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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ اگست ٠۴

  حزب توده در مھاجرت
  بخش اول

  مقدمه

 دگرگونی عميق و بنيادی در نظام اقتصادی ـ اجتماعی اتحاد شوروی،  ايران مقارن با يکۀدوران مھاجرت حزب تود

 سوسياليستی به سوی احياء نظام سرمايه داری است که با توّجه به وسعت، جمّعيت و رشد ۀمقارن با بازگشت اين جامع

 شوروی حزب ۀتامپرياليسم نوخاس. عظيم اقتصاد، سياست و فرھنگ آن، جز يک امپرياليسم نمی توانست َسر برآَوَرد

بديھی است .  خويش در ايرانۀتوده را در بازوھای نيرومند خود فشرد و از آن ابزاری ساخت برای مقاصد سلطه طلبان

از حزب توده در چنگال يک امپرياليسم جز يک حزب وابسته، خدمتگزار و مجری سياست ھای اين امپرياليسم بيرون 

  .تواند باشد  کارگر نيست، حزب ملّی نيز نمیۀد ديگر حزب طبقنمی آمد و حزبی که خدمتگزار امپرياليسم ش

 که از دل و جان به امپرياليسم شوروی یول و فّعالؤالبتّه افراد مس. ۀ ايران استمن در اين نوشته سخنم بر سر حزب تود

ھی نابخشودنی وليت خطيری داشته اند، گناؤ کارگر مسۀ حزب طبقۀمثابه ر ماھيّت و مرگ حزب بييخدمت کردند در تغ

مرتکب شده اند، ولی تمام اعضاء حزب، در ھر مقام و مرتبه که با طيب خاطر و با رأی خود يوغ بردگی امپرياليسم 

  .وليت شريک اندؤشوروی را دانسته يا نادانسته پذيرفته و به گردن گرفتند، در اين مس

ل اتحاد شوروی را از ومن کوشيده ام تح. ه استبود» ذشتهيادھائی از گ«مطالب فوق راھنمای من در تدوين بخش دّوم 

يک کشور سوسياليستی بر اساس رويدادھا و اَسناِد مقامات شوروی تشريح کنم، علل اين دگرگونی را بر شمارم و در 

 شوروی نشان ۀارتباط با اين تحّول که سالھا دوام يافت، حرکت حزب توده را در راستای سياست امپرياليسم نوخاست

 با رژيم شاه روش سازش و مماشات ءان دھم که چگونه حزب توده با برگزيدن مشی سياسی اتحاد شوروی ابتدادھم، نش

سرنگونی رژيم شاه » انقالبی« داد و ھوادار تغيير انقالب بھمن يکباره مشی خود را ۀدر پيش گرفت و سپس در آستان

  .المی از آب درآمدشد و چرا پس از انقالب بھمن از ستايشگران خمينی و جمھوری اس

 شوروی با ھفتاد سال کمونيسم، آنطور که تبليغات بورژوائی و ۀآنچه که از اين تحليل بر می آيد اينست که جامع

 سال دوام ٣۵دوران سوسياليسم در اتحاد شوروی بيش از  . روشنفکران ضد کمونيست می نمايانند َسر و کار ندارد

اری آغاز شد و ھمواره پيش رفت تا به فروپاشی اتحاد شوروی و استقرار نيافت و از آن پس بازگشت به سرمايه د

  .آشکار سرمايه داری انجاميد

. سخن من يک واقعيّت است که ھر محقِّق بيطرفی با تحقيق در رويدادھا و اَسناد و مدارک تاريخی به آن دست می يابد

 ضد کمونيسم و ھيچ نسبتی با تاريخ هه بدروغ بزرگی است در مبارز» ھفتاد سال کمونيسم در اتحاد شوروی«
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من از خوانندگانی که به کشف حقيقت عالقه مندند، می طلبم که نه تنھا مطالب اين . سوسياليسم در اتحاد شوروی ندارد

را در رديف تبليغات پوچ و بی محتوا نگذارند، بلکه  تلقی نکنند، آن» ھمان حرف ھای کھنه«کتاب را َسرَسری نگيرند، 

  .ه تحقيق و تفّحص پردازندخود ب

می دانم که اين خواست من کار سنگينی است و در حال حاضر کسی در پی آن نخواھد رفت، من يقين دارم که اين 

سر خواھد آمد و دوران شکوفائی ه دوران ِرخَوت و سستی، اين دوران فروکش افکار سوسياليستی و مارکسيستی ب

در چنين آينده ای اين نوشته می تواند در درک رويدادھای تاريخ . رسيدپايان خواھد ه تبليغات ضد کمونيستی ب

  .سوسياليسم در اتحاد شوروی و سراسر جھان مفيد واقع شود

  ن                                                                                                                                      فروت

  ١٣٧٢ ]جدی[دی ماه

  امحاء سوسياليسم و احياء سرمايه داری

   طبقاتی و علل بازگشت به سرمايه داریۀپاي

 ساختمان سوسياليسم را ۀ عطفی است که نه تنھا ادامۀبر در روسيه، مرگ ستالين نقطودر تاريخ پس از انقالب اکت

ر مسيری ديگر، در مسير بازگشت به نظام  روسيه را دۀمتوقّف ساخت و به آن پايان بخشيد، بلکه حرکت جامع

اين . ء شوروی پديد آورد، جھشی نه به پيش بلکه به عقب، به قھقراۀمرگ ستالين جھشی در جامع. بورژوائی انداخت

را در سراشيبی افکند که  گسستگی دقيقاً با مرگ ستالين آغاز شد که قوس صعودی روند سوسياليسم را گسست و آن

  . نمی توانست باشد،آن چه که امروز در برابر ديدگان ما استنقطه پايان آن جز 

نه از .  نظام سرمايه داری در اتحاد شوروی استقرار يافت١٩۵٣ چالبتّه منظور اين نيست که از ھمان روز پنجم مار

