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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  دکتر فروتن
  ٢٠١٣ اگست ١١

  حزب توده در مھاجرت
  بخش پنجم

  

   ايران در قبال مسائل مورد اختالفۀروش حزب تود

ھم زد و موجب بروز مبارزه و ه  حزب کمونيست اتحاد شوروی وحدت جنبش جھانی کمونيستی را ب٢٠ ۀکنگر

 بيستم، ۀکنگر. درگيری در درون آن گرديد که در آغاز پوشيده و نھان و سپس علنی  و حاّد در مقياس جھانی ادامه يافت

راه ه ود و مشی و سياست بين المللی جنبش کمونيستی را ب کارگر در تضاد فاحش بۀچنانکه قبالً آمد، با جھان بينی طبق

بديھی است اين جنبش نمی . راه سازش و مصالحه با نيروھای اھريمنی ارتجاع و امپرياليسم می انداخته انحراف، ب

اھيّت  بی تفاوت بماند و بايستی با شکافتن اين مسائل م٢٠ ۀتوانست نسبت به مسائِل انحرافِی مطروحه در اَسناد کنگر

  .داشت و وحدت جنبش را به آن باز می گردانيد در راه اصالح آنھا گام برمی. انحرافی آنھا را نشان می داد

تضادی که در درون جنبش کمونيستی پديد آمد، در آغاز به مثابه اختالف نظر در ميان کمونيست ھا تلقی شد که می 

 اين ديد حزب کمونيست چين در قبال رفع اختالف و حفظ وحدت .را با روش رفيقانه و بحث و انتقاد حّل کرد بايست آن

در ارتباط با ھمين ديد، حزب کمونيست چين اينجا و آنجا در برابر حزب کمونيست اتحاد شوروی به گذشت ھائی . بود

ز با.  بيستم که سران شوروی بر روی آن اصرار می ورزيدندۀ نقش و اھميّت کنگرۀدست زد، از جمله گذشت در بار

 مسلّم بود و ۀ خروشچف و ياران او در زمان تشکيل کنگرۀھم بايد تکرار کنم که نه ماھيّت رويزيونيستی و سازشکاران

از اينرو پيروان مارکسيسم برای حفظ . نه نظريات انحرافی اين خائنين از ھمان آغاز در شکل کامل خود نمودار گرديد

  .وی با احتياط گام بر می داشتندوحدت و اصالح مواضع ضد مارکسيستی رھبران شور

در ارگان خود »  ديکتاتوری پرولتارياۀدربار«حزب کمونيست چين بالفاصله پس از پايان کنگره مقاله ای تحت عنوان 

مبر ھمين سال در دس. درج شد» پراودا «ۀانتشار داد که ترجمه کامل آن به زبان روسی در روزنام» ژن مين ژيائو«

در ارگان حزب کمونيست چين به چاپ »  ديکتاتوری پرولتارياۀباز ھم در بار«تحت عنوان  ديگری ۀمقال) ١٩۵۶(

 ضعفی است که اين دو مقاله بدون شک دارای نقاط. را نيز در صفحات خود جای داد  آنۀترجم» پراودا«رسيد که 

 سياست جديد حزب کمونيست عمل آمده وه در ھر دو مقاله از تيتو تجليل ب.  يوگسالوی استألۀمھمترين آنھا در مس

د برخورد و روش حزب کمونيست اتحاد ئيد قرار گرفته است و با اين تأئياتحاد شوروی در قبال يوگسالوی مورد تأ

تيتو و . تخطئه شده و نادرست نمايانده شده است» اتّحاديه کمونيست ھای يوگسالوی«شوروی در زمان ستالين نسبت به 

يروزی انقالب، راه انحراف از مارکسيسم و سوسياليسم را در پيش گرفته و انتقاد حزب حزب او که بالفاصله پس از پ

کمونيست اتحاد شوروی و احزاب بزرگ کمونيست کشورھای صنعتی، او را از بيراھه به راه راست نياورده بود، 
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ی ھای آنھا را به حساب درستی خط مشی ضد کمونيستی خود گذاشت و به خوشايندگوئ» دو حزب بزرگ«تجليل 

 ۀ مشاورۀ جلسۀحزب کمونيست چين بعداً اين اشتباه خود را اصالح کرد و اعالمي. پوزخند زد و راه خود را ادامه داد

در اين ارتباط، خطر رويزيونيسم را در جنبش کمونيستی خطر عمده شمرد و ) ١٩۶٠(احزاب کمونيستی و کارگری 

ليستی در قبال تيتو و حزب او کامالً در انطباق با مارکسيسم ـ معلوم شد روش حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسيا

  .لنينيسم بوده است

داد نمودار اختالف نظر، ھم در مورد ارزيابی از  د قرار میئي را موردتأ٢٠ ۀ فوق در ھمان حال که کنگرۀدو مقال

 ۀ امر است که داوری در بارعنوان ھر دوی مقاله  گويای اين.  و ھم در ماھيّت ھمزيستی مسالمت آميز استستالين

در متن ھر دو . را در انحصار حزب کمونيست شوروی درآورد رود و نبايد آن  از مزرھای شوروی فراتر میستالين

خروشچف به اين مرد :  مقابل ارزيابی خروشچف در گزارش مخفی استۀ درست در نقطستالينمقاله ارزيابی از 

پای او می ه ين او را می ستايد، در ھمان حال که اشتباھاتی گاه جّدی ببزرگوار ناسزا می گويد، حزب کمونيست چ

  .نويسد

حزب کمونيست چين با نگارش اين دو مقاله با لحنی رفيقانه اشتباھات تئوريک حزب کمونيست اتحاد شوروی را به 

 شود که حّل تضاد ميان در مقاله گفته می. ورد آداد و زمينه را برای اصالح آنھا فراھم می خود اين حزب تذّکر می

و اين ھمان اصلی بود که حزب » قبل از ھر چيز بايد تابع منافع مشترک مبارزه عليه دشمن باشد«کمونيست ھا 

کار بست و تا زمانی که رويزيونيسم در شکل کامل و نھائی خود بروز ه کمونيست چين از آغاز بروز اختالف نظر ب

 دشمن طبقاتی ۀزب کمونيست اتحاد شوروی از جنبش کمونيستی بريده و به جبھنکرد، تا زمانی که مسلّم نگرديد که ح

  .را ادامه داد پيوسته است، آن

. مد آشمار میه  ايران نيز جزئی از آن بۀاختالف نظر بر سر مشی اصلی جنبش جھانی کمونيستی بود که حزب تود

مسائل مورد اختالف را عميقاً بررسی کند تا بتواند  ھر حزب، ھر کمونيست بود که با دقّت و عالقه بدان بنگرد، ۀوظيف

يک حزب جّدی، يک حزب مستقل وظيفه داشت در اين نبرد . در تدوين مشی درست مارکسيستی سھم خود را ادا نمايد

تاريخی که در درون جنبش کمونيستی درگرفته بود، آزادی انديشه و عمل خود را حفظ کند، چشم به زبان و قلم ديگران 

بايست مسائل مورد اختالف را يک يک بررسی می کرد  د تا بر ھر چه آنان گفتند و نوشتند صّحه گذارد، میندوز

فقط با تحليل و بررسی اين مسائل ممکن بود در .  آنھا چگونه انديشيده استۀکه اين يا آن حزب دربار صرف نظر از اين

  . کردء در امر پيروزی حق بر باطل نقش ارزنده ای ايفااين دعوای تاريخی، ھم انديشان و ھم سنگران خود را يافت و

که درگيری علنی ميان حزب   صحيح را از نظر انداخت و از ھمان آغاز پيش از آنۀ ايران اين شيوۀرھبری حزب تود

 احزاب رويزيونيست از ۀکمونيست چين و احزاب مارکسيست ـ لنينيست از يکسو و حزب کمونيست شوروی و ھم

ی دھد تصميم خود را گرفته بود، اين تصميم را که بايد در کنار حزب کمونيست اتحاد شوروی بماند و سوی ديگر رو

 ضد هکه در اين مبارزه کدام طرف در موضع پرولتاريا قرار دارد و کداميک ب به مخالفان آن بتازد صرف نظر از اين

