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"افسانه سرمايهداري در شوروي" و يا واقعيت تحول رويزيونيستي
"در واقع اين مطلب بر هيچ كس پوشيده نيست كه فعﻼ دو جريان در سوسيال
دموكراسي بينالمللي معاصر تشكيل شده است كه آتش مبارزه بين آنها گاهي
برافروخته و با شعله پرفروغي مشتعل ميگردد و گاه خاموش گشته و در زير
خاكستر "قطعنامهها"ي وزين "در باره متاركه" نهفته ميشود .چگونگي جريان
"نوين" را كه به ماركسيسم "كهنه و دگماتيك" با نظر "تنقيد" مينگرد،
برنشتين با صراحت كافي بيان نموده و ميلران هم آنرا نشان داده است.
سوسيال دموكراسي بايد از حالت يك حزب انقﻼب اجتماعي خارج شده به يك
حزب دموكرات اصﻼحات اجتماعي بدل گردد .برنشتين اين خواست سياسي را
با آتشبار كاملي از دﻻئل و نظريات "نوين" كه داراي توافقي بهقدر كافي موزون
ميباشند ،احاطه نموده است .امكان استدﻻل علمي سوسياليسم و اثبات لزوم و
ناگزيري آن از نقطه نظر درك مادي تاريخ انكار شده است؛ واقعيت فقر و فاقه
روز افزون و پرولتاريا شدن و تشديد تضادهاي سرمايهداري انكار شده است؛
حتي خود مفهوم "هدف نهائي" نيز بيپايه و اساس قلمداد شده و ايده
ديكتاتوري پرولتاريا بدون چون و چرا رد شده است؛ تباين اصولي ميان ليبراليسم
و سوسياليسم انكار شده است؛ تئوري مبارزه طبقاتي نيز كه گويا با يك جامعه
دقيقا دموكراتيكي ،كه بر طبق اراده اكثريت اداره ميشود ،تطبيق ناپذير است -رد
شده است و قس عليهذا".
)لنين چهار جلدي فارسي جلد اول قسمت اول مقاله "چه بايد كرد؟" صفحات
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پيشگفتار
براي ورود به بحث و كالبد شكافي برنامه سياسي حزب توده ايران در عرصه ايران و جهان ،ﻻزم است كه خواننده با
سابقه امر آشنا شود تا بهتر بتواند مسير تغييرات و تحوﻻت در مواضع سياسي اين حزب را تعقيب نمايد .برنامه و خط
مشي كنوني حزب توده ايران ،ادامه همان برنامههاي گذشته است كه به تدريج و بنا بر مصلحت زمان بيشتر ماهيت
رويزيونيستي خويش را نشان ميدهد و به جائي خواهد رسيد كه ماركسيسم – لنينيسم را ميبوسد و بههمراه ديكتاتوري
پرولتاريا و مبارزه انقﻼبي ،آنرا رسما كنار ميگذارد .حزب كار ايران)توفان( قصد دارد در اين نقد نخست زمينه هاي
تئوريك انحرافات حزب توده ايران مبتني بر آنچه كه ماركسيسم لنينيسم به ما ميآموزد ،سپس سازشكاري سياسي و
رفرميسم آنرا به صورت مشخص در برنامهاش نشان دهد .بدون داشتن اين محملهاي تئوريك و آشنائي هر چند
محدودي با دانش ماركسيسم لنينيسم ،براي خواننده مقدور نخواهد بود ماهيت شعبدهبازي و انحرافات رويزيونيستي
حزب توده ايران را درك كند.
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نقش حزب توده ايران در ايجاد تشتت فكري
حزب توده ايران برنامهاي تدوين كرده است كه شامل دو قسمت اساسي است .بخش نخست اين برنامه بررسي علل
فروپاشي شوروي و جمعبندي از آن در مورد پذيرش "سوسياليسم نوع جديد" و بخش دوم برنامه شامل بررسي ايران و
سياست حزب توده ايران در برخورد به رژيم جمهوري اسﻼمي در گذشته و حال است.
حزب كار ايران)توفان( به تك تك اظهارات حزب توده ايران و همدستي آنها با رژيم جمهوري اسﻼمي در خدمت
مطامع شوروي نميپردازد ،زيرا از حوصله اين بررسي خارج است و براي خوانندگان تكراري و كسل كننده خواهد بود .ما
تﻼش خود را محدود به اين ميكنيم كه دروغها و نادرستيها و دوپهلو گوئيها ،كتمان حقايق گذشته و انحرافات كنوني
ايدئولوژيك و سياسي اين حزب رويزيونيستي را براي كمونيستها و طبقه كارگر ايران روشن كنيم .حزب توده ايران در
برنامهاش با تحليل مسايل جهاني و به ويژه نقش امپرياليسم آمريكا و ناتو ،توسل به خواستهاي دموكراتيك و مطالباتي
مردم ايران -كه ديگر كسي نميتواند منكر آنها باشد -عمﻼ كتابچهاي منتشر ميكند كه در ﻻبﻼي راست و دروغ و
عموميگوئيهاي غير قابل انكار ،اساس مسئله گم شود .وظيفه ما در اين بررسيها اين است كه اين صفآرائي براي
ايجاد تشت فكري را برمﻼ كنيم .به اين جهت بايد معلوم شود كه اين حزب چه ميگفته ،حال چه ميگويد و چرا در
مورد نظريات گذشته خود سكوت ميكند و آنها را به نقد نميكشد و علت تغيير و "تصحيح" كردن آنها را بيان نميكند
و طوري جلوه ميدهد كه گوئي اتفاقي نيفتاده است .حال حزب توده ايران تئوريهاي كهنه را در قالب پوسته "نوين"
جا ميزند و طوري جلوه ميدهد كه اين نظريات كنوني همه آموزههائي از گذشته و مبتني بر جمعبندي از آنهاست.
حزب توده ايران در تمام دوران مبارزه ضد رويزيونيستي در كنار رويزيونيستهاي شوروي بود و از نظريات آنها بر ضد
كمونيستها و در ايران بر ضد "سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان" دفاع ميكرد .حال كه شوروي فروپاشيده است
انكار نظريات نادرست رويزيونيستها ممكن نيست .حزب توده ايران به جاي اينكه از خود انتقاد كند و بهپذيرد كه در نبرد
عظيم ايدئولوژيك اين كمونيستهاي توفاني بودهاند كه حق داشتهاند ،در بحش نخست برنامه خود زيرجلكي نظريات
درست را ولي نيمهكاره به نام تجارب خودش جا ميزند و از كنار انتقاد از خود كه طبيعتا نتايج فاجعه باري براي اين
حزب خواهد داشت فرار ميكند.
ما بر اين نظر بوديم و هستيم و اين نظريات را در اسناد كتبي غير قابل انكار در زمان خود منتشر كردهايم كه خروشچف
رهبر رويزيونيستها با حمله به "كيش شخصيت استالين" نخستين گام را براي نابودي سوسياليسم برداشت .مبارزه با
"كيش شخصيت استالين" دسيسه رويزوينيستها براي تغيير ماهيت حزب و دولت شوروي بود .بايد نشان داد كه حزب
توده ايران در آن زمان چه گفته است و حاﻻ چه ميگويد.
ما بر آن نظر بوديم و هستيم كه تئوريهاي "حزب تمام خلق" و "دولت تمام خلق" تماما رويزيونيستي بودند و براي
نابودي سوسياليسم از جانب خروشچف در حمله به استالين ساخته و پرداخت شدند و در زمان خود در اين باره اسنادي را
منتشر كرديم و مورد تهاجم حزب توده ايران قرار گرفتيم .خوب است مردم بدانند كه اين حزب در آن زمان چه ميگفت
و ما چه ميگفتيم و اين حزب اكنون چه ميگويد.