 ءی ابتدا نظام سرمايه داری برقرار شد و نه در اين روز نظام بورژوائستالينھمان نخستين لحظات اوليه پس از مرگ 

 عمل ۀاستقرار نظام سرمايه داری به تدريج جام. به ساکن و بدون مقدمه يکباره از آسمان در اتحاد شوروی فرود آمد

 پس از انقالب وجود داشت و يا در روند ساختمان ۀپوشيد و نطفه ھای طبقاتی بازگشت به چنين نظامی در جامع

 آن ستالينمعذالک مرگ . و طّی مراحلی در اتحاد شوروی استقرار يافتنظام بورژوائی رفته رفته . سوسياليسم پديد آمد

 انقالب ھا نشان می دھد که قدرت سياسی ۀتجرب.  گسستی است که در آن سوسياليسم از سرمايه داری جدا می شودۀنقط

 بورژوا و ۀ طبق. خود دگرگون خواھد ساختۀدست ھر طبقه ای که بيفتد، جامعه را در انطباق با منافع حال و آينده ب

 فئودال ظھور و رشد کردند ولی تا زمانی که بر اثر انقالب، قدرت ۀ نظام سرمايه داری در درون جامعۀنھادھای اولي

کسب قدرت . راھی که آمال و اھداف او را برآورد،  نرفته دست بورژوازی نيفتاد، جامعه در کّل خود به سياسی ب

در اتحاد . است) يا مانند حالت اتحاد شوروی ضد انقالب اجتماعی( اجتماعی  الزم و ضروری ھر انقالبۀسياسی مقّدم

 سوسياليسم را ۀ قدرت در حزب و در دولت در اختيار گروھی قرار گرفت که ادامستالينشوروی وقتی پس از مرگ 

نظام ديگری خطری برای امتيازات سياسی و اقتصادی خود می شمرد طبيعی است که از سوسياليسم روی می گرداند و 

  .نيز جز نظام سرمايه داری در برابر آن گروه چھره نمی نماياند

من در اينجا ھدف معينی را در برابر خود قرار داده ام و برای دستيابی به آن فقط مسائلی را در نظر می گيرم که 

ويژه سوسياليسم و انقالب ه بپرداختن به مسائل بسياری که در ارتباط با سوسياليسم و . مستقيماً با آن در ارتباط اند

ميان کشيدن ه سوسياليستی در کشور اتحاد جماھير شوروی پيشين مطرح شده در دائره اين نوشته نمی گنجد و من از ب

  .آن احتراز جسته ام

 ۀبيند که سرمايه دار و کارگر دو چھرر نمی رود کسی اين واقعيّت را نتصوّ .  سرمايه داری آغاز می کنمۀاز جامع

. ندا سرمايه داری اند، دو قطب متضادی که رو در روی يکديگر ايستاده و پيوسته در حال نزاع با يکديگرۀ جامعاصلی
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. اين نزاع ھميشه نمايان و آشکار نيست، اّما در لحظات بحرانی شدت می گيرد و گاه به درگيری ھای خونين می انجامد

ايه داری و ثروت و امتيازات برخاسته از آن است و از سوی بر سر حفظ مالکيّت سرم) بورژوازی(اين نزاع از يکسو 

بر سر جلوگيری از فرو افتادن در فقر و بی خانمانی و محروميت و پايان دادن به استثمار و سيه )  کارگرۀطبق(ديگر 

  .روزی ھای ناشی از آن

مچنان ادامه دارد و طّی ھمين اين مبارزه از آغاز پيدايش سرمايه داری تا کنون يعنی نزديک به سه قرن است که ھ

خصوص در کشورھای صنعتی پيشرفته به زندگی نکبت بار ه  خونين است که پرولتاريا توانسته رفته رفته آنھم بۀمبارز

  .مين کندأ خويش تۀخود سر و صورتی بخشد و حداقل زندگی را برای خود و خانواد

يک بحران اقتصادی کافی است برای . ر ندارد، پايدار نيست سرمايه داری وضع زندگی کارگر ثبات و قراۀاّما در جامع

 ۀھم اکنون که جامع. که ھمه چيز را درھم بريزد، کارگران بسياری بيکار شوند و در فقر و گرسنگی درغلتند آن

کارگر  ۀطبق.  توليد و توزيع به بيرون پرتاب شده اندۀسرمايه داری گرفتار بحران عميقی است ميليونھا کارگر از گردون

که  زند، اعتصاب می کند برای آن در ھمه جا صدای اعتراض خود را بلند کرده است، دست به تظاھرات می

در واقع بيکاری . بورژوازی را وادارد اندکی از آزمندی خود بکاھد و زندگی کارگر را در معرض فروپاشی قرار ندھد

فقر خانواده است، بيخانمانی و آوارگی جوانان است،  زندگی روزافزون است، ۀويژه در شرايطی که ھزينه کارگر، ب

  .زندگی برای آنھا است فقدان دورنمای

 خواری، اعتياد به الکل و تدزدی، رشو.  سرمايه داری در فساد و پليدی غوطه می خوردۀجامع. اين ھنوز تمام نيست

 تفّکر بورژوائی ۀشيو. ای فرو برده استمواد مخدر، فحشاء و ھمه گونه تجاوز و جنايت، جامعه را در انحطاط بيسابقه 

را از ھمان سالھای کودکی و سپس در تمام مراحل زندگی در مغز افراد رسوخ می   حاکم است و بورژوازی آنۀشيو

 تفّکر اينست که انسان بايد پيوسته در فکر شخص خويش، در ۀعصاره اين شيو. دھد و آنھا را بر سيرت خود می پرورد

باشد، چه باک اگر ديگران با مشقّات و سختی ھا » منافع ملّی «ۀح خويش باشد، ملّت نيز بايد در انديشفکر منافع و مصال

يا تو بر ديگران :  بورژوائی اينستۀاصل حاکم بر جامع. دست به گريبان اند يا ملّتھای ديگر از نعمات زندگی بی بھره

