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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Historical تاريخی

 
  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  دکتر فروتن
 ٢٠١٣ اگست ٠٧

  حزب توده در مھاجرت

 بخش چھارم

  جنبش کمونيستی جھانی و اختالف نظر در مسائل مربوط به  يرانۀحزب تود

عرصه وجود ه  کارگر است، پا بۀاز ھمان زمان که آموزش مارکس که خود مبيّن منافع و اھداف دور و نزديک طبق

 حاکم در تضاد افتاد و ستيز با آن آغاز گرديد اين ستيز ده ھا و ۀويژه طبقه بنھاد، ناگزير با منافع و اھداف طبقات ديگر 

  .ادامه خواھد يافتده ھا سال ديگر ھمچنان 

در حال حاضر، در شرايطی که ديگر اثری از جنبش کمونيستی بر جای نمانده، بورژوازی و ستايشگران نظام 

اوضاع کنونی به قسمی است که نياز . بورژوائی در مقياس وسيعی مبارزه با مارکسيسم را در انحصار خود درآورده اند

وقتی . و رّد احکام و آموزش مارکس نيست) فه، اقتصاد، سوسياليسم علمیفلس(به بحث در زمينه ھای مختلف مارکسيسم 

می توان ھمه را از سوسياليسم بيزار کرد چه حاجت که به بحث ھای بی » جنايات ستالين«و » ستالينيسم «ۀبا واژ

بورژوازی آنھم در حالی که پای روشنفکران و نظريه پردازان . سرانجام بر سر احکام و اصول مارکسيسم پرداخت

  .چوبين است و سخت بی تمکين

کارگر نمی اوفتد، به تحريف و قلب مارکسيسم توسل می جويند، ياوه ھا و مھمالتی » استدالل«و » منطق«ھنگامی که 

کمونيسم برای نيل به ھدف از ھيچ عملی «:را به حساب مارکسيسم می گذارند که از مغز بيمار خود آنھا تراويده است

، »مارکسيسم با بھبود وضع زندگی توده ھای مردم مخالف است چون جلوی انقالب را می گيرد«، »روی گردان نيست

انقالب سوسياليستی فقط ھنگامی در دستور کار قرار می گيرد که نيروھای مولّد از «، »کمونيسم بھشت ھيپی ھا است«

 زندگی و پويائی را از مارکسيسم گرفت، آنگاه و چون با اين تحريفات و تقلّبات نمی توان... ،»رشد و تکامل باز ايستند

دوران مارکسيسم سپری شده و مارکسيسم ديگر «: عمل و واقعيّت می پوشانندۀبه آرزوھا و روياھای خود جام

ايدئولوژی «، »تئوری مارکس در بحران عميقی فرو افتاده است«، »پاسخگوی مسائل و معضالت جامعه نيست

مارکسيسم مرده است و به «، » آنستۀد فلسفی، اقتصادی، اجتماعی سپرده شده که بايست تاريخ عقايۀکمونيسم به موز

  .و غيره و غيره» مرده نمی توان زندگی بخشيد

ورند ھمه از خدمتگزاران و ھواداران نظام  آآنھائی که به مارکسيسم می تازند و چنين مھمالتی را بر زبان می

 نامقدس حفظ و حراست ۀآنھا وظيف. بورژوائی اند که گويا ابدی و جاودانی است دموکراسی ۀبورژوائی اند، واِله و شيفت

به کارگران توصيه می کنند از انقالب دست بردارند که چه بسا آنچه را ھم .  ھّمت خود قرار داده اندۀاين نظام را وجھ
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ر محتوی ذھن خود را عريان و بی کمتر مؤلف و نويسنده ای مانند پوپ. که امروز در اختيار دارند از دست خواھند داد

  :پرده بر روی کاغذ ريخته است

 مصالحه و سازش ۀاز نظر منطق به ھيچ وجه ضروری نيست که رفورمھای تدريجی که بر پاي«

 خود معتقد ۀچرا کارگران که با تجرب. نجامدابودی کامل سيستم سرمايه داری بيصورت می گيرد به ن

ياری رفورمھای تدريجی بھبود بخشيد، ھمين شيوه را ادامه ندھند ه شده اند که می شود زندگی را ب

 حاکم منجر نگردد؟ چرا آنھا نمی توانند با بورژوازی ۀحتی اگر به پيروزی کامل يعنی به تسليم طبق

جای آنکه مطالبات خود را مطرح ه سازش کنند و مالکيت وسائل توليد را برای وی باقی گذارند ب