  .پرولتاريا سخن می گويد و عمل می کند

  :آمده است» رد اختالف در جنبش کمونيستی و کارگریمسائل مو«در سند مربوط به 

د ئيبرخی معترضند که بوروی موقّت در موضع گيری خود وارد توضيح و تشريح مسائل مورد تأ«

  ....بوروی موقّت اين اعتراض را منطقی و موّجه نمی شمرد. خود نشده است

ت که در موضع بين المللی خود  بوده اسو نه اصوالً صحيحبرای بوروی موقّت نه امکان داشته است 

اينھا اسناد و احکامی .  تا انتھا مورد تفسير و تشريح قرار دھدءتمام اين اسناد و احکام را از ابتدا

  »!است معلوم که در مطبوعات حزبی طّبع و نشرشده است
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  )۴٩۵. ، ص»اه ھااسناد و ديدگ«) (تکيه بر روی کلمات از من است                                        (

 و ٢٠د کنگره ھای ئيبه تأ» چکی«نمی دانسته که به بررسی مسائل بپردازد اينست که » اصوالً صحيح«بوروی موقّت 

 آن ی بررسی اجزا،که برای داوری از يک مجموعه  توّسل جسته است غافل از اين١٩۶٠ و ١٩۵٧ و اعالميه ھای ٢٢

عمل ه مزيستی مسالمت آميز که از آن تفسيرھا و تعبيرھای مختلف بآخر چگونه ممکن است در مورد ھ. ضروری است

  .آمده است به داوری نشست اگر اين مقوله واقعاً شکافته نشود و تفسيرھا و تعبيرھا مورد بررسی قرار نگيرد

  .حزب توده در واقع تصميم خود را مبنی بر تبعيّت از شوروی گرفته بود، نيازی به بررسی مسائل نداشت

 و ٢٠د خود را از اسناد و مصّوبات کنگره ھای ئيوی موقّت در موضع بين المللی بار ديگر تأبور«

 اساسی ألۀاين ھمان مس.  احزاب برادر اعالم داشته است١٩٦٠ و ١٩٥٧ و جلسات مشاوره ٢٢

حزب ما در مسائل مربوط به ستراتيژی و تاکتيک جنبش کمونيستی و .... مورد اختالف است

  »ل مورد اختالف در درون اين جنبش پيوسته موضع گيری داشته استکارگری و مسائ

  !موضع گيری مشخص ولی کورکورانه و به پيروی از سردمداران اتحاد شوروی. راست است

 علنی در مقياس جھانی کشيد و طرفين مواضع خود را علناً بيان ۀکه کار اختالف باال گرفت و به مبارز پس از آن

 ۀ کميتیاعضا.  باز ھم به اين فکر نيفتاد که جلساتی را به بحث در اين مواضع اختصاص دھدداشتند، بوروی موقّت

 بوروی موقّت حتی اَسناد حزب کمونيست چين را نمی خواندند تا مبادا یت می توانم بگويم اعضاأمرکزی و به جر

  .ر شودتحت تأثير قرار گيرند و وجدان شان از تبعيّت بی چون و چرا از شوروی جريحه دا

  :بوروی موقّت خود معترف است که

اختالفاتی که رھبری حزب کمونيست چين را در يکسو و اکثريت مطلق احزاب کمونيستی و «

يک جر و بحث اسکوالستيک که گويا بر سر برخی ... کارگری را در سوی ديگر قرار داده است

تالفاتی است بسيار مھم و در فرمولھای جداگانه و مجّرد از زندگی در گرفته است، نيست بلکه اخ

در . زند که با مصالح جھانی تمام ملل و سرنوشت تمام بشريت ارتباط دارد حول مسائلی دور می

 انقالبی و به ويژه خط مشی عمومی جنبش جھانی ۀاختالفات مزبور چگونگی رشد و تکامل پروس

  )٤٨٨. ص(»  کمونيستی و کارگری مورد بحث قرار می گيرد

روش بوروی موقّت و ! نمی داند در يک يک اين مسائل وارد بحث شود» اصوالً صحيح«مين سبب است که ھه و البد ب

 انقالبی و به ويژه خط مشی عمومی جنبش ۀچگونگی رشد و تکامل پروس«تمام حزب در قبال آن مسائلی که با 

  .ارتباط دارد چگونه است؟ به خود سند گوش فرا دھيم» کمونيستی و کارگری

 مجّرب ترين، آبديده ترين گردان جنبش کمونيستی بين ۀکمونيست اتحاد شوروی به مثابحزب «

 حزب ۀتجرب. المللی، پيشقراول مورد قبول جنبش کمونيستی جھانی بوده و از اين پس نيز خواھد بود

 کارگر، ساختمان سوسياليسم و تحقّق ۀکمونيست اتحاد شوروی که در مبارزه برای پيروزی طبق

»  . کمونيسم اندوخته شده برای تمام جنبش کمونيستی بين المللی اھّميت اصولی داردۀ پر دامنساختمان

  )٥٤٧. ص(

  ! است و نياز به غور و بررسی نداردءو طبيعتاً رھنمودھای آن الزم االجرا

پلنوم،  یاسکندری در غياب دو دبير ديگر طّی نامه ای خطاب به اعضا) ١٣٤١ ]حوت[اسفند (١٩٦٣ بروریفقط در ف

موضع بين المللی حزب را که ھمان موضع شوروی بود به اطالع آنھا رسانيد و از آنھا خواست نظر خود را کتباً اعالم 

ت أنظر خود را به تفصيل به ھي) سغائی، فروتن و قاسمی(در پاسخ به اين نامه فقط سه تن از اعضای پلنوم . دارند

که  با مفاد آن مخالف بودند بلکه الزم نديدند بر آن  مه را ناديده گرفتند ـ نه اين اعضاء يا اين ناۀبقي. دبيران تسليم کردند
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اين نخستين بار است که . پاسخی بنويسند ـ و يا فقط معدودی موافقت خود را کوتاه در دو سه سطر ابراز داشته بودند

که بحثی   طرح مسائل بدون آنطور صوری يعنیه شود آنھم ب مسائل مورد اختالف از جانب بورو در حزب مطرح می

  .و مناظره ای صورت گيرد، برخورد نظريات موافق و مخالف روی دھد و از اين برخورد تصميمی بيرون آيد

سندی که در کتاب . ت دبيران موقّت به پلنوم يازدھم تنظيم می شودأ اسکندری است که گزارش ھيۀبر اساس اين نام

 ۀاز اسناد پلنوم يازدھم کميت«زارش رادمنش به پلنوم نيست و بيھوده از آن به عنوان انتشار يافته گ» اسناد و ديدگاه ھا«

من بر حسب تصادف برآمد خود را در پلنوم در دست دارم که در آن جمالتی . ياد می شود»  ايرانۀمرکزی حزب تود

مله از پاسخ من اشاره شده که در سند پلنوم به اين ج. از گزارش رادمنش آورده ام که در سند ساختگی ديده نمی شود

در دوران پس از جنگ در حقيقت ھيچ زمانی ھمزيستی مسالمت آميز با مضمونی که به آن می دھند وجود نداشته «

قيد مضمونی که به آن می دھند تأثيری در اصل مطلب ندارد زيرا مارکسيست ـ لنينيست ھا «فزايند؛  و بر آن می» است

اين عبارات که من » .کند به ھمزيستی مسالمت آميز نمی دھند رفيق فروتن تصّور میمضمون خاصی از آن قبيل که 

  .در برآمد خود از گزارش رونويسی کرده ام، در سند نيست

 ۀ بوروی موقّت در بارۀدر گزارش خود به پلنوم يازدھم رادمنش ضمن اشاراتی به پاسخھای قاسمی و فروتن به نام

 مرکزی ۀ خواسته بود در صورتيکه اين دو تن از نظريات خود برنگردند از ترکيب کميتمشی بين المللی حزب، از پلنوم

آيا اخراج دو تن از . به چشم نمی خورد» اسناد و ديدگاه ھا«اين مطلب نيز  در سند مندرج در کتاب . برکنار شوند