گران بر تو برتر می شوند و تو را از صحنه بيرون می زير نفوذ خود می کشی يا ديه برتری می يابی و ديگران را ب

 برتری جوئی که خود را در کسب ثروت و ۀشود و روحي  تفّکر با شير مادر در اندرون افراد وارد میۀاين شيو. اندازند

مان توده ھای اين پليدی و ناپاکی مستقيم و غير مستقيم دا. نماياند، توسل به ھر پليدی و ناپاکی را رواج می دھد مقام می

 سرمايه داری در محنت ۀويژه جوانانی را که بر اثر معايب و مفاسد جامعه زحمتکش را می گيرد، دامان آن مردمان، ب

  .زند و محروميت افتاده اند و آينده نيز به آنان لبخند نمی

ق حزب خود بورژوازی  سياسی از طريۀ کارگر با توّسل به مبارزۀدر چنين اوضاع و احوالی آيا عجيب است اگر طبق

و ھمراه با آن مالکيّت خصوصی بر وسائل توليد را که عامل ظلم و ستم، فقر و گرسنگی و بيخانمانی و سيه روزی 

دست گيرد و توده ھای عظيم مردم زحمتکش را برای ھميشه از ه زير آورد و خود زمام امور را به است از مقام حاکم ب

  برھاند؟شّر يک اقليت ستمگر و استثمارگر 

ھر آنکس که به واقعيّت دنيای سرمايه داری چشم بدوزد برای اين سؤال جز پاسخ مثبت ندارد و اين بدان معنی است که 

 ۀ سرمايه داری ناشی می شود، ريشه ھای اين انقالب در درون جامعۀضرورت انقالب سوسياليستی از خود جامع

 ۀجامع.  سرمايه داری استۀ سوسياليستی  يکی از قانونمنديھای جامعانقالب. يند و رشد می کنند آسرمايه داری پديد می

  .زايد بورژوائی ناگزير نطفه ھای سوسياليسم را در درون خود می پرورد که از آنھا سوسياليسم می

بر در وبار ديگر در کمون پاريس چھره نماياند گر چه ديری نپائيد، بار ديگر در انقالب اکت اين ضرورت تاريخی يک

 کارگر از طريق حزب سياسی خود که ۀدر روسيه طبق. ١٩۴٩بر چين در و و بار سوم در انقالب اکت١٩١٧وسيه در ر
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را رھبری می کردند توانست با استفاده از شرايط مساعد داخلی و بين المللی  رھبرانی دانا، انقالبی، نستوه و پی گير آن

برای نخستين بار در تاريخ جوامع . اقتصادی را بدست گيرددولت بورژوائی را سرنگون کند و خود قدرت سياسی و 

  . حاکم ارتقاء دادۀ محکوم خود را تا طبقۀطبقاتی، طبق

 حاکم نه تنھا قدرت سياسی که وسائل توليد و توزيع نيز در اختيار دولت کارگری ۀ کارگر تا سطح طبقۀبا ارتقاء طبق

 محنت ھا و ۀ معايب و مفاسد، ھمۀ مظالم و ستم اجتماعی، ھمۀھممالکيّت خصوصی بورژوائی که ريشه و بنياد . درآمد

ھای انسان ھای زحمتکش است برافتاد و مالکيّت اجتماعی بر وسائل توليد با سلب مالکيّت از بورژوازی و  محروميت

د خالف نظر بسياری و از آن جمله برخی از کمونيست ھا مالکيّت بر وسائل تولي. جايش نشسته مالکان ارضی ب

 ۀمالکيت دولتی فقط آن موقع خصلت سوسياليستی پيدا می کند که قدرت سياسی و دولت در دست طبق. سوسياليسم نيست

  . کننده است مالکيّت دولتی نيست، خصلت طبقاتی دولت استتعيينکارگر است و آنچه در اين ميان 

را داشت که   کارگر توانائی آنۀآن ھنگام نه طبقبر وسائل توليد را به دولت کارگری سپرد، اّما در وپيروزی انقالب اکت

 امور جامعه ۀآنھا را به حرکت درآورد و چرخ اقتصاد را بگرداند و نه حزب به آن اندازه کافی کادر آزموده برای ادار

د بنابر اين تا زمانی که کادرھای کارگری برای تمشيت امور در تمام شئون اجتماعی رشد نيافته بو. در اختيار داشت

اّما اينھا .  بورژوائی را به خدمت گرفتۀمد کادرھای اقتصادی، علمی، فنی، مالی، نظامی جامع آناگزير الزم می

دولت ناگزيز شد به آنھا حقوق ھای . حاضر نبودند با دستمزد يک کارگر بسازند و با زندگی ساده و محقّری گذران کنند

ولی بر اين کار گزيری نبود يا .  افراد جامعه بودۀباً يکسان برای ھماين انحرافی از اصل دستمزد تقري. گزافی بپردازد

بايست از انقالب چشم پوشيد و پی کار خود رفت و يا اعطاء چنين امتيازاتی را برای مدتی محدود و موقّت به جان  می

  .خريد

کس و ھيچ گروھی نمی  ی به ھيچگونه تمايزی ميان افراد جامعه را نمی پذيرد، ھيچ امتياز يا امتيازات سوسياليسم ھيچ

بايد تالش کرد تفاوت . که لزوم آن از ميان رفت آنھا را پس می گيرد دھد يا اگر دادن امتيازاتی موقّت الزم آيد ھمين

 نظام مبتنی بر مالکيّت خصوصی است پيوسته کاھش داد و در نھايت از ميان ۀھای ميان کارکنان جامعه را که ارثي

  .برداشت

 امور جامعه در اختيار نداشتند، اين نتيجه ۀ کارگر روسيه و حزب آن کادر کافی برای ادارۀاقعيّت که طبق از اين و

زد،  شود که حزب کمونيست روسيه با توّجه به عقب ماندگی نيروھای مولّد نمی بايست به انقالب دست می گرفته می