مکن است کار را به برخوردھای قھرآميز بکشاند و دستاوردھای کارگران در سازند، مطالباتی که م

  »معرض تھديد قرار گيرد؟

اين گرايش با . ست که با سوسياليسم و مارکسيسم می ستيزدادر کنار بورژوازی و ياران وفادار او، گرايش ديگری نيز 

  . شده استشناخته) در سياست(» اپورتونيسم«و ) در تئوری(» رويزيونيسم«نام 

رايد، سياست انقالبی احزاب کمونيست  آ مارکسيسم میۀرويزيونيسم آن گرايشی است که ايدئولوژی بورژوائی را با جام

روشن است که رويزيونيسم و . سوی اپورتونيسم منحرف می سازد و در نتيجه اپورتونيسم را توجيه می کنده را ب

 کارگر زير پرچم بورژوازی و حفظ ۀ رويزيونيسم در نھايت کشانيدن طبقھدف. اپورتونيسم از يکديگر جدائی ناپذير اند

  . سرمايه داری است، جامعه ای که گويا ھرگز دگرگون نمی شود ولی نيازمند رفورم استۀو حراست جامع

بر در شخصيت تروتسکی و و رويزيونيسم با مارکسيسم از آغاز قرن حاضر آغازيدن گرفت و با انقالب اکتۀمبارز

خصوص ه با گرايش رھبران حزب و دولت شوروی به رويزيونيسم و ب . اصلی ادامه يافتۀارين به عنوان دو چھربوخ

 حزب کمونيست اتحاد شوروی مبارزه شدت گرفت که در دھه ھای شصت و ھفتاد ميالدی به اوج خود ٢٠ ۀاز کنگر

  .رسيد

منه و با نتايجی که از لحاظ تئوريک بر آن مترتب گاه مبارزه ای با اين عظمت و اين دا جنبش کمونيستی جھانی ھيچ

اين نبرد ميان دو بخش از جنبش کمونيستی درگرفت که در يک طرف حزب کمونيست اتحاد . خود نديده استه  ب،گرديد

رھبری لنين و ه شوروی قرار داشت، حزبی بزرگ و پر نفوذ که نفوذ خو را مديون سی و پنج سال نظام سوسياليستی ب

و پيروزی خلق ھای شوروی بر فاشيسم ھيتلری بود، حزبی که امکانات وسيع ماّدی و مالی و تبليغاتی در اختيار  ستالين

صورت ه اصطالح سوسياليستی که در آن تاريخ به داشت و در کنار او احزاب کمونيستی ـ کارگری کشورھای ب

ويژه احزاب کشورھای اروپای ه  کارگری بکشورھای وابسته به شوروی درآمده بودند و اکثريت احزاب کمونيستی و

لبانی و احزاب مارکسيست ـ لنينيست اغربی، و از طرف ديگر حزب کمونيست چين با رھبری عاليقدر، حزب کار 

 ۀ ضد مارکسيسم بر عھده داشت و جبھه اتحاد شوروی دفاع از رويزيونيسم را بۀدر اين صف آرائی بزرگ، جبھ. ديگر

  . ضد رويزيونيسمه ـ لنينيسم را بديگر دفاع از مارکسيسم

نبرد عظيمی که ميان مارکسيسم و رويزيونيسم درگرفت سالھا ادامه يافت، انبوھی از نشريات و کتب مواضع دو طرف 

را منتشر می ساختند، ايستگاه ھای راديو نه تنھا به خواندن اَسناد می پرداختند بلکه خود، گفتارھائی در شناساندن 

خصوص جوانانی ه  مردم بۀتود. رسيد طنين اين نبرد در اقصی نقاط جھان بگوش می.  پراکندندمواضع دو طرف می

 رويزيونيسم اتحاد ۀ سياسی جلب شده بودند با شور و شوق اين نبرد را دنبال می کردند، و غالباً از جبھۀکه به مبارز

  . مارکسيسم ـ لنينيسم می پيوستندۀشوروی و يارانش می بريدند و به جبھ
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احزاب . در درون احزاب ھوادار شوروی انشعاباتی روی داد، ھواداران مارکسيسم  ـ لنينيسم راه خود را ادامه دادند

 کارگر را رھا کردند و سيمای احزاب سوسيال ۀتدريج رو به انحطاط رفتند، علناً جھان بينی طبقه رويزيونيست ب

