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 Political سياسی

 
 )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ می ٠٩

  شصتمين سالگرد درگذشت

   و بروز رويزيونيسم خروشچفیستالين رفيق 
  

  :ود به سادگی گفت در پاسخ نويسنده ای که نقش تاريخی او را ست١٩٣٨ در ستالين

  ". او باشمۀمن فقط شاگرد لنينم، و ھدف زندگانيم اينست که شاگرد شايست"

 دشمنی با ستالينو تاريخ گواھی داد که دشمنی با . و تاريخ گواھی داد که وی شاگرد شايسته، شاگرد کبير لنين بود

  . لنينيسم و دشمنی با سوسياليسم است

 ۀ طبقدۀرژاوزی در درون حزب کمونيست اتحاد شوروی و دشمن سوگند خور بوۀخروشچف از نظر انديشه نمايند

لنينيسم و توسل به کودتا و سرکوب و جعل حقايق  - وی با تجديد نظر در اصول اساسی مارکسيسم. کارگر بود

تاريخی در اتحاد شوروی و در درون حزب کمونيست بلشويک، توانست رويزيونيسم را که يک ايدئولوژی 

است، بر حزب کمونيست شوروی حاکم سازد، که تبعات آن تا فروپاشی شوروی ادامه داشت و ھنوز ھم بورژوائی 

  . دارد

ه و معجزه و شعبده بازی معتقدند و با ماترياليسم تاريخی و ديالکتيک قرابتی عآنھا که  به نيروھای ماوراءالطبي

در شوروی يک شبه در اثر ورد و جادوی از ما " ساختمان مستحکم سوسياليسم"ندارند، می توانند مدعی شوند که 

 و فداکاری خلق شوروی ستالينسوسياليسمی که به رھبری . مقوائی فروپاشيده ای بھتران و دستھای غيبی چون خان

ريزش و فروپاشی آن بنای رفيع، . در طی دھه ھا ساخته شده بود، نمی توانست يکشبه با ورد و جادو فروريزد

ولی ھستند . ويزيونيسم و مجوف ساختن بنای سوسياليسم در شوروی و در سطح جھان بودمحصول سالھا تسلط ر

ساده و گذرا و بی ريشه را  حلھای  علمی را نمی پذيرند و راه ۀکسانی که روش تحليل صبورانه و غيرمتعصبان

ای آينده نيز راه گشا بدتر از ھمه براين سبک ذھنی تفکر قرابتی با مارکسيسم لنينيسم ندارد و . ترجيح می دھند

چنين برخوردی ھيچگونه قرابتی با .  و تنھا مرھمی بر زخمھای التيام نيافته و توجيه گرائی محض استنيست

  . وليت کمونيستی نداردؤصميميت و مس

 بزرگترين ضربه ای بود، که به جنبش جھانی ستالينبروز رويزيونيسم در شوروی بعد از درگذشت رفيق 

رويزيونيسم توانست . ت دوران اين بيماری جان سالم بدر بردنقاھد و ھنوز اين جنبش نتوانسته از کمونيستی وارد ش
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رويزيونيسم خروشچفی رويزيونيسم نوع جديد . سوسياليسم را منحط کند و اين نتيجه و محصول رويزيونيسم است

. ستھا ناشناخته بودبود که در درون يک کشور سوسياليستی شکل می گرفت و ھنوز برای بسياری کموني

 ۀرويزيونيسم کھن در قالب سوسيال دموکراسی، رويزيونيسم شناخته شده ای بود که نمی توانست بعد از سالھا مبارز

  .  عليه آن، کسی را فريب دھدستالينلنين و 

 که مظھر سوسياليسم در ستالين لنينيسم را با حمله به شخصيت –خروشچف تجديد نظر در اصول مارکسيسم 

وی می دانست بدون مبارزه با دستآوردھای سوسياليسم در دوران ديکتاتوری . وروی و جھان بود، آغاز کردش

  . پرولتاريا، امکان ندارد بتواند سوسياليسم را نابود سازد

 يک خط مشی، يک برنامه، يک سياست ستالينمبارزه با .  مبارزه با سوسياليسم بود و ھستستالينمبارزه با 

 خطاھای فردی و شخصی و يا ۀاب شده برای نابودی سوسياليسم بود و نه جلوه دادن آن به مثابراھبردی حس