۶

ما بر آن بوديم كه تئوريهاي خروشچف در مورد "همزيستي مسالمت آميز"" ،گذار مسالمت آميز" و "مسابقه مسالمت
آميز" تئوريهاي رويزيونيستي بودند و هستند و بايد ديد كه حزب توده در آن زمان چه ميگفت و امروز چرا چيزي
نميگويد.
ما بر آن بوده و هستيم كه دولت ديكتاتوري پرولتاريا ،دولت دموكراسي و نماينده خواست اكثريت افراد جامعه است و
بايد اين دولت را براي سركوب ضد انقﻼب داخلي و خارجي تا دوران زوال قطعي دولت حفظ كرد .شكل اين ديكتاتوري
پرولتاريائي دولت شوراهاست.
بايد ديد حزب توده ايران در مورد مقوله ديكتاتوري پرولتاريا چه ميگفت و امروز چرا بدون كوچكترين توضيح به اعضاء
و طبقه كارگر آنرا از برنامه خود حذف كرده است .شما در تمام برنامه و مصوبات حزب توده ايران كلمهاي در مورد
اين مقوله مهم پيدا نميكنيد .شما نه تنها به عبارت ديكتاتوري پرولتاريا كه هسته مهم ماركسيسم-لنينيسم است و يكي
از مباني نزاع ميان لنين و كائوتسكي بوده است ،برخورد نميكنيد ،برعكس در سراسر برنامه اين حزب ،نظرتان جلب
ميشود كه حزب توده ايران به مبارزه با همهي حكومتهاي ديكتاتوري ميپردازد و مرتب به جنبه ارتجاعي اين حكومتها
با استفاده از مفهوم ديكتاتوري تكيه ميكند ،آنهم براي اينكه يك رنگ منفي و عوامفريبانه بورژوائي بر روي مقوله
ديكتاتوري پرولتاريا بپاشد و مفاهيم طبقاتي را مخدوش كند ،اين حزب رويزيونيستي در همه جا فورا دست بهكار ميشود
تا تمام رژيمهاي مستبد و خودكامه را با صفت ديكتاتور مزين كند .اين روش همه رويزيونيستها ميباشد كه مفاهيم
طبقاتي را از مضمون اجتماعي و تجربه تمام تاريخ بشريت تهي مينمايند تا براي بورژوازي قابل قبول بوده به وفاداري
آنها براي شركتشان در حكومت اعتماد كند .به همين جهت نيز رويزيونيستها براي فريب طبقه كارگر تنها از دموكراسي
پرولتري و نه ديكتاتوري پرولتري سخن ميرانند و در عمل با روش موذيانهاي نفي ميكنند كه مقوله دموكراسي و
ديكتاتوري به مثابه مفاهيم اجتماعي طبقاتياند و تواما وجود دارند .در جائيكه براي طبقه كارگر و زحمتكشان دموكراسي
هست ،در همانجا براي طبقات استثمارگر تنها مي تواند ديكتاتوري وجود داشته باشد .اين تجربه و آموزش تمام تاريخ
بشريت از بدو پيدايش مبارزه طبقاتي است .تمام طبقات حاكمه تا به امروز تنها ديكتاتوري طبقاتي خويش را اعمال
كردهاند.
اين روش متناقض ،دامن زدن به آشفته فكري ،تضاد در گفتار و كردار نشانه عدم صميميت كمونيستي و بيان روشن
پذيرش رويزيونيسم است.
ما در بخش دوم بحث خود نشان ميدهيم كه حزب توده ايران با تئوريبافي هاي ضد ماركسيستي از انقﻼب قهرآميز
پرولتري روي بر تافته و خود را براي لم دادن در سنگر اپوزيسيونِ ابديِ بيضرر و مورد اعتماد و قبول بورژوازي ،آماده
كرده است .اين حزب رويزيونيستي در پي شركت در حكومت ايران و تقويت مناسبات حاكم براي هميشه است.
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حزب پرولتري و دولت ديكتاتوري پرولتاريا
پرولتاريا ديكتاتوري خويش را مانند همه ديكتاتوريهاي طبقاتي تاريخ ،از طريق نمايندگان برگزيده طبقه خويش،
متحقق ميكند .وقتي ما از ديكتاتوري و يا حتي كسب قدرت سياسي از جانب طبقه كارگر سخن ميگوئيم ،منظور اين
نيست كه سالني ساخته شده كه در آن چند ميليون صندلي وجود دارد و همه كارگران با كارت شناسائي كارگري وارد
سالن ميشوند و در مورد اداره كشور تصميم ميگيرند)بايد پرسيد افرادي كه كارتهاي شناسائي را صادر و بررسي مي-
كنند چه كساني هستند ،از كجا آمدهاند و آنها را چه كساني انتخاب كردهاند؟؟ اپورتونيستها در مقابل اين پرسش منطقي
بي پاسخاند(.
نمايندگان پرولتاريا همواره پيشاهنگان اين طبقه هستند كه در حزب طبقه كارگر بر اساس سه اصل موازين لنيني حزب
گرد آمدهاند .اين حزب است كه به نمايندگي سياسي از جانب طبقه كارگر و با شركت طبقه كارگر و توده زحمتكش كه
اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند ،با رهبري سياسي مبارزه آنها ،قدرت سياسي را به كف ميگيرد و جامعه را به سوي
سوسياليسم سوق ميدهد .طبقه كارگر تنها ميتواند به صورت سازمانيافته عمل كند .توده بيشكل و قواره ،متفرق و
بيرنگ هرگز قادر نخواهد بود آب به گلوي تشنگان بريزد .اعمال ديكتاتوري پرولتاريا توسط دولت و يا كسب قدرت
سياسي توسط نيروي كارگران به رهبري حزب طبقه كارگر انجام ميپذيرد .طبقه كارگر به حزب ،به اين دستگاه
دموكراتيك سازمانيافته نياز دارد تا بتواند منافع خويش را تامين كند و ديكتاتوري خويش را بر ضد طبقات سرنگون شده
غيرپرولتري از طريق اين رهبري و ابزار دولتي اعمال نمايد .اگر قرار باشد طبقه كارگر به اعمال ديكتاتوري دست نزند،
احتياجي به دولت نداشته باشد و ..به چه مناسبت بايد اساسا به حزب خود در مبارزه و نياز داشته باشد؟ حزبي كه داراي
هيچ وظيفه سياسي اساسي نيست ،بهتر است نباشد و اين دقيقا خواسته رويزيونيستها بوده و هست .آنها ضد حزبياند و
لذا مخالف كسب قدرت سياسي و اعمال ديكتاتوري پرولتاريا ميباشند و در نتيجه هيچگاه هوادار استقرار سوسياليسم
نخواهند بود ،حتي اگر با شعارهاي دهان پر كن مرتب و مستمر از اعتقاداتشان به سوسياليسم براي فريب افكار عمومي
دم زنند .دشمني رويزيونيستها دشمني با حزب طبقه كارگر ،با دولت طبقه كارگر و با ديكتاتوري طبقه كارگر آغاز مي-
شود .حمله آنها به استالين تحت نام "مبارزه با كيش شخصيت" استالين دقيقا از همين زاويه صورت گرفت ،زيرا استالين
مظهر همين سه اصل بود .حمله به استالين حمله به حزب ،حمله به دولت ،حمله به ديكتاتوري پرولتاريا و حمله به
سوسياليسم بود و هست .زيرا استالين پرچم بود و هست.
ببينيم رويزيونيستهاي شوروي در برنامه مصوب كنگره  ٢٢حزب در مورد ديكتاتوري پرولتاريا چه نوشتهاند:
در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان " -٣وظايف حزب در رشته ساختمان
دولتي و بسط بيش از پيش دموكراسي سوسياليستي" مي آيد كه:
"ديكتاتوري پرولتاريا كه زائيده انقﻼب سوسياليستي است نقش جهاني و تاريخي بازي كرد ،بدين معني كه پيروزي
سوسياليسم را در اتحاد شوروي تامين نمود .در عين حال در جريان ساختمان سوسياليسم خود ديكتاتوري پرولتاريا نيز
دستخوش تغييراتي گرديد .در نتيجه محو طبقات استثمارگر وظيفه درهم شكستن مقاومت اين طبقات منتفي گرديد.
وظايف عمده دولت سوسياليستي يعني وظايف سازماندهي و اقتصادي و فرهنگي -تربيتي توسعه همه جانبهاي يافت.
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دولت سوسياليستي به مرحله نويني از تكامل خود گام نهاد پروسه تحول دولت به سازمان همگاني زحمتكشان جامعه
سوسياليستي آغاز گرديد .دموكراسي پرولتري بيش از پيش به دموكراسي سوسياليستي همگاني مردم تبديل ميشد".
اين نظريات رويزيونيستي حزب رويزيونيست شوروي مورد حمايت كامل حزب توده ايران بود .اين نظريات از جانب
حزب توده ايران در تمام اسناد رسمي اين حزب مورد تاييد قرار ميگرفت.
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لزوم ديكتاتوري پرولتاريا در كشور سوسياليستي
لنين در جلد دوم قسمت اول منتخباتش در مقاله "وظايف نوبتي حكومت شوروي" در صفحه  ٥٥٤در اهميت ديكتاتور
پرولتاريا مينويسد:
"از طرف ديگر ايقان به اين موضوع دشوار نيست كه در هر انتقالي از سرمايهداري به سوسياليسم ،ديكتاتوري به دو
علت عمده و يا در دو جهت عمده ضروريست .نخست اينكه سرمايهداري را نميتوان مغلوب نمود و ريشهكن ساخت
مگر از طريق درهم شكستن بيامان مقاومت استثمارگران كه بﻼفاصله نميتوان آنها را از ثروتشان و از برتريهاي
تشكل و معلوماتشان محروم ساخت و بالنتيجه طي دوران نسبتا مديدي ناگزير تﻼش خواهند كرد تا حكومت تهيدستان
را كه نسبت به آن نفرت دارند واژگون سازند .دوم آنكه هيچ انقﻼب كبير و به ويژه انقﻼب سوسياليستي ،حتي اگر جنگ
خارجي هم در بين نباشد ،ممكن نيست بدون جنگ داخلي يعني جنگ بين همكشوران انجام پذيرد ،جنگي كه ويراني
حاصله از آن از جنگ خارجي هم بيشتر است و هزارها و ميليونها موارد تزلزل و نوسان از يكسو به سوي ديگر را در بر
دارد و حاكي از يك وضع بينهايت نامعين و نا متعادل و آشفته ميباشد .. .براي اينكه بتوان از عهده همه اينها برآمد
زمان و سرپنجه آهنين ﻻزمست".
مسئله پذيرش ديكتاتوري پرولتاريا و يا رد آن يكي از مسايل محوري جنبش كمونيستي است كه بعد از ماركس هميشه
مطرح بوده است .همه اپورتونيستهاي انترناسيونال دوم ،سوسيال دمكراتها ،سانتريستها و ...اين اصل ماركسيسم را به زير
پا ميگذارند و بر روي آن خاك ميپاشند تا فراموش شود .لنين اين اصل اساسي را از زير خاك بيرون كشيد و با آن به
نبرد با دشمنان كمونيسم رفت .ما در زير نقل قولهاي فراواني را از آثار لنين در اثر داهيانهاش "انقﻼب پرولتري و
كائوتسكي مرتد" و از اثر ديگرش "دولت و انقﻼب" منتشر ميكنيم تا خواننده ببيند كه مضمون ديكتاتوري پرولتاريا
چيست ،چه اهدافي دارد ،چرا وجودش بعد از انقﻼب تا فرا رسيدن كمونيسم ﻻزم است و چرا ديكتاتوري پرولتاريا بدون
حزب و دولت حرفي پوچ خواهد بود .از اين گذشته اين بازگوئيها نشان ميدهند كه عمق اختﻼفات در كجاست و طرح
آن از جانب ماركس و دفاع سرسختانه لنين از آن ،ناشي از يك عبارت اتفاقي و يا ذكر گذرا و بياهميت آن نبوده ،بلكه
يكي از اركانهاي اختﻼف در جنبش كمونيستي ميان كمونيستها و رويزيونيستها بوده است.
نخست به اثر "انقﻼب پرولتري و كائوتسكي مرتد" مراجعه كنيم و با نظريات لنين آشنا شويم:
"مسأله ديكتاتورى پرولتاريا مسئلهاى است مربوط به روش دولت پرولترى نسبت به دولت بورژوايى ،روش دمكراسى
پرولترى نسبت به دمكراسى بورژوايى .بنظر ميرسيد كه اين مطلب مثل روز روشن باشد! ولى كائوتسكى نظير معلم
مدرسهاى كه تكرار مكرّر كتب درسِ تاريخ مغزش را منجمد كرده باشد ،با سماجت به قرن بيستم پشت كرده بسوى
قرن هجدهم روى مينمايد و براى صدمين بار به طرزى فوقالعاده مﻼلآور ضمن يك سلسله مواد گوناگون ،مطالب
كهنه را درباره روش دمكراسى بورژوايى نسبت به حكومت مطلقه و نظامات قرون وسطايى ميجود و نشخوار
ميكند!")آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحات  ٣٢و .(٣٣
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"ديكتاتورى قدرتى است كه مستقيما متكى به اعمال قهر است و به هيچ قانونى وابسته نيست.
ديكتاتورى انقﻼبى پرولتاريا قدرتى است كه با اعمال قهر پرولتاريا عليه بورژوازى بچنگ آمده و پشتيبانى ميگردد و
قدرتى است كه به هيچ قانونى وابسته نيست)".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحات  ٣٨و .(٣٩
"ولى در روسيه دستگاه بوروكراسى را بكلى درهم شكسته و سنگ روى سنگ آن باقى نگذاشتهاند ،تمام دادرسان
قديمى را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوايى را برچيدهاند  -و مؤسسه نمايندگى بمراتب دسترسپذيرترى را
در اختيار كارگران و دهقانان گذارده و شوراهاى آنان را جايگزين منصبداران نموده يا بعبارت ديگر شوراهاى آنان را
باﻻىِ سر منصبداران گذاشتهاند و شوراهاى آنان را انتخاب كننده دادرسان كردهاند .همين يك واقعيت كافى است
براى اينكه حكومت شوروى يعنى شكل ديكتاتورى پرولتاريا ،كه يك ميليون بار دمكراتيكتر از دمكراتيكترين
جمهورى بورژوايى است ،مورد قبول تمام طبقات ستمكش قرار گيرد")آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم
صفحه .(٥٧
"آيا در دوران تاريخى سرنگونى استثمارگران و تعويض دولت آنان با دولت استثمار شوندگان ،ميتوان دمكراسى را هم
براى ثروتمندان و هم براى استثمارگران محفوظ داشت؟ ").آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت
دوم صفحه .(٦٦
"بلشويسم انديشه "ديكتاتورى پرولتاريا" را در سراسر جهان تعميم داد و اين كلمات را از زبان ﻻتين ابتداء به روسى و
سپس به تمام زبانهاى جهان ترجمه نمود و در نمونه حكومت شوروى نشان داد كه حتى كارگران و دهقانان
تهيدست در يك كشور عقبمانده و حتى بىتجربهترين ،بىمعلوماتترين و از لحاظ تشكيﻼت كم عادتترين آنان،
قادر بودند يكسال تمام با وجود دشوارىهاى عظيم ،ضمن مبارزه با استثمارگران)كه بورژوازى تمام جهان آن را
پشتيبانى ميكرد( حكومت زحمتكشان را حفظ نمايند و آنچنان دمكراسى بوجود آورند ،كه از تمام دمكراسىهاى پيشين
جهان عاليتر و دامنهدارتر باشد ،و نيز قادر بودند فعاليت خﻼقه دهها ميليون كارگر و دهقان را در رشته اجراى عملى
سوسياليسم آغاز نمايند)".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت دوم صفحه .(١١٩
ويا لنين در جاي ديگر بيان ميدارد:
"به اين موضوع وقتى يقين بيشتر حاصل ميكنيم كه ببينيم كائوتسكى با چه طرز شگرفى "لفظ" ماركس را درباره
ديكتاتورى پرولتاريا "تفسير نموده است" .گوش كنيد:
"متأسفانه ماركس غفلت كرد از اينكه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره اين ديكتاتورى توضيح دهد"...
)اين گفته سراپا دروغ يكنفر مرتد است زيرا ماركس و انگلس در اين باره مفصلترين توضيحات را دادهاند ،ولى
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كائوتسكى اين مﻼنقطى در ماركسيسم عمداً آن را ناديده ميگيرد(" ...معناى تحتاللفظى ديكتاتورى عبارت است از
محو دمكراسى .ولى بديهى است كه در عين حال معناى تحتاللفظى اين كلمه قدرت واحده يك فرد كه به هيچ وجه
قانونى نيست نيز ميباشد .اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است كه مفهوم يك مؤسسه دولتى دائمى را نداشته،
بلكه به مفهوم يك اقدام افراطى گذرنده است.
لذا اصطﻼح "ديكتاتورى پرولتاريا" كه ديكتاتورى يك فرد نبوده ،بلكه ديكتاتورى يك طبقه است ،مؤيد آن است كه
منظور ماركس در اينجا معنى تحتاللفظى كلمه ديكتاتورى نبوده است) ".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت
دوم صفحات  ٣٥و .(٣٦
لنين در كتاب "دولت و انقﻼب" در همين مورد مجددا اظهار نظر ميكند و مينويسد:
"دوم .دولت "نيروى خاص براى سركوب" است .اين تعريف شگرف و بينهايت ژرف انگلس در اينجا با حداكثر وضوح
بيان شده است .و اما از اين تعريف چنين برميآيد كه "نيروى خاص براى سركوب" پرولتاريا بدست بورژوازى ،سركوب
ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با "نيروى خاص سركوب" بورژوازى بدست پرولتاريا)يعنى ديكتاتورى پرولتاريا(
تعويض گردد .معناى "نابودى دولت بعنوان دولت" نيز در همين است .معناى "اقدام" براى به تملك درآوردن وسايل
توليد بنام جامعه نيز در همين است .و بخودى خود واضح است كه اين چنين تعويض يك "نيروى خاص")بورژوازى( با
"نيروى خاص")پرولتاريا( به هيچ وجه نميتواند بصورت "زوال" انجام يابد )" .آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم
قسمت اول صفحه .(٢٤٠
"در باﻻ متذكر شديم و بعدا با تفصيل بيشترى نشان خواهيم داد كه آموزش ماركس و انگلس درباره ناگزيرى انقﻼب
قهرى مربوط به دولت بورژوازى است .اين دولت نميتواند از طريق "زوال" جاى خود را به دولت پرولترى )ديكتاتورى
پرولتاريا( بدهد و اين عمل طبق قاعده عمومى ،فقط از طريق انقﻼب قهرى ميتواند انجام پذيرد .ستايشنامه انگلس
درباره اين انقﻼب كه كامﻼ با بيانات مكرر ماركس مطابقت دارد ) -پايان كتاب "فقر فلسفه" و "مانيفست كمونيست"
را بياد آوريم كه چگونه در آن با سربلندى و آشكارا ناگزيرى انقﻼب قهرى اعﻼم شده است؛ "نقد برنامه گتا" را در سال
 ١٨٧٥بخاطر آوريم كه تقريبا  ٣٠سال پس از آن نوشته شده و در آنجا ماركس اپورتونيسم اين برنامه را بيرحمانه
ميكوبد(  -اين ستايشنامه به هيچ وجه "شيفتگى" و سخن آرايى و يا اقدامى به منظور مناظره نيست .ضرورت تربيت
سيستماتيك تودهها به قسمى كه با اين نظريه و همانا با اين نظريه انقﻼب قهرى مطابقت داشته باشد ،همان نكتهاى
است كه شالوده تمام آموزش ماركس و انگلس را تشكيل ميدهد .بارزترين نشانه خيانت جريانات فعﻼ حكمفرماى
سوسيال شووينيسم و كائوتسكيسم به آموزش ماركس و انگلس اين است كه خواه اين جريان و خواه آن ديگرى اين
ترويج و اين تبليغ را فراموش كردهاند) ".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات  ٢٤٤و .(٢٤٥
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در اينجا ما با فرمولبندى يكى از عاليترين و مهمترين انديشههاى ماركسيسم در مورد مسأله دولت يعنى با انديشه
"ديكتاتورى پرولتاريا" )اصطﻼحى كه ماركس و انگلس پس از كمون پاريس بكار ميبرند( روبرو هستيم و سپس
تعريف منتها درجه جالب توجهى از دولت ميبينيم كه آنهم از جمله "سخنان فراموش شده" ماركسيسم است" .دولت،
يعنى پرولتاريايى كه بصورت طبقه حاكمه متشكل شده است )".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه
.(٢٤٧
"دولت ،يعنى پرولتاريايى كه بهصورت طبقه حاكمه متشكل شده است" - ،اين تئورى ماركس با تمام آموزش وى
درباره نقش انقﻼبى پرولتاريا در تاريخ ،ارتباط ناگسستنى دارد .فرجام اين نقش ،ديكتاتورى پرولتاريا يا سيادت سياسى
پرولتاريا است) ".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٢٥٠
"و اما درباره خود بايد بگويم ،نه كشف وجود طبقات در جامعه كنونى و نه كشف مبارزه ميان آنها ،هيچكدام از خدمات
من نيست .مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تكامل تاريخى اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح
اقتصادى طبقات را بيان كردهاند .كار تازهاى كه من كردهام اثبات نكات زيرين است-١ :اين كه وجود طبقات فقط
مربوط به مراحل تاريخى معين تكامل توليد است -٢ .اين كه مبارزه طبقاتى الزاما به ديكتاتورى پرولتاريا منجر ميشود،
 -٣اين كه خود اين ديكتاتورى فقط گذارى است بهسوى امحاء همه طبقات و جامعهاى بدون طبقه" ...
ماركس در اين كلمات خود توانسته است با وضوح شگفتآورى اول فرق عمده و اساسى آموزش خود را با آموزش
ژرفترين متفكرين پيشرو بورژوازى و ثانيا ماهيت آموزش خود را درباره دولت بيان دارد .
نكته عمده در آموزش ماركس مبارزه طبقاتى است .اين مطلبى كه بسيار زياد ميگويند و مينويسند .ولى اين نادرست
است .و از همين مطلب نادرست است كه اغلب تحريف اپورتونيستى ماركسيسم و جعل آن بطرزى كه براى بورژوازى
پذيرفتنى باشد حاصل ميآيد .زيرا اين ماركس نيست كه آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بوجود آورده بلكه بورژوازى
قبل از وى آن را بوجود آورده است و اين آموزش بطور كلى براى بورژوازى پذيرفتنى است .كسى كه فقط مبارزه
طبقات را قبول داشته باشد ،هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چهارچوب تفكر بورژوايى و سياست بورژوايى
خارج نشده باشد .محدود ساختن ماركسيسم به آموزش مربوط به مبارزه طبقات بمعناى آن است كه سر و ته آن زده
شود ،مورد تحريف قرار گيرد و به آنجا رسانده شود كه براى بورژوازى پذيرفتنى باشد .ماركسيست فقط آن كسى است
كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديكتاتورى پرولتاريا بسط دهد .وجه تمايز كامﻼ عميق بين يك خرده
بورژواى عادى)و همچنين بورژواى بزرگ( با يك ماركسيست در همين نكته است .با اين سنگ محك است كه بايد
چگونگى درك واقعى و قبول ماركسيسم را آزمود .و شگفت نيست كه وقتى تاريخ اروپا طبقه كارگر را از لحاظ عملى با
اين مسأله روبرو نمود نه تنها تمام اپورتونيستها و رفرميستها بلكه تمام "كائوتسكيستها")يعنى كسانى كه بين رفرميسم
و ماركسيسم در نوسانند( كوتهبينان ناچيز و دمكراتهاى خرده بورژوايى از آب درآمدند كه ديكتاتورى پرولتاريا را نفى
ميكنند .رساله كائوتسكى موسوم به "ديكتاتورى پرولتاريا" كه در اوت  ١٩١٨يعنى مدتها پس از نخستين چاپ اين
كتاب انتشار يافت ،نمونهاى است از تحريف خرده بورژوامآبانه ماركسيسم و رو گرداندن رذيﻼنه از آن در كردار در عين
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قبول سالوسانه آن در گفتار)رجوع شود به رساله من تحت عنوان "انقﻼب پرولترى و كائوتسكى مرتد" چاپ پتروگراد و
مسكو سال .(.١٩١٨
اپورتونيسم معاصر ،در وجود نماينده عمده آن كارل كائوتسكى ،ماركسيست سابق ،كامﻼ مشمول توصيف فوق الذكرى
ميشود كه ماركس درباره نظريه بورژوايى ذكر نموده ،زيرا اين اپورتونيسم دايره قبول مبارزه طبقاتى را به دايره مناسبات
بورژوايى محدود ميكند) .در داخل اين دايره و در حدود آن هيچ ليبرال تحصيل كردهاى از قبول "اصولى" مبارزه
طبقاتى رويگردان نخواهد بود!( اپورتونيسم بهخصوص دايره قبول مبارزه طبقاتى را به نكته عمده يعنى بهدوران گذار از
سرمايهدارى به كمونيسم ،به دوران سرنگونى و محو كامل بورژوازى نميرساند .در واقع اين دوران بطور ناگزير دوران
مبارزه طبقاتى بينهايت شديد و شكلهاى بينهايت حاد اين مبارزه است و لذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت
دمكراتيك بشكل نوين)براى پرولتاريا و بطور كلى براى تهيدستان( و ديكتاتورى بشكل نوين )عليه بورژوازى( باشد .
و اما بعد .فقط كسى كه به كُنه آموزش ماركس درباره دولت پى برده است كه فهميده باشد ديكتاتورى يك طبقه نه
تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم و نه تنها براى پرولتاريايى كه بورژوازى را سرنگون ساخته بلكه براى دوران
تاريخى كاملى نيز كه سرمايهدارى را از "جامعه بدون طبقات" يعنى از كمونيسم جدا ميكند  -ضرورت دارد .شكلهاى
دولتهاى بورژوازى فوقالعاده متنوع است ولى ماهيت آنها يكى است؛ اين دولتها هر شكلى داشته باشند ،در ماهيت امر
حتما همه ديكتاتورى بورژوازى هستند .دوران گذار از سرمايهدارى به كمونيسم البته نميتواند شكلهاى سياسى فراوان و
متنوع بوجود نياورد ،ولى ماهيت آنها حتما يك چيز خواهد بود؛ ديكتاتورى پرولتاريا")آثار منتخب لنين به فارسي جلد
دوم قسمت اول صفحات  ٢٥٩تا .(٢٦٢
"ما خيالباف نيستيم .ما در اين "سودا" نيستيم كه به يك نحوى دفعتا كارها را بدون هيچگونه عمل ادارى و تبعيت از
پيش ببريم؛ اين سوداهاى آنارشيستى كه اساس آن پى نبردن به وظايف ديكتاتورى پرولتارياست ،از ريشه با ماركسيسم
مغايرت داشته و در عمل فقط بكار آن ميرود كه انقﻼب سوسياليستى ،تا زمانى كه افراد دگرگون شوند ،به تعويق افتد.
نه ،ما با همين افراد امروزى كه كارشان بدون تبعيت ،بدون كنترل ،بدون "سركارگر و حسابدار" از پيش نميرود،
خواهان انقﻼب سوسياليستى هستيم )".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٢٧٩
"اختﻼف نظر ماركس ،خواه با پرودن و خواه با باكونين ،درست در همان مسأله فدراليسم است)البته ديكتاتورى پرولتاريا
كه جاى خود دارد( .فدراليسم محصول اصولى نظريات خرده بورژوايى آنارشيسم است .ماركس طرفدار مركزيت است .در
استدﻻﻻتى هم كه از وى ذكر شد به هيچ وجه از نظريه مركزيت عدول نگرديده است .فقط اشخاصى كه "ايمان
خرافى" خرده بورژوايى نسبت به دولت در ذهنشان رسوخ نموده است ،ميتوانند نابودى ماشين بورژوايى را با نابودى
مركزيت اشتباه نمايند!")آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات  ٢٨٤و .(٢٨٥
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"اگر چيزى مورد هيچگونه ترديدى نباشد ،آن اين است كه حزب ما و طبقه كارگر فقط وقتى ميتوانند به سيادت برسند
كه يك شكل سياسى نظير جمهورى دمكراتيك وجود داشته باشد .اين جمهورى ،چنانچه انقﻼب كبير فرانسه نشان داده
است ،حتى براى ديكتاتورى پرولتاريا نيز در حكم شكل ويژه است"...
"انگلس در اينجا با وضوح خاصى يك ايده اساسى را كه در تمام تأليفات ماركس همچون خط سرخ رنگى نمودار است