ه اند و برای تسلّی خاطر، عقب ماندگی نيروھای مولّد اين نظر کسانی است که از انقالب و از سوسياليسم روی گردانيد

من قصد . اين نظر بدون شک نادرست است. را به پيش می کشند و با آن انقالب سوسياليستی را تعليق به محال می کنند

  .له را من در جای ديگر توضيح داده امأاين مس. ر خود گذاشته ام دور شومندارم از ھدفی که در براب

 از امتيازات در انحصار کادرھای بورژوازی باقی نماند، به حزب نيز راه يافت و ھر چه عضو حزب برخورداری

شايستگی بيشتری از خود نشان می داد، در درجات حزبی مقام باالتری را اشغال می کرد، امتيازات بيشتری شامل حال 

ون فداکاری و از خودگذشتگی، بدون دانائی و البتّه احراز مقامات باالی حزبی بدون تالش و کوشش، بد. او می گرديد

اّما به ھر . داد قابليت گشودن گره ھای کور و باالخره بدون وقف شبانه روزی خود به کار و فعاليّت حزبی دست نمی

تدريج قشر ممتازی پديد گشت که با گذشت زمان فزونی گرفت و کارش به جدائی از توده ھای ه تقدير در حزب ب

  .دزحمتکش انجامي

اين . باره و با يک ضربت نابود کند  بورژوازی را نابود نکرد و نمی توانست يکۀبايد افزود که انقالب، طبق

زير افتاده و ھمه چيز خود را از دست داده، ھّم و غمش اينست که تمام وسائل ممکن را ه بورژوازی که از مقام حاکم ب

ی را که از دست داده است باز يابد و در اين تالش بورژوازی بين کار گيرد تا دولت کارگری را سرنگون کند و بھشته ب
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 ۀ طبقۀ طبقاتی به اشکال مختلف ادامه يافت، مبارزۀبدين ترتيب پس از پيروزی انقالب مبارز. المللی يار و ياور او است

  . سوی ديگر کارگر ازۀکارگر برای نابودی بورژوازی از يکسو و مبارزه بورژوازی به خاطر سلب قدرت از طبق

طور مشخص بورژوائی است که طّی قرنھا ريشه ھای عميقی در مغز ه  تفّکر طبقاتی و بۀاز اينھا ھمه ويرانگرتر شيو

 تفّکر قادر است ھر انسانی را ولو ۀاين شيو. انسان ھا دوانده که به سھولت و از امروز به فردا، نمی توان آنھا را بر کند

ايدئولوژی، . ، از راه راست بدر کند و به گرايشات ناسالم و مفسده انگيز سوق دھدکارگر يا دھقان فقير و زحمتکش

  .عادات و سنن بورژوائی، سرسخت ترين و ديرپاترين دشمن سوسياليسم است

مارکسيسم ـ  .  کارگر به يکی از ارکان دولت تبديل گرديدۀالبتّه در دوره پس از انقالب تبليغ و آموزش ايدئولوژی طبق

مدارس حزبی کادرھا را با آموزش .  مؤسسات آموزشی تدريس می شدۀ نھادھا و سازمان ھا، در ھمۀم در ھملنينيس

که از آزمون  ھيچ فردی نمی توانست در سلسله مراتب ارتقاء يابد مگر آن. مارکسيسم ـ لنينيسم پرورش می دادند

 تفّکر بورژوائی را از مغز انسان ھا ۀتأسفانه شيوولی فراگرفتن مارکسيسم م. مد آمارکسيسم ـ لنينيسم موفّق بيرون می

 تفّکر، عادات و رسوم ۀ اجتھاد رسيد ولی از برکندن شيوۀمی توان در شناخت مارکسيسم ـ لنينيسم به درج. نمی زدايد

  .بورژوائی ناتوان ماند

د، زندگی مرفّه و مرفّه  تفّکر که خودپرستی در مرکز آنست، ھرکس می خواھد ھر چه بيشتر ثروت بيندوزۀبا اين شيو

چنين کسی ديگران را . تری برای خود دست و پا کند، به مقامات باال و باالتری ارتقاء يابد، شھرت و آوازه کسب کند

در افق ديد خود قرار نمی دھد يا اگر چشمی به کسی داشته باشد، برای آن است که از او برای نيل به اھداف ناسالم خود 

 سجايای اخالقی را از ياد ۀکه به اھداف خود رسيد، به آنھا آن چنان می چسبد که برای حفظ آنھا ھمبھره گيرد، ھنگامی 

 تفّکر حاکم بر جامعه ۀاين شيو. او در ميان خود و ديگران ديوار ستبری می کشد، خود را از مردم جدا می کند. می برد

  .است

 امور را قبضه کرد و توده ھای ۀضرورت پديد آمد که اداربر قشری مرکب از چنين افرادی بر اثر وپس از انقالب اکت

يا ما اين :  آن می گفتۀاين ھمان بوروکراسی است که لنين در بار.  امور جامعه قرار دادۀزحمتکش را در وراء ادار

  .ورد آداريم و يا اين آفت ما را از پای درمی آفت را از ميان بر می

 سوسياليسم دير يا زود امتيازات ماّدی و ۀمان سوسياليسم سازگار نيست زيرا ادام ساختۀاين بوروکراسی طبيعتاً با ادام

  .اجتماعی را از آن خواھد گرفت و آن را تا سطح توده ھای زحمتکش پائين خواھد آورد

 برگزار شد زنگ ستالين نوزدھم حزب کمونيست اتحاد شوروی که چند ماه پيش از درگذشت ۀگزارش مالنکف به کنگر

  :شدار دھنده بر می خوريمودر گزارش به اشاراتی ھ. بود که به صدا درآمدخطری 

در شماری از سازمان ھای حزبی مظاھری از انحطاط و پوسيدگی مشاھده می شود، برخی از «

منافع گروھی خود را « خود تبديل کرده اند، ۀرھبران، اين سازمان ھا را به تيول خود و خانواد

