوان كرد تا خروشچف تالش ف. دهندضد آن نيز تا به امروز جنگيدند و مخالفت خويش را هنوز هم ادامه مي
را حفظ كند، ولي آنرا از درون از محتوي  "لنينيسم"را از ميان بردارد، ولي موفق نشد و تصميم گرفت پوسته بيروني 

 .  انقالبي و راهنمايش تهي نمايد
 "روپائيكمونيسم ا".  علنا از دفاع از لنينيسم دست كشيدند "كيش شخصيت استالين"رويزيونيستها بعد از حمله به 

بود كه در روسيه شوروي توسط رويزيونيستها پرورده شد و در لباس  "لنينيسم"نخستين طغيان آشكار و رسمي بر ضد 
وي بعد از خروج از . بروز كرد "ديكتاتوري پرولتاريا"اسپانيا در مخالفت با  "كمونيست"رهبر تبعيدي حزب  "كاريلو"

 "كمونيست"بريد و سپس ساير رهبران احزاب  "لنينيسم"و، صريحا از شوروي در اسپانياي سلطنتي پس از مرگ فرانك
احزاب رويزيونيست فرانسه و ايتاليا مقوله . دست كشيدند "ديكتاتوري پرولتاريا"اروپائي نيز به وي تاسي جستند و از 

است و در  "دن و مدرناروپاي متم"است و در تناقض با  "استبداد شرقي"را كه گويا متناسب با  "ديكتاتوري پرولتاريا"
 . دور انداختندبه ،آيدكار نميشده است به "نهادينه"جوامعي كه دموكراسي در آنها 

استالين با جمعبندي تمام تجارب دوران مبارزه لنين در انترناسيونال دوم و سپس انقالب كبير سوسياليستي اكتبر با روش 
 "درباره مسائل لنينيسم"و  "اصول لنينيسم": ا را در دو جلد كتابدست زد و آنه "تئوري لنينيسم"ديالكتيكي به تدوين 

كائوتسكي، . چيست؟ اختالف نظر شديد وجود داشت "لنينيسم"در همان هنگام نيز بر سر اينكه تعريف . منتشر ساخت
استالين . نطبق نبوددادند كه با نظريات لنين مارائه مي "لنينيسم"بائوئر، تروتسكي و زينويف هر كدام تعاريف خود را از 

، پرچم همه "لنينيسم"پرچم . را تدوين كرد و به جنبش كمونيستي ارائه داد "لنينيسم"در دو اثر جاويدان خويش 
 : به كوتاه سخن. كمونيستهاي جهان در مبارزه با دشمنان طبقاتي و امپرياليسم شد
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تر لنينيسم، تئوري و تاكتيك انقالب عبارت دقيقبه. لنينيسم ماركسيسم دوران امپرياليسم و انقالبات پرولتري است"
از  "سه رساله از استالين"اثر  از نقل.("طور خاصطور عام، تئوري و تاكتيك ديكتاتوري پرولتارياست بهپرولتري است به

 ). برگردان به فارسي از توفان ٨نشريه شماره  "سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان"انتشارات 
 

هاي خود حذف كردند و براي اينكه مورد تدريج آنرا از برنامها با اين تعريف استالين موافق نبودند و بهرويزيونيسته
و يا  "ماركسيسم"متوسل شدند كه استفاده از عبارت  "تئوريك"اعتراض اعضاء خود قرار نگيرند به اين بهانه 

گيرد و هر تحول و تكامل را نيز در برمي "لنينيسم"زيرا ندارد،  "لنينيسم"تر بوده و مغايرتي با بسيار كلي "سوسياليسم"
طفره رويم به اين  امپرياليسمكه ما از استعمال واژه  استاين بمانند آن . آتي بعدي را نيز در درون خويش مستتر دارد

مفهوم  حد كافي كامل و گوياست و اين واژه به علت شمول خويشبه داريسرمايهبهانه كه گويا استفاده از واژه 
كه همه  "مبارزه طبقاتي"واژه  شود با الهام از شمول بودنِبه قول رفيقي حتي مي. گيردامپرياليسم را نيز در بر مي

، اين واژه را جايگزين واژه هاي سرمايه داري و گيرد و بسيار كلي استهاي توليدي را در برميدورانهاي  گوناگون شيوه
باقي  "ماركسيستي استدالل"شوند زيرا شكل داران بسيار مسرور ميين استدالل سرمايهالبته از ا . يا امپرياليسم نمود

 .مانده است
نامد مي "لنينيست-ماركسيست"حال قبل از اينكه به تاكتيك و روش موذيانه حزب توده ايران برخورد كنيم كه خود را 

خچه آن  از زبان استالين توضيح دهيم تا را همراه با تاري "لنينيسم"گذارد، خوب است ولي جا پاي خروشچف مي
 .خواننده درك واحدي با ما از آن داشته باشد

 
 ي مسائل لنينيسمديباچه، بر چاپ اول مجموعه"

اين رساله تقريبا دو سال . به شمار آورد "در باره اصول لنينيسم"هاي اساسي مجموعه حاضر را بايد رساله يكي از بخش
براي ) توفان–بود و اين اثر بعد از درگذشت لنين تدوين شده است ١٩٢٤ژانويه  ٢١نين در گذشت ل(مهماه در  ،پيش

در عرض دو سال حوادث بسياري روي . رسداولين بار انتشار يافت و اكنون در مجموعه حاضر براي بار دوم به چاپ مي
لنينيسم قدم به عرصه گذاشته، مسائل حزب دو مباحثه را از سر گذرانيده، يك سلسله رساله و كتاب در زمينه : داده است

اي كه هبديهي است كه ممكن نبود مسائل تاز. نوين در امر ساختمان سوسياليسم، در دستور كار قرار گرفته است پراتيك
در عرض اين دو سال به ظهور رسيده و همچنين نتايج مباحثاتي كه پس از انتشار رساله حاضر روي داده است در آن 

داري دولتي، مسئله دهقانان نپ سرمايه(مچنين بديهي است كه ممكن نبود مسائل مشخص ساختمان ماه. وارد شود
اين مسائل و نظائر آنها را . است كامال روشن گردد "طرح موجز اصول لنينيسم"در رساله مختصر حاضر كه ) حالميانه

درباره نتايج كار كنفرانس چهاردهم " ،"هاي روسانقالب اكتبر و تاكتيك كمونيست"(فقط در رساالت بعدي مولف
كه جزو مجموعه حاضر است و با احكام اساسي مطروحه ) و غيره "هاها و پاسخپرسش"، ")ب(حزب كمونيست روسيه

پس كامال بجاست كه مجموعه . شد روشن ساختارتباط ارگانيك دارد مي "در باره مسائل لنينيسم"در رساله بدوي 
 . اثر واحد و كاملي در باره مسائل لنينيسم است انتشار يابدحاضر كه طبق توضيحات باال
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ترازبندي  ١٤و  ٨حزب، كار ايدئولوژيك و ساختماني حزب را در دوره اخير، در دوره بين كنگره  ١٤مباحث اخير كنگره 
محك به مطرح ساخته بود تا حدي "اپوزيسيون جديد"در عين حال مباحثه مذكور احكامي را كه در موقع خود . كرد

 "نتايج اين آزمايش چيست؟: توان پرسيد كهمي. آزمايش زد
 

بعد از درگذشت لنين بيان مي كند  "لننيسم"استالين بعد از نگارش اين ديباچه كه تاريخچه امر را در مورد پيدايش 
 :دهدچنين ادامه مي

 
 در باره مسائل لنينيسم"
... 
 تعريف لنينيسم -١

اين تعريف . تعريفي از لنينيسم داده شده كه ظاهرا مورد قبول همگان  قرارگرفته است "نيسمدرباره اصول لني"در رساله 
 : چنين است

تر لنينيسم، تئوري و تاكتيك انقالب عبارت دقيقبه. لنينيسم ماركسيسم دوران امپرياليسم و انقالبات پرولتري است"
 ."طور خاصارياست بهطور عام، تئوري و تاكتيك ديكتاتوري پرولتپرولتري است به

 آيا اين تعريف درست است؟
پندارند كه لنينيسم  پس از جنگ غلط ميزيرا كه اوال برخالف برخي از منتقدان لنين كه به. نظر من درست استبه

منزله ماركسيسم دهد و آن را بهدرستي نشان ميهاي تاريخي لنينيسم را بهريشه ،ظهور رسيده استامپرياليستي به
دمكراسي كه لنينيسم را فقط در شرايط ملي روسيه قابل -ثانيا برخالف سوسيال. گرداندان امپرياليسم مشخص ميدور

ثالثا برخالف برخي از منتقدان لنينيسم كه آن را . گردددرستي متذكر ميالمللي لنينيسم را بهداند خصلت بينانطباق مي
رابطه ارگانيك  ،شمارندياء ماركسيسم و انطباق آن برواقعيت روسيه ميدانند و بلكه فقط احتكامل فراتر ماركسيسم نمي

 .گرداندمنزله ماركسيسم دوران امپرياليسم مشخص ميشود و آن را بهلنينيسم را با تعاليم ماركس به درستي يادآور مي
 .يك از اينها نيازي به تفسير خاص نداردظاهرا هيچ

 . "..دانند لنينيسم را طور ديگر تعريف كننداشخاصي هستند كه الزم ميرسد كه در حزب ما معذالك به نظر مي
 

سازند انتقاد كرده استالين سپس به نظريات نادرست زينوويف و بائوئر و كائوتسكي كه از لنينيسم يك نظريه روسي مي
 : نويسدمي

 
و تاكتيك لنينيسم براي احزاب  آيا لنينيسم، تعميم تجارب جنبش انقالبي كليه كشورها نيست؟ آيا اصول تئوري"

منزله نمونه تاكتيك براي همه بلشويسم به"گفت پرولتري كليه كشورها ارزنده و ضروري نيست؟ آيا لنين وقتي كه مي
) تاكيد از استالين(الملليحق نداشت؟ آيا لنين وقتي كه از اهميت بين) ٣٨٦صفحه  ٢٣مراجعه شود به جلد ("ارزنده است
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گفت، حق سخن مي) ١٧٢  -١٧١صفحه  ٢٥مراجعه شود به جلد ("اصول تئوري و تاكتيك بلشويكيحكومت شوروي و 
 ...نداشت؟ 

 ".توان اين تعريف لنينيسم را كه محدوديت ملي دارد با انترناسيوناليسم در يك جا گنجانيد؟چگونه مي
 : دهدو آنرا چنين پاسخ مي  "يسم چيستعمده در لنين"پردازد كه به اين امر مي ٢استالين بعد از اين بحث، در بخش 

"... 
در واقع اگر لنينيسم، تئوري و تاكتيك انقالب . شوداين حكم تماما از تعريف لنينيسم ناشي مي. نظر من درست استبه 

شود كه پرولتري است و مضمون اصلي انقالب پرولتري عبارت از ديكتاتوري پرولتارياست، در آن صورت واضح مي
 ".لنينيسم در مسئله ديكتاتوري پرولتارياست، در مستدل ساختن اين مسئله است، در مشخص كردن آن استعمده در 

 :آوردكند و مياستالين در مورد اين مسئله عمده لنينيسم  به لنين استناد مي
صفحه  ٢٣به جلد مراجعه شود (است ، "مضمون اصلي انقالب پرولتري"آيا اين حكم لنين كه ديكتاتوري پرولتاريا  ... "

شود كه مسئله اصلي در لنينيسم، شود؟ نتيجه ميپس از اينجا چه نتيجه مي. نظر من درست استدرست است؟ به) ٣٣٧
سه رساله از "كتاب  ٤تا  ١نقل قولها برگرفته از صفحات ( "مبدأ آن، بنياد آن عبارتست از مسئله ديكتاتوري پرولتاريا

 ).ترجمه و چاپ سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان "سمدر باره مسائل لنيني"استالين  
 

 :كندهمان كتاب استالين چنين ديكتاتوري پرولتاريا را توصيف مي ١٠در صفحه 
 
 :ترين تعريفي كه لنين از ديكتاتوري پرولتاريا به دست داده اين استعام"
ديكتاتوري عبارتست از مبارزه . شكال جديد استاوري پرولتاريا خاتمه مبارزه طبقاتي نيست بلكه ادامه آن بهتديكتا"

اي كه مغلوب گشته ولي نابود نشده، از طبقاتي پرولتارياي پيروزمند كه قدرت سياسي را در دست گرفته با بورژوازي
 ).٣١١صفحه  ٢٤مراجعه كنيد به جلد ("ميان برنخاسته، از مقاومت دست نكشيده و بلكه بر مقاومت خود افزوده است

وراء "، حكومت "انتخابات عمومي"، حكومت "همه خلق"مخالفت با اينكه ديكتاتوري پرولتاريا با حكومت هلنين ب
 : گويدمتشبه گردد مي "طبقات

آن را در دست ) تاكيد از استالين("تنهائيبه"اي كه سلطه سياسي را در دست گرفته آگاه بر اين امر بوده است كه طبقه"
داند كه اي مياين مفهوم فقط آنگاه معني دارد كه طبقه. وم ديكتاتوري پرولتاريا مندرج استاين نكته در مفه. گيردمي
همه خلق، "هائي در باره حكومت گيرد، و نه خود را و نه ديگران را با صحبتتنهائي قدرت سياسي را در دست ميبه

  ").٢٨٦صفحه  ٢٦يد به جلد مراجعه كن("دهد، فريب نمي"مولود انتخابات عمومي، مورد تقديس همگاني
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 چگونگي تعيين مرحله انقالب 
 شود؟ مرحله انقالب در يك كشور چگونه تعيين مي

 .كنيماز جنبه اقتصادي به اين امر برخورد مي و  در اين زمينه ما از جنبه سياسي
 :از نظر سياسي و رشد تضادها

در بطن اين جوامع به صورت  تضاد اساسيداري ما با يك سرمايهداري، فئودالي و يا در هر نظام اجتماعي اعم از برده
اين تضاد اساسي در نظام بردگي . آورددست مياي شكل خاص خويش را بهاين تضاد عام در هر دوره. عام روبرو هستيم

-در دوران سرمايهگان، در نظام فئودالي به شكل تضاد ميان فئودالها و دهقانان و داران و بردهدر شكل تضاد ميان برده

 .كندداري به شكل تضاد ميان بورژوازي و پرولتاريا بروز مي
تضادي است كه در روند تكامل يك شيئي و يا پديده از ابتداء تا انتهاي اين  ،ماركسيستيتضاد اساسي با الهام از درك 

-نيافته است، اين تضادها ناپديد نمي تا زمانيكه اين روند پايان. كندروند وجود داشته و ماهيت اين پديده را تعيين مي

اي فئودالها بر سر كارند و مناسبات فئودالي را به جامعه و به توليدكنندگان كه به عنوان مثال تا زمانيكه در جامعه. گردند
 ماهيت اين تضاد بين طبقات. كنند، اين تضاد اساسي ميان اين دو طبقه اجتماعي وجود داردگان هستند تحميل ميهبرد

همچنان  اين تضاد اساسي نفيگيرد و اين مبارزه تا ناپذير را به خود ميشكل مبارزه آشتي ،استثمارگر و استثمار شونده
گان مدت داران و بردهتضاد ميان فئودالها و دهقانان، برده. شودميتغيير ماهيت جامعه بدل به ادامه دارد و در نتيجه 

تا . ناپذير به خود بگيرند و موجب انقالب در جامعه شونداينكه شكل مبارزه آشتي مزيستي دارند تاهطوالني در كنار هم 
 .ماهيت جامعه مفروض تغييري نخواهد كرد ،زمانيكه در اثر انقالب و تحول بنيادي اين تضاد اساسي حل نشده باشد

داري در مقابل حزب يهپس در دستور هر انقالبي يك سري وظايف اساسي براي نيروهاي انقالبي و در دوران سرما
داري را برتوليد حاكم تا زمانيكه بورژوازي در جامعه در قدرت سياسي است و مناسبات سرمايه. گيردطبقه كارگر قرار مي

وي قرار داشته و در تحت اين روابط به توليد و توليد ارزش اضافي مشغول  استثمارِ پرولتاريا در تحت تسلط ،كرده است
اليستي بايد اين تضاد اساسي را به نحوي حل كند كه مناسبات توليد دگرگون شده و بساط انقالب سوسي. است

كشي انسان از انسان يعني شيوه توليد رههاستثمارگرانه بورژوازي برچيده شود و شيوه توليدي مبتني بر نفي استثمار و ب
 . سوسياليستي مستقر گردد

نيست  اتي اين چنينزيرا در يك جامعه طبق .كنيمماهوي آنها تكيه مياين مبحث به تضادهاي اساسي و نقش  چرا ما در
تضادها از درون هم و با تبديل و گذار بيكديگر پديد . هاي توليد را از هم جدا كرده باشندكه با خط كش طبقات را و شيو

هنوز روابط توليد  ،كندميماهيت جامعه را تعيين  داري كه شيوه مسلط بوده ودر دوران شيوه توليد سرمايه. آيندمي
داري در همه جا و سراسري سرمايه. تواند موجود باشدفئودالي و يا به سخن ديگر بقاياي شيوه توليد فئودالي نيز مي

ي تضادهاي موجود ميان لو. بلكه بايد در يك مبارزه بزرگ تسلط خويش را گام به گام بگستراند ،شودبيكباره پيروز نمي
در همان داري تعيين كننده ماهيت شيوه توليد سرمايهدر يك جامعه، ها در زمينه بقاياي فئوداليسم دهقانان و فئودال

تنها حل وظايف فرعي  ،دهندكه تضاد اساسي جامعه را تشكيل نمي ي تضادهاي اساسي كهنهاين بقايا. نيستندجامعه 
ر پرتو انجام يك انقالب سوسياليستي كه به حل تضاد و بايد د خواهند دادمبارزه را در مقابل حزب انقالبي پرولتري قرار 

شود كه تعيين مرحله انقالب از نتيجه مي ياز اين تحليل ماركسيست. گردد، با قاطعيت حل گردنداساسي جامعه موفق مي
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 شود و اين تضادها به صورت عيني و مستقل از تخيالتشناخت تضاد و يا تضادهاي اساسي موجود در جامعه نتيجه مي
تعيين ماهيت جوامع  و ماال تعيين . شود دلبخواهي اختراع كرد و ساختمرحله انقالب را نمي. و آرزوهاي ما وجود دارند

در جوامع نيمه مستعمره و نيمه فئودال و (مرحله انقالب، ناشي از يك بررسي علمي و تعيين تضاد و يا تضادهاي اساسي
ه و مبارزه اين تضادها است كه به طور عيني، خارج از ذهن ما وجود خارجي همان جامع) دارييا نيمه مستعمره و سرمايه

 .كننددارند و جامعه و شيوه توليدش را بر آن اساس استوار كرده و تعيين مي
 :حال به جنبه اقتصادي مسئله نگاه كنيم

ناسبات توليدي و رشد توان به صورت ديگري يعني مبارزه ميان چارچوب حاكم مهمين تضادهاي اساسي جامعه را مي
در اثر رشد نيروهاي مولده بر ديواره مناسبات تنگ حاكم در توليد، آن چنان . مستمر نيروهاي مولده نيز توضيح داد

-انجامد و نيروهاي مولده موانع رشد مستمر خويش را با درهمشود كه به انفجار اين مناسبات توليد ميفشاري وارد مي

در . رسانداين نقطه اوج را انفجار اجتماعي و انقالب اجتماعي به انجام مي. سازندرتفع ميشكستن اين چارچوبِ تنگ، م
داري رشد نيروهاي مولده كه خصلت اجتماعي پيدا كرده است و سراسر جامعه را پيموده و در برگرفته جامعه سرمايه

شده توسط رنجبران به جيبهاي توليد كه به آن منجر مي شود ثروت ،مناسبات توليد در است، با شكل مالكيت خصوصي
. سازدعي راه تحول بعدي خويش را هموار مياگيرد و با انقالب اجتمذير قرار ميناپدر تضاد آشتي ،خصوصي سرازير شود

اين تضاد در شكل تضاد ميان . كنند كه مانع رشد مستمر آنها نشوندنيروهاي مولده مناسباتي را در توليد حاكم مي
 .سوسياليسم است ،د و داروي نجات انسانها در اين مرحلهنمايار بروز ميسرمايه و ك

طور تضادي كه در جامعه به. اندداري را حاكم كردهداراني هستند كه مناسبات سرمايهدر ايران طبقه حاكمه سرمايه
قدرت . ي مولده استداري و رشد نيروهااساسي و تعيين كننده وجود دارد، تضاد بين اين مناسبات توليدي سرمايه

پرولتاريا به رهبري حزبش بايد . سياسي در دست بورژوازي است و نه در دست فئودالها و نه در دست عمال امپرياليسم
در خدمت با حل تضاد اساسي اين مرحله داري را درآورد و شيوه توليد سرمايهقدرت سياسي را از كف بورژوازي به

 . سوسياليسم تغيير دهد
اين قدرت سياسي و به  دنآورچنگاز اين بحث تئوريك اين پرسش عملي مطرح است كه پرولتاريا بعد از به و حال بعد

آيا اين نقضِ درك ماركسيستي از ماهيت !!  زباني دولت، دولت را به چه كسي بايد واگذار كند؟ آيا دوباره به بورژوازي؟؟
در اين مرحله، طبقه كارگر بايد پس احب دولت است، دولت نيست؟ اگر اساس هر انقالبي كسب قدرت سياسي و تص

قدرت سياسي و دولت را تصاحب كند و مناسبات توليد سوسياليستي را به ياري دولت شورائي و اعمال ديكتاتوري 
اه ر"البته . بايد پاسخ بگويد به چه مناسبت اساسا به انقالب دست زده استآنوقت  ،اگر چنين نكند. پرولتاريا مستقر نمايد

و افشاء  بعدي هم وجود دارد و آن اينكه از انقالب حرف بزند، ولي گامي در راه آن برندارد كه موجبات دردسر "حل سوم
 . رويزيونيستها را فراهم آورد

 : گفت مسئله اساسي هر انقالبي مسئله قدرت يا حاكميت دولتي استلنين مي
 
، هم به معناي انقالبعالمت نخستين و عمده و اساسي  يگرطبقه داي به دست انتقال قدرت حاكمه از دست طبقه"

 . ".سياسي اين مفهوم است -اكيدا علمي و هم به معناي عملي
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اين حكم يعني پرولتاريا بايد خودش به ميدان آيد، قدرت سياسي را به صورت حاكميت دولتي به چنگ آورد و مناسبات 

اين . نيروهاي مولده نباشد رشدد راه توسعه و گسترش توليد و نافي توليدي را به آنچنان نحوي تغيير دهد كه ديگر س
هيچكدام نافي خصلت مرحله انقالب كه ... هائي نظير ضعف پرولتاريا، عدم رشد نيروهاي مولده وبهانهجلوي حكم 
-ميوازي هم بورژ همان نسبتبه ،اگر نيروهاي مولده ضعيفند، اين ضعف بيان قدرت بورژوازي نيست. گيرد، مينيستند

 . و بر پرولتاريا برتري نداشته باشد ضعيف باشدتواند 
طبقه بورژوازي به مراتب از پرولتاريا ضعيفتر است و قادر در شرايط بحراني كه بورژوازي قادر به اداره كشور نيست، 

عي به آن حدي داري به پيش ببرد، زيرا در غير اين صورت تضادهاي اجتمانيست كشور را تحت شيوه توليد سرمايه
و عيني روبرو و يا تضاد اساسي ما در اينجا با تضادهاي اساسي . دهدبشد كه قدرت سياسي را از كف تشديد و حاد نمي

ي عامل كم. سخن بر سر ماهيت و كيفيت است و نه بر سر كميت. دكنهيت مرحله انقالب را تعيين ميهستيم كه ما
اي نظير آلمان سوسياليسم در كشور پيشرفته. د موثر افتد و نه در تعيين ماهيت پديدهند يا تند بودنِ رشتواند در كُتنها مي

، ولي هر سه اين كشورها در مرحله انقالب سوسياليستي قرار داريسرمايه و يا يونان پرتغالشود تا در راحتتر ساخته مي
اي عيني به خصلت مرحله انقالب كه مقولهكنند كه ربطي درجه و شدت رشد آنها را عوامل گوناگوني تعيين مي. دارند

تري را در مقابل حزب حاكم و داري ناقض مرحله انقالب نيست بلكه حل وظايف مشكلماندگي سرمايهعقب. است ندارد
به اين . شود ذهنيات رويزيونيستي را جايگزين درك ماركسيستي از انقالب كردنمي. دهدپرولتارياي در قدرت قرار مي

خواست خود را به دروغ كمونيست جا بزند و به كه مي زمانيدر گذشته،  حتي از امر انقالب، حزب توده ايرانتلقي نوع 
 .داشتتكيه اعتقاد و كرد، وفاداري به آن تظاهر مي

در پي نقض همه ولي حزب توده ايران براي اجراي سياست رويزيونيستي و سازشكارانه خويش نسبت به قدرت سياسي 
 شويمما در اين عرصه با درك رويزيونيستي آنها از مقوله مرحله انقالب روبرو مي. ستي و تحريف آنهاستاصول ماركسي

 
ال ببينيم استدالالت رويزيونيستي حزب توده ايران براي انصراف از انقالب سوسياليستي چيست و چرا زحمت اين ح

 .به تئوري بپردازيمكمي  پس. به دست آورنددهد تا دل حاكميت كنوني ايران را ها را به خود ميتئوري بافي
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 راف از انقالب سوسياليستيتئوري سازي براي توجيه انص

بايد به توليد دست زده، ابزار كار خويش را تكميل كرده، تجربه بيآموزند و ميان خوراك و پوشاك تامين انسانها براي 
روابط  يعني شكل حاكميت ،مناسباتاين در جوامع طبقاتي . دبراي توليد، توزيع و مصرف ايجاد نماين مناسباتيخود 

تا آنها را به  ،كندميو تنظيم توليدكنندگان را تعيين اكثريت ت به بگر و ستمكش، قوانين مدافع طبقات حاكمه نسمست
تثماري از طريق اين مناسبات اس. وادارد ،اندكه در توليد حاكم كرده اين طبقاتبر اساس اراده  ،تمكين از طبقات حاكمه

 ،اندشود تا جهان به كام حاكمان و مناسباتي كه آنها براي استثمار و توليد تعيين و تنظيم كردهب حفظ ميوقواي سرك
اكثريت نيروي كار  ،حاكماقليت اي به صورت عده ،كه بين انسانها در شيوه توليد برقرار شدهي در روابط. بگردد

به مالكيت دسترنج آنها را و  توليد را بر اساس استثمار انسان از انسان شكل دادهمحكومان را به خدمت خود گرفته و 
از دسترنج خويش به حد كافي  گيردرا در برميكه اكثريت جامعه اند، حال آنكه نيروهاي مولده خصوصي خويش در آورده

 .شوندبرخوردار نمي
درجه تكامل مناسبات توليدي را سطح رشد . قرار دارندديالكتيكي يك ارتباط مناسبات توليدي و نيروهاي مولده در 

در تكامل و  ها،ي تاثير متقابل پديدهديالكتيك بر اساس اصلمناسبات توليدي  كند و به نوبه خودمعين مي نيروهاي مولده
ت است از هاي اجتماعي و اقتصادي عباربنديقانون اقتصادي عام در كليه صورت. گذاردرشد نيروهاي مولده تاثير مي

 . قانون تطابق مناسبات توليدي با خصلت نيروهاي مولده
 : گفتماركس مي

 
ي معيني از رشد خود با مناسبات توليدي موجود يا با مناسبات مالكيت كه بيان ي مادي جامعه در مرحلهنيروهاي مولده"

اين مناسبات از اَشكالي . شوندتضاد مييافتند، وارد قضائي آنست و آن نيروها تا كنون در درون اين مناسبات بسط مي
-در اين موقع است كه دوران انقالب اجتماعي فرامي. گردندبراي تكامل نيروهاي مولده، به بندي بر پاي آن بدل مي

  "رسد

 
تواند به طور كامل و بدون مانع رشد يابند كه مناسبات توليدي در جامعه با خصلت و نيروهاي مولده فقط آن هنگام مي

در جريان تكامل دهد كه تاريخ تحول اقتصادي نشان مي .ضع نيروهاي مولده در مرحله معين تكامل آن مطابقت كندو
 طبقاتيجوامع اين مانند و در رشد نيروهاي مولده عقب مي مناسبات مستقر شده توليدي از تحوالت  وهميشه  ،جامعه

شوند و با خصلت نيروهاي مولده در تضاد واقع مي و دهنددست ميباالخره در مرحله معيني تطابق اوليه خود را بر آن از 
-اجتماعي آغاز مي اتدر اين موقع است كه عصر انقالب. گردنددر راه تكامل نيروهاي مولده مبدل مي زنجير و مانعيبه 

ي را مستقر نيروهاي مولده مناسبات جديد. پاسخ گويدبه حل اين تضاد بايد  انقالباست كه  در چنين وضعي. گردد
به وجود آمده بودند از بين  اين نيروهاو تكامل ، بسط آن موانع قبلي را كه در راه رشددر مجموع  سازند كه مجددامي
اين به مفهوم . رسده پيروزي ميكند و انقالب براه را براي توسعه توليد هموار مي ،مناسبات استقرار يافته جديد. برندمي