ت گفته شود متضاد با مشی مصّوب ی مغاير و بھتر اسخاطر داشتن مشيه  مرکزی از اين کميته، بۀ کميتۀ با سابقیاعضا

  يد که درخور ثبت در سند پلنوم يازدھم باشد؟ آشمار نمیه  در تاريخ حزب بهپلنوم، يک حادث

ارائه می شود ...) ت دبيرانيأت اجرائيه، ھيأھ( مرکزی حق دارد در گزارشی که از جانب ارگان منتخب آن ۀالبتّه کميت

 گزارش گردد تا در موثّق بودن ۀ  بايد اين اصالحات در ورقه ای، ضميمعمل آورد ولی علی االصوله اصالحاتی ب

» سند«از جمع اسناد بيرون کشيد و » اصالح «ۀدر عوض جائز نيست سند رسمی را به بھان. اسناد خدشه ای وارد نشود

 ۀيکی در بار: ئه شدت دبيران موقّت به پلنوم اراأدر پلنوم يازدھم دو سند از سوی ھي. جای آن گذاشته تازه ای را ب

اين دو سند آنچنان .  وضع سياسی ايران و وظائف حزبۀاختالف نظر در جنبش جھانی کمونيستی و ديگری در بار

مفتضح و ننگين بود، آنچنان انحراف و اپورتونيسم حزب را در معرض تماشا می گذاشت که پلنوم صالح ديد ھر دو را 

 مربوط به مسائل سألۀدر م. جای آنھا بگذارده ديگری ب» اسناد«ند تا بعداً و از اسناد پلنوم خارج ک» اصالح«مشمول 

  و اعالميه ٢١ و ٢٠ کوتاھی در وفاداری حزب به اسناد کنگره ھای ۀمورد اختالف در جنبش کمونيستی، پلنوم قطعنام

ف حزب نيز به   مربوط به وضع سياسی در ايران و وظايألۀدر مس.  صادر کرد١٩۶٠ و ١٩۵٧ھای جلسات مشاوره 

گر در ااّما ) ۴٨٢. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا«. (را تصحيح و تکميل نمايد» تزھای تنظيم شده«رھبری آينده مأموريت داد 

از «با قيد »  بعضی مسائل مورد اختالف در جنبش کمونيستی و کارگریۀدربار« مفّصلی تحت عنوان ۀ اّول نوشتۀمسأل

» سند« دّوم در سند پلنوم يازدھم صاف و ساده غيب شده و ۀمسألدرج شده، » يدگاه ھااسناد و د«در کتاب » اسناد پلنوم

  .ديگری به جای آن نيامده است

خود اختصاص داده ه را ب» اسناد و ديدگاه ھا«که صفحات بسياری از کتاب » سند اصالح شده«بحث در مندرجات اين 

از ورود به جنبه ھای تئوريک تا آنجا که امکان داشته بپرھيزم من پيوسته کوشيده ام . در چارچوب اين نوشته نمی گنجد

با وجود اين نابخشودنی است از کنار برخی مطالب گذشت و عيار آنھا را نشان . و به مسائل از ديدگاه سياسی بنگرم

  .من درينجا فقط به چند نکته اشاره می کنم. نداد

  

   ـ شيوه برخورد به مسائل١
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ن را به برخورد دگماتيک به مسائل متّھم می کند در حالی که خود مظھر تفّکر دگماتيک مخالفا» سند اصالح شده«

دگماتيسم استناد به گفته ھا و نوشته ھای ديگران است بدون برخورد انتقادی، بدون تأمل و تعّمق در آنھا، بدون . است

.  ھمين طرز تفّکر استۀبھترين نمونسند بوروی موقّت . توجه به ِصحت و سقم آنھا، بدون نگرش به واقعيّت موجود

  دو کنگره ای که رويزيونيسم در آنھا آغاز می گردد و شکل نھائی خود را می٢٢ و ٢٠به اسناد کنگره ھای » سند«

حقايق مطلق نگريسته و با استناد به آنھا چنين می پندارد ۀ  به مثاب١٩۶٠ و ١٩۵٧ابد ـ و اعالميه ھای جلسات مشورتی ي

  .زانو درآورده استه ا را گشوده و مخالفان را ب گره ھۀکه ھم

نکته ای که در اين سند .  نقل قولھا است و نه بيشۀمملو از نقل قول است، آنچه ھم که بر آنھا افزوده شده تکمل» سند«

 ھمزيستی مسالمت آميز و راه پارلمانی انقالب که در ۀنظر مرا جلب کرد اينست که در آن از سخنان خروشچف دربار

ھمزيستِی مسالمت آميز » تئوری«خروشچف معماِر .  بدون کوچکترين ابھامی آمده، اثری نيست٢٠ ۀگزارش به کنگر

گفته ھا و نوشته ھای خروشچف، حال که از حکومت . را به روشنی بيان کرده است در محتوای ضد لنينی آنست و آن

روشنی نشان می دھد، کوچکترين جائی ه  آنھا را بعلت صراحت بيان که خصلت ضد انقالبی و ضد پرولتریه افتاده، ب

  .در اين سند مفصل نيافته است

رايج در اين سند اينست که از طرف مقابل، دو نظر متفاوت و حتی متضاد را که در دو » منطقی«يکی از شيوه ھای 

د کداميک از اين دو نظر زمان مختلف و در شرايط متفاوت بيان شده می گيرد و در برابر خواننده می گذارد و می پرس

برای نشان دادن . سپس پيروزمندانه رأی به ِصّحت نظری می دھد که مقامات شوروی آن را می طلبند. درست است

 و در پايان، اين عبارت  آوردد اين کنگره میئي از مطبوعات و از رھبران چين سخنانی در تأ٢٠ ۀنقش و اھميت کنگر

  :آنھا می افزايداز اسناد حزب کمونيست چين را بر 

کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی گام نخستين رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در «

  »طريق رويزيونيسم بوده است

، » يدگاه ھااسناد و«                                                                                                                            (

  )۴٨۶. ص

  :و پيروزمندانه می نويسد

 به چنين قضاوتی ٢٠ ۀتوان علی رغم ارزيابی ھای مثبت حزب کمونيست چين از کنگر آيا می«

  »باور داشت

 صحيح است و در رّد آن غلط، چرا بايد به ارزيابی ھای مثبت ٢٠ ۀد کنگرئيحال چرا نظر حزب کمونيست چين در تأ

 ای است که فقط وابستگان به مسأله باور داشت و نه به ارزيابی منفی آن، ٢٠ ۀد کنگرئيتأحزب کمونيست چين در 

  !مقامات شوروی می فھمند

در (دو ارزيابی متضادی را که در دو زمان مختلف » سند«برخورد دگماتيک باز ھم در اين امر تظاھر می کند که 

 زمانی روی داده توجھّی ۀکه به حوادثی که در اين فاصل آنبيان شده در کنار ھم می گذارد بدون )  چندين سالۀفاصل

 و مبارزه با احکام آن بالفاصله پس از برگزاری کنگره ٢٠ ۀارزيابی منفی حزب کمونيست چين از کنگر. مبذول دارد

ت چين و ت ھای نمايندگی دو حزب کمونيسأ ھای متعّدد ھيجلسهاين مبارزه نه تنھا در نگارش مقاالت بلکه در . آغاز شد

  .طول انجاميده شوروی تجلّی خود را يافت و سالھا ب

ويژه ميان ه  مشترک بۀ بار ديگر ضمن تدوين اعالمي١٩۵٧ احزاب کمونيستی و کارگری در ۀ مشاورۀبا تشکيل جلس

حزب  کمونيست چين و حزب کمونيست اتحاد شوروی مبارزه درگرفت که منجر به اصالح برخی نظرياِت اشتباه آميِز 

 مزبور دسترسی ندارم تا بدان استناد کنم اّما اين عبارت از ۀمن فعالً به اعالمي. زِب کمونيسِت اتحاد شووری گرديدح
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و اين بدان معنی »  حاکمه با ِطيب خاطر از قدرت حاکمه دست نخواھد کشيدۀطبق«اعالميه در ذھنم نقش بسته است که 

ونه استفاده از پارلمان برای (بدين ترتيب راه پارلمانی انقالب . ساختاست که اين طبقه را بايد با اعمال قھر سرنگون 