تكرار ميكند و آن اينكه جمهورى دمكراتيك نزديكترين راه نيل به ديكتاتورى پرولتاريا است .زيرا اين جمهورى ،در
عين اينكه به هيچ وجه سيادت سرمايه و بنابراين ستمگرى بر تودهها و نيز مبارزه طبقاتى را برطرف نميسازد ،بطور
ناگزير دامنه اين مبارزه را چنان بسط و گسترش ميدهد و آن را چنان آشكار و حاد ميسازد كه ،چون امكان تأمين
منافع اساسى تودههاى ستمكش فرا رسد ،اين امكان قطعا و منحصرا بصورت ديكتاتورى پرولتاريا و رهبرى پرولتاريا بر
اين تودهها جامه عمل بخود ميپوشد .براى همه انترناسيونال دوم  -اينها نيز از جمله "سخنان فراموش شده"
ماركسيسم است و اين فراموشى را تاريخ حزب منشويكها طى نخستين ششماهه انقﻼب روس در سال  ١٩١٧با وضوح
فوقالعادهاى نمايان ساخت)".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٣٠٧
"ولى بر خﻼف تصور پروفسورهاى ليبرال و اپورتونيستهاى خرده بورژوا از اين دمكراسى سرمايهدارى كه ناگزير محدود
بوده و در خفا دست رد بر سينه تهيدستان ميزند و لذا سراپا سالوسانه و كاذب است  -تكامل به پيش ديگر بطور ساده،
مستقيم و هموار انجام نميگيرد و "دم به دم بسوى دمكراسى روزافزونترى" نميرود .نه .تكامل به پيش يعنى تكامل
بسوى كمونيسم از طريق ديكتاتورى پرولتاريا ميگذرد و از طريق ديگرى نميتواند بگذرد ،زيرا در هم شكستن مقاومت
سرمايهداران استثمارگر از عهده هيچ كس ديگر ساخته نبوده و از هيچ راه ديگرى ممكن نيست.
و اما ديكتاتورى پرولتاريا يعنى متشكل ساختن پيشآهنگ ستمكشان بصورت طبقه حاكمه براى سركوب ستمگران،
نميتواند بطور ساده فقط به بسط دمكراسى منتج گردد .همراه با بسط عظيم دمكراتيسم كه براى نخستين بار
دمكراتيسم براى توانگران نبوده بلكه دمكراتيسم براى تهيدستان و مردم است ،ديكتاتورى پرولتاريا محروميتهايى از
لحاظ آزادى براى ستمگران ،استثمارگران و سرمايهداران قائل ميشود .آنها را ما بايد سركوب نماييم تا بشر از قيد
بردگى مزدورى رهايى يابد ،مقاومت آنها بايد قهرا در هم شكسته شود - ،بديهى است هر جا سركوبى و اعمال قهر
وجود دارد در آنجا آزادى نيست ،دمكراسى نيست)".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات ٣٣٠
و.(٣٣١
"پس :در جامعه سرمايهدارى سر و كار ما با دمكراسى سر و ته زده ،محقر ،كاذب ،دمكراسى منحصرا براى توانگران
يعنى براى اقليت است .ديكتاتورى پرولتاريا يا دوران گذار به كمونيسم ،در عين سركوب ضرورى اقليت يعنى
استثمارگران ،براى نخستين بار به مردم يعنى به اكثريت دمكراسى خواهد داد .تنها كمونيسم قادر است يك دمكراسى
واقعا كامل بدهد و هر قدر اين دمكراسى كاملتر باشد به همان نسبت سريعتر غيرﻻزم شده و خود بخود رو به زوال
خواهد رفت)".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٣٣٢
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"كائوتسكى" عليه "برنشتين چنين نوشته است" :ما حل مسأله مربوط به ديكتاتورى پرولتاريا را با آرامش خاطر مي-
توانيم به آينده واگذار نماييم)ص  ١٧٢چاپ آلماني() ".آثار منتخب لنين به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٣٥٥
"در سوسياليسم بينالمللى ،جريانهايى كه از كائوتسكى دست راستىترند جريانهايى هستند نظير "ماهنامه
سوسياليستى" در آلمان )لژين ،داويد ،كولب و بسيارى ديگر و از آن جمله دو تن در اسكانديناوى بنام استائونينگ و
برانتينگ( ژورسيستها و واندرولد در فرانسه و بلژيك ،توراتى ،ترهوس و نمايندگان ديگر جناح راست حزب ايتاليا،
فابينها و "مستقلها")"حزب مستقل كارگر" كه در حقيقت هميشه وابسته به ليبرالها است( در انگلستان و مانند آنها.
همه اين حضرات كه در امور پارلمانى و پوبليسيستى حزب نقش عظيم و چه بسا نقش قاطعى ايفا مينمايند ،ديكتاتورى
پرولتاريا را علنا نفى ميكنند و اپورتونيسم بىپردهاى را عملى مينمايند .در نظر اين حضرات "ديكتاتورى" پرولتاريا با
دمكراسى "متضاد است"!! اينان در ماهيت امر هيچگونه فرق جدى با دمكراتهاى خرده بورژوا ندارند)".آثار منتخب لنين
به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحه .(٣٧٢
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سرنوشت ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي رويزيونيستي و "دولت تمام خلق"
با اين اشارات به پارهاي آموزشهاي مدون شده و با توجه به نظريات ماركس و لنين نسبت به مقوله ديكتاتوري
پرولتاريا ،حال به نظرات رويزيونيستها برخورد ميكنيم.
نخست اينكه ديكتاتوري پرولتاريا اعمال قهر و سركوب توسط طبقه كارگر بر ضد دشمنان سوسياليسم است .ولي اين
اعمال قهر از طريق دستگاه دولتي صورت ميگيرد .ديكتاتوري پرولتاريا بدون تسخير ماشين دولتي از طرف كارگران و
تحقق اين مضمون از طريق اين وسيلهي اعمال قهر ،تنها به حرف مفت بدل ميشود .نميشود هوادار ديكتاتوري
پرولتاريا بود ،ولي مخالف دولت پرولتري و يا كسب قدرت سياسي از طرف پرولتاريا .ديكتاتوري پرولتاريا شكل اجراي
اهداف خويش را در قالب دولت شورائي پيدا كرده است .كسي كه ماهيت دولت سوسياليستي را نفي كند ،ماهيت
ديكتاتوري طبقاتي و در اينجا پرولتري را نفي كرده است .در سوسياليسم ديكتاتوري پرولتاريا و دولت ﻻزم و ملزوم
يكديگرند .ديكتاتوري پرولتاريا مضمون و ماهيت دولت در سوسياليسم است .شورا شكل اعمال ديكتاتوري پرولتارياست.
در برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي مصوب بيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي پس از غصب
قدرت توسط رويزيونيستها ،به تاريخ  ٣١اكتبر سال  ١٩٦١در مورد ديكتاتوري پرولتاريا چنين مي آيد:
"ديكتاتوري پرولتاريا پس از پيروزي كامل و قطعي سوسياليسم يا مرحله اول كمونيسم و انتقال جامعه به دوران
ساختمان دامنهدار كمونيسم ماموريت تاريخي خود را به انجام رسانيده و از نقطه نظر وظائف مربوط به ترقي و پيشرفت
داخلي ضرورت خود را در اتحاد شوروي از دست داده است .دولتي كه به عنوان دولت ديكتاتوري پرولتاريا پديد آمده بود
در مرحله نوين و معاصر به دولت همگاني مردم ،به ارگان مبين منافع و اراده تمام مردم تبديل گرديد .از آنجا كه طبقه
كارگر پيشروترين و متشكلترين نيروي جامعه شوروي است نقش رهبري خود را در دوران ساختمان دامنهدار كمونيسم
نيز ايفاء مي كند .طبقه كارگر وظيفه خويش را به عنوان رهبر جامعه ،با ساختمان كمونيسم ،يعني هنگاميكه طبقات از
بين بروند ،به سرانجام خواهد رساند).تكيه از توفان(.
حزب برآنست كه ديكتاتوري طبقه كارگر قبل از آنكه دولت زوال پذيرد ضرورت خود را از دست ميدهد .دولت به عنوان
سازمان همگاني مردم تا پيروزي كامل كمونيسم به موجوديت خود ادامه خواهد داد .اين دولت كه مبين اراده مردم است
عهده دار امر سازماندهي ايجاد بنياد مادي و فني كمونيسم است و بايد تحول مناسبات سوسياليستي به مناسبات
كمونيستي را سازمان دهد ،حقوق و آزاديهاي مردم شوروي ،مقررات حقوقي سوسياليستي و مالكيت سوسياليستي را
محفوظ دارد ،تودههاي مردم را با روح انضباط آگاهانه و روش كمونيستي نسبت به كار تربيت نمايد ،موجبات دفاع و
امنيت كشور را به نحو مطمئني فراهم سازد ،دامنه همكاري برادرانه با كشورهاي سوسياليستي را بسط دهد ،از صلح
جهاني دفاع كند و روابط عادي را با همه كشورها حفظ نمايد).تكيه از توفان(
بسط همه جانبه و تكميل دموكراسي سوسياليستي ،شركت فعال همه افراد در اداره امور كشور ،در رهبري امر سازمان
اقتصاد و فرهنگ ،بهبود كار دستگاه دولتي و تقويت نظارت مردم بر فعاليت اين دستگاه – چنين است جهت عمده
تكامل دولت نوع سوسياليستي در دوران ساختمان كمونيسم .در جريان بسط بيش از پيش دموكراسي سوسياليستي
ارگانهاي قدرت دولتي متدرجا به ارگانهائي تبديل خواهند شد كه اداره امور آنها توسط خود جامعه انجام ميگيرد .اصل
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لنيني مركزيت دموكراتيك ،كه در آن رهبري متمركز و حداكثر بسط دامنه ابتكار ارگانهاي محلي و توسعه اختيارات
جمهوريهاي متحده و افزايش فعاليت خﻼق تودهها به شيوه صحيحي با هم توام گرديده است ،پيشرفت باز هم بيشتري
خواهد نمود .بايد انضباط را تقويت كرد ،فعاليت كليه حلقههاي دستگاه اداري را تحت نظارت همه روزه قرار داد،
چكونگي اجراي تصميمات و قوانين حكومت شوروي را بازرسي كرد و مسئوليت هر كاركن را در مورد عملي كردن
دقيق و به موقع آنها شدت داد)".صفحات  ١٢٠تا(١٢١
آقاي موسي رادمنش عضو كميته مركزي و دفتر سياسي حزب رويزيونيستي توده ايران در مجله دنيا سال دوم -شماره
 ٣پائيز سال  ١٣٤٠در تجليل از مصوبات رويزيونيستي "كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي" مقالهاي
سراپا رويزيونيستي منتشر كرد كه در صفحه  ٧نوشته است:
"برنامه ساختمان جامعه كمونيستي فصل جديدي در دانش ماركسيسم لنينيسم ،در باره تحولي كه در گذار از
سوسياليسم به كمونيسم در ماهيت دولت ديكتاتوري پرولتاريا و ماهيت حزب طبقه كارگر صورت ميگيرد گشوده است.
دولت ديكتاتوري پرولتاريا و حزب كمونيست در اتحاد شوروي به دولت و حزب همه خلق تبديل ميگردند .ضرورت
ديكتاتوري پرولتاريا با از ميان رفتن طبقات استثمارگر ،با شروع ساختمان جامعه كمونيستي از بين ميرود)".همه جا
تكيه از توفان(.
حال ببينيم كه عضو ديگري از حزب توده ايران با الهام از اين نظريات رويزيونيستهاي شوروي در مورد ضرورت
ديكتاتوري پرولتاريا چه ميگفت .مجله دنيا سال هفتم شماره  ٢مورخ تابستان  ١٣٤٥مطابق ١٩٦٦مقالهاي به قلم
منوچهر بهزادي تحت عنوان ""افسانه" احياء سرمايه داري در شوروي" در حمايت از نظريات رويزيونيستي حزب
كمونيست اتحاد شوروي منتشر كرده است كه در آنجا از تغيير ماهيت ديكتاتوري پرولتاريا صحبت ميشود .نويسنده به
نقل قول رفقاي چيني كه به اين تئوريهاي رويزيونيستي برخورد ماركسيستي لنينيستي داشتند پاسخ داده و آنها را
مشتي اتهام و انحرافات تئوريك قلمداد مي كند:
"رهبري حزب كمونيست چين اين نظر را يكي از مظاهر رويزيونيسم ميداند و معتقد است كه عملي كردن آن ،راه را
براي احياء سرمايهداري در اتحاد شوروي باز ميكند ،به اين دليل كه اوﻻ هر دولتي داراي ماهيت طبقاتي است و دولت
همگاني مردم معني ندارد .ثانيا ديكتاتوري پرولتاريا نه فقط در دوران گذار سرمايه داري به سوسياليسم ،بلكه تا استقرار
"كمونيسم كامل" ضرور است ،زيرا تا آن موقع هنوز سرشت مبارزه پرولتاريا تعيين نشده ،هنوز خطر احياء سرمايه داري
وجود دارد و بنابراين ديكتاتوري پرولتاريا براي اعمال قهر در برابر مقاومت و هجوم دشمن طبقاتي ﻻزم است .ثالثا در
خود اتحاد شوروي هنوز طبقات و مبارزه طبقاتي وجود دارد").سر مقاله ژن مين ژيبائو ،مورخ  ١٤ژوئيه  ،١٩٦٤ترجمه
آلماني صفحات  ٣٠١٥و  ٤٧-٣٦نقل اين نقل قول از همان مجله دنيا صفحه  ٢٧است().تكيه از توفان(.
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پس حزب توده ايران به سخنان منطقي حزب كمونيست چين در آن موقع اعتقادي ندارد و آنها را اتهام و انحرافات
تئوريك ميداند .حزب توده ايران با اين اعتقاد رويزيونيستي تا زمان فروپاشي شوروي از همين نظريات ضد كمونيستي
و ضد پرولتاريائي دفاع ميكرد و اعضاء حزب را بر اين اساس تربيت مينمود .حزب توده ايران اعتقاد به ضرورت
ديكتاتوري پرولتاريا را "دگماتيك" جا ميزد و امروز در مورد اين حقيقت روشن سكوت ميكند و نيازي به توضيح نمي-
بيند .ظاهرا ميشود فرياد "مرگ بر كمونيسم" سر داد و هنوز كمونيست بود!!؟؟ .حال بايد پرسيد :آيا اين سخنان
كمونيستهاي چيني صحت خويش را بعد از نيم قرن به اثبات نرسانده است؟ آيا حزب توده ايران
بيآبرو نشده و نشان نداده است كه رويزيونيست است؟
البته منوچهر بهزادي يكي از رويزيونيستهاي حزب توده ايران با استناد نابجا و بدفهمي و تحريف نظريات لنين با اشاره
به مقاله "ابتكار عظيم" نوشته رفيق لنين ،تﻼش بيحاصلي ميكند تا ثابت نمايد ديكتاتوري پرولتاريا تنها به مفهوم قهر
و سركوب نبوده و وظيفه سازمان دادن توليد ،اقتصاد و فرهنگ جامعه سوسياليستي را نيز به عهده دارد .تو گوئي
مقاومت بورژوازي سرنگون شده در روند سازمان دادن توليد ،اقتصاد و فرهنگ جامعه سوسياليستي پايان ميپذيرد و در
اين مرحله و در اين عرصهها بورژوازي "بر سر عقل" ميآيد و ديگر نيازي به قهر نيست .بهزادي تﻼش دارد تزهاي
رويزيونيستها ،مبني براينكه نيازي به ديكتاتوري پرولتاريا وجود ندارد را ،ثابت كند .روشن است كه اين درك
رويزيونيستي از مبارزه طبقاتي است كه از درون آن خروشچف ،برژنف ،گورباچف و يلتسين بيرون آمدند و ربطي به لنين
و استالين ندارد .برعكس رفيق استالين همواره بر اين نظر بود كه با رشد سوسياليسم تضادهاي طبقاتي تشديد ميشود و
بورژوازي با چنگ و دندان از تتمه نفوذ و توانائيهاي خويش براي نابودي سوسياليسم و بازگشت به قدرت سياسي از
دست داده استفاده ميكند .آنچه در مقابل ماست پيروزي نظريات رفيق استالين است كه از آن بايد براي آينده پند
گرفت و نه نظريات رويزيونيستها و پيروان حزب تودهاي آنها.
رضا رادمنش رويزيونيست مورد اعتماد شورويها در پيروي از تئوريسينهاي رويزيونيست شوروي و در حمايت از آنها و
برضد جريان ماركسيستي-لنينيستي درون حزب توده ايران ،در مجله دنيا شماره  ٣سال دوم مورخ پائيز  ١٣٤٠مطابق
 ١٩٦١در تجليل از نظريات رويزيونيستهاي شوروي ،در مقاله "كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي" در
تائيد اين نظر كه با پيشرفت سوسياليسم مبارزه طبقاتي زوال يافته و به جاي حزب طبقه كارگر و دولت طبقاتي پرولتري
به "حزب تمام خلق" و "دولت تمام خلق" نياز است و سخنان پيشين كهنه شده است در همنوائي با خروشچف دلقك
به رفيق استالين حمله كرد و نوشت:
"در چنين شرايطي بود كه استالين حكم نادرست زيرين را كه مبناي توجيه تئوريك يك سلسله بيقانونيها قرار گرفت
بيان داشت:
"هرچه قدر پيشرفت كنيم و هرچه قدر موفقيت به دست آوريم ،خشم بقاياي طبقات بهرهكش كه شكست خوردهاند به
همان اندازه بيشتر شدت مييابد و به اشكال مبارزه حادتر متوسل ميگردند و بيشتر به دولت شوروي زيان وارد مي
سازند""
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رضا رادمنش زنده نماند تا نتايج تئوريهاي رويزيونيستي را كه منجر به فروپاشي شوروي شد به چشم خويش ببيند.
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برخورد رويزيونيستي به ماهيت دولت ،شوراها ،اتحاديهها و پايان نقش حزب طبقه كارگر
ببينيد رويزيونيستهاي شوروي در برنامه مصوب كنگره  ٢٢حزب در مورد دولت و شورا چه نوشتهاند.
نخست در مورد شوراها در همان سند باﻻ در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت
عنوان زير ميآيد:
" -١شوراها و تكامل اصول دموكراتيك كشورداري
در جريان ساختمان كمونيستي نقش شوراها ،يعني سازمانهائي كه همه خلق را در برگرفته و مظهر وحدت خلقند ،باﻻتر
خواهد رفت .شوراها كه خصوصيات سازمان دولتي و اجتماعي را در خود جمع دارند بيش از پيش نقش سازمانهاي
اجتماعي را ايفاء ميكنند كه تودههاي مردم در فعاليت آنها شركت وسيع و مستقيم دارند.
حزب تكميل شكلهاي نمايندگي مردم و بسط اصول دموكراتيك سيستم انتخاباتي شوروي را ضروري ميداند)"...صفحه
 ١٢١چاپ فارسي(.
و در مورد دولت در همان سند باﻻ تحت عنوان زير ميآيد:
" -٢باﻻ رفتن بيش از پيش نقش سازمانهاي اجتماعي.
دولت و كمونيسم
....
"تكامل دولت نوع سوسياليستي موجب تحول تدريجي آن به اداره مستقل جامعه كمونيستي از طرف خود مردم خواهد
گرديد كه در آن شوراها ،اتحاديهها ،كئوپراتيوها و ساير سازمانهاي تودهاي زحمتكشان جمع خواهند شد اين جريان در
حكم توسعه بيش از پيش دموكراسي
تامين كننده شركت فعال كليه اعضاء جامعه در ادراه امور اجتماعي است)".صفحه .(١٣٠
نشريه پراودا مورخ  ٤دسامبر  ١٩٦٢نوشت" :وظيفه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا عبارتست از ساختمان سوسياليسم و
ايجاد شرايطي براي گذار به كمونيسم .پس از آن ،آنطور كه تجربه دولت مانشان داد ،ديكتاتوري پرولتاريا از ضرورت
ميافتد .دولت ديكتاتوري پرولتاريا تبديل ميشود به دولت همه خلق".
برژنف رويزيونيست روس در نشريه پراودا مورخ  ٦نوامبر  ١٩٦٤توضيح داد:
"دولت همه خلقيِ ما كه عبارتست از تكامل طبيعي دولت ديكتاتوري پرولتاريا ،مبينِ اراده و منافع همه خلق شوروي و
مدافع آن است".
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در تمام اين شعبده بازي ها با عاريه گرفتن از مقوﻻت "توده"" ،شورا"" ،اتحاديه" "زحمتكشان"" ،سازمانهاي
اجتماعي"" ،از طرف خود مردم" ،انكار ديكتاتوري پرولتاريا ،جايگزيني "همه"" ،همگاني"" ،تودهاي" و ...به جاي
طبقاتي ،در پي آن هستند كه وظيفه حزب را از آن گرفته ،بي نيازي جامعه از حزب را به همه نشان داده و "تودهها را
حاكم بر سرنوشت خويش" جلوه دهند كه گويا بهترين نوع دموكراسي و شركت مردم در سرنوشت خويش بوده و
دموكراسي سوسياليستي است .طبيعتا در اين تحليلهاي دهان پركن بوئي از مبارزه طبقاتي كه گويا ضرورتش از ميان
رفته است ،در بين نيست .رهبري "تودهها"" ،شوراها" و يا "سازمانهاي مردمي" بايد جاي رهبري حزب را بگيرند.
طبيعتا اين درك رويزيونيستي با ماركسيسم لنينيسم قرابتي ندارد.
رويزيونيستها براي اعمال نظريات رويزيونيستي خويش با نفي ضرورت حزب ،آن عامل اساسي را كه وظيفه هدايت و
رهبري كشور و دولت را در دست دارد ،از وي ميگيرند و جاي حزب را با جاي شوراها عوض ميكنند .ولي شوراها ابزار
اعمال قدرت دولتي هستند و نه رهبري سياسي و ايدئولوژيك جامعه .در كشور سوسياليستي ،حزب است كه وظيفه
رهبري جامعه و دولت را برعهده دارد و نه دولت شورائي ،كه حتي وظيفه دستگيري كمونيستها و ممنوعيت حزب
كمونيست را به عهده بگيرد .رويزيونيستها دولت را زير پرده "شوراهاي كارگران ،دهقانان و سربازان" و يا تودههاي بي-
شكل و قواره مردم بر ضد حزب و نفي حزب ،برضد ستاد فرماندهي پرولتاريا در جنگ طبقاتي و عمﻼ نفي عامل
ايدئولوژي ،يعني ماركسيسم لنينيسم برميانگيزند .آنها دولت را در مقابل حزب قرار ميدهند .دولتي كه سازمان امنيت و
ارتش دارد و با پليس خويش ميتواند با كودتا كمونيستها را قلع و قمع كند.
لنين هرگز با اينگونه شوراها موافق نبود .رهبران جنبش كمونيستي هرگز دنباله رو جريانهاي خودبخودي جنبش طبقه
كارگر و يا فضاي مسموم عمومي نبودند .آنها واقف بودند كه در شرايط تسلط طبقاتي بورژوازي هميشه اين خطر وجود
دارد ،تا زماني كه "قلم در دست دشمن است" مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان و تودههاي مردم با شستشوي مغزي به
بيراهه رود .رهبران كمونيست هرگز به هيچ جنبش تودهاي چك سفيد نميدادند و به همين جهت در روند مبارزه
انقﻼب اكتبر با دادن شعار "همه قدرت به دست شوراها" تا زمانيكه اين شوراها در زير سلطه و نفوذ منشويكها بودند
موافقت نكردند .شوراها تنها زماني انقﻼبي هستند كه تحت رهبري سياست انقﻼبي و كمونيستي قرار گيرند .وگرنه
صرف حضور تودهها هرگز ضمانتي براي ماهيت مترقي آنها نيست .اين است كه كمونيستها هرگز با اين شعارهاي ضد
كمونيستي كه كارگران به حزب نياز ندارند و خودشان خود را آزاد مي كنند كه ساخته و پرداخته انديشمندان بورژوازي
است موافق نبوده اند .رويزيونيستها براي نفي حزب ،پرچم شوراهاي غير طبقاتي را بلند كردهاند و حتي تا به امروز نيز
شما شاهديد كه برخي سازمانهاي سياسي اپوزيسيون ايراني كه خودشان را "كمونيست" جا ميزنند شورا را در مقابل
حزب قرار ميدهند كه به كلي دو مقوله متفاوتاند .البته آنها نيز مانند رويزيونيستها از اين شعبده بازي با خبرند ،ولي
هدف آنها فريب مردم و ايجاد تفرقه در جنبش كمونيستي است.
رويزيونيستها و همه دشمنان ماركسيسم لنينيسم تﻼش دارند تا "شورا" را در مقابل حزب قرار داده و "دموكراسي
شورائي" را بديل "ديكتاتوري پرولتاريا" معرفي كنند .استالين در اثر خود "درباره اصول لنينيسم" نشريه شماره ٨
سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان در صفحه  ٢٦-٢٥در مورد شورا و قدرت شوروي و ربط آن به ديكتاتوري
پرولتاريا ميآورد:
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" -٣قدرت شوروي بهمثابه شكل دولتي ديكتاتوري پرولتاريا -پيروزي ديكتاتوري پرولتاريا بهاين معني است كه
بورژوازي سركوب شود ،ماشين دولتي بورژوائي درهم شكند ،دموكراسي پرولتري برجاي دموكراسي بورژوائي بنشيند.
آين مطلب روشن است .ولي چه سازمانهائي است كه ميتوان اين كار عظيم را بهكمك آنها انجام داد؟ بدون ترديد آن
شكلهاي سازماني كهنهي پرولتاريا كه بر زمينه پارلمانتاريسم بورژوائي نشو و نما يافته براي چنين كاري كافي نيست.
پس كدام است آن شكلهاي نوين سازماني پرولتاريا كه ميتواند نقش گوركن ماشين دولتي بورژوائي را بازي كند ،نه
فقط ميتواند اين ماشين را درهم شكند و نه فقط ميتواند دموكراسي پرولتري را بهجاي دموكراسي بورژوائي بنشاند
بلكه قادر است كه پايه قدرت دولتي پرولتري قرارگيرد؟
اين شكل نوين سازماني پرولتاريا شوراهاست".
استالين در اثر جاوداني ديگرش "در باره مسايل لنينيسم در بخش  -حزب و طبقه كارگر در سيستم ديكتاتوري
پرولتاريا" به صراحت مينويسد:
"شوراها مظهر بﻼفصل ديكتاتوري پرولتاريا" )تكيه از توفان(
هستند و به اين ترتيب نقاب چهره رويزيونيستها را كه ميخواهند از "شوراها" بديلي "دموكراتيك" در برابر
"ديكتاتوري" پرولتاريا بسازند پائين ميكشد .شوراها شكل ديكتاتوري پرولتاريا در قالب دولت هستند ،دولتي كه توسط
حزب طبقه كارگر هدايت ميشود.
حال ببينيم كه توفانيها چه ميگفتند و سير تحوﻻت تاريخ كدام نظريات را مورد تائيد قرار داده است.
سازمان "ماركسيستي-لنينيستي توفان" در جزوه "سوسيال امپرياليسم" نشريه شماره  ١٧مورخ فروردين  ١٣٥٠معادل
مارس  ١٩٧١در اين زمينه نوشت:
"رويزيونيستهاي شوروي مفهوم ماركسيستي -لنينيستي دولت را كه ماشين فشار طبقه يا طبقات فرمانرواست بكلي
بدور افكندند و افسانههاي بورژوائي را در مورد دولت بدون طبقات و دولت مافوق طبقات دوباره به پيش كشيدند .تمجيد
آيزنهاور و تجليل كندي ،جدا كردن آنها از محافل جنگ طلب امپرياليستي ،تفكيك وزارت خارجه آمريكا از وزارت جنگ
آن كشور و غيره و غيره همه از درك بورژوائيِ دولت و عدم توجه به پيوندهاي طبقاتي سرچشمه ميگيرد.
رويزيونيستهاي شوروي با اتكاء به همين درك بورژوائي از دولت به نفي آشكار ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي دست
زدند .آنها مدعي شدند كه سوسياليسم در شوروي ساخته شده و بنابراين احتياجي به ديكتاتوري پرولتاريا نيست و دولتي
كه وجود دارد دولت تمام خلق است.
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 ...ولي هر آشنا به الفباي ماركسيسم ميداند كه دولت همه خلق نميتواند وجود داشته باشد ،مفهوم دولت با مفهوم
"همه خلق" نميتواند در يكجا جمع شود .لنين ميگفت" :دولت محصول و تجلي آشتي ناپذيري تضادهاي طبقاتي
است .دولت در آنجا در آن زمان و در حدودي پديد ميآيد كه تضادهاي طبقاتي در آنجا ،در آن زمان و در آن حدود
بطور ابژكتيف ديگر نميتوانند آشتي پذير باشند .و بالعكس وجود دولت ثابت ميكند كه تضادهاي طبقاتي آشتي-
ناپذيراند ....دولت فقط در جائي وجود دارد كه تضادها و مبارزه طبقاتي موجود است).لنين منتخبات فارسي جلد  ٢قسمت
 ١ص .(٢٢٥
و آنگاه كه مبارزه طبقاتي بر اثر وصول به مرحله دوم سوسياليسم يعني كمونيسم از ميان برخيزد ،دولت نيز خود بخود