بعضی از رھبران مؤسسات صنعتی فراموش می کنند » باالتر از منافع حزبی و دولتی قرار داده اند

که مؤسساتی که مراقبت و رھبری آنھا به آنان سپرده شده مؤسسات دولتی اند و تالش دارند آن 

 برخی کارمندان سازمان ھای حزبی و ،»مؤسسات را ھمچون ملک موروثی خود تلقّی کنند

که از منافع اقتصادی و اجتماعی کلخوز نگھبانی کنند اموال  شوروی و کشاورزی به جای آن

ھای فرھنگ، ھنر و علم آثاری پديدار می شود که به نظام  در رشته. کلخوز را تصاحب می نمايند

 يعنی انحصار گروه ھای ١» راکچايفرژيم آ«.  می بندندءکنند و به آن افترا سوسياليستی حمله می

  ». دانشمندان ظھور کرده استۀجداگان
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بديھی . گزارش مالنکف حاکی از آنست که مبارزه به خاطر محو امتيازات در دستور کار حزب و دولت شوروی است

 ۀ با ادام آشکار و قطعی قشر ممتازۀ کارگر است مقابلۀاست تا زمانی که قدرت سياسی محکم و استوار در دست طبق

فتد تا جلو پيشرفت سوسياليسم را دست وی اه اّما کافی است قدرت سياسی ب. سوسياليسم برای آن امکان پذير نيست

  .بگيرد که ناگزير به احياء سرمايه داری خواھد انجاميد

 ۀ ھم به عناصر بروکرات و دشمن سوسياليسم که در مقامات رھبری حزب نشسته بودند امکان داد کهستالينمرگ 

قدرت را در اختيار خود درآورند و کمونيست ھای راستين را بالدرنگ يا در طّی مدت کوتاھی از رھبری حزب و 

با افتادن .  شوروی را در مسير احياء بورژوائی بيندازند و آثار سوسياليسم را به تمامی پاک کنندۀدولت برانند و جامع

 شوروی آغاز گرديد، گر چه در روزھا و ماه ھای نخستين اين ۀعدست عناصر بورژوا، دگرگونی جامه قدرت دولتی ب

 نخست، ديگر مالکيّت سوسياليستی نبود چون ۀمالکيّت دولتی بر وسائل توليد، از ھمان لحظ. مد آتحّول زياد به چشم نمی

خ بعد از انقالب  گسست دو دوره در تاريۀ يافته بود و اين لحظه، ھمان نقطتغييرخصلت دولت از کارگری به بورژوائی 

 عطفی است که در آن حرکتی ھمزمان، ھم در جھت زدودن آثار سوسياليسم و ھم در مسير احياء ۀبر است، آن نقطواکت

  .سرمايه داری آغازيدن گرفت

گمان نرود که اين دشمنان سوسياليسم از ھمان آغاز به تبليغ و ستايش نظام سرمايه داری پرداختند يا تظاھر به 

آنھا خوب می دانستند چنانچه با زبان مارکسيسم ـ لنينيسم و سوسياليسم سخن .  کارگر را رھا کردندۀطبقايدئولوژی 

صالح را در اين  ديدند نقاب مارکسيسم ـ لنينيسم . که در پيشبرد اھداف خود دچار اشکال خواھند شد نگويند حداقل اين

 کارگر ۀآنھا با تظاھر به دفاع از طبق.  واقعيّت بپردازندۀنبر چھره زنند و در پشت اين نقاب به محو سوسياليسم از صح

 کارگر را به خدمت گرفتند ۀآنھا جھان بينی طبق. زير پرچم بورژوازی درآوردنده و آمال و اھداف او، اين طبقه را ب

  . خود دست يابندۀکه به مطامع امپرياليستی خود، به اھداف تجاوزکارانه و توسعه طلبان برای آن

  :ن کوتاهبه سخ

زير افتاده ولی سرسختانه به حيات خود ه وجود بورژوازی در دوران گذار به سوسياليسم، طبقه ای که از حاکميت ب

 نظام طبقاتی و ۀدھد و برای بازگشت به گذشته ھمه جانبه تالش می کند، وجود تفاوت ھای ميان افراد که ارثي ادامه می

اتی که از روی ضرورت به کادرھای بورژوا و کادرھا و اعضای بلند طور مشخص بورژوائی است، وجود امتيازه ب

 تفّکر بورژوائی مبتنی بر خود پرستی و شخص خود را در مرکزديد قرار دادن، اينھا ۀ حزب داده شد، وجود شيوۀمرتب

  . شوروی را به عقب بازگردانيدندۀديگر دادند و جامع  آن عوامل اصلی اند که دست به دست يکۀھم

اگر عوامل فوق ناگزيردر دوران گذار به سوسياليسم باقی می مانند و : يد آچنين است آن گاه اين سؤال پيش میاگر 

ھمين عوامل اند که سوسياليسم را به سرمايه داری سوق می دھند، پس چگونه می توان سوسياليسم را پيروز گردانيد؟ 

تی از حدود فکر و انديشه، از حدود آمال و آرمان فراتر نمی آيا وجود ھمين عوامل داّل بر آن نيست که نظام سوسياليس

اگر عوامل باال . رود و تالش برای استقرار آن آب در ھاون کوبيدن است؟ پاسخ بدين سؤال بدون شک منفی است

 به  سوسياليستی راۀرسند ولی تأثير آنھا ناگزير جامع  گذشته به ارث میۀناگزير پس از انقالب سوسياليستی از جامع

 کارگر قادر است در نھايت در برابر تأثير اين عوامل بايستد، آنھا را بی اثر سازد و ۀ باز نمی گرداند زيرا طبقءقھقرا

 چگونگی اين امر بدرازا خواھد کشيد و مرا از ھدفی که در برابر خود نھاده ام ۀبحث دربار. راه خود را به پيش بگشايد

