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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  دکتر فروتن
  ٢٠١٣ اگست ٠۵

  حزب توده در مھاجرت
  بخش دوم

  

  انحراف از جھان بينی طبقه کارگر

 کارگر ۀن حال آغاز دور شدن حزب کمونيست اتحاد شوروی از مواضع سياسی و ايدئولوژيک طبق در عي٢٠ ۀکنگر

از مشی و سياست انقالبی »  تئوريکألۀچند مس« مرکزی به کنگره، خروشچف با طرح ۀدر گزارش علنی کميت. بود

ی اتحاد شوروی به مثابه حزب کمونيست و دولت شوروی عدول می کند و سازش طبقاتی، نفی انقالب سوسياليستی، نف

  .پايگاه انقالب جھانی را به جای آن می نشاند

  

  »ھمزيستی مسالمت آميز«الف ـ سازش طبقاتی تحت عنوان 

 در روسيه به ثمر رسيد و کشور شوروی در اکتوبرھمزيستی مسالمت آميز در سوسياليسم به چه معنی است؟ انقالب 

کشورھای . شوروی يگانه کشور سوسياليستی در جمع کشورھای جھان بوداتحاد . راه ساختمان سوسياليسم گام گذارد

اتحاد . سرمايه داری به اتفاق حتی از طريق لشکرکشی کوشيدند اين نوزاد ناخواسته و مزاحم را از سر واکنند، نتوانستند

در .  سوسياليسم گردآوردشوروی نيز آن توانائی را نداشت که دنيای سرمايه داری يا الاقل بخشی از آن را در زير لوای

  .نتيجه دو نظام متضاد و منافی يکديگر ناگزير ميبايست در کنار ھم می زيستند

ھمزيستی مسالمت آميز ميان سوسياليسم و کاپيتاليسم به شرط وجود تمايل دو طرف به ھمکاری، به «

 امور داخلی دول شرط آمادگی برای انجام تعھّدات و به شرط مراعات اصول برابری و عدم مداخله در

  )١٩٥٢، ستالين(»        .ديگر کامالً ممکن است

در سوسياليسم ھمزيستی مسالمت آميز به ھيچ وجه انترناسيوناليسم پرولتری را نفی نمی کند و انترناسيوناليسم ھم چنان 

حاد شوروی بر و اصوالً سياست خارجی ات. اصل اساسی و خدشه ناپذير حزب کمونيست و دولت شوروی باقی می ماند

  . ھمزيستی مسالمت آميزۀاساس انترناسيوناليسم پرولتری استوار است و نه بر پاي

مانع تجاوز . روشن است که ھمزيستی مسالمت آميز تضاد ميان سوسياليسم و سرمايه داری را از ميان نمی برد

سياست انقالبی شوروی . است، نمی شودامپرياليست ھا به کشور و ملّتھای ضعيف و عقب مانده، که در نھاد امپرياليسم 

 کارگر در سراسر جھان عليه بورژوازی و از مبارزات ملّتھای تحت ستم به خاطر ۀحکم می کرد که از سياست طبق

و اين بدان معنی است .  خود ھمه جانبه ياری رساندۀاستقالل و آزادی از يوغ امپرياليسم پشتيبانی کند و آنھا را در مبارز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اتحاد «. سی در سياست خارجی شوروی انترناسيوناليسم پرولتری است و نه ھمزيستی مسالمت آميزکه اصل اسا

  ١) لنين  (» ضد امپرياليسم، چنين است سياست خارجی پرولتارياهانقالبيون کشورھای پيشرفته و کلّيه ملّتھای ستمکش ب

  :آمده است سياست خارجی نيز چنين ۀ ھفتم حزب در بارۀو در طرح برنامه به کنگر

  »سياست بين المللی«

  » اّول در کشورھای پيشروۀپشتيبانی از جنبش انقالبی پرولتاريای سوسياليستی در درج«

خصوص در ه  کشورھا بۀطور کلّی در ھمه پشتيبانی از جنبش دموکراتيک و انقالبی ب«

  »مستعمرات و کشورھای وابسته

  : متقابل آن استۀھمزيستی مسالمت آميز خروشچف نقط. ليسماينھا است خصوصيات ھمزيستی مسالمت آميز در سوسيا

ھمزيستی مسالمت آميز خط مشی اصلی سياست خارجی اتحاد شوروی و کلّيه کشورھای اردوگاه «بنابر خروشچف  ـ ١