  . نام خروشچف که گويا برکناری اجتناب ناپذيرش ھمه مشکالت را حل می کنده  دلقکی بۀماجراجوئی بيمارگون

وی . ردم شوروی بود رھبر بالمنازع جنبش کارگری و کمونيستی جھان، مورد احترام مردم جھان و مستالين

بزرگترين سياستمدار تاريخ قرن بيستم است و بر سر اين عنوان بسياری از شخصيتھا و سياستمداران و 

  .بين، اتفاق نظر دارند پژوھشگران واقع

  . نقش تاريخی وی در اين دوران غير قابل انکار است

دم سراسر جھان را کسب می کرد، بر اساس  اعتماد توده ھای طبقه کارگر و مرستالينالبته به ھمان ميزانی که 

قانون ديالکتيک تضاد دشمنی و نفرت بی امان بورژواھا، امپرياليستھا، تروتسکيستھا، سوسيال دموکراتھا، نازيھا 

 و سوسياليسم برای نابودی سوسياليسم ستاليناتھامی نبود که اين جاعالن تاريخ، به . را نيز بر می انگيخت... و

  . نبندند

چف با الھام از اين واقعيت تصميم گرفت با انجام يک کودتای قصری و سرھم بندی کنگره ھای ضد خروش

وی که از خشم مردم . کمونيستی، با ماجراجوئی و کيش بی شخصيتی خويش، دمار از روزگار سوسياليسم بر آورد

 در گزارش ستالين" صيتکيش شخ"شوروی می ھراسيد، ھرگز اجازه نداد دروغھائی را که تحت نام مبارزه با 

 سال ھمراه با ھمدستان ٣٣وی .  کارگر شوروی برسدۀ خويش سرھم بندی نموده بود، به گوش مردم و طبقۀمحرمان

دور می ريختند و از کتابخانه ھا جمع آوری نموده بودند، اين ه  را می سوزاندند و بستالينبعدی خود که کتب 

وی اين گزارش را از راه  .  را می پرستيدند، پنھان کردستاليندروغھا را از چشم مردم شوروی که 

 کامل کند و يک ۀ ضد کمونيستھا استفادهرسانيد تا از آن ب" سيا"رويزيونيستھای خودی به دست سازمان جاسوسی 

  .ندازده راه بي ضد کمونيستھا بهجنگ تبليغاتی ب

نيويورک "مريکائی اوروی را، نشريه  کارگر شۀخروشچف از ديد مردم شوروی و طبق" ۀمحرمان"اين گزارش 

سپس خبرگزاری . يافت کرده بود، منتشر کرددر" سيا" که از طريق سازمان ١٩۵۶ جوندر چھارم " تايمز

 يعنی به ١٩٨٩، توجه کنيد تا سال ١٩٨٩تا سال . را انتشار داد آن" لوموند"را ترجمه کرد و  آن" يونايتدپرس"

  .ی علنی نشد سال اين گزارش در خود شورو٣٣مدت 

 رفيع اعتبار و حيثيت شوروی مانند سيلی ويرانگر سرازير شده ۀپس از انتشار اين گزارش سراپا مجعول که از قل

در درون حزب کمونيست شوروی به تصويب رسيده بود، موجی از شگفتی و سردرگمی و آشفته " ظاھراً "بود و

اين گزارش .  ضد امپرياليستی خلقھای جھان پديد آمدفکری و ارتداد، در جنبش جھانی کمونيستی و رھائی بخش و

 ۀجمعی و گسترده رو ساخت و موجب خروج دسته جنبش جھانی کمونيستی را با تزلزل و ترديد روب" محرمانه"
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جنبش جھانی کمونيستی به انشعاب کشيده شد . بسياری از ياران کمونيست، از احزاب کمونيست در سطح جھانی شد

  . سم در مقابل رويريونيسم قرار گرفتو مارکسيسم لنيني

  .  ضد رويزيونيسم بود و ھست که فرجام سوسياليسم را معين می سازدهفرجام اين مبارزه ب

.  نفر از حزب کمونيست جدا شدند٧٠٠٠تنھا در بريتانيا .  عظيم طبقاتی استۀمبارزه با رويزيونيسم يک مبارز