رو به اضمحﻼل ميرود و از ميان برميخيزد .ديكتاتوري پرولتاريا آخرين شكل دولت است كه به جامعه بي طبقات
منتهي ميگردد .ادعاي رويزيونيستهاي شوروي كمترين مشابهتي با ماركسيسم-لنينيسم ندارد و هدفش تخريب
ديكتاتوري پرولتاريا و احياء ديكتاتوري بورژوازي به نام دولت تمام خلق است .اينكه بورژوازي دولت خود را به نام دولت
تمام خلق و ديكتاتوري خود را به نام دموكراسي ناب جا بزند امر تازهاي نيست ،نيرنگ هميشگي بورژوازي است و
بورژواهاي نوخاستهي شوروي ،ادعاي ابتكاري در اين زمينه نميتوانند داشته باشند)".صفحات ٢٠و .(٢١
اين سخنان ماركسيست لنينيستهاي توفان مربوط به سال  (١٩٦٨)١٣٤٧و  (١٩٧١)١٣٥٠است .رويزيونيستها در آن
دوران بر نابودي شوروي سوسياليستي با حمايت از تزهاي رويزيونيستي خروشچف-برژنف پافشاري ميكردند و توفاني-
ها را كه از جنبش كمونيستي ايران تجليل كرده و در پي احياء حزب طبقه كارگر ايران بودند به "دگماتيك"،
"ماجراجوئي" و "شوروي ستيزي" منتسب مينمودند.
حزب توده ايران در تمام دوراني كه رويزيونيسم بر حزب كمونيست شوروي استاليني غلبه كرد و از يك كشور
سوسياليستي كشوري سوسيال امپرياليستي ساخت ،دنبالهروي اين حزب بود و تا روز آخر نيز از مطامع شورويها در
سراسر جهان و ايران حمايت نمود .حتي زماني كه گورباچف در  ١٩٨٥بر سر كار آمد نيز مدافع گورباچف شد و تئوري-
هاي ضد كمونيستي "شفافيت و بازسازي"]پرسترويكا )اصﻼحات اقتصادي( و گﻼسنوست )فضاي باز سياسي([ را
پذيرفت و تبليغ كرد و تنها بعد از گورباچف ،زمانيكه "رفيق" يلتسين عضو كميته مركزي حزب رويزيونيست شوروي به
ممنوعيت فعاليت كمونيستها دست زد و به حزب توده و احزاب برادرشان حالي كرد كه ما ديگر كمونيست نبوده ضد
كمونيست هستيم ،امكان ادامه تجاهل براي حزب توده وجود نداشت و ديگر راهي براي حزب توده ايران باقي نماند تا
براي تسكين كادرها و اعضاي خويش به دنبال و جمعآوري اسناد و شواهد پراكنده بهگردد و در عين فرار از برخورد به
گذشته رويزيونيستي خويش ،توجيهات "كمونيستي" براي اتخاذ مواضع جديد خويش و دنبالهروي از زيگانف
رويزيونيست و ناسيوناليست عظمت طلب روسي دست بزند.
حزب توده ايران در صفحات " ٢٩-٢٧بحث اوليه ،پيرامون علل و عوامل فروپاشي اتحاد شوروي و اردوگاه سوسياليسم-
سند مصوب چهارمين كنگره حزب توده ايران" مورخ بهمن  ١٣٧٦يعني  ٢٩سال بعد ،بدون اينكه به نبرد عظيم
ايدئولوژيك كه در اين زمينه ميان احزاب كمونيستي چين و آلباني از يك طرف و حزب رويزيونيست شوروي از جانب
ديگر در گرفته بود و موجبات بزرگترين انشعاب رويزيونيستها را از جنبش كمونيستي فراهم ساخت ،اشاره كند ،ابتداء به
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ساكن در مورد علل فروپاشي شوروي و مصوبات كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيست شوروي پيرامون تزهاي
رويزيونيستي "دولت همه خلق" و "حزب همه خلقي" كه گويا بيكباره از آسمان افتادهاند ،مينويسد:
"اين نگرش جديد به ماهيت دولت سوسياليستي ،بر فروضي استوار بود كه با واقعيات عيني اجتماعي منطبق نبودند.
تعريف از دولت به عنوان "ارگان بيانگر منافع و اراده همه خلق" تنها ميتوانست بر اين فرض استوار باشد كه "تفاوت-
هاي عيني منافع طبقاتي" در سطح جامعه از ميان رفتهاند و مجموعه "خلق" شوروي از نظر طبقاتي منافع يكساني
دارند .چنين فرضي ،كه به معناي نفي وجود طبقات و مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي بود ،هم از ديدگاه نظري
سوسياليسم و هم از ديدگاه عيني -تاريخي داخلي و بينالمللي ،غير قابل توجيه بود).نخست اينكه اين نگرش تاره
نيست ،حداقل متعلق به دوران خروشچف است و ثانيا اين نظريات ،نظريات "غيرقابل توجيه" نيست ،خيانت به
سوسياليسم محسوب ميشود و نامش رويزيونيسم است-تكيه همه جا از توفان(.
اقدامات خروشچف ،در جهت محدود كردن قدرت دستگاه اداري دولتي و "ضد انقﻼب فنساﻻرانه" در اين سالها ،روند
رشد و قدرت گرفتن قشرهاي فنساﻻر و اداري دولتي را كمابيش كند كرده بود)خروشچف سوسياليسم را نابود كرد-
تكيه از توفان( .اما نيروي رشد يابنده دستگاه اداري دولتي ،كه از زمان كنگره بيستم به بعد ،عﻼوه برانگيرههاي قدرت-
طلبانه ،انگيزههاي مادي و اقتصادي نيز به دست آورده بود ،به گونهاي روزافزون ،نقش نظارت حزب بر دولت را ،به زير
سئوال ميبرد .متاسفانه ،عدم برخورد ساختاري و ريشهاي كنگره بيستم حزب به اين مساله ،و محدود ماندن بحثها در
چارچوب انتقاد از "كيش شخصيت" استالين ،به تداوم اين روند ياري رساند ،و حزب را بيش از پيش در برابر دستگاه
اداري رشد يابنده دولتي تضعيف كرد .برخي سياستهاي نادرست اقتصادي نيز ،كه در طول مدت اجراي برنامه "رشد
سريع مصرف" ،به شكلي فزاينده زمينه ساز رشد فعاليتهاي مولد اقتصادي و ايجاد درآمدها و امتيازات غيرمجاز براي
ﻻيههاي باﻻي دستگاه اداري دولتي شده بودند ،به سهم خود قدرتگيري اين ﻻيهها در درون حكومت ،نقشي مهم
بازي كردند.
اگر اين ارزيابيها درست باشند)،هنوز هم به حرفهاي و ادعاهاي خود معتقد نيستند و ارزيابي خود را بر اما و اگر استوار
ميكنند ،ولي نميگويند اگر اين ارزيابيها درست نباشند آنوقت آيا روسيه هنوز سوسياليستي است يا نيست؟ -توفان(
آنگاه مصوبات كنگره بيست و دوم حزب را ،نشانه بارز تاثير جدي و مخرب ديدگاه دستگاه اداري دولتي بر ساختار
سياسي جامعه و نقطه عطف مهم تاريخي در روند رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي بايد دانست .براي اولين بار در
تاريخ سوسياليسم ،سياست ،بر نظريه و ايدئولوژي پرولتاريا حاكم شده و آن را در خدمت خود قرار داده بود .اين تغيير ،كه
بيش از هر چيز بيانگر معكوس شدن رابطه ميان حزب و دولت و سلطه عملي دولت بر حزب بود ،مساله برتري امر
پرولتاريا در جامعه سوسياليستي را به شدت تضعيف كرد ،و راه را براي سلطه بﻼمنازع ديدگاه و منافع دستگاه اداري
دولتي ،بر همه ابعاد سوسياليستي ،هموار ساخت.
پيآمدهاي اين تغيير ماهيت دولت سوسياليستي ،بسيار مهم و تعيين كننده بود .با مخدوش شدن مرزهاي طبقاتي،
"دولت همه خلقي" مصونيت خود را در برابر ديدگاههاي غيرپرولتري از دست داد ،و بيش ار پيش ،به سمت اداري
كردن ،پيش رفت .منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به صورتي فزاينده در سايه منافع دستگاه اداري دولتي قرار
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گرفت .دموكراسي سوسياليستي جاي خود را به دموكراسي اداري و صوري داد .فساد اداري و سوء استفاده از ،مقام براي
كسب امتيازات ويژه سياسي و اقتصادي ،روز به روز گسترش يافت .در غياب انگيزههاي مادي طبقاتي ،خﻼقيت و
پشتكار در كار جاي خود را به تنآسائي و بيعملي و رضايت از وضع موجود داد .اين امر هرچه بيشتر باعث به تعويق
افتادن برنامههاي اقتصادي حزب و دولت ،ناتمام ماندن بسياري از پروژهها ،و گاه حتي عدم اجراي آنها)از جمله برنامه
رشد فنآوري مدرن و استفاده گسترده از آن در روند توليد( ،و در نهايت آهسته شدن آهنگ رشد اقتصادي شد"....
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"حزب تمام خلق" يك تئوري رويزيونيستي خروشچفي
در همان سند باﻻ در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان
زير ميآيد:
"-٧حزب در دوران ساختمان دامنهدار كمونيسم
در نتيجه پيروزي سوسياليسم در اتحاد شوروي و تقويت وحدت جامعه شوروي حزب كمونيست طبقه كارگر به پيش-
آهنگ مردم شوروي و به حزب تمام مردم تبديل شده و نفوذ رهنمون خود را در كليه شئون زندگي اجتماعي بسط داده
است .حزب -عقل و شرف و وجدان دوران ما و مردم شوروي است كه به انجام تحوﻻت انقﻼبي با عظمت
مشغولند)"...صفحه )(١٦١تكيه از توفان(.
قطار كردن عبارات غير طبقاتي پشت سرهم براي اينكه اصل موضوع مورد مداقه قرار نگيرد يك شيوه كار رويزيونيستي
است" .حزب-عقل و شرف و وجدان دوران ما و مردم شوروي است" .اين عبارت غيرطبقاتي را حتي جان اف كندي هم
ميتواند در مورد حزب دموكرات آمريكا بر زبان آورد ،كافيست جاي شوروي را با آمريكا عوض كند .حزب ستاد
فرماندهي پرولتاريا ،رهبري ايدئولوژيك و سياسي وي در مبارزه طبقاتي است .حزب مغز متفكر پرولتاريا در نبرد بيامان
طبقاتي است و داراي ماهيت طبقاتي است .هم انديشه و هم وجدان حزب ،طبقاتي است.
در همان مجله دنيا سال هفتم شماره  ٢در مقاله منوچهر بهزادي تحت عنوان ""افسانه " احياء سرمايه داري در
شوروي" در حمايت از نظريات رويزيونيستي حزب كمونيست اتحاد شوروي پيرامون نظريه "حزب تمام خلق" با
اشاره به نقل قول رفقاي چيني كه به اين تئوريهاي رويزيونيستي برخورد ماركسيستي لنينيستي داشتند ،ميآيد:
"رهبري حزب كمونيست چين اين نظر را "رويزيونيستي" ميداند .تنها "استدﻻل" هم اينست كه حزب مدافع منافع
طبقه معيني است و بنابر اين حزب تمام مردم نمي تواند وجود داشته باشد)سر مقاله ژن مين ژيبائو ،مورخ  ١٤ژوئيه
 ،١٩٦٤ترجمه آلماني صفحات  ٥٤-٤٧نقل اين نقل قوا از همان مجله دنيا صفحه  ٢٩است().تكيه همه جا از توفان(.
و آنوقت در تائيد اين مسئله كه چرا "حزب تمام خلق" ميتواند وجود داشته باشد و اين حاكي از درك "كمونيستي"
است مينويسد:
"اينكه گفته ميشود حزب داراي ماهيت طبقاتي است ،و در اينجا به طور مشخص ،حزب كمونيست مدافع منافع طبقه
كارگر است ،به چه معناست؟ سوسياليسم علمي ...راهنما و راه گشاي بشريت به سوي جامعه بدون طبقه ،بدون دولت،
فارغ از استثمار و فقر و جهل ،بسوي جامعه كمونيستي است .تنها طبقهاي كه بنا به خصلت انقﻼبي خود ميتواند
پرچمدار چنين جنبشي باشد طبقه كارگر است ،و تنها نيروئي كه قادر است چنين مبارزه طوﻻني و دشواري را سازمان
دهد ،سازمان سياسي طبقه كارگر ،حزب كمونيست است ...در اين حقايق كمترين ترديدي وجود ندارد .ولي مسئله به
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همين جا خاتمه نمييابد .طبقه كارگر تنها طبقهايست كه مدافع منافع همه زحمتكشان ،همه استثمار شوندگان و
همه بشريت مترقي است .نتيجه اينكه حزب او نيز مدافع منافع همه زحمتكشان و منعكس كننده تمايﻼت و آرزوهاي
همه بشريت مترقي است .بنابراين همه كس ميتواند -بشرطي كه ماركسيسم-لنينيسم را بپذيرد و در راه تحقق برنامه
حزب طبقه كارگر صادقانه مبارزه كند-عضو حزب كمونيست بشود.
بمحض اينكه كسي وارد حزب كمونيست شد ،با ساير اعضاء حزب داراي حقوق متساوي است .در اينجا ديگر منشاء
طبقاتي مﻼك قضاوت در باره عضويت حزب نيست ")همانجا( )تكيه همه جا از توفان(.
جلل خالق! تنها يك رويزيونيست ميتواند اين چنين مبهم و مخدوش استدﻻل كند .طبقه كارگر ،همه استثمارشوندگان
و همه بشريت مترقي ،همه كس را همسان قرار دهد و پشت سر هم رديف مي كند تا اصل مسئله گم شود.
استفاده از واژه "همه كس" بيشتر يك تاكتيك موذيانه براي نفوذ رواني در خواننده است و گرنه عبارت صحيح و
روشن هر كس است زيرا "همه كس" اتفاقا به علت وجود جامعه طبقاتي نميتوانند برنامه حزب و ماركسيسم
لنينيسم را بپذيرند .حتي در جامعه سوسياليستي نيز همه كارگران حتي عضو اتحاديه كارگري نيستند .آنوقت چگونه است
كه در يك كشور سرمايهداري "همه كس" معجزهآسا كمونيست مي شوند؟ اگر به نظر رويزيونيستهاي حزب توده
ايران "حزب تمام خلق" همان "حزب طبقه كارگر" و نه "حزب همه بشريت مترقي" و حزب "همه كس" است ،چه
نيازي به مخالفت با نظريات حزب كمونيست چين دارند؟ كافي است بنويسند كه ما با نظر رفقا چيني موافقيم و از
"حزب تمام خلق" همان "حزب طبقه كارگر" را مي فهميم و نه حزبي كه گويا بايد از نظر "همه" و نه نظر و
ايدئولوژي طبقه كارگر دفاع كند .ولي رويزيونيستها اين عبارت ساده را كه ميتواند "رفع سوء تفاهم" كند بر زبان نمي-
آورند زيرا منظورشان در واقع همان "همه" است ،زيرا در غير اين صورت نيازي به طرح جديد مسئلهاي نبود كه همه بر
سر آن توافق دارند و براي آن مبارزه ميكنند .استدﻻل رويزيونيستها را ميشود با الهام از هومانيسم ماركسيسم حتي به
حزب تمام خلق ،شامل سرمايهداران نيز تسري داد ،چون بر اساس هومانيسم ماركسيسم نجات بشريت از چنگال نظام
سرمايهداري در تحليل نهائي خود سرمايهداران را نيز نجات ميدهد و منافع انسان و انسانيت را در مركز همه تحوﻻت
جهان قرار ميدهد ،اين هسته هومانيسم ماركسيسم است كه در بطن خود براي نجات حتي سرمايهداران نيز ميرزمد.
ولي از اين حكم ماركسيستي نميشود نتيجه گرفت كه حزب طبقه كارگر در تحليل نهائي حزب سرمايهداران نيز هست.
از دفاع كمونيستها از بشريت كه مفهومي آرماني دارد اين نتيجه گرفته نميشود كه هيتلر هم بشر است و بايد منافع وي
را در نظر گرفت .اين نوع عبارتپردازي رويزيونيستي فقط براي خلط مبحث و مخدوش كردن ماهيت بحثي است كه در
جنبش كمونيستي در گرفته است .آسمان ريسمان بافي رويزيونيستها افشاءگر خود آنها و دنبالهروي آنها از خروشچف
است .انتقاد كنوني آنها كه بسيار سست و بدون عمق و پيگيري است ،نشان ميدهد كه در گذشته چقدر دروغ
سرهمبندي ميكردند تا نظريات خروشچف را جا بيندازند.
روشن است كه رويزيونيستهاي حزب توده ايران دنباله روي شوروي رويزيونيستي بودند و همه اصول ماركسيسم-
لنينيسم را به دور افكندند.
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"سازمان ماركسيستي-لنينيست توفان" در نشريه شماره " ١٧سوسيال امپرياليسم" مورخ فروردين  ١٣٥٠در زمينه
افشاء رويزيونيستي "حزب تمام خلق" نوشت:
"همه ميدانند كه مفهوم حزب با مفهوم طبقه در ارتباط است ،حزب قسمتي از طبقه است" ،گردان پيشآهنگ" آن
است .حزب براي رهبري مبارزه طبقاتي به وجود ميآيد .در جامعه كمونيستي كه طبقات و مبارزه طبقاتي محو ميشود
حزب هم محو خواهد شد .حزب همه خلق افسانه بورژوازي است كه از واقعيت وجود طبقات متضاد و مبارزه طبقاتي
ميهراسد و ميكوشد خود و حزب خود را بر باﻻي طبقات و نماينده و مدافع منافع تمام ملت جلوه دهد .اما پرولتاريا كه
پرچم مبارزه طبقاتي را برميافرازد بر اين مردم فريبي بورژوازي پشت پا ميزند و پيوسته جنبه طبقاتي حزب خويش را
اعﻼم ميكند و محفوظ ميدارد .زيرا كه حزب پرولتاريا -و فقط حزب پرولتاريا -به علت خصلت اين طبقه قادر است در
مراحل مختلف انقﻼبي مدافع منافع خلق زحمتكش باشد .هر لحظه كه ماهيت اين حزب خدشهدار شود از دفاع از منافع
خلق زحمتكش باز خواهد ماند.
رويزيونيستهاي شوروي مدعياند كه اوﻻ جامعه آنها ديگر جامعه طبقاتي نيست و ثانيا حزب كمونيست اتحاد شوروي از
صورت حزب طبقه كارگر به حزب تمام خلق مبدل شده است .در اينجا نيز آنها پيوند حزب را با طبقه حذف ميكنند تا
بتوانند حزب رويزيونيستي شوروي را كه حزب بورژوازي نوخاسته شوروي است حزب بدون طبقه ،حزب تمام خلق جلوه
دهند .در رسالهاي از انتشارات رويزيونيستها به نام "از حزب طبقه كارگر تا حزب تمام خلق شوروي" چنين ميخوانيم:
"اگر در آغاز دوران انتقال ،حزب بشديدترين اقدامات دست ميزند تا صفوف خود را از رخنه عناصر غير پرولتاريائي
نگهداري كند ،همينكه مسائل اساسيِ دوران گذار حل شد حزب درهاي خود را بر روي كليه كساني كه صميمانه
آرزومند شركت فعال در ساختمان سوسياليسم و كمونيسم هستند ،چارطاق ميگشايد ...به اين طريق است كه حزب
پيشآهنگ طبقه كارگر روز به روز بيشتر به بخش پيشرو زحمتكشان ،بخش پيشرو تمام خلق شوروي تبديل ميشود".
مطابق اين ادعاي رويزيونيستها همينكه "مسائل اساسي دوران گذار حل شد" -و معلوم نيست منظور از "مسايل
اساسي" دوران گذار چه مسائلي است -ديگر مبارزه طبقاتي خاموشي پذيرفته است ،ديگر از رخنه عناصر غيرپرولتاريائي
در حزب هراسي نيست ،ديگر ميتوان درهاي حزب را چارطاق گشود .كمونيستهاي انقﻼبي بلشويك شوروي در
اعﻼميه خويش چه خوب نوشتهاند كه انكار مبارزه طبقاتي در شوروي از طرف اپورتونيستها ،امري طبيعي است زيرا كه
آنها در اين مبارزه نقش ضد خلقي دارند و در پوشاندن آن ذينفعاند.
انكار طبقات و مبارزه طبقاتي در شوروي به منظور تبديل حزب طبقه كارگر به حزب بورژوازي نوخاسته شوروي صورت
ميگيرد)".صفحات  ٢١و .(٢٢
حال ببينيم رويزيونيستهاي حزب توده ايران بعد از  ١٩٥٦در مورد تزهاي رويزيونيستي خروشچف در سال  ١٣٧٦يعني
بيش از چهاردهه ،در همان جزوه علل فروپاشي شوروي چه ميگويند:
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"حزب همه خلق شوروي"
"سلطه منافع و ديدگاه دستگاه اداري تنها رابطه ميان حزب و دولت را تغيير نداد ،بلكه تضعيف ماهيت و تركيب پرولتري
حزب ،راه را براي نفوذ اين منافع و ديدگاهها به درون حزب پيشآهنگ نيز گشود .كنگره بيست و دوم ،در مصوبات خود
اعﻼم كرد كه از اين پس "حزب كمونيست -حزب طبقه كارگر -به حزب همه خلق شوروي تبديل شده است"! كنگره،
همچنين با تغييرات اساسنامه حزب كمونيست شوروي" ،ضابطه اصلي عضويت در حزب" را "شركت فعال در ساختمان
كمونيسم" اعﻼم كرد .بدين ترتيب ،نه تنها ماهيت پرولتري حزب به زير سئوال رفت ،بلكه معيارهاي طبقاتي براي
عضويت در آن نيز ،به طور جدي تضعيف گرديد.
بدين ترتيب ،تغيير ماهيت حزب پرولتاريا به يك حزب "همه خلقي" ،و گشودن دروازههاي آن به روي همه كساني كه
"شركت فعال در ساختمان كمونيسم" دارند -يعني همه شاغلين جامعه بدون در نظر گرفتن پايگاه و مواضع طبقاتي
آنها -راه را براي گسترش و تقويت مواضع اداريهاي مقامپرست دولتي به درون حزب هموار كرد .با توجه به معيارهاي
عضوگيري حزب در اين سالها ،به خوبي روشن است كه رشد كمي اعضاء ،نه لزوما در جهت تقويت پايگاه پرولتري
حزب ،بلكه عمدتا در مسير تقويت مواضع ﻻيههاي اداري و فنساﻻر ،درون آن بود .ميتوان حدس زد كه بسياري از
اين افراد ،نه بر مبناي اعتقادات ايدئولوژيك ،كه به مرور زمان در ميان آنها ضعيفتر نيز ميشد ،بلكه در جست و جوي
كسب امتيازات ويژه اقتصادي و سياسي ،كه عضويت در حزب براي آنها ايجاد ميكرد ،به حزب روي ميآورند.
آنچه كه بيش از هر چيز ديگر به افزايش نفوذ ديدگاههاي اداري ،از درون دولت به داخل حزب ،و صدور پديده مقام-
جوئي درون آن دامن زد ،مخدوش بودن مرزهاي ساختاري ميان حزب و دولت بود .بسياري از رهبران و كادرهاي باﻻي
حزب مقامهاي بلندپايه دولتي نيز داشتند و عﻼوه بر وظايف سياسي ،مسئوليت اداره امور روزمره اقتصاد كشور را نيز
عهدهدار بودند .اين پديده ،كه از زمان استالين با برنامه "رشد سريع صنعتي" آغاز شده بود ،در زمان خروشچف ،برغم
تﻼشهاي او براي مبارزه با دستگاه اداري دولتي ،گسترش نيز يافته بود .تداخل مرزهاي ساختاري حزب و دولت ،نه
تنها زمينه ساز به وجود آمدن انگيزههاي مادي و سودجويانه براي عضويت افراد در حزب ميشد ،بلكه منافع حزب
رابيش از بيش با منافع بوروكراسي دولتي در جهت حفظ وضعيت موجود ،گره ميزد .عمل گرائي سياسي و اقتصادي به
تدريج جاي خﻼقيت و نوآوري و دورانديشي كمونيستي را ميگرفت ،و وظيفه كمونيستي "نفي دائمي وضعيت موجود"،
به گونهاي روزافزون ،با انگيزه مادي "حفظ امتيازات شخصي موجود" در تناقض ميافتاد .اين پديده شايد بيش از هر
گروه ديگر ،در ميان روشنفكران حزبي به چشم ميخورد .آنها به جاي نقد دايم وضعيت ،و نشان دادن راههاي خروج از
مشكﻼت ،به طرزي فزاينده توان نظري خود را در خدمت تائيد وضعيت موجود و توجيه سياستهاي دولت قرار دادند.
بدين ترتيب ،در حالي كه حزب به درستي بر ضرورت تشديد آموزش ايدئولوژيك اعضاي خود و كارگران و زحمتكشان
در سطح جامعه به طور مداوم تاكيد ميورزيد ،روندهاي درون حزب در جهت خﻼف آن حركت ميكردند و به تضعيف
هر چه بيشتر ماهيت پرولتري آن ياري ميرساندند .ايدئولوژي پرولتري به تدريج به پوسته خارجي بدل ميشد ،كه ﻻيه-
هاي رشد يابنده انگلي و فرصت طلب اداري در پناه آن حزب را از بيرون ميخوردند و تحليل ميبردند .پيشآهنگ ،هر
چه بيشتر ،از وظايف تاريخي خود و از طبقهاي كه آن را نمايندگي ميكرد ،به دور ميافتاد ،و جامعه سوسياليستي ،بر
رغم همه دستآوردهاي عظيم و تاريخسازش ،به سمت بحران همه جانبه سياسي و اجتماعي ،كشيده ميشد".
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ميبينيم كه حزب رويزيونيستي توده ايران نيم قرن بعد از اختﻼفات نظري در جنبش كمونيستي بيادش آمده است كه
ماهيت حزب طبقه كارگر در شوروي تغيير كرده و بروكراتها و مقامپرستان زمام قدرت را در دست گرفتهاند .عليرغم اين،
به نظر اين حزب  ،حزب رويزيونيستي اتحاد شوروي هنوز "كمونيستي" بوده است .تئوريسينهاي حزب توده هنوز هم
به مخدوش كردن مرزها براي تبرئه خروشچف و ساير پيروان رويزيونيستش مشغولند .اين استالين بود كه به تشديد
مبارزه ايدئولوژيك در دوران ساختمان سوسياليسم تكيه ميكرد و اين نظر در گزارش مالنكف به كنگره  ١٩با حضور
رفيق استالين بازتاب يافت .و اين خروشچف بود كه با تئوريهاي "همزيستي مسالمت آميز"" ،گذار مسالمت آميز"،
"مسابقه مسالمت آميز"" ،حزب تمام خلق"" ،دولت تمام خلق" و ...ايدئولوژي بورژوائي را به درون حزب كمونيست
شوروي رخنه داد .اين استالين بود كه با مقامپرستي در حزب با چاكرمنشي و ستايش فردي افراد مبارزه ميكرد و همه را
به وفاداري به طبقه كارگر فرا ميخواند و اشاره ميكرد هر چه به سوسياليسم نزديكتر شويم مبارزه طبقاتي حادتر خواهد
شد .اين استالين بود كه در پاسخ به نامه شاتونوفسكي نوشت:
"شما در نامهي خود از "ارادت" به من سخن ميرانيد .شايد اين نكته به طور تصادفي در نامهي شما آمده باشد .شايد...
اما اگر اين جمله تصادفي نيست ،مايلم به شما اندرز دهم از "اصل" ارادت به اشخاص دست بكشيد .اين شيوهي
بلشويكي نيست .ارادتمند به طبقهي كارگر ،به حزب آن ،به دولت آن باشيد .اين امر خوب و مفيد است .اما آن را با
"اخﻼص" به اشخاص يعني اين بازيچهي عبث و بيهودهي روشنفكران سبك مغز خلط ننمائيد .با درودهاي كمونيستي
 استالين")نقل از نامهي استالين به شاتونوفسكي كليات آثار جلد .(١٣خروشچف بر ضد همين نظريه تشديد مبارزه طبقاتي قيام كرد و با كودتا در كميته مركزي حزب و تغيير اساسنامه حزبي،
كمونيستهاي بلشويك را از حزب تصفيه نمود .اين استالين بود كه با مقامپرستي مبارزه كرد و حتي حاضر نشد فرزند
خود در جبهه جنگ را كه اسير نازيها بود و سرباز سادهاي محسوب ميشد ،با يك ژنرال نازي تاخت زند ولي
خروشچف داماد خود را به رياست نشريه "ايزوستيا" نشاند كه مصاحبههاي امروزش در دشمني با سوسياليسم و
حمايتاش از خروشچف ،موجب تهوع هر انسان صديقي است .اين برژنف بود كه دخترش را به وزارت فرهنگ رسانيد و
مايه شرمساري مردم شوروي به علت فساد و رشوهخواريهايش شد .اين ادعا كه كمونيستها حق ندارند در دولت شركت
كنند نيز يك ادعاي رويزيونيستي است .ريشه انحراف ،در حزب و در ايدئولوژي حاكم بر آن است و نه در شركت در
دولت .حزبِ فاسد ،هميشه دولت فاسد به وجود ميآورد .برعكس كمونيستها بايد در شوراها شركت كنند و اعتماد توده
مردم را از طريق اين ارگانهاي حكومتي كسب نمايند .آنها بايد در انتخابات شوراها شركت نمايند و به چنان محبوبيتي
در ميان مردم رسيده باشند كه آنها را به عنوان نماينده براي كنگره شوراها انتخاب كنند .اين كنگره شوراها است كه
هيات دولت را تائيد ميكند و نماينده ديكتاتوري پرولتارياست .شركت در دولت به خودي خود زيان آور نيست ،بلكه
وظيفه كمونيستي است .زيان آور حمايت از رويزيونيسم و تجليل از دوران ننگين خروشچف-برژنف است كه گورباچف
– يلتسين را به دنيا آورد.
۳۱