 و اين بدان معنی است که اتحاد شوروی به کشورھای امپرياليستی و کشوری که از آزادی و ».سوسياليستی است

خود در برابر امپرياليسم دفاع می کند، به يک چشم می نگرد و در قبال اين ھر دو سياست خارجی واحدی را استقالل 

گذارد و  اعمال می کند؛ و اين بدان معنی است که اتحاد شوروی ميان کشور امپرياليستی و کشور سوسياليستی فرق نمی

عنی است که مناسبات کشورھای سوسياليستی نيز در قبال آن سياست خارجی يکسانی دارد؛ و اين باز ھم بدان م

  .ھمزيستی مسالمت آميز است و آنھا نيز ميان خود و کشورھای سرمايه داری از ديدگاه سياست خارجی تفاوتی نمی بينند

  :کار رفته حزب توده برآنسته علی رغم صراحتی که در اين اظھار نظر ب

مت آميز مشی عمومی سياست خارجی کشورھای برخی با استفاده از اين نکته که ھمزيستی مسال«

سوسياليستی است به نادرست اين نتيجه را گرفته اند که گويا مقصود آن است که در سياست خارجی 

 ۀاين استنباط ماي. نيز تنھا اصل، اصل ھمزيستی است... کشورھای سوسياليستی نسبت به يکديگر

عالم کرده است که مناسبات خود را با حيرت است، زيرا حزب کمونيست اتحاد شوروی بارھا ا

  :کشورھای جھان به سه نوع زير تقسيم می کند

   ـ مناسبات با کشورھای سوسياليستی بر مبنای اتّحاد کامل، ١

  )۵١١.، ص»اسناد و ديده گاه ھا«(»                                           .... ـ٢

ر آنھا دولت در دست پرولتاريا است و روابط ميان آنھا بايد روابط کشورھای سوسياليستی آن کشورھائی ھستند که د

حزب کمونيست اتحاد شوروی که اين اصل را از . ميان پرولترھا يعنی بر اصل انترناسيوناليسم پرولتری استوار باشد

ورھای سوسياليستی اّما ايکاش مناسبات ميان کش. گذاشته است» اتّحاد کامل«قاموس خود بيرون انداخته بود به جای آن 

انتگراسيون «ورم  آبياد می. پيدا نمی شد» اتّحاد کامل«بر اصل ھمزيستی مسالمت آميز برقرار ميماند و نيازی به 

صورت ه کشورھای سوسياليستی را که با يک نوع تقسيم کار بين المللی، اين کشورھا را از لحاظ اقتصادی ب» اقتصادی

ياد ه ب. بود» اتّحاد کامل«رد و عميقاً به اتحاد شوروی وابسته می ساخت و اين تجسم و آزائده ای از اتحاد شوروی درمی

، »اتّحاد کامل« که به خاطر ١٩۶٨چکوسلواکی در » سوسياليستی«ورم لشکرکشی اتحاد شوروی را به کشور  آمی

يد و  آسالمت آميز درمی ھمزيستی مۀدر حيط» انتگراسيون اقتصادی«نه . ورد آخلق اين کشور را به اسارت خود درمی

حزب توده . ، در چارچوب ھمزيستی مسالمت آميز می گنجد»اتّحاد کامل«نه لشکرکشی به کشوری سوسياليستی برای 

را زشت تر و نفرت   ھمزيستی مسالمت آميز را اندکی بيارايد آنۀکه چھر از روی نادانی در کوشش خود برای آن

  .انگيزتر ساخته است

مزيستی مسالمت آميز اتحاد شوروی به مناسبات ميان کشورھای ستمگر و تحت ستم چيزی جز آيا گستردن دامن ھ

سازش با کشورھای امپرياليست، جز نوعی سازش طبقاتی است؟ چگونه می توان تصّور کرد که يک کشور 
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رخورد کند؟ آيا چنين  کشوری که با امپرياليسم دست به گريبان است با بی تفاوتی و بی اعتنائی بۀسوسياليستی به مبارز

دور ه  طبقاتی پرولتاريا است؟ و آيا بۀبرخورد عدول از انترناسيوناليسم پرولتری نيست که يکی از اصول اساسی مبارز

  حکايت ندارد؟» سوسياليستی«افکندن اين اصل از دگرگونی خصلت طبقاتی کشور 

 سوسياليستی ديگری عالمت تساوی بگذارد و در آيا يک کشور سوسياليستی می تواند ميان دولت سرمايه داری و دولت

