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 Political سياسی

  
  صمد زابلی

 ٢٠١٢ دسمبر ١٢
  

   از آموختنی ھای منه ایسلسل
)٢(  

  لنين ـ سازمان دھنده و پيشوای حزب کمونيست روسيه

  استالين

اما اين . سيست وجود دارند که ھر دو زير نام مارکسيسم کار می کنند دو گروه مارک:موجوديت دوه گروه مارکسيست

دره ای عريضی اين دو . می گويند، با ھم بسيار فرق دارند» تمام عيار«دو گروه که ھر دو خود را مارکسيست ھای 

ره در يک طرف دره مارکسيست ھای اپورتونيست قرار دارند و در طرف ديگر د. گروه را از ھم جدا می کنند

  .مارکسيست ھای بلشويکی

  :چه تفاوتی ميان دو است

با طمطراق . طور ظاھری قبول دارده اين گروه مارکسيسم را ب: مارکسيست ھای اپورتونيست .١

به . اصول زنده و انقالبی مارکسيسم را به فرمول ھای خشک و بی جان و گنگ تبديل می کند. صحبت می کند

که شرايط  و اوضاع خود را در  از مارکس نقل قول می آورد، بدون اين. ی قائل نيستئتجربه و کار عملی بھا

 . گفتار و کردار بيماری اساسی اين گروه است. نظر بگيرد

وسايل و . نتقل می کنند در زندگی مءعمل و اجراۀ مارکسيزم را به مرحل: مارکسيست ھای بلشويکی .٢

از اشتباھات . فتار آنھا با کردار شان متفاوت نيستگ. ن می کنند که با شرايط سازگار باشديي را تعیطرق عملي

 نمی ءاين گروه تنھا به تعبير جھان اکتفا. خود پند می گيرند و ساختن زندگی نوين را به ديگران می آموزند

 .ر جھان می باشندييد بلکه در صدد تغنکن

در غرب . در روسيه تفاوت داشت تشکيل حزب پرولتاريا در غرب با تشکيل حزب پرولتاريا :تشکيل حزب پرولتاريا

وجود آمده بود، حزب ه که انقالب بورژوازی انجام يافته بود، پارلمان موجود بود و اتحاديه ھای کارگری ب از آنجائی

که استبداد شديد حاکم بود و روسيه در حال  اما در روسيه، از آنجائی. وجود آمده پرولتاريا از اتحاديه ھای کارگری ب

 ۀاز طبق» مارکسيست علنی«ب بورژوا ـ دموکراتيک قرار داشت و از طرفی تشکيالت حزبی از عناصر انتظار انقال

 تزاری بھترين کارکنان حزبی را می کشتند، حزب یکارگر برای انقالب بورژوازی سود می بردند و پوليس ھا

  .پرولتاريا منطقاً از اتحاديه ھای کارگری ساخته شده نمی توانست

 کامالً مخفی، ثابت قدم و به ھم پيوسته از افراد ۀخودی تکامل می يافت بايد ھسته حالی که جنبش خودبدر روسيه، در 

اين ھسته بايد به کادرھا . انقالبی به وجود می آمد تا جنبش را برای سرنگونی حکومت مطلقه رھبری و ھدايت می کرد
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ی بودن بايد به حد لزوم با توده ھا ارتباط می اين ھسته ضمن مخف.  صريح و روشن و تاکتيک محکم می دادۀبرنام

  .داشت تا در زمان ضرورت آنھا را به مبارزه سوق دھد

ھا به حساب می رفتند با برداشت دگماتيستی و خشک » مارکسيست«اپورتونيست ھای منشويک که جزو گروه اول 

وجود بيايد و به ه يه ھای کارگری باسرار  می کردند که حزب کمونيست در روسيه بايد مثل غرب از  ترکيب اتحاد

  . اقتصادی کارگران با کارفرمايان بپردازدزۀمبار

 سياسی برای سراسر روسيه، تشکيل کادرھای ثابت قدم حزبی در محل ھا ۀاما لنين باور داشت که با ايجاد يک روزنام

 می توان به جنگ سلطنت مطلقه و  واحدۀ روشن، تاکتيک محکم و ارادۀو به ھم پيوستن آنان در حزب مبارز با برنام

  . ديکتاتوری پرولتاريا رفتئیبرپا

 آشتی ناپذير با مصالحه جويان تمايلی ۀ لنين را متھم می کردند که به جر و بحث و انشعاب و مبارز:مبارزۀ ايدئولوژيک

