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 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ جنوری ٠۶

 

  اختالفات رفقای شوروی با رويزيونيستھای يوگسالوی
  

يوگسالوی بودند که تحت حمايت رفقای شوروی بعد از جنگ پيروزمند دوم جھانی شاھد تحوالت انحرافی در 

آنھا می ديدند که در يوگسالوی اصول سوسياليسم پياده نمی . امپرياليستھا در جنبش کمونيستی اخالل می کردند

جبھه ”به ” حزب تمام خلق” کارگر به رھبری تيتو به ۀشود بلکه عناصر سرمايه داری تقويت شده و حزب طبق

آنھا در مورد اين تحوالت نامه ای تنظيم کرده و در اختيار حزب کمونيست . بدل می گردد” نيروی سوم”به ” ملی

 :يوگسالوی قرار دادند

در يوگسالوی . بر اساس آموزش مارکسيسم اين حزب است که بايد بر ارگانھای دولتی نظارت داشته باشد.... ”

ر در ميان توده ھای حزب مسلما اين توضيحی بر کمبود ابتکا.  دست دارده وزير شھربانی کنترل حزب را ب

  . استستيوگسالوي

حزب کمونيست يوگسالوی اجازه می . چنين سازمانی طبيعتا نمی تواند نام مارکسيستی لنينيستی برخود بگذارد

ر حل شدن مسالمت آميز عناصر سرمايه داری  در عناصۀ دھد که وی را با تئوريھای اپورتونيستی و گنديد

  .ی که از نظرات برنشتين، فولمار و بوخارين به عاريه گرفته شده استورئتئ. سوسياليستی به خواب کنند

تکامل عناصر سرمايه داری در روستا و .  طبقاتی در حزب کمونيست يوگسالوی احساس نمی شودۀروح مبارز

  .    طور کامل  در حال اعتالسته شھر ب

 خودش را دارد و در ۀ است که برنام اساس تئوری مارکسيسم لنينيسم حزب نيروی اساسی رھبری در کشورهب

 خلق به عنوان قدرت اساسی رھبری برخورد ۀعکس به جبھه در يوگسالوی ب. توده ھای غير حزبی حل نمی شود

 خلق ۀ دوم جبھۀش در کنگر ارفيق تيتو در سخنرانی. تالش می شود حزب را در جبھه حل کنند. می شود

حزب .  خلق دارد؟ خيرۀ جبھۀجز برنامه  ديگری بۀ برنامآيا حزب کمونيست يوگسالوی„: يوگسالوی گفت

پيشنھاد بخشی از منشويکی ”  . ما نيز ھستۀخلق برنامۀ  جبھۀ ديگری ندارد، برنامۀکمونيست يوگسالوی برنام

. ”حزب مارکسيستی می بايست خود را در سازمانھای کارگری حل کند.  سال پيش در روسيه ھمين بود۴٠ھم در 
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کزی حزب کمونيست  کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی به کميته مرۀنقل از نام(

  ).    ١٩۴٨ چ مار٢٧رخ يوگسالوی مسکو مؤ

ی است ت طبقاۀ کارگر که يک ارگان مبارزۀدر اينجا روشن است که رفقای شوروی به اھميت رھبری حزب طبق

 خلق را زدوده ۀ کارگر و جبھۀسالوی مرزھای طبقاتی حزب طبقتکيه می کنند و بر آنند که رويزيونيستھای يوگ

عکس ھمه جا از صلح طبقاتی و کنار آمدن با دشمن ه ب.  طبقاتی وجود نداردۀ آنھا روح مبارزۀاند و در برنام

  .  طبقاتی سخن می رود

  :در جای ديگر می آورند

ۀ  مبارزۀلست يوگسالوی نسبت به مسأحزب کمونيدر مورد خطای سياسی خط مشی دفتر سياسی کميته مرکزی ”

  .طبقاتی در يوگسالوی

ما قبال ھم يکبار نوشته بوديم که در يوگسالوی روح مبارزه طبقاتی در سياست قابل لمس نيست و عناصر سرمايه 

  . داری در روستاھا و شھرھا در حال رشدند

جه گيريھای ما را به منزله توھين به  اين مطالب را تکذيب می کنند و نتيKardelj و کاردلج Titoرفيق تيتو 

حزب کمونيست يوگسالوی تلقی می کنند و اين در حاليست که آنھا خودشان از دادن پاسخ به اين پرسش امتناع می 

  . کنند

اين استدالل ولی . داليل اين رفقا محدود به اين توضيح است که در يوگسالوی تحول اجتماعی صورت گرفته است

 رشد عناصر سرمايه داری را تکذيب می کنند و اين در حاليست که از يک اعتقاد ءفقااين ر. کافی نيست

که مبارزه طبقاتی در دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم  اپورتونيستی حرکت می کنند مبتنی بر اين