قبال ھر دو سياست خارجی يکسانی داشته باشد؟ مگر دولت ھای سوسياليستی دولت ھای پرولتری نمی باشند؟ پس چرا 

بايد ميان خود و دولت ھای بورژوائی فرق نگذارند؟ چرا بايد اصل انترناسيوناليسم پرولتری را از قاموس دولت  می

  ليستی حذف کرد؟ھای سوسيا

خروشچف و ديگر رھبران ضد کارگری اتحاد شوروی که ھمزيستی مسالمت آميز را به جای انترناسيوناليسم پرولتری 

 کارگر و سوسياليسم ۀ به شمار آوردند، از مواضع طبقخط مشی اصلی سياست خارجی خود و کشورھای سوسياليستی

  .دور افتادند

 است و بنابر اين نمی تواند مشی سياست خارجی احزاب کشورھا و دولتھاوابط ميان  ـ ھمزيستی مسالمت آميز مبيّن ر٢

نام ھمزيستی مسالمت آميز ه ای ب مسأله اکتوبرحزب کمونيست اتحاد شوروی نيز تا پيش از انقالب . کمونيست باشد

 شد که در پی پيروزی ھمزيستی با دولت ھای سرمايه داری تنھا زمانی مطرح گرديد و اصول آن تدوين. شناخت نمی

با اين . موضوع آنقدر روشن است که ھر کس آن را درک می کند.  کارگر افتادۀدست طبقه انقالب سوسياليستی، دولت ب

  :حال رھبران اتحاد شوروی اصل ھمزيستی مسالمت آميز را به احزاب کمونيست سرايت دادند

اد شوروی و ساير احزاب اصل ھمزيستی مسالمت آميز خط مشی اصلی حزب کمونيست اتح«

  ).١٩۶٢پانا ماريوف (»                ن می کندييمارکسيستی ـ لنينيستی را تع

ھای  در دوران معاصر است، کمونيست» اساس ستراتيژی کمونيسم«ھمزيستی مسالمت آميز 

مبارزه به خاطر ھمزيستی مسالمت آميز را اصل اساسی سياست خود قرار «سراسر جھان بايد 

  ».دھند

  )١٩۶٢مجلّۀ کمونيست،                                                                                              (

سران اتحاد شوروی بی گمان می دانستند که تسّری مشی ھمزيستی از دولت سوسياليستی به احزاب کمونيست بی معنی 

 سياست خارجی خود بکشانند و آلت اجرای ۀاب کمونيست را در گردونھدف آنھا اين بود که احز. و نامعقول است

شک نيست وقتی احزاب کمونيست موظّف می شوند اصل ھمزيستی مسالمت .  خود قرار دھندۀمقاصد و مطامع آزمندان

ی آميز را به عنوان مشی اساسی خود بپذيرند، مسلم است که مشی و سياست اين حزب تابعی از متغيّر سياست خارج

 ايران در ۀمشی حزب تود.  امپرياليسم در اين يا آن کشور استۀشوروی در قبال دولت بورژوازی يا دولت دست نشاند

 و گاه حمله و ھجوم به وی ناشی از ھمين تبعيّت حزب توده از مشی ستالينسازش و مصالحه با شاه پس از مرگ 

  .ودھمزيستی مسالمت آميز يعنی از سياست خارجی اتحاد شوروی ب

 کارگر است تا در اتّحاد با ديگر ۀھرکس می داندکه ھدف و آرمان حزب کمونيست، متشّکل کردن و آگاه ساختن طبق

ه جای آن بنشاند و به توده ھای زحمتکش و استثمار شونده، حکومت بورژوازی را سرنگون کند و حکومت خود را ب

چگونه ممکن است ميان اين دو . ودی دولت بورژوازی استپرولتاريا در پی ناب. سوی ايجاد جامعه ای نوين پيش رود

فقط در يک حالت ممکن است چنين وضعی پيش آيد و آن در صورتی است . طبقه ھمزيستی مسالمت آميز برقرار شود

  . کارگر از انقالب روی گرداند و به سازش تن در دھدۀکه طبق
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المت آميز روی آورند، انترناسيوناليسم را قربانی وقتی دولتھای سوسياليستی و احزاب کمونيست به ھمزيستی مس

بورژوازی و امپرياليسم » عنايات«ھمزيستی می کنند و آن گاه توده ھای کارگر و زحمتکش و ملّت ھای تحت ستم به 