 يک حزب وقتی از ابھام  يک کمونيست انقالبی بايد چنين می بود، زيراۀلنين به مثاب. اين درست بود. بيش از حد دارد

 قاطع ايدئولوژيک با عناصر ضد انقالبی و اپورتونيست برخورد ۀ و ضعف داخلی بيرون می آيد که با مبارزئیگرا

 عناصر ۀوسيله تا بورژوازی حاکم و موجود است، در صدد نابودی حزب کمونيست ب. را از حزب براند کرده و آنان

از اينرو در چنين زمانی رشد و تحکيم حزب کارگران و . رکسيست می باشدضد انقالبی، اپورتونيست و ظاھراً ما

مدار انجام ا قاطع، پيگير و دوۀپرولتاريا به اين ارتباط دارد که چه مقدار عليه افکار بورژوازی و تالش اين طبقه مبارز

 ۀ حزب، مبارزۀمنظور السال از تصفي» .خود استحکام می يابدۀ حزب با تصفي«السال می گفت که . می دھد

ايدئولوژيک درون حزبی بود، مبارزه عليه اپورتونيزم و بيماری ھای ديگر ضد انقالبی در درون حزب و در محيط 

  .طبقه کارگر

 اصولِی ۀ وحدت در حزب کمونيست يا ميان کمونيست ھای انقالبی از طريق مبارز: قدرت نيستۀھر وحدتی نشان

لمان از اندازيم ديده می شود که حزب سابق اگر به تاريخ نظری بي. ان می آيده مي قاطع ايدئولوژيک بۀانقالبی و مبارز

حزب سوسيال دموکرات، حزب مستقل (زودی به سه حزب ه وحدت غير اصولی گروه ھای گوناگون تشکيل شد، اما ب

 قدرت نيست، ۀشاناين امر به خوبی نشان می دھد که ھر وحدتی ن.تقسيم شد) لماناسوسيال دموکرات و حزب کمونيست 

در عين زمان . زيرا وحدت عجوالنه و فقط سياسی، ديرپا نيست و می تواند نابودی حزب را با خود ھمراه داشته باشد

در درون حزب، حزب را به کام ليبراليزم کشانده و به نيستی سوق می ) با ايدئولوژی ھای گوناگون(وحدت ظاھری 

 آشتی ناپذير عليه عناصر ضد حزبی و ضد انقالبی در درون حزب ۀمبارزوحدت اصولی تنھا و تنھا از طريق . دھد

  .مين می شود، که بايد لحظه ای ھم در آن درنگ نکردأت

 حزب کمونيست وقتی می تواند رشد يابد و مستحکم گردد که با تحليل مشخص از :تحليل مشخص از اوضاع مشخص

 و تاکتيک آن با واقعيت زمانی و مکانی تطبيق شده  سياسی، برنامهۀاوضاع مشخص حرکت کند و مضمون مبارز

را مطابق  کارگران و توده ھای مردم زمانی به شعار ھای حزب لبيک می گويند و با آن فرياد می زنند که آن. بتواند

دور از ه  و بئیکه حزب کمونيست، اوضاع و شرايط خاص خود را در نظر نگيرد و ھوا در صورتی. حال خود ببينند

ت ھا حرکت کند، نه تنھا که در راه نجات توده ھا و مردم زحمتکش ھيچ کاری انجام داده نمی تواند، بلکه در واقعي

  .خدمت امپرياليست ھا و ارتجاع سرمايه داری  و مالکان ارضی قرار می گيرد

ست، مطرح ا» تحليل مشخص از اوضاع مشخص« که در مورد ئی  يکی از بحث ھا:انقالب بورژوا ـ دموکراتيک

يکی موضع گيری مارکسيستی : در اين زمينه دو موضع گيری موجود است. رھبری انقالب بورژوا ـ دموکراتيک است

که انقالب در  مارکسيست ھا باور داشتند، از آنجائی). منشويکی(و ديگری موضع گيری اپورتونيستی ) بلشويکی(

نيافته بود، وقتی که تعداد پرولتاريا کم بود و از لحاظ  طبقاتی تکامل ۀ مانوفاکتور، دوره ای که مبارزۀغرب در دور
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 انقالبی بود، و کارگران و دھقانان را می توانست عليه ۀکيفی ناتوان و دارای حزب خود نبود و بورژوازی دارای جنب

 اشرافيت و اريستوکراسی به ميدان بياورد، لذا رھبری انقالب در دست بورژوازی قرار می گرفت که  به شرايط

  .مشخص ھمان زمان بر می گشت

اما در روسيه انقالب در عصر ماشين يعنی در عصر کارخانه ھا و فابريکه ھای بزرگ صورت می گرفت، در 

