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 Political سياسی

  
  صمد زابلی

  ٢٠١٢ دسمبر ١٨

  سلسله ای از آموختنی ھای من

) ٣(  
  لنينۀ در بار

  ستالين

رد که در آن صفات يک ستالين در مجلسی که به يادبود لنين از طرف محصالن ترتيب داده شده بود، صحبت ک

گرچه ستالين اين صفات را به لنين متصف می سازد، اما . کمونيست انقالبی و يک رھبر واقعی را بيان کرده است

واضح است که ھدف او از ھمه رھبران کمونيست و انقالبی است که بايد خود را با چنين صفات و اخالق انقالبی 

  .آراسته بسازند

بايد . خصوص رھبران حزب کمونيست بايد شخصيت فوق العاده داشته باشنده يست ھا و ب کمون:شخصيت فوق العاده

بايد به نيازمندی ھای حزب رسيدگی کنند، ماھيت  درونی حزب را بشناسند و چنان در حزب قاطی . افراد عادی نباشند

 را نشناسد و با شجاعت رھبر حزب کمونيست بايد در مبارزه ترس .د که تصور شود در ھمه چيز شريک ھستندنباش

در . راه ھای جديد انقالبی را پيدا کند، جنش انقالبی را از ھمان راه ھای خالقانه رھبری کند. تمام حزب را رھبری کند

با اختصار، روشنی و  واضح برنامه ھای کاری را تدوين نمايد و به تشريح آن . انتقاد و انتقاد از خود شجاع باشد

سست و پوده . يده ترين قضايا و موضوعات به طور ساده، صريح، مختصر و شجاعانه بنويسد پيچۀدر بار. بپردازد

  .ننويسد، بلکه از ھر واژه و حرف آن بايد آتش ببارد

مقام عالی خود را به چشم مردم، توده ھا و . خصوص رھبران کمونيست بايد فروتن باشنده  کمونيست ھا و ب:فروتنی

 خود رسيدگی ۀتر به وعد از ھمه وقت. شان ندھند که با حضور شان لرزه بر اندام می افتد نئیخود را بال. صفوف نزنند

با عادی ترين اعضای .  و ديگران را با دير آمدن خود توھين و تحقير نکنندشوندتر از ھمه در جلسه حاضر  وقت. کنند

 ارتباط آنان با توده ۀست ھا نشاندھندفروتنی کموني.  جلسه به بحث، تبادل نظر، پرسش و پاسخ بپردازندۀشرکت کنند

توده ھا رھبرانی را که با حضور شان می خواھند بر . ھای زحمتکش، توده ھای ساده و معمولی طبقات تھيدست است

  .اندام ديگران لرزه بيفتد، تحريم می کنند، طرد می کنند و می رانند

استدالل شان . اقناع يعنی قناعت دادن برخوردار باشند کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا بايد از نيروی :قدرت منطق

تظاھر، ژست ھا و حرکات سرگيج کننده و پر طمطراق . از عبارات کوتاه و با مفھوم استفاده کنند. صريح و ساده باشد
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ان کمونيست ھا بايد با قدرت منطق ش. ی اخالق کمونيستی شمرد نمی شودئبه کمونيست ھا نمی زيبد، زيرا چنين چيزھا

  .بايد شنوندگان را عميقاً تسخير کنند. منطق شان بايد غير قابل مقاومت باشد. ثير قرار بدھندأحضار و توده ھا را تحت ت

.  کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا انسان ھای پيگير ھستند، در شکست ندبه و زاری نمی کنند:ندبه و زاری نکردن

 و ھمراھان خود برای مبارزات  ء يک پارچه انرژی تبديل شوند و به رفقاکمونيست ھای انقالبی پس از شکست بايد به

  .جديد و پيروزی ھای آينده الھام ببخشند

اما کمونيست ھا و رھبران انقالبی آنان می دانند که به طوريقين . پس از شکست تعدادی خسته و افسرده می شوند

به و زاری را نمی شناسند، زيرا ندبه و زاری کردن ھنگام پيروزی با آنھاست، چون حق با آنھا است و ازھمين رو ند

  .و به پيروزی باور ندارند شکست يا بعد از شکست کار روشنفکران خرده بوژوا است که به نيروی خود

پيروزی برای تعدادی از انسان ھا .  کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا پس از پيروزی غره نمی شوند:غره نشدن

پيروزی اين نوع افراد را دلشاد می کند و با اين دلشادی که . را مغرور و خودپسند می کند  و آنانسرگيجه می آورد

رھبران کمونيست ھا پس از ھر پيروزی ھوشيارتر و محتاط تر . ديگر پيروز شده اند، به خواب غفلت فرو می روند

دوم ۀ در مرحل. زی گرديد و از آن غره شد اول، نبايد مجذوب پيروۀدر مرحل«بيجا نيست که لنين می گفت . می شوند