  .سپرده می شوند

  ـ ھمزيستی مسالمت آميز تبّری از مبارزه سياسی؛٣

 اقتصادی ۀمبارز.  سياسی استۀ مبارز، طبقاتی واقعیۀمبارز)  کارگرۀو نه تنھا طبق( کارگر ۀاز ديدگاه جھان بينی طبق

ھرکس می فھمد که برای انقالب يعنی تصّرف قدرت .  سياسی و فرع برآنندۀو ايدئولوژيک ھر دو در خدمت مبارز

 و نمی  ايدئولوژيک به تنھائی ابزار انقالب سوسياليستی نيستۀمبارز.  سياسی ضروری و ناگزير استۀسياسی، مبارز

اّما در ھمزيستی مسالمت آميز .  سياسی می پردازندۀ فرمانروائی دارند به مبارزۀ احزابی که داعيۀھم. تواند باشد

  :خروشچف و ھم پيمانانش مبارزه سياسی جائی ندارد

 ۀفقط به صورت مبارز) سوسياليسم، کاپيتاليسم(»  اجتناب ناپذير ميان آنھاۀبايد کاری کرد تا مبارز«

  )١٩۶٠خروشچف              (».دئولوژی درآيددو اي

.  طبقاتی را کنار می گذاردۀ ايدئولوژيک محدود می کند، طبيعتاً مبارزۀخروشچف که مبارزه با بورژوازی را به مبارز

 ۀکمونيست ھا و احزاب کمونيست نيز که موظّف اند از مشی ھمزيستی مسالمت آميز پيروی کنند، ناگزيز بايد مبارز

 سياسی دست بردارند، از تصّرف قدرت سياسی و ۀ ايدئولوژيک محصور سازند؛ از مبارزرزۀا در چارچوب مباخود ر

واضح است که در اصل ھمزيستی مسالمت آميز خروشچف و ديگر سران ھم انديش او . در نتيجه از انقالب چشم بپوشند

  .بوئی از مارکسيسم ـ لنينيسم به مشام نمی رسد

  

  »گذار مسالمت آميز«وسياليستی تحت عنوان ب ـ طرد انقالب س

بدين معنی است که راه انقالب راه اعمال قھر نيست، راه پارلمانی است، راه تحصيل اکثريت » گذار مسالمت آميز«

 کارگر افتاد، آنھا می ۀدست نمايندگان طبقه و وقتی اکثريت پارلمان ب. کرسی ھای پارلمان از طريق انتخابات آزاد است

  . عمل بپوشانندۀ کارگر را تشکيل دھند و به اھداف خود جامۀ دولت طبقتوانند

  : آن می گويدۀ دّوم است که لنين در بار کھنه و ناموزون انترناسيونالۀاين ھمان نغم

 عالی ترين ۀ درون پارلمانی و قبول اين مبارزه به مثابۀ طبقاتی به مبارزۀمحدود ساختن مبارز.... «

 ۀرزه که اشکال ديگر مبارزه تابع آن باشند در حقيقت قرار گرفتن در جبھو قطعی ترين شکل مبا

  ».بورژوازی و موضع گرفتن عليه پرولتاريا است

» تئوری«اين سخن لنين در تضاد عميق با .  نظر خود قرار دھمۀرا پشتوان که آن کالم لنين را نياوردم برای آن

  .دوری گزيده اند)  که ھيچستاليناز (ز لنين خروشچف است و رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ا

 کارگر ممکن است از راه پارلمان دولت خود را تشکيل دھد و مالکيّت را از بورژوازی سلب کند؟ چنين می ۀآيا طبق

 کارگر و حزب سياسی آن، مانند ساير احزاب و طبقات، با فعاليّت انتخاباتی در ميان توده ھای مردم، ۀنمايد که طبق

اکثريت کرسی ھای پارلمان را از آن خود خواھند کرد و بنابر اصول دموکراسی دولت خود را تشکيل ) کی؟(روزی 

  .دست آنھا خواھد افتاده خواھند داد و قدرت سياسی ب

که چشم ديدن سوسياليسم را ندارند چنين ی که عقل شان به چشم شان است، آنانی فقط شيفتگان دموکراسی بورژوائی، آنان

 کارگر و حزب سياسی آن را به ۀُرخ کمونيست ھا می ِکشند و چنين می پندارند که با اين تَرفند طبقه ئی را بسناريو

  .بردگی بورژوازی و دموکراسی بورژوائی درخواھند آورد
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 با دادن ظاھری آراسته و دموکراتيک به حکومت، پارلمان يکی از ابزارھای حکومت بورژوازی است، آن ابزاری که