  ھمين ۀ بود برباد رفت در ھمين موقع است که حزب کمونيست چين تزھائی دربار٢٠ ۀکه احکام اصلی کنگر) مبارزه

  . به حزب کمونيست اتحاد شوروی تسليم می کندمسأله

  :در اين تزھا آمده است

 مواقع با ھجوم ناگھانی ضد انقالب مقابله کرد و در لحظات حساس انقالب در ۀمبايد آماده بود در ھ«

دست گرفتن زمام امور دولتی توسط پرولتاريا، اگر بورژوازی برای سرکوبی انقالب نيروی ه ب

  » نيروی مسلّح وی را واژگون ساختۀوسيله ب) طور کلّی اين حتمی استه و ب(کار برد ه مسلّح ب

  :يا اين نظر

ر ماشين دولتی ميليتاريست و بوروکراتيک بورژوازی درھم شکسته نشود، داشتن اکثريت در اگ«

  »پارلمان برای پرولتاريا و متحدين مطمئن وی يا غير ممکن است ويا غير مطمئن

 در اختيار حزب کمونيست شوروی قرار گرفته سند مبارزه با حکم سراپا غلط گذار مسالمت ١٩۵٧اين تزھا که در 

  . است٢٠ ۀانقالب مندرج در گزارش خروشچف به کنگرآميز 

عنوان اصلی اساسی در ه  انترناسيوناليسم پرولتری ب١٩۵٧ ۀکنم، در اعالمير اثر اين مبارزه اگر اشتباه نباز ھم ب

سياست خارجی کشور سوسياليستی در کنار ھمزيستی مسالمت آميز قيد شده است در حالی که اين اصل در اسناد حزب 

 مرکزی تقريباً نيز در بوته ۀبوروی کميت» سند اصالحی«ست اتحاد شوروی جائی برای خود نيافته و در کموني

  .فراموشی افتاده است

در ارگان حزب کمونيست چين » زنده باد لنينيسم« اساسی ديگر در اين مبارزه نگارش سه مقاله تحت عنوان ۀمرحل

 ۀپراکنده گوئی ھای خروشچف، از احکام مارکسيسم ـ لنينيسم دربار ۀکه در آن در ارتباط با ادام) ١٩۶٠بھار (است 

البتّه در اين .  امپرياليسم و جنگ و صلح به دفاع برخاسته استۀانقالب پرولتری  و ديکتاتوری پرولتاريا، در بار

حزب کمونيست مقاالت نامی از اتحاد شوروی يا حتی اشاره ای ھم به آن نيست ولی ھمه کس می فھمد که آماج انتقاد 

  .اتحاد شوروی است

 حاّدی که ۀدر مبارز.  است١٩۶٠ احزاب کمونيستی و کارگری در ۀ مشاورۀ اساسی ديگر جلسۀو باالخره مرحل

درگرفت حزب کمونيست اتحاد شوروی مجبور شد برخی نظريات صحيح را بپذيرد و به آنھا الاقل برای ثبت در 

وان به ارزيابی از امپرياليسم، ارزيابی از يوگسالوی و به اين ارزيابی که عنوان نمونه می ته ب. اعالميه گردن نھد

  .اکنون در جنبش کمونيستی، رويزيونيسم خطر عمده است، اشاره کرد

که مبارزه با احکام انحرافی  راه راست نياورد ولی قدر مسلّم اينه البته اين مبارزات، حزب کمونيست شوروی را ب

  . آغاز شد و سپس در نھان و علنی ادامه يافت٢٠ ۀرخروشچف و يارانش از کنگ

من قبالً گفتم که در زمان . بورو به اوضاع و احوالی که مبارزه در آن جريان يافته اعتنائی ندارد» سند اصالح شده«

 و حتی تا مدتی پس از آن در تصّور ھيچ کس نمی گنجيد که حزب کمونيست اتحاد شوروی راه احياء ٢٠ ۀتشکيل کنگر

 اشتباھاتی تلّقی گرديد که با بحث و انتقاد ۀ به مثاب٢٠ ۀاحکام انحرافی کنگر. رمايه داری را در پيش گرفته استس

عالوه خروشچف  بعداً اعتراف کرد در زمانی که او و يارانش با حمالت به ه ب. رفيقانه اصالح آنھا ممکن می نمود

ويژه حزب کمونيست ه  توسط احزاب برادر ب٢٠ ۀد کنگرئيند به تأ ساختمان سوسياليسم چشم پوشيده بودۀ از ادامستالين

با توّجه به اين دو نکته بود که حزب کمونيست چين به استقبال خواست خروشچف و يارانش رفت . چين نياز مبرم داشت
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مع کمونيست  صحيح مبارزه در جۀبلکه از شيو» تاکتيکی«بود و نه » صوری«د نه ئياين تأ. د نمودئي را تأ٢٠ ۀو کنگر

  .خاست ھا برمی

  

    ـ ھمزيستی مسالمت آميز٢

برقرار و در واقع ) يا چند کشور(دنبال پيروزی انقالب سوسياليستی در يک ه ھمزيستی مسالمت آميز واقعيّتی است که ب

يستی را انقالب سوسيال) امپرياليستی يا ملّی(بورژوازی . تحميل می شود) پرولتاريا و بورژوازی(به دو طرف متنازع 

 نابودی آن را از سر بدر نمی کند ۀنمی پذيرد و چنانچه اين انقالب در اين يا آن نقطه از جھان موفّق گردد، ھرگز انديش

در مقابل، کشور سوسياليستی . و اين بدان معنی است که ھمزيستی مسالمت آميز شعار انديشه و عمل بورژوازی نيست

 ضد سوسياليستی است و بايد برای حفظ و رشد و تکامل خود ستراتژی و نوخاسته ھميشه در معرض تھاجم نيروھای

تاکتيک ھای مناسب و صحيحی در پيش گيرد تا از ھجوم اين نيروھا تا آن جا و تا آن زمان که امکان دارد درامان 

  .بماند

راتژی پيش از انقالب  ھمان ستماھيّت خود دولت پرولتری در ۀ کارگر به منظور حفظ و تقويت ھمه جانبۀستراتژی طبق

 انقالب سوسياليستی پرولتاريا تحت رھبری حزب خود سازمان می گيرد و ھمراه با متّحدين مطمئن و ۀدر مرحل. است

دست خود ه را تسخير می کند و قدرت حاکمه را ب موقّتی در موقع مساعد به دژ نيرومند بورژوازی يورش می برد، آن

 تکيه گاه انقالب در وحدت با پرولتاريا و ديگر توده ھای ۀلت پرولتری به مثابدر شرايط سوسياليسم، دو. می گيرد

استثمار شونده در کشورھای پيشرفته و در اتحاد با خلق ھای تحت ستم و با پشتيبانی ھمه جانبه از آنھا، سياست و مشی 

يوسته انقالبی نگاه دارد و تنھا اين ستراتژی قادر است محيط اجتماعی را پ. گسترش انقالب را در پيش می گيرد

در شرايطی که امپرياليسم . خاطر حفظ موجوديت خويش از ھجوم به کشورھای سوسياليستی باز دارده امپرياليسم را ب

کمر به نابودی سوسياليسم بسته و پيوسته برای تحقّق آن توطئه می چيند تکيه بر پرولتاريا و توده ھای انقالبی در 

دولت پرولتری به . اين ستراتژی در عين حال ستراتژی انقالب در مقياس جھانی است. سراسرجھان ضروری است

نيروھای انقالبی ياری می رساند و انقالب پرولتری يا ضد امپرياليستی تکيه گاه انقالب را ثبات و دوام می بخشد و اين 

ت خارجی مبتنی بر اين اصل سياس.  سياست خارجی کشور سوسياليستی استۀھمان انترناسيوناليسم پرولتری، پاي

سياست حفظ، مداومت و گسترش سوسياليسم يعنی سياستی انقالبی و در انطباق با خصلت پرولتری کشور سوسياليستی 

  .است

کشور سوسياليستی ھمزمان  در پی آنست که با کشورھای امپرياليستی روابط سياسی، اقتصادی و فرھنگی برقرار کند، 