 و ستالين افتادند و تروتسکيستھا را تقويت کردند تا به رفيق آنوقت سازمانھای امنيتی و ارتجاع جھانی راه

اوباشان بورژوازی و پس مانده ھای نازيسم . ضد انقالب را در ھمه جا راه انداختند. دستآوردھای سوسياليسم بتازند

 . در بوداپست دست زدندستاليندر مجارستان با استناد به گفته ھای خروشچف به پائين آوردن مجسمه ھای 

. را به خروشچف توصيه کرد، به رخ روزيونيستھا کشيد ژنراليسم خائن تيتو حقانيت راه يوگسالوی را که آن

" ستالينقربانيان "رويزيونيستھائی که در زندان بودند نظير گومولکا در لھستان و نووتنی در چکسالواکی به عنوان 

و ما شاھد .  در لھستان و چکسالواکی را به کمال برساننداعاده حيثيت شدند و بر سر کار آمدند تا نابودی سوسياليسم

  .   بوديم که چه کردند

  چه اتفاقی افتاده بود؟

 کشور خارجی ۵۵تھای نمايندگی احزاب کمونيست و کارگری از أ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی ھيۀدر کنگر

 ١٩۵۶ سال بروریت و پنجم فگزارش محرمانه شب بيس.  حضور داشتندجلسه نفردر آن ١۴٣۶و در مجموع 

 منتشر شد حدود  گزارش با زيرنويسھا که بعداً ۀکتابچ. خروشچف چھار ساعت سخنرانی کرد. ميالدی ارائه شد

  . صفحه است١٠٠

خروشچف با اتھام زنی و لجن پراکنی و اسناد قالبی و ادعاھای غير قابل اثبات و رفتار خاله زنکی، گزارش 

وی در . سياری از پژوھشگران بورژوازی در صحت ادعاھای خروشچف دچار ترديدندمجعول ارائه داد که حتی ب

از ... ، از دعوای خصوصی اش با زن لنين و "ستالينپرونده سازی ھای "، از ستالين" خشونت"اين گزارش از 

به " شخصيتکيش " را در اثر ستالين، از ايمان عميق و کورکورانه مردم فريب خورده که ستالينفردی " استبداد"

  . رسانده بودند و برای وی ادعای خدائی می کردند، سخن راندءعرش اعال

وی در دشمنی با مارکسيسم لنينيسم، بدون برخورد طبقاتی، تاريخی و علمی به امر نقش شخصيت در تاريخ و به 

  .   ز کرد، ميدان را برای کيش شخصيت مرلين مونروھا و مايکل جکسونھا باستالين" کيش شخصيت "ۀافسان

 خويش ھمراه با کوھی ۀلنين در گزارش محرمان" ۀوصيتنام"جعلی و تحريف شده در مورد " اسنادی"خروشچف 

را از زبان ھر ضد   پرتاب کرد که تا به امروز شما می توانيد تکرار آنستاليناز اتھامات ساختگی به سوی 

از "  محرمانهۀوصيتنام"وروی را در مورد اين اجازه بدھيد ما بخشی از نظر حزب بلشويک ش. کمونيستی بشنويد

  . منتشر کنيمستالينزبان 

 .لنين " وصيتنامه " ۀلأمس به رسيم می حال"

 لنين" ۀوصيتنام"مرکزی حزب  ۀکميت گويا که شد مدعی فريادی و داد چه با اپوزيسيون که شنيديد اينجا در شما

ۀ کميت در ھم و ما حزب مرکزیۀ کميت بارھا در تاکنون لهأمس اين که دانيد می ھمه !نگھميدارد "خفا"در  را

  .).دفعاته ب آری،: نوسال در.(است شده مطرح کمينترن مرکزی

ألۀ که مس بود نشده قرار مگر عالوه،ه ب .کند نمی" مخفی"را  چيزی کسی که شد معلوم بارھا تاکنون

 در.(نشد قرائت حزب ۀدر کنگر!" تنامهوصي"اين  آيا کنيم؟ مطرح حزب سيزدھم ۀکنگر در را لنين "ۀوصيتنام"

  ).شد قرائت چرا: نوسال
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 که خاطر اينه بيشتر ب .گرفت تصميم لنين" ۀوصيتنام"انتشار  عدم ۀدربار ءآرا اتفاقه ب که بود حزبۀ کنگر اين

