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 Political سياسی

  

   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ اکتوبر ٣١

 

  به مناسبت نود و چھارمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتوبر
  م و پاسخ به چند سؤالمتن سخنرانی رفيق برزو درجلسۀ کميتۀ ميز کتاب آمستردا

١  

  

 ميز کتاب ۀ وتحوالت ملل عرب  جلسه ای به ابتکار رفقای کميتاکتوبرمناسبت نود وچھارمين سالگرد انقالب ه  ب

عنوان يکی از شرکت کنندگان در اين جلسه ه رفيق برزو ب . برگزار گرديداکتوبر ١۶يکشنبه  آمستردام  درروز

ه االتی که از طرف عالقؤس. االت شرکت کنندگان پاسخ دادؤو سپس به س سخنرانی کرد اکتوبردرمورد انقالب 

مندان طرح گرديد نشان از آن بود که در مورد بسياری از مفاھيم و مقوالت سياسی تئوريک ناروشنائی ھای 

ريک مسائلی چون امکان انقالب سوسياليستی د .فراوانی وجود دارد و نمی توان در يک نشست به ھمه آنھا پاسخ داد

 حزب و شورا، انقالب ۀ، حزبيت و رابطاکتوبرکشور، ماھيت قدرت سياسی حاکميت شوروی پس از انقالب 

 ۀ طبقاتی در شوروی، شيوه توليد سوسياليستی  و تفاوتش با کارکرد و شيوۀفرھنگی در شوروی، طبقات و مبارز

از جمله مسائل مھمی بودند که ..ديد و يا نه وکه اساسا سوسياليسم در شوروی مستقر گر توليد سرمايه داری و آيا اين

ما . طور مختصر به برخی از آنھا پاسخ داده  طرح گرديد و رفيق سخنران با توجه به وقت محدود بءاز طرف رفقا

 بود می ءله که بيشتر مورد نظر رفقاۀ آموزشی موضوعات به دو مسأخاطر اھميت و جنبه در اين گزارش  ب

  . که در تنوير افکار و پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم  گامی ولو کوچک برداشته باشيمپردازيم  به اين اميد

****  

  حزب و شورا

رود که گويا اگر خود کارگران بدون رھبری حزب بر   بسيار پر رنگ سخن میشورا ۀامروز درمورد مقول

 درمورد ء اين رفقا.سرنوشتشان در شوروی حاکم بودند جامعه به عقب بر نمی گشت اوضاع طور ديگری بود

در زمان  "  ن کارگریمخالفا"وری پرولتاريا ھمان نظرات  ديکتاتۀحزبيت و حزب کمونيست پرولتاريا ودر بار

و با واگذاری "  توليد کنندگان روسيهۀکنگر" اقتصاد ملی به ۀ ھمۀلنين و حکومت شوروی که با شعار واگذاری ادار

تکرار کرده و اعتبار ديکتاتوری پرولتاريا را در کاھش نقش حزب در  ،کردند قدرت دولتی به شوراھا را طرح می
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که  رفيقی با بيان اين. دھند  شوراھا را قرار میۀ آن دانسته و به جای آن اتوريتۀرھبری پرولتاريا و نفی اتورتي

، به "ه شدنداز زمان لنين بسته شد و از ھمان زمان او بود که کارگران به حاشيه راند"  انحرافات شورویۀنطف"

رسد که چيزی جز نفی  نقش رھبری استالين در دوران ساختمان سوسياليسم می پردازد و به نتايجی می

 انحرافی که شورا ھمه چيز و حزب ھيچی به ۀلنين در رد اين نظري. سوسوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا نيست

  :روشنی بيان داشت که 

تواند بالفاصله  که اولين کارگر ساده و يا اولين زن آشپزی که از راه برسد نمیدانيم  ما می. ما خيال پرور نيستيم "

  ". در مديريت دولت شرکت کند

 آگاه پرولتارياست که تمامی ۀ حزب به مٽابه عاليترين سازمان سياسی پرولتاريا و بيان اراد،در تعاريف مارکسيستی

 ،ی نظير اتحاديه ھای کارگریسازمانھائ. ن قرار دارندو رھبری آسازمانھای سياسی ديگر تابع آن و تحت ھدايت 

ی سيستم ديکتاتوری پرولتاريائ" مھایاھر"و يا " تسمه ھای گرداننده" شوراھا و غيره ، زنان،اتحاديه ھای جوانان

حزب از طريق اين سازمانھا قادر است که با توده ھای وسيع غير حزبی پيوند برقرار کرده و سياست خود را . اند