ا بر عھده بگيرد با آگاھی از اين امر که ھمزيستی مسالمت آميز به تنھائی ھرگز سوسياليسم دفاع از صلح و ھمزيستی ر

  . انقالبی را نمی گيردۀرا از تعرض امپرياليسم مصون نمی دارد،  با آگاھی از اين امر که ھمزيستی جای مبارز

 ءکشور سوسياليستی که با سرعت نيروھای مولّد خود را رشد می دھد، سطح زندگی ماّدی و فرھنگی توده ھا را ارتقا

می بخشد، بنيه و نيروھای دفاعی خود را نيز از لحاظ کمی و کيفی تقويت می کند ولی تا زمانی که يگانه کشور 

ش بر نيروھای امپرياليسم  اتا زمانی که نيروھای دفاعیطور کلّی ه  سرمايه داری است يا بۀسوسياليستی و در احاط

  . برای ثبات و بقاء آن نيستینمی چربد تضمين

 بعد از انقالب ترکيبی از سه جزء فوق بود که در آنھا انترناسيوناليسم ۀسياست خارجی اتحاد شوروی در نخستين دور

کس  صيب پرولتاريا و نيروھای انقالبی گرديد بر ھيچموفقيّت ھائی که بر اثر اين سياست ن. پرولتری نقش کليدی داشت

  .پوشيده نيست
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اّما اگر .  بر اين سياست خارجی آگاھی نداشتند؟ يقين است که داشتندستالينآيا سران اتحاد شوروی پس از درگذشت 

  : حقايق را زير پا می گذارد و بر آن می شود کهۀ ھم٢٠ ۀکنگر

ھای دارای رژيم ھای مختلف خط مشی عمومی سياست اصل ھمزيستی مسالمت آميز ميان کشور«

. ص» اسناد و ديدگاه ھا«(»                                خارجی اتحاد شوروی بوده است و خواھد بود

٥١٢(  

مبر اعالم می دارد که ھمزيستی مسالمت آميز  سپت٢٣عمومی سازمان ملل متحد در  مجمع ۀاگر خروشچف در اجالسي

 ١ ۀشمار» صلح و سوسياليسم «ۀو اگر روميانتسف در مجل»   کنونی گرددۀصلی و اساسی زندگی جامعقانون ا«بايد 

  :می نويسد) ١٩۶٢(

 مسائلی است که در برابر مھمترين راه قابل قبول برای حّل بھترين و يگانهھمزيستی مسالمت آميز «

  )تکيه از من است(» .جامعه قرار دارد

راه حّل مھمترين مسائل يعنی، مبارزات انقالبی و انقالبات سوسياليستی و ضد امپرياليستی، و بنابر اين بھترين و يگانه 

تنھا تعبيری که می توان داشت اينست که رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی از . ھمزيستی مسالمت آميز است

 طبقاتی ۀده، به انقالب و مبارزدور افکنه ھمزيستِی مسالمت آميز لنينی عدول کرده، انترناسيوناليسم پرولتری را ب

 اين کجرويھا مھر ۀحزب توده بر ھم. خيانت ورزيده و سازش با بورژوازی امپرياليستی را ھدف خود قرار داده بودند

  : مردم می نويسدۀماھنام. فتدز رھبران شوروی خود نيز جلو می ازند و در مسابقه ا د میئيتأ

ھر قدر ھم از لحاظ  مقدم شمردن ھر شعار ديگری، یشرايط کنونبنابر اين مسلّم است که در «

 با اھميت باشد نمی تواند معنی ديگری  خلق ھا عليه امپرياليسمۀنھضت بين المللی کارگری و مبارز

»                . مبارزه يعنی سياست صلح و ھمزيستی مسالمت آميز داشته باشدۀجز کم بھا دادن به شعار عمد

  )تکيه از من) (۵۴پنجم، شماره  ۀ مردم، دورۀماھنام(

 انقالب سوسياليستی و ۀيعنی شرايط حکمرانی خروشچف و برژنف و شرکاء بايد فاتح» شرايط کنونی«با اين ترتيب در 

 ۀآنگاه معلوم نيست علّت وجودی حزب توده و بوروی کميت. آزادی و استقالل ملّتھای زير يوغ امپرياليسم را خواند

  مرکزی چيست؟

 ايران از ھمزيستی مسالمت آميز رھبران شوروی با حرارت جانبداری می کند و تالش ۀ چرا حزب تودراستیه ب

 ھمزيستِی مسالمت ۀ مسائل کنونی جھان بنماياند؟ در پشت پردۀرا کليد حّل ھم که آن کار می برد برای آنه فراوانی ب

  آميز چه مقاصد ناپاکی نھفته است؟

  :که از بحث در ھمزيستی مسالمت آميز نتيجه گيری می کند چنين می نويسد مرکزی آنجا ۀبوروی کميت» سند«

 انقالب جھانی ۀھمزيستی مسالمت آميز دارای محتوای انقالبی و جزئی از تاکتيک انقالبی پروس«

  )۵٠٨٩. ص(» است

خود راه ه رديدی ب انقالب و انقالبی سه بار تکرار شده تا مبادا کسی در خصلت انقالبی ھمزيستی مسالمت آميز تۀواژ

 انقالبی برای تحقّق انقالب آنھم انقالب جھانی زائد است کافی است ھمه در پشت ۀو اگر چنين است، مبارز!! دھد

در دنبال اين عبارات انقالبی .  عمل بپوشدۀکه انقالب جام ھمزيستی مسالمت آميز محکم و استوار بايستند برای آن

  :رسد ز را بر می شمرد و بدين جا میمزايای انقالبی ھمزيستی مسالمت آمي

دور انداخته اند، به ه با کمکھای سياسی و اقتصادی دائم التزايد به کشورھائی که يوغ استعمار را ب«

شکل و با شرايطی که با منافع آنھا بيشتر تطابق دارد و به رشد و تکامل آنھا در راه سوسياليسم 

  )ھمانجا(»     .کمک می کند
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البتّه اين !! و اقتصادی به دولتھاِی بورژوائِی کشورھاِی عقب مانده برای ھموار کردن راه سوسياليسمکمک ھای سياسی 

سياست نو استعماری سوسيال امپرياليسم شوروی راه سوسياليسم را ھموار نمی کند و نمی تواند ھموار کند ولی اين 

ورد و چنانکه ديديم موفقيّت ھائی نيز  آوی درمیصورت مناطق نفوذ سياسی و اقتصادی امپرياليسم شوره کشورھا را ب

اين ھمان خوابی است که حزب توده برای ايران می ديد، ھمان سياستی است که کيانوری در . نصيب شوروی گرديد

رسيدن حزب «طوری که در ھمان زمان شنيدم ه رأس حزب پس از انقالب در قبال جمھوری اسالمی اِعمال کرد و ب

صورت کابوسی ه اين خواب خوش ب. »طول نمی انجاميده بيش از شش ماه ب» سوسياليسم«ستقرار توده به قدرت و ا

 من می. نابودی جسمی و نابودی وجدانی: را به بی آبروئی و نابودی سوق داد  ايران و سران آنۀدرآمد که حزب تود

رده اند آن را بگويند که آنھا می دانم که شکنجه گران ريشو و نمازخوان با شکنجه ھای وحشتناک آنھا را وادار ک

با واقعيّت بود و ايکاش سازمان اّما اين اعترافات که من در برابر صحنه تلويزيون ديدم و شنيدم در انطباق . خواستند

  .ب به ھمين ھا قناعت ورزيده بود. ج. ک

  

  »اشکال گذار به سوسياليسم« ـ ٣

سخن بر سر .  که واقعيّت را دگرگونه جلوه دھد  شده برای آنکار گرفتهه  رموز تخطئه و تحريف بۀدر اين مبحث ھم

دست پرولتاريا جز از طريق اِعمال قھر امکان پذير ه اينست که در دنيای کنونی انتقال قدرت از دست بورژوازی ب

ت برای را که نگھبان و حافظ آنند درھم شکس بايد دستگاه دولتی بورژوازی و از ھمه مھمتر نيروھای مسلّح آن. نيست