سوم، دشمن را به طور قعطی از پای در آورد، زيرا او فقط شکست خورده . بايد پيروزی را برای خود تحکيم نمود

  ».است ولی ھنوز کامالً از پای درنيامده است

  .ودداری کنندکمونيست ھا بايد از پر بھا دادن به نيروھای خويش و کم بھا دادن به نيروی حريف خ

 رھبران کمونيست ھا بايد به عقايد اکثريت حزب اھميت قايل باشند، اما وقتی اکثريت خالف اصول :اصولی بودن

کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا نبايد وقتی که . انقالبی فکر و عمل می کنند بايد به مبارزه عليه آنان برخيزند

 شوند و بايد عليه آن ئیکشان سياست وضع می کنند، اسير اکثريت گرا کارگر وساير زحمتۀاکثريت خالف منافع طبق

کمونيست ھا بايد به دفاع از اصول انقالبی عليه اکثريت به پا خيزند، حتی اگر  تک وتنھا . موضع گيری قاطع نمايند

 سياست صحيح سياست اصولی يگانه«لنين ھميشه می گفت که . دنباشند، نبايد از تنھا بودن ترسی به خود راه بدھ

  .و بر کمونيست ھا است که ھميشه از سياست اصولی حمايت کنند» .است

 کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا به نيروی توده ھا باور دارند، بر بازوی اين نيرو حساب می :ايمان به توده ھا

شدن به اين بيماری است که ترس از با مبتال . کمونيستھا نبايد به بيماری بد و زشت ترس از توده ھا مبتال باشند. کنند

  .توده ھا، ايمان نداشتن به استعداد خالق توده ھا به سراغ انسان می آيد

ه آنھا ترس دارند که ممکن جنبش خودب. در ھمين حال نوع اشراف منشی نيز گاھی در ميان عده ای بروز می کند

اين نوع  » .را که نبايد در ھم بشکنند، درھم می شکنند ئیبسيار چيزھا« وفانی برپا نمايد و  توده ھا طخودی توده ھا 

اما يک کمونيست و . انسان ھا از روی کتاب می خواھند به توده ھا درس بدھند ولی عالقه ندارند از توده ھا بياموزند

قالبی آنان باور عميق داشته باشد و با شعار ھای آنھم رھبر کمونيست ھا بايد به نيروی خالق توده ھا و صالحيت ان

  .ننگين، به اين نيرو و صالحيت انقالبی  توھين نکند

يعنی در تحليل از اوضاع و شرايط نبوغ و .  انقالب باشندۀ کمونيست ھا و رھبران کمونيست ھا بايد نابغ: انقالبۀنابغ

دانند که با   بگيرند، از ريسک نترسند، البته وقتی که میبا تحليل وضعيت تصاميم عملی. ھوشياری سياسی داشته باشند

با فراھم شدن شرايط ذھنی و عينی انقالب، از راه اندازی آن . وجود ريسک تصميم شان به پيروزی منجر می شود

  .بايد  جنبش انقالبی را از راه ھای اکتشاف نشده به پيش سوق بدھند. نگرانی نداشته باشند

  : االتؤس

  يک کمونيست چه می دانيد، و چرا لنين يک شخصيت فوق العاده بود؟ۀوق العاداز شخصيت ف .١
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 تفاوت داشت؟) پلخانف، مارتف، اکسلرود وسايرين(لنين چرا از رھبران ھمرزم خود  .٢

 لنين انتقادات شجاعانه و بی باکانه ای از طرز کار حزب مطرح می کرد، ما اين عمل او را عمل بلشويکی  .٣

را  که نه تنھا شجاعت ندارند که از اشتباھات سازمان خود انتقاد کنند، بلکه آن» برانیرھ«می دانيم، اما 

» رھبرانی«ماستمالی می کنند، آيا حق داريم چنين رھبرانی را انقالبی بخوانيم، اگر نه، برداشت شما از  چنين 

 چيست؟

ه حضور خود را در جلسات با يک رو شده ايد، که سرفه کرده روب» رھبرانی«آيا در زندگی تشکيالتی تان با  .۴

ساعت تاخير نشان می دھد؟ چرا آنان چنين می کنند؟ به رفقای خود و وقت مبارزاتی آنان احترام نمی گذارند 

 و يا خودخواه و متکبر ھستند؟

 چرا کمونيست ھا بايد وقت شناس باشند؟ .۵

مقام معظم «ند و با اين شيوه می کن» رھبری«که با توھين، دشنام و تحقير رفقای خود، » رھبرانی«آيا  .۶

شان را به چشم ديگران می خواھند بزنند، به نظر شما از شاگردان درجه چندم اخالق کمونيستی به » رھبری

که باور داشته باشيد که اصالً آنان را نمی توان کمونيست خواند، چه استدالل  روند، در صورتی شمار می