شما بعد از اين همه تئوريبافيهاي حزب رويزيونيستي توده ايران در مورد "حزب تمام خلق" با اشتياق منتظريد كه
اين حزب از اين اشتباهات پند بگيرد و اعﻼم كند "حزب تمام خلق" يك نظريه رويزيونيستي است و با ماهيت طبقاتيِ
پرولتريِ حزب و اعمال ديكتاتوري پرولتاريا توسط رهبري آن كه براي ادامه مبارزه طبقاتي ﻻزم است ،در مغايرت قرار
دارد .ولي حزب توده ايران در عوض ،ديكتاتوري پرولتاريا را از تمام برنامه خود حذف كرده است .به
اين ترتيب حزبي كه هدف برنامهاش استقرار ديكتاتوري غيرپرولتري باشد و بخواهد ديكتاتوري بورژوائي را مستقر سازد،
منطقا حزبي هوادار "حزب تمام خلق" و دشمن طبقه كارگر و حزبي ماهيتا رويزيونيستي است.

۳۲

عدم امكان ادامه مبارزه طبقاتي در شوروي بدون رهبري حزب طبقه كارگر
رفيق استالين هرگز مبازه طبقاتي و اهميت كار سياسي ،اهميت وجود حزب طبقه كارگر و ديكتاتوري پرولتاريا را عليرغم
پيشرفتهاي اقتصادي فراموش نكرد .وي اسير پندارهائي نبود كه بعدا خروشچف رويزيونيست با تزهاي "مسابقه
مسالمت آميز"" ،همزيستي مسالمت آميز"" ،گذار مسالمت آميز" و "حزب تمام خلق" و "دولت تمام خلق" مطرح
نمود و موجبات سردرگمي بسياري از كمونيستهاي صديق را در جهان و اتحاد جماهير شوروي را فراهم كرد و
سوسياليسم را به نابودي كشاند .رفيق استالين همواره به اهميت مبارزه ايدئولوژيك و سياسي ،تربيت و آموزش كادرهاي
حزبي توجه ﻻزم را مبذول ميداشت.
در گزارش به كنگره نوزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي)نخستين كنگره پس از جنگ و آخرين كنگره روزگار
استالين( چنين گفته شده بود:
"فعاليت ايدئولوژيك وظيفه مقدم حزب است .كم بها دادن به اين فعاليت ممكن است زيان جبران ناپذيري به مصالح
حزب و دولت وارد آورد .ما بايد پيوسته به خاطر داشته باشيم كه هرگونه تضعيف نفوذ ايدئولوژي سوسياليستي به معناي
تقويت نفوذ ايدئولوژي بورژوائي است ...در كشور ما هنوز بقاياي ايدئولوژي بورژوائي ،بقاياي روحيه و اخﻼق مالكيت
خصوصي حفظ شده است .بقاياي مذكور به خودي خود مضمحل نميشود .بقاياي مذكور خيلي سختجان است و مي-
تواند رشد كند و بايد به مبارزه قاطع بر ضد آنها دست زد .همچنين ما در برابر نظريات ،افكار و روحيات بيگانهاي كه از
خارج از جانب دولتهاي سرمايهداري ،و از داخل از جانب احزاب نيمهجان و بقاياي گروههاي دشمنِ دولت شوروي نفوذ
ميكند ،تامين نداريم .نبايد فراموش كرد كه دشمنان دولت شوروي ميكوشند كه هرگونه روحيه ناسالم را گسترش
دهند ،نيرو بخشند و بزرگ كنند ،ميكوشند كه عناصر ناپايدار جامعه ما را از لحاظ ايدئولوژي فاسد گردانند ...در هر جا
كه توجه به مسايل ايدئولوژيك تضعيف ميشود ،زمينه براي جان گرفتن نظريات و معتقدات دشمنانه فراهم مي-
آيد)".تكيه همه جا از توفان(.
استالين در رهبري حزب و دولت شوراها ميديد كه اين سياست است كه بر اقتصاد فرمان ميراند ،از رشد سرمايهداري
در كليه زمينهها جلوگيري ميكند و به عنوان عامل آگاه سياسي عمل مينمايد .استالين ميديد كه "اقتصاد خودبخودي
سوسياليستي" وجود خارجي ندارد .اقتصاد سوسياليستي زماني سوسياليستي است كه رهبري اقتصاد در دست حزب طبقه
كارگر باشد و توسط شوراها با خواست سوسياليستي اداره گردد .استالين رشد اقتصاد سوسياليستي در شوروي را مستقل
از سياست سوسياليستي حاكم در حزب و دولت غير ممكن ميدانست و به درستي ميگفت:
" ..ثبات و بقاي پيشرفتهاي اقتصادي خود تماما و كامﻼ به موفقيتهاي سياسي كار سازماني حزب و كار سياسي حزب
بستگي داشته كه بدون آنها پيشرفتهاي اقتصادي پايههاي لرزان و شكنندهاي خواهد داشت).".تكيه از توفان(.

۳۳

استالين در اين جا به درستي مرز ميان اكونوميسم و سوسياليسم را ترسيم ميكرد .وي پيشگوئي ميكرد اقتصاد
سوسياليستي به رهبري حزب رويزيونيستي و بورژوائي ممكن نيست .آنچه ماهيت كشور را تعيين ميكند ماهيت حزب و
نيروي رهبري كننده جامعه است.
حال ببينيم كه رفيق استالين در بخش  ٥اثرش "چيرگي در بلشويسم")در باره كمبودهاي كارحزبي و اقداماتي براي
نابودي تروتسكيستها و ساير سالوسان  ٣مارس  (١٩٣٧تحت عنوان"وظايف ما" چه مينويسد:
"چگونه ما ميتوانيم نقايص خود را از بين ببريم؟ چه فعاليت مشخصي بايد در مورد حل اين مسايل انجام داد؟ براي
اين كار ضروريست كه اقدامات زيرين را به مرحله اجراء در آورد:
 -١اولين و مبرمترين وظيفه عبارتست از اينكه بايد توجه آن عده از رفقاي حزبي ما كه در گرداب "جريان پرسشها" در
اينجا و آنجا غرق شدهاند به مسايل عظيم سياسي ،چه بينالمللي و چه داخلي جلب شود.
 -٢كار سياسي حزب ما بايد به سطح مناسب خود ارتقاء داده شود و تربيت سياسي و استواري بلشويكي حزب شوراها و
كادرهاي اقتصادي را به اساسيترين وظيفه مبدل ساخت.
 -٣براي رفقاي حزبي ما بايد توضيح داده شود كه پيشرفتهاي اقتصادي با وجود اينكه بدون شك داراي اهميت عظيمي
است و بايد در آينده هر روزه و هر ساله براي به دست آوردن آنها كوشش كنيم اما تمام هدفهاي ساختمان سوسياليسم
را در كشور ما در برنميگيرد.
بايد توضيح داده شود كه جنبه ناخوشايند ناشي از پيشرفتهاي اقتصادي كه خود را در از خود راضي بودن ،در بيتوجهي،
در از بين رفتن قريحه سياسي تجلي ميبخشد ،تنها زماني ميتواند مضمحل شود كه دستآوردهاي اقتصادي با پيروزي-
هاي ساختمان حزب و پيشرفت كار سياسي درون حزب تلفيق داده شوند.
بايد توضيح داده شود كه ثبات و بقاي پيشرفتهاي اقتصادي خود تماما و كامﻼ به موفقيتهاي سياسي كار سازماني حزب
و كار سياسي حزب بستگي داشته كه بدون آنها پيشرفتهاي اقتصادي پايههاي لرزان و شكنندهاي خواهد داشت.
 -٤اين امر را بايد به خاطر سپرد و هرگز فراموش نكرد كه تا مادامي كه محاصره سرمايهداري وجود دارد خرابكاران،
منحرفين ،جاسوسان و تروريستها نيز به وسيله سازمانهاي جاسوسي فرستاده خواهند شد ،اين مطالب را بايد به خاطر
سپرد و برعليه آن دسته از رفقا كه به اهميت واقعيت محاصره سرمايهداري كمبهاء ميدهند ،كه قدرت و اهميت
خرابكاري را از ديده فرو ميگذارند ،بايد مبارزه كرد.
بايد به رفقاي حزبي ما توضيح داده شود كه هيچگونه پيشرفت اقتصادي هر چقدر هم كه عظيم باشد نميتواند واقعيت
محاصره سرمايهداري و نتايج حاصله از آنرا الغاء كند.
...
در دوران شاختي))(Schachty-Periodeشاخت شهري در جنوب روسيه ،شمال قفقاز نزديك درياي سياه است كه
داراي منابع بزرگ ذغال سنگ ميباشد .در اواخر سالهاي  ١٩٢٠و اوايل سال ١٩٣٠كارگران بلشويك بايد در مقابله با
خرابكاري دشمنان سوسياليسم در حزب و خارج از حزب به استخراج ذغال سنگ ميپرداختند و با ضعف توانائي فني در
آن دوران روبرو بودند كه مورد سوء استفاده كارشناسان بورژوازي و عمال خرابكار تروتسكيستها قرار ميگرفت-توفان(.
۳۴

ضعف خلق ما در عقبافتادگي توانائيش در چگونگي استفاده از تكنيك بود .مسايل تكنيكي نقاط ضعف ما را تشكيل
ميداد نه مسايل سياسي .تا آنجا كه برخورد سياسي ما به خرابكاران در آن دوران مورد نظر است ،به وضوح كامﻼ روشن
بود كه اين برخورد ،برخورد بلشويكها به مخالفين سياسي خلق ما بوده است .ما ضعف تكنيكي خود رادر دوران گذشته
به وسيله پيش كشيدن شعارهاي مبني برچيرگي در تكنيك و به وسيله با سواد كردن و تربيت دهها و صدها هزار نفر از
كادرهاي بلشويك آبديده در تكنيك از بين برديم.
اكنون مساله به نحو ديگريست .هنگاميكه ما كادرهاي بلشويك را از نقطه نظر تكنيكي رشد و توسعه دادهايم ،و زمانيكه
خرابكاران ديگر نه با برتري تكنيكي و آشكارا ،بلكه با در اختيار داشتن كارت عضويت حزب و بهرهمند شدن از تمام
حقوق حزبي برعليه خلق فعاليت ميكنند ،مساله به طوركلي از آنچه در قبل بوده تفاوت اساسي پيدا خواهد كرد .نقطه
ضعفي كه در حال حاضر خلق ما را رنج ميدهد ديگر عقبافتادگي تكنيك آنها نيست بلكه بيتوجهي سياسي است...،
بهمين خاطر است كه دهسال پيش ما نميتوانستيم و نميبايستي هر دو شعار يعني يكي مبني برچيرگي در تكنيك و
ديگري در مورد تعليم و تربيت سياسي كادرها را با هم مطرح كنيم.
بهمين خاطر است كه شعار قديمي چيرگي در تكنيك اكنون بايد با شعار جديد چيرگي در بلشويسم ،تعليم و تربيت
سياسي كادرها و از ميان برداشتن بيتوجهي سياسي ما بايد بايكديگر و همراه يكديگر مطرح شوند.
 -٧ما بايد اين تئوري پوسيده را مبني بر اينكه با هر گام در پيشرفت ما لزوم مبارزه طبقاتي كمتر و كمتر ميشود و به
نسبت موفقيتهايي كه ما كسب ميكنيم همانقدر دشمن طبقاتي مطيعتر و مطيعتر ميشود را از بين ببريم و نابود كنيم.
اين تئوري نه تنها يك تئوري پوسيده است ،بلكه تئوري بسيار خطرناكي است زيرا خلق ما را ميفريبد ،آنها را به تله
مياندازد ،و امكان صفآرائي جديد نيروي دشمن را براي مبارزه برعليه دولت شوراها فراهم ميآورد).تكيه همه جا از
توفان(.
برعكس هر چه ما بيشتر به پيش ميرويم ،هر چه به موفقيتهاي بيشتري نايل شويم ،همانقدر نير بقاياي طبقات
شكست خورده استثمارگر درندهخوتر خواهند شد ،با همان نسبت به سرعت به شكلهاي حادتر مبارزاتي دست خواهند زد،
با همان نسبت به دنبال ضربه وارد آوردن به دولت شوروي همانند گربهاي كه در تنگنا افتاده و با استيصال بيشتري به
دنبال به دست آوردن وسايل مبارزه خواهند افتاد.
اين مطلب را بايد به خاطر سپرد كه بقاياي طبقات شكست خورده در اتحاد شوروي سوسياليستي تنها نيستند .آنها از
پشتيباني مستقيم دشمنان خارج از مرزهاي اتحاد شوروي سوسياليستي شوروي روسيه برخوردارند .اين امر اشتباهيست
اگر تصور شود كه حيطه مبارزات طبقاتي تنها به درون اتحاد جماهير شوروي خﻼصه ميشود....
 -٩ما بايد سومين تئوري پوسيده ديگري را هم كه مدعيست اجراي منظم طرحهاي اقتصادي خود موجب كاهش
فعاليتهاي خرابكاري به مقدار قابل توجهي خواهد شد درهم بكوبيم و از بين ببريم.
چنين تئورياي تنها ميتواند يك هدف داشته باشد ،آنهم عبارتست از ترغيب جاهطلبي مامورين اداري ما ،مدهوش
كردن آنها و تضعيف مبارزاتشان برعليه خرابكاري)" ....صفحات  ٥٥تا  ٦٣نقل از اثر استالين لنينيسم يا تروتسكيسم و
چيرگي در بلشويسم تكثير از هواداران حزب كار ايران"()تكيه همه جا از توفان(.

۳۵

در كتاب "اعﻼميه و برنامهى كمونيستهاى انقﻼبي بلشويك شوروي" كه يكي از اسناد مهم جنبش كمونيستي است
در پاسخ به اتهامات خروشچف و رويزيونيستهاي شوروي به رفيق استالين و رد نظريات تئوريك و سياسي و اقتصادي
وي ،رويزيونيستها از جمله ميآورند:
" ...مي توان در پاسخ گفت كه امروز يكي از مهم ترين تزهاى استالين كه وي كارهاي خويش را بر آن مبتني مي-
ساخت" رد شده است "يعني تزي كه به موجب آن مبارزهى طبقاتي با نزديك شدن كمونيسم تشديد ميشود و روز به
روز اشكال بغرنج تري ميگيرد".
و ما به گفتار رفقاي انقﻼبي بلشويك شوروي تكيه ميكنيم:
"اما آقايان رويزيونيستها عجالتاً تئوري را كنار بگذاريم .خود شما مبارزهاى را كه بعد از مرگ استالين در اتحاد شوروي
برانگيخته شده است و شما چنين فعاﻻنه در آن شركت داريد را چهگونه توصيف ميكنيد؟ آيا حدت اين مبارزه بهترين
دليل بر صحت گفتار استالين نيست؟ اپورتونيستها در جواب اين سئواﻻت راه ديگري ندارند .يا بايد با ما موافق شوند و
يا اينكه در معرض ريشخند همهى ماركسيستها قرار گيرند(١)".
احسان طبري يكي از رويزيونيستهاي حزب توده ايران كه به رويزيونيستي بودن نظريات خروشچف آگاه بود ،ولي
دنبالهروي از اين تزها را به صورت اپورتونيستي پرچم زندگي سهل و مرفه خويش كرده بود در كتاب "ديدارِ از
خويشتن" نوشت:
"توقف هشت سالهي ما در مسكو تا سال  ،١٩٥٣يعني قريبِ چهار سال در دوران رهبري استالين بود .سپس از  ١٩٥٣تا
 ١٩٥٧رهبري مالنكوف و خروشچف برقرار شد .مسكو در دوران استالين فضائي پرابهت داشت .سراسرِ اردوگاه
سوسياليستي ،از پكن تا برلين با مسكو همبسته بود .رهبري آزمودهي استالين نوعي اطمينانِ دروني پديد ميآورد ،شهر
منضبط و تميز بود .ولي پس از مرگ استالين ،در اثر اقدام برپايه رهاسازي زندانيان اعم از دزدان و جانيان و اقدام
مالنكوف براي ارزان كردنِ كاﻻها ،شهر منظره ديگري گرفت .سرريز دهقانان اطراف و ساكنان حومه عجيب بود و
مدتي طول كشيد تا شهر بارديگر در مجراي عادي افتاد)"...نقل از كتاب "از ديدارِ خويشتن" اثر احسان طبري صفحه
.(٨٥