برخورد بين نيروهاي . دهدكند و جامعه را به مرحله كيفيتا باالتري ارتقاء مياد را حل ميتضانقالب اين كه آن است 
حال كه با اين  .دهد، پايه اقتصادي انقالب را تشكيل ميمولده رشد يابنده و بالنده با مناسبات توليدي كهنه و فرسوده
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ن دوران آدر تمام  .وم مرحله انقالب بپردازيمماركسيسم آشنا شديم خوب است كه به مفهاقتصاد سياسي اوليه  مفهوم
 .ماندطوالني كه تطابق ميان مناسبات توليدي و رشد نيروهاي مولده وجود دارد، مرحله انقالب به صورت پايدار باقي مي

كلي ولي از اين نكات عام و . بيندخواني تاريخي ميماين تئوريِ ماركسيسم است كه انقالب را ناشي از انفجار اين ناه
گوئي، از اظهار نظر مشخص پرهيز كرد و بايد به تحليل مشخص برگشت، نمي شود مرتب با استناد به تحليلِ كلي و عام

براي انقالب "شود تا ابد اين عبارت را تكرار كرد كه البته مي. يا از انقالب با استناد به اين جمالت زيبا انصراف جست
حكمي  "اي مولده در تضاد آشتي ناپذير قرار گيرند بطوريكه مرحله انفجار فرابرسدبايد شكل مناسبات توليد با رشد نيروه

 .گشا خواهد بودراه معهاجبر ش اولي تطبيق ،گشا نبودهخود غلط نيست ولي تكرارش راهكه بخودي
ي باز و دفع حل آنها در آن مرحله به گشودن فضاكه شود، مرحله انقالب از روي تضادهاي عيني در جامعه انتخاب مي

مرحله انقالب به وجود اين . پذيردبراي ادامه تحول و تكامل جامعه انجام ميناشي از مناسبات توليدي كهنه موانع 
، تضاد اساسي كه بايد در اين مرحله حل شود تا گيبرد در دوران تسلط نظام. مربوط استتضادهاي اساسي در جامعه 

توليدي مناسبات ميان تضاد حل امعه متكامل بعدي يعني جامعه فئودالي بردارد، اي در گذار به ججامعه گام تعيين كننده
با رشد نيروهاي مولده  ،در اين شيوه توليدي. است )و ابزار توليد آن زمان بردگان(نيروهاي مولده داري و رشدبردهحاكم 

مناسبات حاكم  ،امل موثر نيروهاي مولدهبه عنوان ع ،گانمراه با تجربه و آگاهي نيروي برده ،يعني ابزار و وسايل توليد
آن پوسته تنگ  ،نيروها در تضاد قرار گرفته و اين رشداين ران است با رشد ادردهليدي كه در اختيار و نظارت كامل بتو

كند كه به رشد نيروهاي مولده از درون آن مناسبات توليد جديدي خلق مي ،داري را منفجر نمودهمناسبات توليدي برده
به حل اين تضاد  ،انقالب ،در اين مرحله. وري بيشتر از توليد و استثمار ياري رساندان دهد و به امر كارآئي و بهرهميد

-خدمت مياري حاكم، به نفع حاكميت شيوه توليد فئودالي دهيعني تغيير شيوه توليد بردداران و برده گانردباساسي ميان 

ميان مناسبات  ، تضاددر اين دوران تضاد اساسي. يد فئودالي وجود داردهمين وضعيت در دوران تسلط شيوه تول. كند
نظام ارباب و رعيتي محصول اين شيوه . باشدمي) دهقانان همراه با ابزار توليد(نيروهاي مولده رشدبا حاكم توليد فئودالي 
ي آنها را تغيير داده و از دهقانان  در اين مرحله انقالب بايد به تسلط فئودالها خاتمه دهد، مناسبات تحميل. توليدي است

مبشران . دهندداري ميدان ميآزاد بسازد كه با گرفتن زمين و كار بر روي آنها به گسترش مناسبات سرمايه كار نيروهاي
خواهان نظامي دموكراتيك هستند تا نيروي دهقانان  .خواهان دموكراسي به جاي استبداد فئودالي هستند مناسبات جديد

جبر اقتصادي با روپوش دموكراتيك، جاي جبر . بتواند به صورت دموكراتيك و آزادانه در بازار كار فروخته شود شانكار
انقالبي است كه بايد به تضاد ميان ارباب  ،انقالب در اين مرحله. بگيرد ،غيراقتصادي را كه كه شنل استبداد به تن داشت
تضاد به علت تنگناهاي اقتصادي و بحرانهاي مربوط به ياز به حل اين ن. و رعيت پايان دهد و اين تضاد عيني را حل كند

ها و نظام و ستد، موانع گمركي و عوارضي ناشي از نفوذ خان مورد نياز و رفع آنها در اثر داد توزيع، كمبود مواد غذائي
 .كندانان بروز ميبطئي توليد و هم در طغيان دهق دشود كه هم در رشاحساس مي در جامعه.. ملوك والطوايفي و

طبقه كارگر به مثابه نيروي مولده به  ،داري در جامعه حاكم شد و در چارچوب اين مناسباتوقتي مناسبات سرمايه
كه داري را استثمار كشيده شد، انقالب اجتماعي وظيفه دارد با حل تضاد ميان كار و سرمايه، مناسبات توليد كهنه سرمايه

 ،در اينجا نيز ما با تغيير مناسبات سياسي حاكم. استقرار سوسياليسم درهم بشكند ت براي اسنيروهاي مولده رشد  مانع
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مناسبات توليدي  تا زماني كه اين تضاد در اثر انقالب حل نشود و. هستيمروبرو عيني موجود در جامعه  براي حل تضاد
 .زندجا ميمرحله انقالب تغيير ننموده و جامعه هنوز در اين مرحله در ،تغيير نكند

. شود ذهني، دلبخواهي، تاكتيكي، و از روي هوي و هوس تعيين كردمرحله انقالب را نمي. اين بحث روشن است هنتيج
مرحله انقالب يك واقعيت عيني است كه مستقل از ما وجود دارد و حتي ممكن است يك جامعه چندين دهه و يا صد 

كنند و تا زماني همان مرحله تعيين مي تضادهاي اساسيِمبارزه مرحله را زيرا ماهيت . سال نيز در اين مرحله درجا بزند
-ماركسيسم نمي. موجود نيستصورتبندي اجتماعي امكان گذار به مرحله بعدي  ،حل نشونددر جوامع كه اين تضادها 

 .تواند اين مباني مادي را براي گذار ناديده بگيرد
اي را براي انقالب ايران تعيين كرده ايران بر اين اساس چه مرحله حال كه اين بحث روشن شد ببينيم كه حزب توده

 .بوده است
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 حزب توده ايران و مرحله انقالب ايران در گذشته
گفته ي خود ميدر اين مبحث قصد ما اين است كه نشان دهيم حزب رويزيونيستي توده ايران حتي به آنچه در گذشته

حزب توده براي اينكه توجيهاتي به خاطر . كوچكترين اعتقادي ندارد -كنيم اد آنرا در زير منتشر ميما اسن -است و 
 هاي ماركسيستيجو در جمهوري اسالمي بيآفريند، ناچار شده در تئوريسازش طبقاتي و ايفاي نقش اپوزيسيون مسالمت

دي كند تا سياست اپورتونيستي و سازشكارانه نيز دستكاري كند و به اين وسيله تئوريهائي من در آوردي سرهم بن
اين كار الزم است كه كمونيستها درك كنند كه منظور  ايبر. خويش را براي اعضاء و هواداران خويش قابل هضم نمايد

 . كردچيست و حزب توده ايران در گذشته اين مرحله را به درستي چگونه تعريف مي مرحله انقالب ايرانتعيين از 

          :آمده است١٣٣٩در مهر ماه ه پلنوم وسيع كميته مركزي حزب توده ايران در باره مرحله انقالب ايران در قطعنام

 
است و  انقالب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي، يعني در مرحله دموكراتيك طراز نوين -انقالب ايران در مرحله بورژوا"

ها دربار، فئوداليسم و بورژوازي كمپرادور و بر راس آن-امپرياليسم .در دوران كنوني لبه تيز آن متوجه امپرياليسم است
كارگران، دهقانان، روشنفكران، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي قواي . دشمنان انقالب و مانع اساسي رشد و پيروزي آنند
طبقه انقالبي وظيفه دارد در  پرولتارياي ايران به مثابه پيگيرترين. دهندمحركه و پايگاه اجتماعي انقالب را تشكيل مي

حزب توده ايران آن است -وظيفه اساسي حزب پرولتاريا. خود را تامين نمايد) هژموني(جريان انقالب دمكراتيك رهبري
پرولتاريا را ) هژموني(كه با تجربه اندوختن از گذشته خود را براي نبردهاي آتي همچنان آماده سازد كه بتواند رهبري

يشاپيش ملت قرارگرفته وي را به جانب پيروزي انقالب ببرد و نگذارد بورژوازي ملي انقالب را در داالن تامين كند و در پ
روي و سكتاريسم و مسلم است كه اجراء اين وظيفه مستلزم احتراز كامل از چپ. تنگ تمايالت طبقاتي خود سير دهد

ها بر اساس يد با شكيب كامل و با سعي در اقناع تودهروي از بورژوازي ملي است و باهرگونه انحراف به راست و دنباله
 ).تكيه همه جا از توفان.("تجارب خود آنان به عمل آيد

 
و كنفرانس وحدت و مصوب پلنوم ) وسيع(مصوب پلنوم هفتم - "طرح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران"در سند 

    :آيدچنين مي ١٣٣٩مهر  )پلنوم اول كميته مركزي واحد(هشتم 
 
رعيتي در كشور -داري در شهر و نفوذ آن در ده بقاياي فئوداليسم به صورت رژيم اربابيعليرغم بسط مناسبات سرمايه" 

شدن بازار ملي، سقوط قدرت خريد اهالي، كمبود مواد خام  ما وجود دارد و تسلط اين رژيم موجب فقر دهقانان و تنگ
تسلط امپرياليسم، بقاياي . ترقي اقتصادي و اجتماعي كشور ماستفالحتي و در نتيجه كندي كامل رشد صنعتي و 

نيمه مستعمره و مانده، شود كه ايران عليرغم استقالل ظاهري به صورت كشوري عقبسبب مي رعيتي-مناسبات اربابي
 .باقي بماند نيمه فئودال

و امپرياليسم، تضاد بين خلق و  به  همين جهت از ميان مهمترين تضادهاي جامعه كنوني ايران يعني تضاد بين خلق
هاي ايران را در مقابل امپرياليسم و عمال آن و ترين آن تضادي است كه خلقفئوداليسم، تضاد بين سرمايه و كار، عمده
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حل اين تضاد عمده در مرحله كنوني مضمون اساسي انقالب ايران يعني انقالب . دهدرعيتي قرار مي-رژيم اربابي
 ).تكيه از توفان است(".دهدتشكيل مي دموكراتيك نوين را

 
دو تضاد اساسي جامعه ايران تضاد ميان خلق و پس مضمون اساسي انقالب ايران در زمان سلسله پهلوي حل 

حل اين تضادها زماني عميقا مقدور است كه رهبري  .و فئوداليسم بوده است) دهقانان(امپرياليسم و تضاد ميان خلق
انقالب ملي و دموكراتيك به مرحله نويني يعني به مرحله قطع نفوذ ارگر قرار گرفته و انقالب در كف حزب طبقه ك

بدون اين رهبري پرولتري مرحله انقالب با . رهنمون شود امپرياليسم، نابودي فئوداليسم و گذار به سمت سوسياليسم
رسد و جامعه ايران مناسبات همان محتوي ملي و دموكراتيك با دست بورژوازي به صورت نيمه كاره به پايان مي

فقط انقالب ملي و دموكراتيك به رهبري طبقه كارگر كه . امري كه درايران اتفاق افتاد. سازدداري را مستقر ميسرمايه

 :حال به سند دوم مراجعه كنيم. گشايدباشد راه نيل به سوسياليسم را مي انقالب دموكراتيك نوينهمان 

    :آيدمي١٣٥٤تيرماه صوب پلنوم پانزدهم در برنامه حزب توده ايران م 
 
: است كه محتوي آن عبارتست از انقالب ملي و دموكراتيكاين انقالب در مرحله كنونيِ تاريخيِ رشد جامعه ما، يك " 

كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور و تامين استقالل كامل اقتصادي و 
گيري سوسياليستي؛ دموكراتيك كردن حيات و اتخاذ سمت ؛ برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايه داريسياسي ايران

 .سياسي و فرهنگي كشور
شرط ضرور تحول انقالبي ايران در مرحله كنوني واژگون كردن رژيم فرتوت سلطنتي، شكستن دستگاه دولتي ارتجاعي 

ميندارات بزرگ و انتقال قدرت حاكمه از دست اين طبقات به دست داران بزرگ و زو پايان دادن به حاكميت سرمايه
، روشنفكران )وران و كسبهپيشه(طبقات و قشرهاي ملي و دموكراتيك يعني كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي شهر

ا از تكيه همه ج(""....پرست و مترقي و قشرهاي ملي بورژوازي، يعني استقرار جمهوري ملي و دموكراتيك استميهن
 ).توفان

 
مبارزه ملي همان مبارزه ضد امپرياليستي و از مبارزه دموكراتيك در اين بازگوئي نيز روشن است كه حزب توده ايران از 

دركي كه درك رسمي، تعريف شده، تجربه گشته، علمي، روشن و ثبت . كرده استهمان مبارزه ضد فئودالي را درك مي
توان دوستان و دشمنان انقالب را بر اساس اين تعريف مفهوم و  روشن، مي. شده در جنبش كمونيستي جهاني است

تضاد اساسي  د با شركت در مبارزه اجتماعي به حل اين دونتعيين كرد و توجه نمود كدام نيروهاي اجتماعي تمايل دار
نقالب اجتماعي و تعريف مرحله خط كشي ميان دوستان و دشمنان انقالب است كه طبيعتا براي هر ا. دنياري رسان

 .رهبري آن، براي تعيين شعارها و تاكتيكها نقش اساسي دارد

 :مي آيد "مدخل"در بخش  ١٣٣٩در طرح برنامه حزب توده ايران  مورخ مهر 
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تضاد بين خلق و امپرياليسم، تضاد بين خلق و بهمين جهت از ميان مهمترين تضادهاي جامعه كنوني ايران يعني ... "
ترين آن تضادي است كه خلقهاي ايران را در مقابل امپرياليسم و عمال آن و د بين سرمايه و كار، عمده، تضافئوداليسم

حل اين تضاد عمده در مرحله كنوني مضمون اساسي انقالب ايران يعني انقالب . دهدرعيتي قرار مي-رژيم ارباب
 ).تكيه از توفان(".دهددموكراتيك نوين را تشكيل مي

در بخش  ")١٣٣٩و كنفرانس وحدت مهر ) وسيع(مصوب پلنوم هفتم(طرح اساسنامه حزب توده ايران  "در سند سوم در 
-سوم، كه در قبل از انقالب ايران در زمان حكومت محمد رضا شاه به تصويب رسيده است ما با مضمون زير روبرو مي

 :آيدمي "براي تحول بنيادي جامعه ما"در اين بخش تحت عنوان . شويم
 
هاي مختلف زندگي را در بر گيرد و آنرا در جهت منافع خلق يك تحول بنيادي، به انقالبي كه عرصهه عه ايران بجام"

 .دگرگون كند، نيازمند است
: محتوي آن عبارت است ازكه  مرحله كنوني تاريخي رشد جامعه ما، يك انقالب ملي و دمكراتيك استاين انقالب در 

پرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور و تامين استقالل كامل اقتصادي و كوتاه ساختن دست انحصارهاي ام
بخوانيد انقالب دموكراتيك (داري و اتخاذ سمتگيري سوسياليستيسياسي ايران؛ برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايه

 .؛ دمكراتيك كردن حيات سياسي و فرهنگي كشور)توفان-نوين
... 

انقالب ) هژموني(و دمكراتيك و سمت تكامل تاريخي و درجه پيگيري آن با امر سركردگيانقالب ملي سرنوشت نهائي 
تنها سركردگي طبقه كارگر است كه پيگيري انقالب و تعميق خصلت خلقي و شرايط اعتالء آنرا بسوي . ارتباط تام دارد

اه تامين سركردگي طبقه كارگر در لذا حزب ما وظيفه خود ميداند كه با تمام قوا در ر. سوسياليسم تامين خواهد كرد
 .انقالب ملي و دمكراتيك ايران مبارزه كند

... 
. داري را در دوران كنوني تاريخ براي ترقي واقعي و سالم جامعه ايران راه زيانبار ميداندحزب توده ايران راه رشد سرمايه
همه جا تكيه از توفان )(٢٨تا  ٢٦صفحات ("ميسازدداري را جايگزين انواع كهنه استثمار زيرا اين راه رشد استثمار سرمايه

 ).است
 

سخن  انقالب ملي به مفهوم ضد امپرياليستي و دموكراتيك به مفهوم مبارزه با فئوداليسمدر اين سند نيز با زبان گويا از 
 .رودمي

برخي "در مقاله  ١٣٤٥تابستان سال  ٢در سند بعدي در مجله دنيا ارگان تئوريك حزب توده ايران، سال هفتم شماره 
چنين  "مرحله انقالب ايران"به قلم احسان طبري در بخش  "مسايل مربوط به انقالب ملي و دموكراتيك در كشور ما

 :آيدمي
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انقالب ضد فئودالي و ايم با اين حال هنوز وظايف با آنكه ما شصت سال پيش انقالب بزرگ مشروطيت را انجام داده" 
رعيتي كماكان و -در كشور ما بقاياي نيرومند رژيم ارباب. در كشور ما انجام نگرفته است) توفانتكيه از (ضد امپرياليستي

ايران از جهت اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي . عليرغم اعالم لفظي رژيم كنوني در باره لغو آن، باقي است
ايران اكنون در مرحله انقالب ضد فئودالي : يمگوئبه همين جهت ما مي. باري با امپرياليسم داردوابستگي فراوان و اسارت
يعني آنكه . است ملي و دموكراتيكو يا به بيان بهتر و دقيقتر در مرحله انقالب ) تكيه از توفان(و ضد امپرياليستي است

آري تحول . نيست –چيزي كه هدف غائي طبقه كارگر و حزب اوست  -ايران عجالتا در مرحله انقالب سوسياليستي
، ولي اجراء انقالب ملي و )تكيه از توفان(ملي و دموكراتيك هنوز به معناي استقرار سوسياليسم نيستي در جهت انقالب

 ."...دموكراتيك شرط و محمل ضرور هموار ساختن  زمينه براي تحقق انقالب سوسياليستي است
 

، زيرا هنوز مسئله ارضي در بودنايران در مرحله انقالب سوسياليستي . بوداين سخنان احسان طبري سخنان درستي 
در دستور كار نيروهاي انقالبي  حل مسئله ارضي، يعني انقالب ارضي، يعني انقالب دموكراتيكو  بودايران حل نشده 

داري در انقالب سوسياليستي در زماني زمينه عيني انجام خود را فراهم كرده است كه مناسبات توليد سرمايه. شتقرار دا
به تضاد اساسي جامعه ايران بدل شده باشد و نه اينكه تضاد ارباب با رعيت هنوز  ،ه و تضاد كار با سرمايهجامعه حاكم بود

 .ماهيت مرحله انقالب را تعيين كند
حزب توده ايران و "دوره ششم، شماره هجدهم تحت عنوان  ١٣٤٥مورخ شهريور  "ماهنامه مردم"حزب توده ايران در 

نمودهاي بوروي كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت بيست و پنجمين سال تاسيس رسالت تاريخي وي، تزها، ره
 :نويسدمي ٢٦در بند  "حزب

  
تضاد خود هدف غائي حزب ما استقرار نظام سوسياليستي است ولي در مرحله كنوني انقالب در كشور ما كه هنوز مردم "

و ديگر بقاياي قرون وسطائي  رعيتي-ما و با بقاياي مناسبات اربابرا با امپرياليسم و تكيه گاه اجتماعي آنها در جامعه 
 . است مرحله ملي و دموكراتيكاند، انقالب كماكان در حل نكرده

پرست، بورژوازي در اين انقالب اكثريت مطلق افراد جامعه؛ كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي شهرها، روشنفكران ميهن
هدف اين مرحله انقالب استقرار حكومتي است . و مترقي و دموكراتيك جامعه ذينفعند ملي و ديگر قشرها و عناصر ملي

 .)تكيه از توفان("...ملي و دموكراتيك
 

كه حزب توده ايران به روشني خط مشي  "١٣٥٢طرح برنامه حزب توده ايران فروردين ماه "در سند بعدي در 
 :خوانيممي "براي تحول بنيادي جامعه ما"نوان تحت ع ٣رويزيونيستي خروشچفي را پذيرفته بود در بخش 

  
است و آنچه اكنون بطور عمده در برابر مردم ايران مطرح است  مرحله انقالب ملي و دمكراتيككشور ما هنوز در  -٣"

ك و عمال آن و نيل به حاكميت خلق و حقوق و آزاديهاي دمكراتي قيد سرمايه غارتگر امپرياليستيرهائي مردم ايران از 
بديگر سخن شرط الزم تحقق انقالب ايران در مرحله كنوني يعني مرحله . و اجراء اصالحات بنيادي دمكراتيك است
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داران و زمينداران بزرگ و انتقال قدرت حاكمه از دست حاكميت سرمايهعبارت است از پايان دادن به  ملي و دمكراتيك
دمكراتيك يعني كارگران، دهقانان، زحمتكشان شهري كه  طبقات و قشرهاي ارتجاعي بدست طبقات و قشرهاي ملي و

را در بر ميگيرد، خرده بورژوازي و قشرهاي مترقي و ملي بورژوازي و محتوي آن  قشر مهمي از روشنفكران و كارمندان
از منابع طبيعي و اقتصادي كشور، تامين استقالل كامل  كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستيعبارت است از 

، دمكراتيك كردن حيات سياسي و اقتصادي داريبقاياي نظامات ما قبل سرمايهاقتصادي و سياسي ايران، برچيدن 
 ).تكيه همه جا از توفان) (٣١و  ٣٠صفحات ( "كشور، يعني استقرار حكومت انقالبي ملي و دمكراتيك

 
 :آيدمي ٦در بند 

 
انقالب ) هژموني(و درجه پيگيري آن با امر سركردگي و سمت تاريخي ملي و دمكراتيكسرنوشت آتي انقالب  -٦"

تنها سركردگي طبقه كارگر است كه پيگيري انقالب و تعميق خصلت خلقي و شرايط اعتالء آن را به . ارتباط نزديك دارد
رگر در لذا حزب ما وظيفه خود ميداند كه با تمام قوا در راه تامين سركردگي طبقه كا. سوي سوسياليسم تامين خواهد كرد

طبقه رشد يابنده كارگر كشور ما ميتواند در صورت اتحاد و تشكل و اتخاذ . مبارزه كند انقالب ملي و دمكراتيك ايران
سياستي صحيح و اصولي، مبتني بر واقعيات، دور از ماجراجوئي، رويزيونيسم، سكتاريسم و اپورتونيسم رسالت تاريخي 

بر حزب توده ايران روشن است كه تامين . راتيك با موفقيت ايفاء نمايدخود را در امر سركردگي انقالب ملي و دمك
عالوه بر  صحت رهبري حزب طبقه . سركردگي طبقه كارگر تنها به اراده اين طبقه و خواست حزب وي مربوط نيست

مين سركردگي لذا در عين آنكه حزب ما براي تا. ها نيز شرط است تا اين سركردگي تحقق يابدكارگر، تجربه خود توده
مبارزه ميكند، آنرا شرط اتحاد و اتحاد عمل خود با ديگر نيروهاي ملي و  انقالب ملي و دمكراتيكطبقه كارگر در 

بعالوه حزب ما از هر دولتي كه از يك تحول مترقي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي ناشي شده . دمكراتيك قرار نميدهد
و  ٣٢صفحات ("در راه سوق آن بسوي سمتگيري سوسياليستي خواهد كوشيدباشد بنوبه خود پشتيباني خواهد كرد و 

 ).تكيه از توفان). (٣٣
 

 داري كه از راه رشد سرمايه، در جائي٣٠در صفحه  "١٣٥٢طرح برنامه حزب توده ايران فروردين ماه "در همان سند
 :آوردداند ميكند و آنرا راه مناسب پيشرفت نميصحبت مي

 
داري را در شرايط كنوني تاريخي راه درست و سالم پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ايران راه رشد سرمايه حزب توده -٢"

-بحران عمومي سرمايه. كشي ميسازدداري را جانشين انواع كهنه بهرهزيرا اين راه رشد استثمار سرمايه ايران نميشمرد،

ت عديده اجتماعي و اقتصادي دست بگريبان است و با داري در دوران ما مرتبا عميقتر ميشود و اين نظام با مشكال
. داري حل كندمعضالت و مسايل بغرنجي روبروست و بهيچوجه قادر نيست اين مسايل را برپايه حفظ اصول سرمايه 

داري سرمايه. داري از آن انباشته استقبول اين راه از طرف جامعه ما تكرار مصائب و فجايعي است كه تاريخ سرمايه
ماندگي و ران قادر نخواهد بود از همه امكانات مساعد براي تامين يك رشد همه جانبه و پرتوان استفاده نمايد، واپساي
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و در شرايط ادامه راه (وابستگي كشور را چاره كند، فاصله بزرگي را كه بين كشور ما و كاروان تمدن بشري وجود دارد
و بدينسان  درون اين نظام تضاد كار و سرمايه دمبدم تشديد ميشوددر . پر نمايد) يابدداري دمبدم بسط ميرشد سرمايه

داري و غارتگري امپرياليستي است، با دردهاي گذشته پيوند تضادهاي دردناك اجتماعي، كه ناشي از استثمار سرمايه
ي و اعتالء كشور ما از اين راه ترق. پرست و ترقيخواه باشدچنين دورنمائي نميتواند مورد قبول هيچ ايراني ميهن. يابدمي

تكيه ( "...اعتبار است كه حتي مبلغان رژيم از قبول اين عنوان تحاشي دارندداري آنقدر بيراه رشد سرمايه. سو نيست
 ).همه جا از توفان

 
مدعي است كه پس از انجام و تحقق باال،  دركاين  ادر اين بازگوئي روشن است كه حزب رويزيونيستي توده ايران ب

آنهم با كسب رهبري اين انقالب و هدايت آن، با توجه به تشديد تضاد كار و سرمايه  ،رحله انقالب ملي و دموكراتيكم
به  "سوسياليستي"داري مبارزه كند و جامعه ايران را با سمتگيري در ايران بعد از محو فئوداليسم، با راه رشد سرمايه

-ما مي. تواند باني سوسياليسم باشدشويم كه رويزيونيسم نميبحث نمي ما در اينجا وارد اين. ببرد "سوسياليسم"سمت 

گفتند در بعد از انقالب نيز وفادار نمانده و آنرا با دستكاري خواهيم نشان دهيم كه رويزيونيستها به دروغهائي كه قبال مي
 . دهنددر تئوري و دروغهاي جديد به خورد مبارزان مي

   
سال  ١مجله دنيا شماره   "انقالب شاه و مردم"يا  "انقالب سفيد"درباره دهه "ه تحت عنوان در مقاله  محمد رضا قدو"

 :خوانيممي ١٣٥٢
... 