دارد که گويا اين دولت منتخب مردم است که بر مردم حکومت می کند  توده ھای مردم را می فريبد و به اين پندار وامی

بورژوازی حکومت خود را در پشت انتخابات پارلمانی و دولت ھای برخاسته از اين انتخابات پنھان . و نه بورژوازی

مقّدس و َخدَشه ناپذير وی قرنھا است بر جامعه مسلط  روند ولی بورژوازی  و مالکيّت يند و می آدولت ھا می.  کندمی

  .است

 حاکم آرام بنشيند ۀاگر پارلمان ابزاری از حکومت بورژوازی است، چگونه اين پندار ممکن است دست دھد که طبق

 گيتی به ۀزير آَوَرد و از صحنه ت در پارلمان او را از حکومت بوشاھد آن باشد که دشمن طبقاتی وی با احراز اکثري

ديار َعَدم بفرستد؟ ھيچ انسان بالغ و عاقلی مرتکب چنين بالھتی نمی شود و کمتر از ھمه بورژوازی که ده ھا سال است 

  .با فوت و فن دولتمداری آشنا است

، مظھر حکومت مردم بر مردم جا انداخت و حتی از  مردمۀ مظھر ارادۀاز زمانی که بورژوازی پارلمان را به مثاب

 کارگر پختگی و رسيدگی سياسی يافت واحزاب خود را تشکيل داد، ھيچ نمونه ای سراغ نداريم که در آن ۀزمانی که طبق

 نه . کارگر اکثريت کرسی ھای پارلمان را اشغال کرده باشد و به يقين در آينده نيز چنين نمونه ای پيدا نخواھد شدۀطبق

 کارگر ھيچ گاه از کرسی ھای پارلمان سھمی نداشته اند و نخواھند داشت، منتھا سھم آنھا نسبت به ۀکه نمايندگان طبق اين

زير عالمت سؤال نمی برد و آنگاه که ه مجموع نمايندگان ناچيز است و طبيعتاً خصلت بورژوائی پارلمان را مطلقاً ب

ا درآورند بورژوازی فوراً واکنش نشان می دھد و با تَرفندھائی که در کمونيست ھا در پارلمان زنگ خطری به صد

حزب کمونيست فرانسه به مناسبت جانفشانی ھا و فداکاری ھا و قھرمانی ھايش در . اختيار دارد خطر را رفع می کند

بالفاصله پس از در انتخاباتی که . نھضت مبارزه با فاشيسم در نزد فرانسويان مقام و ارزش واالئی کسب کرده بود

 زيادی ۀ کرسی پارلمان را از آن خود ساخت که ھنوز از اکثريت پارلمانی فاصل١٨٢ برگزار شد، ١٩۴۶پيروزی در 

 ١٠٣ سھم کمونيست ھا را تا ١٩۵١ر قانون انتخابات در سال ييبورژوازی فوراً عکس العمل نشان داد و با تغ. شتدا

در ھمين اوان قانون انتخابات بار ديگر دستخوش .  کرسی باال رفت١۵٠  تا١٩۵۶کرسی پائين آورد که در انتخابات 

 تن کاھش يافت و از آن پس در ھمين ١٠ شمار نمايندگان کمونيست به ١٩۵٨ر گرديد و در نتيجه در انتخابات سال ييتغ

پارلمان، تعداد بدين ترتيب بورژوازی ظرف دوازده سال به کمک نمايندگان خود در دولت و در . حدودھا باقی ماند

  . نفر پائين آورد١٠ نفر تا ١٨٢کمونيست ھا را از 

 کارگر را غير قانونی اعالم می کند و راه ھرگونه ۀبيند حزب طبقی ھرآن که عرصه را بر خود تنگ بوانگھی بورژواز

زبی که ھم اکنون در باالخره ياد مان نرود که سيستم دو ح. فعاليّتی و از آنجمله شرکت در انتخابات را بر وی می بندد

 برای حفظ حکومت و جلوگيری از کشورھای پيشرفته و دموکراتيک برقرار است يکی از نيرنگ ھای بورژوازی

  .گونه دستبرد به آن استھر

دست آورد َمعذالک با مسالمت کاری از پيش نمی رود، ه  کارگر اکثريت پارلمان را ھم بۀچنانچه به فرض محال طبق

سوی سوسياليسم امکان پذير ه يد وسائل توليد را از کف بورژوازی بيرون بکشد و گرنه حرکت بچون اين اکثريت با