برای . ( اين بحث را جداگانه دنبال کنم و در پايان ھمين کتاب به عنوان ضميمه بياورمشايد بعداً بتوانم. دور خواھد کرد

دفاع از مائو دفاع از مارکسيزم خالّق « ھمين سطور تحت عنوان ۀاطالع بيشتر می توان به نوشته ھائی از نويسند

  )١٩۵٩ر  مراجعه کرد، سال انتشا٧١صفحه » خطر احياء سرمايه داری«در بخش مربوط به » است
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  ستالين حمله به ۀستيز با سوسياليزم در زير لفاف

 چشم از جھان فرو بست، کميته ای برای برگزاری مراسم تشريفات تشکيل شد که ستالين ١٩۵٣ چ مار۵روز 

تر سياسی آن  حزب کمونيست شوروی و دفۀخروشچف از اعضای با سابق. خروشچف رياست آن را بر عھده داشت

 دوم ۀبر به عضويّت حزب درآمد و به سرعت مدارج ترقی را پيمود و از نيموکنم، پس از انقالب اکتاگر اشتباه ن. بود

اتی در تغيير، گزارش مربوط به ١٩ ۀھم او بود که در کنگر.  بودستاليندھه سی ميالدی يکی از نزديکترين رھبران به 

. زيده شد و نه مقام نخست وزيری به او واگذار گرديدمعذالک نه به مقام دبير اولی حزب برگ. اساسنامه را به کنگره داد

  .اين ھر دو مقام را يکجا مالنکف احراز کرد

 ۀ در مقبرستالين ۀتشريفات سوگواری با حضور سران احزاب کمونيست در مسکو با شکوه فراوانی برگزار شد و جناز

 دفتر دست گروھی افتاد که دره درت باز ھمان لحظه، ق. ميدان سرخ در کنار لنين جای گرفت و حق ھم ھمين بود

 مرکزی مقام دبير اّولی را به ۀ اين گروه اين بود که کميتۀمبر ھمين سال نخستين توطئدر سپت. سياسی اکثريت داشت

چه پيش آمد .  احراز نکرده بود١٩را در کنگره  ، آنستالينش به  اخروشچف واگذاشت، مقامی که علی رغم نزديکی

 به حق آن گرفتند و به خروشچف سپردند؟ اکنون پس از گذشت حوادث ۀنگره، اين مقام را از دارندکه يک سال پس از ک

 ۀ سوسياليسم را به زيان خود می ديد، از ھمان ماه ھای نخست به تحکيم و توسعۀمعلوم است که قشر ممتاز که ادام

 يکی پس از ديگری از صحنه بيرون ستالينقدرت خود در حزب و در دولت پرداخت و از اين پس ھمرزمان وفادار 

را تشکيل می   طبقاتی آنۀشدند و يا با تھديد و تطميع به گروه ضد پرولتری که بورژوازی و گروه ممتاز جامعه پاي

بريا اعدام شد، مالنکف پس از دو سال از نخست وزيری نيز کنار گذاشته شد و به عنوان مدير يک . دادند، جلب شدند

 به ء دھد، او را ابتداءبعداً مولوتف را واداشتند از وزارت خارجه استعفا. ه سيبری اعزام گرديدنيروگاه برق آبی ب

عنوان سفير شوروی به چين فرستادند، ولی روابط بسيار حسنه و احترام آميز مقامات چينی نسبت به او خروشچف را 

اّما اين ھم آتش . آژانس بين المللی اتمی بگماردبر آن داشت که او را از مقام سفارت بردارد و به نمايندگی شوروی در 

 کارگر بعداً از حزب اخراج ۀش در مواضع طبق امولوتف را به مناسب استواری.  خروشچف را خاموش نکردۀکين

مولوتف يکی از محبوب ).  زمامداری برژنف دوباره عضويت حزب را برای او به رسميت شناختندۀدر دور(کردند 

 بين المللی به او ارج و احترام ۀدر صحن.  محبوب ترين چھره در اتحاد شوروی بودستالينيد پس از ترين چھره ھا و شا

 حزبی سکونت ۀموقعی که وادار به کناره گيری از مقام وزارت خارجه گرديد من ھنوز در مدرس. بسياری می گذاشتند

دعوت تيتو به اتحاد شوروی که مولوتف شديداً داشتم و می ديدم چگونه دانشجويان که ھمه از کادرھای حزبی بودند از 

  .با آن مخالف بود و از کناره گيری مولوتف به ھمين مناسبت، ابراز عدم رضايت می کردند

 شوروی در دست او متمرکز گرديد که کمر به نابودی ۀبا انتخاب خروشچف به دبير اّولی حزب، تمام اھرم ھای جامع

ويران کردن کاخ : آغاز فعاليّت، اقدامات خود را در دو جھت متمرکز ساختاو از ھمان . سوسياليسم بسته بود

سوسياليسم و ريختن پايه ھای نظام بورژوائی، اين دو ھدف در پيوندی ناگسستنی با يکديگر قرار داشتند چون ھر آنچه 

  .جای آن بنای ديگری جز نظام بورژوائی بر نمی خاسته از سوسياليسم فرو می ريخت ب

 ۀ در نزد طبقستاليناه کردن سوسياليسم و کمونيسم بھترين و مؤثرترين راه درھم شکستن مقام و منزلتی بود که برای سي

حمله و .  کارگر جھان و احزاب سياسی آن داشتۀکارگر و ديگر توده ھای زحمتکش اتحاد شوروی و نيز در نزد طبق

 حزبی شاھد آن بودم که چگونه عده ای از ۀر مدرسمن خود د.  يک سال پس از درگذشت وی آغاز شدستالينھجوم به 

 را از ديوار اطاق ھای خوابگاه مدرسه پائين می ستالينتصاوير ) دانشجويان آنھا را می شناختند(ب . گ. اعضاء کا

 عالی حزبی با بھت و حيرت به اين صحنه ھا می ۀدانشجويان مدرس.  را می شکستندستالينکشيدند، چگونه تنديس ھای 