برنامه اين انقالب قطع . است انقالب ايران هنوز در مرحله انقالب ملي و دمكراتيكايست؟ انقالب ايران در چه مرحله
 حو آثار و بقاياي فئوداليسم و حل قطعي مسئله ارضي و دمكراتيكنفوذ امپرياليسم و تامين استقالل واقعي كشور، م
 ).تكيه همه جا از توفان("...كردن حيات اقتصادي و سياسي جامعه ايران است

 
انقالب ايران بر خواهيم با زبان و استدالل خود حزب توده ايران در گذشته ثابت كنيم كه مرحله در اين بخش ما مي

تضاد اين تضادها از يك طرف عبارت است از . شودتعيين ميعه ايران و حل اين تضادها اساس تضادهاي اساسي جام
از تضاد خلق با بوده است و از طرف ديگر عبارت است  كشوري نيمه مستعمرهزيرا ايران  خلق ايران با امپرياليسم

نقالب ايران ملي و دموكراتيك يعني ا با تكيه بر اين دو تضاد اساسي،.  فئوداليسم زيرا كشور ايران فئودالي بوده است
 . ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است

 : گويدمي "به مناسبت چهارمين سالگشت انقالب اكتبر"اش تحت عنوان لنين در اين مورد در مقاله
 
سطائي برانداختن بقاياي نظامات قرون و: دموكراتيك بود، يعني-وظيفه مستقيم و نزديك انقالب روسيه وظيفه بورژوآ"

و زدودن اين بقايا تا آخر و تصفيه روسيه از وجود بربريت، از اين ننگ و از اين بزرگترين ترمز هرگونه فرهنگ و هرگونه 
 .)٧١٦صفحه ("پيشرفتي در كشور ما
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 : آوردمي ٧١٧و در ادامه آن در صفحه  
 
بايد براي معناي اين كالم . يمدموكراتيك انقالب خودمان را به پايان برسان-ولي اول موضوع مضمون بورژوآ"

 .جهت توضيح مطلب، امثله روشني بياورم. ماركسيستها روشن باشد
كشور از آثار قرون وسطائي، از ) نظامات و موسسات(يعني تصفيه مناسبات اجتماعي -دموكراتيك انقالب-مضمون بورژوآ

 ). ت دوممنتخبات لنين چهارجلدي متن فارسي جلد دوم قسم(".سرواژ، از فئوداليسم
 

انجام شود و آن اينكه اگر مردم ايران توانستند امپرياليستها را از ايران با از تمام اين استدالالت يك نتيجه حاصل مي
داري را حاكم انقالب اجتماعي بيرون كنند و مناسبات توليد ارباب و رعيتي را از بين ببرند و مناسبات توليد سرمايه

اي كه  تسلط امپرياليسم و در جامعه. سخن گفت "انقالب ايران در مرحله ملي و دموكراتيك"شود از ديگر نمي ،گردانند
ايكه فئودالها در قدرت سياسي نيستند و بساطشان از بين رفته است، در بورژوازي كمپرادور حاكم نيست، در جامعه

ايكه ن كار و سرمايه است، در جامعهداري است و تضاد اساسي مياحاكم مناسبات سرمايه توليدي ايكه مناسباتجامعه
انقالب يك رشد نيروهاي مولده بايد مناسبات كهنه توليدي را در عرصه اقتصادي از بين ببرد، در اين جامعه بايد 

 . و تكرار بحران پايان دهدمستمر به بحران  ؟؟!!ياليستي و نه مجددا انقالب ملي و دموكراتيكسسو
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مطلق كردن عامل  تئوري رشد نيروهاي مولده،و  ،و مرحله انقالب ايران در حالحزب توده ايران 

 هاي مولدهمهمترين عنصر نيرو ،اقتصادي و نفي نقش انسانها
اش از تكامل منشويكها و اساسا انترناسيونال دوم به رهبري كائوتسكي مرتد در دشمني با نظريات لنين و تحليل داهيانه

اكونوميستي و دترمينيستي به انقالب نگاه كرده و همه چيز را به رشد نيروهاي  يدركبا ليسم و داري به امپرياسرمايه
 .دادندمولده حواله مي

 :نوشت "كائوتسكي برضد لنين": كائوتسكي در كتاب خود
 
ين انقالب ، امباني اقتصادي موجود روسيهآنها به دو جريان تقسيم شدند، منشويكها كه براين نظر بودند با توجه به "

تواند يك انقالب بورژوائي باشد، و بلشويكها كه همواره به چنانچه با انقالب سوسياليستي اروپا همزمان نشود، فقط مي
خواستند فورا انقالب را به مي ماندگي روسيهعقبقدرت مطلق اراده و قهر اعتقاد داشتند و اكنون بدون توجه نسبت به 

 ).به زبان آلماني ٥٧صفحه (".نديك انقالب سوسياليستي تبديل كن
 

 : نويسدهمان كتاب مي ٦٠و يا همانجا در صفحه 
 
اي شود تا موانعي را انجام يك انقالب در اروپا، كه در آنجا سوسياليسم را آورده و مستقر سازد، بايد اما همچنين وسيله"

 ".شود، برطرف كندمي ماندگي اقتصادي روسيه مانع تحقق توليد سوسياليستيعقبكه به علت وجود 
 
 : آوردمي ٩٠در همانجا در صفحه  
 
توان پاياني ديد، زيرا بلشويسم  گردد، به همان نسبت نيز براي دوران گذار نمي تري سپري مي هر چه زمان بيش... "

يك مرحله عالي از تكامل نيروهاي هائي را كه براي تحقق سوسياليسم ضروري است، يعني  شرط دقيقا آن پيش

 ".برد را از بين مي لدهمو

 
 : كنداضافه مي ٩٢و در صفحه 

 

شرط ضروري براي تحقق  مرحله عالي تكامل نيروهاي مولده نه تنها پيشوجود طور كه گفته شد،  همان"

  . داري است تا بتواند در چهارچوب رقابت جهاني دوام آورد ، بلكه حتي شرط الزمي براي دولت سرمايهسوسياليسم

در همه جا وجود . ها و ابزارهاي مشابه را درك كرد هاي طبيعي و نيز ماشين يروهاي مولده نبايد تنها ثروتتحت عنوان ن
 . هاي اكتسابيهاي ذاتي و چه از نظر توانائيشود چه از نظر توانائيانسان به عنوان مهمترين نيروي مولد محسوب مي
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هاي  ر كشورهاي داراي تمدنِ مدرن، بسيار از لحاظ انسانروسيه به پاس خفقان چند صد ساله تزاريسم نسبت به ساي
جنگ جهاني كه در همه جا . ترين نيروي مولده، فقيرتر است ، با توانائي انديشه و عمل مستقل، يعني اين مهم مطلع

 ".سبب نابودي تعداد زيادي از نيروهاي انديشمند آتي شد، به روسيه نسبت به هر كشور ديگري بيشتر صدمه زد
 
 : اعالم كرد ١٩٠٩ارل كائوتسكي با عدم درك تحول تاريخ و مسحور اقتصاد شدن در سال ك
دهند  ها در شرايط معيني ضرورتاً رخ مي توان به دلخواه انقالب كرد، بلكه انقالب نمي) تشخيص دادند(ماركس و انگلس"

دارانه بسيار  شيوه توليد سرمايهر جايي كه تنها د …ها غير ممكن است وجود نيامده، وقوع آن و تا زماني كه آن شرايط به
دارانه بر وسايل توليد از طريق قدرت دولتي به  ، اين امكان اقتصادي موجود است كه مالكيت سرمايهتكامل يافته باشد

 ). همه جا تكيه از توفان(".مالكيت اجتماعي تبديل شود
  

قرن بيستم به همان تئوري انقالب جهاني كه مفهمومي كائوتسكي باناديده گرفتن تحول ماركسيسم در  ،با اين تحليل
 . داري اروپا به طور همزمان نداشت چسبيده بودجز انقالب در چند كشور سرمايه

ترتسكيستي در مقابل تئوري لنين بود كه مسئله درك -منشويكي-تئوري رشد نيروهاي مولده يك تئوري كائوتسكيستي
امپرياليسم آخرين مرحله "دايش وضعيت جديد جهاني، تكامل داده و در اثرش نوين از انقالب جهاني را در دوران پي

به آن پرداخته بود و  در اين اثر نشان داده بود كه وقوع انقالب سوسياليستي حتما نبايد در چند  "داريتكامل سرمايه
ظر بود كه در دوران وي بر اين ن. كشور به طور تقريبا همزمان، بلكه حتي وقوع آن در يك كشور هم ممكن است

. المللي به نجات ما آيدتوانيم در مبارزه انقالبي خويش منتظر انقالب ساير كشورها بمانيم تا عمل بينامپرياليسم نمي
داري و تولد امپرياليسم و در نتيجه تقسيم مجددا جهان را بر اساس توازن منشويكها كه مسئله ناموزوني رشد سرمايه

تواند ناشي از توانستند بر اين نظر باشند كه انقالبات عصر امپرياليسم ميكردند، نمين نفي ميجديد نيرو ميان خودشا
تضاد ميان امپرياليستها، شكاف ميان آنها و  يا شكستن حلقه ضعيف زنجير ارتباط ميان آنها و ايجاد شرايط الزم براي 

تئوري رشد نيروهاي مولده سرنوشت انقالب را . دارندانجام انقالب سوسياليستي در ممالكي باشد كه امكان تحقق آنرا 
اي از و مرحله اين رشد بايد تا به آن درجهن، بر اساس آ. زدداري گره ميبه رشد نيروهاي مولده در ممالك سرمايه

جار شد و به انفتشديد مي ،رسيد كه تضاد ميان مناسبات توليدي حاكم و خصلت اجتماعي رشد نيروهاي مولدهمي تكامل
داري به آمد و اين تحول بايد همزمان در چند كشور پيشرفته سرمايهمنجر گشته و سوسياليسم از درون آن به دنيا مي

تئوري رشد نيروهاي مولده در عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتري و ملي، تئوري انتظار بود و نه . پيوستوقوع مي
ي رشد نيروهاي مولده به انقالب پي در پي جهاني همزمان معتقد بود، ترتسكي كه بر اساس همين تئور. تئوري انقالب

هرگز امكان ساختمان سوسياليسم در شوروي را نپذيرفت و بر ضد آن مبارزه نموده و مدعي شد كه سوسياليسم شوروي 
با تئوري  ترتسكي. شوددانست، نابود ميدر تضادهاي خويش كه همه را ناشي از عدم رشد كافي نيروهاي مولده مي

انقالب جهاني خويش بدون توجه به تغييرات عظيمي كه در جهان صورت گرفته بود، به نادرستي به نظريات ماركس و 
كرد، غافل از اينكه پيشگوئي اين رهبران سوسياليسم در مورد گسترش انقالب از يك انگلس در اين زمينه اشاره مي

داري و جنبش انقالبي آن عصري صحيح بود كه سطح رشد سرمايه كشور اروپائي به ساير كشورهاي اروپا تنها در
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در شرايط آن روز هر جنبش انقالبي كه توسط . پرولتاريائي در تمام كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي يكسان بودند
ز در عصر ولي ما در امرو. توانست بالفاصله توسط تمام پرولتارياي كشورهاي ديگر دنبال شودشد ميپرولتاريا شروع مي

 . استلنينيسم تحول يافته -يم و ماركسيسم به ماركسيسمنكداري به امپرياليسم زندگي ميتحول سرمايه

خويش را حفظ كند،  "انقالبي"خواهد ظاهر ترتسكيستي كه مي-هاي مايوسانه و كائوتسكيستيبر اساس همين ديدگاه 
از جمله . ياليستي و تئوري امپرياليسم لنين بروز كردندمكاتب متفاوتي در عرصه ماركسيسم و براي نفي انقالب سوس

م بودند كه به دو دسته يزى و بتلهايكائوتسكي، ترتسكي و پاول سوئ منتقد انقالب اكتبر از آنِ يمكاتب شناخته شده
اين معني كه انقالب اكتبر، به  "دمكراتيك"يك دسته با ارزيابيها و جمع بنديهائي از زاويه نقد . شونداصلي تقسيم مي

و بوروكراتيك و به دور از دخيل كردن طبقه كارگر بود و اينان مرتب  "حزبي"ساختار قدرت پس از انقالب اكتبر، 
مانده بوده و از نظر اند جامعه روسيه عقبكنند و دسته ديگر مدعيتجويز مي "شفا"را براي  "داروي شوراها"استفاده از 

را بايد به آن  "سوسياليسم در يك كشور"ائيني قرار داشته است و شكست تئوري درجه رشد نيروهاي مولده در سطح پ
 .و ديگري از راست "چپ"يكي از . رسندالبته هر دوي اين نظريات به نتايج واحد مي. مربوط دانست

اند براي عين رشد نيروهاي مولده كه اين خود تركيبي از ابزار كار، وسايل كار، تجربه علوم و انسان است، مداهوادار
. اينكه اين سطح رشد كدام است معلوم نيست. انجام انقالب اجتماعي بايد منتظر رشد سطح معيني از نيروهاي مولده شد

بورژوازي در عرصه رقابت ناچار است . گيرندزيرا نيروهاي مولده هميشه در حال رشدند و هرگز حالت ركود به خود نمي
سطح رشد نيروهاي مولده در . هاي سودآور بپردازديروهاي مولده  در تمام عرصهحتي به بهاي مرگ خود به رشد سطح ن

اين سطح رشد با سطح رشد نيروهاي مولده در . زمان كمون پاريس نسبت به دوران فئوداليسم بسيار رشد يافته بود
رشد نيروهاي همين سطح رشد نيروهاي مولده در اكثر ممالك جهان با سطح . جنگ جهاني اول قابل قياس نيست

امروز شبكه جهاني مجازي  به سرعت سطح . باشدمولده در قبل از جنگ جهاني اول در همان كشورها قابل مقايسه نمي
در كنار اين واقعيات سطح رشد نيروهاي مولده در قياس . رشد نيروهاي مولده و سرعت تحول آنها را افزايش داده است

سطح رشد نيروهاي مولده در . قابل مقايسه نيستندبه صورت نسبي كدام، هرمطلق با  يكديگر نيز در عين پيشرفت 
همين قياس در مورد آلمان و فرانسه و ايتاليا با ساير ممالك اروپائي . آمريكا با اسپانيا و بلژيك قابل مقايسه نخواهند بود

به صورت وجود دارد،  سوسياليسم بلوغ كافي براي نيل به نيروهاي مولده، اينكه در كدام درجه از سطح رشد. مطرح است
توانند تعيين كنند كه در كدام درجه از رشد نيروهاي هواداران اين نظريه نمي. آيدامري كامال ذهني و دلبخواهي در مي

 "مرحله عالي تكامل نيروهاي مولده"اينك كائوتسكي از . يابدمولده انجام انقالب سوسياليستي ضرورت مي

گذارد و اين در حالي است كه ما امكان راه را براي اجتناب از يك انقالب سوسياليستي باز مي هميشه ، ويراندسخن مي
اين . شامل حال وي نگردانيمشود، كه سوسياليسم روزي روزگاري جبرا پيروز ميتفكر تقديرگرايانه و دترمينيستي را 

وم و در قرن بيست و يكم ارزشي براي بحث است كه چسبيدن آنها به تئوري رشد نيروهاي مولده بعد از جنگ جهاني د
هاي پوسيده و كهنه را حتي اين تئوري. هدف طرح اين مسايل از جانب آنها فرار از انقالب سوسياليستي است. ندارد
 .توان تا قرن بيست و دوم هم تكرار كردمي

و پيوست، مسلما در قرن بيست  امري كه حتي انجام آن در زمان جنگ جهاني اول ممكن بود و در قرن بيستم به وقوع
ليستي به اين جهت انقالب سوسيا. يكم با اين همه رشد  و گسترش نيروهاي مولده صد برابر بيشتر قابل تحقق است
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يعني از انقالب سوسياليستي چشم  ،، منوط كردنآتي ايران را به درجه معين و نامعلومي از رشد عالي نيروهاي مولده
 .   رشد نيروهاي مولده در قرن بيست و يكم است و نه در دوران ماركس و انگلسبحث بر سر سطح . پوشيدن

دموكراتهاي اپورتونيست نيز ناچارند به امكان انقالب ولي وضع در زمان ماركس و انگلس چگونه بود؟ حتي سوسيال
اين انقالبات در زمان . چنانچه همزمان در چند كشور اروپائي صورت پذيرد اعتراف كنند ،سوسياليستي و پيروزي آن

توانست انقالب در چند كشور كه هركدامشان از نظر ماركس داراي رشد نيروهاي مولده كافي بودند، ماركس مي
اين نظريه همان نظريه . به وقوع بپيوندداروپا با تاثير متقابل برهم، داري همزمان و يا در مهمترين ممالك سرمايه

داري به ماركسيستي تحوالت جهاني به اين نتيجه رسيد كه در دوران تكامل سرمايه لنين با بررسي. انقالب جهاني است
در دوران . شودمير هم  ممكن انقالب سوسياليستي در يك كشوانجام آيد كه عصر امپرياليسم وضعيتي پيش مي

حصاري شدن سرمايه و آيد كه در دوران انداري وضعيتي پيش ميسرمايه به نظر لنين به علت رشد ناموزون سرمايه،
كند و اين نزاع و توازن قواي امپرياليستها براي تسلط بر جهان و غارت آن تغيير مي، تسلط اليگارشي مالي آن بر جامعه

 . سازدانجام انقالب سوسياليستي را فراهم ميبراي مساعد شود كه زمينه تشديد تضاد موجب جنگهاي امپرياليستي مي
در هيچكدام از ممالك . توان به تمام شواهد تاريخي نگاه كردتئوري رشد نيروهاي مولده مي در رد و افشاء هواداران

انقالب هرگز به . داري اروپا سير تحول نيروهاي مولده به ناگزيري انجام انقالب سوسياليستي منجر نشده استسرمايه
ب سوسياليستي هرگز محصول محتوم انقال. آيدصورت خودبخودي با اتكاء بر مباني رشد اقتصادي به وجود نمي

جوامع غربي حداقل در بعد از جنگ جهاني دوم مدام به سمت دموكراسي . جامعه نيستسراسري دموكراتيزه شدن 
ولي اين تحول هميشه دموكراسي بورژوائي بوده است و امكان كسب قدرت سياسي پايدار و نامتناوب را  ،اندتحول يافته

هاي كائوتسكي هرگز فراهم نكرده است و در آينده هم ذار مسالمت آميز مبتني بر تئوريتوسط پرولتاريا از طريق گ
توانند به اين تناقضات در گفتار و كردار خويش از اين گذشته سوسيال دموكراتها و رويزيونيستها نمي. كندنميفراهم 

داري يروهاي مولده در ممالك سرمايهمبني بر اينكه اگر در دوران ماركس در قرن نوزدهم رشد ن ،پاسخ منطقي دهند
اروپا به سطحي رسيده بوده است كه انجام انقالب سوسياليستي همزمان را براي پيروزي انقالب سوسياليستي در آن 

ساخته است، پس چرا همان درجه از سطح تكامل نيروهاي مولده و يا چند برابر آن در قرن ممكن مي ي اروپائيكشورها
به طور همزمان و يا در دوران امپرياليسم در يك  هابراي انجام انقالب سوسياليستي در اين كشوربيست و يكم كافي 

چرا همين امكان  وجود داشت،وجود ندارد؟ اگر امكان انجام انقالب سوسياليستي در فرانسه قرن نوزدهم جداگانه كشور 
چندين بار بيش از سطح نيروهاي مولده فرانسه اش ه سطح نيروهاي مولدهكبراي انجام انقالب سوسياليستي در ايران 

 تا تسلط بر فضاي كيهاني است؟آيا تا كجاست؟ آن وجود ندارد؟ پايان اين رشد و ارتقاء سطح  ،بود ١٩قرن 
 : چه مي گويد )برضد نظريات دورينگ("گآنتي دورين"ببينيم فريدريش انگلس در اين زمينه در كتاب 

 
اش منحصر به محدوده زماني حقانيتداشته باشد،  نوعي حقانيت تاريخيامعه به طبقات، اما بر اين اساس اگر تقسيم ج"

-تقسيم جامعه به طبقات، متكي بر سطح نازل توليد بود و با توسعه كامل نيروهاي مولده. و شرايط اجتماعي معيني است

باشد كه در آن ي از تكامل تاريخي مياالواقع اضمحالل طبقات اجتماعي منوط به درجهفي. رودي مدرن نيز از بين مي
نه تنها وجود اين يا آن طبقه حاكمه معين، بلكه بطوركلي وجود يك طبقه حاكم، يعني وجود هرگونه اختالف طبقاتي 
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اين مرحله هم اكنون فرارسيده . باشدشرط اين امر درجه باالئي از تكامل توليد ميپيش. منسوخ و از اعتبار افتاده باشد
هاي ر ورشكستگي سياسي و فكري بورژوازي هنوز براي خود او ملموس نشده است، در عوض ورشكستگياگ. است

در هر بحراني، جامعه تحت تاثير فشار نيروهاي مولده و محصوالت . شوداقتصادي او مرتبا هر ده سال يكبار تكرار مي
گيرد كه توليد در برابر اين تضاد مسخره قرار ميشود و عاجزانه خود كه براي جامعه غيرقابل استفاده شده است، خفه مي
نيروي گسترش ابزار توليد قيودي را كه شيوه . كننده وجود داردكنندگان چيزي براي مصرف ندارند، زيرا كمبود مصرف

شرط يك تكامل رهائي آن از اين قيود تنها پيش. گسلدداري به دست و پاي آن گذارده است، از هم ميتوليد سرمايه
ولي اين هنوز . باشدشرط افزايش عمال بي حد و حصر خود توليد ميائمي و سريع نيروهاي مولده و از اين طريق پيشد

باشند از تصاحب اجتماعي وسايل توليد نه تنها موانع مصنوعي موجود را كه اينك سد راه توليد مي. تمام مطالب نيست
ستقيم نيروهاي مولده و محصوالت، كه در زمان حاضر الزاما مالزم دارد، بلكه همچنين به اتالف و تخريب مميان برمي

تصاحب اجتماعي مزبور عالوه بر اين از طريق از بين . دهديابند، خاتمه ميتوليد بوده و نقطه اوج خود را در بحرانها مي
دي از وسايل توليد و معناي تجملي طبقات حاكمه كنوني و نمايندگان سياسي آن، مقادير زياهاي بيبردن ريخت  پاش

امكان اينكه به كمك توليد اجتماعي معيشت همه اعضاء اجتماع تضمين گردد . سازدمحصوالت را براي عموم آزاد مي
كه نه تنها از نظر مادي كافي باشد و هر روز بيشتر گردد، بلكه تعليم و به كار انداختن آزاد و كامل استعدادهاي جسمي و 

صفحه .(".يد، اگر چه اكنون براي اولين بار فراهم شده است، ولي در هر حال فراهم شده استفكري آنها را ضمانت نما
 ).چاپ فارسي ٢٧٤

 
ارگان حزب سوسيال دموكرات آلمان در طي ) به پيش("فور ورتز"انگلس اين كتاب را در سلسله مقاالتي در روزنامه 

انگلس در همان . آنرا در سه جزوه منتشر كرده است ١٨٨٠و در سال . نوشته است ١٨٧٨تا اواسط  ١٨٧٧اوايل سالهاي 
ي مدرن نيز از تقسيم جامعه به طبقات، متكي بر سطح نازل توليد بود و با توسعه كامل نيروهاي مولده... "دوران نوشت 

زي در جامعه پديد آمده است و بورژوا ١٨٨٠كند كه شرايط الزم براي اين تحول در سال و اضافه مي "رودبين مي

درجه باالئي از تكامل شرط اين امر پيش... ": وي تكيه كرده است كه. حقانيت تاريخي خود را از دست داده است

ورشكستگي سياسي و فكري بورژوازي هنوز اگر . اين مرحله هم اكنون فرارسيده است. باشدمي توليد

هر ده سال يكبار  هاي اقتصادي او مرتبابراي خود او ملموس نشده است، در عوض ورشكستگي

اين سخنان انگلس دال بر آن است كه از همان تاريخ روشن بوده است كه از نظر تاريخي حقانيت  ".شودتكرار مي

اين درجه از سطح رشد نيروهاي . حكومت بورژوازي به پايان رسيده و جامعه به درجه باالئي از تكامل توليد رسيده است
لس كافي بوده است كه حقانيت تاريخي حكومت و سلطه بورژوازي را بر مناسبات از نظر انگ ١٨٨٠مولده حتي در سال 

اند، ورشكسته. اند حتي اگر براي خودشان اين امر ملموس نباشدتوليدي به زير پرسش ببرد و بيان كند كه آنها ورشكسته
رشكستگي اقتصاد در هر ده داري نيستند با وزيرا اين ورشكستگي خويش را چون قادر به حل معضالت جامعه سرمايه

هم بگذرد و ديگر اگر صد سال . دهندشود نشان مينابودي ثروتهاي جامعه  و نيروهاي مولده ميبه سال كه منجر
شود و از بحراني به بحران اين ورشكستگي با تجديد قوا به پاس مكيدن خون مردم هر بار تكرار مي ،اقدامي نشود

داري است كه با اعالم ورشكستگي اكوالي خون آشام سرمايهرريت خفه كردن اين دراه نجات بش. رسدخطرناكتري مي
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اري رشد دكند، تا آنگاه بر گور سرمايهخانمان و نابود ميو گذار از يك بحران به بحران بعدي ميليونها انسان را آواره، بي
    .بخشد و به فقر پايان م نيروهاي مولده نمايان شودعظي

 
 .و اين تحليلها تا چه اندازه با ماركسيسم لنينيسم قرابت دارد گويدزب توده ايران در اين زمينه چه ميحال ببينيم ح
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 خواستهاي حزب توده ايران و برخورد به حاكميت سياسي
وده ايران براي كسب قدرت ببينيم كه حزب ت ،تئوريكچه سياسي و چه هاي باال چه از نظر تاريخي، با توجه به ارزيابي
دهد و چه راهي چه پيشنهاداتي مي "تيسوسياليس"و يا يك حكومت  "حكومت ملي و دموكراتيك" سياسي و استقرار 

 .را در پيش گرفته است
 :دنآيمي ٣٨ و ٣٦ات در صفح )١٣٩١بهمن ماه  -مصوبه كنگره ششم(در  برنامه حزب توده ايران

 
يق شدن در نقشه راه تكامل و جهش كيفي جامعه ايران به سوسياليسم، خارج از واضح است كه در حال حاضر دق"

بنابراين، برنامه كنوني حزب توده ايران بر اساس درك ما از . حزب ما است» كنگره ششم «ريزي انداز و برنامهچشم
وسياليسم را به گذارِ حركت تكامل و تغيير انقالبي به سوي سماترياليسم تاريخي و ديالكتيك تنظيم شده است كه 

هدف ما تحول نيروهاي مولد به موازات ايجاد مناسبات . داندمي وابسته دموكراتيك -ملي  ◌ٔ مرحلهكشورمان به 

هايي است كه تغيير كيفي مناسبات توليدي را بر محور عدالت اجتماعي اجتماعي در چارچوب آنچنان دموكراسي و آزادي
داري و مبارزه نيروهاي مترقي و چپ كشور ما، به موازات تشديد بحران سرمايهطبيعي است كه، اتحاد . ميسر سازد

اند كه در آهنگ و شكل روند گذرِ كشور ما به هايينيروهاي مترقي ديگر كشورها، از جمله عامل ◌ٔ جهاني، و مبارزه
 ).همه جا تكيه از توفان("سوي سوسياليسم تأثير خواهند داشت

 
 ◌ٔ تغييرهاي بنيادي تعيين كننده در حركت به سوي سوسياليسم، بر اساسِ درجهت كه، حزب توده ايران معتقد اس"

به محور مناسبات و تبديل آن  عمق پيدا كردنِ عدالت اجتماعي، در باالي تكامل نيروهاي مولد و اثرگذاري آنها
د، بلكه توسط ابزاري كه براي شودورانهاي تاريخي نه با آنچه كه توليد مي«: به قول كارل ماركس. خواهد بود اجتماعي

در راستاي تغيير كيفي، يعني جهش بنابراين، تكامل اجتماعي » .گردندروند از يكديگر متمايز ميتوليد مادي به كار مي
، كه در آنها هاي داراي نيروي مولد پيشرفته نشأت خواهد گرفتانقالبي به سوي سوسياليسم، به طور منطقي از جامعه

-دهد كه ميها را در شرايطي قرار ميت به سوي نيروهاي مترقي در حال گردش است، و اين جامعهتوازن كمي قدر

همه جا تكيه از (".هاي انحصاري بسيج كنندهاي زحمتكش را در مقابل سرمايهتوانند عاملهاي ذهني و سازماندهي توده
 ).توفان

 
آنچه اين . به موضوع بحث ربطي ندارداساسا   كند كهيمبراي ارعاب به ماركس موردي بياستناد در اينجا حزب توده 

توجه كنيد هنوز (نخست اينكه براي حركت به سوي سوسياليسم. گويد شامل دو بخش استبه ما مي حزب توده سند
كه عبور  تواند قرنها طول بكشد مطرح استاش كه ميمسئله استقرار سوسياليسم نيز مطرح نيست، تنها حركت به سوي

نياز  "درجه باالي تكامل نيروهاي مولده  و اثرگذاري آنها"، به )توفان-دموكراتيك بخشي از آن است-له ملياز مرح

. بدل شود "به محور مناسبات اجتماعي"بايد در جامعه طوري عمق يابد كه  "عدالت اجتماعي"اينكه  ماست و دو

 ،هائي دست پيدا كند كه در پرتو آنهاو آزاديو باز منظور اين است كه نخست جامعه ايران به آن چنان دموكراسي 
-اگر نيروي مولده در جامعه به آن درجه عالي از رشد و تكامل ميپرسش اين است . تحقق عدالت اجتماعي مقدور باشد
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و جامعه ايران عروس آزادي و دموكراسي را در  شودبدل مي اجتماعيمحور مناسبات رسد كه عدالت اجتماعي به 

سوسياليسمي كه خود بخود با رشد . استو مبارزه طبقاتي كه ديگر چه نيازي به استقرار سوسياليسم  كشدآغوش مي
حتما سوسياليسمي است كه نه كائوتسكي با آن  شودنيروهاي مولده و عمق پيدا كردن عدالت اجتماعي متحقق مي

 .مخالف است و نه وال استريت
 :آورندمي ٨٢در صفحه  "اقتصادي مردمي هبرنامايران براي  يشنهادهاي حزب تودهپ -ج"در بخش 

  

بر پايه درك . در كشورمان است براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم تالشهدف راهبرديِ حزب توده ايران، "

هاي توليدي سوسياليستي را به گذر از مرحله ◌ٔ تكامل و تغيير انقالبي كشورمان به شيوهماترياليسم تاريخي، حزب ما 
آنها با مناسبات اجتماعي جامعه وابسته  ◌ٔ رشد نيروهاي مولده و رابطه ◌ٔ خص جامعه، يعني تغييرهاي كمي درجهمش
 ).همه جا تكيه از توفان است(.".داندمي