ورد تا مالکيّت مقّدس  آاينجا است که بورژوازی ابراز مؤثر و اساسی خود را که نيروھای مسلّح اند به ميدان می. نيست

شی برای حکومت دموکراتيک بورژوازی است، چنانچه گفتم پارلمان فقط پوش.  کارگر حفظ نمايندۀرا از دستبرد طبق

  .ابزار اساسی حفظ و حراست حکومت بورژوازی بازوی مسلّح او است

 کارگر در برابر بازوی مسلّح تسليم می شود و ۀيا طبق. وی مسالمت بسته استربدين ترتيب باب انقالب سوسياليستی بر

آيا با توّجه به . را درھم می شکند؛ راه سّومی نيست عمال قھر آنبا انقالب سوسياليستی برای ھميشه وداع می کند و يا با ا

انقالب باور داشت؟ آيا خروشچف و ھمپالگی ھايش که تِز انقالب » گذار مسالمت آميز«اين واقعيّت باز ھم بايد به 
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ه و به يرون نيفتادمسالمت آميز را از طريق پارلمان به احزاب کمونيستی ارائه می دادند ممکن است از حريم مارکسيسم ب

  پيوسته باشند؟سوسيال ـ دموکراتيسم ن

چگونه ممکن است بورژوازی که .  کارگر استۀدر انقالب سوسياليستی سخن بر سر سرنگونی بورژوازی توسط طبق

دد ھمه گونه وسائل دفاع از خود را در اختيار دارد ـ و اين وسائلی نيست که بتوان به آسانی آنھا را درھم شکست ـ در ص

 کارگر واگذارد؟ برای بورژوازی صحبت ۀ کارگر برنيايد و حکومت را با طيب خاطر به طبقۀدرھم کوبيدن يورش طبق

 کارگر ھرچه ۀکار می اندازد تا با طبقه بنابر اين تمام آنچه را که در قّوه و در امکان دارد ب. از بودن يا نبودن است

از اينرو گذار .  شکستن قدرت سياسی و نظامی بورژوازی فاتح نخواھد شد کارگر بدون درھمۀو طبق. مؤثرتر مقابله کند

مسالمت آميز خروشچف افسانه ای بيش نيست و درست به ھمين علّت در تضاد کامل با آموزش پايه گذاران مارکسيسم ـ 

  .لنينيسم است

  

  »رقابت مسالمت آميز«ج ـ ھمکاری با امريکا برای تسلط بر جھان تحت عنوان 

 به خاطر تسلط بر امريکاخواھان ھمکاری با » رقابت مسالمت آميز«ف و ديگر رھبران شوروی تحت عنوان خروشچ

  .جھان و جلوگيری از ھر گونه جنبش انقالبی خواه ملّی، خواه سوسياليستی بودند

قض فاحش چيزی که با ماھيت امپرياليسم در تنا.  چھره ای ھوادار صلح و مخالف جنگ می ساختامريکاخروشچف از 

خاطر جلوگيری از جنگ و حفظ صلح نيست، برای سرکوبی نھضت ه ، بامريکااست؛ اين ھمکارِی ادعائِی خروشچف با 

  .ھای آزاديبخش ملّی و جنبش ھای انقالبی سوسياليستی است

خاطر صلح متّحد شويم آنگاه ه نيرومندترين کشورھای جھانيم، اگر ما ب)  و شورویامريکا(ما «

واھد داشت، آنوقت اگر ديوانه ای جنگ بخواھد برای ما کافی خواھد بود که با جنگ وجود نخ

   ».انگشت خود روی او فشار بياوريم تا سر جای خود بنشيند

                                                                                                                                            )خروشچف(      

  ؛امريکاخروشچف مدعی است که دو کشور اتحاد شوروی و 

می «، »خاطر سعادت تمام بشريت باشنده می توانند پايه ای برای اقدامات و مساعی ھم آھنگ ب«

 کشورھا دست در دست ھم پيش ۀخاطر تحکيم و برقراری ھمکاری حقيقی بين المللی ھمه توانند ب

  »روند

ديگر را  سوسياليسم و امپرياليسم، دو قطبی که يک!  دست در دست ھم؟امريکاسم و امپرياليسم آنھم امپرياليسم سوسيالي

 آيا قابل تصّور است که چنين زوجی دست در دست يک!  نابودی ديگری است؟ۀدفع می کنند و وجود ھر يک نشان

سود منافع و مطامع دو ه اری ممکن است جز بپيش روند؟ آيا اين ھمک» برقراری ھمکاری بين المللی«ديگر برای 