 طبقاتی تکامل يافته بود و پرولتاريا از کميت بلند و تجمع برخوردار بود، تجمعی ۀعصری صورت می گرفت که مبارز

 کارگر عليه بورژوازی رزميده بود، حزب سياسی خود ۀطبق. وجود آمده بوده ان ب کارخانه ھای سرمايه دارۀوسيله که ب

را داشت که نسبت به بورژوازی از پيوستگی بيشتر برخوردار بود، خواست ھا و شعارھای صريح طبقاتی خود را 

بگيرد و دھقانان س انقالب قرار أاز اينرو اين وضعيت تقاضا می کرد که به جای بورژوازی، پرولتاريا در ر. داشت

  .انقالبی را دور خود جمع کند و ھم عليه تزاريسم و ھم عليه بورژوازی ھمزمان مبارزه کند

اما اپورتونيست ھا که ھميشه دل به بورژوازی می بندند و نجات خود را از درگاه و بارگاه بورژوازی می خواھند 

ريا می خواستند تا لگام رھبری را به بورژوازی بسپارند، وسيله بورژوازی بودند و از پرولتاه طرفدار رھبری انقالب ب

بدينوسيله آنھا می خواستند دھقانان نيز در خدمت بورژوازی قرار .  که خيانت آن به انقالب آشکار استئیبورژواز

بود، که خيالی  بگيرند و پرولتاريا در موضع يک اپوزيسيون کامالً چپ باقی بماند که اين موضع گيری، در کنار اين

  .انقالبی را که بايد پرولتاريا به انقالب سوسياليستی تبديل می کرد به نفع بورژوازی به پايان می رسيد

کيد می کرد که کمونيست ھا بايد ديکتاتوری انقالبی أ لنين ت:تحريم پارلمان و عدم شرکت در کابينه ارتجاعی

او باور . کراتيک به جای ديکتاتوری بورژوازی بنشانددموکراتيک پرولتاريا و دھقانان را در انقالب بورژوا ـ دمو

او مجلس دومای  بوليگين را جداً تحريم کرد، اما با . داشت که به جای شرکت در پارلمان بايد به قيام مسلحانه دست زد

اده کرد ولی  خارج از دوما استفۀکه مجلس دوما به ھر حال تشکيل شد از تربيون آن برای مبارز ر شرايط پس از آنييتغ

  .در کابينه کادتی شرکت نکرد، عليه حزب کادت که يک نيروی ضد انقالبی بود به جای ائتالف مبارزه کرد

در اين جا عمدتاً سه .  تاريخ جنبش کمونيستی رھبران گوناگونی از پرولتاريا به خود ديده است:رھبران حزب کمونيست

  انقالب پرولتاريائی، زمانی که ھر شعار حزب ۀھيم، زيرا در دورنوع اين رھبران را مورد بررسی کوتاه قرار می د

 رھبر آن در عمل بررسی می شود، کارگران از رھبران خود خواست ھای ويژه ای را مطرح می ۀکمونيست و ھر جمل

  .کنند

اما . ی باشندوفانی، رھبران عمل می باشند، از خودگذشته و فداکار مطرھبران دوره ھای : عمل و فداکاریـ  رھبران 

را در قلب خود نگه می  که توده ھا شھامت و فداکاری آنان با وجودی. اين رھبران فداکار از لحاظ تئوری ضعيف ھستند

برای انقالب در کنار عمل به . را فراموش نمی کنند، اما امر انقالب تنھا با خاطرات به پيش نمی رود دارند و آنان

لمان و بالنکی در فرانسه از رھبران عمل و االسال در . استوار نيزضرورت استبرنامه و ھدف روشن و تاکتيک ھای 

  .فداکاری بوده اند

اين رھبران در تئوری قوی . رھبرانی که از لحاظ تئوری رسيده ھستند، رھبران زمان صلح می باشند: ـ رھبران تئوری

ر قشر فوقانی پرولتاريا دارای محبوبيت می اين رھبران د. ھستند امادر کار تشکيالتی و کار عملی ضعيف می باشند

زيرا وقتی عصر انقالب فرا می رسد و شعارھای عملی می طلبد، اين . باشند که اين محبوبيت ھم تا آخر دوام نمی آورد

پلخانف در روسيه و . رھبران نمی توانند شعارھای عملی بدھند، لذا جای خود را به رھبران جديد خالی می کنند