نگاھی گذرا به کشورھای جھان کنونی نشان می دھد که دولت ھای . زير آورده که بورژوازی را از مسند قدرت ب آن

آيا ابلھانه نيست که اين دولت ھا . وجود آورده انده بورژوائی چه نيروی عظيمی برای حفظ و صيانت نظام خود ب

   کارگر واگذارند؟ۀبقرا به ط روزی داوطلبانه از حکومت چشم بپوشند و آن

مارکسيسم بحّق و بدرستی به . در جامعه ای که آبستن انقالب سوسياليستی است فقط قھر مسلّح می تواند مامای آن باشد

که  انقالب سوسياليستی از طريق انتخابات پارلمانی يا ھر طريق مسالمت آميز ديگر باور ندارد، باور ندارد برای آن

را در برابر ديدگان پرولتاريا به  ياليسم سرابی بيش نيست، سرابی که اپورتونيست ھا آنگذار مسالمت آميز به سوس

دست آورد و حتی روزی به سوسياليسم ه نمايش می گذارند تا به او بباورانند که از طريق رفورم می توان ھمه چيز ب

  .رسيد

ر ھم بتوان استثنائی بر آن تراشيد که در گذار قھرآميز برای تعويض قدرت سياسی قانون انقالب سوسياليستی است اگ

حزب توده تمام . جھان کنونی از محاالت است،  استثناء را نمی توان نه به جای قانون گذاشت و نه ھم ارز آن قرار داد

اشکال «ھمين عنوان . جای قانون يا حداقل در رديف قانون بگذارده  را بءکه استثنا کار می برد برای آنه ھّم خود را ب

و  (٢٠ ۀحزب توده که احکام ضد مارکسيستی کنگر. که در سند آمده، نشانی از اين تالش است» گذار به سوسياليسم

 احکام ۀحزب کمونيست اتحاد شوروی را پذيرفته ناچار بايد در پی توجيه آن باشد، ناچار بايد آنھا را به مثاب) ٢٢

دست ه منطق و استدالل نيست چون عقل سليم جز به قانوِن دست بتالش او برای اين توجيه بر اساس . مارکسيسم بنماياند

کار گرفته اينست که در آثار بزرگان مارکسيسم ه روشی که حزب توده ب. گشتِن قدرت از طريق قھر رأی نمی دھد

 ھم قطار کند آنھا را بيرون بکشد، در کنار. بگردد و بيابد در کجا لنين به امکان راه مسالمت آميز انقالب اشاره ای دارد

 حزب توده که در زوايای آثار لنين در جست. و نتيجه بگيرد که لنين به گذار مسالمت آميز انقالب نيز اعتقاد داشته است

   :دارد  اپورتونيستی است گويا نابينا است و نمی بيند که لنين با صراحت اعالم میۀجوی توجيه يک انديشو 

  »زی با دولت پرولتاريا محال استبدون انقالب قھری تعويض دولت بورژوا«
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اين .  ناگزيری انقالب قھرآميز مربوط به دولت بورژوازی استۀآموزش مارکس و انگلس دربار«

و . بدھد) ديکتاتوری پرولتاريا(جای خود را به دولت پرولتری » زوال«دولت نمی تواند از طريق 

  »د انجام پذيرد عمومی فقط از طريق انقالب قھری می توانۀاين عمل طبق قاعد

آموزش تمام   ۀ انقالب قھر آميز به توده ھا ـ و ھمانا اين انديشه ـ پايۀ انديشاينلزوم تلقين منظم «

گرايش ھای سوسيال ـ شوينيستی و کائوتکيستی که اکنون تفّوق يافته اند . مارکس و انگلس است

طور ه نگلس در آنجا بخيانت شان نسبت به آموزش مارکس و ا) وجه مناسب حال است ـ فروتن(

  )تکيه از لنين است(»  ترويج را از ياد می برندايننمايان بروز می کند که طرفداران آنھا اين تبليغ و 

  آيا در اين اظھارات کمترين اثری از گذار مسالمت آميز انقالب احساس می شود؟

چنانچه در يک کشور بزرگ و : ورد آب مید شکل مسالمت آميز انقالئي مرکزی اين نظر لنين را در تأۀسند بوروی کميت

پھناور پرولتاريا زمام امور را در دست گيرد و سوسياليسم را مستقر گرداند، بورژوازی کشورھای کوچکی که در 

اّما ما . سود پرولتاريا صرف نظر کنده طور استثناء داوطلبانه از قدرت به سر می برد ممکن است به ھمسايگی آن ب

ی را می شناسيم، کشوری واقعاً پھناور که برای نخستين بار به ساختمان سوسياليسم دست يافت، اّما  اتحاد شوروۀنمون

دولت ھای ھمسايه او چه در اروپا و چه در آسيا نه تنھا از قدرت دست برنداشتند بلکه کمربندی آھنين گرد اتحاد 

آيا اين نمونه بر . ن گذشتن از آن را نداشتندوجود آوردند که حتی افکار سوسياليستی و  مارکسيستی امکاه شوروی ب

   مرکزی ناشناخته بود؟ۀبوروی کميت

بر امکان مسالمت آميز و و انقالب اکتبروریجويد که در فاصله ميان انقالب ف  لنين استناد میۀسند باز ھم به اين گفت

  .انتقال قدرت وجود داشت ولی از بخت بد اين امکان نيز به واقعيّت درنيامد

 نيز اشاره دارد که دولت سوسياليست به کمونيست ھائی که در زندان نشسته بودند ١٩١٩ به انقالب مجارستان در سند

بدين ترتيب دولت کارگری زاده شد که وسائل توليد را به مالکيت اجتماعی . دست گيرنده پيشنھاد کرد که حکومت را ب

ھر تقدير ه  نظر بگيريم که اين واقعيّتی انکار ناپذير است ولی بيک آن در. اين دولت ديری نپائيد و فرو پاشيد. درآورد

ه تمام تالش حزب توده اينست که استثناء از قانون را ب. را می گيرد استثناء نه قانون کلّی را نفی می کند و نه جای آن

» سند«لنين، که . نده باشد ذھن و فرض باقی ماۀجای خود قانون بنشاند خواه اين استثناء واقعيّت يافته يا فقط در عرص

 تمام آموزش مارکس و ۀپاي«که »  انقالب قھر آميز به توده ھاۀتلقين منظم انديش«چپ و راست به او استناد می کند، از 

سخن می گويد و حزب توده در گوشه کنارھای تاريک آثار او به کند و کاو می پردازد تا استثنائی بيابد و » انگلس است

ديدگان توده ھا بگذارد و آنھا را برای انقالِب مسالمت آميِز خروشچف از طريق انتخابات پارلمانی آماده را در برابر  آن

ھر آنکس که راه مسالمت آميز انقالب را برگزيند ديگر . گرداند، و اين جز قربانی کردن لنين در پای خروشچف نيست

پارلمانی و راه درھم کوبيدن دستگاه دولتی بورژوازی با راه انتخابات . نمی تواند ھوادار مشی قھرآميز انقالب باشد

باالخره انتقال قدرت سياسی يا از . ند و اين دو را ھمزمان ممکن نيست در يکجا جمع کرداديگر اعمال قھر منافی يک

ار طريق درھم کوفتن دستگاه دولتی و نيروھای مسلّح آن با استفاده از قھر مسلّح است که در اين حال سخن از گذ

که در اين صورت چه جای ) که سرابی بيش نيست(مسالمت آميز ياوه گوئی است و يا از طريق انتخابات پارلمانی است 

  .باور داشتن به قھر است

زمايد و ھر آنگاه که اطمينان يافت که از اين راه نمی توان به  آممکن است گفته شود که حزب راه پارلمانی را می

اِشکال قضيه در اينجا است . باور داشتن به ھر دو راه قابل قبول تر است.  مسلّح خواھد رفتدنبال قھره مقصود رسيد ب

. راه انقالب می تواند اين باشد يا آن يا ھم اين و ھم آن: دست نمی دھده که جمع اين دو ھيچ درکی از قانونمندی پديده ب
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 در مارکسيسم قھر قانون انقالب است ولو آن. ی است تفّکر را رد می کند چون در پی کشف قانونمندۀمارکسيسم اين شيو