  بار آورد؟ه ابرقدرت ثمر ديگری ب

 می خواھد بشريت را به سعادت برساند بدون شک دولتی سوسياليستی نيست، دولتی امريکاآن دولتی که دست در دست 

ياند، دولتی است که می که در ظاھر خود را ھوادار سوسياليسم بنما ، دولتی است امپرياليستی ولو آنامريکااز قماش 

  . خويش درآوردۀ، مناطق تازه ای را در جھان تحت سيطرامريکاخواھد با ھمکاری با رقيب خود، 

 انحرافات خود را از ۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی دامن٢٢ ۀخروشچف و رھبران ديگر اتحاد شوروی درکنگر

ناميدند و بدين ترتيب علناً » دولت عموم خلق«د را مارکسيسم ـ لنينيسم وسعت بخشيدند و مانند بورژوازی دولت خو

نامگذاری کردند و » حزب عموم خلق«دور افکندند؛ حزب کمونيست اتحاد شوروی را نيز ه ديکتاتوری پرولتاريا را ب
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اينھا ھمه در تضاد با آموزش مارکسيسم ـ لنينيسم و انحراف آشکار از . را از حزب برداشتند) پرولتری(خصلت طبقاتی 

  ٢.جھان بينی طبقه کارگر است

با دنيای سرمايه داری ) کشورھا و احزاب کمونيست( روابط دنيای سوسياليسم ۀن کننديينکاتی که در پيش آمد ھمه تع

است، روابطی مبتنی بر سازش و ھمکاری با ) امپرياليستی، تحت سلطه و وابسته يا دارای استقالل نسبی سياسی(

جای ھمبستگی و ياری متقابل در دنيای ه  طبقاتی، بۀجای مبارزه ب) امريکااليسم ويژه با امپريه ب(بورژوازی 

  .جای حمايت و پشتيبانی از کشورھا و خلق ھائی که عليه امپرياليسم می جنگنده سوسياليسم و ب

اليسم در واقع به امپري» سه ھمزيستی» «تئوری«، با به پيش کشيدن ستالينخروشچف با حمالت بی بندو بار خود به 

 پايگاه انقالب ستاليناعالم می داشت که ما انقالب سوسياليستی را برانداختيم، اتحاد شوروی ديگر مانند زمان لنين و 

نمايندگان روشن بين . سرآمده و ھنگام سازش و ھمکاری فرا رسيده استه  طبقاتی بۀجھانی نيست، دوران مبارز

ی را در اتحاد شوروی پيش بينی کردند که سی و اَندی سال بعد اثرات آن گوش گرفتند و تحّوله امپرياليسم اين ندا را ب

  .ھويدا گرديد

، در سخنرانی خود امريکا وقت ۀ نگذشته بود که جان فوستر دالس، وزير خارج٢٠ ۀھنوز چند ماھی از برگزاری کنگر

  :داين پيش بينی شگرف را بر زبان آور) ناتو(تالنتيک شمالی ا سازمان دفاعی ۀدر جلس

ر ماھيّت جھان بينی ييتغ) اکنون... (ساختار کمونيستی شوروی در حال انحطاط و فروريختن است«

  ». امکان قرار گرفته استۀکمونيستی در محدود

مؤرخ » نيوزويک«مجلّه .  گرديدامريکا سپاسگزاری مقامات و مطبوعات ۀاقدامات خروشچف تا آنجا پيش رفت که ماي

  : می نويسد١٩٦٢ چمار

شايد اين . طور عالج ناپذيری درھم شکسته استه  را بستالينيتا خروشچف بلوک متّحد زمان نيک«

  »بزرگترين خدمتی است که خروشچف، نه به کمونيسم، که به دنيای غرب کرده است

مبر در سپت) ستيتز اَند ورلد ريپورتزيونايتد ا(»  و گزارش ھای جھانامريکا ۀاياالت متحد«يا اين اظھار نظر مجلّۀ 

١٩٦٣:  

ما . باشيم که مناسبات خود را با چينی ھا به وخامت کشانيده است) خروشچف(ما بايد سپاسگزار او «

 خود، در جنبش کمونيستی بين المللی ۀبايد سپاسگزار او باشيم که با ابتکارات بی موقع و خود پسندان

  »آشفتگی ايجاد کرده است

که با ھيچ يک از مواضعی که در   کمونيست ھای چينی نمی ديدند، با آن می ديد کمونيست ھا وحتی»دالس«آنچه را که 