 می ما که ای اندازه ھمانه ب جريانات و اين تمام از نيز اپوزيسيون البته. نبود کاری چنين يکه ب مايل لنين خود

 ! است کرده "مخفی"را " وصيتنامه"مرکزی حزب ۀ کميت گويا که است مدعی معذالک .دارد اطالع دانيم

  چطور؟ اما .مطرح گرديد ١٩٢۴ سال ھمان در مرتبه اولين برای لنين" ۀوصيتنام "ۀلأمس اين نکنم اشتباه اگر

 کمونيست حزب عضو زمان آن در ايستمنآقای  اين". ايستمن "به موسوم بود فردی سر بر سخن زمان آن در 

 . گرديد اخراج حزب اين از ھا بعد که بود مريکاا

 اراجيف کلی لنين" ۀوصيتنام "ۀدربار و کرده آمد و رفت ترتسکيستھا با مسکو در مدتی که اين از بعد نامبرده

 از کتاب اين در او ولی. دکر کتابی منتشر "بعد از مرگ لنين"عنوان  با و رفت به خارج! آورد دسته ب محرمانه

 نکرده دريغ شوروی حکومت و حزب مرکزیۀ کميت به و اتھامی انگ ھيچ زدن از حزب، ۀدربار دروغی ھيچ بيان

لنين را " ۀوصيتنام" حزب مرکزی ۀکميت گويا که داده قرار اساس و پايه اين بر را نيز خود مطالب تمام قضا از و

اپوزيسيون "تحت عنوان ) توفان( منتشر شده توسط حزب کار ايرانلينستانقل از اثر "(!نگھميدارد" مخفی"

  ").تروتسکيستی در گذشته و حال

 بيستم جمع کرده است، به تحريف تاريخ حزب کمونيست ۀحال خروشچف کالش که مشتی بله قربان گو را در کنگر

براز می دارد و از اين ھمه بلشويک شوروی مشغول است و آنچه را که سياه روی سفيد وجود دارد، واژگونه ا

   کارگر جھان است؟ۀآيا خروشچف مارکسيست لنينيست و دوست طبق: ما می پرسيم. گستاخی شرم نيز ندارد

نمايندگان کنگره در زمانھای گوناگون در طی سخنرانی خروشچف به ابراز احساسات برای وی پرداخته و از 

 حزب کمونيست ۀ بيستمين کنگرءرفقا: "ر خاتمه اظھار داشتخروشچف د.  ابراز انزجار نمودندستالين" جنايات"

 مرکزی نشان داد و تصميم ۀرا حول کميت اتحاد شوروی با قدرت جديدی اتحاد خلل ناپذير حزب ما و ھمبستگی آن

  )...کف زدن حضار.(کيد نمودأقاطع آن را بر انجام وظيفه و استقرار کمونيسم ت

 ً ورد کيش شخصيت و نتايج زيانبار ستايش فرد صحبت شد، نيروی عظيم معنوی  بيستم در مۀکه در کنگر  اينضمنا

  .".و سياسی حزب ما را به اثبات می رساند

 ساخته بودند و اعتمادی که به ستالينکه از " بتی"چگونه با آن ھمه " واقعی"شگفت انگيز است که اين نمايندگان 

 پايه نه تنھا دچار بھت و حيرت نگشته و به اعتراض وی داشتند با چھار تا ادعاھای بی سند و اتھامات بی

 کنگره برای خروشچف ابراز احساسات می کردند و نفرت و انزجار خويش را از جلسۀبرنخاستند، بلکه در درون

لنين "  محرمانهۀوصيتنام"کدام از اين نمايندگان از واقعيت   کنگره نشان می دادند؟ آيا ھيچجلسۀ در ھمان ستالين

  . شتند؟خبر ندا

شگفت انگيز است که چگونه حزبی که مدعی کمونيستی بود و بايد نمايندگان کمونيست را به کنگره می فرستاد، 

ويژه در بعد از جنگ ميھنی می پرستيد، نمايندگانی به ه  را بعد از خدمات شايسته اش بستالينآنھم حزبی که رفيق 

" وصيتنامه لنين" اتحاد شوروی و جعليات تروتسکی در مورد کنگره فرستاده است که نه تنھا تاريخ حزب کمونيست