 -١ما اين تـذکـر را به متن باﻻ میافزائيم که" :اعﻼميه و برنامهى کمونيستهاى انقﻼبی بلشويک شوروی " که از اسناد
مهم جنبش کمونيستی و کارگری جهانی است ،در اسفند  ١٣۴۶از متن فرانسه ترجمه گرديد .ولی طبع آن متاسفانه تا
امروز ميسر نشد .اينک سند مذکور در اختيار هموطنان عزيز گذاشته میشود و اميد میرود که نقش شايستهاى در
روشن ساختن يک سلسله از مسائل مهم بازی کند .سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی توفان فروردين  ."١٣۴٨اين سند بعدا
توسط حزب کار ايران)توفان( تجديد چاپ شد و در بايگانی کتابخانه توفان قابل دسترسی است.
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طبري به همان شيوه رويزيونيستي نام مبارزه با "كيش شخصيت استالين" را كه در يكي از وجوه آن از همه جانيان
اعاده حيثيت كرده و در شوروي رهايشان ساختند به نام "اقدام برپايه رهاسازي" نام ميبرد .طبري خود يك شاهد عيني
از دوران استالين است.
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چگونگي ارزيابي از استالين
عبدالصمد كامبخش يكي از قديميترين رهبران و كادرهاي حزب كمونيست ايران ،حزب توده ايران و گروه  ٥٣نفر تقي
اراني در مجله دنيا سال پنجم شماره  ١بهار سال  ١٣٤٣در مقاله اي تحت عنوان "در باره كيش شخصيت استالين و
موضع حزب توده ايران" اعتراف ميكند كه:
"اين مسئله يكي از مهمترين مسائل گرهي مورد بحث است و شايد درست همان مسئله گرهي باشد كه موجب اتخاذ
موضع خاصي از طرف رفقاي چيني گرديده است.".
بر اساس اين اعتراف مسئله "كيش شخصيت استالين" و برخورد رويزيونيستها به آن ،يك امر اساسي و گرهي و مرز
تمايز ميان دو جريان كمونيستي و ضد كمونيستي است.
موضع كمونيستي در اين برخورد چيست؟ كمونيستها به معيارهاي ماترياليسم تاريخي مجهزند و با اين ديد ماترياليست-
ديالكتيكي به تحول همه پديدهها برخورد ميكنند .براي آنها مسئله پديد آمدن "كيش شخصيت استالين" بايد در متن
مبارزات طبقاتي ساختمان سوسياليسم و پاسخي كه براي يافتن راه حل مشكﻼت آنروز داده ميشد ،مورد بررسي قرار
گيرد .استالين پاسخي براي حل مشكﻼت داشت كه با پاسخ دست راستيهاي حزب كه به ياس دچار شده و از
سوسياليسم دست كشيده و مدعي شدند امكان پيروزي ساختمان سوسياليسم در كشور واحد منتفي مي باشد ،فرق
داشت .وي به امكان ساختمان سوسياليسم به دست نيروي طبقه كارگر و خلق شوروي ايمان داشت .به همين جهت
پرچم لنينيسم را برافراشت و با فراكسيونهاي دست راستي و سپس دست "چپي" به رهبري تروتسكي كه پيروزي
انقﻼب سوسياليستي را به انجام انقﻼب جهاني وابسته ميكرد و با شعارهاي "چپروانه" خرده بورژوازي ،سراسيمه فرمان
عقبگرد از انقﻼب را صادر مينمود به مبارزه برخاست .لنين بارها تاكيد كرده كه ساختمان سوسياليسم از انجام انقﻼب
سوسياليستي و كسب قدرت سياسي مشكلتر است .اگر اين وظيفه سهلتر بر دوش رفيق لنين قرار داشت ،وظيفه
مشكلتر و بار عظيم مسئوليت ملي و جهاني بر دوش رفيق استالين قرار گرفت.
لنين ميگويد:
"شروع انقﻼب سوسياليستي در موقعيت معين و از لحاظ تاريخي كامﻼ مخصوص سال  ،١٩١٧براي روسيه آسان بود،
حال آنكه ادامه دادن و به آخر رساندن آن براي روسيه مشكلتر از كشورهاي اروپائي خواهد بود .تذكر اين كيفيت را من
هنوز در ابتداي سال  ١٩١٨ﻻزم ديدم و تجربه دو ساله بعد از آن صحت اين نظريه را كامﻼ تائيد نمود"...نقل از كتاب
در باره مسايل لنينيسم به فارسي مقاله انقﻼب اكتبر و تاكتيك كمونيستهاي روس ص.(١٣٨
وي بايد به راهي ميرفت كه هيچگونه تجربه تاريخي در اين زمينه وجود نداشت ،وي بايد دنيائي را بنيان مينهاد كه
براي نخستين بار در تاريخ بشريت بهرهكشي انسان از انسان را از بين ميبرد .اين انقﻼب با كليه انقﻼباتي كه تا كنون
در عرصه اجتماعي به دست مردم صورت گرفته بود ماهيتا تفاوت داشت .وي بايد رهبري مبارزات پرولتاريا و دهقانان و
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زحمتكشان را در كشوري كه در محاصره شديد امپرياليستها ،با سطح نسبي عقب مانده شيوه توليد و ناهمگون در
مقياس سراسري روسيه قرار داشت و تازه از جنگ جهاني اول با فقر و گرسنگي و شكست سر بيرون آورده بود ،در
دست ميگرفت و سوسياليسم را بنيان ميگذاشت .در هيچ كدام از آثار ماركسيستي براي ساختمان سوسياليسم در اين
شرايط خاص نسخه روشني وجود نداشت و نميتوانست وجود داشته باشد .نه "كمونيسم جنگي" ،نه دوران
"نپ")برنامه نوين اقتصادي( و نه جنگ جهاني دوم و تجاوز دنياي امپرياليسم به شوروي در هيچ اثر و سندي پيشگوئي
نشده بود و در نزد هيچ غيبگوئي وجود نداشت .آثار ماركس و انگلس تنها خطوط كلي چنين جامعهاي را و آنهم در
شرايط يك انقﻼب جهاني در دنياي سرمايهداري و نه در دوران امپرياليسم مطرح ميكردند .لنين ميگفت:
"من بارها گفتهام كه شروع انقﻼب كبير پرولتري براي روسها آسانتر بود تا براي كشورهاي پيشرو ولي ادامه آن و
رساندن آن به پيروزي نهائي به معناي تشكيل كامل جامعه سوسياليستي براي آنان دشوارتر خواهد بود")منتخبات آثار
ترجمه فارسي(.
استالين بايد صنعتي كردن كشور را كه شرط بقاء و استقﻼل اقتصادي و سياسي شوروي بود و شرط مقاومت در مقابل
تجاوز بورژوازي اروپا محسوب ميشد به پيش ميبرد ،وي بايد براي صنعتي كردن كشور ،كشاورزي را نيز صنعتي مي-
كرد و براي اين كار برنامه اشتراكي كردن كشاورزي براي استفاده از ماشينهاي صنعتي و افزايش توليد محصوﻻت
كشاورزي ضروري بود .در اين عرصه مقاومت وجود داشت .طبقات ارتجاعي در مقابل از دست دادن مزاياي خويش
مقاومت ميكردند و ميخواستند از گذشته در مقابل آينده شوروي دفاع كنند .آنها تنها تا آستانه دروازه دهكده خود را مي
ديدند ،در حالي كه استالين در پي حفظ مرزهاي سوسياليسم و پي ريزي دنياي نوين ،با دورنمائي تاريخي و افقي روشن
بود.
منتقدان به استالين ،بايد به اين پرسشها پاسخ دهند .ضرورت اقدامات وي را درعرصهي نقد ،كالبد شكافي كنند و آنوقت
پيشنهادات خويش را با توجه به شرايط داخلي و خارجي آن روز شوروي ارائه دهند .پرگوئيهاي روشنفكرانه كه اساسا از
اطاقهاي فكري امپرياليستي مايه ميگيرد حﻼل هيچ مشكلي نيست .دنيا را نميتوان به دست مرعوب شدگان سياسي
و بزدﻻن سپرد.
استالين در شرايطي به قدرت رسيد كه جنگهاي داخلي و قحطي كشور را به مرز نابودي كشيده بود و از اين گذشته
عمال خرابكار دشمن مرتب از خارج براي بمبگذاري ،ترور و خرابكاري به داخل شوروي گسيل ميشدند تا با عمليات
خرابكارانه مانع ساختمان سوسياليسم شوند .در آن دوران هنوز واژه "داعش" مصطلح نبود ،ولي همين "داعشهاي"
امروزي را بدون ريش و سبيل به شوروي صادر ميكردند .ارتجاع جهاني تﻼش داشت ملتهاي مسلمان شوروي را بر
ضد كمونيستها با تبليغات مذهبي بشوراند و آنها را از كشور سوسياليستي جدا كند .كليساي متعصب ارتدوكس روس نيز
كه جيرهخوار سلسله تزارها)رومانفها( بود ،از تبليغ عليه بيخدايان دست بر نميداشت.
تحت رهبري استالين كشور روسيه با جمعيتي اغلب دهقاني ،از آوريل سال  ١٩٢٢تا مارس  ١٩٥٣كه استالين در راس
قدرت قرار داشت ،به كشوري صنعتي و دومين كشور قدرتمند جهان بدل شد .استالين بر اين نظر بود كه سر برآوردن
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فاشيسم در اروپا ،جنگ داخلي در اسپانيا ،روي كار آمدن نازيها در آلمان ،فاشيستها در ايتاليا و فاﻻنژيستها در اسپانيا،
تقويت مستبدان مجارستان ،روماني ،بلغارستان ،يوگسﻼوي و الباني همه و همه واكنش بورژوازي اروپا در مقابل استقرار
ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي است .وي بايد شوروي عقب مانده را تا زمان تجاوز نازيها به شوروي ،از درون و بيرون
مستحكم ميكرد تا از رخنه دشمنان در امان بماند .بحث بر سر بود و نبود سوسياليسم بود .وي با قرارداد مولوتف-ريبن
تروپ براي اتحاد شوروي مهلت تنفس بهوجود آورد و بهاين ترتيب و شوروي سوسياليستي براي پيروزي بر نازيسم را
آنچنان قدرتمند ساخت كه پوزه نازيها را عليرغم حمايت آشكار و پنهان امپرياليستهايِ غرب به خاك ماليد و چهره
جهان را تغيير داد .طبيعي است كه در تمام اين دوران كوتاه ،از بر سر كار آمدن رفيق استالين در  ١٩٢٢تا زمان
درگذشتش  - ١٩٥٣كه تنها سي سال طول كشيد اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در شرايط اضطراري به سر مي
برد و سرنوشت انقﻼب از درون و بيرون تهديد ميشد .براي غلبه بر اين امر به سرعت عمل نياز بود ،نياز بود كه انضباط
حزبي و تمركز قدرت در كشور به صورت شديدي سازماندهي شود .جاي ندبه و زاري ،ترويج ياس و نااميدي ،شك و
ترديد وجود نداشت .انقﻼب و ساختمان سوسياليسم كه نياز به فداكاري و از خودگذشتگي و ايمان و شور و شوق فراوان
داشت مجلس مهماني نبود و نميتوانست باشد .پيروزيهاي شوروي يكي بعد از ديگري و موفقيتهاي سرگيجه آور
دوران استالين وي را به قهرمان تودهها و طبقه كارگر بدل كرد كه تا امروز نيز وي را در سراسر جهان ستايش ميكنند.
اين همه كتُبي كه در جهان براي سياه كردن شخصيت استالين منتشر ميشود ،ناشي از زخمهاي مهلكي است كه
بورژوازي جهاني از اراده قدرتمند و شخصيت تاريخي استالين برداشته است كه سرانجام نيز آنها را ميكُشد .استالين
قهرمان مردم بود .براي وي "كيش شخصيت" ايجاد نكردند ،شخصيت بينظير و تاريخي وي بود كه استالين را به
رهبر بيبديل طبقه كارگر بدل ساخت .كمونيستها اين پرسش را مطرح ميكنند كه سياستها و اقدامات رفيق استالين و
حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي كه وي در راس آن قرار داشت در خدمت كدام طبقه اجتماعي بود و به كدام
طبقه اجتماعي خدمت كرد؟ ما به اين پرسش با قطعيت كمونيستي پاسخ ميدهيم .استالين نماينده طبقه كارگر و مظهر
مقاومت و نماينده آرزوها و ايدههاي طبقه كارگر بود .طبقه كارگر از او نيرو ميگرفت ،به قدرت خود پي ميبرد و گام به
گام آرمانهاي خود را متحقق ميساخت .رويزيونيستها نيز از اين امر ناراحت هستند.
اگر كمونيستها اين معيارهاي سنجش علمي را از دست بدهند به ارزيابيهاي غير طبقاتي و اراجيف نوع خروشچفي مي-
رسند كه دروغي را بايد با دروغ ديگر نقض كنند .اگر چنين شود ،آنوقت بايد ارزيابي از استالين و نقش تاريخي وي را به
صورت غيرطبقاتي مطرح كنيم .از يك رهبر بينظير و بزرگترين سياستمدار قرن بيستم و بزرگترين تئوريسين قرن
بيستم بعد از رفيق لنين و از معمار بزرگ ساختمان مشكل و پيچيده سوسياليسم در شوروي ،يك ديوي بسازيم كه
ديوانه بود ،تشنه خون بود ،سر ميبريد ،مخالف را با دستهاي خود شخصا خفه ميكرد ،مخوف بود ،خودش شكنجه مي-
كرد و لذت ميبرد ٤٠ ،ميليون را به قتل رسانيد و در گورهاي دستجمعي دفن كرد ،عقب مانده بود و برج ايفل اين
مظهر "اروپاي متمدن" را نديده بود و نميدانست برلين پايتخت آلمان است ،به جز روسي شكسته و ناقص آنهم با
لهجه دهاتي به هيچ زباني حتي زبان مادري گرجي خود سخن نميگفت و فردي كينه توز و كودتاگر و دسيسه ساز بود.
زن و بچهاش از دستش فرار ميكردند و وي به همه سوء ظن داشت ،قدكوتاه و آبله رو بود ،مردي بود مملو از عقدههاي
رواني .از تئوري هيچ چيز سرش نميشد و همه نظراتش را از نظريات تروتسكي و بوخارين كپي كرده بود و با تبر
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زندگي ميكرد و بيحساب ودكا مينوشيد .روي مدودوف كه پدرِ رويزيونيستاش در دروان استالين مورد پيگرد بود،
تاريخنگار همدست خروشچف ،حتي سياه رو سفيد "اسناد پليس مخفي بودن" استالين در زمان تزار را پيدا كرده بود كه
گويا استالين بايد كمونيستها را به پليس تزار لو مي داد .وي يك مستبد بيمار بود و به همه شك داشت و دموكراسي را
نابود كرده بود ،تنها اتهام دزدي و رشوه خواري را به استالين نبستند كه آنوقت ناچار بودند گنجهاي استالين را از كاخ
كرملين استخراج كنند و اجبارا آنها را به نظارت مردم شوروي بگذارند .آنها براي تخريب استالين كه در واقع تخريب
سوسياليسم و تجارب سي سال ديكتاتوري پرولتاريا مي باشد ،ناچارند به افسانه سرائي متوسل شوند ،و از فرويد كمك
بگيرند .و اين است منطق بيمارگونه و سراپا افتراي رويزيونيستها اين دشمنان طبقه كارگر و كمونيسم كه تاكنون موفق
نشدهاند در اثبات دروغهايشان حتي يك گور دستجمعي زمان استالين را نبش قبر كنند و به معرض ديد عموم بگذارند.
اين است ارزيابي غيرطبقاتي بورژواها و خروشچف از استالين .روشن است كه چنين نفرتي فقط ميتواند نفرت طبقاتي
باشد .تحوﻻت شوروي را ميشود يا از طريق تجزيه و تحليل طبقاتي و بر متن مبارزه طبقاتي كه كشور درگير آن بود
بررسي كرد ،كه آنوقت اين يك بررسي تاريخي علمي است و توضيح ميدهد كه اين رهبران رويزيونيست و يا غير
رويزيونيست در اين مبارزه در كجاي كار بوده و در كدام جبهه قرار داشته و چه اقدامات مثبتي كردهاند .و يا ميشود به
نحو خروشچف تاريخ را توضيح داد كه يك قلدر ديوانه سي سال جهان را سر انگشت خود چرخانده است .راه ديگري
وجود ندارد .استالينِ رهبر ،ولي كمي مستبد و كمي ديوانه وجود ندارد.
لنين در اثر داهيانهاش به نام "وظايف سوسيال دموكراتهاي روس“ به اين نكته اساسي كه بايد با معيارهاي ماترياليسم
تاريخي به رويدادها برخورد داشت ،نوشت:
"نخست اينكه نمايندگان تئوريهاي كهنه انقﻼبي ،اصول سوسيال دمكراسي را اساسا درك نميكنند و عادت كردهاند
طرح برنامهها و نقشههاي فعاليت خود را بر اساس ايدههاي مجرد قرار دهند و نه بر اساس برآورد عملكرد طبقات
گوناگوني كه واقعا در كشور فعاليت مينمايند)تكيه از توفان( و به حكم تاريخ در مناسبات متقابل معيني قرار گرفتهاند.
فقدان بحث واقعي در باره آن منافعي كه به سود دموكراسي روس است ،فقط ميتواند باعث پيدايش اين عقيده گردد كه
گويا سوسيال دموكراسي روس وظايف دمكراتيك انقﻼبيون روس را كم اهميت ميانگارد ).".ترجمه از متن انگليسي-
توفان(
اين بيماري عدم تحليل مشخص از شرايط مشخص و چسبيدن به مفاهيم و مقوﻻت كلي و بي بو و خاصيت همان
انبان تغذيه دشمنان سوسياليسم است .به نظر مضحك ميآيد كه عدهاي "انقﻼبي ناب" پيدا ميشوند كه مدعياند چرا
در شوروي فاصله برگزاري كنگره  ١٨تا  ١٩حدود  ١٣سال طول كشيده است .به نظر آنها ،اين نشانه استبداد و قدرت
طلبي شخص استالين است كه قدرت را قبضه كرده بوده است .در حالي كه برگزاري اين كنگره ميان سالهاي  ١٣٣٩تا
 ١٩٥٢و سرگرم شدن انقﻼبيون روسيه به مسايل داخلي و كشيدن كادرها ازسنگرهاي مقاومت در جبههها در مقابل
تجاوز خارجي به بازي دموكراسي ،تا هر سال يك كنگره "قانوني" و "مودبانه" برگزار شود ،هواداري از هيتلر است و
نه انتقاد از "محدوديتهاي دموكراسي" در روسيه .اگر  ١٣كنگره و يا  ٢٦كنگره فوقالعاده در اين مدت برگزار ميشد ،باز
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هم همه نمايندگان كمونيستهاي شوروي يك صدا ،با سرود زنده باد استالين وي را به دبيركلي حزب كمونيست شوروي
به اتفاق آراء انتخاب ميكردند .اين اقدام بيان و مظهر دموكراسي پرولتري است و نه مرعوب و تسليم شدن به تبليغات
و دروغهاي ديكتاتوري ليبراليسم بورژوائي.
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درك از دموكراسي و محدوديت آن
رويزيونيستها براي دفاع از سرداران رويزيونيسم ،دروغهاي خروشچف در مورد دوران ديكتاتوري پرولتاريا و رهبري
استالين را كمي آب و رنگ زده و به تعزيهگرداني و عزاداري در مورد "تحديد دموكراسي" در شوروي برآمدهاند ،غافل از
اينكه اين بار نيز خودشان را افشاء مي كنند.
ببينيم در تحليل حزب توده ايران در مورد دموكراسي و مبارزه طبقاتي چه آمده است:
"تجربه نشان داد كه ،گذار به سوسياليسم ،بسيار بغرنجتر و پيچيدهتر از آني بود كه در آغاز پيروزي انقﻼب برداشت مي-
شد .فشار غيرقابل تصور خارجي ،در حد محاصره كامل كشور جوان شوراها و سپس ،ديگر كشورهاي سوسياليستي ،در
كنار اشتباههاي حزب كمونيست اتحاد شوروي ،از جمله محدود كردن دموكراسي ،هم در درون جامعه و هم در درون
حزب ،بر نظام شورايي در حال رشد -كه لنين آن را بخش جدائي ناپذيري از ضرورت روند حركت كشور به سمت
سوسياليسم ميدانست]نگاه كنيد به :دولت و انقﻼب ،نوشته لنين[ -اثرهاي ويرانگر داشتند".
)ما به اين توصيه عمل كرديم و در كتاب "دولت و انقﻼب" لنين به دنبال اين داروي معجزهآسا گشتيم ،ولي ربط
مفهوم شورا در كتاب لنين را با تحديد دموكراسي بزعم رويزيونيستها نفهميديم .رجوع كنيد به بخش حزب و شورا در
همين نوشته-توفان(.
رويزيونيستهاي حزب توده ايران درك غيرطبقاتي ،با الهام از كائوتسكي مرتد ،از دموكراسي ارائه ميدهند .از نظر
كمونيستها دموكراسي ناب وجود ندارد .دموكراسي همواره طبقاتي است .دموكراسي براي يك طبقه ،ديكتاتوري و
سركوب را براي طبقه ديگر را به دنبال دارد .منافع استثمارگران و سركوبگران را نميتوان با منافع ستمديدگان در يك
ظرف جمع كرد .لنين در اثر مشهورش بنام "انقﻼب پرولتري و كائوتسكي مرتد" در مورد ماهيت دموكراسي و جنبه
طبقاتي آن به بحث بسيار عميقي پرداخته است.
"نقض دموكراسي" و يا "تحديد دموكراسي"" ،محدود كردن جدي دموكراسي ،هم در درون جامعه و هم در درون
حزب" عباراتي هستند كه بيشتر در ادبيات بورژوازي رواج دارند .بورژوازي در مبارزه ايدئولوژيك خود بر ضد پرولتاريا از
دموكراسي پديده سحر آميزي ميسازد كه گوئي قائم بالذات بر باﻻي سر جامعه به صورت خنثي وجود دارد كه بايد از
آن بهره برد .از منظر كمونيستي نخستين پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه منظور از "تحديد دموكراسي" و يا
"نقض دموكراسي" چيست؟ و دموكراسي كدام طبقه اجتماعي محدود و يا نقض شده است .در جامعه سوسياليستي ما
همواره با نقض دموكراسي و تحديد دموكراسي بورژوائي روبرو هستيم .در جامعه سوسياليستي كه ديكتاتوري پرولتاريا بر
آن حاكم است و اين ديكتاتوري هميشه ديكتاتوري اكثريت مشخص جامعه است ،دموكراسي طبقات غيرپرولتري و
خرابكار را محدود و نقض ميكند و آنها را سركوب مينمايد .القاء اين تصور كه در جامعه سوسياليستي دموكراسي نقض
نميشود و نبايد سركوب شود ،اين توهم را ايجاد ميكند كه تو گوئي دموكراسي پديدهاي غيراجتماعي و قائمبالذات
است و هر طبقه حق دارد از آن براي خود استفاده كند .اين درك طبيعتا درك كمونيستي نيست .وقتي كسي از محدود
كردن جدي دموكراسي در درون و بيرون حزب سخن ميراند ،بايد مشخص سخن بگويد .بايد بگويد كه اين تحديد
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شامل كدام طبقه اجتماعي ميگردد .ايجاد توهم در مورد يك دموكراسي ناب و بر باﻻي سر طبقات كه همه بايد در
مقابل آن سجده كنند و ثناگوي آن باشند در كمونيسم وجود ندارد .اين است كه در مورد برخورد به رفيق استالين نيز
بايد با همين معيارهاي طبقاتي داوري كرد .بايد روشن كرد كه اين يا آن اقدام مشخص در خدمت كدام طبقه اجتماعي
به كار رفته است و اگر خطائي صورت گرفته اجتناب پذير و يا اجتناب ناپذير بوده است.
ولي برخورد رويزيونيستي به امر "كيش شخصيت" چيست؟ رويزيونيستها مسئله "كيش شخصيت" را از زمينه اجتماعي
آن جدا ساخته و به صورت انسانهاي مريخي با آن برخورد ميكنند .به اين جهت ناچارند از استالين يك عفريت بسازند
كه مملو از كينه توزي و عقدههاي دوران كودكي بود كه رقباي خويش را يكي بعد از ديگري هﻼك ميكرد تا با كشتن
"باشخصيتها"" ،بيشخصيتي" خويش را با شخصيت جلوه دهد.
آنها از دموكراسي يك كﻼم الهي مي سازند .آنها هدف از اجراي دموكراسي را كه مقولهاي اجتماعي و طبقاتي است ،به
فراموشي ميسپارند و نميفهمند كه در تاريخ مبارزه بشر ،همانگونه كه بارها بزرگان كمونيسم بيان داشتهاند ،حتي مي-
تواند اراده يك فرد ،آري اراده يك فرد در يك شرايط مشخص تاريخي بيان اراده يك طبقه و مظهر مجسم دموكراسي
باشد .دموكراسي شمارش آرائ افراد نيست كه بورژوازي آنرا تبليغ مي كند .دموكراسي هميشه طبقاتي بوده و در خدمت
منافع طبقات اجتماعي است .لنين در اثر روشنگرانه خويش بنام "وظايف نوبتي حكومت شوروي" به مسئله وحدت
اراده و تجلي آن در اعمال اجبار و قهر حتي اطاعت بﻼ شرط تودهها از رهبران تكيه ميكند و در اين باره مينويسد:
" ...از طرف ديگر از ما دموكراتيسمي عاليتر از دموكراتيسم بورژوائي طلب ميكنند و ميگويند :ديكتاتوري شخصي با
دموكراتيسم بلشويكي)يعني نه بورژوائي ،بلكه سوسياليستي( و شوروي شما مطلقا همساز نيست.
كار اين استدﻻﻻت بيش از حد زار است .اگر ما آنارشيست نيستيم ،بايد ضرورت دولت يعني اجبار را براي انتقال از
سرمايهداري به سوسياليسم بپذيريم .شكل اجبار را درجه تكامل طبقه انقﻼبي و سپس عوامل خاصي از قبيل مثﻼ ميراث
جنگ طوﻻني و ارتجاعي و نيز شكلهاي مقاومت بورژوازي و خرده بورژوازي معين ميكند .از اينرو بين دموكراتيسم
شوروي)يعني سوسياليستي( و بكار بردن قدرت ديكتاتورمنشانه افراد جداگانه مطلقا هيچگونه تضاد اصولي وجود ندارد.
وجه تمايز ديكتاتوري پرولتاريا با ديكتاتوري بورژوائي در اين است كه اولي ضربات خود را بر ضد اقليت استثمارگر به
نفع اكثريت استثمار شونده متوجه ميسازد و سپس در اين است كه اولي را-حتي بوسيله افراد جداگانه هم – نه
تنها تودههاي زحمتكشان و استثمار شوندگان ،بلكه عﻼوه بر آن سازمانهائي عملي مينمايند كه طوري ساخته شدهاند
كه همانا چنين تودههائي را بيدار نمايند و براي خﻼقيت تاريخي برانگيزند)سازمانهاي شوروي از اين نوع سازمانها
هستند(.
در مورد مسئله دوم ،يعني در باره اهميت قدرت ديكتاتوري شخص واحد از نقطه نظر وظايف خاص لحظه حاضر ،بايد
گفت كه هر نوع صناعت ماشيني بزرگ -يعني همانا منبع و بنيان مادي و توليدي سوسياليسم -وحدت اراده
بﻼشرط و كامﻼ موكدي را ايجاب ميكند كه كار مشترك صدها ،هزارها و دهها هزار نفر را هدايت مينمايد .اين
ضرورت هم از لحاظ فني ،هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ تاريخي واضح است و تمام كساني هم كه در باره
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سوسياليسم انديشيدهاند هميشه آنرا به عنوان شرط سوسياليسم شناختهاند .ولي موكدترين وحدت اراده را چگونه ميتوان
تامين نمود؟ -از راه اطاعت اراده هزاران نفر از اراده يك فرد.
اين اطاعت ،در صورت حد اعﻼي آگاهي و با انضباطي شركت كنندگان در يك امر مشترك ،بيشتر به رهبري مﻼيم
يك ديريژور)رهبر اركستر -Dirigentتوفان( شباهت خواهد داشت و در صورت فقدان انضباط و آگاهي ايدهآل
ممكنست شكلهاي زننده ديكتاتورمنشي را بهخود بگيرد ولي به هر حال اطاعت بي چون و چرا از اراده واحد براي
پيشرفت مراحل مختلف كاريكه همانند صناعت ماشيني بزرگ به آن سازمان داده شده باشد ضرورت مسلم دارد ....ولي
امروز همان انقﻼب ،همانا به منظور تكامل و استحكام خود ،يعني به نفع سوسياليسم ،خواستار اطاعت بﻼشرط توده-
ها از اراده واحد رهبران پروسه كار است)".همه جا تكيهها از توفان است .تكيهها از لنين همزمان به صورت برجسته
آمده است().منتخبات چهارجلدي به فارسي جلد دوم قسمت اول صفحات  ٥٥٩تا .(٥٦١
اين سخنان لنين را كه به مسئله اعمال ديكتاتوري ،با تحليل مشخص از شرايط مشخص برخورد ميكند ،با تحليل
كساني مقايسه كنيد كه به يك مشت آيههاي الهي چسبيده و مسحور تبليغات عوامفريبانه اطاقهاي فكري امپرياليستي
شدهاند و خط كش در دست ميگردند تا ببينند معتقدان به ديكتاتوري پرولتاريا تا به چه اندازه از اصل اعتقادي
اپورتونيستها به "دموكراسي ناب" و به سخن ديگر تا چه اندازه از مرزهاي اختياري تعريف شدهشان ،فاصله گرفتهاند و
آنوقت زبان دشنامشان دراز است.
با اين زمينه فكري ،حال به نوع برخورد رويزيونيستي به پديدهها مراجعه كنيد كه تا به امروز نيز در حزب توده ايران
وجود دارد .آنها در برنامه مصوبه ششمين كنگره حزبي در عين اينكه با زبردستي حمله خروشچف به سوسياليسم تحت
عنوان مبارزه با "كيش شخصيت" استالين را متوجه بروكراسي در حزب نموده و مرزها را مخدوش ميكنند تا از اظهار
نظر روشن در مورد برخورد خروشچف به سوسياليسم و ماهيت نزاع بزرگي كه در جهان در گرفته بود پرهيز كنند ،با
كليگوئيِ توجيهگرانه در مورد علل فروپاشي شوروي ،پاي استالين را به ميان آورده مينويسند:
" ...در كنار اشتباههاي حزب كمونيست اتحاد شوروي ،از جمله محدود كردن جدي دموكراسي ،هم در درون جامعه و
هم در درون حزب ،و تاثير ويرانگر آن بر نظام شورائي درحال رشد "...موجب فروپاشي شوروي سوسياليستي فراهم
شد؟!! .آنها در سند ضميمه مردم  ٢٣بهمن ماه  ١٣٧٥در مورد اتهامات خروشچف به استالين با ابهام و ناروشني سخن
ميگويند تا معلوم نشود كه سرانجام اين حزب چه ارزيابيهايي از نظر طبقاتي در باره استالين دارد .آنها حتي بر اين
نظرند كه اين "بررسيها" نا كافي بوده و بايد بيشتر از اين افشاءگري ميگرديد تا ريشههاي ساختاري اين مشكﻼت بر
طرف شود .آنها ميآورند:
"كه كنگره بيستم از نقايص جدي در اين دوران نام برده و اين نقايص را "نتيجه نقض اصل رهبري جمعي و حل
مسايل اصولي از طريق تصميمات فردي" و يا همچنين عدم وجود "كار جمعي و انتقاد و انتقاد از خود" و در "فعاليت-
هاي كميته مركزي و دفتر سياسي آن" ارزيابي كرده است.".
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آنها چند سطر پائينتر براي تائيد نظريات خروشچف كه گويا همه جانبه و كافي نبوده است و همچنين در سند "در مورد
علل فروپاشي شوروي" از جمله ميآورند:
"اما برخورد كنگره بيستم به پديدههاي منفي سياسي ،برخوردي در سطح و صوري بود .كنگره به همه اين پديدهها-
نقض اصل رهبري جمعي و ديگر موازين مركزيت دموكراتيك در حزب ،رشد دستگاه اداري در نهادهاي دولتي و "مقام-
پرستي" و سوء استفاده از قدرت در ميان كادرها و رهبران حزبي ،و نقض اصول دموكراسي سوسياليستي در سطح
جامعه -تنها در چارچوب انتقاد از "كيش شخصيت" استالين برخورد كرد ،و آن را محكوم كرد ولي براي يافتن ريشه-
هاي ساختاري اين پديدهها ،و به ويژه از ديدگاه مخدوش شدن مرز ميان ساختارهاي حزبي و دولتي ،و نفوذگرايشات
اداري به درون حزب ،هيچ كوششي انجام نگرفت .هر چند قرارهايي در جهت "برطرف ساختن كيش شخصيت
استالين" و رفع "عواقب آن در كليه رشتههاي كار حزبي ،دولتي و ايدئولوژيك ،و تامين و مراعات اكيد موازين لنيني
زندگي حزب و اصل رهبري جمعي" صادر شد ،اما عدم برخورد به ريشههاي ساختاري اين مشكﻼت ،حزب را از حل
اصولي آنها باز داشت و همان طور كه رويداهاي بعدي نشان داد ،به تداوم و رشد اين پديدهها در حزب و دولت ياري
رساند".
نتيجه اينكه چون با "كيش شخصيت" استالين برخورد ريشهاي نشد سخنان مثبت خروشچف ناديده گرفته شد و به
فروپاشي شوروي منجر گشت .در اين سند كه پرده پوشي و توسل به دسيسه سكوت ،از سراپايش ميبارد ،كلمهاي هم
در مورد بروز رويزيونيسم ،تزهاي خروشچف ،ماهيت ضد سوسياليستي برخورد به استالين و اكاذيب خروشچف گفته
نميشود .حزب توده ايران ميترسد حقايق را برمﻼ كند زيرا پاي خودش در اين زمينه ،گير است .حزب توده بايد روشن
كند كه در آن دروان تاريخيِ آغاز فروپاشي شوروي در كدام سمت ايستاده بود و چه مواضعي را در آن زمان در هنگام
مبارزه بزرگ ايدئولوژيك اتخاذ كرده بود .حال به اسناد مراجعه كنيم.
در مجله دنيا سال پنجم شماره ٣مورخ پائيز ١٣٤٣مقالهاي در تاريخ  ١٥اوت  ١٩٦٤به قلم آقاي ن .غازياني درج شده
است .وي در اين مقاله تحت عنوان "از دو راه تكامل اقتصادي كداميك را بايد برگزيد؟" در ارزيابي از ساختمان
سوسياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا مينويسد:
"پيروزيهاي درخشان شيوه توليد سوسياليستي موجب سوء استفاده گروهي نيز گرديد كه در راسشان استالين قرار
داشت .جﻼل و جبروتي كه استالين براي شخص خود به وجود آورده بود سوء استفادههاي غير قابل تصوري از قدرت
ديكتاتوري پرولتاريا بود كه به خاطر مبارزه با استثمارگران و ايجاد جامعه سوسياليستي به وجود آمده بود .استقرار قدرت
شخصي و بدون كنترل استالين موجب زنداني شدن و نابودي بسياري از فرزندان انقﻼب گرديد ،موجب بيم و نگراني
ميليونها انسان در داخل و خارج شوروي شد .همين امر است كه در روشنفكران خرده بورژوازي ساختمان جامعه
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سوسياليستي و ايدئولوژي ماركسيست را توام با ارعاب و فشار ميكند و ديكتاتوري پرولتاريا را كه دموكراتيكترين و
انسانيترين انواع حكومتهاست ،غير از آنچه كه ماركس و لنين نشان دادند جلوهگر ميسازد.
اگر در دوران استالين سوء استفادههاي غير قابل جبراني از ديكتاتوري پرولتاريا به عمل آمد و كيش شخصيت استالين
زيان عظيمي به فعاليتهاي اجتماعي-اقتصادي شوروي وارد ساخت به هيچوجه تقصيري متوجه شيوه توليد
سوسياليستي نيست .نيروي شگرف داخلي و پيشرفت اين شيوه به قدري بود كه حتي توانست در مقابل پابندهائي كه
كيش شخصيت به بار آورده بود با سرعتي بيش از سرعت كشورهاي سرمايهداري به جلو رود و فاصلهاي را كه اتحاد
شوروي با كشورهاي بزرگ سرمايه داري داشت كم نمايد .كيش شخصيت استالين در شوروي نيز بر اساس عوامل عيني
خاصي بروز كرد كه امكان تجديد عيني آن در كشورهاي ديگر وجود ندارد .بنابراين وحشت روشنفكران خرده بورژوازي
درست نيست و كارهاي خﻼف قانون استالين نميتواند معياري براي نادرستي ماركسيسم و پيدا كردن راه سوم و حد
اعتدالي باشد) ".صفحه .(٨٢
اين آقاي نگارنده نمينويسد كه اين سوء استفادههاي غير قابل تصور استالين و يا جﻼل و جبروت متعلق به استالين كه
از آن نام ميبرد به چه جهت مورد نياز استالين بود؟ آيا در شوروي و جهان شخصيتي محبوبتر از استالين وجود داشت؟
هرگز! پس چرا استالين بايد براي جﻼل و جبروت تﻼش كند؟ چرا بايد سوء استفاده كند ،سوء استفاده براي چه چيز
براي چه كس؟ وقتي كسي معيارهاي طبقاتي را از دست ميدهد ناچار است به "ضعفها و عقدههاي" استالين توسل
جويد و تاريخ را از اين منظر توضيح دهد .وقتي كسي گنجهاي استالين و حسابهاي بانكياش راپيدا نكند ناچار است
جفنگيات سرهم بندي كند.
داود نوروزي يكي ديگر از رويزيونيستهاي سرشناس حزب توده در مجله دنيا سال چهارم شماره  ٣مورخ  ١٣٤٢در مقاله-
اي تحت عنوان"درباره برخي مسايل مربوط به تئوري و پراتيك جنبش جهاني كارگري" در مورد استالين در  ١٦دسامبر
 ١٩٦٣چنين مينويسد:
"ولي متاسفانه در دوران كيش شخص پرستي در اتحاد شوروي ،شيوه كار خﻼقه لنيني به ميزان وسيع ترك شد .براي
نمونه از آثار اقتصادي استالين ميتوان ياد كرد .برخﻼف آثار لنيني كه مملو از فاكتها ،اسناد ،آمارها و اعداد بود در آثار
"استالين از محاسبات اقتصادي و تحليل فاكتها به زحمت ميتوان اثري يافت .در اين آثار نتيجهگيريهائي كه هميشه
هم صحيح نيستند ،تفوق دارد و غالبا فاقد مدارك مثبته است")تكيه از توفان(".
)ل.ايليچف ،مبناي علمي رهبري تكامل اجتماعي منقول در
مجله (Sowjetwissenschaft/Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge, ١٩۶٣, Heft ٢,
S.١٢۵
)دانش شوروي/نگارشات علمي اجتماعي سال  ١٩٦٣دفتر  ٢صفحه .(١٢٥