 
 هما توضيح داديم كه ايران در مرحل. بهترين نمونه درك رويزيونيستي از انقالب است و گنگ، اين اظهار نظر پيچيده

ولي واقعيت وجود مرحله سوسياليستي انقالب در ايران الزاما به معني امكان انجام و . يستي قرار داردانقالب سوسيال
اگر طبقه كارگر دويست . مستقل از اراده ما وجود دارد ،عيني يك امرانقالب به مثابه مرحله . تحقق پيروزي آن نيست

و به قول حزب توده شرايط عيني و ذهني آن آن چون شرايط انجام  ،سال هم موفق نشود انقالب سوسياليستي كند
 "مرحله"را با  "شرايط"ولي حزب توده . ماندايران در همان مرحله انقالب سوسياليستي باقي مي هنوز ،كامل نيست
 ،اي حزب بدل كردو آنرا به شعار مرحلهزد دم در ايران كند تا ثابت كند هنوز نبايد از انقالب سوسياليستي مخلوط مي

ولي شرايط عيني و ذهني تنها ناظر به درجه امكان تحقق انقالب هستند و . ندآماده نيستعيني و ذهني  "شرايط"را زي
وجود واقعيت كنند و نه شرايط چگونگي حل تضادهاي جامعه را روشن مي ،شرايط عيني و ذهني. نه خود مرحله انقالب

 .خود تضادهاي اساسي را

اين كشورها در مرحله انقالب ي جاي شك و ترديد نيست كه هر سه. مريكا نگاهي بيندازيمبه كشور آلمان، ژاپن و يا آ
باالتر است و  نخست اينكه رشد نيروهاي مولده در آنها در قياس با ساير ممالك امپرياليستي. سوسياليستي قرار دارند

ه است و پرولتاريا در اين كشورها بايد دوم اينكه تضاد اساسي در اين كشورهاي امپرياليستي تضاد ميان كار و سرماي
قدرت سياسي را از چنگ بورژوازي حاكم بيرون كشيده، آنها را سرنگون ساخته و ماشين دولتي بورژوازي را در اختيار 

انقالب سوسياليستي انجام داده و چرخ اقتصاد جامعه را در جهت منافع اكثريت بايد پرولتاريا به اين اعتبار . خويش بگيرد
ولي از اينكه اين سه كشور به طور روشن و بدون برو برگرد در مرحله انقالب . تثمارشدگان جامعه بگردانداس

براي انجام ! شود به اين نتيجه رسيد كه انجام انقالب سوسياليستي در آنها عملي است؟ هرگزسوسياليستي قرار دارند مي
-بهولي اين عوامل در اين كشورها در شرايط حاضر . ده باشندانقالب سوسياليستي بايد عوامل عيني و ذهني انقالب آما

اين مثالها به روشني مرز و تعريف مرحله انقالب از شرايط عيني و ذهني انقالب را نشان . نيستند اندازه كافي موجود
ي و ذهني كسانيكه مرحله انقالب را با شرايط عين. گذارندباقي نميتفسيرهاي من در آوردي و جايي براي دهند مي
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كنند داراي سطح نازل تئوريك نيستند، بلكه نافي و دشمن انقالب هستند و با هشياري و زيركي طبقاتي در مخلوط مي
. باشند كه براي توده وسيع عدم ضرورت انقالب و لزوم سازش و رفرميسم را تبليغ كرده و به اثبات برسانندپي آن مي

      .حزب توده ايران در زمره اين سازمانهاست

 "تالش"تنها به  "براي ايجاد شرايط گذار به مرحله سوسياليسم"از اين گذشته چرا يك حزب مدعي كمونيستي 

 –كند يك واژه منفعالنه است كه به خواننده چنين القاء مي "تالش". مبارزه خستگي ناپذيرشود و نه متوسل مي

 .يددارذور بما را مع زنيم اگر نشد هم نشدما زورمان را مي
كه بايد مورد  "بنياد آموزش انقالبي"رويزيونيست سرشناس حزب توده ايران در اثرش هاي بتاحسان طبري يكي از 

 : نويسدميباشد،  نيز تائيد رهبران كنوني حزب توده ايران
 
هيئت  شرايط عيني انقالب كه وضع انقالبي نام دارد آنست كه .شرايط عيني و ذهني ضرور استبراي تحقق انقالب "

در . ها نيز ديگر نخواهند بدان شيوه بر آنها حكومت شودي سابق حكومت كند و تودهحاكمه ديگر قادر نباشد به شيوه
شرط ذهني وجود . رودها بشكل نظرگير باال ميگيرد و فعاليت تودهشرايط عيني انقالب بحراني سراپاي جامعه را فرا مي

ي فداكاري را به دنبال شعارهاي صحيح بكشاند، انقالب را هاي آمادهتودهسازمان متشكل انقالبي است كه بتواند 
 ".رهبري كند، آنرا به ثمر برساند

 
در هر مرحله از . شود و نه از مرحله انقالبز شرايط عيني و ذهني انقالب صحبت ميبه درستي ا ،طبري در اين گفتارِ

باشد  "دمكراتيك-ملي"چه كشور ما ايران در مرحله انقالب . اشتانقالب نيز بايد اين شرايط عيني و ذهني را در نظر د
در نظر را  براي فعاليت عمليدر هر دو صورت بايد شرايط عيني و ذهني انقالب  ،"انقالب سوسياليستي"و چه در مرحله 

 .گرفت
مرحله انقالب توضيح  مستقل از ،طبري در همان اثر در مورد نقش انسان به عنوان عامل آگاه كه در انقالب شركت دارد

 :دهدمي
 
ي طبقاتي كه نيروي محرك انقالب هستند عليه نظام موجود، مهمترين خصلت انقالب است عمل فعاالنه و آگاهانه" 

به تنهائي ) يا وضع انقالبي(هاي عيني تحول انقالبيزيرا نه تشديد تناقضات اقتصادي، نه وجود محمل ،يابدكه بسط مي
همانا اين فعاليت . ي خلق استانقالب فعاليت مستقالنه و مبتكرانه. به معناي انقالب نيست و به خودي خود هنوز

هاي مردم كه البته در اثر تشديد تناقضات اجتماعي و اقتصادي و در شرايط بروز وضع مجدانه، فداكارانه و آگاهانه توده
 .".تواندموجب تحقق انقالب شودشود، ميانقالبي پيديد مي

 
هاي مردم در آن ربطي به تعيين مرحله نقالب و نقش تودهروشن است كه شرايط عيني و ذهني انقل قول نيز  ينادر 

 .انقالب ندارد
 :نويسدمي ،تصوير كندطبري در همان اثر در جائي كه بايد نتيجه انقالب را 
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-ي محتوم آنست نمييجهكه نت تجديد سازمان ماشين دولتيو شكستن و نوسازي و  تصرف قدرت حاكمههاي شيوه"

همه چيز بسته . المللي يكسان باشدتواند براي كشورهاي مختلف، براي ادوار مختلف تاريخي و در شرايط مختلف بين
و  عناصر مخالف انقالب، قدرت مقاومت تشكل زحمتكشان، ي آگاهيدرجه، تناسب مشخص نيروهاي طبقاتياست به 

 ".دهدكه در آن انقالب رخ مي جامعه معين آداب و موازين و موسسات متداول درنيز 
 

در اينجا هم كه به مسئله شرايط عيني و ذهني انقالب، توازن قوا، بخت پيروزي انقالب و ارتباطش با بسياري عوامل 
-چون اين شرايط ناظر بر همه انقالب. صحبتي از مرحله انقالب نيست ،كنداشاره مي... و داخلي و جهاني اجتماعي

 .قرار داشته باشندخود اي از تكامل در كدام مرحلهانقالب ا از اينكه جد ،هاست
از اختراعي اي ملغمه ،پس اين عبارت برنامه حزب توده ايران حتي به استناد نوشته رهبران سابق حزب توده ايران

  "مرحله سوسياليسمتالش براي ايجاد شرايط گذر به "عبارت : است "شرايط عيني و ذهني انقالب"و  "مرحله انقالب"
كند كه ايران در مرحله بيان مي "تالش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم"مفهوم . به كلي نادرست است

گذار به سوسياليسم و دقيقتر در مرحله انقالب سوسياليستي قرار نداشته، بلكه در شرايط ماقبل سوسياليستي يعني 
براي دست بزند كه  يكند به ايجاد آن شرايط مناسببرهه حزب توده ايران تالش ميكه در اين  قرار داردداري سرمايه

داري بايد به رشد سرمايه "كمونيستها"ايران در ه تالش به اين مفهوم است ك آنو ضروري است  گذار به سوسياليسم
به مرحله انقالب  ماكشور  ،ي سرمايهي كار با جبههداري و تشديد تضاد ميان جبههياري رسانند تا با رشد سرمايه

داري ايران باشد تا نيروهاي مولده را رشد داده و و ياور سرمايه پس حزب توده ايران بايد يار. سوسياليستي گام بگذارد
تواند مدعي حمايت از آنوقت اين حزب ديگر نمي. را براي گذر به مرحله سوسياليستي انقالب فراهم كندمناسب شرايط 

حزب . است ايران داريآنوقت اين حزب پادوي سرمايه. رگر بوده و خود را حزب طبقه كارگر ايران بنامدمنافع طبقه كا
كيفي را فراهم  اتتغييرباصطالح يعني مناسب املي را كه موجبات اين شرايط وسپس آن عرويزيونيستي ايران توده 

 : نويسده ميتوضيح دادخواننده براي سوء تفاهم  از بروزبراي ممانعت د نآورمي
 

هاي مشخص مرحلهتوليدي سوسياليستي را به گذر از  ◌ٔ تكامل و تغيير انقالبي كشورمان به شيوهحزب ما "

-آنها با مناسبات اجتماعي جامعه وابسته مي ◌ٔ و رابطه رشد نيروهاي مولده ◌ٔ كمي درجه، يعني تغييرهاي جامعه

 ."داند
 

 : آوردحزب توده در ادامه نظريه خويش مي
 
بر آنها روابط و مناسبات ت، كشورهايي كه سا ورهاي در حال رشدكش ◌ٔ رهمماعي، در زجتتصادي و اقر انظيران از ا"

داري جهاني، فني و تسلط سرمايه-در شرايط رشد انقالب علمي. داريِ مخدوش حاكم استمانده سرمايهتوليدي عقب
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ما معتقديم كه . توليد صنعتي و كشاورزي موثر استاقتصاد كشور ما در عمل تك محصولي و وابسته به نفت و بدون 
 ).همه جا تكيه از توفان است. ("ثروت ملي اصلي كشورمان برآمده از كار نيروي انساني و منابع طبيعي غني آن است

 
 داري مخدوش بر جامعه ايران حاكمروابط و مناسبات توليدي عقب مانده سرمايهحزب توده با حركت از اين امر كه 

تئوري رشد نيروهاي مولده را پذيرفته و در پي آن است كه در درجه كه خود اين امر بسيار نسبي و ناگوياست،  است
داري ايران دست زند كه امكان گذار به مرحله انقالب سوسياليستي را كه نخست به تقويت آن عواملي در اقتصاد سرمايه

رسد، و ديگر مخدوش نيست، وهاي مولده به مرحله بلوغ مياي از سطح رشد نيرمعلوم نيست چه موقع و در چه درجه
 . فراهم آورد

همه . شودداند كه ايران هرگز از يك كشور در حال رشد به يك كشور ايستا و غير متحرك بدل نميهر عقل سالمي مي
پس اين . پاياني نيستهمه جوامع پويا هستند و نه ايستا و بر اين رشد نيروهاي مولده هرگز . جوامع در حال رشد هستند

ادعا كه ايران كشور در حال رشد است، بيان هيچ چيز نيست، زيرا همه كشورها از جمله آمريكا و آلمان نيز در حال رشد 
يك اصل ديالكتيكي است  ،رشد كه بيان حركت است. رشد يك امر نسبي است و به مرحله انقالب ربطي ندارد. هستند

البته رشد نيروهاي مولده يك خاصيت دارد كه . و طبيعت وموجودات زنده صادق استو اين اصل در مورد همه اشياء 
توان با استناد مرتب به آن از رهبري انقالب سوسياليستي چشم پوشيد و آنرا به روز قيامت و ظهور حضرت محول مي
ولي در  ،سازدميآنرا فراهم وموجبات تقويت  شدهداري اين تئوري اين خاصيت را دارد كه در عمل هوادار سرمايه .كرد

-مي غير قابل وصول صحبت ارگر مرتب از سوسياليسمِككمونيستها و كادرها و فريب طبقه روحيه تئوري براي تسكين 

 .رويزيونيسم يعني همين. كند
گذارد هاي تئوريكش را كنار ميريزد و پوستهحزب توده مجددا در توضيح مرحله انقالب ايران كنه تفكرش را بيرون مي

 : افزايدمي و
 
حزب  .... هاي گوناگون زندگي مردم را دربر گيرد، نيازمند است، كه عرصهتحولي بنيادينبر اين اساس، ميهن ما به "

داري، در چون نظام سرمايهاخير در جامعه ما، معتقد است كه،  داري قرنبر اساس تجربه خود از رشد سرمايهتوده ايران، 
ماندگي و بيعدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه هايي همچون عقبتواند معضلكشور ما نمي هر شكل سياسي آن، در

 -اجتماعي  كه هدف را فراگرفته است، حل كند، بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقالب ملي و دموكراتيك قرار دارد
 )تكيه از توفان.("كرد توان بدينسان تعريفاقتصادي چنين انقالبي را مي

 
در ايران پديد  هاي گوناگون زندگي مردمتحولي بنيادين در عرصهبر اساس نظر حزب توده پس بايد كوهي زائيده شود و 

دار و دور باطل است به خنده ،براي انجام اين كار بنياديناستدالل حزب توده ايران . رودوگرنه كاري از پيش نمي. آيد

چون نظام ": آوردحزب توده ايران مي. "ا كف دست مو نداردزير/ موستداني كف دست از چه بي"مصداق 

ماندگي و بيعدالتي دهشتناكي كه هايي همچون عقبتواند معضلداري، در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نميسرمايه

بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقالب " موستكف دستش بيو  "سرتاپاي جامعه را فراگرفته است، حل كند



۱۵۰ 
 

مانده عقب داريكف دستش مو ندارد يعني همان نظام سرمايهداري كه يعني سرمايه "لي و دموكراتيكم

تا شايد بشود از اين دور باطل روزي سوسياليسم . ماندباقي مي ، در هر شكل سياسي آنپر معضل و دهشتناك

 محدود كردنِ": زندب توه چنين رقم ميرا خود حزدارانه است دموكراتيك كه سرمايه–وظيفه انقالب ملي. بيرون بيايد
عده انگشت شماري از يي كه در اختيار باز تقسيمِ امكانهاي مادي و ثروتهاي انباشته شده داري بزرگ؛رشد سرمايه

 )تكيه از توفان.("...قرار دارد؛نهادهاي انگلي وابسته به سران رژيم 
 

داران كالن داري و كاستن از نفوذ سرمايهدر پي توسعه سرمايهدموكراتيك -يعني حزب توده ايران در مرحله انقالب ملي
داري را در ايران با شركت در حكومت و خواهد نظام سرمايهيعني حزب توده مي. داران بروكرات استو تضعيف سرمايه

-بداد ولياين همكاري در شكل ائتالف ملي براي بركناري است. همكاري با بخشي از بورژوازي صنعتي و ملي حفظ كند

داري بدون حزب توده معتقد است كه اين تحول و توسعه سرمايه .گيردفقيه آنهم از طريق مسالمت آميز صورت مي
 :آوردرن عملي نيست به اين جهت در همانجا مييا حضور حزب توده

 
معتقد است كه،  اقتصادي كنوني جامعه ما،-ماندگي روابط اجتماعيحزب توده ايران همچنان، با توجه به سطح عقب"

چنين تحولي به بسيج نيرو در گستره جامعه، و اتحادي توانمند از نيروهاي تحول خواه و پيشرو، به ويژه جنبش كارگري 
  ".و كمونيستي ايران، احتياج دارد

 
نقش كارگران را نيز در اين چارچوب با انصراف از كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا،  ،همان سند ٧٩و در صفحه 

 : نويسدتحت رهبري حزب توده ايران تعيين كرده ميداري حكومت متكي برنظام سرمايه
 
ها، خانهحزب توده ايران خواهانِ شركت نماينده مستقيم كارگران در مديريت صنايع، واحدهاي توليدي كشور، وزارت... "

 "...و نهادهاي رسمي دولتي است
 
مترقي و آزادي خواه كشور را در شرايط كنوني، طرد رژيم ديكتاتوري مهمترين وظيفه نيروهاي حزب توده ايران، "

و معتقد است كه، مهمترين گام در اين راه، برپايي  كندواليت فقيه، و روي كار آمدن يك دولت ائتالف ملي، ارزيابي مي
 ).فانتكيه همه جا از تو).(٧١و  ٧٠برنامه حزب صفحات (".يك جبهه وسيع مردمي و ضد استبدادي است

 
ارگر و حضور حزب توده ايران نياز داري به بسيج طبقه كتوسعه سرمايهبراي ماند اين است كه چرا پرسشي كه باقي مي

طبيعتا با چنين دركي از . انجام دهدبا رهبري و دست خود ؟ مگر خود بورژوازي ايران چالق است كه اين كار را هست
نيازي به يك حزب ماركسيستي هرگز ما  ،شرايط عيني و ذهني انقالب ازمعضالت جامعه ايران، از مرحله انقالب، 

برنامه . نداريم ،قدرت ديكتاتور پرولتاريا باشدتوسل به لنينيستي كه خواهان انقالب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم با 
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ريب كمونيستها عبارات حزب توده ايران وداع آشكار با كمونيسم و سوسياليسم در عمل است در حالي كه مرتب براي ف
  .رويزيونيسم يعني همين .آويزدكمونيستي را به گردنش مي

 
خواهد در ايران اش را براي اينكه سوءتفاهمي پيش نيايد كه گوئي ميحزب توده در جاي ديگر نيز خطوط اساسي برنامه

 :آوردسوسياليسم را مستقر كند و يا به رهبري يك انقالب اجتماعي دست زند، مي
  
ايِ جامعه، هدف به وجود آوردن تغييرهاي بنيادي و گذرِ مرحلهاقتصادي حزب ما، همواره با  -هاي اجتماعي برنامه"

محور تاكتيكي مبارزه ما، باال بردن آگاهي و بسيج طبقه كارگر، . اندمطابق با شرايط مادي و ذهني آن، تدوين شده
از اين . ه وجود آوردن پيوند ميان شرايط ذهني و عيني جامعه استبورژوازي، در بقشرهاي زحمتكش، و از جمله خرده

ها بر را مشروط به بسيج توده دموكراتيك -ملي  ◌ٔ گذر به مرحله، و طرد ديكتاتوري واليت فقيهروي، در برهه كنوني، 
 ).همه جا تكيه از توفان است(".دانيممبناي خواستهاي بيدرنگ مادي آنان مي

 
، "اي جامعهگذر مرحله"، "تغييرهاي بنيادي"، "هدف". نظر ادبيات ماركسيستي به كلي بي معناستاين عبارت اخير از 

ناروشني بكوشند و به گمراهي دامن زنند و ايجاد توانند در ، عباراتي هستند كه بايد تا مي"مطابق شرايط مادي و ذهني"
 .نددر دل خواننده رعب و وحشت از فيض كماالت نگارندگان ايجاد نماي

كند كه ايران حتي در مرحله انقالب ملي و دمكراتيك نيز قرار ندارد و براي گذر در اين گفتار حزب توده ايران روشن مي
اگر ما برنامه اين حزب را براي انقالب كالبد شكافي كنيم . شود ديكتاتوري واليت فقيه طردبه اين مرحله نخست بايد 

 : آيدبه صورت زير در مي
-بايد سرمايه. ماندگي جامعه و ناكافي بودن رشد نيروهاي مولده بايد صرفنظر كردوسياليستي به علت عقباز انقالب س

ماندگي رها داري ايران از اين عقبداري ملي را تقويت نمود تا رشد عالي نيروهاي مولده ممكن گردد و جامعه سرمايه
دموكراتيك گذاشت كه همكاري با بورژوازي ايران را كه  -شود، براي تحقق اين خواستها بايد پا به مرحله تحوالت ملي

به ويژه  ،دارند يشتا رسيدن به اين شرايط مردم ميهن ما راه طوالني در پ. ردآودهد فراهم به نظريه واليت فقيه تن نمي
توري واليت نخست مبارزه براي طرد ديكتاكنيم پس تكرار مي. اگر رهبري مبارزاتشان به دست حزب توده ايران بيفتد

آماج انتقاد را ولي فقيه نيست و تنها شيوه مستبدانه وي  ، بعد از طرد اين ديكتاتوري كه هنوز به مفهوم طرد خودفقيه
 تمناسباماندگي در اين دوره ما بايد با عقب. كنيمگذر ميانقالب دموكراتيك -ملي ازه به مرحله، آنوقت ما تگرفته است

كرده به رشد نيروهاي مولده ياري رسانيم تا بتوانيم وارد مرحله بعدي انقالب يعني مرحله  ايران مبارزهجامعه توليدي 
كشد به ذهنيات رهبران رويزيونيست حزب توده اينكه چند قرن براي گذر به اين مرحله طول مي. سوسياليستي بشويم
تحقق سياستهاي نئوليبرالي ار جهاني در زير فشخواهند در دوران تسلط امپرياليسم، كند كه ميايران ربط پيدا مي

آنهم  ،به خودكفائي و رشد نيروهاي مولدهرا در ايران داري سرمايه ،اقتصادي و نابودي اقتصاد مستقل و ملي كشورها
كه آبها از و تازه در اين مرحله . ندانبدون داشتن رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا و در همدستي با بورژوازي ايران برس

نيز بايد به شرايط عيني و ذهني انقالب براي در دست گرفتن قدرت براي انجام انقالب سوسياليستي  ،افتاد آسياب
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ها همانگونه كه نشان داديم مخدوش و اين تئوري. سياسي توجه كنيم وگرنه انجام و پيروزي سوسياليسم ممكن نيست
دمكراتيك انقالب را طرد ديكتاتوري واليت -له ملياگر واقعا حزب توده ايران شرط گذار به مرح .ضدماركسيستي است

 ملي مرحلههدف (هم در زير سلطه امپرياليسم قرار داردهم اكنون، روشن بگويد كه ايران  طوربه بايد ،داندفقيه مي
مردم  خواند تافرا ميمنطقا اين تئوري ). انقالب دمكراتيكمرحله هدف (و هم در زير سلطه فئوداليسم واقع است) انقالب

وسيله هم دست امپرياليسم را از اين زيرا به  ،ولي فقيه دست زنند به طرد ديكتاتوريِ نخستايران در شرايط كنوني 
براي ما معلوم نيست به چه آنوقت با اين منطق . كشندكنند و هم فئودالها را از قدرت سياسي به پائين ميايران كوتاه مي

هاي گمراه كننده بافيي و تئوريئاين همه تناقض گو ؟كندبودن ايران صحبت مي داريدليل حزب توده ايران از سرمايه
ستان و وداند كه براي انجام انقالب و تعيين خط مشي مربوط به آن بايد دبراي چيست؟ هر ماركسيست لنينيستي مي

ديكتاتوري واليت فقيه كه دمكراتيك و انقالب سوسياليستي و يا طرد -در مرحله انقالب ملي. دشمنان آن معلوم باشند
. متحدان متفاوتي وجود دارند ،دمكراتيك توصيف شده-به منزله سد گذار به مرحله انقالب ملياز نظر حزب توده ايران 

شود مراحل به اين جهت نمي. فردا دشمن انقالب خواهد شد ،ت انقالب استمتحدي كه امروز در اين مرحله دوس
و مرزهاي ميان دوست و دشمن را مخدوش  ي و ذهني را مانند نخود و لوبيا قاطي كردانقالب و تاكتيكها و شرايط عين

  .نمود
نمايد ها يك هدف را دنبال ميبافيحزب توده ايران كه يك سياست پراگماتيستي و بدون آرمان دارد از اين همه تئوري

بر اساس اين تحليل بخشي از حاكميت را حزب توده ايران . و آنهم همدستي با جناح ضد واليت فقيه در حاكميت است
همدستي و همكاري خويش با آنها،  "دمكراتيك-ملي"اختراعي  يداند و به بهانه گذر به مرحلهمتحد خويش مي

شركت در انتخابات، تالش براي شركت در حكومت و سازش طبقاتي با حاكميت را مانند همه احزاب رويزيونيستي از 
هم  ١٣٥٧داري اسالمي را كه با انقالب بهمن حزب توده ايران اساسا جمهوري سرمايه. ردآوآمال خويش به حساب مي

سد  ،است و ايران را در مرحله انقالب سوسياليستي قرار داده مرحله ملي و هم مرحله ضد فئودالي را پشت سر گذارده
با بخشي از حاكميت و سازشكاري و زيرا در آن صورت امكان همدستي  ،كندگذار به مرحله سوسياليستي ارزيابي نمي

 .دهدرفرميسم خويش را از دست مي
رسد كه ما با تحليل ي ميهائبرنامه خود چگونه به همان جمعبند ٧٥و  ٧٤ببينيد كه حزب توده ايران در صفحات 

در پي ايجاد يك  حزب توده ايران در اين برهه از زمان. خواننده نشان داديم رايسياسي و تاريخي ماهيت آنرا ب ،تئوريك
 :اي از اهداف آن را چنين بيان كرده استاست كه پاره جبهه واحد ضد ديكتاتوري

 

 برنامه و هدفهاي جبهه -ب "

هاي زير را ضروري و عملي كردن برنامه ...كند؛ مبارزه مي... ، طرد رژيم واليت فقيهجبهه واحد ضد استبدادي، براي 
 :داندمي

تبلور آشكار و صريح ديكتاتوري  مچون نهادي به منظور اعمال اراده يك فرد بر جامعه، كهه، طرد رژيم واليت فقيه•
 ؛فردي است

 ؛استقرار دموكراسي و نهادينه كردن آن•



۱۵۳ 
 

-، و تدوين برنامهمحروميت شديد در جامعه رفع، با هدف استقرار يك حكومت ائتالف مليجدايي دين از حكومت، و •

 ).تكيه همه جا از توفان(."...لت اجتماعي، و تأمين استقالل و حاكميت ملي؛هاي اقتصادي براي تحقق عدا
 

در صدد "اش نامهربلكه ب ،داري را از بين ببردنويسد كه قصد ندارد سرمايهاش ميبرنامه ٨٣حزب توده ايران در صفحه 
دقيقتر  "گيهاي كليديويژه"به عنوان و سپس آنرا  "اندها و سوداگري خصوصي تنظيم شدهمحدود كردن نقش سرمايه

 :كندبيان مي
 
 سازي و پاسخگو بودن تمام نهادهاي مدني و دولتي؛ به وسيله شفاف داري بوروكراتيكسرمايهمبارزه براي محو كامل •"
هاي خصوصي در جهت توسعه و كارگيري سرمايهگري غيرتوليدي با بهفعاليتهاي داللي و واسطهمحو نقش محوري •

، كوچك سازي حجم هاي مالي خصوصيسرمايهاولين گامهاي اساسي در محو نقش محوري . و نه برعكس، رشد كشور
هاي سرمايهو تغيير جهت دادن  هاي كالن خصوصيتمركز سرمايههاي خصوصي به صورت عام، جلوگيري از سرمايه

 افزا است؛ غيرتوليدي به سوي فعاليتهاي توليديِ ارزش
هاي بخش توليدي در برآورده كردن احتياج ◌ٔ يل نقش فعاليتهاي وارداتي به عامل تكميل كنندهبه عبارت ديگر، تعد... •

تكيه )(٨٤و  ٨٣صفحات ("...؛ گسترش توليد مليمصرفي جامعه، با رعايت اكيد قانونهاي مالياتي و گمركي در حفاظت و 
 ).همه جا از توفان

 
-سرمايههاي پوچ دست كشيده و در پي تقويت وسياليسم به بهانهدهد كه حزب توده ايران از سها نشان ميهمين نمونه

الزاما (مضمون مبارزه آنها را از نظر سياسي طرد واليت فقيه. است ائتالف مليبا شركت در حكومت در يك  داري ملي
-سرمايه داري است كه از، استقرار يك حكومت سرمايه)توفان-تنيس و اعمال قهر طبقاتي انقالبي به مفهوم سرنگوني

حزب توده . كه در توليد و نه در تجارت و سوداگري مالي و بازار بورس فعالند، تشكيل شود داران خرد و غير بروكراتيك
باشد و تمام سياستها و تاكتيكهاي حزب توده ايران براي چند دهه  چنين ائتالف مليكند تا يك پاي ايران مبارزه مي

ربيت ت انصراف از انقالبي وطبقاتي انصراف از قهر :اين شالوده ريخته شده است اخير كه فرجامي بر آن متصور نيست بر
و دموكراسي  "دموكراسي ناب"ت با ترها، انقالبي و شناخت به دشمن ملي و طبقاتي با اين روحيهو طبقه كارگر مردم 

اش، ايمان به معجزات ريبنده، ايمان كور به دشمن طبقاتي و سوگندهاي ف"گذار مسالمت آميز"تبليغ تئوري ، "نهادينه
، اتخاذ سياست سازش طبقاتي به جاي ، به طبقه و به مردمقانون و سحر و جادوي طبقاتي و تجويز آن به اعضايش