 به اين عبارت شوراھا مظھر ديکتاتوری پرولتاريا بوده و نمی.  طريق آنھا به دورن توده ھا برده و عملی سازداز

  :گويد لنين در اين مورد می. توان آنرا از حزب جدا دانست

 زحمتکشان آنرا به توده ،ۀ طبقه پيشروی چند که پيش آھنگ را به تودتوری بدون وجود تسمه ھائعملی کردن ديکتا"

  " غير ممکن است،اتصال دھد

  :سازد استالين نيز در تعريف ديکتاتوری پرولتاريا خاطر نشان می

 ۀوسيله  اجرای آن دستورات بۀحزب به اضافۀديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از دستورات رھبری کنند"

  " ی کشورعملی کردن آن در زندگی روزمره از طرف اھالۀی پرولتاريا و به اضافئسازمانھای توده 

ی ای ديگر حذف گردد آن ارگان از محتوئاگر رھبری حزب انقالبی از شوراھا و يا اتحاديه ھا و ھر ارگان توده 

حتی يک نمونه در جھان . انقالبی خود خالی شده و راھی جز پذيرش رھبری احزاب غير پرولتری باقی نميماند

طرح حذف . شد که بدون رھبری به حيات خود ادامه دھدوجود ندارد که شوراھا و يا ھر ارگان ديگری توانسته با

بورژوازيست که بی حزبی را برای " بی حزبی"رھبری حزب بر اين ارگانھا در حقيقيت ھمان شعار معروف 

 نه برای خود و حذف رھبری حزب بر اين ارگانھا را نيز به معنی حذف رھبری حزب خود ،کند پرولتاريا تبليغ می

اين شورش که .ستی ا قابل توجھۀو شوراھای آن نمون) ١٩٢١(يام کارگران و ملوانان کرونشتاد  قۀتجرب. داند نمی

 ،وجود آمده ر از ساليان متمادی جنگ بأث کمبودھا و گرسنگی تحميلی متۀتوسط منشويکھا و اس ارھا و بر زمين

عليه بلشويکھا و رژيم شوروی  ، قرار داشتند–ير محيط خرده بورژوازی أثتوانست بخشی از کارگران را که تحت ت

شعار اين شورش که بورژوازی بين المللی آنرا . در روسيه مستقر گردد" شوراھای بدون کمونيستھا"بشورانند تا 

 –بود "  نه به احزاب،حاکميت به شوراھا "،ناميد می"دژ تسخير ناپذير کارگران"و کرونشتاد را " انقالب خلق"

 کار میه در تجزيه و تحليل انقالب روسيه و علل شکست ب"  چپۀزاوي"ھا از ھمان بيانی که اغلب ضد لنينيست

اما لنين با درايت و منطق قوی به  اپوزيسيون کارگری و .  تا دولت ديکتاتوری پرولتاريا را سرنگون کنند–برند

رنگونی حکومت کردند و حتا خواھان س می دادند و با حزب مخالفت می" کارگری"آنارکو سنديکاليستھا که  شعار 

 ساخت و بی توجه به عناصر کارگری شرکت ءشوروی بودند به مقابله  برخاست ، ماھيت انحرافی آنھا را افشا

ه سفانه بأامروزه مت. را صادر نمود" دژ تسخير ناپذير" دستور سرکوب و تصرف اين ،کننده در اين دام بورژوازی

 حزب کمونيست ٢٠ ۀ کشور شوراھا که آغازش کنگرخاطر خيانت رويزيونيستھا و شکست و از ھم پاشيدگی
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 رفته حتا به مارکس نيز می تازند که چرا نام سؤالشوروی بود تمام مبانی و اصول کمونيستی به زير عالمت 

، آغازش خود مارکس   انحرافۀنطف گويا !!نه مانيفست کارگران و  را مانيفست حزب کمونيست گذاردمانيفست 

  ! بود

 که  درآن حزب کمونيست  ئیمی خواھند شورا" سوسياليسمی ود که رفقای کمونيست وچپ ما،ش  پس معلوم می

اين . فاقد  نقش رھبری و تابع  شورا ھای کارگران غير حزبی و توسط عناصر کارگر غير کمونيست ھدايت  شود 

 ،بدون رھبری حزبشورا اگر شکلی از ديکتاتوری پرولتارياست . درعمل يعنی واگذاری شوراھا به بورژوازی 

  !!يعنی شير بی يال و دم وا شکم

کيد بر نقش رھبری حزب دارد و ديکتاتوری پرولتاريا تنھا از طريق اعمال اين أتمام آموزش مارکسيسم لنينيسم ت