  .خود گرفتنده دموکراسی سنّتی ب

  له يا مسائلی بود؟أ درون جنبش کمونيستی بر سر چه مس ساز دراين نبرد بزرگ تاريخ

اعضای حزب در مھاجرت به استثنای چند تن خود را . ال پاسخ نگفتؤرھبری حزب توده در مھاجرت ھرگز به اين س

در آن موقع رھبری حزب به آن اعضائی که با مشی اتحاد شوروی موافقت نداشتند بر . در اين جريان وارد نکردند

ميزد چون گويا ھر کس که در صفوف مدافعان مارکسيسم ـ لنينيسم قرار می گرفت و » ضد شوروی«يا » چينی«سب چ

ضد «بود و » چينی«در نتيجه در موضِع مخالِف مشی و سياسِت انحرافِی سراِن حزِب کمونيسِت اتحاد شوروی می افتاد 

 دشمنان سوسياليسم و ۀسوسياليستی بود واقعاً زيبنداگر در زمانی که شوروی کشوری » ضد شوروی«اِسناد . »شوروی

 شرمندگی بود، پس از دگرگونی خصلت حزب و دولت شوروی و احياء سرمايه داری مفھومی جز ضد ۀماي

  . غرور و افتخار بودۀرويزيونيسم و ضد سوسيال امپرياليسم نمی توانست داشته باشد و اين ماي

 برخورد نسبت به نبرد درون جنبش کمونيستی را حفظ کرده ۀانوری اين شيواکنون نيز پس از گذشت سی سال ھنوز کي

اختالفات حزب «او از . است،  ھنوز ھم نمی خواھد بگويد و نمی گويد که اين نبرد بر سر چه مسائلی درگرفته است

سخن » گرايش ھای مائويستی«و » مواضع حزب کمونيست چين«از » کمونيست چين با حزب کمونيست اتحاد شوروی

 را پنھان نگاه می» گرايش ھای مائويستی«و » مواضع«اين » اختالفات« اين ۀورد، اّما بر ِسياق گذشت آميان میه ب

که نگويد در اين اختالفات کداميک  که گريبان خود را از موضع گيری در قبال آنھا خالص کند، برای آن دارد برای آن

  .از حق دفاع می کرد و کداميک از باطل

سازد، نه تنھا محتوای بحث را علنی نمی کند و  ه تنھا بحث را به دو حزب کمونيست چين و شوروی محدود میاو ن

کار می گيرد تا پيوستن کمونيست ھای راستين ه موضع گيری خود را در قبال آن بيان نمی دارد بلکه تمام ھَّم خود را ب

  :او می گويد. و جوانان عضو حزب را به صفوف مدافعان مارکسيسم ـ لنينيسم حاصل عوامل ذھنی بنماياند

گرايش فروتن به اين نظريات، موضع گيری ھای خصمانه و علنی دانشيان عليه او و سکوت «

  »ست شوروی از دانشيان بودديگران در برابر اين حمالت و حمايت حزب کموني

  )٤٣٠. ، ص»خاطرات           «

  :او بازھم بر آنست که

آنھا . جريان حسين يزدی به اطالع اعضای اروپای غربی رسيد و در آنھا تأثير بسيار منفی گذارد«

حق از وضع رھبری و تشکيالت حزب در داخل و خارج کشور و نفوذ ساواک ناراضی بودند و ه ب

  )٤٣٤. ص(»       . جلب آنھا را به مائوئيسم فراھم می کردۀنھمين امر زمي

موضع گيری ھای خصمانه و «روی آورده چون دانشيان عليه او ) کدام نظريات؟(» اين نظريات«می بينيد که فروتن به 

جسته که ھمه دوستی او و مرا بر(داشت و ديگران از جمله خود کيانوری ) موضع گيری در قبال چه مسائلی؟(» علنی

جا و ه ت اجرائيه در برابر حمالت نابأچرا اعضای ھي. در برابر اين حمالت سکوت اختيار می کردند) می کنند

اين موضع گيری ھای  «ۀ را در ادامئی در دفاع از من سخنی نمی گفتند و غالم يحئی غالم يحۀمغرضانه و خصمان

 نظريات فروتن را نمی پسنديدند و سکوت اعضای تشجيع می کردند؟ آيا جز اين بود که مقامات شوروی» خصمانه

ت اجرائيه استقالل رأی و نظر خود را از أت اجرائيه نيز از ھمين جا سرچشمه می گرفت؟ آيا جز اين بود که ھيأھي

  دست داده و به وابستگی کامل به حزب کمونيست شوروی درآمده بود؟
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نمی توانست » خصمانه« برابر فروتن اصولی بود پس  درئیيا موضع گيری ھای غالم يح: از دو حال خارج نيست