بوخارين ۀ بق نمونآنطور که مارکسيسم لنينيسم آموزش می دھد حدت نمی گيرد، بلکه آنطور که اپورتونيستھا مطا

آنھا تئوری گنديده گذار مسالمت آميز از سرمايه داری به سوسياليسم را تبليغ می . مدعی بودند زوال می يابد

 ۴نقل از نامه کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی به حزب کمونيست يوگسالوی مسکو .(کردند

  ).، آثار ستالين جلد پانزدھم ١٩۴٨ماه مه 

 طبقاتی در دوران سوسياليسم اعتقاد داشته و بر آن بوده است که اين ۀبينيم که رفيق ستالين به مبارزپس می 

آنچه را که امروز به پای رفيق ستالين می نويسند نظريات . مبارزه نه تنھا کاھش نمی يابد بلکه تشديد نيز می شود

  :   خويش ادامه می دھندۀرفقای شوروی در نام. تيتو و خروشچف بود

وجود آمده انکار ه ھيچکس طبيعت عميق و تغييرات اساسی سوسياليستی در شوروی را که بعداز انقالب اکتبر ب„ 

 طبقاتی در ۀاين موضوع ولی ھرگز حزب کمونيست اتحاد شوروی را به اين نتيجه نرساند که مبارز. نخواھد کرد 

در . تقويت عناصر سرمايه داری وجود نداردکشور ما تضعيف می گردد، و يا به اين تصور کشانيد که خطر 

تا زمانيکه ما در سرزمينی با مالکيت دھقانان خرده پا زندگی می کنيم، تا آن زمان ”:  لنين گفت١٩٢٠/١٩٢١

از توليد خرده دھقانی سرمايه ”، زيرا ”زمينه اقتصادی برای سرمايه داری در روسيه محکمتر از کمونيسم است

روشن است که در . ”قفه، روزانه و در ھر لحظه، ناگھانی و در مقياس انبوه پديد می آيدداری و بورژوازی، بی و

که چه اقداماتی بايد انجام داد  تا عناصر سرمايه داری در روستا   اينألۀ سال بعد از انقالب اکتبر مس١۵طی 

 حزب کمونيست ۀ اين تجربدستکم گرفتن. تضعيف شوند و بعدا کوالکھا نيز نابود شوند از دستور کار خارج نشد

اتحاد جماھير شوروی برای ايجاد شرايط اساسی ساختمان سوسياليسم در يوگسالوی، به مفھوم آن است که خود را 
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زيرا سوسياليسم بايد نه . دچار خطر سياسی بزرگی نموده و وضعيت غير قابل تحملی برای مارکسيستھا ايجاد کنيم

  . در روستا و در کشاورزی نيز تحقق پذيردتنھا در شھر و صنايع بلکه ھمينطور 

 نابودی عناصر سرمايه داری ألۀ مبارزه طبقاتی و مسألۀاتفاقی نيست که رھبر حزب کمونيست يوگسالوی از مس

 جدا کردن طبقاتی در روستا را ألۀدر سخنرانی رھبر يوگسالوی مس: اين امر ادامه می يابد. در روستا در می رود

آنھا دھقانان را به مثابه يک کل می بينند و حزب را برای غلبه بر دشواريھائی که در . کندبا سکوت برگذار می 

  . بسيج نمی کنند،اثر رشد عناصر سرمايه داری در روستا پديد می آيند

با توجه به اينکه در يوگسالوی . ھيچوجه توجيه گر اين آرامش و  حسن نيت نيسته وضعيت سياسی در روستا ب

شده است، مالکيت خصوصی، خريد و فروش امالک برقرار است و بخشی بزرگی از اين زمينھا در زمينھا ملی ن

 با توجه به ھمه اين واقعيتھا مجاز نيست –. دستان کوالکھا متمرکز شده است و  نظام کارمزدی حاکم است و غيره

 قصد آن است که حزب را در آيا. که حزب با روحيه آشتی مبارزه طبقاتی و تسکين تضادھای طبقاتی تربيت شود

اين نحو حزب کمونيست ه ب. مقابل دشواريھای عمده که در برابر تحقق سوسياليسم  وجود دارد خلع سالح کرد

يوگسالوی توسط تئوری گنديده اپورتونيستی گذار مسالمت آميز از سرمايه داری به سوسياليسم خواب می شود، 

نقل از نامه کميته مرکزی حزب کمونيست . .(اريه گرفته شده استتئوری که از برنشتين، فولمار، بوخارين ع

  ).، آثار استالين جلد پانزدھم ١٩۴٨ ماه مه ۴اتحاد جماھير شوروی به حزب کمونيست يوگسالوی مسکو 

دست ه می بينيم که رفيق ستالين ھرگز به خلع سالح روحی حزب پرولتری که بايد رھبری مبارزه طبقاتی را ب