 ستالين به آثار او کشيد، آثار ستالين زدودن نام و نشان ۀسپس دامن. وردند آستند و مانند من از آن چيزی سر درنمینگري
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 نگاشته شده ستالينرا از محل ھای فروش آنھا برچيدند، تاريخ مختصر حزب کمونيست اتحاد شوروی که تحت رھبری 

 انتقاد بسته شد، انتقاداتی که ھيچ يک پايه ۀيه بود به تازيان آموزش تاريخ حزب سوسيال دموکراسی کارگری روسۀو پاي

 حزبی، استادی که سه سال تاريخ حزب را به دانشجويان آموخته بود ۀبه ياد دارم در کالس سوم مدرس. و اساسی نداشت

که » تی کردن کشوری صنعستالين ۀنقش«ما در گذشته می گفتيم : بار به انتقاد از آن پرداخت، از جمله اين انتقاد به يک

که شليک خنده در سالن » نقشه لنينی صنعتی کردن کشور«بود، بايد می گفتيم » کيش پرستش شخصيت«نشانه ای از 

که ) ورد چون مأمور بود و معذور آو به روی مبارک خود ھم نمی(اين استاد بزرگوار توّجه نداشت . درس طنين افکند

  .خورد دانشجويان ندھدچنين مھمالتی را زير عنوان انتقاد به 

خروشچف از اواخر سال .  بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی استۀ در کنگرستاليناينھا ھمه پيش درآمد حمله به 

 داد و آدم ھای خود را به تغييرکادرھای حزبی را ) ١٩۵۶( که مقام دبير اّولی را غصب کرد تا تشکيل کنگره ١٩۵٣

 خود از منحط ترين عناصر حزبی دست چين شده ۀگان کنگره در اکثريت شکنندجای آنان نشانيد به قسمی که نمايند

  .بودند

 بيستم خروشچف خود بر عھده گرفت و طّی گزارش مخفی که ھرگز انتشار ۀ را در کنگرستالينھجوم نابکارانه به 

 کرد، اين گزارش که نستالينيافت، ھر آن چه که دل تنگش خواست گفت، ھر دشنام و ناسزائی را که سراغ داشت نثار 

بعداً از مطبوعات امريکا سر درآورد و به يقين خود مقامات شوروی در اين کار دست داشتند، آنقدر مفتضح و ننگين 

ّرخ، تئوريسين، مطبوعات چی بر ھمه شئون جمھوری ؤاست که حتی عناصر نابکار و پليدی که به نام زمامدار، م

  .ن گزارش را علنی سازندروسيه فرمان می رانند، بيم دارند اي

 را ستالين روشنفکران دشمن سوسياليسم در غرب و در شوروی کوشيدند خطا و اشتباھات تئوريک ٢٠ ۀبه دنبال کنگر

 را بر سر زبان ھا ستالين» جنايات«وقتی اين تالش ناموفّق ماند، . اين تالش مؤثر نيفتاد. از آثار او بيرون بکشند

دروغ ھر اندازه بزرگتر باشد .  بر می آشوبدستالين ضد هاسات را بر می انگيزد و ھمه را بای که احس انداختند، شايعه

» يسمستالين«از آثار و افکار او با عنوان . را در مغز مردم فرو کنند، جای خود را بيشتر باز می کند و ھر چه بيشتر آن

 که سراسر دنيای ستاليناين تبليغات ضد . بتی نيسترا با مارکسيسم مناس ياد کردند و ھنوز ھم ياد می کنند که گويا آن

سرمايه داری را در خود فرو برده طبيعتاً بر جوانان يا حتی ميان ساالنی که از سوسياليسم چيزی نمی دانند و آثار و 

ا مبارزه و شناسند تأثير می گذارد که زدودن آن کار آسانی نيست و نيازمند سالھ  را نمیستالينافکار و فعاليّت انقالبی 

  .کوشش ھمه جانبه است

 و سپس روشنفکرانی که در جای پای او گام گذاشتند و باالخره حمالتی که تمام ستالينحمالت بی بندو بار خروشچف به 

ت می گيرد؟ آيا فھم اين حقيقت دشوار أرسانه ھای ھمگانی بورژوائی در سراسر جھان ادامه دادند و می دھند از کجا نش

ياليسم علمی است؟ آيا  يک ھدف را در پيش خود گذاشته اند و آن کوبيدن سوسستالينا ھمه از کوبيدن است که اين ھ

 نيست، گر چه دامان او را گرفته است، آماج اصلی و ستالينله دشوار است که آماج حمالت، شخص أدرک اين مس

او در : ود منشاء خدمات بزرگی بوده است سی ساله زمامداری خۀ به ھر تقدير طّی دورستالينواقعی، سوسياليسم است؟ 

نامردانی که پس .  اساسی آن ساختۀانطباق با تئوری سوسياليسم علمی و رھنمودھای لنين، سوسياليسم را در خصيص

 راه ۀرويانه خود را ادامه دھند را انکار نکردند بلکه دو از او مقام رھبری کشور شوروی را اشغال نمودند ھرگز آن

 کارگر، روسيه را از يک کشور عقب مانده تا درجه يک ۀ با تکيه بر نيروی طبقستالين حساب گذاشتند، سوسياليسم به

قدرت بزرگ جھانی باال برد، وضع زندگی ماّدی و فرھنگی مردم شوروی را ارتقاء داد، ملّتھا و خلق ھای جھان را از 

 نزديک به شصت سال از عمر خود را ستالين. شيدآفت فاشيسم رھانيد، علم، ھنر و فرھنگ مردم شوروی را اعتالء بخ

منطقی . اين ھا مسائل کم اھميتی نيستند، حقايقی ھم نيستند که بتوان آنھا را انکار کرد.  کارگر گذاردۀدر خدمت طبق
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آماج . يد آچنين خدماتی برنمی» ابله«از يک . تنزل داد» احمق«، يک »ابله« يک ۀنيست چنين شخصيتی را تا درج