  :نويسد لنين صراحتا در اينباره می. شود رھبری در سازمانھای توده ای توضيح داده می

نسبتا وسيع وبسيار نيرومند پرولتری سر و کار داريم که رسما کمونيستی نيست  ،روی ھم رفته با يک دستگاه کشدار

 آن ديکتاتوری طبقه زير رھبری حزب ۀوسيله وسيله اين دستگاه با طبقه و توده ارتباط کامل دارد و به ولی حزب ب

  ". گردد عملی می

لتاريا ديکتاتوری حزب و يا ديکتاتوری توان گرفت که به جای ديکتاتوری پرو از رھبری حزبی اين نتيجه را نمی

 مقابل ۀ آن ديکتاتوری فردی حزب قرار دارد و بدين تريتب رھبری حزب را در نقطۀ مرکزی و در ادامۀکميت

 ۀ کارگر است و بيان روشن و صريح خواستھای طبقۀ پيشوا و معلم طبق،حزب رھبر. ديکتاتوری پرولتاريا گذاشت

  :گويد لنين می. سازد نعکس می آنھا را مۀکارگر است و اراد

توده ھا؟ ) حزب( پيشوايان با ديکتاتوری ، ديکتاتوری طبقه؟ ديکتاتوری حزبألۀبه خودی خود چگونگی طرح مس"

و ..... شوند  مردم به طبقات تقسيم میۀدانند که تود ھمه می..... دليلی بر پريشانی و بن بست عجيب فکری است

و ! شوند  اقال در کشورھای متمدن کنونی از طرف احزاب سياسی رھبری میطبقات معموال و دراکٽر موارد و

که صالحتر و صاحب   معمول از طرف گروھھای کم و بيش ٽابت از اشخاصیۀاحزاب سياسی بر حسب قاعد

ولی ... گردند  اداره می،شوند وليت دار انتخاب شده و رھبر خوانده میی مسؤنفوذتر و مجربتر ھستند و برای کارھا

طور کلی ديکتاتوری توده ھا را با ديکتاتوری پيشوايان در مقابل ه که ب...  برسيمئیاگر بخواھيم در اين بحٽ به جا

  " خنده آوری استئیيکديگر قرار دھيم سفاھت و مفتگو

 کارگر قادر است که انرژی بی پايان توده ھا را برای پيکار عظيم و دورانساز کنونی رھا ۀتنھا رھبری حزب طبق

داند و در   کارگر جدا نمیۀانگلس نيز حاکميت حزب را از حاکميت طبق. اخته و به تخريب دنيای ستم بکشاندس

  :نويسد لمان میامورد حزب 

" سياست طبقاتی" لزوما ، استکارگر  ۀلمان از آنجا که حزب طبقا کارگری سوسيال دمکراتيک ۀحزب طبق"

خيزد که حاکميت را در دولت  حزب کارگری از اين مبداء برمیکند و چون ھر  سياست طبقه کارگر را اعمال می

 کارگر و بدين قسم ۀ حاکميت طبق،لمان نيز خواستار حاکميت خودا حزب کارگری سوسيال مکراتيک ،تصرف کند

  ) مسکنۀدربار". (حاکميت طبقه است

 ، را تنھا در ذھن خود بنا کندخواھد سوسياليسم از آنجا که قادر به درک شرايط خاص روسيه نيست و می) ا. ک. ح(

نبوده و ممنوعيت فعاليت سياسی در روسيه را خود ) ١١کنگره (قادر به درک تصميم تاريخی حزب بلشويک 

 جھان سرمايه داری قرار داشت و با ۀدر روسيه خرده بورژوازی که در محاصر. داند کامگی غير کمونيستی می

 استواری ،پارچگی  يک،سياليسم تنھا مشروط به وحدت حزب ساختمان سو،توجه به شکست انقالبات اروپا
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ايدئولوژيک و انظباط آھنين صفوف آن بود که نه تنھا تزلزالت اپورتونيستی و فراکسيونھا را در صفوف خود تحمل 

  نمايندگان آنھا را از تمامی حقوق دمکراتيک محروم می، بلکه با مبارزه ای ھمه جانبه عليه بورژوازی،کرد نمی

  .اختس

غاز کسب قدرت به آله که رھبری حزب در شوروی از ھمان  با طرح اين مسأ"کارگری"  گروھائی از چپ ھای

کسانی تبديل شدند که فعاليت سياسی را ممنوع کردند و در روسيه ديکتاتوری دبير اول حزب به جای ديکتاتوری 

 ھدفمند ۀائل  سوسياليسم که رھبری آگاه و برناممی خواھند به مس"... کارگران قيم نمی خواھند" پرولتاريا نشست و