باشد و لذا ديگران نيز بايد به آن می پيوستند، يا اين موضع گيری ھا نادرست بود چون خصمانه بود در اين حال سکوت 

ديگران را چگونه بايد تعبير کرد، جز ناتوانی و زبونی خفت بار در برابر عنصری خودکامه و گردنکش که با ھيچ 

  يار سازمانی نمی خواند؟مع

گرائيد و جوانان حزبی در کشورھای اروپای » اين نظريات« به ئی غالم يحۀعلّت حمالت خصمانه بپذيريم که فروتن ب

اختالفات حزب کمونيست «پيوستند، خوب، باالخره » اين نظريات«غربی به سبب عدم رضايت از دستگاه رھبری به 

مد برای درج در صفحات تاريخ چند کلمه ای ھم  آبر سر چه بود؟ آيا الزم نمی» چين با حزب کمونيست اتحاد شوروی

 اين اختالفات که يک رويداد بزرگ جنبش جھانی کمونيستی بود و بازتاب وسيعی نيز در سراسر جھان داشت ۀدر بار

  خصوص نسل جديد بر زبان آورد؟ه برای اطالع ھمگان و ب

 اين رويداد تاريخی ۀنان مارکسيسم و سوسياليسم ھمراه با کيانوری در بارتمام دشم. امروز قلم در دست دشمن است

، »گرايش ھای مائوئيستی«، »مائوئيسم«سکوت را ترجيح داده اند و حداکثر با کلمات مرموز و اسرار آميزی مانند 

دارند و آنھا را  ضه میکه ھاله ای از ابھام، وحشت و جنايت، در ِگرد آن کشيده اند، به افکار عمومی عر» يسمستالين«

  . ضد مارکسيسم می شورانندهب

آيا بايد در موضع مارکسيسم ـ لنينيسم باقی ماند : زد از ديد کلّی اختالف در جنبش کمونيستی بر سر يک مطلب دور می

؟ اتحاد عبارت ديگر آيا بايد مارکسيسم ـ لنينيسم را راھنمای خويش قرار داد يا رويزيونيسم راه را رھا کرد ب يا آن

شوروی و احزاب وابسته به آن ھمه را به رھا کردن مارکسيسم و گرويدن به رويزيونيسم فرامی خواندند و در مقابل 

در اين نبرد ميان . حزب کمونيست چين و ديگر احزاب مارکسيست ـ لنينيست بر موضع مارکسيسم پای می فشردند

 راستين در درون احزاِب ھوادار رويزيونيسم راه خود را می کمونيست ھای ۀمارکسيسم و رويزيونيسم طبيعی است ھم

  .رفتند و از مارکسيسم دفاع می کردند

اختالف آنگونه که کيانوری مدعی است ميان دو حزب کمونيست چين و شوروی نبود، سخن بر سر يک رشته مسائل 

  :اصولی در جنبش کمونيستی بود، سخن بر سر اين بود که

   مارکسيسم را راھنمای خويش قرار داد يا نه؟آيا بايد اصول و احکام

  شيند؟نال شود يا سازش طبقاتی بجای آن ب طبقاتی دنبۀآيا بايد مبارز

خود را بر اساس اصول مارکسيسم و در انطباق با ) ستراتيژی و تاکتيک(آيا حزب کمونيست بايد مشی و سياست 

  ست اتحاد شوروی را بپذيرد؟ خويش تنظيم کند يا مشی و سياست حزب کمونيۀواقعيّت جامع

  آيا بايد انقالب کرد يا از انقالب روی گردانيد؟

  را قربانی سازش طبقاتی کرد؟ آيا بايد به انترناسيوناليسم پرولتری وفادار ماند يا آن

  آيا بايد با امپرياليسم در نبرد بود يا با آن عقد اتّحاد بست؟

  حال خود رھا کرد؟ه امپرياليسم سازمان داد يا آنھا را بآيا بايد خلق ھای تحت ستم را برای مبارزه با 

   خود يکی از مسائل مورد اختالف بودستالين ألۀمس

، از ستالينشايد در بادی امر شگفت نمايد که چرا مقامات حزب کمونيست اتحاد شوروری حق نداشتند به تنھائی از 

تقاد کنند و الزم باشد برای ارزيابی از او و فعاليّت او رھبری که مدت سی سال کشور اتحاد شوروی را اداره می کرد ان