 . مبارزه طبقاتي و به گمراه كشيدن مردم
بارزه كنند و به تدريج بدون مبا نيروهاي ملي شركت مي ائتالف مليمضحك است كه كساني فكر كنند كه در يك 

حكومت را به سمت تحقق دموكراسي عميق و عدالت اجتماعي و تحقق  اي مردمي،، بدون نيروي مسلح تودهطبقاتي
كنند و به ورند و مستقر ميآدهند و با دوز و كلك يكباره سوسياليسم را از آستين در ميخواستهاي كارگري سوق مي

سياست فريب  ،اين سياست. اند دست آنها را بخوانندتوانستهكه ن خندندداري و امپرياليسم جهاني ميريش سرمايه
  .داري نيست، سياست فريب مردم و تسكين و به آرامش طلبيدن آنهاستامپرياليسم و ارتجاع سرمايه
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همه به كمونيستها  زدموكراسي بيش ا. روشن است كه كمونيستها بزرگترين و پيگيرترين مبارزان راه دموكراسي هستند

تر گشته در صحنه حضور داشته و در ها سياسيدامنه و عمق دموكراسي بيشتر باشد و توده هكند زيرا هر چخدمت مي
، به همان داشته باشندبوجود آورده و را ... سرنوشت خويش دخالت كنند، مطبوعات آزاد خويش، سازمانهاي آزاد خويش و

افزايش داده به بسيج و تربيت آنها بپردازند و آنها را با تر است كه درجه آگاهي آنها را براي كمونيستها راحت نسبت
در سازمانهاي صنفي و سياسي خويش بتوانند از خواستهاي خويش دفاع كرده و در تجربه  دانش علمي مسلح كرده تا

عملي درك كنند كه تنها با كسب قدرت سياسي امكان تحقق همه اين خواستها و آزادي همه اجتماع و حفظ و تعميق 
بهترين وسيله براي گذار قهرآميز به  ،تشديد مبارزه طبقاتي و دموكراسي وسيع و عميق تحقق. نرا خواهند داشتآ

قدرت سياسي را به دست  ،ترين جوامع كنوني جهان نيز نمي شود بدون توسل به قهردر موكراتيك. سوسياليسم است
و از توانيد حقايق را به گوش طبقه كارگر برسانيد ري ميبهتوجه  هشما ب دموكراتيكداري ولي در جوامع سرمايه. آورد

 يك وجه از فعاليت لذا مبارزه براي تحقق دموكراسي. ري استفاده كنيداداكميت سرمايهسنگرها براي مبارزه با ح
تماد اعو هاي اجتماعي به مبارزه برخاسته ها و گروهبايد با هرگونه تعدي و سركوب در مورد اقليت كهكمونيستهاست 

ا خود واليت طرد استبداد واليت فقيه، و ي. عمومي را به دست آورند تا در مبارزه سياسي در راس مبارزه مردم قرار گيرند
هر . ضد بشري و ضد دموكراتيك در چارچوب جمهوري اسالمي به خودي خود نادرست نيست فقيه، طرد همه قوانين

مرحله . ولي اين مبارزات ربطي به مرحله انقالب ندارد ،كندزه ميهاي ضد خفقان مبارانسان دموكراتي در اين عرصه
حتي كمونيستهاي آمريكا و  .وجود دارد كنند كه در كشوري دموكراسي كمتر يا بيشترانقالب را بر اين مبنا تعيين نمي

هاي دستآورد مبارزه تودهدموكراسي يك . آلمان، در فرانسه و يا ايتاليا نيز بايد براي دمكراسي و تعميق آن مبارزه كنند
اند زحمتكش بشر است كه آنرا در مبارزه با مستبدان حاكميت در طي تاريخ با فداكاري و نثار خون خويش به دست آورده

تن نياي نيست كه يكبار به وجود آيد و روئدمكراسي پديده. مصون دارندو بايد همواره آنرا از تعدي و تجاوز مستبدان 
در همه جوامع طبقاتي بايد براي دموكراسي، حفظ آن و تعميق آن مبارزه كرد وگرنه مستبدان . م نباشدبوده و آماج تهاج

فراهم  امانع خويش را مجدداعمال سلطه بي گردانند تاباز ميآنرا از بين برده و جامعه را به شرايط اختناق قبل از آن 
داري نيست و بايد امپرياليستي و يا سرمايهديگر كه آمريكا  شود نتيجه گرفتاز اين مبارزه و درجه شدت آن نمي .آورند

حزب توده ايران به علت سياست . دمكراتيك و نه انقالب سوسياليستي صورت گيرد-در آن كشورها انقالب ملي
بر يك خواست قابل فهم عمومي در ايران، براي مردمي كه تشنه آزادي با تكيه سازشكارانه و ضد سوسياليستي خويش 

اندازد و مردم را با ميرا به دور اين درد داروي درمان واقعي  اندو سالها از استبداد زجر كشيده دموكراسي هستندو 
ها راه همدستي در حاكميت را حزب توده ايران با اين مخلوط كردن مفاهيم و مقوله. دهدقرصهاي مسكن دلداري مي

دهد و اين در حالي است كه اساس انتخابات تقلبي ح طلبان راي ميكند، به اصالدر انتخابات شركت مي. آوردفراهم مي
حتي حزب توده ايران . است و نمايندگان مردم و هواداران دموكراسي و ضد امپرياليست حق شركت در انتخابات را ندارند

ركت دارند و خودشان كه در حاكميت شدر جهت منافع سياسي نيز قابدستمال دست اصالح طلبان است تا از تبليغاتش 
 ،قبول دارند ،گردند و همه اين قوانين ضد دمكراتيك را تا آنجا كه تامين كننده منافع آنهاستبه دنبال مشروعيت مي

حزبي كه حدود سي سال به جاي مبارزه براي استقرار دموكراسي در ايران به عنوان يك شعار بسيج كننده . استفاده كنند
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گيرد و به مردم ايران واليت فقيه نيز هست و قلب رژيم جمهوري اسالمي را نشانه مي كه در برگيرنده طرد ،و تبليغاتي
 اي برطلبان است و صدمهفقط در يك عرصه كه به نفع اصالح مردم را ،دهدنيز آموزش درستي در مبارزه طبقاتي مي

 .بردمردم را به گمراهي مياين حزب   ،فرا بخواندمبارزه به  ،زندرژيم واليت فقيه و يا رژيم جمهوري اسالمي نمي بنياد
با رژيم است و ربطي به دموكراسي و  خطركاري به منزله اپوزيسيون بيهاي حزب توده ايران براي همبافيتمام تئوري

     .به سوسياليسم رسدمبارزه ضد امپرياليستي ندارد چه ب
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 يكگري در مقوالت ملي و دموكراتمغلطه
انقالبي براي كسب  ،ما نشان داديم كه انقالب دموكراتيك. كندحزب رويزيونيستي توده ايران در اين مقوالت مغلطه مي

وقتي ما از انقالب دموكراتيك يا مرحله دموكراتيك انقالب . داري و برچيدن مناسبات فئودالي استزمين، توسعه سرمايه
حال حزب توده ايران مرحله انقالب دموكراتيك و انقالب دهقاني را با . اريمكنيم، دقيقا به اين مفهوم نظر دصحبت مي

 .اين مقوالت ربطي به هم ندارند. كندمخلوط مي مبارزه دموكراتيك، مطالبات دموكراتيك
در فئوداليسم  حتي بقايايداري كه جامعه سرمايهيك در  همچنانمطالبات دموكراتيك و مبارزه براي تحقق دموكراسي 

طبقه كارگر هميشه بايد براي حقوق و خواستهاي دموكراتيك خود مبارزه كند، زنان، . استندارد، مطرح وجود  آن
داري، استبداد عريانِ سرمايه سرمايه نظاماگر در يك . كنند و بايد بكنندجوانان، دانشجويان نيز در اين عرصه مبارزه مي

باشد، طبيعتا بايد براي تحقق دموكراسي، حقوق و مطالبات حاكم و يا ديكتاتوري پوشيده بورژوازي بر سركار 
داران حتي ها نقض شده و هميشه در دوران معاصر توسط سرمايهكه هميشه در طي تاريخ توسط حاكميت ،دموكراتيك

 ردهداري توسط طبقات مسلط حاكمه با توجه به توازن قواي طبقاتي به زير پا گذاترين ممالك سرمايهدر دموكراتيك
اين مبارزه . دفاع برخاستده است بهمدستآوردهاي بشريت كه در طي قرنها مبارزه به چنگ آ شده است، مبارزه كرد و از

. يك مبارزه ماهيتا بورژوائي و براي تحقق حقوق بورژوائي بوده و ربطي هم به سطح رشد نيروهاي مولده نخواهد داشت
در تمام . وكراتيك توجه كرد و الزم است كه در آمريكا، آلمان و يا فرانسهدر ايران استبدادي همانقدر بايد به مبارزه دم

كنند  شركت نموده و سعي در آنحمايت كرده و حتي  جود دارد و كمونيستها بايد از آناين ممالك مبارزه دموكراتيك و
-موكراتيك را كه هر ماه ميگونه فعاليتهاي روزانه دبازي است كه كسي بخواهد اينشعبده. دست گيرندرهبري آنرا به

، پاياني ندارد ندمسلط هست ستمگر تواند موضوعش عوض شود و مركز ثقلش تغيير كند، و حيات آن تا زماني كه طبقات
. اي كه طبيعتا پاياني بر آن متصور نيستجا بزند، مرحله مرحله انقالبو در همه ممالك طبقاتي نيز وجود خواهد داشت، 

مرحله انقالب "خورد جامعه داد تا رويزيونيستها قانع شوند كه بايد به "معجون دموكراسي"اين معلوم نيست چقدر از 
خالصه اينكه مخدوش كردن مرزها، مخلوط كردن مفاهيم و مقوالت، . پايان رسيده استمدتهاست به "دموكراتيك

 .انداذ كردهفكري و انصراف از انقالب اتخاي است كه رويزيونيستها براي ايجاد آشفتهشيوه
و در درجه  انقالب ملي انقالبي است كه بر ضد سلطه خارجي، برضد استعمار و امپرياليسم. نكته بعدي انقالب ملي است

كنيم، اين مرحله مبتني صحبت ميملي وقتي ما از مرحله انقالب . باشدميكشور براي كسب استقالل سياسي  نخست
از بدو تسلط امپرياليسم برجامعه، اين تضاد . دهدميحيات را جامعه  بر وضعيت عيني مشخصي است كه تضاد اساسي

اين تضاد عيني است و در طول . پديد آمده و تا طرد امپرياليسم و تاراندن اجانب از كشور، اين تضاد وجود خواهد داشت
مستعمره بوده است، آنوقت ، يك كشور نيمهايران اگر كشور ما. كندتمام مرحله ماندگار است و لحظه به لحظه تغيير نمي

هزار مستشار نظامي آمريكائي و  ٥٠اخراج امپرياليسم، خروج از پيمان سنتو، برهم زدن پيمانهاي نظامي، اخراج 
ماال مرحله انقالب ملي . معني قطع دست امپرياليسم و كسب استقالل ايران استبه... دستگاهاي عظيم استراق سمع و

رويزيونيستها . شود مرتب از مرحله انقالب ملي و دموكراتيك سخن گفتو لذا نمي. است پايان رسيدههم در ايران به
اند و آن اينكه هر اقدام حاكميت كه با خسران و خرابي، هم راه حل رويزيونيستي پيدا كرده "ملي"براي مقوله 

را با منظور مبارزه با امپرياليسم  سوءمديريت همراه است، بيكباره اقدامي مغاير منافع ملي بيان شده و مفاهيم ملي به
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نتايج عملي تصميمات سياسي ناصحيح روز، كه به هر صورت به كشور، جدا از ماهيت آنها و مرحله انقالب و تحولشان 
ولي كسي كه در اثر . دهدكنند، همتراز قرار ميدار ميزنند و منافع مردم و ملي را به اين مفهوم داخلي خدشهصدمه مي

زند، الزاما نوكر امپرياليسم نيست و كشور ايران را به نيمه مستعمره نادرست سياسي به كشور صدمه مييك تصميم 
محل ماند و ايران را بهامپرياليسم بدل نكرده است، ولي كسي كه نوكر امپرياليسم است و نوكر امپرياليسم باقي مي

نيز عمال به نفع كشور و همه مردم تمام شود باز حكومت تاخت و تاز امپرياليستها بدل كرده است حتي اگر چند اقدامش 
-تجربگي، اطالعات ناكافي يا نادرست، ناآشنائي، اهمالاين قبيل اقدامات كه در اثر ندانم كاري، بي. ملي نخواهد بود

عمومي و كاري، ارزيابي ذهني و يا حتي بدتر در اثر رشوه خواري و فساد اداري منجر به ضربه خوردن به مصالح ملي، 
تواند در يك كشور سوسياليستي و يا انقالبي هم رخ دهد، ولي در نتيجه آن مرحله انقالب عوض مردمي شود، حتي مي

رويزيونيستها با اين التقاط مقوالت و مفاهيم در درك مرحله ملي انقالب به مفهوم ضدامپرياليستي و اقدامات . شودنمي
مرحله انقالب ملي هستند، ايران را بيكباره در  كامال متفاوتملي كه مسايلي  مصالح زائي به ضرر مردم، عموم وخسران

اي اختراعي و براي انصراف از انجام انقالب سوسياليستي و تالش در جهت دهند كه مرحلهقرار مي و دموكراتيك
ام رسيد و بساط در انقالب بهمن انقالب ملي به انج.  سرنگوني رژيمي است كه سد راه دموكراسي در ايران است

بقاياي وجود . در ايران برچيده شده بود ،و چه حتي از نظر سياسي يچه از نظر اقتصادي و حقوق ،فئوداليسم از قبل
هاي حزب رويزيونيستي توده تنها براي توجيه و پيدا اين تئوري. دهدمرحله انقالب را تغيير نميدر كشور فئوداليسم 

 .  ومت استكردن راهي براي كنار آمدن با حك
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 مضمون دوران ما  
نهضت كارگري ) استراتژي(، مشي عمومي١٩٦٠در اعالميه  جلسه مشاوره نمايندگان احزاب كمونيست و كارگري مورخ 

در اين اعالميه خصلت دوران . اين مشي عمومي ناشي از خصلت دوران معاصرست. در مقياس جهاني تدوين شده است
داري به سوسياليسم است، گذاري كه اش گذار از سرمايهدوران ما كه مضمون عمده": تعريف شده استمعاصر اينگونه 

با انقالب كبير سوسياليستي اكتبر شروع شد، دوران مبارزه دو سيستم اجتماعي متفاوت، دورانهاي انقالبهاي 
. ستعمراتي استمبرافتادن سيستمم دوران فروريختن امپرياليسم و . بخش ملي استسوسياليستي و انقالبهاي نجات

گذارند، دوران پيروزي سوسياليسم و كمونيسم در دوراني است كه هر روز خلقهاي جديدي به راه سوسياليسم گام مي
  "مقياس جهاني است

مجموعه  "برخي مسايل حاد انقالب ايران"احسان طبري از رهبران و تئوريسينهاي حزب توده ايران در اثر خود به نام 
در  "دوران تاريخي ما و سمت عمده مبارزه"منتشر شده است، در مقاله  "مردم"كه به صورت ضميمه   ١٣٥٨مقاالت 

داري، خصيصه اساسي دوران كنوني انتقال تدريجي جامعه بشري از نظام سرمايه": آوردتوضيح خصلت دوران ما مي
هاي ر، به نظام سوسياليستي است، يعني نظامي كه پايهكشي فرد از فرد و ملتي از ملت ديگآخرين نظام مبتني بربهره

زدايد و جوامع انساني را از جنگها و تناقضات كشي را به تدريج مياقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين بهره
 .سازدرهاند و براي مبدل شدن به يك جامعه جهاني متحد و برادر آماده ميمختلف مي

-شود از نبرد دو سيستم سوسياليسم و سرمايهاش، به ناچار عبارت مينتيجه خصيصه اساسيمسئله مركزي دوران ما، در 

و در (داري جهانيو سيستم سرمايه) و در مركز آن اتحاد جماهير شوروي(بين سيستم سوسياليستي جهاني: داري، يعني
وي سوسياليستي و اياالت متحده آمريكا اي كه اكنون بين اتحاد جماهير شور، لذا مبارزه)مركز آن اياالت متحده آمريكا

هاي كوچكي مانند ما، هر دو قطب اين مبارزه را همتا و همانند نيست كه خلق "دو ابرقدرت صنعتيِ"گذرد، مبارزه مي
ايست كه در آن تناقض اساسي جامعه بشري، تناقض كار و اين مبارزه. هم ارز تلقي كنند و نسبت بدان القيد باشند

توانند و نبايد القيد وبي ها به آن نميدهان، تناقض عدالت و ظلم منعكس شده و خلقكشان و بهرهقض بهرهسرمايه، تنا
 ).٥و  ٤صفحات (".طرف بمانند

مورد  خصلت اساسي دوران كنونيحال به برنامه حزب توده ايران در كنگره ششم مراجعه كنيم و درك امروزي آنها را از 
 جزمگرايي به اعتقاداتمان، به بندي پاي سبب به را، ما كه كساني به ما پاسخ ": نويسندآنها مي. بررسي قرار دهيم

لنينيسم، جهانبينيِ پويايي است كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند  -ماركسيسم: كنند، روشن استمي متهم
انديشي و ت علم و بينش بشر، باريككند، و همراه با پيشرفيابد، بسط پيدا ميطبقاتي، صيقل مي -مبارزه اجتماعي 

خصلت و مضمونِ اساسي دوران كنوني جامعه بشري، دورانِ گذار از : بر پايه چنين دركي، به اعتقاد ما. شودتصريح مي
اي است كه در آن، جامعه اقتصادي برتر و مترقي -داريِ جهاني شده و عميقاً انحصاري به صورت بنديِ اجتماعيسرمايه

بهره كشيِ انسان از انسان رها گرديده و زمينه هاي عملي شدنِ عدالت اجتماعي را بر پايه از بين بردن نظام از بندهاي 

دوران كنوني ما، دوران تحولهاي عظيم فنآورانه، دوران پيشرفتهاي بزرگ و . طبقاتي بنا كرده است

كردن جامعه يي نو  سرنوشت ساز علمي، و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا

انقالب كبير . يي بودجهان، در آغاز قرن بيستم، شاهد نخستين تالش بشر در بر پا كردن چنين جامعه. است
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سوسياليستي اكتبر، سيماي جهان كهنه را دگرگون كرد، و ثابت كرد كه نظريه هاي مبتني بر ابدي و ازلي بودنِ 
باري غني از تجربه و دست آوردهاي جهان، در آغاز هزاره سوم، با كوله. اي بيش نيستندداري، ادعاهاي بي پايهسرمايه

ها و دستاوردها، و با سالح همين جهانبينيِ علمي است كه رود، و در پرتو اين تجربهعلمي و عملي بر دوش به پيش مي
 ).كيه همه جا از توفان، تهللانشا(".بشر خواهد توانست جامعه برتر و انساني، يعني جامعه سوسياليستي، را بنا كند

گاه رويزيونيستها، بيكباره به اين ترتيب با فروپاشي امپراتوري سوسيال امپرياليستي شوروي و اقمارش يعني اين قبله
در اين . در كار نيست داريتضاد اساسي ميان سوسياليسم و سرمايهخصلت اساسي جهان كنوني تغيير كرده است و ديگر 

رود كه بعد از آن گويا آنها سياليستي كه براي نخستين بار چهره جهان را تغيير داد سخن ميگفتار از شكست شوروي سو
ديگر شاهد نخستين تالش نبوده بلكه شاهد تالشهاي بعدي نيز براي استقرار سوسياليسم خواهند بود، ولي در حال 

بار غني دستآوردهاي علمي در كوله حاضر سوسياليسمي در كار نيست و حزب توده ايران با استفاده و آموزش از اين
به اين . آينده خواهد توانست جامعه برتر و انساني، كه همان جامعه سوسياليستي باشد كه اكنون وجود ندارد بنا كند

دوران كنوني ": كند و اين حزب شاهد نخستين تغيير دوران شده استجهت مفهوم دوران حزب توده ايران تغيير مي

ساز علمي، و دوران رشد عظيم فنآورانه، دوران پيشرفتهاي بزرگ و سرنوشت ما، دوران تحولهاي

اين تعريف در اين است  "خوبي". "بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه يي نو است

ه طبقاتي روز شده است، ولي به درد مبارزكه در آينده دور و نزديك نيازي به تغيير نخواهد داشت و هميشه صحيح و به
كه از طرح پيشنهادي  ٤٩٠شماره  ١٣٧٥مهرماه  ١٧البته حزب توده ايران در سند ضميمه  نامه مردم در . خوردنمي

. راند، در مورد تعريف دوران، فرمول روشنتري ارائه داده كه كنگره آنرا نادرست ارزيابي كرده و تغيير داده استسخن مي
كي است كه به گمان ما، خصلت و مضمونِ اساسي دوران معاصر جامعه بشري، بر پايه چنين در": آيددر آن سند مي

تر، يعني سوسياليسم و سپس كمونيسم اقتصادي برتر و مترقي -داريِ به صورت بنديِ اجتماعيدورانِ گذار از سرمايه
ي و براي رهايي كار از اين دوران، دوران تشديد مبارزه طبقاتي در سطح جهان عليه امپرياليسم، عليه ستم طبقات. است

ساز دوران كنوني ما، دوران تحولهاي عظيم تكنولوژي، دوران پيشرفتهاي بزرگ و سرنوشت.  زنجيرهاي سرمايه است
  ".اي نوين استعلمي، و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه

اند ئوريك و فقدان صميميت كمونيستي خويش فراموش كردهرويزيونيستهاي حزب توده ايران در درياي آشفته فكري ت
كه در نشريات و اسناد حزبي خود از ممالك سوسياليستي و احزاب كمونيستي چين، ويتنام، الئوس، كوبا و جمهوري 

اند و سوسياليسم را مستقر اگر در اين ممالك احزاب كمونيستي بر مسند قدرت نشسته. برنددموكراتيك كره نام مي

... عدالتي وو ما نسبت به بازتاب بي هنوز خصلت اساسي دوران كنوني تغيير نكرده است كيفياز نظر اند پس اختهس

اگر گفتار احسان طبري را در . بمانيم طرفالقيد و بيداري نبايد ناشي از تضاد اساسي ميان سوسياليسم و سرمايه
-لذا مبارزه": دهيم نوشته وي به صورت زير در خواهد آمدتوضيح خصلت اساسي دوران معاصر با وضعيت فعلي تطبيق 

 "دو ابرقدرت صنعتيِ"گذرد، مبارزه اي كه اكنون بين جمهوري سوسياليستي خلق چين و اياالت متحده آمريكا مي
 هاي كوچكي مانند ما، هر دو قطب اين مبارزه را همتا و هم ارز تلقي كنند و نسبت بدان القيدهمانند نيست كه خلق

دهان، كشان و بهرهايست كه در آن تناقض اساسي جامعه بشري، تناقض كار و سرمايه، تناقض بهرهاين مبارزه. باشند
چگونه است كه حزب . ".توانند و نبايد القيد وبي طرف بمانندها به آن نميتناقض عدالت و ظلم منعكس شده و خلق



۱۶۰ 
 

داري و امپرياليسم از كند و تعريفي بي ضرر براي سرمايهار ميتوده ايران با يك چرخش از كنار اين واقعيت تلخ فر
هد تا نه سيخ بسوزد و نه كباب، امري است كه اين حزب بايد به اعضاء خود و به طبقه كارگر و خلقهاي ايران دوران مي

 .     توضيح دهد

كند و دولت را از ماهيت آن جدا ميپردازيم كه شكل هاي رويزيونيستي ميبازيدر اين مبحث ما به يكي ديگر از حقه
 .سانندنقش عنصر آگاه در انقالب و در ساختمان سوسياليسم را به صفر مي
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 و نفي سياست، ابزار فريبكاري رويزيونيستي اقتصاد تكيه بر
ر مالكيت بر وسايل توليد در دست رويزيونيستها يك منطق رويزيونيستي براي تسكين و تبرئه خود دارند و آن اينكه اگ

شرط كافي است تا ما آن دولت و آن كشور را سوسياليستي اين اند، بدند و يا بزخود را سوسياليستي جا كه  دولتي باشد 
شود كه بروز انحرافات به كار گرفته مي به اين دليل ،اين تئوري جدا كردن متافيزيكي اقتصاد از سياست. بناميم

به را توجيه نمايد و تغيير ماهيت حزب را  "سوسياليستي واقعا موجود"كشورهاي  ياسي در احزاب حاكمِايدئولوژيك و س
ز ديدگاه آنها اتحاد جماهير شوروي فرونپاشيد، زيرا فروپاشي امري است كه ا. اقتصاد تسري ندهد را بهسياست  و جامعه

به همين جهت اتحاد جماهير شوروي . افتدبيرون اتفاق ميزيرا امر تخريب از  ،بلكه تخريب شد ،افتداز درون اتفاق مي
اين امر يعني اينكه . بودمانده مالكيت دولتي بر وسايل توليد در آن حاكم بود سوسياليستي باقي ايكه آخرين لحظهتا 

اتحاد جماهير  "كمونيست"و  تا روزي كه وي حزب  "كمونيست مسكوئي"شوروي تا روي كار آمدن بوريس يلتسين 
جديد  ،زندداري دولتي را سوسياليسم جامياين نظريه كه سرمايه. ؟؟!!شوروي را ممنوع كرد كشوري سوسياليستي بود

 .نيست، انگلس اين نظريه را سوسياليسم كاذب ناميد
 

بيان  سياست"لنين بارها در رابطه با تفكرات اكونوميستي، در مبارزه با درك مكانيكي از ماترياليسم بيان كرده است كه 
اقتصاد زير بنا و سياست روبناست، ولي سياست روبناي منفعل نيست، روبنائي است  ،در اين بيان. "متمركز اقتصاد است

-درك مكانيكي از رابطه سياست و اقتصاد به آنجا مي. كندكه در رهبري زيربنا و هدايت آن تاثير مهم و قطعي ايفاء مي

ها در اين عرصه معتقد شويم  و سرنوشت تحول تودهو مبارزه بدون شركت كشد كه ما به امر تحول خودبخوي جامعه 
ماركس و انگلس از مبارزه طبقاتي به عنوان نيروي محركه تكامل تاريخ . ل بپذيريمنزَاقتصادي جامعه را چون وحي م

تسخير قدرت سياسي شود و به اين مبارزه كه به درگيري و انقالبات اجتماعي منجر مي. كننداجتماع بشري صحبت مي
گيرد، ولي البته مبارزه طبقاتي در سه عرصه سياست، اقتصاد و ايدئولوژي صورت مي. يك امر سياسي است ،انجامدمي

اقتصادي كدام طبقاتي دهد خواست سياست است كه فورا نشان مي. مبارزه سياست استعنصر فعال و رهنما در اين 
وقتي . كنداقتصاد حضورش را، هويتش را در لباس سياست بيان مي. شودمي است و از جانب كدام طبقه اجتماعي بيان

هاي اقتصادي دارد، تنها با كنند و اين يك خواست اقتصادي است و ريشه كارگران براي افزايش دستمزد اعتصاب مي
سياست صحيح كارگري  تنها. اي از مطالبات خويش برسندتوانند به همه و يا پاره رهبري سياسيِ كاردان و متبحر مي

 .كندهاي خويش براي مبارزه به خاطر بهبود شرايط زندگي متشكل مياست كه آنها را در اتحاديه
م دادن به آن و نوشيدن اند تا با لَاي ساختهيك عده از اين حكم اساسي كه اقتصاد زيربنا و سياست روبناست مخده

 "مرعوب كننده"هاي هاي روشنفكرانه و اظهار فضلزنيبه گپ چاي، در وصف انتظار ذكر بگيرند، شعر بسرايند و
اهميت جلوه داده با اين توجيه تبليغاتي متوسل شوند و بر مبارزه سياسي و طبقاتي خط بطالن بكشند و يا حداقل آنرا بي

. كامل اقتصادي استكه گويا وظيفه ما با الهام از زيربنائي بودن اقتصاد، انتظار كشيدن و نظارت كردن برحكم قطعي ت
تاريخ جوامع انساني آنها، تاريخ مبارزه طبقاتيِ اقتصادي است و نه تاريخ مبارزه طبقاتي براي كسب قدرت سياسي و 

كنند كه اقتصاد تنها در مرحله نهائي و در فرجام كار با گذار از سدها و عقب آنها درك نمي. تغييرات بنيادي در جامعه
ها كه خود بخشي از اين تحول زيربنائي گشايد و اين راه گشائي بدون حركت تودهلو ميهاي گذرا راه به جنشيني
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 گذار به مرحله سوسياليستي. ير نيستكنند، امكان پذاقتصادي هستند و در قالب نيروهاي مولده نقش خويش را ايفاء مي
هرگز خودبخودي بدون مبارزه كه  اين يعني رشد جبري اقتصاد و تكامل آن .اقتصاد بدون رهبري سياسي ممكن نيست