  .مونه ھای اين گونه رھبران می باشند که در تئوری قوی ولی در عمل و کار تشکيالتی ضعيف بودندکائوتسکی ن
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 توده ھای زحمتکش و ديکتاتوری پرولتاريا به رھبرانی ئیانقالب پرولتاريا، رھا: ـ رھبران تئوری، عمل و سازماندھی

 واقعی چنين رھبرانی ۀلنين، نمايند. وی باشندضرورت دارد که در تئوری و کار عملی و امر تشکيالتی و سازماندھی ق

  .به شمار ميرود

  :االتؤس

 چه تفاوت ھای مھم ميان کمونيست ھا و اپورتونيست ھا موجود است؟ .١

مغايرت گفتار با کردار يکی از مشخصه ھا و بيماری ھای اصلی اپورتونيست ھاست، اين بيماری  .٢

شعار می دھند، اما سر تا پا با » ضد اشغال«که  نیخصوص آناه ما چگونه می بينيد، ب» چپ«را در مورد 

 اشغال ھستند؟

شرکت « نوع ئیچرا اپورتونيست ھای ما، شرايط مشخص را تحليل نمی کنند و با قرينه سازی ھا .٣

در پارلمان اشغالی شرکت می کنند، آيا اين دگماتيزم اپورتونيست ھای ما نيست؟ وقتی » بلشويک ھا در دوما

ھا ما نمی توانند، پارلمان پوشالی را » چپ«را جداً تحريم می کند، چرا » ی بوليگيندوما«حزب بلشويک 

 چسبيده اند؟» شرکت بلشويک ھا در دوما«تحريم کنند و به ھمان 

  داشت؟ئیشرايط برای تشکيل حزب کمونيست در غرب و روسيه از ھم چه تفاوت ھا .۴

ا حاکميت مطلق امپرياليست ھا، چرا به يک  در کشورھای استبداد زده و بئیبرای انقالب پرولتاريا .۵

  ثابت قدم، به ھم پيوسته و کامالً مخفی و مبارز نياز است؟ۀھست

» مارکسيست«که خود را ی نآيا ساختن احزاب علنی از سوی آناچه می دانيد، » مارکسيزم علنی«از  .۶

 را در خود حمل نمی کند؟» مارکسيزم علنی« از رگه ھای یمی دانند، نوع

 اقتصادی کارگران با ۀ کارگر عجالتاً بايد به مبارزۀک ھا باور داشتند که حزب طبقمنشوي .٧

  کنند، اين باور چرا بلشويکی و مارکسيستی نيست؟ءکارفرمايان و حکومت در محل ھا اکتفا

لنين را متھم می کردند به اين که به !) نه فقط منشويک ھا(چه بسا رفقای ما «استالين می گويد که  .٨

شکی نيست که . آشتی ناپذير با مصالحه جويان و غيره تمايلی بيش از حد داردۀ ث و انشعاب و مبارزجر و بح

» ترس«اما در کشور ما چرا بعضی از سازمان ھا از » .ھم اين و ھم آن به موقع خود وجود داشته است

توھين رفقای خود می به ... و» کرم ضد سازمان«انشعاب، از جر و بحث درونی سازمان می ترسند و با گفتن 

 ھا می» چپ« قاطع و پيگير عليه انحرافات ضد انقالبی ۀپردازند؟ چرا وقتی سازمان ھای انقالبی به مبارز

 رود،  عده ای آنرا عقده ای می خوانند، آيا چنين صحبت کردن، لنينی است؟

ابسته به ميزان در دوران سيادت بورژوازی رشد و تحکيم حزب پرولتاريا فقط و«:استالين می نويسد .٩

ۀ  ضد عناصر اپورتونيست، ضد انقالبی و ضد حزبی در محيط خود و طبقهمبارزه ايست که اين حزب ب

بی حق اگر اين آموزش را در شرايط افغانستان تعميم بدھيم، چرا چپ ھای انقال»  .کارگر دنبال می نمايد

ضد امپرياليستی و ارتجاع رافقط وابسته ال رشد و تحکيم جنبش ملی دموکراتيک غنداشته باشند در دوران اش

 ضد عناصر اپورتونيست، ضد انقالبی و ضد استقالل کشور و در خدمت هبه ميزان مبارزه ای بدانند که آنھا ب

 اشغال در محيط جنبش و توده ھا دنبال می کنند؟ ـ آيا با اين موافق ھستيد؟

و » سر زير بال کردن«، آيا معادل »يابد خود استحکام می ۀحزب با تصفي«: اين که السال می گويد  .١٠