 با حضور ھمين اپوزيسيون در کنگره طرح شده است نمی دانند، بلکه کوچکترين احساس ستالينرا که در زمان 

 گزارش خروشچف محرمانه است و حق ندارد نمايندگانی که شاھد آنند که ظاھراً .  ندارندستالينتعلق خاطر به رفيق 

 رويزيونيستی و ۀطبيعتا اين کنگره، کنگر. درون شوروی منتشر شود، ولی در بيرون ھمه از آن حرف می زننددر 

ن کرده يي دموکراسی بورژوائی بود که نمايندگانش را به سبک شورای نگھبان و ولی فقيه از قبل تعۀساخته و پرداخت
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.  ضد دروغھای خروشچف برنخاستهز به اعتراض باين نمايندگان ھمه سر به زير بودند و حتی يک نفر ني. بودند

  .اين نخستين دستآورد رويزيونيسم خروشچفی بود

حزب "، " مسالمت آميزۀمسابق"، "ھمزيستی مسالمت آميز"، "گذار مسالمت آميز" رويزيونيستی ۀخروشچف نظري

 روش اتھام زنانه به مبارزه را مطرح ساخت و با مارکسيست لنينيستھا با ھمان... و" دولت تمام خلق"، "تمام خلق

ناميد که گويا از کاروان تحوالت عقب مانده اند و ھمان " دگماتيگ"وی کمونيستھا را تصفيه کرد و آنھا را . پرداخت

  .می کنند" مزخرفات پيشين را بلغور"

ه با لنينيسم  آغاز کرد و برای مبارزستالينخروشچف برای مبارزه با سوسياليسم و انحطاط آن از ھجوم به شخصيت 

و " خردمند" کارگر به ۀبرای وی دشمنان طبق. نظريه ھای مسالمت آميز و مفاھيم اجتماعی غير طبقاتی را خلق کرد

  .جان اف کندی خردمند بود و گلدواتر خطرناک و بی خرد. تقسيم می شدند" بی خردان"

دفاع از اين دلقک بورژوا برخيزد، ولی بار آورد که امروز کسی را نمی يابيد که به ه قدری فضاحت به خروشچف ب

 و لنينيسم و سوسياليسم نتوانسته اند ستالين اين يورشھا به رفيق ۀکه ھم رويزيونيستھا ھنوز فعالند و با توجه به اين

برخيزند و انتساباتی به وی دھند و وی را به شکل و " دفاع" به ستالينند از  اخواست آنھا را برآورده کند، مصمم

جعل .  رويزيونيستی کنونی ھمخوانی داشته باشدۀ در آورند که با روح رويزيونيسم احزاب ورشکستشمايلی

 رويزيونيسم ۀ ھمان سياست گذشته و در خدمت تبرئۀ، در واقع ادامستاليناز شخصيت "  حيثيتۀاعاد"سوسياليسم و 

  . است که صدمات جبران ناپذيری به جنبش کمونيستی زده است

وع مدرن می خواھند رويزيونيسم خروشچفی حاکم در حزب کمونيست و دولت شوروی را تبرئه رويزونيستھای ن

 در آمده اند، تا از وی سنگری برای پوشش افکار رويزيونيستی خويش ستالينکنند و به اين جھت از دِر حمايت از 

حمايت . روس نمی تواند باشد يک حمايت شخصی و ناسيونال شونيستی به نفع امپرياليسم ستالينحمايت از . بسازند

حمايت .  حمايت از لنينيسم، حمايت از سوسياليسم، حمايت از انقالب قھرآميز و ديکتاتوری پرولتارياستستاليناز 

، نفی نظريات رويزيونيستی خروشچف و طرد تمام تبعات تسلط رويزونيسم در حزب رويزيونيست ستاليناز 

 يعنی انجام انقالب قھرآميز پرولتاريائی سوسياليستی در ستالينيت از حما. شوروی و احزاب برادر سابق وی است

  . کشور امپرياليستی روسيه پوتينی

وروی و جھان است که می تواند ثيرات آن در شأ بی امان با رويزيونيسم خروشچفی و تبعات و تۀتنھا يک مبارز

گشا برای کمونيستھا در ود پرچمی راھ و اپورتونيسم نمی شبا وصله و پينه. گشای جنبش کمونيستی باشدراھ