۴۷

داود نوروزي رويزيونيست سرشناس خودش جرات نكرده مزخرفات رويزيونيستي و جعليات آقاي ايليچف مامور روسها را
در مورد دستآوردهاي دوران استالين تائيد كند و صرفا به ذكر نقل قول براي فرار از بحث علمي قناعت كرده است.
استالين در اين اثر بزرگ تئوريك از قانون اساسي اقتصاد سوسياليستي كه نه بر اساس كسب سود حداكثر ،بلكه بر
اساس رفع نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانهاست صحبت ميكند ،وي انسان را در مركز توليد قرار ميدهد و براي اين
نتيجهگيري تئوريك نياز به آمار و اسناد نيست.
استالين در اثر داهيانه خود"مسايل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي" ،به شركت كنندگان در
مباحثهي اقتصادي" ،مﻼحظاتي در بارهي مسايل اقتصادي مربوط به مباحثهي ماه نوامبر سال  "١٩٥١كه خود محصول
يك بحث دموكراتيك و تجربه سي ساله ساختمان سوسياليسم تقريبا از  ١٩١٧تا  ١٩٥١بر اساس همه آمار و نتايج
اقتصادي در شوروي سوسياليستي ميباشد ،به انتقاد رفقاي حزبي در اين موارد پاسخ داده است و در آنجا ميآورد:
"آيا قانون اساسي اقتصادي سوسياليسم وجود دارد؟  .آري ،وجود دارد .خطوط مشخصه و مطالبات اين قانون عبارت از
چيست؟
خطوط مشخصه و مطالبات قانون اساسي اقتصادي سوسياليسم را ميشد تقريباً به اين شكل فرموله كرد :تأمين ارضاء
حداكثر نيازمنديهاى دائم التزايد مادي و فرهنگي همهى اجتماع از طريق رشد و تكامل بدون انتقاع توليد سوسياليستي
بر پايهى تكنيك عالي.
بنابراين :به جاي تأمين سودهاي حداكثر ،تأمين ارضاء حداكثر نيازمنديهاى مادي و فرهنگي اجتماع؛ به جاي تكامل
توليد با گسيختگيهائي از رونق به بحران و از بحران به رونق ــ رشد بدون انقطاع توليد؛ به جاي وقفههاى متناوب در
تكامل تكنيك كه با انهدام نيروهاي توليدي اجتماع مﻼزم است؛ تكامل بدون وقفهى توليد بر پايهى تكنيك عالي".
اين تدوين تئوريهاي اقتصادي ساختمان سوسياليسم در طي  ٣٤سال تجربه و بحث به نظر رويزيونيستها سندي است
كه استالين يكشبه از جيب بغلش در آورده است و فاقد ارزش ميباشد .مشكل رويزيونيستها در حمله به شخصيت
استالين اين است كه ميخواهند اساس اقتصادي سوسياليستي را برهم زده توليد متمركز و نقشهمند و با برنامه
سوسياليستي را به توليد غير متمركز سرمايهداري بكشانند كه بيبرنامگي ،هرج و مرج ،ارتشاء و سوء استفاده از آن
برخيزد.
آري مشكل رويزيونيستها برهم زدن قانون اقتصاد متمركز و طبق نقشه است و بردن جامعه به سوي تقويت انگيزه
مادي در جامعه و تربيت انسانها با اين روحيه و نه با روحيه انسان سوسياليست .انگيزه مادي در سوسياليسم بايد اساس و
مركز فعاليت توليدي قرار گيرد .بر اساس اين حكم رويزيونيستي كه ارزش هر كتاب به درازي جدول و آمار در آن است،
بايد آثار داهيانهاي نظير آنتي دورينگ و يا مانيفست حزب كمونيست را نيز كه فاقد فاكتها و محاسبات اقتصادي و
جدولهاي طول دراز هستند ،بدون واهمه به زباله دان تاريخ انداخت و مهر باطله بر آنها زد.
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"شوراها" داروي معجزه آساي رويزيونيستها به استناد اثر لنين "دولت و انقﻼب"
رويزيونيستها با طرح مقوله شوراها همه را به دنبال نخود سياه ميفرستند .ما گفتار لنين را كه در اين كتاب كه به مقوله
"شوراها" بر ميگشت ،استخراج كرديم .از مطالعه آنها معلوم نميشود كه چگونه بايد "تحديد دموكراسي" در حزب را
بر طرف كرد .حال مجددا ناچاريم اين نقل قولها را براي كساني كه فرصت مراجعه به اين اثر را ندارند و تصور ميكنند
حزب توده به استناد درستي متوسل شده است بازگو كنيم:
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تفاوت درك "دولت و انقﻼب" از شورا با درك رويزيونيستها
حزب توده براي توجيه بروز رويزيونيسم در شوروي خروشچفي ،تئوري "شوراها" را از خودش اختراع ميكند تا از
اهميت حزبيت و از انحراف حزب به عنوان مبناي اصلي بروز رويزيونيسم در شوروي بكاهد .آنها در هماهنگي با حمﻼت
افتراء آميز خروشچف به شخصيت و اعتبار رفيق استالين كه با مشتي از دروغ و افسانه سرائي همراه بود ،با الهام از
دروغهاي خروشچف مدعي ميشوند كه در شوروي دموكراسي از بين رفته بود و مردم شوروي از ترس ترور استالين
شب و روز نداشته و زير تبر استالين ديوانه و قسيالقلب زندگي ميكردند و لذا فاقد هرگونه امنيتي بودند .و اين امر
اثرات ويرانگري بر جامعه شوروي داشت .رويزيونيستهاي حزب توده مي گويند كه علت فروپاشي شوروي را نه در وجود
تئوريهاي رويزيونيستي خروشچف و پيروان بعديش در كنگره  ٢٢حزب "كمونيست" شوروي ،بلكه بايد در "تبر
استالين" ،در "ترور استالين"" ،در محدويت دموكراسي" در زمان استالين جستجو كرد كه شوروي را ويران نمود.
رويزيونيستها بيان نميكنند كه اين "محدويت دموكراسي" براي كدام طبقه اجتماعي بود .آنها توضيح نميدهند كه
چگونه است كه اين "مستبد" و "قسي القلب" و "تبر به دست" ،حتي بعد از درگذشتش حدود بيش از  ٦٥سال پيش،
هنوز اين چنين مورد احترام مردم شوروي است و با تصاوير وي براي اعتراض به سياستهاي امپرياليسم روسيه به ميدان
ميآيند و حتي زيگانوف رويزيونيست را مجبور كردهاند از نام رفيق استالين ابزار فريب جديدي براي ادامه خط مشي
رويزيونيستي خود بسازد .امروز كه ديگر "تبر استالين" بر باﻻي سر جامعه روسيه نوسان نميكند ،تا مردم روسيه از
ترس "تبر استالين" به وي عشق بورزند .مجددا به اين عبارات حزب توده ايران توجه كنيد:
"محدود كردن جدي دموكراسي ،هم در درون جامعه و هم در درون حزب ،بر نظام شورايي در حالِ رشد  -كه لنين آن
را بخش جدايي ناپذيري از ضرورت روند حركت كشور به سمت سوسياليسم مي دانست] نگاه كنيد به :دولت و انقﻼب،
نوشته لنين[ -اثرهايي ويرانگر داشتند)".تكيه از توفان(.
حزب توده ايران در برنامه خويش "از نظام شورائي در حالِ رشد  -كه لنين آن را بخش جدايي ناپذيري از ضرورت روند
حركت كشور به سمت سوسياليسم مي دانست" صحبت مي كند و براي قوت بخشيدن به ادعايش شما را به كتاب ١٥٠
صفحهاي دولت و انقﻼب ،بدون قيد صفحه و ذكر اصل نقل قول حواله ميدهد .طبيعي است كه شما در كتاب دولت و
انقﻼب لنين كه نگارشش در سپتامبر  ١٩١٧به پايان رسيده است ،كلمهاي از نظام شورائي حاكم بر كشور كه بعد از
انقﻼب اكتبر براي نخستين بار در تاريخ بشريت پديد آمد ،پيدا نميكنيد .آنچه در آن پيدا مي كنيد اشاره تقريبا به يك
دوجين واژه "شورا" و يا "شورائي" است كه بر ميگردد به نقش شوراها در كسب قدرت سياسي و دولت شورائي در
شوروي كه اساس ايده آن از زمان كمون پاريس به وجود آمده و در انقﻼب  ١٩٠٥روسيهي تزاري بروز يافته و در
انقﻼب اكتبر روسيه در  ،١٩١٧حكومت شوراها كه حكومت كارگران ،دهقانان و سربازان يعني اكثريت قريب به اتفاق
جامعه است مستقر شده است .ما در فصول گذشته از نظر تئوريك به ماهيت شورا و ديكتاتوري پرولتاريا و دولت
شورائي پاسخ مبسوط دادهايم ولي در اينجا به ادعاهاي رويزيونيستها برخورد ميكنيم.
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در قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مصوب در كنگره هشتم شوراها كه در سال  ١٩٣٦تصويب شد
ميخوانيم:
"اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي-دولت سوسياليستي كارگران و دهقانان است.
شالوده سياسي اتحاد جماهير شوروي را شوراهاي نمايندگان زحمتكشان تشكيل ميدهند كه اين شوراها در نتيجه
سرنگون كردن حاكميت مﻼكين و سرمايهداران و بهدست آوردن ديكتاتوري پرولتاريا رشد نموده و مستحكم شده است.
تمام حاكميت در اتحاد شوروي بوسيله شوراهاي نمايندگان زحمتكشان در دست زحمتكشان شهر و ده ميباشد")چاپ
فارسي تجديد چاپ از توفان-صفحه .(٥٦١
استالين در اثر داهيانه خويش به نام "در باره مسايل لنينيسم" در بخش " ٥حزب و طبقه كارگر در سيستم ديكتاتوري
پرولتاريا" در مورد شورا چنين توضيح ميدهد:
"دوم شوراها با شعب فراوان خود در مركز و نقاط ديگر به شكل سازمانهاي اداري ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي ،و ساير
سازمانهاي دولتي ،بهاضافه تعداد بيشماري انجمنهاي تودهاي كه زحمتكشان از پيش خود تشكيل ميدهند ،انجمن-
هائي كه در حول اين سازمانها هستند و آنها را با اهالي مرتبط ميسازند .شوراها سازمانهاي تودهاي همه زحمتكشان
شهر و دهاند .شوراها سازمانهاي غيرحزبياند .شوراها مظهر بﻼفصل ديكتاتوري پرولتاريا هستند .كليه تدابير مربوط به
تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم از شوراها ميگذرد .رهبري دولتي دهقانان ،بهوسيله پرولتاريا از
طريق شوراها تحقق ميپذيرد .شوراها توده ميليونها زحمتكش را با پيشآهنگ پرولتاريا ميپيوندند)".از اثر "سه رساله
از استالين" نشريه  ٨سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان صفحات (١٥- ١٤
استالين در همان اثر در صفحه  ١٦ميآورد:
"شوراها به مثابه سازمان تودهاي زحمتكشان ،حزب را با زحمتكشان در درجه اول از لحاظ دولتي ،پيوند ميدهند)".تكيه
از توفان(
و در مورد حزب مينويسد:
"باﻻخره حزب پرولتاريا ،پيشآهنگ آن .نيروي حزب در آنست كه وي بهترين افراد پرولتاريا را از كليه سازمانهاي
تودهاي در خود جذب ميكند .رسالت حزب در آن است كه فعاليت كليه سازمانهاي تودهاي پرولتاريا را بدون استثناء
وحدت بخشد و آن را بهسوي هدف واحد ،هدف رهائي پرولتاريا توجيه كند .وحدت بخشيدن بهفعاليتها و توجيه آنها در
جهت واحد ،ضرورت مطلق دارد .زيرا وحدت مبارزه پرولتاريا بدون آن غيرممكن است ،زيرا پرولتاريا بدون آن نميتواند
تودهها را در مبارزه بر سر قدرت و در مبارزه براي ساختمان سوسياليسم رهبري كند .ولي فقط پيشآهنگ پرولتاريا،
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حزب پرولتاريا ميتواند فعاليت سازمانهاي تودهاي پرولتاريا را وحدت بخشد و توجيه كند .فقط حزب پرولتاريا ،فقط
حزب كمونيستها قادر است كه اين نقش رهبر اصلي را در سيستم ديكتاتوري پرولتاريا ايفاء كند".
حال ببينيم لنين در اثرش "انقﻼب پرولتري و كائوتسكي مرتد" در صفحات  ٥٤و  ٥٥منتخبات چهارجلدي به زبان
فارسي چه مي نويسد.
"ساختمان دولت را در نظر گيريد .كائوتسكي به "نكات بي اهميت" و حتي به انتخابات "غيرمستقيم")در قانون اساسي
شوروي( ميچسبد .ولي ماهيت مطلب را متوجه نميشود .او متوجه ماهيت طبقاتي دستگاه دولتي ،ماشين دولتي نيست.
سرمايهداران در دموكراسي بورژوائي با هزاران دوز و كلكي ،كه هر چه دموكراسي "خالص" تكامليافتهتر باشد اين دوز
و كلكها هم ماهرانهتر و صائبتر است ،تودهها را از شركت در كشورداري و آزادي اجتماعات و مطبوعات و غيره دور
ميسازند .حكومت شوروي در جهان نخستين حكومتي است)و اگر بخواهيم دقيقتر گفته باشيم ،دومين حكومت است،
زيرا همين كار را هم كمون پاريس آغاز نموده بود( كه تودهها يعني استثمار شوندگان را به كشورداري جلب مينمايد.
راه شركت در پارلمان بورژوائي)كه هيچگاه مسايل بسيار جدي را در دموكراسي بورژوائي حل نميكند :بورس و بانكها
اين مسايل را حل ميكنند( بهوسيله هزاران مانع و رداع بهروي تودههاي زحمتكشان مسدود است ،و كارگران به احسن
وجهي ميدانند و احساس مينمايند ،ميبينند و درك ميكنند كه پارلمان بورژوائي موسسه غريبه و آلت ستمگري
بورژوازي عليه پرولترها ،موسسه طبقه متخاصم و اقليت استثمارگر است.
شوراها -سازمان بﻼواسطه خود تودههاي زحمتكش و استثمار شونده هستند ،سازماني كه اين امر را براي آنان تسهيل
مينمايد كه خودشان دولت را بپادارند و به هر نحوي بهتوانند كشورداري كنند .در اين جريان بهويژه پيشاهنگ
زحمتكشان و استثمارشوندگان يعني پرولتارياي شهر داراي اين مزيت است كه بهوسيله بنگاههاي بزرگ بهبهترين
نحوي متحد شده است؛ انتخاب كردن و نظارت بر انتخاب شدگان براي وي از هر چيز آسانتر است .سازمان شوروي به-
طور اتوماتيك امر اتحاد كليه زحمتكشان و استثمارشوندگان را در پيرامون پيشاهنگ آنان يعني پرولتاريا تسهيل مي-
نمايد .دستگاه دولتي كهنه بورژوآئي يعني دستگاه بوروكراسي امتيازات ثروت و امتيازات تحصيلي بورژواءي و پارتيبازي
و غيره)كه هر قدر دموكراسي بورژوآئي تكامليافتهتر باشد ،اين امتيازات بالفعل هم متنوعتر است( -همه اينها در
سازمان شوروي از بين ميرود .آزادي مطبوعات جنبه سالوسانه خود را از دست ميدهد ،زيرا چاپخانهها و كاغذ از
بورژوازي گرفته ميشود .بههمينگونه هم در مورد بهترين ابنيه ،كاخها ،عمارات و خانههاي مﻼكين رفتار ميگردد.
حكومت شوروي هزاران عمارت از اين بهترين عمارات را بﻼفاصله از استثمارگران گرفت و بدينطريق حق اجتماعات
تودهها را كه بدون آن دموكراسي چيزي جز فريب نيست ،يك ميليونبار "دموكراتيكتر" نمود .انتخابات غيرمستقيم
شوراهاي غيرمحلي تشكيل كنگرههاي شوراها را تسهيل ميكند و تمامي دستگاه دولتي را ارزانتر و متحركتر ميسازد
و در دورانيكه زندگي در جوش و خروش است و بايد هرچه زودتر بتوان نماينده محلي خود را احضار و يا ويرا به كنگره
عمومي شوراها اعزام نمود ،اين دستگاه را براي كارگران و دهقانان سهلالوصولتر ميكند.
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دموكراسي پرولتري يك ميليونبار دموكراتيكتر از هر دموكراسي بورژوآئي است ،حكومت شوروي يك ميليونبار
دموكراتيكتر از دموكراتيكترين جمهوري بورژوائيست"
به اين روشني نميتوان وظايف دولت شورائي را تعيين كرد .اين دولت به اقدامات پرولتري انقﻼبي دست ميزند كه بايد
با قهر انقﻼبي و سركوب استثمارگران همراه باشد .دولت شورائي از دموكراسي "ناب" كه وجود ندارد دفاع نميكند،
هوادار دموكراسي طبقاتي پرولتري است .اعمال ديكتاتوري پرولتاريا نسبت به استثمارشوندگان وظيفه وي است .وي بر
سر كار ميآيد تا سالوسي دموكراسي بورژوائي را برمﻼ كند و آنرا برچيند .مطبوعات و رسانههاي گروهي را از دست آنها
در آورد و در اختيار پرولتاريا بگذارد .امكان چاپ و توزيع افكار آنها را به خرج پرولتاريا از آنها سلب كند ،مقاومت آنها را
قاطعانه درهم بشكند .از اين گفتار معلوم است كه شوراها دولت تشكيل ميدهند و دولت هستند و نه حزب كمونيست.
حزب پرولتري رهبري و هدايت انديشه دولت را از طريق كادرهاي كمونيستي به عهده دارد .شورا كه دولت است
رانميشود با حزب مخلوط كرد .دولت شورائي بدون رهبري پرولتري كمونيستي كه مظهر رهبري ايدئولوژيك و سياسي
دولت است ،پشيزي ارزش ندارد .ايدئولوژي حاكم بر اين شورا اگر سوسياليسم علمي نباشد ،تنها ميتواند ايدئولوژي
ليبراليسم بورژوائي باشد .ما ايدئولوژي ديگري نداريم .رويزيونيستها در اين مباحث مرتب به خلط مبحث مشغولند و به
چشم مردم خاك ميپاشند .هركس شورا را به جاي حزب ميگذارد ضد كمونيست عوامفريبي بيش نيست.
پس ميبينيم ،كه مقوله شوراها ربطي بﻼفصل به حزب ندارد و نادرست است كه شورا را مساوي حزب قرار داد .شورا و
حزب دو مقوله كامﻼ متفاوت هستند .شورا يك سازمان تودهاي و حزب نيروي پيشآهنگ است .جمهوري شورائي الزاما
به مفهوم حكومت سوسياليستي يا كمونيستي نيست .شوراها در روسيه مدتها زير نفوذ منشويكها بودند عليرغم اينكه
تركيب طبقاتي آنرا اكثريت جامعه تشكيل ميداد .در آن زمان بلشويكها مخالف آن بودند كه همه قدرت به دست
شوراهاي منشويكي بيفتد .آنها زماني از انتقال خواست همه قدرت به شوراها حمايت كردند و آنرا به شعار خويش بدل
نمودند كه روشن بود اكثريت شوراها رهبري حزب كمونيست را پذيرفتهاند و در خدمت سياستها و تحقق برنامه حزب
كمونيست بلشويك عمل مينمايند .ماهيت ترقيخواهانه و يا عقبگراي شوراها به ماهيت رهبري آن بر ميگردد و نه به
تركيب آن .چنين جلوه دادن كه گويا حضور كارگران بدون عامل مسلط آگاه ،خود بخود پادزهر هر نظر ارتجاعي است،
يك تئوري ضد حزبي ،ارتجاعي و رويزيونيستي و اكونوميستي است و سرانجام به آنجا ميرسد كه مانند آناركو
سنديكاليستها فرياد بزنيم كه كارگرها حزب نميخواهند و خودشان بايد خود را آزاد كنند .شوراها نيروي اكثريت
زحمتكشان در درون دولت هستند كه دستگاه دولت را با خورد كردن دولت قبلي به كف مي آورند .براي كمونيستها اين
بهترين شكل دولت است ،نتيجه مستقيم دخالت زحمتكشان بوده و امكان فعاليت دامنهدار كمونيستها را فراهم آورده و
گسترش ميدهد .آن دولتي سوسياليستي است كه حزب كمونيست رهبري سياستهاي آن را در دست داشته باشد و نه
اينكه صرفا "شورائي" باشد و بر "نظام شورائي" متكي باشد .شورا فقط يك شكل است و ميتواند در انقﻼبات آينده
اَشكال ديگري به خود بگيرد .ما امروز هم از كمون و هم از شورا سخن مي رانيم و فردا ممكن است از كميتههاي
انقﻼبي سخن رانيم .مهم براي كمونيستها ماهيت شوراهاست .رويزيونيستها شما را به دنبال نخود سياه ميفرستند تا
كسي نفهمد كه حاكميت رويزيونيسم در حزب كمونيست بلشويك شوروي آن هم تنها بعد از درگذشت رفيق استالين به
چه علت روي داده است .آنها براي تبرئه رويزيونيسم كه تبرئه خودشان و سياست تا به امروزشان هست ،خواننده را به
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آدرس عوضي ميفرستند و مدعي ميشوند كه گويا ريشه بروز رويزيونيسم در به كار نبردن مزاياي نظام شورائي است.
تو گوئي اگر نام دولت را شورائي بگذاريم خطر بروز رويزيونيسم منتفي ميشود .تو گوئي كه كارگر به صرف كارگر بودن
خود بخود كمونيست است و نيازي به آموزش سوسياليسم ندارد .توگوئي فروپاشي سوسيال امپرياليسم شوروي تحت نام
"اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي" يعني جمهوريهاي شورائي "سوسياليستي" صورت نپذيرفته است .رويزيونيستها
حزب و حزبيت و در واقع ديكتاتوري پرولتاريا را نفي ميكنند .آنها مخالف مبارزه طبقاتي هستند و به آشتي طبقات
اعتقاد دارند ،اين است كه آن چنان نظام فكرياي خلق ميكنند تا تمام اين تُرهات رويزيونيستي را با پيرايه
"ماركسيست لنينيستي" در آن بگنجانند.
ما در اينجا به نقل قول روشني از لنين كه در اثر استالين بهنام "انقﻼب اكتبر و تاكتيك كمونيستهاي روس پيشگفتار
كتاب "در راه اكتبر"") جلد ششم ــ ص ٣٢٠ .تا  ٣٥٨مورخ  (١٩٢٤/١٢/١٧از آن ياد شده است ،اشاره ميكنيم:
"معني شوراها چيست؟
هنوز در سپتامبر سال  ١٩١٧بود كه لنين مي گفت:
"شوراها دستگاه دولتي جديدي است كه اوﻻً نيروي مسلحي از كارگران و دهقانان به دست ميدهد كه اين نيرو ديگر
مثل ارتش دائمي سابق از مردم جدا نبوده بلكه به محكمترين طرزي با آن مربوط است؛ از نقطه نظر نظامي اين نيرو
نسبت به نيروهاي سابق آن قدر زيادتر است كه غير قابل مقايسه ميباشد؛ از نقطهي نظر انقﻼبي با هيچ نيروي ديگري
قابل معاوضه نيست .دوم اين كه اين دستگاه رابطهاي با تودهها و با اكثريت مردم ايجاد ميكند و اين رابطه به قدري
مستحكم و ناگسستني است و تفتيش و تجديد آن به قدري سهل است كه نظير آن در دستگاه حكومتي قديم حتي در
خاطرهها هم وجود ندارد .سوم اين كه اين دستگاه از نظر انتخابي بودن آن و قابل تعويض بودن هيئت آن بنا به ارادهى
ملت ،كه آن هم بدون جريانهاي بطئي اداري به عمل ميآيد ،نسبت به دستگاه گذشته به مراتب دمكراسيتر است.
چهارم اين كه اين دستگاه با انواع حرفهها ايجاد رابطهى محكم نموده و بدين وسيله انجام متنوعترين اصﻼحات را
بدون بروكراتيسم آسان مينمايد .پنجم اين كه اين دستگاه به پيشآهنگ ،كه فهميدهترين و با انرژيترين و پيشروترين
قسمت طبقات مظلوم كارگر و دهقان است ،شكل سازماني داده و به اين ترتيب دستگاهي ميشود كه به وسيلهى آن،
پيش آهنگ طبقات مظلوم ميتواند تمام تودهى عظيم اين طبقات را كه تاكنون كامﻼً در خارج از محيط حيات سياسي
و خارج از محيط تاريخ واقع شده بودند ،تعالي بخشد و تربيت كند .بياموزد و از پي خود ببرد .ششم اين كه اين دستگاه
امكان ميدهد كه سودمندي پارلمانتاريسم با سودمندي دمكراتيسم مستقيم و بﻼواسطه ،مجتمع شود .يعني وظائف قانون
گذاري و اجراي قوانين هر دو در وجود نمايندگان انتخاب شده از طرف ملت متمركز گردد .اين قدمي كه در تكامل
دمكراسي نسبت به پارلمانتاريسم بورژوازي برداشته مي شود چنان قدمي به جلو است كه داراي اهميت تاريخي جهاني
مي باشد...
اگر نيروي خﻼقهى ملي طبقات انقﻼبي ،شوراها را تشكيل نميداد كار انقﻼب پرولتاريائي در روسيه كاري نوميدانه مي-
بود ،زيرا پرولتاريا بدون شك با دستگاه حاكمهى قديم نميتوانست حاكميت را در دست نگه دارد و يك باره هم نمي-
توان دستگاه جديدي ايجاد نمود )".رجوع به جلد  ٢١ص  ٢٥٨ـ .( ٢٥٩
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به اين دليل بود كه بلشويكها دست به دامن شوراها زدند كه به منزلهى حلقهى اساسي تشكيﻼتي و قادر به تسهيل
سازماندهي انقﻼب اكتبر و ايجاد دستگاه تازهى نيرومند دولتي پرولتاريا بود.
شعار "همهى قدرت به دست شوراها!" از نظر تكامل داخلي خود دو مرحله را پيموده است :مرحلهى اول)قبل از شكست
بلشويكها در ماه ژوئيه هنگام حكومت دوگانه( و مرحلهى دوم)بعد از شكست عصيان كرنيلف(.
در مرحلهى اول معني اين شعار عبارت بود از گسيخته شدن ائتﻼف منشويكها و اس.ارها با كادتها و تشكيل حكومت
شوروي از منشويكها و اس.ارها)زيرا شوراها در آن زمان در دست اس.ارها و منشويكها بودند( ،حق آزادي پروپاگاند و
تبليغ براي اپوزيسيون)يعني براي بلشويكها( و آزادي مبارزهى احزاب در داخل شوراها به اين حساب كه از طريق اين
نوع مبارزه باﻻخره بلشويكها قادر خواهند شد شوراها را به دست آورده و در جريان تكامل مسالمت آميز انقﻼب ،هيئت
دولت شوروي را تغيير دهند .البته معني اين نقشهى ديكتاتوري پرولتاريا نبود .ولي بدون شك تدارك شرايط ﻻزمه را
براي تأمين اين ديكتاتوري آسان مي كرد ،زيرا منشويكها و اس.ارها كه به موجب اين نقشه در رأس حكومت قرار
ميگرفتند ،مجبور بودند پروگرام ضد انقﻼبي خود را عمﻼً نشان دهند و لذا افشاي طبيعت واقعي اين احزاب و مجرد
گشتن آنها و جدائي آنان از تودهها تسريع ميگشت .ليكن شكست بلشويكها در ماه ژوئيه رشتهى جريان اين تكامل را
گسيخت و به عناصر ضد انقﻼبي ،يعني ژنرالها و كادتها ،برتري داد و اس.ارها و منشويكها را به آغوش آنان
انداخت .اين اوضاع حزب را وادار كرد كه شعار "تمام قدرت به دست شوراها!" را موقتاً كنار بگذارد تا مجدداً آن را در
شرايط رونق نوين انقﻼب به ميان آورد".
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"دولت و انقﻼبِ" لنين و "شوراها"
حال ما به نقل قولهاي مربوط به شورا در اثر لنين بنام "دولت و انقﻼب" مراجعه ميكنيم تا شايد به نيت و اهداف حزب
توده ايران بهتر و بيشتر پي ببريم و از كشفيات آنها مستفيض گرديم.
"ما نيز به نوبه خود اضافه ميكنيم كه چنين است دولت كرنسكى در جمهورى روسيه پس از اقدام به پيگرد پرولتارياى
انقﻼبى در لحظهاى كه شوراها به بركت رهبرى دمكراتهاى خرده بورژوايي ديگر ناتوان شدهاند و بورژوازى هنوز
نيرويش بدان حد نرسيده است كه خود مستقيما بساط آنها را برچيند) ".دولت و انقﻼب()برجستهها از توفان است(.
از اين نقل قول كه عبارت شورا در آن به كار رفته است چنين برميآيد كه ماهيت شوراها ،وابسته به اين است كه
كدام طبقه اجتماعي رهبري آنها را به عهده دارد .اگر رهبري شوراها در دست دموكراتهاي خرده بورژوا باشد ،محصول
آن ،دولتي شبيه دولت كرنسكي در روسيه است و چنانچه رهبري شوراها در دست بلشويكها و حزب كمونيست بلشويك
قرار گيرد ،آنوقت ميتوان قدرت سياسي را به رهبري حزب بلشويك كه ماهيت شورا را كه تنها يك قدرت اجرائي است،
تعيين ميكند ،به كف آورد.
" ...كمون از نمايندگان شوراي شهر كه برپايه حق انتخاب همگاني در حوزههاي مختلف پاريس انتخاب شده بودند
تشكيل ميشد .اين نمايندگان افرادي مسئول و جوابگو و در هر زمان قابل عزل بودند .اكثريت آنان طبعا از كارگران يا
از نمايندگان مورد قبول طبقه كارگر بودند)"...دولت و انقﻼب( )برجستهها از توفان است(.
حال ببينيم استناد به اين نقل قول از لنين بيان كدام واقعيت است :بيان اين واقعيت است كه شوراها اكثرا مركب از
كارگران و يا افراد مورد اعتماد آنها هستند و خود شوراها نتيجه انتخابات همگانياند و اينكه بايد افراد شوراها در مقابل
موكﻼن خويش پاسخگو و قابل عزل باشند .در اينجا ربطي ميان بروز رويزيونيسم در حزب و انتخاب نمايندگان مردم در
دولت پيدا نميكنيد.
"حتى در جمهورى روسيه ،در اين جمهورى بورژوا دمكراتيك ،پيش از آنكه فرصتي براي پيريزي يك پارلمان واقعي
دست داده باشد ،تمام اين عيوب پارلمانتاريسم فورا نمودار شد .قهرمانان منادي افكار پوسيده خردهبورژوايي ،يعني
اشخاصي چون اسكوبلفها و تسرهتلىها ،چرنفها و آوكسنتيفها موفق شدهاند شوراها را نيز مانند نفرتانگيزترين
پارلمانهاي بورژوايى به لجن بكشند و به مراكز پرگوئيها و رودهدرازيهاي پوچ مبدل سازند .در شوراها حضرات
وزيران "سوسياليستها" با لفاظيها و قطعنامههاي خود دهقانان ساده و خوشباور را فريب ميدهند .در هيئت دولت
مدام به رقص كادريل مشغولند تا از يك سو عده بيشتري از اسارها و منشويكها را به نوبت بر "خوان نعمت" يعني بر
كرسيهاي پردرآمد و افتخارآميز بنشانند و از سوي ديگر افكار مردم را "مشغول دارند" .ولي كار "دولتي" را در دفاتر
دولتي و در ستادها "انجام ميدهند").دولت و انقﻼب() .برجستهها از توفان است(.
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در اينجا لنين به محتوي شورا نظر دارد و تكيه ميكند كه حتي شوراها كه علي اﻻصول نمايندگان كارگران و دهقانان
هستند ،ميتوانند زير نفوذ طبقات غيرپرولتري قرار گيرند و فريب بخورند .دامن زدن به اين توهم از جانب
ضدكمونيستها ،تروتسكيستها ،خرده بورژواهاي دموكرات و دشمنان حزبيت و طبقه كارگر كه گويا تنها گزينش لفظ
سحرآميز شورا در قبال بروز رويزيونيسم مصونيت ايجاد ميكند ،نفي حزبيت و رهبري عنصر آگاه ذهني در عرصه
مبارزه طبقاتي است .صرف گزينش شكل شورائي در حكومت و اداره كشور ،حﻼل هيچ مشكلي نيست .نمايندگان
افكار خردهبورژوازي پرگو و رودهدراز مفهوم طبقاتي شورا از بين بردهاند .آنها تنها به شكل چسبيدهاند و محتوي
طبقاتي شورا را به دور ميافكنند و چنين جلوه ميدهند ،نفس تكيه به شورا و تكرار خسته كننده آن ،پاسخگوي همه
معضﻼت جنبش كمونيستي است .روشن است صرف استفاده از لفظ شورا در مقابل انحرافات دروني و بيروني هرگز
توليد مصونيت نميكند .حتي اداره كشور به دست شوراها بدون رهبري حزب كمونيست يك اداره غيرسوسياليستي و
بيدورنماست .ماهيت دولتها را تركيب طبقاتي و يا منشاء طبقاتي تعيين نميكند ،ايدئولوژي حاكم بر دولت تعيين كننده
ماهيت دولت و حركت اقتصادي و سياسي آن است .تاريخ حكومتهاي امپرياليستي سوسيال دموكراتهاي اروپا كه در
ميان طبقه كارگر از نفوذ فراوان برخوردار بودند و حكومتهاي كارگري را بر سر كار ميآورند گواه اين واقعيت است.
"و اما بعد ،هنگام گذار از سرمايهداري به كمونيسم هنوز هم سركوب ضروريست .ولي اين ديگر سركوب اقليت
استثمارگر به دست اكثريت استثمار شونده است .دستگاه ويژه ،ماشين ويژه سركوبي يعني "دولت" هنوز ﻻزم است .ولي
اين ديگر يك دولت انتقالي است ،اين ديگر دولت به معني اخص نيست زيرا سركوب اقليت استثمارگر بهدست اكثريت
بردگان مزدور ديروزي – كاري است نسبتا آنقدر سهل ،ساده و طبيعي كه به بهاي خونهائي به مراتب كمتر از سركوب
قيامهاي بردگان ،سرفها ،كارگران مزدور تمام شده و براي بشريت بهمراتب ارزانتر خواهد گذشت .و اين عمل با اشاعه
دموكراسي در مورد آنچنان اكثريت عظيمي از اهالي همساز است كه احتياج به داشتن ماشين ويژه براي سركوب ،شروع
به از ميان رفتن خواهد نمود .طبيعي است كه استثمارگران بدون داشتن يك ماشين فوقالعاده بغرنج براي سركوب مردم
قادر بهاجراي اين منظور نيستند ،ولي مردم با داشتن يك "ماشين" بسيار ساده و تقريبا بدون "ماشين" و بدون يك
دستگاه ويژه بوسيله عمل ساده متشكل ساختن تودههاي مسلح)با كمي پيش افتادن ميتوانيم بگوئيم نظير شوراهاي
نمايندگان كارگران و سربازان( ميتوانند استثمارگران را سركوب نمايند)".دولت و انقﻼب( )برجستهها از توفان
است(.
در اينجا نيز بحث بر سر سركوب ارتجاع از طريق شوراهاي كارگران و سربازان است كه به صورت تشكل توده-
هاي مسلح عمل كرده و دستگاه خاصي براي سركوب ،ايجاد نكردهاند .لنين اين سركوب را عين دموكراسي به حساب
ميآورد و حتي اين سركوب را توصيه ميكند و آنرا "سركوبي با اشاعه دموكراسي براي چنان اكثريت عظيمي از جمعيت
همراه "ميداند "كه نياز به داشتن ماشين خاص براي سركوب" ندارد و اين سركوب به تدريج نيازش را از دست مي-
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دهد .دمكراسي شورائي لنين به مفهوم سركوب دشمنان طبقه كارگر براي استقرار دموكراسي بخاطر اكثريت
است .اين درك از وظايف شورا تنها درك كمونيستي است و نه دركي كه قهر و دموكراسي و مفاهيم اجتماعي را از
مضمون طبقاتي و مبارزه طبقاتي جدا ميكنند و به طور انتزاعي در دنياي ماليخوليائي و رويائي و غير واقعي به زندگي
دست زده و احكام چندر غاز از خودش ساطع ميكند.
در اينجا نيز لنين از شورا به عنوان بديل وزارتخانه هاي بورژوازي صحبت مي كند .اين به آن مفهوم است كه
شوراها ابزار قدرت دولت اند و نه رهبري جامعه.
"سخن بر سر اپوزيسيون و به طور كلي بر سر مبارزه سياسي نيست ،بلكه همانا مسئله انقﻼب مطرح است .انقﻼب هم
اين است كه پرولتاريا "دستگاه اداري" و تمام دستگاه دولتي را درهم ميشكند و دستگاه جديدي متشكل از كارگران
مسلح جايگزين آن ميسازد .كائوتسكي "احترام خرافي" براي "وزراتخانهها" قايل است ،ولي چرا نتوان مثل
كميسيونهايي از كارشناسان وابسته به شوراهاي تاماﻻختيار و قدر قدرت نمايندگان كارگران و سربازان را
جايگزين آنها ساخت؟")دولت و انقﻼب() .برجستهها از توفان است(.
صحبت از انقﻼبي ميشود كه پرولتاريا ماشين دولتي را درهم ميشكند و دستگاه نويني متشكل از كارگران مسلح به
جاي آن مينشاند .رهنمود لنين اين است كه به جاي وزارتخانههاي حكومت قديم كميسيونهائي از كارشناسان وابسته
به شوراهاي تاماﻻختيار و قدرقدرت نمايندگان كارگران و سربازان كه قدرت را به كف گرفته اند به وجود
آورد تا آنها وظيفه وزارتخانهها را به عهده گيرند .در اين نقل قول نيز درك لنين از شوراها كه آن را بديل وزارتخانه و
دستگاه دولتي ميداند روشن ميشود .اين درك به آن مفهوم است كه شوراها ابزار قدرت دولت هستند و نه هسته
رهبري جامعه .مديريت و رهبري جامعه از طريق عنصرآگاه و با ايدئولوژي كمونيستي صورت ميپذيرد كه تنها با
رهبري حزب طبقه كارگر ممكن است .سوسياليسم بدون حزب كمونيست نميتواند به وجود آيد و منشاء طبقاتي و يا
تركيب طبقاتي پرولتري هرگز به مفهوم ماهيت انقﻼبي و كمونيستي نيست .اگر چنين بود همه سنديكاهاي زرد ممالك
امپرياليستي كه مملو از اكثريت كارگران هستند بايد "برحق" باشند .به اين ترتيب بايد به دنبال كارگران رژه رفت و آنها
را ستايش كرد و در مقابل پايشان به سجده افتاد .اين درك از مبارزه طبقاتي ،مذهبي و عقبمانده و محصول تبليغات
آناركو سنديكاليستها و تودهپرستي كارگري است.
"ولي ما راه جدايي از اپورتونيستها را در پيش ميگيريم؛ و همه پرولتارياي آگاه در مبارزهاي كه نه براي "جابهجائي
تناسب نيروها" بلكه براي سرنگوني بورژوازي ،براي تخريب پارلمانتاريسم بورژوايي ،براي پيريزي جمهوري
دموكراتيك طرازنوين كمون يا جمهوري شوراهاي نمايندگان كارگران و سربازان و براي استقرار ديكتاتوري
انقﻼبي پرولتاريا انجام ميگيرد ،با ما خواهد بود) ".دولت و انقﻼب() .برجستهها از توفان است(.
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در اينجا لنين از شوراها سخن ميراند كه آنها يك جمهوري دموكراتيك ترازنوين كمون با سرنگوني بورژوازي به وجود
ميآورند و اين دستآورد بديل پارلمانتاريسم بورژوائي است كه شوراها را جايگزين آن ميكند .اين شوراها ديكتاتوري
انقﻼبي پرولتري را مستقر ميسازند .سخن بر سر اعمال ديكتاتوري پرولتري است كه از طريق شوراهاي كارگران و
سربازان كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند و يا در بر ميگيرند به ايجاد يك جمهوري دموكراتيك طراز كمون دست
ميزنند .استقرار ديكتاتوري پرولتاريا الزاما به مفهوم شركت غالب كارگران در حكومت نيست .ديكتاتوري پرولتاريا به
مفهوم ديكتاتوري اكثريت زحمتكشان بر اقليت استثمارگر در جامعه است كه تركيب اين قدرت را وظائف هر مرحله از
تحول انقﻼب و نيروهاي ذينفع در آن تعيين ميكنند .تركيب اين ديكتاتوريِ اكثريت ميتواند ديكتاتوريِ مشترك
كارگران و دهقانان بطور كلي باشد ،ميتواند در مرحله بعدي تكامل انقﻼب ،ديكتاتوريِ مشترك دهقانان ميانه حال و
پرولتاريا و سرانجام ديكتاتوري تهيدستان روستا و كارگران روزمزد روستائي با پرولتارياي شهري در مرحله گذار به
سوسياليسم باشد .در تمام اين دورانها ما با ديكتاتوري پرولتاريا روبرو هستيم كه تركيب آنها متفاوت است .رهبري
سياسي اين تحوﻻت در متن مبارزه طبقاتي ،همواره در دست حزب طبقه كارگر و نيروي آگاه آن ،يعني كمونيستهاست.
آنها با تحليل از تغييرات كيفي مستمر جامعه و شرايط گذار به مرحله بعديِ تكامل ،تعيين ميكنند كه اين تحول با دست
كدام تركيب اجتماعي كه بيان اعمال قدرت اكثريت جامعه باشد ،قابل حصول است .تركيب ديكتاتوري پرولتاريا در هر
مرحله از تحول فرق ميكند ،ولي ماهيت رهبري آن ثابت است .متحدان پرولتاريا متغييرند ،ولي سمتگيري و جهت
مبارزه ،ماهيت مبارزه پرولتاريا كه به سمت جامعه بدون طبقه و رفع بهره كشي انسان از انسان ميرود ثابت ميماند .اين
وظيفه حزب و عامل آگاه است كه مسير اين تحول را با توجه به آمادگي شرايط مادي تحول تعيين كند .در اينجا نيز
حزب است كه نقش تعيين كننده دارد .در اينجا نيز روشن است كه تركيب شورا در حال نوسان است ،زيرا در هر مرحله-
ي رشد ماهيت خواستهها تقاوت ميكند و لذا نميتوان حكومتي را تصور كرد كه داراي ماهيت پرولتري و اعمال
ديكتاتوري پرولتاريا باشد ،ولي مستقل از حزب و تصميمات رهنماي آن عمل كند.
"خلع يد سرمايهداران و تبديل تمام شهروندان كشور به كاركنان و كارمندان يگانه "اتحاديه" بزرگ و سراسري يعني
تمام دولت و تابع كردن كامل مجموعه فعاليت تمام اين اتحاديه به دولت واقعا دموكراتيك يعني دولت شوراهاي
نمايندگان كارگران و سربازان") با متن انگليسي مقايسه شد-توفان(
در اينجا نيز صحبت از دولت است كه به صورت شورائي اداره مي شود .دولت حزب نيست كه متشكل از كمونيستها
باشد .دولت بايد از نمايندگان كارگران و دهقانان باشد .اين دولت شورائي بديل پارلمان بورژوازي است و نه
نقش رهبري جامعه سرمايهداري كه در پشت پرده پارلمانها صورت ميگيرد .حزب كمونيست وظيفه رهبري شوراها و
دولت ،از طريق شركت در شورا ،شيوه اقناع و سياسي كردن شورا ،نزديكي به تودههاي مردم و برقراري پيوند تنگاتنگ
با آنها را دارد .رهبري شورا ،در سياست شورا تعيين كننده است و نه فقط تركيب طبقاتي شورا.