 ؟ اگر نه، از برداشت کنندگان  آن شما چه برداشت داريد؟»در قفس انداختن و تيرباران کردن است«يا 
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ه  ايدئولوژيک در درون يک تشکيالت بۀآيا وحدتی که از طريق سانتراليزم دموکراتيک و مبارز .١١

 اگر نه، پس در شماری از سازمان  رود؟ قدرت به شمار میۀ وجود نيامده باشد، وحدت انقالبی است و نشان

 ؟....، فاشيزم يائیمين شده است، مسائل مالی، خانواده بازی، قوم گراأچگونه ت» وحدت«اين » چپ«ھای 

  آن چگونه ارزيابی می کنيد؟ۀامر وحدت را در جنبش ما با درنظرداشت تاريخچ» رونق« .١٢

 راکم ساخته و به مجتمع ضد خود تبديل می کند؟ کارگر را متۀسرمايه داری چگونه طبق .١٣

اگر مضمون سياسی کارھای حزب، برنامه و تاکتيک آن با واقعيت روس تطبيق نمی «: استالين می نويسد .١۴

کرد، اگر شعارھای آن توده ھای کارگر را به شور نمی آورد و جنبش انقالبی را به جلو سوق نمی داد حزب نمی 

ھا در اوج اشغال کشور ما تئوری » چپ«آيا وقتی که ». نما يافته و مستحکم گرددتوانست به اين سرعت نشو و

 آنان انقالبی بود؟ آيا وقتی با تاکتيک ضد جھادی ۀ مثبت ـ را اختراع کردند، مضمون سياسی مبارزۀمداخله ـ مداخل

 می توانست با اين شعار »چپ«در  کنار امريکا قرار گرفتند، اين تاکتيک منطبق با شرايط افغانستان بود؟ آيا 

  جنبش را به جلو سوق دھد، اگر نه، راه حل چه بود؟ »  جنگساالرانۀلگدی بر پوز} پوشالی{انتخابات «

با . خصوص وقتی که دارای تشکل انقالبی خود باشده س ھر نوع مبارزه قرار بگيرد، بأپرولتاريا بايد در ر .١۵

بودند؟ » بورژواترين دموکراسی«نريز طالبان، خواھان ھا در زمان امارت خو» چپ«وجود اين چرا بعضی از 

آيا آنھا نمی دانستند که در عقب طالبان بورژواترين دموکراسی جھان قرار دارد؟ يا ديگر توان مبارزاتی را از 

 دست داده بودند، يا به ھمان دگم ھای منشويکی چسبيده بودند؟

 خارج از دوما ۀتشکيل شد از تربيون آن برای مبارزکه مجلس دوما در ھر حال  استالين می گويد پس از آن .١۶

 خارج از پارلمان ۀھای دگماتيست ما از تربيون پارلمان اشغالی توانستند برای مبارز» چپ«آيا .  استفاده شد

جھادی ـ : استفاده کنند، يا ھمان ضرب زبانی سياسی بر زبان آنھا باقی ماند) مبارزه عليه اشغالگران و ارتجاع(

    !طالبی

ھا به دگماتيزم خطرناک رو آوردند و به پارلمان پوشالی نماينده فرستادند، در کنار آن چرا در » چپ«وقتی   .١٧

که بلشويکی ھا نه تنھا در  حکومت پوشالی شرکت کردند و حتی کانديدا وزير و وزير معرفی کردند، در حالی

 مبارزه طلبيدند؟و انقالبی به مصاف  يک نيروی ضد ۀرا به مثاب  کادتی شرکت نکردند بلکه آنۀکابين

 پناه می ءکه خود بتوانند برنامه و تاکتيک محکم ارائه کنند، به خون شھدا به جای اين» رھبران«چرا بعضی  .١٨

خود را می خواھند به اثبات برسانند، آيا فراموش کرده اند که جنبش » انقالبی بودن«برند و قسم و سوگند خورده، 

) تاکتيک(و خط مشی محکم ) برنامه(رات و قسم خوری زنده باشد، بلکه نيازمند ھدف روشن نمی تواند فقط با خاط

 است؟

 چگونه می توان رھبرانی پرورش داد که ھم در تئوری و ھم در کار عملی و سازماندھی ممتاز باشند؟ .١٩

ی ئکسيستی بومی خوانند و ھنوز از تئوری ھای مار» مداخله«که اشغال عريان يک کشور را » رھبرانی«آيا  .٢٠

  نبرده اند، می توانند عمل انقالبی بکنند و رھبران انقالبی خوانده شوند و از احترام برخوردار باشند؟

 