 .رسدطبقاتي سياسي به سوسياليسم نمي
دارد تا افتد و همه موانع را از سر راه برميجبر و دترمينيسم مكانيكي كه اقتصاد چون لوكوموتيوي راه مي اعتقاد به

اي از در هيچ دورها م. سوسياليسم مستقر شود خواب و خيالي بيش نيست و مفهومي جز تعطيل مبارزه طبقاتي ندارد
جوشش تحوالت بنيادي جامعه، با غيبت مردم در عرصه تاريخ روبرو نيستيم، بلكه برعكس اين حضور مردم و مبارزه 

تحت فشار و  در قالب آن، اقتصاد تاكند خلق مينويني سياسي آنهاست كه مناسبات گذشته را نابود ساخته و مناسباتي 
در اين مبارزه سياسي . شودمجددا رشد كرده و شكوفا پوسته خارجي خود را بشكافد و  ،ديكهنه تولي در زندانِ مناسبات

گردد، در اين مبارزه است كه در اثر تشديد تضاد ميان رشد نيروهاي مولده و است كه تضاد روبنا با زير بنا حل مي
تحول، زنجير اسارت اين مناسبات تنگ  حاكم، نيروهاي مولده براي گام نهادن به مرحله بعدي يمناسبات توليدي كهنه

توليد مجددا توسعه يابد و به  ، تا راه رشد نيروهاي مولده باز شود،رانندكنند و جامعه را به پيش ميو كهن را پاره مي
جهي و يا تودر غير اين صورت بربريت جايگزين اين بي. نيازهاي ضروري جامعه پاسخ دهدبه بهبود شرايط زندگي و 

دور باطلِ ورشكستگي، رشد،  داري ازسرمايه. شودنتيجه ميسوسياليسم يا بربريت از همين اصل  .شوديشكست م
 .يدبيابيرون تواند نميبحران، جنگ و نابودي نيروهاي مولده و بازتوليد آنها 

جه به ماهيت نخست ماهيت هر انقالبي با تودرجه در است و  انقالب يك امر سياسياعتقاد به اين حكم صحيح كه با 
نو  حاكميت كنيم كه سياسترا در دست دارند، درك ميسياسي شود كه اين قدرت اي تعيين ميسياست رهبران و طبقه

د، زيرا رهبري اقتصاد در گردميدروان سوسياليسم برجسته  ويژه دراين واقعيت به. كشيددنبال خود خواهد اقتصاد را به
هاي دولتي عاونياي مالكيت دولتي بر وسايل توليد حاكم باشد و يا تينكه در جامعها. دوران سوسياليسم آگاهانه است

. دبردر آن كشور نام سوسياليستي توان از ماهيت سوسياليستي دولت و قدرت سياسي هنوز نمي ،دنوجود داشته باش
عليرغم وجود دولت و  ،راماهيت شوروي رويزيونيستي  ،رويزيونيستهاي سراسر جهان كه با نفي اين حكم ماركسيستي

زدند، براي تنها به صرف وجود مالكيت دولتي، يك كشور سوسياليستي جا مي ،حزبِ حاكمِ رويزيونيستي در آن كشور
چكسالواكي كه رهبران حزب رويزيونيستي چكسالواكي از جمله الكساندر دوبچك نظريات ماجراي نخستين بار در 

تواند بر اين حكم درست صحه بگذارند كه مي ،وروي اجراء كردند، ناچار شدندبدون پذيرش اسارت شالبته خروشچف را 
هاي دولتي و اشتراكي در توزيع، سوسياليسم عليرغم وجود مالكيت دولتي بر وسايل توليد و وجود تعاوني ،در يك كشور

ن ديگر دولت الكساندر دوبچك همين اعتبار در آن زمازيرا اين تغيير در حزب و در سياست است و به. تغيير ماهيت دهد
امپرياليسم لسوسيا و عملكرد اين آغاز پيدايش. دانستند و به چكسالواكي تجاوز كردندرا دولت سوسياليستي نمي

اكي به آن كشور حمله وشوروي بود كه شوروي نه براي دفاع از سوسياليسم، بلكه براي به زير سلطه درآوردن چكسال
چكسالواكي با وضعيت غيرمنتظره روبرو شدند كه مسئله گذشته در در  ي حزب تودههارويزيونيست زماني كه. كرد

برخورد به مغاير تبليغاتشان تا به آن روز بود، در از درون، غير سوسياليستي شود، و اين بيكباره  "سوسياليستي"كشوري 
در ارزيابي از ماهيت جامعه چين خود را براي  "شناخت جديد"كردند و اين  عملچين با احتياط بيشتري كشور مورد 

در زماني كه مصالحشان را سوسياليستي گرفتند و چين  كمكبه زمان وجود اختالفات ايدئولوژيك در عرصه جهاني 
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اين ارزيابي رويزيونيستها مغاير ادعاهاي قبلي آنها مبني بر آن بود  .يك كشور غير سوسياليستي خواندند ،كردايجاب مي
در ارزيابي رويزيونيستها  .كشور چين حاكم استهنوز مناسبات توليد سوسياليستي در دولتي اقتصادي  از نظر زيربنايكه 

ماهيت حزب است ناگهان شود، ميداده نقش تعيين كننده يكباره بهبه عامل سياسي  ،براي مبارزه با چين سوسياليستي
 .  به اسناد زير در اين زمينه توجه كنيد. مركز دولتيبر اقتصاد متدولتي كند و نه مالكيت كه ماهيت دولت را تعيين مي

ها و سياست مائوئيست"اي تحت عنوان در مقاله ١٣٥٢مورخ  ٢حزب توده ايران در نشريه دنيا سال چهاردهم شماره 
 : اي چين در زمان وجود اختالفات در جنبش كمونيستي چنين نوشتاز جمله در مورد جمهوري توده "واقعيت

 
 )٤٧صفحه ("ضد ماركسيستي همروند است سياست داخليارجي ارتجاعي رهبري چين با سياست خ"
 

با اين حكم بيان كرد كه چين كشوري ضد ماركسيستي بوده عليرغم اينكه در اين كشور وسايل توليد در حزب توده 
فات ايدئولوژيك، به اتفاقا رويزيونيستها صرفنظر از ماهيت بحث با رفقاي چيني در عرصه اختال. مالكيت دولت است

آنها در . شود و نه از شكل مالكيت دولتيكنند كه ماهيت سوسياليسم از ماهيت دولت و حزب ناشي ميدرستي اشاره مي
 : افزودند ٤٩تكميل همين نظريه در صفحه 

 
اعي مسخ شدن نظام اجتماي چين پروسه در جمهوري توده. تجربه دوران اخير صحت اين ارزيابي را نشان داد"

 "شودتر ميسوسياليستي عميق
 
 : كنند كهاين پرسش را مطرح مي ٥٩و آنوقت در صفحه  
 
 "آيا چين يك كشور سوسياليستي است؟"
 
 : دهندو خود پاسخ مي 
 
در مسير تكامل سوسياليستي اي چين دهد كه تغييرات كنوني در جمهوري تودههاي زندگي چين نشان ميواقعيت"

 ".گيرداي مائوئيستي انجام ميت تحكيم رژيم ضد تودهنبوده، بلكه در جه
 
 : كنندو سپس بعد از نگارش مطالب گوناگون در مورد اقتصاد چين و غيره اين مبحث را با عبارت زير ختم مي 
 
گذارد كه موجدين اين كنند، محلي براي اين اميد باقي نميها از آن پيروي ميطور كلي سياستي كه مائوئيستبه"

ترديدي نيست كه بقاي اشكال مالكيت دولتي و . است در آينده نزديك به مسير تكامل پيگير سوسياليستي بازگردندسي
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ولي اين امكان فقط در صورتي . كندطورعيني تامين ميتعاوني، امكان تكامل جامعه چين را در مسير سوسياليستي به
 ).تكيه از توفان(".ا سوسياليستي باشدتواند تحقق يابد كه سياست اقتصادي رهبران چين واقعمي

 
توانستند پيشگوئي كنند كه بيان اين حكم درست بعد از تجربه رويزيونيستهاي حزب توده  ايران در آن دوران نمي

سقوط شوروي سوسيال امپرياليستي، ريزش افكار رويزيونيستي را به دنبال . گيردچكسالواكي روزي گريبان آنها را مي
شد بر همه اين رويدادها پرده كه رويزيونيستها برمال شوند، مي رفتپيش نمير حوادث به نحوي اگر سي. داشت

زب رويزيونيستي خروشچفي ولي از بخت بد رويزيونيستهاي ايراني و غير ايراني، كشور شوروي با ح. فراموشي كشيد
ايل توليد در دست دولت قرار داشت و وسدر مجموع كه تا قبل از روز سقوط، هنوز بود  نآعليرغم  سقوط كرد و اين

كردند كه سياست رويزيونيستها كه در برخورد به چين بر يك حكم اساسي تكيه مي. مالكيت دولتي در شوروي حاكم بود
با سقوط شوروي  ،كند و به همين اعتبار چين ديگر سوسياليستي نبودراند و ماهيت آنرا تعيين ميبر اقتصاد فرمان مي

توانند توجيهي براي اشتباهات تئوريك و سياسي خويش پيدا كنند و به يك توضيح اند كه نميناقض شدهچنان دچار ت
تنها توضيح روشن و بدون تناقض اين است كه حزب كمونيست . خود روشن برسندمضمون مطلوب و در  منطقيِ

ه در عمل از نظريات و منافع شوروي بعد از پذيرش نظريات رويزيونيست خروشچفي ديگر حزب كمونيستي نبوده بلك
سقوط شوروي محصول سقوط حزب كمونيست شوروي به منجالب . كرده استبورژوازي نوخاسته شوروي دفاع مي
اين سقوط حزب بود كه سقوط شوروي سوسياليستي را به دنبال داشت و نه اينكه . رويزيونيست بوده است و نه برعكس

اين حزب رويزيونيست تمام خلقي خروشچفي در اتحاد جماهير . ر شدمنج "كمونيست"سقوط شوروي به سقوط حزب 
تا آن تر كرد مسخ شدن نظام اجتماعي سوسياليستي را عميقشوروي بود كه از همان روز نخست نفوذ رويزيونيسم، روند 

 .گورباچف، يلتسين و پوتين فرزندان خلف خروشچف بودند. نابود ساخترا شوروي كه 
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 داري دولتي، مالكيت همگاني و نقش عنصر آگاه پرولتري به منزله حزب طبقه كارگرايهسرم
 : لنين در باره سرمايه داري دولتي مي نويسد

 
داري وجود دارد و داري كه در نظام سرمايههاي اقتصادي عبارت است از سرمايهداري دولتي طبق كليه نوشتهسرمايه"

ولي دولت در كشور ما دولت پرولتري است و به پرولتاريا تكيه  ،كنداري را تابع خود مي ددولت اين يا آن موسسه سرمايه
دهد و قشرهاي پائيني دهقانان را از طريق پرولتاريا به سوي خود جلب كند و كليه مزاياي سياسي را به پرولتاريا ميمي
 ...كندمي

جامعه ... اي مورد تحليل قرار نگرفته يچ تئوري، هيچ نوشتهداري دولتي بدان شكل كه در نزد ما وجود دارد در هسرمايه
خواهيم اين نكته را ما نمي پرولتاريا در آن زمام امور را در دست دارد و نه بورژوازياي است كه جامعه.... كشور ما

به كنگره  گزارش: لنين("دولت يعني پرولتاريا يعني پيش آهنگ طبقه كارگر، "دولت"گوئيم بفهميم كه وقتي مي
 ).تكيه همه جا تكيه از توفان).(يازدهم حزب

 
در اينجا بحث لنين به دوران اقتصاد نوين كه يك عقب نشيني تاكتيكي كمونيستها در مقابل مشكالت اقتصادي و زوال 

 پرولتريدولت لنين بر آن بود كه . گرددتدريجي طبقه كارگر با هجوم به روستا و دوري از صنايع در روسيه بود، بر مي
لنين بر آن بود كه ما بايد . بايد اين سياست تاكتيكي را در دوران گذار به سوسياليسم و با نيت تحقق سوسياليسم برگزيند

داري براي غلبه بر آن دست سرمايه "محاصره"داري در اين مرحله دست برداريم و به از تاختن و يورش به سرمايه
ري دولتي كه به بحثهاي زيادي در داخل و خارج حزب منجر شده بود از اين نظر دااتخاذ سياست پذيرش سرمايه. بزنيم

 .بود
خواهد همه مزاياي سياسي را به كند كه ميتكيه مي  ماهيت دولت پرولتريروشن است كه لنين در تمام اين بحث به 

دار و بورژوا نيست، بلكه مدافع هدر مالكيت دولتي است كه سرماي "داري دولتيسرمايه"در اينجا اين . پرولتاريا بدهد
 .داري نيز در همين امر استتفاوت ماهوي اين شكل از سرمايه. منافع طبقه كارگر است

شود؟ نخست اينكه اگر مالكيت در دست دولت باشد و مالكيت خصوصي وجود نداشته از اين بحث چه چيز عايد مي
ولي اين . سياليسم يك مالكيت همگاني و يا دولتي استسو. هنوز نمي توان از وجود سوسياليسم سخن گفت ،باشد

آنگاه است . مالك همه اين ثروتهاي اجتماعي استكه دولت بايد به مفهوم آن دولتي باشد كه ماهيت پرولتري داشته 
 : آورندماركس و انگلس در مانيفست حزب كمونيست مي. كه اين مالكيت دولتي مالكيت همگاني است

 
كم سرمايه را از دست بورژوازي به در آورد، براي  سياسي خود را به كار خواهد گرفت براي آنكه كمپرولتاريا قدرت "

به صورت طبقه حاكمه و براي افزايش هرچه يعني پرولتارياي سازمان يافته  وسايل توليد را در دست دولتآنكه تمام 
 ).نتكيه همه جا تكيه از توفا(".سازدنيروهاي مولد متمركز مي سريعتر
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آورد تا ماهيت مالكيت دولتي را با مالكيت كند و قدرت سياسي ر ا به چنگ ميپرولتاريا دستگاه دولتي را فتح مي
 .همگاني كه عاليترين شكل مالكيت است بدل كند

صفر  آنها نقش دولت پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا را به. گذارندرويزيونيستها بر اين واقعيات ماركسيستي سرپوش مي
ونيستي صحيح بود آنوقت بايد ياگر اين حكم رويز. چسبندرسانند و تنها به شكل انحصاري مالكيت دولت ميمي

بزرگترين بانكهاي امپرياليستي جهاني كه همه چيز را در مالكيت خويش داشته و بر سرمايه داران و صنايع با خزيدن در 
 . گترين كمونيستهاي جهان باشندكنند بزرخرقه اليگارشي مالي نظارت و مديريت مي
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 نقش قطعي عنصر آگاه و ديكتاتوري پرولتاريا در سازماندهي توليد در مرحله سوسياليسم
 : نويسدمي ٢٨٦ريزي شده و آگاهانه در صفحه انگلس در كتاب آنتي دورينگ برگردان فارسي در مورد اقتصاد برنامه

 
ي خود منوط شود، به نوبهدور باطل جديد، يعني حل اين تضاد كه دائما توسط صنعت مدرن ايجاد مياز بين بردن اين "

اش را برنامه، نيروهاي مولدهاي كه تنها مطابق يك فقط  جامعه. داري صنعت مدرن استبه از بين بردن خصلت سرمايه
مكان آنرا دهد، تا خود را با چنان گستردگي در سطح تواند به صنعت ابه نحو موزوني در ارتباط با يكديگر قرار دهد مي

 ".اش و همچنين متناسب با حفظ و تكميل ديگر عوامل توليد باشدكه كامال متناسب با تكامل تمام كشور مستقر سازد
 )تاكيد از توفان(
 

امكان تسلط بر هرج  ،ندكرا در توليد برجسته مي عنصر آگاهريزي هدفمند كه نقش و اين به آن معناست كه بدون برنامه
ريزي همان برنامه  ،در عرصه تمامي جامعه ،براي انجام توليد اين عنصر آگاهداري وجود ندارد و و مرج توليد سرمايه

اقتصاد كور نيست،  ،اقتصاد سوسياليستي. يابدآگاه كمونيست تحقق مي عامل بوسيله هدفمند سوسياليستي است كه
و اتوماتيسم خودكار نيست كه مرتب در روند توليد، بحران، انهدام، بازسازي و توليد مجدد دترمينيسم مكانيكي اقتصادي 

اقتصاد سوسياليستي اقتصاد آگاهانه است كه بايد مديريت و رهبري شود و اين . تكرار شود و افق بربريت را تصوير كند
 : خوانيممي ٢٨٤ينه در صفحه در اين زم. ديكتاتوري پرولتري و حزب كمونيستي امكان ندارد نرهبري بدو

 
سازد، تا آنها را مطابق برنامه مورد استفاده قرار دهد، رقيت تا ي وسايل توليد ميهمينكه جامعه خود را سرور همه"

. تواند آزاد شود، مگر آنكه هر فرد آزاد شودمسلما جامعه نمي. سازدكنوني انسان، تحت وسايل توليدشان را هم نابود مي
به جايش بايد . ي توليد گذشته بايد از اساس دگرگون شود و مشخصا تقسيم كار گذشته بايد ناپديد گردداين شيوهبنابر 

آن سازمان توليد بنشيند كه در آن از طرفي هيچكس نتواند سهم كار توليدي خود، يعني اين پيش شرط طبيعي 
ي باشد، وسيله آزاد ي رقيتمولد به جاي اينكه وسيلهموجوديت انساني را به ديگري تحميل نمايد و از طرف ديگر، كار 

 )تاكيد از توفان("...انسانها گردد
 

بدل شود و  سرور توليددر اينجا نيز بايد جامعه به . در توليد روبرو هستيم عنصر آگاهدر همين بازگوئي نيز ما با نقش 
 .داري استاين مشخصه شيوه توليد سرمايهو  آفريندتوليد به صورت كور فقط هرج و مرج مي. برنامه ريزي كند

 و يا 
 
همين رشد كنوني نيروهاي مولد كه در اثر واقعيت اجتماعي . و امروز ديگر اين نه تخيل و نه يك آرزوي خام است"

داري و ممانعت از به هاي ناشي از توليد سرمايه، براي از بين بردن موانع و مزاحمتشدن نيروهاي مولد به دست آمده
با شركت همگان در كار، زمان كار را به حداقلي كه امروز قابل كند تا ر رفتن محصوالت و وسايل توليد، كفايت ميهد

 ".تصور است تقليل داد
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 .روددر اين نقل قول نيز از نقش انسان به عنوان عامل اساسي نيروي مولد و مديريت توليد توسط انسان سخن مي

پاورقي  گيري اپورتونيستي از آن، درداري دولتي و نتيجهمورد نقش مثبت سرمايهانگلس در كتاب آنتي دورينگ در 
 : نويسدبرگردان فارسي مي ٢٧٠صفحه 

 

از محدوده مديريت شركتهاي  واقعاگويم مجبور است، زيرا تنها در حالتي كه وسايل توليد و يا وسايل ارتباطي مي"

ذير شده است، فقط در چنين حالتي، حتي پكردن از نظر اقتصادي اجتناب نااند، يعني وقتي دولتي سهامي پا فراتر گذارده
اگر دولت كنوني نيز مجري آن باشد، دولتي كردن به معناي يك پيشرفت اقتصادي و رسيدن به يك پيش مرحله جديد، 

يسمارك به دولتي اما بتازگي، از زمانيكه ب. شودمحسوب ميم نيروهاي مولده توسط خود جامعه در جهت قبضه كردن تما
اي به هاي صنعتي روي آورده، يك نوع سوسياليسم كاذبي ظهور كرده كه حتي اينجا و آنجا شكل چاپلوسانهكردن بنگاه

سوسياليستي  هر نوع دولتي كردن و حتي نوع بيسماركيش را بدون چون چراخود گرفته است، سوسياليسم كاذبي كه 
صورت ناپلئون و مترنيخ از بانيان سوسياليسم ، در اين ات، سوسياليستي باشداگر دولتي كردن دخانيالبته . خواندمي

اش را ساخته اگر دولت بلژيك به دالئل پيش پا افتاده سياسي و اقتصادي، خودش راه آهن اصلي. شوندمحسوب مي
نها به اين منظور است، اگر بيسمارك بدون هرگونه ضرورت اقتصادي خطوط راه آهن پروس را دولتي كرده است، آنهم ت

هاي كه در هنگام جنگ آن را بهتر بتواند كنترل و مورد استفاده قرار دهد و همچنين كارمندان راه آهن را به صورت بره
راه تربيت نمايد و عمدتا يك منبع عايدي جديدي را كه از مجلس مستقل باشد، بوجود آورد، اينها بهيچوجه سربه

زيرا در غير اين صورت تجارت . شوندآگاهانه يا ناآگاهانه سوسياليستي محسوب نميگامهاي مستقيم يا غير مستقيم، 
هاي نظامي جزء موسسات گروهان خانهدريائي سلطنتي، صنايع مانوفاكتور، چيني سازي سلطنتي و حتي خياط

 ).تكيه همه جا به جز كلمات برجسته از توفان(".رفتندسوسياليستي به شمار مي
 

داري توان تفاوت درك كمونيستي و درك بيسماركي را در برخورد به سرمايهن گفتار با ارزش انگلس ميبا تكيه به اي
هاي گذار از يك اند كه زمينههمه بزرگان ماركسيسم بر اين واقعيت تكيه كرده. دولتي به صورت روشن مطرح ساخت

عناصر فئوداليسم در دوران تسلط بردگي و . آيندمي شيوه توليد به شيوه توليد باالتر در همان دوران توليد پيشين پديد
كنند و به يك نيروي عناصر تحول سرمايه داري در دوران فئوداليسم جاي پاي خويش را در مناسبات توليدي باز مي

-اين وضعيت در مورد پيدايش عنصر سوسياليستي در دوران سرمايه. گردنداجتماعي براي كسب قدرت سياسي بدل مي

قبلي هاي مندي است كه بر خالف ساير شيوهكم در يك كشور صادق نيست، زيرا سوسياليسم آن اقتصاد نقشهداري حا
تواند در بطن دنياي سرمايه داري پديد آمده و بر مبناي استثمار انسان از انسان قرار ندارد و لذا مناسباتش نمي ،توليد

شويم كه از از مناسبات سرمايه داري روبرو هستيم و روبرو مي ولي با وجود اين ما با رشد عناصر و اَشكالي. رشد كند
. سازندامكان انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم را در عمل سهلتر مينظر تحول آن به طور عيني مترقي بوده و 
شد، امكان تر باهرچه تمركز و انحصار در جامعه سرمايه داري پيشرفته. اَشكال سرمايه داري دولتي يكي از آنهاست

روشن است كه انحصار شركتهاي توزيع و مصرف در ممالك سرمايه . انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم آسانتر است
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تر اي كار سلب مالكيت از آنها را براي انتقال به سوسياليسم راحتداري و پيدايش تنها چند بنگاه عظيم توزيع زنجيره
، آيندپديد ميداري كه براي حذف رقابت و ديكته كردن قيمتهاي انحصاري هدر وجود اين انحصارات سرماي. كندمي

-زيرا وجود خارجي ندارد، ولي عليرغم اين، كارِ انتقالِ از سرمايه ،توان پيدا كرداي از سوسياليسم نميكوچكترين نشئه

ر آوردنِ دولت، توسط داري به سوسياليسم را به طور عيني در عمل، در زمان كسب قدرت سياسي و به مالكيت د
وقتي در دوران امپرياليسم تراستها و كارتلها به وجود آمده، بانكها متمركز شده و تمام . كندپرولتاريا تسهيل مي

اند، تنها با مصادره انقالبي و پرولتري بانكها و تغيير حسابرسي و محاسبات گردش پول و ثروت را در دست گرفته
روشن است كه سلب مالكيت از صدها هزار فروشنده . آنها تغيير ماهوي ايجاد نمود توان در خصلتمديريت آنها مي

پا سختر و مقاومت آنها مصيبتبارتر است از اينكه همين سلب مالكيت در دوران امپرياليسم و با دست خود خرده
پا و الكيت خردهوظيفه سلب م. صورت گرفته باشد تا توسط پرولتارياي به قدرت رسيدهداري سرمايهانحصارات 

-توليدكنندگان كوچك مدتها قبل از سلب مالكيت از انحصارها و توسط خود آنها انجام پذيرفته است و پرولتاريا تنها مي

اگر اين اَشكال پيشرفته موجود نباشند، آنوقت پرولتاريا ناچار خواهد بود براي تسهيل . تواند از محصول آنها سود ببرد
داري به اين مفهوم سرمايه. بخشي از آن است "سرمايه داري دولتي"هائي برگزيند كه رجوع به گذار به سوسياليسم راه

. كنددولتي نسبت به توليد خرد و پراكنده از نظر تاريخي مترقي است و كار ساختمان سوسياليسم را تسهيل مي
. كنندرا گامي به عقب ارزيابي ميها مخالفند و آنسازيداري با خصوصيكمونيستها به همين جهت در ممالك سرمايه

مانده توليد حمايت كرد، زيرا از شدت درجه آنها برعكس بر اين نظرند كه بايد از مالكيتهاي دولتي در مقابل اَشكال عقب
 .گرداندتر ميكاهد و امكان گذار به سوسياليسم را سهلاستثمار وحشيانه طبقه كارگر مي

بيان وجود  ،در اين است كه صرف وجود مالكيت دولتي متمركز و انحصاري در توليداهميت درك و دانستن اين واقعيت 
هر . تواند مالكيت بيسماركي و مترنيخي باشد، ولي مالكيت سوسياليستي نيستاين مالكيت دولتي مي. سوسياليسم نيست

مالكيت متمركز و انحصاري مضمون سوسياليستي اين . مالكيت دولتي مالكيت سوسياليستي نبوده، نيست و نخواهد بود
بانكهاي امپرياليستي نيز متمركز و . كندو به زباني دولتي را، رهبري و مديريت سوسياليستي اين تملك تعيين مي

داران را در دست خود دارند، ولي تنها آن بانكي سوسياليستي انحصاري هستند و حساب زندگي همه مردم و سرمايه
تنها آن دولتي سوسياليستي است . باشد و در خدمت ساختمان سوسياليسم عمل كنداست كه رهبري آن سوسياليستي 

صرف مالكيت انحصاري دولتي بيان ماهيت شيوه توليد . كه تحت رهبري حزب كمونيستي و پرولتري قرار داشته باشد
ز ماهيت سوسياليستي داشته تواند نيداري باشد و ميداري و يا نوعي از سرمايهتواند سرمايهمالكيت دولتي مي. نيست
 . باشد

شود كه اقتصاد تان به اين مسئله جلب ميشما وقتي به آثار رهبران جنبش كمونيستي مراجعه مي كنيد توجه
سوسياليستي يك اقتصاد با برنامه و هدفمند در خدمت رفع نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانهاست و نه براي كسب 

داري محصول هرج و مرج در توليد نيست و در يك جامعه تي برخالف اقتصاد سرمايهاقتصاد سوسياليس. سود حداكثر
اي منطقي برقرار گردد كه تنها توسط انسان آگاه و به سوسياليستي بايد ميان توليد، توزيع و مصرف و بازتوليد رابطه

ه، نقش حزب طبقه كارگر عنصر آگانقش . گيردمفهوم ديگر دولت سوسياليستي و رهبريت حزب كمونيستي صورت مي
بوده و با دست انسان كمونيست و با  انهسوسياليسم يك اقدام آگاه. در كشور سوسياليستي، نقش تعيين كننده است
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استقرار شيوه توليد سوسياليستي ممكن، ولي بقاء آن . شودنگريِ ساخته ميفداكاري آگاهانه آنها با دركي انساني و آينده
داري جهاني و تهديدات طبقاتي در داخل و خارج، در دوران محاصره اقتصادي و مالي سرمايهدر دوران وجود مبارزه 

بدون رهبري حزب و عنصر آگاه، بدون ادامه مبارزه طبقاتي به ويژه در عرصه ايدئولوژيك و فرهنگي، امپرياليستي 
كند و ادامه استمرار آن را مبارزه مي كه براي بقاء شيوه توليد سوسياليستي اين ديكتاتوري طبقاتي است. غيرممكن است

داري و بيسماركي و مالكيت دولتي سرمايه. شوددر اين نكته است كه ماهيت مالكيت دولتي تعيين مي. نمايدپاسداري مي
 .يا مالكيت دولتي سوسياليستي

كارگر و ديكتاتوري پرولتري براي آنها مبارزه طبقاتي، اهميت حزب طبقه . گيرندرويزيونيستها اين حقايق را ناديده مي
و آنها براي سوسياليسم به صرف  "يكبار سوسياليسم همواره سوسياليسم"استدالل آنها اين است كه . بي ارزش هستند

صورت بايد اين آنها نافي مبارزه طبقاتي مي شوند، زيرا در غير. وجود مالكيت انحصاري دولتي، مصونيت ابدي قايلند
نظام فكري در خود بسته رويزيونيسم، منطق . توانند ماهيت حزب و دولت را تغيير دهنداتي ميبپذيرند كه دشمنان طبق

بر  حاكمِ دولت ماهيتخود ولي براي آنها  ،دهدسوسياليسم به زعم آنها تنها مالكيت دولت مفهوم مي. خود را دارد
تن است و قابل تغيير نيست شده است، روئين به زعم آنها سوسياليسمي كه يك بار مستقر. مهم نيست ،مناسبات توليدي