س جامعه أگويا اگر کارگران بی حزب درر.. و با نقشه می طلبد، پاسخ دھند و راه احيای سرمايه داری را ببندند

در اينجا با کارگر زدگی خاصی که از صفات روشنفکران !! شود باشند، جامعه به عقب برنمی گردد وواکسينه می

اعمال " کرنش کرده و ممانعت از ،يد که از زبان کارگران بيرون می آئیيست در مقابل ھر تقاضاخرده بورژواز

 از ديکتاتوری ءآمال و آرزوی اين رفقا. داند می" تحقق ديکتاتوری پرولتاريا"را ممانعت از "  کارگرانۀاراد

. جرای ديکتاتوری پرولتاريا بودکه ضعف کمون پاريس در واقع عدم ا حال آن.  کمون پاريس استۀپرولتاريا نمون

 به شوراھای اسالمی ، کارگرۀشوراھا تنھا مکانيزم اعمال ديکتاتوری اند که با غيبت رھبری حزب واقعی طبق

  . بدل خواھد شدئیکارخانجات و يا شوراھای کارگران کارخانجات سرمايه داری در برخی از کشورھای اروپا

****  

  

  دردوران سوسياليسم طبقاتی ۀنگاه ستالين به مبارز

ه  طبقاتی است که گويا طبقات متخاصم بۀ و مھمی که طرح گرديد نقش  طبقات در شوروی  و مبارز بعدیسؤال

صورت طبقه  دردوران شوروی سوسياليستی حضورداشتند وبرھمين اساس استثمارنيز وجود داشت و می بايست 

  ".داشتند  میکه پايان طبقات را اعالم شد نه اين با آنھا مبارزه می

سفانه درک صحيحی  أی محدود به چند نفر نيست بلکه شامل حال اکثريت جريانات چپ ايران است که متسؤالچنين 

 طبقاتی در دوران ۀگفته می شود که ستالين به مبارز. درمورد تحوالت شوروی و ساختمان سوسياليسم ندارند

  .!!.... طبقاتی به پايان رسيده استۀر سوسياليسم مبارزوی تصور می کرد با استقرا. سوسياليسم اعتقادی نداشت

آيا با . پردازيم که حذف طبقۀ بورژوازی در توليد و اقتصاد کشور به چه مفھوم است  میسؤالاکنون به اين  

يابد؟ تضادھای آشتی  اری و حذف آن از قدرت سياسی و اقتصادی مبارزۀ طبقاتی پايان میددرھم شکستن سرمايه

  . سوسياليسم کدامند؟ منظور رفيق ستالين از حذف طبقات درشوروی چيست؟ناپذير در

اشکال مبارزۀ طبقاتی و جايگاه و نقش تضادھای آشتی ناپذير درجامعۀ سوسياليستی مبحث بسيار مھمی 

درفلسفۀ مارکسيسم است که رويزيونيسم خروشچفی با ايجاد اغتشاش دراين مبحث ضربات مؤثری به ديکتاتوری 

 بروز ألۀکسانی که دربرخورد به مس. اری کشانده استدريا زده و شوروی سوسياليستی را به جادۀ سرمايهپرولتا

 با ستالين آشنائی ندارند ھارويزيونيسم در شوروی ازاختالفات سياسی، ايدئولوژی، فلسفی و اقتصادی رويزيونيست

رگذشت ستالين يک شبه چطور توانست به قدرت الجرم بايد اين نتيجۀ نادرست را اخذ نمايند که رويزيونيسم  با د

اری دترين عوامل احياء سرمايه از آنجا که قطع مبارزۀ طبقاتی يا آشتی طبقاتی درسوسياليسم  يکی از مھم! برسد؟

  :ستالين بر اين عقيده بود. پردازيم درروسيه بوده است، به توضيح بيشتر اين مطلب می

  )١٩٣٧."(فقيت درساختمان سوسياليسم ناگزير حدت خواھد يافتمبارزۀ طبقاتی به موازات احراز مو "
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طبقات آشتی ناپذير، اما خروشچف با نفی وجود تضادھای آشتی ناپذير درسوسياليسم به دليل از ميان رفتن 

 اعالن داشته  با اين بھانه ديکتاتوری ھامبارزۀ طبقاتی در سوسياليسم را امری سپری شده و مربوط به گذشته

  .را جايگزين آن کرد" ھمه خلق"يا را غير ضروری دانسته و تئوری ضد لنينی ديکتاتوری پرولتار

برخورد مارکسيستی لنينيستی و يا رويزيونيستی به مبارزۀ طبقاتی درسوسياليسم درارتباط با تفسيری است 