  .سطح جھانی برافراشت

 بيستم قرار داشتند و دارند و ۀدر کنگر"  خروشچفۀمحرمان"ثير گزارش أروشن است که کسانی که در تحت ت

 به عنوان ستالينپذيرش .  ھمان سخنان بی پايه را تا به امروز تکرار می کنند، نمی توانند کمونيست باشند

 لنينيست بزرگ، معمار سوسياليسم شرط الزم برای مبارزه با رويزنيسم و بريدن از آن است، ولی نه –مارکسيست 

کمونيست کسی است که درک کند تسلط رويزيونيسم در حزب، به مفھوم تسلط دشمن طبقاتی، به مفھوم . شرط کافی

با . ود ساختمان سوسياليسم ساختبا رويزيونيسم نمی ش. انحطاط حزب و دولت، به مفھوم انحطاط سوسياليسم است

رويزيونيستھا متحد کمونيستھا و . رويزيونيسم نمی شود مبارزه مردم را رھبری کرد و انقالب را به پيروزی رساند

نمی شود . ند و جائی در احزاب کمونيستی نمی توانند داشته باشند ارويزونيستھا ضد کمونيست. دوستان آنان نيستند

ً "ظير با برچسبھای مضحکی ن ، "سوسياليسم عربی"، "سوسياليسم نوع چينی"، " موجودسوسياليسم واقعا
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 کارگر ۀخورد طبقه تحريف کرد و ب" ھمينه که ھست"ماھيت سوسياليسم را به مصداق ... و" سوسياليسم بوليواری"

  .داد

ی نمود در شرايط  پيآمدھای نابودی جمھوری شوروی را برای اوضاع سياسی جھان جمعبندی کرد و پيشگوئستالين

 خوفناکی می تواند پديد آيد و چه ۀپيروزی سرمايه داری بر سوسياليسم، پيروزی رويزيونيسم بر لنينيسم چه فاجع

پيآمدھای درھم شکستن جمھوری شوروی توسط :  "وی ابراز داشت.  را پر کندءھوای مسمومی می تواند فضا

  سرمايه چه می تواند باشد؟

 کارگر و خلقھای ۀ ممالک سرمايه داری و مستعمرات فرو می ريزد، طبقۀع بر تارک ھمدوران سياه ترين ارتجا

 ٢٩ جلد نھم صفحه ستالينآثار "(تحت ستم به بردگی کامل کشيده می شوند و مواضع کمونيسم جھانی نابود می شود

ً ). لمانیاچاپ   .ود باقی گذاشتند ھستيم در مقابل ويرانه ای که خروشچف و ھمدستانش تا يلتسين از خو ما مشترکا

 در تما م دوران زندگی پرافتخارش، با اصوليت تمام، با تمام اين افکار پوسيده مبارزه نمود و با الھام از لنين ستالين

 مارکسيسم و ۀ به ايدستالين". ھرگز از چيز خرد چشم نپوشيد که از خرد است که کالن بر می خيزد"می گفت که 

 و تجليل از وی در شصتمين سالگرد مرگش، حمايت از لنينيسم، ستالينحمايت از . دار ماندتکامل آن به لنينيسم وفا

 طبقاتی، نفی ۀحمايت از حزبيت طبقاتی، ديکتاتوری پرولتاريا و انقالب قھرآميز پرولتاريائی، پذيرش اصل مبارز

طلبی در سرشت امپرياليسم نھفته  يعنی پذيرش اين واقعيت که جنگ ستالينحمايت از . پارلمانتاريسم بورژوائی است

و راست برای کمونيستھا " چپ"بوده و مبارزه با امپرياليسم و فاشيسم، مبارزه با ھمه گونه انحرافات رويزيونيستی 

 چک بی محل است تا صورت رويزيونيستھای ستاليندر غير اين صورت حمايت از .  حياتی داردۀجنب

بپوشانند " ستالين حيثيت از ۀاعاد "ۀ امکان دھد رويزيونيسم را در پشت خرقرا سرخ نگھدارد و به آنھا" يستستالين"

به ھمين جھت رويزيونيسم دشمن مکار و خطرناک .  کارگر و خلقھای جھان دسيسه بچينندۀ ضد طبقهو ب

  .کمونيستھاست و بايد با وی مبارزه بی امان نمود
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