رويزيونيستها براي اثبات نظريات بورژوائي خويش از اصل فلسفي تقدم ماده بر .  شودو لذا مشمول مبارزه طبقاتي نمي
درك آنها از اين اصل فلسفي در بازتاب اقتصاديش اين است كه اقتصاد تعيين كننده بوده و . شعور سوءاستفاده مي كنند

هر  ،و چون در شوروي اقتصادي سوسياليستي مستقر شده است كردبر اساس اقتصاد آن تعيين بايد اهيت يك كشور را م
نگردد،  خصوصيبود رويزيونيستي اي كه در مالكيت دولت تغييري كه در آن صورت گيرد تا زماني كه آخرين كارخانه

سياست بطور كلي مكانيكي و معيوب است و اين و صاد درك آنها از رابطه اقت. اين كشور ماهيتا سوسياليستي است
 .اندآشفته فكري را تنها براي فريب كمونيستها خلق كردهدامن زدن بهاختالط  و 
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 قدرت سياسي و تغييرات بنيادي اقتصادي  
ه تغييرات كمونيستها وقتي از انقالب صحبت مي كنند، منظورشان در درجه نخست كسب قدرت سياسي است و ن

البته . انقالبي از نظر كمونيستها پيروزمند است كه موفق شده باشد قدرت سياسي را به كف آورد. بنيادي اقتصادي جامعه
اين اقدام نه به آن جهت صورت مي گيرد كه . ناگفته روشن است كه كسب قدرت سياسي صرفا براي نفس امر نيست

پذيرد و هدف آن است ياسي بر اساس تمايالت معين اقتصادي صورت ميكسب قدرت س. در كتابها از آن ياد كرده اند
كسب قدرت سياسي به خاطر در . اي صورت پذيردتحوالت ريشه  ...، اجتماع، فرهنگ وهاي اقتصاد، توليدكه در عرصه

به تغييرات به توان  ،دست گرفتن ابزاري است كه با توسل به آن و به ويژه با اعمال قهر اقتصادي و غير اقتصادي
ها به ده باشند، بلكهپذير نميتحققولي اين روند در عرض  چند روز و چند ماه و يا سال . بنيادي در جامعه موفق شد

انقالب را بر اساس . پذيردتغييرات اقتصادي طوالني است ولي تغييرات سياسي به سرعت انجام مي. نياز داردزمان سال 
را آن ا قدرت سياسي مغز انقالب است، نيروي رهبري كننده آن است، جهت حركت همين معيار ارزيابي مي كنند زير

قدرت سياسي براي رهبري . دهدهدايت مي كند، دشمنان را سركوب كرده و مردم زحمتكش را در مركز توجه قرار مي
سوسياليسم و  قدرت سياسي در مرحله بعدي وظيفه ساختمان. مبارزه طبقاتي و درهم شكستن مقاومت غارتگران است

 . بناي اقتصاد نوين را در شرايط موجود به عهده دارد
 : نويسندماركس و انگلس در بيانيه حزب كمونيست مي

 
كم سرمايه را از دست بورژوازي به درآورد، براي آنكه پرولتاريا قدرت سياسي خود را به كار خواهد گرفت براي آنكه كم"

 به صورت طبقه حاكمه و براي افزايش هر چه سريعترني پرولتارياي سازمان يافته يع وسايل توليد را در دست دولتتمام 
 ).تكيه از توفان("سازدنيروهاي مولد متمركز مي

 
 : كندبيان مي) ٣١٥صفحه  ١١منتخب آثار، جلد ("تكامل سوسياليسم از تخيل به علم"اش لميو انگلس در اثر ع 
 
 ).تكيه از توفان(".آورددر مي مالكيت دولتيرا سرانجام به  وسايل توليدرد و گيپرولتاريا قهر دولتي را به كار مي"
 
و در همانجا در اهميت كسب قدرت سياسي در انقالب كه گام نخست است به مضمون آن اشاره كرده و چنين بيان  

 : كندمي
 
افتد به ه از دست بورژوازي دارد فروميرا ك وسايل توليدگيرد و با نيروي اين قهر پرولتاريا قهر دولتي را به كار مي"

سازد، به آن آزاد مي داريبا اين عمل وسايل توليد را از خصوصيت كنوني سرمايه. كندتبديل مي مالكيت اجتماعي
اي از پيش يك توليد اجتماعي برحسب برنامه. بخشد تا با ثبات و استوار گرددخصلت اجتماعي آن آزادي كامل مي

 ).تكيه از توفان ١٣٩همانجا ص (".ن پس ممكن استريخته شده از اي
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استقرار مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد در شرايط  ،ها روشن است كه مضمون كسب قدرت سياسياز اين بازگوئي
دولت پرولتري است و اين صفت مشخصه سوسياليسم است و سپس اينكه پس از تصرف قدرت سياسي كه گام نخست 

نيروهاي مولد را، بر  ،پرولتاريا ،مالكيت و اجتماعي كردن آن، مالكيت اجتماعي بر وسايل توليداست و پس از تصاحب 
 .دهد و اين امر با برنامه، حساب شده و آگاهانه استاساس برنامه، هرچه سريعتر رشد و افزايش مي

اين امر . ريا تعيين كننده استاين است كه اتفاقا در دوران سوسياليسم نقش عنصر آگاه، نقش حزب و ديكتاتوري پرولتا
در دوران سرمايه داري كه متكي بر استثمار انسان از انسان است و در ماهيت امر يك نظام استثماري را با نظام 

. زندجوشد و آنرا به عقب ميداري از درون فئوداليسم ميسرمايه. از ريشه متفاوت استكرده استثماري ديگر جايگزين 
امكان ندارد كه بشريت از . بردكند و امكان ادامه بقاء آن را از ميان مييسم را در طي زمان، خورد ميداري فئودالسرمايه

در اين عرصه، تاريخ نابازگشتني است، زيرا استثمارگرانِ . داري بازگردددوران امپرياليسم به دوران فئوداليسم و يا برده
اي براي بازگشت به وضع بدتر، اند و مبارزهكشي يافتهتري براي بهرهيهاي موثرتر، بهتر و بارآورنيروي كار انساني، راه

با همان استدالالتي كه . ولي همين قانون در مورد سوسياليسم صادق نيست. تر وجود نداردماندهترِ سابق و عقببهرهكم
د سوسياليسم نيز نظر داد؛ زيرا شود در مورداري برخورد شده، نميبه عدم بازگشت مناسبات توليد كهن در جامعه سرمايه

سوسياليسم جهان نويني است كه تنها با آگاهي و تشديد مبارزه طبقاتي به جلو رفته و امكان بقاء و تنفس پيدا كرده و 
 . حفظ كندتنها به اين اعتبار تواند هويت و موجوديت خويش را مي

 : گويدببينيم لنين در اين باره چه مي
 
اساسي بين انقالب بورژوازي و انقالب سوسياليستي اينستكه براي انقالب بورژوازي كه از يكي از وجوه تمايز "

گردد كه رفته رفته تمام جوانب رويد، در بطن نظام كهنه بتدريج سازمانهاي اقتصادي نويني ايجاد ميفئوداليسم برون مي
يفه وجود داشت و آن گسستن و درهم شكستن و در برابر انقالب بورژوازي فقط يك وظ. دهدجامعه فئودالي را تغيير مي

با انجام اين وظيفه، هر انقالب بورژوازي تمام آنچه را كه از آن . به دورافكندن تمام قيد و بندهاي جامعه پيشين بود
 .كندداري را تشديد ميدهد يعني رشد سرمايهخواسته شده انجام مي

قدر كشوري كه انقالب سوسياليستي را در اثر سير پراعوجاج تاريخ  هر. ولي انقالب سوسياليستي بكلي وضع ديگري دارد
داري به مناسبات سوسياليستي برايش تر باشد، به همان نسبت گذار از مناسبات كهنه سرمايهماندهآغاز نموده است، عقب

سابقه است و آن يشود كه از لحاظ دشواري باينجا به وظايف انهدام، وظايف نويني اضافه مي. دشوارتر خواهد بود
مارس سال  ٧روسيه مورخه ) ب(سخنراني در باره جنگ و صلح در كنگره هفتم حزب كمونيست(".وظايف سازماني است

 ).جلد دوم قسمت اول، برگردان فارسي ٤٨٥، ص ١٩١٨
 

 : گويدتر ميلنين در همان سخنراني در كمي پائين
 
ژوازي همانا در اين است كه در انقالب بورژوازي شكلهاي حاضر و وجه تمايز انقالب سوسياليستي با انقالب بور... "

ترين شكلهاي ، اگر تكامل يافته-پرولتاري -داري وجود دارد و حال آنكه حكومت شوروياي از مناسبات سرمايهآماده
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-خيلي كم راهداري را كه در ماهيت امر فقط بخشهاي فوقاني كوچكي را در صنايع فراگرفته و در زراعت هنوز سرمايه

سازمان دادن به امر حساب، كنترل . برداي را به ارث نمييافته است در نظر نگيريم، چنان مناسبات حاضر و آماده
بزرگترين بنگاهها، تبديل تمامي مكانيسم  اقتصادي دولتي به يك ماشين بزرگ واحد و به يك پيكر اقتصادي كه 

اين بود آن وظيفه سازماني سترگي كه بر دوش ما  -احدي رهبري شوندشه وقطوري كار كند كه صدها ميليون نفر با ن
 ).٤٨٧همانجا ص (".قرار گرفت

 
رويزيونيستها با تكيه بر تعيين كننده بودن عامل اقتصادي و با درك مكانيكي از آن، اقتصاد را از عامل انسان جدا مي 

كنند كه نقش تعيين ار كار تقليل مي دهند و درك نميكنند و نقش نيروي مولده را كه انسان تركيب مهم آن است تا ابز
كند و اين هرگز به آن مفهوم نيست كه كننده اقتصاد صرفا در تحليل نهائي بازتاب مي يابد و جاي خويش را باز مي

ه در اين جا ما همواره با نيروي اجتماعي، با نيروي مقاومت و نقش انسانها و مبارز. عقبگردي صورت نخواهد پذيرفت
-يال و كوپال ميهاي كمونيستي را بيرويزيونيستها براي راحتي خود و آسوده فكري، همه تئوري. طبقاتي روبرو هستيم

ونيستي آنها را برهم نزند و دغدغه خاطري يبه آنها، روياهاي رويز دننمايند تا انديشكنند و از ماهيت انقالبي تهي مي
روسيه سوسياليستي شد و سوسياليستي ماند و سوسياليستي هست، زيرا : است استداللشان چنين. برايشان فراهم نگرداند

ولي ... شود به عقب برگرداند وزيرا اقتصاد تعيين كننده است، زيرا تاريخ را نمي. مالكيت دولتي بروسايل توليد تسلط دارد
عد از تجاوز به چكسالواكي در همه هاي رويزيونيستها كه به ويژه قبل و بتئوري. واقعيت عكس اين ترهات را ثابت كرد

 "حزب كمونيست"كه حزب رويزيونيست را به نام  "كمونيست"كردند، با روي كار آمدن يلتسينِ جا پخش و تبليغ مي
ي بينند توضيح دهند كه اين اقتصاد دولتي تعيين كنندهرويزيونيستها نيازي نمي. غير قانوني اعالم كرد، نقش بر آب شد

خت و نابود يگونه ناگهاني در عرض مدت كوتاه اواخر حكومت گورباچف و صدارت يلتسين درهم فرورسوسياليستي، چ
سوسياليسم واقعا "اگر نقش عنصر آگاه و در اينجا ضد كمونيسم و رويزيونيسم در آن تاثير نداشت، چرا ديگر آنها از . شد

، ندها دولتي بود، تعاونينددولتي بوددر شوروي  هاهنوز كه اغلب كارخانه. كننددر دوران يلتسين صحبت نمي "موجود
اقتصادي درك نازل رويزيونيستها در اينجا فقر سياسي، فلسفي و . بود "سوسياليستي"قانون اساسي شوروي به زعم آنها 

رويزيونيسم كه محصولش نابودي شوروي سوسياليستي بود آغازش را از دوران . گذارندخويش را به معرض نمايش مي
مبارزه با سوسياليسم و استقرار رويزيونيسم بود كه قدرت  "كيش شخصيت استالين"وشچف نشان داد و مبارزه با خر

. ها را به دنيا آوردسياسي را براي تغييرات اقتصاد به دست گرفت، ماهيت دولت و حزب را تغيير داد و سرانجام يلتسين
د و نه جاسوسان دست پرورده سازمان امنيت و جاسوسي يلتسين و گورباچف فرزندان خلف خروشچف و برژنف هستن

همانگونه كه انقالب . لوپن سوسياليسم را در شوروي از بين بردندسان و با همدستي جيمز باند، آرسنآمريكا كه هركول
 .         نيز ضد انقالب از اين طريق تعريف مي گردداعتبار از طريق كسب قدرت سياسي تفسير مي شود به همان 
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 داري دولتيدر مورد سرمايه "آنتي دورينگ"

 :آوردداري دولتي ميانگلس در مورد نقش تاريخي سرمايه
 
اي خود است، اين همان اجبار فزاينده براي اين همان طغيان نيروهاي مولد وسيعا در حال رشد، عليه خصلت سرمايه"

كند كه تا آنجا كه در دار را رفته رفته مجبور ميرمايهشناسانيدن خصلت اجتماعي نيروهاي مولده است كه خود طبقه س
خواه رونق . داري اصوال مقدور هست، با آنها به مثابه نيروهاي مولد اجتماعي رفتار كندچهارچوب مناسبات سرمايه

ري، هر داهاي سرمايهحد و حصر اعتبارات متناظر بر آن و خواه ورشكستگي ناشي از فروپاشي بنگاهصنعت و ازدياد بي
شود كه در برابر ما به صورت انواع مختلف شركتهاي دو منجر به شكلي از اجتماعي شدن انبوه بزرگي از ابزار توليد مي

بعضي از اين وسايل توليد و وسايل ارتباطي مثل راه آهن از همان ابتداء داراي آنچنان عظمتي . گرددسهامي ظاهر مي
در مرحله معيني از تكامل، اين شكل هم . سازندداري را نامقدور ميثمار سرمايهباشند كه هرگونه شكل ديگري از استمي

 . داري مجبور است مديريت آنرا به عهده بگيردي سرمايهرسمي جامعهديگر كافي نيست و دولت به مثابه نماينده 
 .گيردهن صورت ميابتداء در بخشهاي موسسات بزرگ چون پست و تلگراف و راه آضرورت گذار به مالكيت دولتي 

آنوقت تبديل موسسات  نيروهاي مولده مدرن برمال ساختند،وقتي كه بحرانها، ناتواني بورژوازي را از ادامه مديريت 
وجود بورژوازي را براي اداره  غيرضروري بودناصوال  شركتهاي سهامي و مالكيت دولتيتوليدي و ارتباطي بزرگ به 

بگير انجام داران توسط كارمندان حقوقهم اكنون تمام وظايف اجتماعي سرمايه. دهندنيروهاي مولد مدرن نشان مي
داران مختلف جائيكه سرمايه-دار جز به جيب زدن درآمد، معامله اوراق بهادار و قمار در بازار بورسسرمايه. گيردمي

اري ابتداء دكه شيوه توليد سرمايه همانطور. فعاليت اجتماعي ديگري وجود ندارد -ربايندسرمايه يكديگر را متقابال مي
كارگران در شمار افراد زائد اجتماع در كند و آنها را همانند داران را نيز طرد ميكارگران را طرد كرد، اكنون خود سرمايه

 .، ولو اينكه ابتداء آنها را هنوز به صورت ارتش ذخيره درنياوردآوردمي
اي نيروهاي مولده اي سهامي و نه به مالكيت دولتي، هيچكدام خصلت سرمايههالبته نه تبديل نيروهاي مولده به شركت

شود و دولت جديد باز هم فقط تشكيالتي در مورد شركتهاي سهامي اين مسئله به وضوح ديده مي. كنندرا زايل نمي
برابر حمالت كارگران و داري، خواه در داري براي حفظ شرايط عموميِ خارجيِ شيوه توليد سرمايهاست كه جامعه سرمايه

عمدتا يك  -دولت مدرن به هر شكلي كه باشد. داران، براي خود بوجود آورده استخواه در برابر تك تك سرمايه
او هر چه بيشتر نيروهاي . داريستداران است، كمال مطلوب مجموعه سرمايه، دولت سرمايهداري استدستگاه سرمايه

-آيد و اتباع دولت را بيشتر استثمار ميدار كل واقعي درميبيشتر به صورت سرمايهمولده را تحت مالكيت خود درآورد، 

رود، بلكه حتي به نقطه مناسبات سرمايه از بين نمي. مانندباقي مي –پرولتاريا  –كارگران، باز هم كارگران مزدور . كند
راه حل برطرف كردن اين  نيروهاي مولدهمالكيت دولتي بر . گردداش واژگون ميليكن در نقطه اوج. رسداوج خود مي

 .مشكل نيست اما ابزار صوري و دستاويز حل اين تعارض را در بطن خود دارد
تواند در اين باشد كه طبيعت اجتماعي نيروهاي مولده مدرن در عمل تائيد شده و بنا بر اين، شيوه راه حل مزبور تنها مي

تواند و اين تنها به اين وسيله مي. اجتماعي وسايل توليد هماهنگ شودتوليد، شيوه مالكيت و شيوه مبادله با خصلت 
اي را كه خارج از كنترل آن قرار دارند اي اداره نيروهاي مولدهانجام گيرد كه جامعه آشكارا و بدون گذشتن از هيچ بيراهه
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و  كندوليد كنندگان عمل ميامروزه بر ضد تبدين ترتيب خصلت اجتماعي وسايل توليد و محصوالت، كه . در دست گيرد
-به مثابه قانون طبيعي كور به نحوي قهرآميز و ويرانگر ميشيوه توليد و شيوه مبادله را متناوبا مختل كرده و راه خود را 

گشايد، به وسيله توليدكنندگان، آگاهانه مورد استفاده قرار گرفته و از يك عامل اختالل و ورشكستگي موسمي، به 
 ).همه جا تاكيد از توفان.("شودرم خود توليد مبدل مينيرومندترين اه

 
در تمام اين نقل قول انگلس روشن است كه عليرغم اينكه تمركز و مالكيت دولتي بر نيروهاي مولده را از نظر سير 

 كند، ولي هرگز آن را راه حل مشكالت ندانسته واقتصادي براي گذار به مرحله بعدي بطور عيني مثبت ارزيابي مي
رويزيونيستها اين مرز را . بگيرد كه اين چيزي جز سوسياليسم نيست... معتقد است كه جاي آنرا بايد اجتماعي كردن

 .كنندمخدوش مي
اند كه نيروهاي فعال اجتماعي و از جمله تحوالت در شيوه توليد، ماركسيست لنينيستها مانند انگلس براين عقيده

هايِ تحول، انها و اكنون در درجه نخست كمونيستها بايد به اين قانونمنديانس. كنندو مخرب عمل مي سركش، كور
شناخت پيدا كنند، تاثيراتشان را بدانند، به نيروي بالقوه آنها واقف گردند، جهت عملشان را درك كنند و آنوقت از آنها با 

را كه يك سد در ذخيره آب و نقشي . اين شناخت در عمل بهره ببرند و اين نيروهاي سركش و مخرب را مهار كنند
سوسياليسم نيز در عرصه توليد و اجتماع به . كند استفاده از همين نيروي مخرب و مهيب آب استتوليد برق بازي مي

 :دهدانگلس با همين روحيه ادامه مي. دهدحل اين معضل پاسخ مي
 
فقط تا زمانيكه ما آميز و مخرب، البته سركش، قهر: كندنيروي فعال اجتماعي درست مانند نيروهاي طبيعت عمل مي"

شان را جهتشان را و تاثيرشان را بشناسيم، آنوقت تنها و روي آنها حساب نكنيم اما وقتي آنها را، عمل آنها را نشناسيم
و اين به خصوص در مورد . و از طريق آنها به هدف خود برسيم بستگي به ما دارد كه آنها را تحت اراده خود درآوريم

مادامي كه ما سرسختانه از شناخت طبيعت و خصلت نيروهاي مولده . وهاي مولده عظيم امروزي كامال صادق استنير
تا آن زمان اين  –كنند اش در برابر اين درك مقاومت ميداري و مدافعينهمچنانكه شيوه توليد سرمايه –زنيم سرباز مي

اما . آورندطور كه مشروحا توضيح داديم ما را تحت سلطه خود در ميو همان. نمايندنيروها، عليرغم ما و عليه ما عمل مي
توانند در دست توليدكنندگان متحد از حالت حاكمين خبيث به خدمتگزاران اگر يك بار طبيعت آنها شناخته شود، مي

ده سيم تلگراف اين همان تفاوت بين قدرت مخربه الكتريسيته در موقع صاعقه و الكتريسيته مهار ش. مطيع تبديل شوند
برپايه چنين برخوردي به نيروهاي . و برق است، تفاوت بين حريق ويران كننده و آتشي است كه در خدمت بشر قرار دارد

ريزي اجتماعا تنظيم شده كه هم نيازهاي يك برنامهمولده امروزي يعني برخورد برپايه شناخت طبيعت آنهاست كه 
بدين ترتيب شيوه تصاحب  .شودكند، جايگزين هرج و مرج توليد ميه ميعمومي و هم احتياجات فردي را برآورد

داري كه در آن محصول؛ ابتداء توليدكنندگان و سپس خود تصاحب كنندگان را نيز به بندگانش تبديل نموده بود، سرمايه
از يك طرف تصاحب . ددهد كه ريشه در طبيعت وسايل توليد مدرن داراي از تصاحب كاالها ميجاي خود را به آن شيوه

اي براي اي جهت حفظ و توسعه توليد و از جانب ديگر تصاحب فردي به مثابه وسيلهاجتماعي مستقيم به مثابه وسيله
 .".زندگي و التذاذ
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در  ،راه برخورد به آن و ضرورت نيل به سوسياليسم ،آيدداري دولتي پديد مياينكه چگونه سرمايه بيانانگلس پس از 

اين دولت پرولتري شيوه . دهدسب قدرت سياسي برسر كار است را، توضيح ميكه بعد از ك ،دولت كمونيستي مورد نقش
ناپذير ميان خصلت اجتماعي نيروهاي مولده و شكل خصوصي مناسبات توليدي را كند، تضاد آشتيتوليد را عوض مي

ترين شكل در اينجا نيز مالكيت در عالي. كندشكند و مالكيت اجتماعي را به مديريت دولت سوسياليستي حاكم ميمي
دولت سوسياليستي است و متكي بر شيوه توليد جديدي است كه نامش ديگر ولي اين  ،خود در دست دولت است

كشان براي بازگشت به قدرت اين دولت تا زمانيكه مبارزه طبقاتي وجود دارد، تا زمانيكه تالشهاي بهره. سوسياليسم است
-ولي با پيروزي سوسياليسم به طور كامل به تدريج  زوال خود را به ،يشه نابود نشده است، ضرورت داردسابق براي هم

زوال دولت زوال دستگاه اداري مديريت جامعه نيست، زوال دستگاه . روددهد و از بين ميعنوان عامل سركوب نشان مي
 .ولت يك امر سياسي استزوال د .دست طبقه ديگر براي غارت جامعه استسركوب يك طبقه به

 : نويسدپردازد و ميريزي شده در سوسياليسم ميانگلس سپس به اهميت اقتصاد برنامه
 
آورد كه كند قدرتي را به وجود ميداري در حيني كه تعداد بسياري از مردم را به پرولتاريا تبديل ميشيوه توليد سرمايه"

شيوه توليد مزبور از اين طريق كه براي تبديل . دگرگوني را تحقق بخشدمجبور است براي جلوگيري از نابودي خود اين 
آورد، خود طريقه  اجراء اين دگرگوني را نشان هر چه بيشتر وسايل توليد بزرگ و اجتماعي شده به مالكيت دولتي رو مي

اما بدين . كنددولتي تبديل ميگيرد و وسايل توليد را در ابتداء به مالكيت پرولتاريا قدرت دولتي را در دست ميدهد مي
دارد و از اين طريق كليه تفاوتها و تناقضات طبقاتي و ماال دولت وسيله پرولتاريا خود را به عنوان پرولتاريا از ميان برمي

كرد، به وجود دولت احتياج اي كه تا به حال در تعارضات طبقاتي سير ميجامعه. داردبه مثابه دولت را از ميان برمي
ت، يعني به وجود تشكيالت طبقه استثماركننده براي حفظ شرايط خارجي توليد و مشخصا براي نگاهداشتن جبري داش

دولت ). داري، سرواژ يا فرمانبرداري و كارمزدوريبرده(طبقه استثمار شونده، در شرايط ستم مطابق با شيوه توليد موجود
اي بود ود، اما او فقط تا وقتي چنين بود كه دولت آن طبقهنماينده رسمي كل جامعه و تجمع آن در يك هيئت مرئي ب

-در دوران باستان باالخره در زمانيكه واقعا نماينده كل جامعه مي: كه در زمان خود نمايندگي جامعه را به عهده داشت

وجود نداشته اجتماعي براي تحت ستم قرارگرفتن  به محضي كه ديگر هيچ طبقه. كندگردد، وجود خود را راسا زائد مي
باشد، به محضي كه با از ميان رفتن سلطه طبقاتي و تنازع بقاء فرديِ متكي بر هرج و مرج توليد، تصادمات و تجاوزات 

ساخت، ياقت منتج از آن نيز از بين برود، آنوقت ديگر چيزي براي تعدي كه قدرت متعدي يعني دولت را ضروري مي
شود، تصاحب وسايل توليد به نام جامعه قعا به مثابه نماينده كل جامعه ظاهر مياولين عملي كه دولت با آن وا. شودنمي

دخالت قدرت دولتي در مناسبات اجتماعي بخشهاي . باشداست كه در عين حال نقش مستقل او به مثابه دولت نيز مي
هاي توليد ايت پروسهاداره اشياء و هد. شودمختلف، يكي پس از ديگري زائد شده و سپس خود به خود در خواب مي

با چنين معياري است كه بايد ارزش . يابدشود بل زوال ميدولت برچيده نمي. گرددجايگزين حكومت بر انسانها مي
هاي اش و خواه از لحاظ نارسائياي محقانهخواه از جنبه تهيجي لحظه "دولت آزاد خلق"هائي از نوع پردازيجمله
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گويند ها نيز به كار گرفت كه مييار را بايد در رابطه با خواست به اصطالح آنارشيستو همين مع. اش سنجيده شودعلمي
 .دولت بايد از امروز به فردا از ميان برداشته شود

ها به طور كم و بيش ناروشني، تصاحب همه داري تا كنون، بسياري از فرقهاز زمان ظهور تاريخي شيوه توليد سرمايه
تواست ميسر شود، تازه اما اين تازه زماني مي. اندآل آينده در مد نظر داشتهماع، به مثابه ايدهوسايل توليد را توسط اجت

تصاحب كليه . توانست به صورت يك ضرورت تاريخي درآيد كه شرايط مادي تحقق آن فراهم شده باشدزماني مي
اينكه وجود طبقات با عدالت و مساوات  وسايل توليد توسط جامعه، مثل هر پيشرفت اجتماعي ديگر، به خاطر اعتقاد بر

گيرد، بلكه منوط به برخي شرايط نوين اقتصادي مغايرت دارد يا اينكه به صرف داشتن خواست الغاء طبقات صورت نمي
شكافتن جامعه به طبقه استثماركننده و استثمارشونده، طبقه حاكم و طبقه محكوم، نتيجه ضروري تكامل توليد . است

تا زمانيكه كلِ كارِ اجتماعي بازدهي دارد كه از كل مقدار مايحتاج ضروري فقط كمي بيشتر است، تا . بودناچيز گذشته 
گيرد، تا اين زمان جامعه الزاما به طبقات ي وقت اكثريت عظيم اعضاي جامعه را ميزمانيكه كار، همه يا تقريبا همه

-اي رها از كار توليدي مستقيم به  وجود ميدهد، طبقهمي در كنار اين اكثريت بزرگ  كه صرفا بيگاري. شودتقسيم مي

پس . مديريت، مشاغل دولتي، عدليه، علم، هنرهاي مختلف و غيره: آيد كه امور همگاني اجتماع را رتق و فتق مي كند
قهر، شود كه تقسيم طبقات از طريق اما اين مانع از آن نمي. قانون تقسيم كار مبناي تقسيم جامعه به طبقات است

دزدي، مكر و حيله و تقلب نيز انجام گرفته باشد و طبقه حاكم به محضي كه زمام امور را در دست گرفت، سلطه خود را 
 .".ها مبدل سازدعليه طبقه زحمتكش مستحكم كرده و هدايت جامعه را به استثمار توده

 
. رودفرآورده بر فرآورندگان از بين مي با تصاحب وسايل توليد توسط اجتماع، توليد كاالئي و همراه با آن سلطه"

مبارزه براي بقاء . شودريزي شده، جايگزين هرج و مرجي كه در درون توليد وجود دارد ميتشكيالت آگاهانه و برنامه 
بدين وسيله تازه انسان، به مفهوم معيني، براي هميشه از دنياي حيواني خارج شده و از شرايط . يابدفردي خاتمه مي