ھر دونوع تضاد، . آيد که ازدونوع تضاد آشتی ناپذير و آشتی پذير  درجامعۀ سوسياليستی درحال گذار به عمل می

. ليکن تضاد آشتی پذير ازخصوصيات جامعۀ سوسياليستی است. آشتی ناپذير و آشتی پذير درسوسياليسم وجود دارند

زيرا که اين نظام برمالکيت . گيرد اين ِويژگی آشتی پذيری تضادھا از ماھيت نظام سوسياليستی سرچشمه می

 و ھان منافع اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگرو دھقانان تعاونیتري مشترک ابزارھای توليدی و بر وحدت عمده

ولی درعين حال با نابودی . ند، تکيه دارداروشنفکران و مردمی که به دور حزب مارکسيستی لنينيستی متحد شده

اين تضادھا از روابط سوسياليستی در توليد ناشی . روند طبقات استثمارگر تضادھای آشتی ناپذير ازميان نمی

ند که در ااری ازخارجدشوند بلکه محصول آثار جامعۀ کھنه بورژوائی، ازداخل و فشارھا و محاصرۀ سرمايه نمی

  .دھند کنار تضادھای آشتی پذير به ھستی خود ادامه می

نظريۀ نفی تضادھای آشتی ناپذير درسوسياليسم پس از نابودی مالکيت خصوصی و برقراری مناسبات 

 ھشتم شوراھا دربارۀ طرح ۀپس ازگزارش تاريخی رفيق ستالين به کنگر. ديدسوسياليستی درشوروی مطرح گر

که پايان استثمار فرد از فرد و استقرار مالکيت سوسياليستی را اعالن داشت، نظريۀ " قانون اساسی نوين"

  ايناىجالب است که عده. مطرح گرديد" زوال مبارزۀ طبقاتی به موازات پيشروی سوسياليسم"رويزيونيستی 

دھند و اورا به بی اعتنائی  نسبت به مبارزۀ طبقاتی متھم نموده و اين  ستالين نسبت داده و میتئوری انحرافی را به 

توان اين  شک نمی بی. کنند که حزب بلشويک از آن پس بيشتر دشمنان خارجی را عمده کرده بود طور تبليغ می

ستالين نيز   به ھان درنفی اين نظر، اتھامات رويزيونيستنظريۀ را درست دانست چرا که عالوه بر مبارزات استالي

  .با اين نظر ھمخوانی ندارد

 درگزارش به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی ھاتئوريسين مشھور رويزيونيست" سوسلوف"

  :، صريحاً اعتراف ميکند که ستالين بر اين نظر بوده است)١٩۶۴(

  ."ساختمان سوسياليسم ناگزير حدت خواھد يافتمبارزۀ طبقاتی به موازات احراز موفقيت در"

  :مجارستان درحمله به ستالين نوشتندھاى و نيز فالسفۀ ديگر رويزيونيست نظير رويزيونيست

کرد، ازيک طرف وحدت و مبارزه ضدين را  ترين قانون ديالکتيک را در دو جھت تحريف می ستالين مھم"

کرد و عامل  وحدت و ارتباط متقابل  قط روی مبارزه تکيه میکرد و به طور يک جانبه ف ديگر تفکيک می ازيک

بخش بود که به موجب آن مبارزۀ  گرفت و اين برخورد ناشی ازتئوری بی پايه و بسيار زيان ضدين را ناديده می

 ١مجله مسائل بين المللی شماره (رسی و آويرت . ب."  طبقاتی پس از ساختمان سوسياليسم نيز دائماً حدت می يابد

)١٣۴٢(  

 و ساير ھادربارۀ کمبودھای کارحزبی و اقدامات جھت نابودی تروتسکيست"نام ه رفيق ستالين درمقالۀ خود ب

  : يعنی يک سال پس از اعالن محو طبقات آشتی ناپذير در روسيه نوشته است، می گويد١٩٣٧که درسال " دورويان

گذارد، که گويا بايد مبارزۀ طبقاتی ما با ھر قدم ضروری است که اين تز پوسيده را داغان نمود و به کناری "

آوريم ھمواره رام تر  ئی که ما به دست میھاپيشروی مان رفته رفته زوال يابد که گويا دشمن طبقاتی  با پيروزی

چرا که افراد ما را به خواب برده و به . باشد  خطرناک نيز مییاين نه فقط يک تز پوسيده است، بلکه تز. شود می
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دھد برای مبارزه برضد قدرت شوروی  کشاند، درحالی که به دشمن طبقاتی اين امکان را می تله میطرف 