  .که بتوان راه مسالمت آميز را نيز مفروض داشت

حزب توده از اپورتونيست ھای انترناسيوناِل دّوم راه مسالمت آميز انقالب را می گيرد و از مارکسيسم راه قھر آميز و 

 که مارکسيسم را با آن (Eclectisme)التقاطی است  تفّکر ۀاين التقاط را مشی خود قرار می دھد و اين ھمان شيو

د مشی خود به لنين استناد می جويد که او نيز به راه مسالمت آميز انقالب اعتقاد داشته است ئيحزب در تأ. مناسبتی نيست

  : نويسد مورد بحث چنين میۀلأاّما لنين خود در ھمين مس.  دارد تفّکر التقاطی متّھم میۀو در واقع لنين را به شيو

 اکلکتيسم جمع می کنند يعنی بی مسلکانه و سفسطه جويانه به ۀکمک شيوه معموالً اين دو را ب«

از . مطالبی را از فالن و بھمان مبحث بيرون می کشند) يا برای خوشامد خداوندان مکنت(دلخواه 

 می را در نخستين صف قرار» زوال«صد مورد، نودونه مورد و شايد ھم بيشتر ھمان موضوع 

نام مارکسيسم جا ه وقتی بخواھند اپورتونيسم را ب... اکلکتيسم جايگزين مارکسيسم می شود. دھند

عنوان ديالکتيک وانمود شود زيرا ه بزنند، بھترين راه برای فريب توده ھا اينست که اکلکتيسم ب

مايالت  تۀ اطراف و جوانب پروسه، ھمۀيد و گوئی ھم آبدينطريق رضايت  خاطر کافی فراھم می

 انقالبی و ۀگونه نظري  تأثيراِت متضاد ملحوظ گشته است، حال آنکه اين شيوه ھيچۀتکامل، ھم

  » دست نميدھده  تکامل اجتماعی بۀجامعی برای پروس

  )۵٢۵. زبان فارسی در يک جلد، صه منتخب آثار ب                     (

 طبقاتی در مقاطع مختلف مبارزه ۀ اشکال و طرق مبارزبرای رفع ھر گونه مغلطه بايد اضافه کنم که صحبت بر سر

توان اين يا آن شکل، يا اشکالی با ھم مورد استفاده قرار  اين اَشکال متنوع اند و بر حسب شرايط و موقعيّت می. نيست

 حساس و ۀصحبت بر سر انقالب است، بر سر تصّرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا است، بر سر اين لحظ. گيرد

  .شت ساز مبارزه استسرنو

دور می افکند و اينگونه ه  شمسی دو اصل ھمزيستی مسالمت آميز و گذار مسالمت آميز را ب١٣۵۴حزب توده در 

اّما چه موقع اين . کند که رژيم شاه با سياست اعمال زور و فشار جائی برای مسالمت باقی نگذاشته است استدالل می

 در زمان پيش از کودتا ـ تا چه رسد به پس از آن ـ جز اعمال قھر روش ا با زبان زور سخن نمی گفت؟ او حترژيم

 حزب کمونيست ٢٠ ۀديگری نمی شناخت و اگر چنين است ـ که چنين است ـ آنگاه نمی بايست گذار مسالمت آميز کنگر

  . پذيرفت،وضوح ضد مارکسيستی استه اتحاد شوروی از طريق انتخابات پارلمانی را که ب

 حزب توده راه مسالمت آميز انقالب را مشی عمومی خود قرار نداده بود به اين علّت که در پلنوم نھم اين ادعا که

 بررسی راه قھرآميز صادر کرد، بايد بگويم که اين قطعنامه ساختگی است و پلنوم نھم چنين قطعنامه ۀقطعنامه ای دربار

  .گی بيش نبودآنچه که حزب از آن ياد می کند در واقع نيرن. ای صادر نکرد

 لزوم نبرد مسلّحانه عليه رژيم ۀ ايران گزارشی در بارۀ شعبۀ پلنوم نھم من به عنوان يکی از اعضای سه گانۀدر آستان

با کمال . را در گزارش خود به پلنوم نھم بگنجاند عنوان نظر خود به رادمنش دادم که آنه شاه و بررسی جوانب آن ب

ت أکامبخش در ھي. شرحی در ھمين موضوع برای درج در پرونده قلمی کرده استتعجب متوّجه شدم که کامبخش نيز 

او در مقامات حساس ھميشه حضور داشت ولی نه . وليتؤوليتی نداشت، دبير بود ولی بدون داشتن مسؤدبيران اصالً مس

ا عملی در تضاد با عنوان مقام دّوم، تعّجب من از اين بود که کامبخش که بدون شک رأی يه ول بلکه بؤدر سّمت مس

وضوح ه  ضد رژيم افتاده که بهسياست و مشی شوروی نمی توانست داشته باشد چگونه به يکبار به ياد نبرد مسلّحانه ب

  .در تعارض با سياست ھمزيستی مسالمت آميز نسبت به ايران بود
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 و طبيعتاً پلنوم ھم نمی باری پلنوم کار خود را آغاز کرد و رادمنش در گزارش موضوع را به سکوت برگزار کرد

توانست در موضوعی که طرح نشده و بنابر اين اطالعی از آن ندارد، قطعنامه صادر کند آنچه که شگفتی مرا دو چندان 

را بر زبان آورد و » منيم تکليفين وار« مشھور ۀ ھمان جملئیکرد، اين بود که در ساعات پايانی کار پلنوم، غالم يح

  نبرد مسلّح را در دستور کار خود بگذارد و به کميسيونی مأموريت دھد تا آنۀت اجرائيه مسئلأ ھيپيشنھاد او اين بود که

  .را ھمه جانبه بررسی کند اين پيشنھاد به اتفاق آراء تصويب شد و برای من مسلّم بود که کاسه ای زير نيم  کاسه است

رکب از اسکندری، فروتن و کيانوری مأموريت ت اجرائيه منتخب بنابر تصميم پلنوم به کميسيونی سه نفری مأھي

وليت آن با اسکندری بود بحث ھای مقدماتی صورت ؤدر کميسيون که مس. مطالعه و تدارک نبرد مسلّح را واگذار کرد

من به اتحاد شوروی سفر کردم در مسکو و . عمل آيده گرفت و قرار شد با عده ای از رفقای سازمان افسری مشاوره ب

گزارش ھای خود . سفرھائی نيز به رومانی و چکوسلواکی داشتم. ا رفقائی از سازمان افسری مذاکره نمودمتاجيکستان ب

  مورد نظر درگيرد اسکندری پرونده را ۀمسألاّما بدون آنکه بحثی در . را با نتايج حاصل در اختيار کميسيون گذاردم

تظار نبود، اعتراض کردم که طبيعتاً نمی توانست به جائی که اين تصميم برايم بيرون از ان مختومه اعالم داشت، با آن

 ضد رژيم شاه ه مسلّح بۀ مبارزۀوليتی داشته باشد گزارشی در بارؤکه مس کامبخش بدون آن: يک آن تصّور کنيد. برسد

شنھاد بررسی  در پايان پلنوم پيئیول شعبه به پلنوم بازتابی نمی يابد، غالم يحؤدھد که در گزارش مس  ايران میۀبه شعب

ھمين کافی است برای درک اين امر که اين يکی .  مسلّح را می دھد که مورد قبول پلنوم قرار می گيردۀو تدارک مبارز

کار ه  مھاجرت از جانب گردانندگان سياست شوروی در درون حزب و رھبری آن بۀاز آن نيرنگھائی است که در دور

 خوابيده بود؟ فکر می کنم حزب می خواست برای پوشانيدن اپورتونيسم چه ھدفی در پشت اين نيرنگ. گرفته شده است

ناشی از وابستگی خود، نشانی برای روز مبادا باقی گذارد که راه قھرآميز سرنگونی رژيم شاه را از نظر فرونگذاشته 

  .است

در اسناد » ت خاصی تلّقی می کنداھميّ «را با  که پلنوم گويا آن نام پلنوم نھم جعل شده و با آنه اين ھم قطعنامه ای که ب