کمونيست ھا اين مواضع نادرست را ناشی از اشتباه  . حزب کمونيست اتحاد شوروی اتّخاد شد موافقت نداشتند٢٠ ۀکنگر

  .ی است شان خطور نمی کرد که اتحاد شوروی در حال بازگشت به سرمايه دارۀمی دانستند و ھرگز به مخيّل

 کارگر را پايمال کردند، ۀآنچه که به اجمال در باال آمد گويای آنست که رھبران حزب و دولت شوروی جھان بينی طبق

 طبقاتی که ستون فقرات تئوری سوسياليسم علمی است و از انترناسيوناليسم پرولتری که اصل ناگسستنی ۀاز مبارز

  .و ھمکاری با بورژوازی رھسپار شدندسوی سازش ه  طبقاتی است دست کشيدند و بۀمبارز

گسستن از جھان بينی پرولتری .  اصلی آن، بيش از دو جھان بينی وجود نداردۀ کنونی و در ارتباط با دو طبقۀدر جامع

بيھوده نيست آنھائی که از کمونيسم می برند، چه بخواھند و چه .  جھان بينی بورژوائی استۀناگزيز افتادن در گردون

 نامقّدس دفاع از سرمايه داری را بر ۀه آگاھانه و چه ناآگاھانه به جھان بينی بورژوائی می پيوندند و وظيفنخواھند، چ

گفتن اين حقيقت روشنفکران متزلزل و ناپايدار را سخت برآشفته می کند، ولی پرخاش در برابر . عھده می گيرند

  .حقيقت، حقيقت را از حقيقت بودن باز نمی دارد
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  :بدون ھيچگونه ابھام از دو خط مشی در سياست خارجی اتحاد شوروی سخن می گويد ستالين ـ ١

 ۀيا ما در آينده نيز سياست انقالبی را ھمچنان دنبال می کنيم و پرولتاريا و ستمديدگان کلّيه کشورھا را به گرد طبق«

لی با تمام وسائل می کوشد جلو داری بين المل وريم، در اينصورت سرمايه آکارگر اتحاد شوروی سوسياليستی گرد می

  .حرکت ما را به پيش بگيرد

 بين المللی به يک سلسله گذشت ھای اصولی تن در ۀيا ما از سياست انقالبی خود سرباز می زنيم و در برابر سرماي«و 

به ما در کار دگرگونی کشور سوسياليستی به يک » کمک« بين المللی از ۀدر اين صورت شايد سرماي. می دھيم

  ».دريغ نورزد» پاکيزه سرشت«جمھوری بورژوائی 

 کارگر ساير کشورھا دست برداريم و ۀ از ما می خواھد اصوالً از پشتيبانی از جنبش ھای رھائی بخش طبقامريکا«

ولی آيا به چنين گذشتی می .... راه می شوده ب اطمينان می دھد، چنانچه ما به چنين گذشتی تن در دھيم ھمه چيز رو

  » در داد؟توان تن

که به خود  و درست به اين علّت که ما به اين گذشت و گذشت ھای نظير آن نمی توانيم تن در دھيم بدون آن» «نه«

آثار به زبان (»  بين المللی در آينده نيز عليه ما مرتکب ھمه گونه پستی و رذالت خواھد شدۀسرماي.... خيانت کنيم

  ).١٩٢٨) (۴٩-  ۵٠، ص ١١ی، جلد المان

» فروپاشی شوروی«، کارشناس امور شوروی، در کتابی تحت عنوان  (Meissner)پروفسور مايسنر  ـ ٢

(Sowjetunion im Umbruch) می نويسد :  

مارکس، انگلس، ( مورد قبول ۀ و ھم از کالسيک ھای سه گانستالينخروشچف پيش از ھر چيز در سه نکته، ھم از «

  :منحرف شد) لنين

 کمونيسم از ۀی پرولتاريا در اتحاد شوروی پيش از دولت و درست در آغاز ساختمان ھمه جانبکه ديکتاتور  ـ در اين١

  رود بين می

به » پيشاھنگ پرولتاريا«، حزب از »دولت عموم خلق«که پس از دگرگونی، ديکتاتوری پرولتاريا به يک   ـ در اين٢

  تبديل می شود» حزب عموم خلق«

نيز باقی خواھد »  بدون طبقهۀدر جامع«ولت به حيات خود ادامه می دھد و حتی که حزب پس از نابودی د  ـ در اين٣

  )۴٢. ص(» ماند

  

  

 

 