برعکس، ھر قدر که ما پيشرفت نمائيم و ھر قدر ما پيروزی به دست آوريم، خشم بقايای . نيروھای خود را جمع کند

عليه حکومت تر مذبوحانه. شوند توسل میشود و آنھا به اشکال شديدتر مبارزه م طبقۀ استثمارگر داغ شده، بيشترمی

  ." زنند زيرا که آنھا محکوم به نابودی ھستند آيند و دست به ھر کوششی می شوراھا به حرکت در می

وقايع بعدی درشوروی درستی اظھارات ستالين را آنجائی ثابت نمود که دارودستۀ خروشچف ازبطن 

جوھر افکار نادرست انکار مبارزۀ طبقاتی، ميدان . کردند رانفی می به پاخاستند که ديگران مبارزه با آنھا ىاجامعه

باشد که  ترين بيان اپورتونيسم سياسی و ايدئولوژيکی می ست که خود فشردهھادادن به ليبراليسم درھمۀ زمينه

 ی دشمن به جای آن، مھاىازطريق دست کشيدن ازمبارزۀ طبقاتی و نشاندن ھم زيستی مسالمت آميز با ايدئولوژی

کوشيد حزب و دولت سوسياليستی شوروی را به انحطاط بکشاند که عاقبت پس ازدرگذشت رفيق ستالين و پيروزی 

رفيق ستالين ھمواره با ھوشياری کامل . اين عناصر کمين کرده درحزب اين توفيق را برای بورژوازی فراھم نمود

او . داد نيست را نيز به ھمين سان آموزش میمبارزۀ طبقاتی را در تمامی جھات درنظر داشته و انقالبيون کمو

رفتند، دراين مورد   به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگسالوی که درانحطاط پيش میاى طی نامه١٩۴٨درسال 

  :نوشت

اين .  به وجود آمده، انکارنخواھد کرداکتوبرھيچ کس طبيعت سوسياليستی در شوروی را که بعد از انقالب "

تحاد شوروی را به اين نتيجه گيری نکشانده که گويا مبارزۀ طبقاتی در کشورما تضعيف موضوع حزب کمونيست ا

  ."اری وجودنداردد سرمايهناصرگردد، که گويا خطر تقويت ع می

 خود يعنی در جبھۀ سياسی، اقتصادی و ۀدرسوسياليسم مبارزۀ طبقاتی به طور ھمه جانبه و درسه جبھۀ عمد

 ترتيب اين نظر اپورتونيستی که با نابودی طبقات استثمارگر مبارزۀ طبقاتی تنھا و يا بدين. کند ايدئولوژيکی رشد می

تجربه نشان داده است که درمرحلۀ سوسياليستی . وعمدتا  درجبھۀ ايدئولوژيکی جريان می يابد نيز انحرافی است

 اىيرا مبارزۀ سياسی مبارزهن کننده داشته ودرمرکز مبارزۀ طبقاتی قراردارد زييمبارزه درجبھه سياسی اھميت تع

له که آيا ديکتاتوری پرولتاريا بايد حفظ و تحکيم شود و يا اين که به سوی انحطاط است برسرقدرت و برسر اين مسأ

ليکن پيروزی انقالب درزمينۀ سياسی و اقتصادی را بدون پيروزی درزمينۀ ايدئولوژيکی نيز  و نابودی رود؟

له  دارد، زيراکه نھايتاً به اين مسأن کنندهييموفقيت آميز اين مبارزه اھميتی تعرشد . توان تضمين شده دانست نمی

گيری کرده و يا اين که  اری پيشدشود که آيا سوسياليسم و کمونيسم را بايد بنا نمود و ازاحيای سرمايه مربوط می

نظريه .  را ممکن ساختارید بورژوائی رويزيونيستی گشود و بازگشت به سرمايهھاىدرھا را به روی ايدئولوژی

شوند ازضرورت مبارزۀ ايدئولوژيکی سخن بگويند، آن را به  پردازان رويزيونيست حتی ھنگامی که مجبور می

 ھاى که تنھا در درون خلق و عليه برخی باقيماندهاىبه صورت مبارزه. کنند طور آکادميک و يک جانبه بررسی می

اما کم بھا دادن به مبارزۀ . شوند اليسم خطری ندارند، پيش برده میبيگانه که برای سوسيى ھابی اھميت ايدولوژی

مبارزۀ . ايدئولوژيکی پيآمدھای فاجعه آميزی به بار آورده و زمينۀ انحطاط  حزب را فراھم خواھد آورد

  دشمنان و ھمهترين جبھۀ مبارزۀ طبقاتی است زيرا ھم درزمينۀ سياسی، ھم علي ترين و کامل ايدئولوژيکی وسيع