 داريد؟

 ؟چرا بايد کمونيست ھا فروتن باشند .٧

را که در سخنرانی ھای شان منطق ديده نمی شود و رفقای خود را به شکلی از اشکال تھديد » سخنرانانی«آيا  .٨

اگر نه، آيا چنين  کار می گيرند، کمونيست می دانيد؟» خوردی... «و » خر شدی«می کنند و از عبارات 

را با مدفوع می آاليند،  رين اشتباه آنانکسانی که به فداکاری و قربانی رفقای خود ارج قائل نيستند و با کوچکت

 به نظر شما چگونه افرادی بوده می توانند؟

رو می شوند، به جای ه وقتی با بحث، صحبت و انتقاد رفقای خود رو ب» رھبران«به نظر شما چرا بعضی از  .٩

فعتاً بر رخ شان می   شان را دۀيا اشتباه گذشت: بحث منطقی، اقناعی و انقالبی از وسايل ديگر استفاده می کنند

«  می کنند که ء اين اکتفاهکشند، يا به آنان اتھام می زنند، يا ھم به تطميع می پردازند يا ھم در بھترين حالت ب

 ؟».از سر و روی ما اشتباه می بارد

، »ما از امريکا می خواھيم که جنگساالران را محاکمه کند«، »امريکا چرا جنگ ساالران را به قدرت رساند« .١٠

آيا نوعی .... و» امريکا بايد نيروھای دموکراتيک را حمايت کند«، »امريکا دموکراسی وحقوق بشر بياورد«

 از ندبه و زاری نيست، يا فکر می کنيد قباحت آن بدتر از ندبه و زاری است؟

» رھبری«که به يکه تازی  تصميم بگيرند که سه تا چھار انقالبی را به خاطری» رھبرانی«وقتی بالفرض  .١١

، آيا اميدخطاب کرده اند، از تشکيالت اخراج نمايند، شما اين عمل را چه   می ن »آقا«انتقادی کرده اند و او را 

را بر خر » رھبران«مبتذل و ارتجاعی خواند، اگر بلی، پس چه ھا اين » غره شدن«را نوع  می توان آن

  دالرھای امپرياليستی؟ ۀارموفقيت ھای واقعاً انقالبی يا پشتو: سوار کرده است» غره شدن«

، چه برداشت »از ھرگونه پر بھا دادن به نيروھای خويش و کم بھا دادن به نيروی حريف بايد احتراز کرد« .١٢

 داريد؟

 .را توضيح نمائيد» سياست اصولی يگانه سياست صحيح است« .١٣

 چرا نبايد اسير اکثريت شد، اکثريتی که بر پايه ھای اصولی متکی نباشد؟ .١۴

که حزب به دست ضد انقالب درھم شکسته شده و در حالت  ه ای دور(در ھمين دوره بود «: نويسد میستالين .١۵

بی ايمانی نسبت به حزب بود، دوره ای که نه فقط روشنفکران به طور ۀ اين دوره، دور.از ھم پاشيدن بود
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انحالل طلبی و ۀ دورنفی کارھای مخفی، ۀ ھمگانی، بلکه تا اندازه ای ھم کارگران از حزب می گريختند، دور

که فکر از بين بردن کامل پنھان کاری و وارد نمودن کارگران در حزب علنی و ليبرال ) ھرج ومرج بود

اين وضعيت روسيه را با وضعيت پس از شھادت رفيق داکتر و رفيق راھب در » استوليپينی بروز کرد

 جنبش چپ، چنين پس از شھادت اين دو سروان مذکور  افغانستان چگونه می بينيد، آيا در سازمئیسازمان رھا

 وجود نيامد و تا اکنون قسماً ادامه ندارد؟ه ب) البته با تفاوت ھای(وضعيتی 

 شدن چيست؟» سرمست ميھن پرستی« منظور لنين از  .١۶

 چرا بايد مخالف سوسيال ـ شوونيزم بود؟ .١٧

 چه می دانيد؟» استعداد خالق توده ھا«از  .١٨

ديد؟ » استعداد خالق توده ھا«می توان ايمان به »  جھانی نياز ماستۀجامع «ھا که» چپ«آيا در اين عبارت  .١٩

  را بلند می کنند؟ئیھا چنين شعارھا» چپ«اگر نه، چرا 

» مداخله«ھا تئوری » چپ« امپرياليست ھا و کشتار توده ھای ما، ۀوسيله وقتی دراوج اشغال کشور ما ب .٢٠

ه نوع بيماری مبتال شده بودند، بيماری ترس از توده ھا، را مطرح کردند، به چ)  مثبت اشغالگرانۀمداخل(

  بيماری اشراف منشی، بيماری تسليم طلبی، بيماری اپورتونيزم يا ھمه و بيماری ھای بيشتر از اين؟

 

 