محيطي كه شرايط زندگي انسانها را محاط كرده و بر آنها حكمروائي . گذاردحيواني به شرايط واقعا انساني قدم ميحيات 
به . آيدكنند، درميدر تسلط و كنترل انسانها كه اكنون براي اولين بار آگاهانه و واقعا بر طبيعت حكمفرمائي ميكرد، مي

قوانين مربوط به فعاليت اجتماعيشان كه تا . شونديان اجتماعيت خود مياين جهت و به اين ترتيب كه آنها حكمفرما
گرفت، اكنون به وسيله انسانها، با شناخت كنون بر آنها بيگانه بود و به عنوان قوانين طبيعيِ حاكم، در برابر آنها قرار مي

كنون در برابرشان به عنوان جبر تاريخ  اجتماعيت خود انسانها كه تا. آيدكامل، به كار برده شده و تحت سلطه آنها درمي
قدرتهاي عيني بيگانه كه تا بحال بر تاريخ مسلط بودند، . شودو طبيعت قرارداشت، حال به عمل آزاد خود آنها بدل مي

سازند، تازه از تازه از اين لحظه است كه انسانها با آگاهي كامل، تاريخ خود را مي. آيندتحت كنترل خود انسانها در مي
اي معلولهاي اند، عمدتا و در مقياس پيوسته فزايندهاين لحظه است كه علل اجتماعي كه بوسيله آنها به حركت درآمده

 .دهند و اين همانا جهش بشريت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاديستدلخواه آنها را نيز به دست مي
پي بردن به شرايط تاريخي و بدين ترتيب شناخت . اجراي عمل آزاد كردن جهان، رسالت تاريخي پرولتارياي مدرن است

اي كه امروز تحت ستم بوده و رسالت اين عمل را دارد، نسبت به شرايط و ماهيت عمل مزبور و آگاه نمودن طبقه
  ".طبيعت عملش، وظيفه بيان تئوريك جنبش پرولتري يعني وظيفه سوسياليسم علمي است
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 ششم اساس مصوبات كنگره جمعبندي وضعيت جديد حزب توده  ايران بر
با فروپاشي شوروي سوسيال امپرياليستي و برهم خوردن اردوگاه رويزيونيستي و آزادي ممالك اروپاي شرقي از  -١

 حامي و عامل سياستهايسلطه شرق و قبول تسلط بورژوازي غرب، طبيعتا وضعيت حزب توده ايران كه به عنوان 
نماينده منافع سوسيال  ديگرحزب رويزيونيستي توده ايران در شرايط امروز . ر كردشوروي در ايران فعال بود ماهيتا تغيي

 .استبدل شده در ايران خودي نماينده منافع بورژوازي به بلكه  نيست امپرياليسم شوروي در ايران
حزب توده ايران هنوز يك حزب رويزيونيستي است زيرا رسما وفاداري خويش را به سوسيال دموكراسي  -٢
ولي همه منويات  ،كندپنهان مي "ماركسيسم لنينيسم"ائوتسكيستي اعالم نكرده و خود را در پشت عنوان ك

احزاب سوسيال دموكراسي در جهان مخالفت صريح خويش را با لنينيسم اعالم كرده و . نمايدرويزيونيستي را طلب مي
وازي ژمه آنها ضد ماركسيسم و مدافع منافع بورولي ه ،دهندخود را از نظر تاريخي ملهم از ماركس جلوه ميگذشته 

تواند اين حزب توده نمي. ديرسخواهد حزب توده ايران نيز در عمل و در پي تشديد مبارزه طبقاتي به آنجا . خودي هستند
اين تحول احتماال با تشديد تضادهاي دروني در داخل حزب . تغييرات را براي هميشه از چشم اعضايش مخفي نگهدارد

 .انجاميدخواهد اند از حزب توده ايران رفته هخوردگان و عناصر صميمي كه به بيراهجداشدن فريب و
اند كه سوسياليسم نيز العين ديدهآنها براي. سقوط شوروي و اردوگاه رويزيونيسم بسياري از چشمها را گشوده است -٣

ستها و در ايران سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان تواند به امپرياليسم بدل شود و اين پيشگوئي ماركسيست لنينيمي
ديگر حيثيت و اعتبار شوروي سوسياليستي كه محصول مبارزه بلشويكها و رهبري لنين و استالين بود، . درست بوده است

 . نمي تواند به عنوان داروي  فريب كمونيستها موثر بوده و به كار گرفته شود
گويد ولي فقط براي خالي نبودن عريضه و فريب كمونيستها و طبقه كارگر سخن ميحزب توده ايران از سوسياليسم  -٤

يط كنوني انويسد كه در شرحزب توده ايران در برنامه خود صريحا مي .تحقق آنرا به ظهور حضرت محول كرده است
ير زدر ايران بپردازيم و داري مرحله انقالب سوسياليستي فراهم نيست و ما بايد به تقويت رشد نيروهاي مولده سرمايه

هاي سوسياليسم از تخم جوجه ،داري صنعتي و رشد مستمر آنبغل بورژوازي صنعتي را بگيريم تا در اثر گرماي سرمايه
داري و دفاع سوسياليسم امري مبهم، ناروشن، تخيلي، رويائي و متعلق به گذشته دور است ولي رشد سرمايه. بيرون آيند

 .حزب توده حزب سرمايه داران است. دردسر و مترقي در پيش پاي ما قرار دارد از آن قابل لمس، بدون
تا بورژوازي ايران و جهان نترسند و  حزب توده ايران مقوله ديكتاتوري پرولتاريا را از برنامه خويش حذف كرده است -٥

آن  "دولت همه خلق"و  "حزب همه خلق"معناي اين حذف يعني پذيرش . به نيات باطني حزب توده ايران پي ببرند
هدفش استقرار ديكتاتوري  حزبي كه. شوروي را نابود ساخت مقوالت غيرطبقاتي كه خروشچف به ارمغان آورد و

، حزبي كه خود را به رد نباشدوياليستي و ادامه تحوالت سوسياليستي و دفاع از اين دستآسانجام انقالب سو پرولتاريا براي
 پرولتري نبودهيت ، آن حزب به دنبال حزبنيستبقه كارگر شرط پيروزي و بقاء سوسياليسم ناداني بزند كه ديكتاتوري ط

سكن روحيه كه مفهومي كشدار و م "عدالت اجتماعي"به دنبال يك حزب بورژوائي است كه در بهترين حالت براي 
ر سوسياليسم نباشد، اگر اين قطبنماي اگر نيازي به اعمال ديكتاتوري پرولتاريا د. كندمبارزه مي ،طلبانه مردم استعدالت

مبارزه طبقاتي به صندوقخانه تاريخ سپرده شود ديگر چه نيازي اساسا به خود حزب است؟ حزبي كه از منافع آني و آتي 
 .تواند حزب طبقه كارگر باشدنمي ،ع نكنداطبقه كارگر دف
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بلكه به دنبال اصالحات و  ،ي فقر و استثمار نيستبه دنبال نابود "ماركسيستي لنينيستي" نقابحزب توده ايران  با  -٦
سوسيال . البته اين سخنان پوچي است كه در ايران هرگز قابل تحقق نيست .رفرم و كاستن از آالم اجتماعي است

كند كه منبع مادي با غارت جهان يك اشرافيت كارگري خلق مي ،سوسيال امپرياليسم استهمان دموكراسي اروپا كه 
هاي بورژوازي غارتگر در حدي خواهد بود كه ل دموكراسي در درون همه ممالك امپرياليستي بوده و توانائيتفكر سوسيا

-آنها نيز مرتب خطابهتا بگذارد و آرامشان كند كارگري در بشقاب اين اشرافيت را استخواني نيز از درآمدهاي غارت شده 

ايجاد يك سوسيال دموكراسي  زير فشار امپرياليسم،الك ولي در مم. سرايندب "عدالت اجتماعي"هاي غرائي در مدح 
تواند نقش خودش را به خوبي در ايران نمي ايتودهحزب يال دموكراسي سسو. خيالي بيش نيستو خواه خواب عدالت

 . ايفاء كندامپرياليستي احزاب برادر سوسيال دمكراتش در جهان 
يك كه طبيعتا در زير سلطه استبداد مذهبي خواست عمومي است حزب توده ايران از دموكراسي و مبارزه دموكرات -٧

كند و كند، اين مبارزه دموكراتيك را طبقاتي درك نميمبارزه اگر صميمانه براي تحقق آن حتي صحبت كرده و 
 همانندت اي ساخته اسزند و از آن وسيلهبيند و يا جا مياي ناب و غيرطبقاتي مياي در خود، مقولهدموكراسي را مقوله

هيچوقت وظيفه انجام انقالب سوسياليستي در دستور كار پرولتاريا قرار تا ديوار چين ميان دموكراسي و سوسياليسم 
لنين در برخورد به  .جاي خاصي داردبرنامه حزب توده ايران  ،گربه شاخت نزند كهسياست آهسته برو آهسته بيا . نگيرد

حال به وظايف ": در تبعيد نوشت ١٨٩٧در سال  "هاي روسيهيال دموكراتوظايف سوس"همين اپورتونيستها در اثرش 
كنم كه اين فعاليت با فعاليت بارديگر تكرار مي. و فعاليت دموكراتيك سوسيال دموكراتها بپردازيم دموكراتيك

يج و تبليغ ما گفتيم كه ميان ترو": دهدهمان اثرش ادامه مي ١٠و در صفحه  ".دارد ناگسستنيسوسياليستي پيوند 
و دموكراتيك پيوند ناگسستني وجود دارد و فعاليت انقالبي در اين دو عرصه به موازات كامل يكديگر سير  سوسياليستي

 .كرد تا از فعاليت و مبارزه سوسياليستي دست بكشدلنين هرگز مبارزه دموكراتيك را برجسته نمي. ".كندمي
زيرا فقط  ،كندويش نيز از سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي صحبت نميحزب توده ايران حتي در برنامه راهبردي خ -٨

گرا يك حكومت ائتالفي اصالح طلب و مليجناحهاي كردن مجموعه رژيم است تا با همكاري با  "دموكراتيزه"در پي 
ا كه به صورت در واقع تمام برنامه حزب توده ايران در آنج. تشكيل دهد كه حزب توده ايران بخشي از اين ائتالف باشد

از طرف  رسميت شناخته شدنايست براي به، برنامهاندازددور ميضرر را بهگوئيهاي بيليآيد و پوسته  كمشخص در مي
به عنوان حزبي در اپوزيسيون كه حاكميت رژيم جمهوري اسالمي را حتي در وضعيت كنوني  رژيم جمهوري اسالمي،

اسالمي در شكل يك ائتالف ملي و به عنوان نيروي اپوزيسيون كمال شركت در حكومت در جمهوري . پذيردمي آن
حزب توده ايران حتي حاضر است در تمام انتخابات قالبي نيز شركت كند، بر . مطلوب حزب توده ايران و آخر خط است

     .در حكومت شركت كند "ائتالف ملي"همه اين اقدامات ضد دموكراتيك صحه بگذارد تا بتواند همراه با 
هاي رژيم جمهوري اسالمي تا زمان سركوب خودش حزب توده ايران سابقه سياهي در همدستي در تمام تبهكاري -٩

حزب توده ايران را به حزبي  ،پاشي شورويروسركوب رژيم جمهوري اسالمي و قلع و قمع اين حزب و ف. داشته است
الش حزب توده ايران براي ايجاد يك جبهه وسيع ضد ت. خطر براي بورژوازي ايران بدل نموده استو بي "سر به راه"

استبدادي و شركت در حكومت در عين حال تالشي است تا دوباره مجلسي شود و در گفتگو با ساير نيروهاي اپوزيسيون 
ولي حزب توده ايران . و آنرا به طاق نسيان بسپارد خويش را تحت الشعاع مسايل روز قرار دهد هاي گذشتهكاريو سيه
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اي حزب توده در هاي برنامهطبيعتا تغيير ماهيت و خواسته. تواند تغيير دهدتاريخ خويش را نمي ر اقدامي نيز بكنده
هائي بودند كه كمونيستها از بدو انقالب ايران براي توان ناديده گرفت، ولي اين همان خواستهعرصه دموكراتيك را نمي

خواستند مبارزه ملي را با دموكراتيك پيوند زنند زيرا كه دستآورد انقالب ها ميشدند آنكردند و سركوب ميآنها مبارزه مي
 .كردبود و اين حزب توده ايران بود كه در كنار رژيم بر ضد همين خواستهاي دمكراتيك مبارزه ميپابرجا و پيگيرتر مي
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 حزب توده ايران و انشعاب
 :توفان است-كنيد مقاله قرائت شده در پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان ماركسيستيلعه ميسندي را كه در زير مطا

 

 حزب توده ايران 
موفقيتهاي دولت  با الهام ازبعد از تبعيد رضاخان و تضعيف ارتجاع حاكم در ايران  ١٣٢٠مهر  ١٠حزب توده ايران در 

تاسيس اين حزب با تكيه بر سنتهاي . تلري، تاسيس شدسوسياليستي شوروي در جنگ جهاني دوم و نابودي فاشيسم هي
نفر، گام بزرگي در بيداري ايرانيان و برخاستن مردم از  ٥٣گروه  و سوسيال دموكراسي انقالبي، حزب كمونيست ايران

سياست اي از مردم به ميدان آمدند كه با در اثر فعاليت حزب توده ايران موجي ميليوني و توده. خواب قرون وسطائي بود
در اين . سياست به زندگي مردم تبديل شد و از چنگ رجال سياسي بدر آمد. بطور كلي و حقوق دمكراتيك آشنا شدند

هاي رجال سياسي سنتي ايران به سياست از خانه. ها به نيروي خود و تاثير فعاليت خويش پي بردنددوران بود كه توده
كارگران، دهقانان، زنان، جوانان و روشنفكران ايران با . شگاهها كشيده شدها و ورزعرصه خيابانها و ميدانها و كارخانه

جامعه ايران در اثر فعاليتهاي حزب توده ايران . دنياي نويني آشنا شدند كه در اثر اختناق قرون به آن دسترسي نداشتند
نقش . شودايم احساس ميمدهتكان خورد، تكاني آتش فشاني كه نتايج اين تكان تا به امروز كه ما در اينجا گرد آ

تاريخي و اجتماعي حزب توده ايران را بايد در اين متن و در اين مسير مورد ارزيابي علمي قرار داد و نه بر اساس 
حزب توده در اثر از . و اطاقهاي فكري سازندگي افكار عمومي طبقاتيخوردگان صحبتهاي درگوشي و كينه توزي ضربه

را متحول .. يتهاي روشنگرانه و انقالبيش، فرهنگ و هنر ايران، ادبيات ايران، موسيقي ايران وجانگذشتگي اعضايش، فعال
 :اي از اين فعاليتها نظري افكنيمبه شمه. ساخت

 . ١٣٢٠تشكيل شوراي مركزي اتحاديه كارگران ايـران در اسفندماه 

 . ١٣٢٢ه ما در فروردين) سازمان جوانان توده(تشكيل نخستين سازمان جوان كشور

 .١٣٢٢تشكيل نخستين اتحاديه دهقاني در كشور در خردادماه 

 .١٣٢٢در تيرماه ” تشكيالت دموكراتيك زنان ايران“تشكيل 

 .١٣٢٣ارديبهشت ماه  ١١تشكيل شوراي متحده مركزي كارگران و زحمتكشان كشور در 

نشريات مترقي براي دفاع از آزادي افكار و نگاران و مديران با شركت روزنامه ١٣٢٣در تابستان  "جبهه آزادي"تشكيل 
 . بر ضد خطر بازگشت استبداد در ايران

 .مبارزه براي به رسميت شناختن حقوق كارگران و تصويب قانون كار

 . مبارزه براي اصالحات ارضي به نفع دهقانان

 .نندمبارزه براي كسب حق انتخابات براي زنان ايران با شعار زنان بايد در سياست دخالت ك

 .منتشر كرد... حزب توده ايران صدها نشريه در عرصه هاي سياسي، هنري، طنز، علمي، تاريخي، فلسفي و

اي به رهبري حزب توده ايران به وقوع پيوست و مردم با دنياي مدرن و متمدن دراين دوران بزرگترين جنبشهاي توده
 . جام به نابودي دودمان پهلوي در ايران منجر شدلگدي كه حزب توده ايران به رژيم سلطنت زد سران. آشنا شدند
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كرد، ماهيت امپرياليسم بريتانيا و آمريكا را به حزب توده ايران تنها تشكلي در ايران بود كه از حقوق زحمتكشان دفاع مي
 .مردم ايران عليرغم خوشبيني بورژوازي ملي ايران نسبت به آنها شناساند

د كه بر ضد شركت استعماري نفت انگليس و ايران به مبارزه برخاست و خواهان حزب توده ايران نخستين تشكلي بو
اين شركت . بسياري از كارگران خوزستان براي قطع دست امپرياليسم بريتانيا از ايران جان دادند. اخراج آنها از ايران شد

رد انتقاد هيچكدام از سياستمداران ملي نفت كه بر اساس قرارداد استعماري دارسي در ايران بوجود آمده بود تا آن روز مو
 .اي نكرده بودند و براي آن اهميتي قايل نبودندايران نبود و هيچكدام از آنها بر ضد اين شركت استعماري مبارزه

حزب توده ايران مردم ايران را با مفاهيم و مقوالتي نظير امپرياليسم، سوسياليسم، انترناسيوناليسم پرولتري، حق ملل در 
آشنا ساخت و سطح آگاهي آنان را ... يين سرنوشت خويش، حزبيت، جبهه واحد، دموكراسي، مبارزه ضد فاشيستي وتع

. روزنامه خواني و كتابخواني، رفتن به تئاتر در ميان مردم رايج شد. عليرغم دشمني طبقات حاكمه ايران افزايش داد
 .جامعه سياسي شد و به حركت درآمد

حزب . تقرار كالسهاي اكابر از دستآوردهاي كمونيستهاي ايران از جمله حزب توده ايران استجنبش سواد آموزي و اس
توده ايران كارگران، جوانان، زنان را در ابعاد وسيع به مبارزه اجتماعي كشاند و ماركسيسم لنينيسم را در ايران به نيروي 

ولي شما هرگز در . وده ايران امكانپذير نيستنقش تاريخي حزب تبيان نگارش تاريخ ايران بدون .  مادي بدل كرد
كنيد و قرائت تاريخ ايران كه با دست طبقات حاكمه نوشته شده است به نقش تاريخي حزب توده ايران برخورد نمي

 .شود كه گويا اين سكوت كامال بديهي استطوري جلوه داده مي
. م رويزيونيسم در غلطيد و حيثيت خويش را برباد دادولي متاسفانه اين حزب كمونيستي و انقالبي در مهاجرت به حلقو

همدستي اين حزب با رژيم جمهوري اسالمي در خدمت مطامع شوروي لكه ننگي در تاريخ اين حزب باقي گذارد كه تا 
 . سازي و الپوشاني حقايق آنرا به فراموشخانه تاريخ بسپارندكنند با تئوريبه امروز نيز سعي مي
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 لنينيستي توفان -مان ماركسيستي ساز
بعد از پذيرش نظريات رويزيونيستي خروشچف از جانب كميته مركزي حزب توده ايران و تائيد دروغهاي خروشچف در 
مورد استالين، و پس از اينكه كميته مركزي حزب توده تالش كرد به صورت حزب قانوني اعليحضرت در ايران در آيد و 

اين حزب از ماركسيسم لنينيسم و از تمام سنتهاي انقالبي جنبش كمونيستي . دست كشيد از سرنگوني رژيم پهلوي
از سنن انقالبي سوسيال دموكراسي انقالبي ايران، حزب كمونيست ايران، تاثيرات عميق گروه اراني در رشد  ،ايران

اين انشعاب صورت عملي پيدا  ١٣٤٣ديماه  ٣٠در پلنوم يازده حزب توده ايران در . جنبش كمونيستي ايران دست كشيد
. روي از شوروي رويزيونيستي به تمام گذشته انقالبي خويش خط بطالن كشيدكرد و كميته مركزي حزب توده به دنباله

از اين تاريخ ما با دو دوره، دوره كمونيستي و انقالبي و دوره ضد كمونيستي و ارتجاعي در تاريخ حزب توده ايران روبرو 
اين حزب با انشعاب از جنبش كمونيستي و دست پروردگي از شوروي خروشچفي به يك نيروي ضد ماهيت . هستيم

هاي سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان در مورد اين حزب و انقالبي بدل شد كه سير رويدادها صحت پيشگوئي
يستي به عهده رفقا قاسمي، رهبري مبارزه جبهه ماركسيستي لنين. سرنوشت شوروي و سرنوشت رويزيونيسم را ثابت كرد

تير  ٢٥رفقا قاسمي و فروتن بعد از انشعاب رويزيونيستها، سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان را در . فروتن و سغائي بود
بنيانگذاري كردند و پرچم مبارزه بر ضد رويزيونيسم و كاستريسم را كه به بهانه مبارزه ) ميالدي ١٩٦٧ژوئيه  ١٦( ١٣٤٦
رفت، به كف گرفتند و از مبارزه عمده و روز ضد رويزيونيستي طفره مي "ونيسم تاريخي حزب توده ايراناپورت"عليه 

نشريه نخست توفان كمونيستي يكماه بعد در . نسلي كمونيست بر اساس دانش علمي ماركسيسم لنينيسم تربيت نمودند
 رفقاي بنيانگذار توفان در ميان ما نيستند، . گذردسال از اين تاريخ پرافتخار مي ٥٠امسال . منتشر شد ١٣٤٦مرداد ماه 

هاي رويزيونيستها و جاسوسان پنهان و ولي تاثيري كه آنها در جنبش كمونيستي ايران باقي گذاردند، عليرغم دسيسه
، )توفان-چريكهاي شهري در  آمريكاي التين(آشكار آنها، عليرغم خرابكاري كاستريستها، گواريستها و ماريگالئيستها

-، ماندگار ميهمه دشمنان لنينيسمو نافيان امپرياليسم و مدافعان اولترا امپرياليسم و  "سه دنيا"تئوريهاي ضد انقالبي 

 -ضدامپرياليستي، دموكراتيك و ماركسيستي ستيز در عرصه، )توفان(در مبارزه حزب كار ايراناين ماندگاري و  ماند
بالنده و  ،تقويت انترناسيوناليسم پرولتريبا روحيه وري پرولتاريا در ايران و لنينيستي براي استقرار سوسياليسم و ديكتات

نمائي خرده ما امروز شاهد فروپاشي شوروي و دنياي رويزيونيسم و همه تفكرات انحرافي انقالبي. يابدتجلي ميسربلند 
زش و كسب تجربه مسئوالنه از مبارزه و توفان در امروز از فراز و نشيبهاي فراوان عبور كرده و با آمو. بورژوازي هستيم

احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مردم ايران و جنبش كارگري هر روز بيشتر در جهت وحدت و همكاري كه شرط 
سالگي  ٥٠در  ٢٠١٧در سال ) توفان(حزب كار ايران. وحدت در جنبش كارگري و مبارزه با تفرقه آن است پيشرفته است

تنها حزب ماست كه ادامه دهنده و  .لنينيستي توفان محصول اين تاريخ و اين مبارزه است تاسيس سازمان ماركسيستي
جنبش سوسيال دموكراسي : ميراث اين گذشته عبارت است از. وارث سنتهاي انقالبي جنبش كمونيستي ايران است
يت كمونيستي حزب توده ايران نفر و دوره نخست تاريخي فعال ٥٣انقالبي در ايران، حزب كمونيست ايران، فعاليت گروه 

 .  تا سقوطش به آغوش نيكيتا خروشچف
حزب تراز نوين طبقه كارگر ايران است و با پيگيري و مبارزه سرسختانه با مدعيان دروغين ) توفان( حزب كار ايران

پرچم ما در اين  .كندكمونيست كه همه آنها دشمنان ديكتاتوري پرولتاريا و حزب لنيني طبقه كارگر هستند، مبارزه مي
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مبارزه شخصيت تاريخي رفيق استالين خواهد بود كه به صورت مرزِ روشن ميان رويزيونيستها، ضد كمونيستها و 
 .استماستالين پرچم است و وي پرچم . ماركسيست لنينيستها نمايان است
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 و رويزيونيستهاي چيني "سه دنيا"تئوري 
نقد بايد به يك نكته ديگر براي افشاء رويزيونيستهاي رنگارنگ نيز اشاره كنيم و آن فقر سياسي و  در خاتمه اين

اين حزب رويزيونيستي چون قادر نبود در . شودتئوريك حزب رويزيونيستي توده ايران است كه در اين زمينه برمال مي
چين به  "كمونيست"ه برخيزد، سقوط حزب لنينيستي توفان به مبارز -عرصه ايدئولوژيك با سازمان ماركسيستي

روي آنها از نظرات تجديد نظرطلبانه خروشچف و رقابت آنها با سوسيال امپرياليسم شوروي منجالب رويزيونيسم و دنباله
هاي كمونيستي و انقالبي توفان به نظريات رويزيونيستي را در عرصه جهاني دستآويزي قرارداد تا به جاي مبارزه با ايده

كرد، توسل جويد و توفان را آماج حمله عرضه مي "سه دنيا"چين كه در قالب تئوري  "كمونيست"ارتجاعي حزب و 
اين روش رياكارانه و . ها را به سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان منتسب كندچيني ي"سه دنيا"قرار دهد و نظريات 

گواه آن بود و هست كه اين تنها سازمان ماركسيستي  در حالي كه تاريخ. دروغگوئي فقط برازنده رويزيونيستهاست
اي هاي ايراني مدعي ماركسيست لنينيست، با انتشار جزوهلنينيستي توفان بود كه درميان همه سازمانها و احزاب و گروه

ت چين را نشان داد و نظريا "كمونيست"هاي رويزيونيستي حزب ماهيت بورژوائي تئوري "سه دنيا"در افشاء تئوري 
لنينيستي توفان به همان نتايج رسيده بودند، مورد تائيد قرار  -رفقاي آلباني را كه همزمان با رفقاي سازمان ماركسيستي

لنينيستي توفان نه تنها به دعوت اشرف پهلوي از طرف وزارت امور خارجه چين با ديده  -سازمان ماركسيستي. داد
اي انتقادي براي رفقاي چيني ارسال داشت، بلكه در ه كرد و حتي نامهانتقادي نگريست و در ارگان توفان به آن اشار

را كه همكاري با امپرياليسم آمريكا و اروپا بود، شكاف  "سه دنيا"تمام تبليغات كتبي و شفاهي خويش دل و روده تئوري 
زمان نيز در دسترس بود و  تمام اسناد غير قابل انكار اين افشاءگري در همان. و ماهيت رويزيونيستي آنرا برمال ساخت

حزب رويزيونيستي توده . داردوجود دارد و نقاب از چهره كثيف رويزيونيسم برمي) توفان(امروز در تارنماي حزب كار ايران
اي براي مبارزه با كمونيسم نداشت، ناچار بود به دروغ متوسل شود و همه پيروان شوروي نيز كه سنگ ايران كه اسلحه

زدند و كوچكترين گامي در راه افشاء رويزيونيسم بر نداشتند، براي توجيه بيعملي را به سينه مي "ستيشوروي سوسيالي"
آنها همه منتقدان به رويزيونيسم و سوسيال . شدندو فقر تئوريك خويش به همان اسلحه حزب توده ايران متوسل مي

ها را كه بعداز انقالب اي"خط سه"آنها همه . بود كردند كه سراپا جعليئي معرفي مي"سه دنيا"امپرياليسم شوروي را 
مسماي رويزيونيستي معرفي شده بودند و حتي خودشان نيز متاسفانه براي فرار از مبارزه با چين به اين نام بي

 -در آن دوران يك جبهه ماركسيستي. حال آنكه چنين نبود. زدندئي جا مي"سه دنيا"رويزيونيستي آنرا پذيرفته بودند، 
رزميد و نه نينيستي وجود داشت كه بر ضد سوسيال امپرياليسم شوروي، بر ضد جبهه رويزيونيستي روسي و چيني ميل

دانست و در مقابل آن يك جبهه رويزيونيستي رنگارنگ وجود داشت كه شوروي و شوروي و نه چين را سوسياليستي مي
در شوروي كه موجب تغيير ماهيت شوروي شده است كرد و به بروز رويزيونيسم چين را سوسياليستي ارزيابي مي

چهار بودند همواره تا روز سقوط سوسيال امپرياليسم شوروي  عده كه شامل خط  معروف به دو واين . اعتقادي نداشت
كردند و بخش بزرگي از آنها به دامن تروتسكيسم و منشويسم و رفرميسم و حتي اين كشور را سوسياليستي ارزيابي مي

 .   خيزداز رويزيونيسم همه چيز برمي. ليسم آمريكا و صهيونيسم اسرائيل غلتيدامپريا
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جبهه كساني كه بر ضد رويزيونيسم در . از زمان بروز رويزيونيسم در شوروي دو خط بيشتر نيست، نبود و نخواهد بود
ويزيونيسم و به ويژه شوروي و چين مبارزه كردند و به طبقه كارگر خدمت نمودند و جبهه كساني كه در خدمت ر

 .   رويزيونيسم شوروي طبقه كارگرايران را به گمراهي كشيدند و به جنبش كمونيستي ايران صدمه زدند
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