رويزيونيسم قاعدتاً از زمينۀ . يابد درون خلق، ھم درميان طبقۀ کارگر و ھم در درون حزب آن جريان می

شود و در ادامه وگسترش خود به سرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا و انحطاط کل نظام  ايدئولوژيکی آغاز می

سم جنگ آشتی ناپذيری بين اين دو اری به کمونيدطبيعی است که در دوران گذار ازسرمايه. رسد سوسياليستی می

تواند دراين راه ازپيروزی قطعی  اين جنگ درکل دورۀ گذار جريان داشته و ھيچ کمونيستی نمی. راه وجود دارد
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 توليد تنھا شرايط عينی پيروزی ھاىمحو طبقات استثمارگر و سوسياليستی شدن تمام شاخه. سوسياليسم سخن بگويد

تضاد عمدۀ آشتی ناپذير . کند و به تنھائی به مفھوم پيروزی قطعی سوسياليسم نيست قطعی سوسياليسم را فراھم می

اری درمراحل مختلف رشد انقالب و مبارزۀ طبقاتی، اشکال مخصوص به خود و دميان سوسياليسم و سرمايه

اری ددرميان اشکال مختلف بروز تضاد ميان سوسياليسم و سرمايه.  حل مخصوص به خود داردھاىشيوه

.  مزبور پيوند درونی ارگانيک وجود دارد که انعکاس قوانين رشد انقالب و ساختمان سوسياليسم استھاىزمينهدر

بدين ترتيب . درشناخت تضاد عمده آشتی ناپذير در اين يا آن مرحله بايد اين پيوند راھميشه درنظر داشته باشيم

سازد که بدون حل آن  ان تضادی عمده مطرح میقانونمندی رشد انقالب درآغاز تضاد درزمينۀ سياسی را به عنو

توان تضادھای ديگر را حل نمود ولی پس از اين که طبقۀ کارگر به رھبری حزب قدرتمند خود، قدرت را به  نمی

  .دست گرفت، ضرورت دارد که حکومت جديد بر زير بنای اقتصادی خود تکيه داشته باشد

با حل ھرکدام ازاين تضادھای عمده . مدۀ اين مرحله استازاين رو تضاد در زمينۀ ايدئولوژيک، تضاد ع

  .شود اری نيز بتدريج حل میددرمراحل مشخص خود تضاد آشتی ناپذير عمده ميان سوسياليسم و سرمايه

ديگر مشروط ھستند و تا   مراحل مختلف نه تنھا ميان خود پيوند ارگانيک دارند بلکه به يکۀتضادھای عمد

ينۀ ايدئولوژيکی حل نشده باشد، تضاد عمده درزمينۀ سياسی و اقتصادی نيز کامالً و نھايتاً وقتی که تضادعمده درزم

ن ييتنھا با درک تضادھای عمده دراشکال مشخص بروز خود و درپيوند و وابستگی متقابل تع. حل نشده است

بارزه نيروھای محرکه و وظايف مربوط به مراحل مختلف انقالب سوسياليستی و نيز دشمن عمده که بايد لبۀ تيز م

  .گردد ھم پيمانان اين مرحله متوجه آن باشد، ممکن می

 طبقهجريانات انحرافی ديگری تضادھای آشتی ناپذير در سوسياليسم را ناشی از وجود بورژوازی  به عنوان 

الين پيوستند اينان که اين روزھا به جبھۀ ضد ست. دانند  سوسياليستی درزمينۀ مالکيت میھاىحتی پس از دگرگونی

کنند که گويا برای اولين باردرتاريخ، رشد مارکسيسم لنينيسم را  با استناد به نظرات مائو درزمينۀ تضادھا ادعا می

 درمالکيت بر  ئی سوسياليستی ريشهھاىند که تضادھا، طبقات و مبارزۀ طبقاتی حتی پس از دگرگونیاکشف کرده

ھستی خود به ات متضاد يعنی پرولتاريا و بورژوازی درتمام دوران گذارطبق ابزار توليد، ھم چنان وجوددارند زيرا

طبقات اين ستدالل بر اين نظريه تکيه دارد که پس از ساختمان زيربنای اقتصادی سوسياليسم نيز . دھند ادامه می

  . ھم چنان وجود دارندمتضاد

 وجود دارند، تزی است که توسط البته اين که پس از ساختمان زير بنای اقتصادی سوسياليسم طبقات ھنوز

آشتی  مارکسيسم لنينيسم فرمولبندی شده وجای شکی نيست ليکن بحث برسر زمينۀ گسترش تضادھای ھاىکالسيک