بر در کشور پھناور و پر وواقعيّت اينست که انقالب اکت. اّما اين فقط ظاھر قضيه است. جنبش کمونيستی را شرکت دھند

 بر اثر جمعيت روسيه پيروزی انقالب سوسياليستی بود که آرمان پرولتاريا در سراسر جھان است، منتھا اين انقالب

دولت پرولتری روسيه .  از پرولتاريای جھان جامه عمل پوشيدی روسيه، اين بخشایشرايط مساعد با دست پرولتاري
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تجربه ای که .  کارگران جھان تعلّق داشتۀ پرولتاريای جھان، ديکتاتوری پرولتاريا و دستاوردھای آن به ھمۀدولت ھم

را   کارگر جھان بايد آنۀ انقالبی است که طبقۀايج مثبت و منفی آن تجرببر حاصل آمد با ھمه نتواز پيروزی انقالب اکت

 ۀبررسی کند، از آن بياموزد، از نتايج منفی آن در آينده دوری جويد، دستاوردھای مثبت آن را در صفحات تاريخ مبارز

از تجربه سی و پنج سال يک چنين بررسی و تحليلی  .  آموزش سوسياليسم علمی بيفزايدۀخود منعکس نمايد و بر گنجين

ديکتاتوری پرولتاريا بدون شک آموزش ھای بسيار ارزنده ای به پرولتاريا  در تالش او برای انقالب سوسياليستی و 

 تنھا متعلّق ستالين.  پرولتاريای جھان استۀ ھمۀ اتحاد شوروی سوسياليستی تجربۀتجرب. ساختمان سوسياليسم خواھد داد

ھر ملّت و قومی که تعلّق داشته باشد ه  جھانی نو بود که پرولتاريا بۀ سازندستالين.  و نيستبه خلق ھای شوروی نبوده

 عمل ۀ جھان حق دارند بدانند که رسالت تاريخی آنھا چگونه به مرحلۀاز اينرو پرولترھای ھم. الھام بخش آن است

اين نکته ای کامالً . يزی به آنھا می آموزد سی و پنج ساله چه چۀدرآمده، چه خطاھا و اشتباھاتی روی داده، اين تجرب

  .منطقی است که از روح سوسياليسم علمی بر می خيزد

که مفھوم » گرايش ھای مائوئيستی«اينھا ھمه نشان می دھد که اختالف بر سر خط مشی در جنبش کمونيستی است و نه 

صورت ه ، ب»گذار مسالمت آميز«و » ھمزيستی مسالمت آميز«روشن است که وقتی . و محتوای آن ھم معلوم نيست

 ۀ انقالبی طبقۀمشی احزاب کمونيستی و کارگری و از آنجمله حزب کمونيست اتحاد شوروی درآمد، جائی برای مبارز

  . اصول انقالبی مارکسيسم و تمام مسائل مطروح در باال را خواندۀکارگر باقی نمی ماند و بايد فاتح

 خود در اصول انقالبی مارکسيسم تجديد نظر کرد و آنھا را به ۀی ھای سه گانحزب کمونيست اتحاد شوروی با ھمزيست

 کارگر و آرمان ھای ۀحزب کمونيست اتحاد شوروی راه خيانت به طبق. مذاق بورژوازی امپرياليستی سازگار گردانيد

به آن تن در داد ـ و خود در قبال اين خيانت آشکار يا می بايست تسليم آن شد ـ رھبری حزب توده . او را در پيش گرفت

 کارگر شريک کرد و يا می بايست با آن به مبارزه برخاست و از اصول مارکسيسم ـ لنينيسم دفاع ۀرا در خيانت به طبق

اين راھی بود که کمونيست ھای راستين برگزيدند و در تالش خود با انواع کارشکنی ھا از جانب رويزيونيست . کرد

  .تی ھا مواجه گرديدند که من بعداً در موارد مشخص حزب توده به آن خواھم پرداختھا، با انواع آزارھا و سخ

 ايران در موضع ۀوردند، در عرص آرھبری حزب توده با تمام ايرادھا و انتقادات درست و نادرستی که به آن وارد می

استوار ) از آن می فھميدندبا ھمان شکل و شمايلی که در آن ھنگام ( کارگر و در انطباق با اصول مارکسيسم ۀطبق

اين .  کارگر را در پيش گرفتۀمھاجرت در وابستگی به امپرياليسم شوروی درآمد و راه خيانت به طبق در. ايستاده بود

  .حقيقتی است که با ھيچ تَرفَند و سفسطه ای نمی توان آنرا پوشانيد

  ادامه دارد

 