  :اين پلنوم اشاره ای ھم به آن نيست

 امکانات استفاده از شيوه ھای غير مسالمت آميز را برای ۀ ھمه جانبۀ مرکزی مطالعۀپلنوم نھم کميت«

ت اجرائيه أبرانداختن رژيم کودتا و استقرار حکومت  ملّی با اھميّت خاصی تلقّی می کند، پلنوم به ھي

دھد که حداکثر در عرض شش ماه تمام جوانب اين امر را مورد بررسی قرار دھد و  يت میمأمور

کند که در صورت وجود شرايط مساعد استفاده از  پلنوم تأکيد می. تصميمات ضروری را اتّخاذ نمايد

  »اين طريق ضروری است

  :يد آ مرکزی چنين میۀدنبال متن قطعنامه در سند بوروی کميته ب

 ۀ مرکزی بود که کميسيون مخصوصی برای بررسی ھمه جانبۀمين تصميم پلنوم کميتبر اساس ھ«

  » تشکيل گرديد و يک سلسله مطالعات و مشاوراتی در اين زمينه صورت گرفتمسألهاين 

  :و نتيجه می گيرد

 بيستم اختيار کرده حتماً ۀاگر حزب ما راه تحّول مسالمت آميز را از پيش و حتی پس از کنگر«

  »به چنين مطالعاتی نبودمحتاج 

عمده اجرای مشی نبرد مسلّحانه است که نه . مطالعات که قدغن نيست، به ھمزيستی مسالمت آميز نيز برنمی خورد

 مطالعات و مشاورات را پس از پلنوم نھم بدون ۀافتند و پروند يت اجرائيه استفاده از آن را ضروری نمیأبورو و نه ھي

که خواھد آمد در انطباق با ھمزيستی دوگانه  مشی حزب چنان.  آن به بايگانی سپردندۀرھيچ بحث و اظھار نظری دربا

  .می شود و مشی آن از ريشه دگرگون می گردد» خواب نما« است که حزب ١٣۵۴فقط در . باقی ماند
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  »تضاد اساسی دوران ما«ـ ۴

 جھان برگزيده و اين عنوان را با نيّت  مرکزی برای بحث در تضادھای کنونیۀبوروی کميت» سند«اين عنوانی است که 

منظور، اثبات اين ادعای واھی است که تضاد اساسی جھان کنونی يکی بيش . يک بحث علمی به پيش نکشيده است

و کشورھای ) و اتحاد شوروی در رأس آنھا(نيست و آن، تضاد ميان دو نظام اجتماعی متضاد کشورھای سوسياليستی 

  .می اندازد» دوران«نظور چنگ در مفھوم بدين م. سرمايه داری است

 کارگر در مرکز آن قرار دارد، دورانی که طّی ۀدوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم است که طبق» دوران ما«

خود اختصاص خواھد داد و سوسياليسم ه زير خواھد کشيد، دولتمداری را به آن پرولتاريا بورژوازی را از قدرت ب

ھمين نقش را بورژوازی طّی بيش  از يک سده در قبال فئودالھا و فئوداليسم بازی کرد و . ھد گرفتجھان را فراخوا

 بورژوازی ۀشاخص اين دوران طبق. ی شمالی مستقر گردانيدامريکانظام سرمايه داری را در سراسر اروپای غربی و 

بقاتی پرولتاريا و بورژوازی عالمت  طۀکه يک مفھوم زمانی است با مبارز» دوران«حزب توده ميان » سند«. بود

از آن بدتر، اين يگانه تضاد را نيز در . تساوی گذاشته و اين مبارزه را تجلّی يگانه تضاد اساسی دوران نمايانده است

سخن از » سند«البتّه در متن . شکم اتحاد شوروی جای داده و مبارزه پرولتاريا را در سراسر جھان به ھيچ گرفته است

ولی با روی کار آمدن خروشچف و . است که ھمه کشورھای سوسياليستی را دربر می گيرد» وسياليستیسيستم س«

ه راه افتادند به دنبال اتحاد شوروی به تدريج و طّی چند سال ، کشورھای سوسياليستی شرق اروپا که به ياران او ب

سيستم «روی درآمدند اصطالح  سياسی، اقتصادی و نظامی شوۀصورت اقمار و کشورھای وابسته و تحت سلط

تقسيم «اقتصادی » تئوری« تام و تمام اتحاد شوروی بر اين کشورھا است ۀترفندی برای پوشانيدن سلط» سوسياليستی

ھريک از کشورھای سوسياليستی ـ البتّه به استثنای » حاکميت محدود«سياسی » تئوری«سوسياليستی و » بين المللی کار

  .اللی برای اين کشورھا باقی نمی گذارداتحاد شوروی ـ ديگر استق

  :کار رفته چنين استه که ب» استداللی«                                عصاره و چکيده 

  دوران ما دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم است؛

  تضاد ميان سيستم سوسياليستی و سيستم سرمايه داری ھمان تضاد پرولتاريا و بورژوازی است؛

متراکم ترين نمودار «دوران تضاد دو سيستم سوسياليستی و سرمايه داری است، تضاد اساسی که » دوران ما«نابر اين ب

 بين المللی ۀخصوص در صحنه است و در نتيجه مشی و سياست اتحاد شوروی ب» تمام تضادھای اجتماعی کنونی جھان

 ۀ طبقۀاز اينرو وظيف. يسم در سراسر جھان نخواھد بودلھا است و فرجام آن نيز جز استقرار سوسيالکحالّل ھمه مش

دنبال اتحاد شوروی بروند و تحت رھنمود وی قرار گيرند تا ه کارگر و خلق ھای تحت ستم در سراسر جھان است  که ب

  .سرانجام از نعمت و برکات سوسياليسم بھره مند گردند

. ھای ستمکش را تحت يوغ امپرياليسم شوروی درآورد کارگر و خلق ۀحزب توده با اين نيرنگ در پی آنست که طبق

  :جويد  مرکزی به سوسلوف استناد میۀبوروی کميت» سند«

امروز عمالً نه تنھا در اين واقعيّت مسلّم است که کشورھائی که سوسياليسم در آنھا پيروز گرديده «

 اين کشورھا نه .دارندرأس نيروھای سوسياليستی بلکه در رأس تمام نيروھای ترقی خواه جھان قرار 

باشند که انديشه  تنھا رھنمون تکامل اجتماعی تمام جامعه انسانی اند بلکه نيروی ماّدی توانائی می

 توليد ماّدی که ۀسازند، مبارزه را ارشاد می کنند و در عرص ھای مارکسيسم ـ لنينيسم را متجلّی می

  »ورند آ شکست وارد می اساسی و قاطع فعاليّت انسانی است بر سرمايه داریۀعرص

  )تکيه از من است) (۵١۶. ھمانجا، ص                                                                                                  (

  )ھمانجا(» يد آصورت عامل قطعی در تکامل جامعه بشری درمیه سيستم جھانی سوسياليسم ب«
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ه اتحاد شوروی را ب» دوران ما«که در  کار می گيرد برای آنه ونه تحريف و تقلّب را ب مرکزی ھمه گۀبوروی کميت

 اتوده ھای زحمتکش سراسر جھان و حت کارگر و ۀطبق.  مبارزه بنشاندۀ کارگر بگذارد، وی را بر بلندترين قلّ ۀجای طبق

که  ی مارکسيسم ـ لنينيسم بنماياند برای آن او درآورد، اتحاد شوروی را تجلّ ۀزير نفوذ و سلطه را ب» نيروھای ترقيخواه«

رسوخ کند و سياست نو استعماری خود را در زير پوشش سوسياليسم به » جھان سوم«با اين نقاب بتواند در کشورھای 

  .پيش ببرد

ه ب مطلق را بيھوده ۀ نادانی مطلق ـ و کلمۀ، تضاد اساسی و عمده به پيش کشيده نشان»تضاد «ۀدربار» سند«بحثی که 

من در اينجا .  مرکزی از اين قانون مرکزی ديالکتيک مارکسيستی استۀ نادانی مطلق بوروی کميتۀکار نمی برم ـ نشان

  . احتراز ورزيده ام،نيز از بحث در مسائل تئوريک که در چارچوب اين نوشته نمی گنجد

  

 

 