نمايد ، توضيح   که به درک عميق نيروھای محرک جامعۀ سوسياليستی کمک میاىلهمسأ. ناپذير درسوسياليسم است

آموزد  ناپذير و آشتی پذير درسوسياليسم می ضمن تحليل از تضادھای آشتیمارکسيسم لنينيسم . درست اين امر است

که اين تضادھا خالف ادعای اين جريانات که اين روزھا مائو را درمقابل ستالين پرچم کرده و به آشفته فکری دامن 

درک و توضيح . ردتوان ازآنھا فراگذشت و بدين ترتيب جامعه را به پيش ب زنند، دائمی نبوده بلکه بايد و می می

لۀ مھم ديگر يعنی نقش آنھا در پيوند ذير درجامعۀ سوسياليستی با يک مسأدرست و علمی جای تضادھای آشتی ناپ

توان تضادھای آشتی ناپذير را با تضادھای  ھنگامی که صحبت برسر رابطۀ تضادھا با سوسياليسم است، نمی. است

  .آشتی پذير دريک سطح قرار داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ند، آشتی ناپذيری منافع استی که مالکيت خصوصی و طبقات استثمارگر درآن ازبين رفتهجامعۀ سوسيالي

اساسی طبقات را درماھيت خود ندارد و به اين مفھوم لنين خاطر نشان ساخت که درسوسياليسم آشتی ناپذيری محو 

  .شود می

ليسم  نيستند و يم درماھيت سوسيااتضادھای آشتی ناپذير ھمان طور که درسطور باال توضيح داده

اين تضادھا ازجوھر مناسبات سوسياليستی . سوسياليسم عوامل بروز تضادھائی از اين نوع را درخود ندارد

درتوليد که مناسبات ھمکاری و کمک متقابل ميان طبقات دوست، طبقۀ کارگرو دھقانان تعاونی ھستند، ناشی 

ند، سوسياليسم اين تضادھا را به اياليسم بيگانهتضادھای آشتی ناپذير به خاطر سرشت خود با سوس. شود نمی

  .برد ارث می

درحزب به عنوان يک ارگانيسم زندۀ سياسی . مبارزۀ طبقاتی حتی درصفوف حزب پرولتاريائی نيز وجود دارد

ليکن بدون مبارزه برای فراگذشتن ازتضادھائی که . باشد وحدت، اصل است و منبع نيرو و شکست ناپذيری آن می

تواند وجود داشته باشد و نه تربيت واقعاً  کنند، نه وحدت ورشد واقعی انقالبی حزب می  آن بروز میدر درون

 عينی و ھاىازاين منظر مبارزۀ طبقاتی در درون حزب برای حفظ و تقويت وحدت نه تنھا پديده. ھاانقالبی کمونيست

. ردن، پيوسته نيز امری ضروری استاجتناب ناپذير است، بلکه حتی برای موجوديت نقش رھبری و انقالبی ک

ستاد پرولتاريا و ستاد بورژوازی نيست و در آن دومشی .  با شرکت پرولتاريا و بورژوازی نيست ایحزب اتحاديه

حزب پرولتاريا که ازخصوصيات آن وحدت پوالدين . اين نظر نيز با مارکسيسم بيگانه است. موجوديت ندارند

  .جز مشی مارکسيستی لنينيستی داشته باشده تواند مشی ديگری ب انديشه وعمل است  نبايد و نمی

  

  : نتيجه

زير کشيدن بورژوازی از قدرت سياسی و سپس از توانائيھای اقتصادی را ھرگز به عنوان پايان ه رفيق ستالين ب

وت دارند و وی معتقد است که طبقات در دوران سوسياليسم با دوران سرمايه داری تفا.  طبقاتی تعريف نکردۀمبارز

ولی .  تاريخی متفاوت را نمی شود با ھم قياس مکانيکی کردۀوضعيت دو دور. از جايگاه يکسانی برخوردار نيستند

 فرھنگی و ايدئولوژيک منتقل می ۀ طبقاتی مرکز ثقلش را به مبارزۀمبارز.  طبقاتی نيستۀاين به مفھوم پايان مبارز

ه  سياست و اقتصاد تنھا حکم خرابکاری و اقدامات تروريستی بۀ بورژوازی سرنگون شده در عرصۀمبارز. کند

توانائی بورژوازی سرنگون شده در نيروی ايدئولوژيک وی . خود خواھد گرفت و نه يک حرکت و يا جنبش طبقاتی

 .است و بايد در اين عرصه نيز بر افکار دشمنان طبقاتی غالب آمد ولی دشمنان خلق را بايد سرکوب کرد

  ادامه دارد
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