وی تکيه را نخست بر سياست و سپس بر اقتصاد می گذاشت تا شرايط ھستی مادی طبقات . گيرد اعتقادی نداشت

ولی . استثمارگر را که از درون آنھا بورژوازی می تواند دوباره احياء شود با تکيه بر قدرت سياسی از بين برد

. رولتری بايد ھميشه آماده نبرد با دشمنان طبقاتی باشدحزب بايد ھميشه آماده نبرد با دشمنان طبقاتی باشد، دولت پ

اگر کسی به مبارزه طبقاتی اعتقادی نداشته باشد ھم بايد حزب را منحل کند و ھم دولت را و اين امر نه تنھا در 

  .شوروی اتفاق نيفتاد در ھيچ کجای جھان نيز تا تحقق جامعه کمونيستی اتفاق نخواھد يافت

 و ١٩۴٨ قبل از جنگ جھانی دوم نيست، مربوط به سالھای ١٩٣٧ و ١٩٣۶بوط به سالھای اين سخنان ستالين مر

 است که شوروی از جنگ ضد فاشيستی سربلند و نيرومند بيرون آمده و از محبوبيت جھانی عظيمی ١٩۵٢

 در پس حتی ستالين در اوج غرور و پيروز ندا می دھد که مبارزه طبقاتی را فراموش نکنيد که. برخوردار است

ئيد نظريات اين پيشوای بزرگ أپيشگوئی ستالين در مورد يوگسالوی بھترين سند ت. آن دشمنان ما سنگر گرفته اند

  .                پرولتارياست

 کنگره نوزدھم حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی با حضور رفيق ستالين و ١٩۵٢ اکتبر ١۴ تا ۵در تاريخ 

در اين گزارش به روشنی . گزارش سياسی توسط رفيق مالنکف قرائت گرديد. ر شدسخنرانی وی افتتاح و برگزا

روشن است که اين . به نقش عامل مھم ايدئولوژيک در افشاء و سرکوب دشمنان داخلی و خارجی اشاره می شود

ھم ه دشمنان داخلی به صورت گروھھای بزرگ اجتماعی که از نظر رشته ھای سياسی و يا اھرمھای اقتصادی ب

طبقات استثمارگر حاکم از نظر .  خويش را داشته باشند وجود و حضور ندارندۀپيوند داشته و سازمانھای ويژ

نمی آيد ولی ” به چشم”آنچه . اين يک واقعيت عينی جامعه شوروی بوده است. سياسی و اقتصادی متالشی شده اند

 ۀچيده شده است، تنھا افکار و بينشھای کھن مادی رشدش برۀکه زمين رغم اين حضور مادی در جامعه دارد علی

اين پيوند ذھنيتھا را نمی . ھم پيوند می زنده گذشته است که مانند رشته ای گسترده بسياری افکار و عناصر را ب

 برخورد تنھا ۀاين شيو.  وجود طبقات به صورت سابق نام بردۀتوان با ھمان مفاھيم گذشته تعريف کرد و از ادام
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در شرايطی که قدرت سياسی و اقتصادی در دست پرولتارياست حزب . و نه روشنائی می گرددموجب گمراھی 

اين . بايد تکيه خويش را بر مبارزه ايدئولوژيک بگذارد تا آخرين مقاومت بقايای دشمنان مردم را درھم شکند

طبقات در جھان مبارزه يکشبه صورت نمی گيرد، مداومت دارد، ريشه دار و جان سخت است و تا محو کامل 

  : حال به نوع برخورد رفقای شوروی نظر اندازيم. ھميشه وجود خواھد داشت

  ” تثبيت بيشتر جامعه شوروی و نظم دولتی. ٣”تحت عنوان 

دشمنان مارکسيسم و آنھائيکه مارکسيسم را عاميانه می کنند تئوريھای مضری را، مبنی بر تضعيف و زوال ... 

حزب اين تئوريھای گنديده را درھم شکست . ره سرمايه داری موعظه می کننددولت شوروی تحت شرايط محاص

دور افکند و از آن نتيجه گرفت و مستدل ساخت که تحت شرايطی که انقالب سوسياليستی در يک کشور ه و ب

که در اکثريت ساير ممالک سرمايه داری مسلط است، کشور انقالب پيروزمند نبايد  پيروز شده است، در حالی

از گزارش مالنکف به کنگره نوزدھم حزب (”...دولتش را تضعيف کند، بلکه بايد آنرا ھمه جانبه تقويت نمايد

  ” ).کمونيست اتحاد شوروی

روشنی معلوم است که رفقای شوروی ھرگز خطر دشمن طبقاتی را از نظر دور نداشته اند و با نظريات ه ب