 به مثابه يک زمامدار ستالين رھبران خائن و مرتد اتحاد شوروی و رسانه ھای ھمگانی سراسر جھان شخص حمالت

 ۀبه عرص» شبح« آن را برای نخستين بار در تاريخ بشريت از صورت ستالين آن چيزی است که هنيست، آماج حمل

، ستالينشچف با پائين آوردن قَدر و قيمت خرو.  کارگر استۀآماج حمله سوسياليسم است، آرمان طبق. واقعيّت درآورد

 کارگر را از ارزش و اعتبار می انداخت و اين خواست ۀسوسياليسم را خفيف و بی ارزش می کرد، جھان بينی طبق

 شوروی بخشی از آن را ۀ طبقه، در مقياس بين المللی که بورژوازی جان گرفتۀبورژوازی بود، بورژوازی به مثاب

 تجّسم سوسياليسم بود و می بايست از مقام و منزلت خود فرو می افتاد و بايد اذعان کرد که ينستال. دربر می گرفت

اين موفّقيّت البتّه ديری . استثمارگران سراسر جھان و خدمتگزاران آنھا در کار خود به موفّقيّت بی سابقه ای دست يافتند

  .نخواھد پائيد، آثار دگرگونی، از ھم اکنون ھويدا است

به » کيِش پرستِش شخصيت«تباط با گزارش مخفی، کنگره قطعنامه ای صادر کرد که ھمه را فرا می خواند با در ار

چيزی » کيِش شخصيت«اّما ھمه کس می دانست که مبارزه با .  نيستستاليندر اين قطعنامه نامی از . ستيز برخيزند

 کارگر و توده ھای ۀطبق. بلندپايه بود ترديدی نيست شخصيتی رفيع و ستالينکه  در اين.  نيستستالينجز نفی و انکار 

اين اعتماد ثمره ده ھا .  را مانند لنين، پيشوای خود می شمردند، به او اعتماد و اطمينان داشتندستالينزحمتکش به حق 

ر اتّخاذ سياست  بود، به اين خاطر بود که او آنھا را از استثمار و ستم طبقاتی رھانيد، به خاطستالينسال شناخت آنھا از 

 او بود که توده ھا را ھمواره از يک ۀھای صحيح در راستای تحقّق اھداف آنھا بود، به خاطر رھنمودھای خردمندان

را سازمان داد، به اين  پيروزی به پيروزی ديگر می برد، به خاطر پيروزی مردم شوروی بر فاشيسم بود که او آن

کس  ھيچ... در کنار آنھا و در پيشاپيش آنھا  گام بر می داشت، به خاطرخاطر که او در تمام لحظات سخت و دشوار 

کس با بھره گيری از تبليغات، ھر اندازه ھم مؤثر و دامن   به ساکن و از امروز به فردا شخصيت نمی شود، ھيچءابتدا

تفاھم و . يد آگستر باشند، نمی تواند برای خود شخصيت بيافريند، شخصيت از زورگوئی و خودکامگی بيرون نمی

 طوالنی خويش دريابند که ۀاعتماد متقابل ميان پيشوا و توده ھای مردم فقط زمانی دست می دھد که توده ھا با تجرب

پيشوا واقعاً در خدمت آنھا، در خدمت آمال و آرزوی آنھا است، آنھا را به راھی می برد که پيروزی در انتظار آنھا 

ناميدن، دور افتادن از مارکسيسم » پرستِش شخصيّت« ميان پيشوا و توده ھای مردم را چنين تفاھم و اعتماد متقابل. است

چرا بايد توده ھا به چنين شخصيتی ارج ننھند، چرا بايد به او اعتماد و اطيمنان .  يک چنين شخصيتی بودستالين. است

که نبايد از او   پرستش مذھبی باال برد، اينکه شخصيت را نبايد تا سرحدّ  نکنند تا چه رسد با او به مبارزه برخيزند؟ اين

 را ستالينشخصيت » کيش شخصيت« مبارزه با ۀاّما به بھان. وجودی ھمه دان و بر ھمه چيز توانا ساخت خالفی نيست

  .درھم کوبيدن با اصول و احکام مارکسيسم ـ لنينيسم مغاير است

و شايد در تمام ارگان ھای رھبری احزاب ( ايران ۀ مرکزی حزب تودۀ برای تصويب در کميت٢٠ ۀ کنگرۀاين قطعنام

برای نخستين بار در . مطرح شد و تا آنجا که در خاطرم مانده به اتفاق آراء به تصويب رسيد) کمونيستی و کارگری

 ارگان رھبری يک حزب و به طور مشخص حزب کمونيست اتحاد شوروی به تصويب ۀتاريخ جنبش کمونيستی مصّوب

 ۀچرا می بايستی قطعنام. می رسيد)  احزاب کمونيستۀو شايد ارگان ھای رھبری ھم( ايران ۀب تودارگان رھبری حز

 ايران را نياز به چنين قطعنامه ای ۀويژه که حزب توده يک حزب از تصويب ارگان رھبری حزب ديگر بگذرد بۀ کنگر

. شت تا صدور قطعنامه ای الزم آيددر آن و در رھبری آن مطلقاً جائی ندا» پرستِش شخصيّت «ألۀنبود، چون مس

که   را برای ھميشه از خاطره ھا زدود و از آن بدتر اينستالينتصويب اين قطعنامه در واقع به اين معنی بود که بايد نام 

 سياست ھای ۀ ايران باز کرد و حزب را به آلت بالارادۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی را در حزب تودۀپای مداخل

  .سعه طلبانه خود تبديل نمودآزمندانه و تو
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 است که در سياست داخلی به شيوه ھای ١٩ و اوايل قرن ١٨آراکچايف سياستمدار روسيه در اواخر قرن ( .١

  )شد ليسی متوسل میوخودکامگی و پ

 

 