دھند، نقش حزب را به صفر ” طبقه کارگر”باالی سر حزب به ارتجاعی که می خواستند قدرت را مستقيما و از 

می رساندند، از زوال دولت و اضمحالل ارتش سخن می راندند و سفيھانه به کمون پاريس و جامعه کمونيستی 

  .  مارکس استناد می نمودند به مبارزه بی امان پرداختند

  :دربخش مربوط به حزب می آيد

طوريکه اين کار در پس وظايف ه ب.  به کار ايدئولوژيک کم بھا داده می شوددر بسياری سازمانھای حزبی. ۴”

   .حزب باقی می ماند و در يک سری از سازمانھا وضعيتی وجود دارد که مورد بی توجھی قرار می گيرد

کم بھائی به آن می تواند به منافع حزب و دولت صدمات غير .  حزب استۀکار ايدئولوژيک يکی از وظايف اولي

  .قابل جبرانی وارد کند

ما بايد ھمواره در نظر داشته باشيم که ھر تضعيف نفوذ ايدئولوژی سوسياليستی تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی 

ايدئولوژئی که پايه تزلزل . در نزد ما ايدئولوژی سوسياليستی حاکم است. است و اين نبايد وجود داشته باشد

ولی ھنوز در نزد ما بقايای ايدئولوژی بورژوائی، بقايای روان و . داردناپذيرش در مارکسيسم لنينيسم ريشه 

آنھا بسيار . اين بقايا خود بخود زوال نمی پذيرند. اخالق کھنه که از مالکيت خصوصی منشاء می گيرد وجود دارد

بينشھای بيگانه، ما در مقابل . عليه آنھا بايد مبارزه متحدی به پيش برده شود. می توانند رشد کنند. سخت جانند

انديشه ھا و روحياتی که از خارج از جانب دول سرمايه داری می آيند، و ھمچنين از داخل از جانب بقايای 

گروھای ضد شوروی که از جانب حزب کامال درھم شکسته نشده اند و به داخل ما نفوذ می کنند، ھنوز مصونيت 

الش می کنند ھمه گونه روحيات ناسالم را اشاعه دھند، آنھا نبايد فراموش کرد، که دشمنان دولت شوروی ت. نداريم

  .را داغ کنند و توسعه دھند، و عناصر متزلزل جامعه ما را از نظر ايدئولوژيک مضمحل کنند

 ايدئولوژيک را فراموش می کنند و آن را به کناری می ألۀ اقتصاد برخی سازمانھای حزبی مسألۀعميقا در مس

و اين . ثری نظير مثال مسکو به کار ايدئولوژيک توجه کافی مبذول نمی شودھای حزبی مؤحتی در سازمان. گذارند

 مناسبی برای جان گرفتن بينشھا و ۀ ايدئولوژيک کاھش می يابد زمينألۀآنجا که توجه به مس. بدون پيآمد نيست

  )ھمانجا(” . ضد ما ساخته می شودهپندارھای دشمنانه ب
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 طبقاتی و تشديد آن در دروان سوسياليسم اعتقاد داشته است و ۀرفيق ستالين به مبارزاين ارزيابی نشان می دھد که 

اين ارزيابی می رساند که پس از . برعکس اين دشمنان استالين بوده اند که خواھان خاموشی مبارزه طبقاتی بودند

 سياسی و اقتصادی در ساختمان سوسياليسم و در ھم شکستن طبقات استثمارگر از نظر سياسی و اقتصادی، قدرت

. دست پرولتاريای سوسياليست که ديگر توصيفش منطبق بر تعريفھای کالسيک مارکسيستی نيست، باقی مانده است

. می بردسر ه اين پرولتاريا نه نيروی کار خود را می فروشد و نه در اسارت مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ب

اين . نجيرھای پای خود را برای از دست دادن در اختيار داشته باشدی نيست که تنھا زاين پرولتاريا پرولتاريائ

پرولتاريا توسط قدرت سياسی مالک دولت شوروی و محافظ جامعه سوسياليستی است، اين پرولتاريا حسابرس کل 

  جامعهۀا برای خودش بلکه برای مجموعھاين پرولتاريا ھمه چيز را نه تن. جامعه و مالک ھمه ثروتھای آن است

اين امر در مورد . اين مفھوم حتی پرولتاريا ھم به مفھوم کالسيک وجود ندارده ب. اداره می کند و حسابش را دارد

پنھان کردن ” بورژوازی سرنگون شده”خود را پشت عباراتی نظير . ساير طبقات سرنگون شده نيز صدق می کند

 زندگی اجتماعی مشخص شوروی و يا ھر کشور  ای در زمينهألهگرفتن حالل ھيچ مس” انقالبی”و ادا و اطوار 

  مبارزه طبقاتی را در عرصه کلمات نمی توان بانجام رسانيد. پيروزمند ديگر نيست

 