۵۹

ما در اين بخش ادعاهاي حزب توده ايران را مورد كنكاش قرار داديم .و حتي يك مورد نيز به دست نياورديم كه
پاسخگوي بحث آنها باشد كه مدعياند:
"محدود كردن جدي دموكراسي ،هم در درون جامعه و هم در درون حزب ،بر نظام شورايي در حالِ رشد  -كه لنين آن
را بخش جدايي ناپذيري از ضرورت روند حركت كشور به سمت سوسياليسم مي دانست] نگاه كنيد به :دولت و انقﻼب،
نوشته لنين[ -اثرهايي ويرانگر داشتند.".
آيا حكومت شورائي محدود شده است و ديگر شورائي نبوده است؟ آيا اگر حكومت "بيشتر شورائي" ميشد ،بروز
رويزيونيسم ممكن نبود؟ شورائي بودن حكومت چه ربطي به حزبيت و نقش حزب دارد و آيا بايد حزب هم "شورائي"
شود؟ .شما با رفتن به اين آدرس عوضي همانطور كه انتظار ميرفت موفق به خريد نخود سياه نميشويد .البته شايد اين
روش براي ارعاب كادرها كه مطالب را ميخوانند و نميفهمند ولي خود را قانع ميكنند كه نيازي به درك مستقل
خودشان نيست زيرا حزب فهميده و به آن استناد كرده است ،مفيد باشد .ولي به درد درك كمونيستي از بروز رويزيونيسم
نميخورد.
حال به ساير تئوريهاي رويزيونيستي برگرديم كه حزب توده ايران در گذشته از همه آنها دفاع ميكرد ولي در سند
كنگره ششم حزب آنها را مسكوت گذارده است .پرسش اين است كه حزب توده ايران از چه هراس دارد كه به اين
گذشته رويزيونيستي خويش برخورد نميكند .اگر اين تئوريهاي خروشچف در همدستي با امپرياليسم آمريكا درست بود
و هست پس حزب توده ايران بايد هم اكنون نيز از آنها دفاع كند و اگر خﻼف آن درست بوده است پس حزب توده
ايران بايد به يك انتقاد از خود دست زده و اعتراف كند سالها مدافع فعال و صميمي تئوريهاي رويزيونيستي خروشچف
بوده است.
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گذار مسالمت آميز
در مصوبات كنگره بيست و دوم در برنامه "حزب كمونيست اتحاد شوروي" در مورد نفي انقﻼب در ممالك سرمايه-
داري به منزله قانون عمومي انقﻼب پرولتاريائي با پرگوئي ،درازگوئي و مغلطه ،با نفي قهر انقﻼبي و امكان گذار مسالمت
آميز از سرمايهداري به سوسياليسم ،به ثناگوي پارلمانتاريسم بورژوائي بدل شده و انقﻼب قهرآميز پرولتري را نفي مي-
كند .در صفحه  ٤٨ميآيد:
"طبقه كارگر و پيشآهنگ آن – احزاب ماركسيستي-لنيني ميكوشند انقﻼب سوسياليستي را به شيوه مسالمتآميز
انجام دهند .تحقق اين امكان ميتوانست با منافع طبقه كارگر و همه مردم ،با منافع مشترك همه ملت در كشور
مطابقت داشته باشد.
در شرايط كنوني طبقه كارگر به سركردگي گردان پيشآهنگ خود در يك رشته از كشورهاي سرمايهداري امكان آنرا
دارد كه بر اساس جبهه كارگري و همه خلقي و بر اساس ساير شكلهاي ممكن سازش و همكاري سياسي بين احزاب و
سازمانهاي اجتماعي مختلف اكثريت مردم را متحد نموده ،بدون جنگ داخلي قدرت حاكمه را در دست گيرد و انتقال
وسايل عمده توليد را به دست مردم تامين نمايد .طبقه كارگر با اتكاء به اكثريت مردم و با دادن پاسخ دندان شكن به
عناصر اپورتونيستي كه قادر به دست برداشتن از سياست سازشكاري با سرمايهداران ومﻼكين نيستند ،ميتواند به
نيروهاي مرتجع و ضد ملي شكست وارد سازد ،در پارلمان اكثريت پايدار احراز كند ،پارلمان را از آلت كمك به منافع
طبقاتي بورژوازي به وسيله خدمت به مردم زحمتكش تبديل نمايد ،مبارزه تودهاي دامنه داري رادر خارج از پارلمان
گسترش دهد ،مقاومت نيروهاي ارتجاعي را درهم شكند و شرايط ﻻزم را براي انجام مسالمت آميز انقﻼب سوسياليستي
فراهم سازد)...تكيه از توفان(
در شرايطي كه طبقات استثمارگر به اعمال قهر بر تودههاي مردم متوسل ميشوند بايد امكان انتقال غير مسالمت آميز
به سوسياليسم را در نظر داشت".
منظور از انتقال غير مسالمت آميز به سوسياليسم ،بايد همان انقﻼب و گذار قهرآميز باشد ،ولي رويزيونيستها اين قانون
عمومي را به عنوان "امكان" در نظر ميگيرند و آنچه را كه تا كنون به صورت "امكان" و استثناء نادر از آن ياد مي-
شده است ،به عنوان قانون جا ميزنند .از سال  ١٩٦١كه اين نظريات به تصويب رسيدهاند ،نظرياتي كه خروشچف آنها
را نمايندگي ميكرد بيش از نيم قرن ميگذرد ،شما حتي يك نمونه گذار به سوسياليسم از طريق پارلمان بورژوائي پيدا
نميكنيد .برعكس بورژوازي هميشه نشان داده است كه پارلمان بورژوازي يك وسيله فريب مردم و تخريب در مبارزه و
اراده انقﻼبي آنهاست .تاريخ اين پارلمانهاي بورژوازي تاريخ چرك و خون است و هر لحظه نيز تشخيص دهند كه اين
وسيله فريب ،كارآئي ندارد و خطر از دست دادن قدرت توسط اكثريت جامعه را دارند ،به كودتا ،به توسل به ارتش ،به
دستگاه قضائي و انتظامي ،به شرايط اضطراري نظامي روي ميآورند و جنبش مردم را سركوب ميكنند .اين قانون
مبارزه طبقاتي است و كسي كه به جاي تربيت مردم و طبقه كارگر با اين روحيه انقﻼبي ،براي طبقه كارگر ﻻﻻئي
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بخواند ،به آنها توصيه كند كه فريب بورژوازي را بخورند ،اين كس رويزيونيست است .حال ببينيد كه رفيق لنين در اين
باره در مبارزه با كائوتسكي مرتد چه ميگويد:
"به اين موضوع وقتى يقين بيشتر حاصل ميكنيم كه ببينيم كائوتسكى با چه طرز شگرفى "لفظ" ماركس را درباره
ديكتاتورى پرولتاريا "تفسير نموده است" .گوش كنيد:
"متأسفانه ماركس غفلت كرد از انكه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره اين ديكتاتورى توضيح دهد"...
)اين گفته سراپا دروغ يكنفر مرتد است زيرا ماركس و انگلس در اين باره مفصلترين توضيحات را دادهاند ،ولى
كائوتسكى اين مﻼنقطى در ماركسيسم عمداً آن را ناديده ميگيرد(" ...معناى تحتاللفظى ديكتاتورى عبارت است از
محو دمكراسى .ولى بديهى است كه در عين حال معناى تحتاللفظى اين كلمه قدرت واحده يك فرد كه به هيچ وجه
قانونى نيست نيز ميباشد .اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است كه مفهوم يك مؤسسه دولتى دائمى را نداشته،
بلكه به مفهوم يك اقدام افراطى گذرنده است.
لذا اصطﻼح "ديكتاتورى پرولتاريا" كه ديكتاتورى يك فرد نبوده ،بلكه ديكتاتورى يك طبقه است ،مؤيد آن است كه
منظور ماركس در اينجا معنى تحتاللفظى كلمه ديكتاتورى نبوده است.
سخن ماركس در اينجا بر سر شكل كشوردارى نبوده بلكه بر سر حالتى است كه هر جا پرولتاريا قدرت سياسى را
به چنگ آورد بالضروره بايد پديد آيد .اثبات اين كه منظور ماركس در اينجا شكل كشوردارى نبوده اين است كه ماركس
معتقد بوده است كه در انگلستان و آمريكا ممكن است از طريق صلحآميز و لذا از طريق دمكراتيك انجام گيرد".
)ص.(٢٠.
ما عمداً اين چون و چرا را تماما نقل كرديم تا خواننده بتواند به روشنى ببيند كه كائوتسكى "تئوريسين" به چه
شيوههايى متكى ميشود.
ببينيد او به چه حيله پليدى متوسل ميشود.
حيله اول" ...اثبات اين كه منظور ماركس در اينجا شكل كشوردارى نبوده ،اين است كه او در انگلستان و آمريكا انقﻼب
صلحآميز يعنى انقﻼب از طريق دمكراتيك را ممكن ميشمرده است "...
اگر كائوتسكى ميخواست بطور جدى و شرافتمندانه استدﻻل كند ،ميبايست از خود بپرسد كه :آيا هيچ قانون تاريخى
درباره انقﻼب وجود دارد كه استثناء نداشته باشد؟ در اين صورت پاسخ او چنين بود :نه ،چنين قوانينى وجود ندارد ،چنين
قوانينى فقط آن چيزى را در نظر دارد كه داراى جنبه تيپيك است و اين همان چيزى است كه ماركس زمانى آن را از
لحاظ سرمايهدارى متوسط ،عادى و تيپيك "ايدهآل" ناميده است .
و اما بعد .آيا در سالهاى  ٧٠چيزى وجود داشت كه انگليس و آمريكا را در مسأله مورد بحث استثناء ميكرد؟ براى هر
فردى كه اندكى با خواست قانون علم در رشته مسائل تاريخى آشنا باشد ،روشن است كه طرح اين مسأله ضرورت دارد.
عدم طرح آن بمعناى تحريف علم و توسل به سفسطه است .و پس از طرح اين مسأله هم نميتوان در اين پاسخ ترديد
كرد كه :ديكتاتورى انقﻼبى پرولتاريا اعمال قهرى است عليه بورژوازى و ضرورت اين اعمال قهر هم ،همانگونه
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كه ماركس و انگلس با تفصيل تمام مكرر در مكرر توضيح دادهاند)بخصوص در كتاب "جنگ داخلى در فرانسه" و در
پيشگفتار آن( ،بويژه ناشى از اينجاست كه دستگاه نظامى و بوروكراسى وجود دارد .اتفاقا اين مؤسسات ،اتفاقا در
انگلستان و آمريكا و اتفاقا در سالهاى  ٧٠قرن  ،١٩هنگامى كه ماركس تذكر خود را ميداد ،وجود نداشت!)ولى
اكنون ،هم در انگلستان و هم در آمريكا وجود دارد(".
"كائوتسكى به هنگام تعريف ديكتاتورى با تما قوا كوشيد عﻼمت اصلى اين مفهوم يعنى اعمال قهر انقﻼبى را از
خواننده پنهان دارد .ولى اكنون حقيقت آشكار گرديده است :سخن بر سر تقابل بين تحول صلحآميز و قهرى است .
كُنه مطلب در همينجاست .تمام اين حيلهها ،سفسطهها و تخطئههاى شيادانه از آن جهت مورد نياز كائوتسكى است كه
از زير بار انقﻼب قهرى شانه خالي كند و دست كشيدن خود از آن و پيوستن خود را به سياست كارگرى ليبرالى يعنى به
بورژوازى پردهپوشى نمايد .آرى كُنه مطلب در اينجاست .
كائوتسكى "مورخ" با چنان بيشرمى تاريخ را تحريف ميكند كه نكته اساسى را "فراموش مينمايد" :صفت مشخصه
سرمايهدارى ماقبل انحصارى  -كه سالهاى هفتاد قرن نوزده نقطه اوج آن بود  -به حكم خواص اساسى اقتصادى خود،
كه در انگلستان و آمريكا بويژه بطور تيپيك متجلى گرديد ،حداكثر صلحدوستى و آزاديخواهى نسبى بود .ولى صفت
مشخصه امپرياليسم يعنى سرمايهدارى انحصارى كه فقط در قرن  ٢٠به نضج نهايى خود رسيد ،بنا بر خواص اساسى
اقتصادى خود ،حداقل صلحدوستى و آزايخواهى و حداكثر تكامل همه جايى دستگاه نظامى است).تكيه از توفان( "توجه
نكردن" به اين نكته هنگام بحث درباره اينكه تحول صلحآميز يا قهرى تا چه اندازه تيپيك و محتمل است ،معنايش
سقوط تا مرحله متعارفترين چاكران بورژوازى است
چه فرزانگى شگرفى! چه چاكرى ظريفى در درگاه بورژوازى! چه شيوه مؤدبانهاى در سجده آستان سرمايهداران و پابوسى
آنان! اگر من كروپ يا شيدمان بودم ،كلمانسو يا رنودل بودم ميليونها به آقاى كائوتسكى ميپرداختم و بوسههاى
يهودايى نثارش ميكردم ،در برابر كارگران او را ميستودم و "وحدت سوسياليسم" را با افراد "محترمى" نظير
كائوتسكى توصيه مينمودم .رسالهنويسى عليه ديكتاتورى پرولتاريا سخن گفتن درباره ويگها و تورىهاى انگلستان در
قرن  ،١٨كوشش براى متقاعد ساختن به اينكه دمكراسى معنايش "مصون داشتن اقليت" است و سكوت درباره
تاﻻنگرىهايى كه در جمهورى "دمكراتيك" آمريكا عليه انترناسيوناليستها بعمل ميآيد  -مگر اينها خدمتگزارى
چاكرانه در آستان بورژوازى نيست؟ ").تكيه از توفان(.
روشن است كه اين نظريه خروشچف قبﻼ از جانب كائوتسكي بيان شده بود كه قانون عمومي انقﻼب قهرآميز را كه
ناشي از شناخت از ماهيت بورژوازي و تضاد طبقاتي بود ،به يك امكان استثنائي بدل ميكرد .لنين به درستي اشاره مي-
كند كه انتظار گذارمسالمتآميز در دوران ارتجاع امپرياليستي داشتن ،حكم خواب و خيال است .ايجاد توهم نسبت به
پارلمانتاريسم بورژوائي ،جنايت عليه بشريت و گسيل انسانها به سﻼخخانه بورژوازي است .استفاده از ابزار پارلمان به
صورت تاكتيكي ،با ستايش راه پارلمانتاريسم براي احزار اكثريت در دوران تسلط فرهنگ طبقات حاكمه ،ماهيتا متفاوت
است.
لنين در دولت وانقﻼب مينويسد:
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" ...به هر كشور پارلمانى كه مايل باشيد ،از آمريكا گرفته تا سوئيس ،از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غيره ،نظر
افكنيد :امور اصلي "دولتى" در پس پرده انجام ميگيرد و وزارتخانهها ،ادارات و ستادها آنرا اجراء مينمايند .در پارلمانها
فقط بمنظور فريب "عوامالناس" پرگويى ميكنند .اين موضوع بدرجهاى مطابق با واقع است كه حتى در جمهورى
روسيه ،در اين جمهورى بورژوا دمكراتيك ،پيش از آنكه اين جمهورى موفق به ايجاد يك پارلمان حقيقى باشد،
بﻼفاصله تمام اين مصائب پارلمانتاريسم متظاهر گرديد .قهرمانان مكتب پوسيده خرده بورژوازى از قبيل اسكوبلفها و
تسرهتلىها ،چرنفها و آوكسنتيفها توانستهاند شوراها را نيز همچون منفورترين پارلمانتاريسم بورژوايى پوسانده و به
پرگوخانههاى پوچى مبدل سازند .آقايان وزارى "سوسياليست" در شوراها با جمله پردازيها و قطعنامههاى خود دهاتيان
خوشباور را ميفريبند .در هيأت دولت به رقص دائمى كادريل مشغولند  -تا از يك سو اسآرها و منشويكها را بنوبه از
"لقمه چرب" كرسىهاى پر سود و آبرومند بيشتر بهرهور سازند و از سوى ديگر مردم را "مشغول دارند" ولى امور
"دولتى" را در ادارات و ستادها انجام ميدهند!")تكيه از توفان(.
بر اساس نظريه رويزيونيستها ،پارلمانها كه مملو از نمايندگان مردم است تصميمات خويش را در جلسات علني گرفته و
نماد اراده آزاد تصميمگيرندگان هستند .آنها به حكومت پشتپرده طبقه حاكمه و ابزاري كه براي سركوب به كار ميبرد
و يا در دست دارد اشارهاي نميكنند زيرا نقد جدي عملكرد طبقه حاكمه مخالف نظر رويزيونيست ها در باره گذار
مسالمت آميز به سوسياليسم است.
در ارزيابيهاي حزب توده ايران كه به مسئله دﻻيل فروپاشي شوروي اشاره كرده است در مورد اين سه نظريه
"مسالمتآميز" خروشچفي كه از مباني رويزيونيسم خروشچفي است سكوت اختيار شده است .توگوئي امر به اين مهمي
با اين ابعاد فاجعهآميز وجود نداشته است .رويزيونيستها كه ضد انقﻼب و ضد اعمال قهر طبقاتي انقﻼبي هستند ،و راه
پارلمانتاريسم را ترويج و تبليغ ميكنند ،ناچارند در ايران بر اين اصول ماركسيستي لنينيستي سرپوش بگذارند.
در همين زمينه نبرد عظيمي در عرصه ايدئولوژيك در جهان در گرفته بود" .سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان" در
همان جزوه نامبرده در مورد راه انقﻼب نوشت" :رويزيونيستهاي شوروي براي آنكه خلقهاي جهان را از انقﻼب باز
دارند حكم ماركسيستي-لنينيستي در باره راه انقﻼب قهرآميز انقﻼب را نفي كردند و نظريات پوسيده و مردود رهبران
انترناسيونال دوم را دوباره به پيش كشيدند .به عقيده آنها نيروهاي ارتجاعي در كشورهاي مختلف در اثر تغيير تناسب قوا
در جهان به ابراز مقاومت جدي در برابر نيروهاي انقﻼبي دست نخواهند زد و از وسايل حكومت مانند ارتش و ژاندارمري
و پليس براي سركوب خلق استفاده نخواهند كرد .نيروهاي انقﻼبي ميتوانند با شركت در انتخابات پارلمان و احراز
اكثريت به بركناري طبقات فرمانروا نايل آيند و خود در قدرت مستقر شوند.
اين نظريه ضد ماركسيستي-لنينيستي در كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي مطرح شد و "راه گذار پارلماني"
يافت)پراودا  ٧مارس  .(١٩٥٦حزب كمونيست ايتاليا راه مذكور را چنين تفسير كرد:
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"مبارزه به خاطر مطالبات بﻼفصل در فعاليت سياسي ،كه جهت آن عبارتست است از تغيير اساسي طبقاتي دولت،
برانداختن فاصلههاي اساسي در داخل كشور ،و از اين راه تحقق بخشيدن به نايل آمدن طبقات جديد به رهبري
دولت")مجله "صلح و سوسياليسم" شماره  ١١سال ).١٩٦٣تاكيد كلمات از ماست(.
اگر اين عبارت را كه به منظور گيج كردن خوانندگان اين چنين بغرنج تنظيم شده است ساده كنيم به اين صورت در
ميآيد:
بايد در فعاليت سياسي روزانه به طرح كردن مطالباتي پرداخت كه هدف آنها تغيير پايههاي طبقاتي دولت و برانداختن
تدريجي شكافهاي طبقاتي است تا بدين طريق طبقات جديد به رهبري دولت نايل آيند.
چنانكه ديده ميشود اين نظريه مبتني بر سازش طبقاتي و نفي كامل انقﻼب است.
كار تسليم در برابر طبقات فرمانروا به جائي رسيد كه يكي از احزاب رويزيونيست در اظهاريه خود چنين گفت:
" شخصي كه ترور و اعمال ترور را تبليغ كند يا عملي سازد نميتواند عضو حزب ما باقي بماند .ما اين گونه عمليات را
رد ميكنيم .اين يكي از اساسيترين پرنسيپهاي ماست")اظهاريه حزب كمونيست آمريكا نقل از پراودا  ٢٥نوامبر
.(١٩٦٣
حزبي كه نفي اعمال زور يكي از اساسيترين پرنسيپهاي آن است جز حزب بردگان -بردگاني كه همانا در خور بندگي-
اند -نميتواند باشد)".نشريه شماره  ١٧سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان به نام "سوسيال امپرياليسم" فروردين
 ١٣٥٠مطابق مارس  ١٩٧١صفحات  ١٦و (١٧
"سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان" در نشريه شماره  ٥خود مورخ مرداد  ١٣٤٧مطابق ژوئيه  ١٩٦٨تحت نام
"رويزيونيسم در تئوري و در عمل" نوشت" :كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي اين نظريات)پيدايش
جنبشهاي عظيم تودهاي در بعد از جنگ جهاني دوم كه در شرايط ضعف بورژوازي امپرياليستي و اعتبار و حيثيت بي
نظير كمونيستها بود-توفان( را تعميم داد و آن را به صورت "گذار مسالمت آميز از راه پارلماني" عرضه داشت .در
گزارش خروشچف به كنگره  ٢٠چنين ميخوانيم:
"طبقه كارگر با گردآوري دهقانان زحمتكش ،روشنفكران و تمام قشرهاي ميهنپرست به گرد خويش و با وارد آوردن
ضربهاي قطعي به عناصر اپورتونيست كه قادر نيستند از سياست سازش با سرمايهداران و مالكين بزرگ ارضي دست
بكشند ميتوانند نيروهاي ارتجاعي و ضد خلق را شكست دهد و اكثريت محكمي در پارلمان به دست آورد".
"تحصيل اكثريت در پارلمان و تغيير پارلمان به ارگان قدرت تودهاي ،همراه با يك جنبش انقﻼبي نيرومند در كشور ،به
معني شكستن دستگاه نظامي و بوروكراتيك بورژوائي و به معني ايجاد رژيم جديد دولت تودهاي پرولتاريائي است كه
داراي شكل پارلماني است".
سپس گزارش اين گونه ادامه مييابد:
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"در شرايط كنوني ،طبقه كارگر در عدهاي از كشورهاي سرمايهداري امكان واقعي دارد كه تحت رهبري خود اكثريت
عظيم خلق را متحد سازد و انتقال وسايل عمده توليد را به دست خلق تامين نمايد"".
لنين در برخورد به چاكران راه گذار پارلمانتاريستي به سوسياليسم نوشت" :فقط بخت برگشتگان و ابلهان ميتوانند تصور
كنند كه پرولتاريا از راه شركت در انتخاباتي كه زير يوغ بورژوازي ،در زير يوغ بردگي مزدوري انجام ميگردد ابتداء
اكثريت را به چنگ آورد و فقط پس از آن قدرت را تصرف كند .اين نهايت سفاهت و رياكاري است ،اين جانشين كردن
مبارزه طبقاتي و انقﻼب با آرائي است كه در رژيم كهنه و در زير قدرت كهنه ابراز ميشود".
آقايان رويزيونيستها شرافت داشته باشيد! آيا همه اين كودتاهاي امپرياليستي در اندونزي ،ويتنام ،كامبوج ،ايران ،عراق،
تركيه ،مصر ،كنگو ،گواتماﻻ ،آرژانتين ،شيلي ،برزيل ،پاناما ،كوبا و ...هم اكنون دسيسههاي ضد انقﻼب در بوليوي،
ونزوئﻼ و تمام صحنهسازيهاي انقﻼب مخملي در جهان و ...گواه اين نيستند كه ارتجاع جهاني و داخلي حتي حاضر
نيستند به يك گذار دموكراتيك غيركمونيستي مسالمتآميز تن در دهند؟ آيا نقض حقوق ملل با تجاوز به عراق ،ليبي،
سوريه ،و فلسطين و ...نشان نميدهد كه فقط بايد به زبان گلوله با اين غارتگران جهاني و همدستان داخلي آنها سخن
گفت؟ مگر دكتر مصدق آمريكا را مظهر "دنياي آزاد" نميدانست و در تمام دوران حكومتش با كمونيسم مبارزه نكرد؟
پس چرا وي را با كودتاي سازمان سيا سرنگون ساختند؟ امپرياليستها فقط به چاكران نوكر صفت و خودفروخته نياز دارند
و هركس اين را درك نكند ،قرباني دسيسههاي آنها ميشود.
تجربه تاريخ قرنها مبارزه طبقاتي بشريت نشان داده است كه طبقات حاكمه هيچگاه با رضا و رغبت از منافع سرشار و
بيپايان خويش دست برنميدارند و از مسند قدرت پائين نميآيند .طبقه حاكمهاي كه پارلمان را ابزار فريب كرده است تا
خلق تصور كند منافع خود در نظام مورد توجه حاكميت قرار گرفته و تامين ميشود ،بيكباره وقتي احساس خطر از كف
دادن قدرت را نمود به انساني مودب بدل نميشود كه با خواهش و التماس دست به دامن توده كارگران شده و با احترام
به آنها بگويد تا به حال ما حكومت كردهايم و از اين ببعد چون راي شما بيشتر است ،نوبت شماست .تشريف بياوريد و
قدرت را از دست ما بگيريد و ما چاكر و نوكر شما نيز هستيم و به راي اكثريت احترام ميگذاريم .اين پرده نمايش
رويزيونيستي بسيار مضحك است .طبقات حاكمه بورژوازي براي حفظ و نگهداري قدرت و تامين منافع خود دستگاه
دولتي عظيمي فراهم آوردهاند كه ارتش و پليس و سازمان امنيت عناصر اصلي آن هستند .پارلمان فقط نماي ديكتاتوري
بورژوازي است .ماركس از اين دستگاه عظيم سركوب و بروكراسي بورژوائي به نام ماشين دولتي نام ميبرد كه بايد
درهم شكسته شود .اين ماشين ارتجاعي و بروكراتيك را نميشود همانگونه كه هست پذيرفت و آنرا در آستين مانند مار
پرورش داد .تمام تجربه تاريخي مبارزه طبقاتي نشان ميدهد كه تنها از راه مبارزه قهرآميز انقﻼبي ميتوان مقاومت
طبقات حاكمه را درهم شكست .سوق دادن مردم به ايمان خرافي به نتايج معجزهآساي انتخابات ،گذار به سوسياليسم از
طريق احراز اكثريت آراء و اقناع بورزوازي و طبقات حاكمه ،خاك پاشيدن رويزيونيستها به چشمان طبقه كارگر و
انصراف از انقﻼب پرولتري است.
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همزيستي مسالمت آميز
اين تز خروشچف يكي از اشكال بروز رويزيونيسم در بعد از "مبارزه با كيش شخصيت استالين" بود .در اثرِ شماره ٥
توفان در افشاء آن ميآيد:
""همزيستي مسالمت آميز" در واقع محوري است كه تمام نظريات رويزيونيستهاي معاصر به دور آن ميچرخد ،بر روي
آن پايه ميگيرد .بيهوده نيست كه در پيرامون آن اين همه گفتند و نوشتند ،بيهوده نيست كه "همزيستي مسالمت آميز"
را "قانون اساسي زندگي تمام جوامع مدرن" ميشمرند" ،بهترين و تنها راه حل قابل قبول براي حل مهمترين مسايلي
كه جامعه ما با آنها روبرو است" ميدانند" ،راه رسيدن به سوسياليسم در مقياس جهاني" جلوه ميدهند."".
بر اساس اين تفكر رويزيونيستي ديگر امپرياليسم سرمنشاء جنگهاي جهاني نيست ،براي صلح نبايد به انقﻼب دست زد
و امپرياليسم و ارتجاع جهاني را نابود ساخت .بر اساس اين تئوري بيكباره ماهيت امپرياليسم ،ماهيت جنگهاي عادﻻنه و
غير عادﻻنه ،ماهيت صلح و راه جلوگيري از جنگ برهم ميخورد .بر اساس اين تئوري كمونيستها فقط بايد براي صلح
مبارزه كنند تا جنگ اتمي درنگيرد ولي پرده پوشي ميشود كه مبارزه براي صلح يك مبارزه طبقاتي و ضد امپرياليستي
است .بيكباره همزيستي مسالمت آميز به منزله همزيستي ميان دو نظام كه با هم در مسابقه هستند تا تماشاچيان شاهد
پيروزي سوسياليسم در دوي ماراتن اقتصادي باشند تبديل ميگردد و اقدامات قهرآميز انقﻼبي كه در روند همزيستي
اخﻼل مي گند قابل پذيرش نيست و بايد از آنها پرهيز كرد.
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اصل سياست خارجي
در همان سند باﻻ در برنامه مصوبه كنگره بيست دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي تحت عنوان
زير ميآيد:
" -٣تقويت نيروهاي مسلح و قدرت دفاعي اتحاد شوروي
حزب كمونيست اتحاد شوروي با اتكاء به پشتيباني يكدﻻنه همه مردم شوروي از دستآوردهاي سوسياليسم و از امر صلح
جهاني به نحوي تزلزل ناپذير دفاع ميكند ،آنها را حفظ مينمايد و در راه رهائي قطعي جامعه بشري از جنگهاي
تجاوزكارانه به مبارزه خستگي ناپذير خود ادامه ميدهد .اصل لنيني همزيستي مسالمت آميز كشورهاي داراي نظام
اجتماعي مختلف اصل اساس سياست خارجي دولت شوروي بوده و هست").صفحه )(١٣١تكيه از توفان(.
به نقل قول باﻻ از برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي مصوب كنگره  ٢٢اين حزب رويزيونيستي توجه كنيد .آنها با
الهام از سه اصل نظريات مطروحه "مسالمت آميز" خروشچف و از جمله اصل "همزيستي مسالمت آميز" اصول
اساسي سياست خارجي رويزيونيستي شوروي را تعريف كرده اند .اما ماركسيست لنينيستها در اين زمينه چه ميگويند؟
كمونيستها مانند رفيق لنين و استالين كه خود آنها نيز بر اين اساس عمل كردند ،بر اين نظر بودند كه كشور
سوسياليستي اتحاد شوروي به مدت كم وبيش طوﻻني در محاصره دول امپرياليستي ،سرمايهداري و ارتجاعي قرار
خواهد داشت و بايد به نحوي با آنها همزيستي كرده از جنگ اجتناب نموده و هوادار صلح باشد تا به اين وسيله مانع
شود كه سياستهاي تجاوزكارانه امپرياليسم و ماهيت جنگطلبانه آنها دنيا و بشريت را به لبه پرتگاه نابودي بكشد .آنها
هرگز در مورد ماهيت جنگطلبانه امپرياليسم و ماهيت دو مقوله جنگ و صلح به خود توهمات راه ندادند .تا امپرياليسم
وجود دارد امكان صلح و خلع سﻼح جهاني منتفي است .به اين جهت كمونيستها بر اين نظر بودند كه بايد ميان دولتهاي
موجود در جهان كه به محاصره شوروي سوسياليستي دست زدهاند" ،همزيستي مسالمت آميز" برقرار باشد و كمونيستها
بايد به هر وسيلهي تاكتيكي با بسيج تودهها و جنبشهاي صلحطلب و ضد جنگ ،در حفظ صلح و اين همزيستي مسالمت
آميز بكوشند .اين اصل لنيني همزيستي مسالمت آميز تنها به روابط ميان دول برميگردد و نه به رابطه ميان كارگر و
سرمايهدار ،خلقها و امپرياليسم .با استناد به اين اصل لنيني نميتوان مبارزه طبقاتي را تعطيل كرد و يا از جنبشهاي
آزاديبخش درخواست كرد از مبارزه براي استقﻼل كشور خويش دست كشيده و مستعمره استعمارگران و امپرياليستها
باقي بمانند .در اينجا سخن بر سر يك سياست تاكتيكي خارجي در برخورد به دول غير سوسياليستي است و دقيقا به
همين علت نميتوان از آن يك اصل ساخت و آنهم اصل سياست خارجي يك كشور سوسياليستي .براي كمونيستها
روشن است كه اصل سياست خارجي ممالك سوسياليستي نه "همزيستي مسالمت آميز" بلكه انترناسيوناليسم
پرولتري است .انترناسيوناليسم پرولتري ناقض سياست همزيستي مسالمت آميز ميان دول نيست ،بلكه تضمين كننده
آن نيز هست .دولت سوسياليستي نميتواند اصل سياست خارجي خود را بر اساس همدستي و عقبنشيني و مجيزگوئي
و ترس از دشمن و تجاهل نسبت به ماهيت امپرياليسم تدوين كند .كشور سوسياليستي بايد هميشه بداند كه اتخاذ
سياست همزيستي مسالمت آميز تنها تاكتيكي بوده و جنبه گذرا داشته و هميشه شكستني ،و ناپايدار است و نميتوان
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بدان دلخوش كرد و موجوديت خويش را به وعده و وعيد امپرياليستها گره زد .تجربه جنگ جهاني دوم و ايجاد پيمانهاي
نظامي ناتو ،بغداد ،سنتو ،سيتو و ...توسط امپرياليسم آمريكا همه و همه حاكي از اين واقعيت است .اين دسيسه
رويزيونيستها كه از يك تاكتيك سياست خارجي و يا "اصلي" كه تنها شامل روابط بين دولتهاست اصلي براي نفي
انترناسيوناليسم پرولتري ميسازند ،اقدامي ضد كمونيستي و ضد طبقه كارگر و ضد سوسياليسم است.
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مسابقه مسالمت آميز
يكي ديگر از تزهاي خروشچف كه عامدانه جنبه عوامفريبانه داشت ،تز "مسابقه مسالمت آميز" بود .وي به مردم القاء
ميكرد كه به علت برتري نظام سوسياليستي بر نظام سرمايهداري ما قادريم در يك مسابقه مسالمت آميز برتري نظام
سوسياليستي و پيشرفتهاي خويش را به عرصه نمايش بگذاريم و با بهبود شرايط زندگي مردم ،نظر مردم جهان را به
حقانيت سوسياليسم جلب نمائيم.
اين نظريه طبيعتا از نظر تئوري نادرست است ،زيرا مبارزه و مسابقه اقتصادي با امپرياليسم را نميشود بدون توجه به
مبارزه طبقاتي كه يك مبارزه سياسي است به پيش برد .مبارزه اقتصادي را نميشود از مضمون مبارزه طبقاتي جدا كرد و
از آن به منزله عاملي مستقل و در نفس خود نامبرد .اينكه سوسياليسم نظام برتري نسبت به سرمايهداري است ،بحثي
در مقياس تاريخي است .اين برتري خود را در رهائي بشريت از نظام بردگي استثماري ،از نابودي فقر و گرسنگي در
عرصه جهان ،در پايداري صلح ،در رفاه رو به افزايش زندگي مردم  ،در حفظ گسترده محيط زيست ،بدون محدوديت
جغرافيائي ،در استفاده هدفمند و با برنامه از ذخاير محدود جهاني و ...در مجموع در اقتصاد عمومي به نمايش ميگذارد و
نه الزاما در هر پديده مشخص .اين مانند آن ميماند كه مدعي شويم ما به انتشار و توزيع رايگان كتب ماركس و انگلس
كه همه آنها واقعي ،علمي ،حقيقي و داراي حقانيت هستند دست ميآزيم تا نشان دهيم كه حق با ماست و دشمنان ما
نيز از منطق علمي ما قانع شوند و به سوسياليسم روي آورند .اين تفكر سفيهانه ،مبارزه طبقاتي ،دسيسههاي امپرياليسم
و اقدامات خرابكارنه آنها را ناديده ميگيرد .اين تفكر انتزاعي و خوشخياﻻنه ،محاصره اقتصادي ،تحميل نظاميگري،
جنگهاي منطقهاي ،كودتا و ...را به خاطر "اعتقاد" به پذيرش "همزيستي مسالمت آميز" با امپرياليسم و سرمايهداري و
وعدههاي رويزيونيستي به دشمنان بشريت مبني بر اعتقاد به "گذار مسالمت آميز" و تقبيح انقﻼب قهرآميز ناديده مي-
گيرد و ميخواهد كه مردم نيز آنها را ناديده بگيرند .با ايجاد چنين فضاي "رفاهي"" ،اقتصادي" و دورنماي "پيروزي"
در اين مسابقه اقتصادي ،رويزيونيستها برنامههاي اقتصادي خويش را براي سرمايهداري كردن جامعه شوروي و نابودي
سوسياليسم لنين و استالين به كنگره ارائه دادند و اين دسيسهها را در زير روپوش "مسابقه اقتصادي مسالمت آميز"
پوشاندند .براي احياء سرمايهداري در شوروي ،تئوري "مسابقه مسالمت آميز" ﻻزم بود.
حال به برخورد رويزيونيستها شوروي به مسئله مالكيت سوسياليستي در شوروي مراجعه كنيم" .سيستم جديد اقتصادي"
كه رويزيونيستهاي شوروي در آغاز در كارخانههاي نمونه و سپس در عموم كارخانهها برقرار ساختند ،چيز ديگري جز
سيستم اقتصادي سرمايهداري نبود كه متوجه برانداختن مالكيت سوسياليستي و تقويت عناصر سرمايه داري بود .روشن
بود كه سوسياليسم رويزيونيستي كه آرمان خود را احياء سرمايهداري قرار داده است ،نميتواند در يك "مسابقه مسالمت
آميز" از رقيبان با تجربه و كاركُشته سرمايهداري بِبرَد و بر آنها پيشي بگيرد .ناگفته پيداست كه خود سرمايهداران نيز در
يك رقابت خصمانه و خرابكاري در بازارِ و توليد رقبا ،تﻼش دارند بر ديگري پيروز شوند .در اينجا هرگز سخن بر سر
يك مسابقه عادﻻنه ومنصفانه نيست .رويزوينيستها اصل "سودپرستي و ذينفعي مادي" را سرلوحه كار خويش قرار
دادند" .سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان" در نشريه شماره  ٧خود نوشت:
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"رويزيونيستهاي شوروي از يك طرف ،سود را كه هدف توليد سرمايهداري است به عنوان عامل و نيروي محرك اقتصاد
شوروي ميشناسند و از طرف ديگر اختيارات مديران كارخانهها را در جستجوي راههاي افزايش سود چنان وسعت داده-
اند كه اقتصاد سوسياليستي و برنامه گذار سوسياليستي را منتفي ميگرداند .مطابق "سيستم نوين اقتصادي" -كه گاهي
سيستم ليبرمن نيز ناميده ميشود -هدف هر كارخانه تحصيل سود بيشتر است و وسيلهاي كه در اين راه به كار ميبرد
عبارتست از "محرك مادي" ... .برژنف در گزارش به پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست رويزيونيست شوروي در
مارس  ١٩٦٥چنين گفت:
"ارزيابي عيني اقدامات ِ بهرهبرداري كلخوزها و سوخوزها بايد بر اساس سطح سود صورت گيرد".
و كاسيگين در گزارش به همان كميته مركزي در سپتامبر همان سال صريحا اظهار داشت كه بايد مﻼكهاي سرمايه-
داري را در توليد شوروي زنده كرد .وي گفت" :بايد ...تشويق و ترغيب توليد را به كمك وسايلي از قبيل بهاء ،سود،
پاداش و اعتبار تقويت كرد".
بر اين اساس مسابقهاي شروع شد كه مرگ شوروي سوسياليستي را در پيش داشت.
آنوقت رويزوينيستها ماموريت يافتند از پيشرفتهاي خيرهكننده اين مسابقه و از پيروزيهاي چشمگير رويزيونيستها و
صحت برنامههاي سرمايهدارانه آنها كتابها سياه كنند و مردم را به گمراهي بكشند.
حال به اسناد حزب توده ايران در حمايت از اين مسابقه مراجعه كنيم:
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واقعيت "مسابقه مسالمتآميز" و خروشچف
همانگونه كه گفتيم خروشچف بر اين نظر بود كه شوروي سوسياليستي بايد در عرصه اقتصادي به مسابقه مسالمت آميز
با امپرياليسم و نظام سرمايهداري غارتگر جهاني دست بزند ،از آنها پيشي گيرد و سپس به مردم و طبقه كارگر جهان بر
اساس اين واقعيت پيشرفت و آسايش مردم شوروي حقانيت سوسياليسم را به اثبات برساند و مردم را با اشاره به
پيشرفتها به حقانيت سوسياليسم قانع كند .بنا بر تز خروشچف طبقه كاگر جهان و مردم سراسر گيتي دسته دسته به
سوي سوسياليسم روي ميآوردند و جهان بهشت برين ميشد .با اين تز رويزيونيستي و غيرطبقاتي ،هواداران خروشچف
به تدارك برگزاري كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيست شوروي پرداختند .حزب توده ايران در تمام اين دوران از
مدافعان سرسخت كليه تزهاي خروشچف و مصوبات كنگرههاي رويزيونيستي حزب "كمونيست" شوروي بود و به تبليغ
و تحقق خواستهاي رويزيونيستها در ايران و ميان احزاب برادر اشتغال داشت .اين خوابنمائي امروزي حزب توده ايران كه
گوئي وحي منزل به وي نازل شده است نتيجه فقدان صميميت كمونيستي است .تﻼشي براي ادامه گمراهي
كمونيستهاي صديق است.
مقاله "طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي" مندرج در نشريه "مردم ارگان مركزي حزب توده
ايران")به تاريخ بيستم مرداد ماه  ١٣٤١مطابق  ١١اوت .(١٩٦١
" ٢٠ژوئيه روزنامه پراودا طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي را كه در پلنوم ماه ژوئن كميته مركزي حزب به
تصويب رسيده بود درج كرد .اين طرح كه در معرض افكار عمومي قرار گرفته است در ماه اكتبر امسال به كنگره ٢٢
حزب كمونيست تسليم خواهد شد .طرح جديد از يك مقدمه و دو بخش زير تشكيل ميشود:
 -١گذار از سرمايهداري به كمونيسم -راه رشد بشريت است.
 -٢وظايف حزب كمونيست اتحاد شوروي در راه ساختمان جامعه كمونيستي.
برنامهايكه در كنگره  ٢٢حزب ،مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت ،سومين برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي
است .نخستين برنامه حزب كه در دومين كنگره آن در سال  ١٩٠٣به تصويب رسيد هدفش سرنگون ساختن تزاريسم و
سرمايه داري در روسيه بود .اين برنامه در سال  ١٩١٧با سرنگون شدن تزاريسم و حاكميت بورژوازي روسيه اجراء شد.
دومين برنامه در كنگره هشتم حزب در سال  ١٩١٩به تصويب رسيد و هدفش ايجاد جامعه سوسياليست بود .اين برنامه
نيز با اجراي برنامههاي اقتصادي و انقﻼب فرهنگي و علمي در شوروي به مورد اجراء گذاشته شد و سوسياليسم به
صورت كامل و قطعي در اتحاد شوروي پيروز گرديد.
سومين برنامه كه طرحش انتشار يافته هدفش عبارت از ساختمان جامعه كمونيستي در طول  ٢٠سال آينده است.
در برنامه بحران عميق جامعه سرمايهداري به صورت علمي مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده ميشود كه اين جامعه
بر اثر مبارزه بين طبقه كارگر و سرمايهدار ،تﻼشي سيستم مستعمراتي و رشد سريع اردوگاه سوسياليستي منجر به
تضعيف امپرياليسم و نابودي آن خواهد گرديد.
در طول بيست سال آينده) (١٩٨٠-١٩٦١بطور كلي جامعه كمونيستي در اتحاد شوروي ساخته ميشود ولي ساختمان
كامل آن پس از آن صورت خواهد گرفت .درعرض بيست سال پايه مادي-تكنيكي جامعه كمونيستي گذارده ميشود.
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حجم توليد صنايع در عرض دهسال اول  ٢/٥دفعه و در عرض بيست سال تقريبا  ٦بار زيادتر خواهد شد .توليد پوﻻد به
 ٢٥٠ميليون تن در سال و انرژي الكتريك به  ٣٠٠٠-٢٧٠٠ميليارد كيلووات ساعت افزايش خواهد يافت .بازده كار كه
مهمترين عامل پيروزي شيوه توليدي سوسياليستي بر سرمايهداريست در عرض بيست سال  ٤/٥-٤مرتبه افزايش مي-
يابد و بيش از  ٢برابر بازده كار در آمريكا خواهد بود .اگر تقليل ساعات كار هفتگي را كه بر حسب رشته هاي توليدي
 ٣٠تا  ٣٦ساعت در هفته مي شود در نظر بگيريم آنگاه بازده كار خيلي بيش از دو برابر آمريكا خواهد شد.
توليد كشاورزي در طول بيست سال آينده  ٣/٥برابر افزايش مييابد و فراواني بي نظيري كه در تاريخ بشريت ديده نشده
است بوجود مي آيد.
در عرض بيست سال در وضع دستمزد ،ساعات كار هفتگي ،مسكن ،فرهنگ و بهداشت نيز تغييرات شگرفي رخ ميدهد.
كسانيكه دستمزدشان كم باشد ديگر وجود نخواهند داشت ،به همه خانوادهها آپارتمانهائيكه با تمام وسايل ضروري
مجهز باشند داده خواهد شد .ساختمانهاي دهات بطور اساسي تغيير ميكند و به صورت مدرن در خواهد آمد .ساعات كار
روزانه در معادن  ٥ساعت و در رشتههاي ديگر از  ٥ساعت و نيم تا شش ساعت خواهد بود .در دهساله دوم بتدريج
كرايه خانه ،برق و گاز و آب حذف ميشود و در آخر بيست سال كرايه وسائط نقليه شهري نيز از بين ميرود و مجاني
ميشود .درآمد ملي اتحاد شوروي  ٥بار و در آمد فردي  ٣/٥دفعه افزايش مييابد.
از آنجائيكه جامعه شوروي ،در طول چهل و چهار سال تغيير اساسي كرده و تركيب طبقاتي آن كامﻼ عوض شده است
به همين علت حزب كمونيست اتحاد شوروي از پيشآهنگ طبقه كارگر به حزب تمام مردم تبديل گرديده است .وظايف
ديكتاتوري پرولتاريا كه در دوران اوليه ساختمان جامعه سوسياليستي به مثابه مهمترين اسلحه عليه طبقات استثمارگر
ضرورت داشته تغييركلي يافته است .از آنجائيكه دراتحاد شوروي ديگر طبقات استثمارگر وجود ندارد ،دولت شوروي
تبديل به سازمان تمام خلق شده و نماينده منافع و اراده تمام مردم گرديده است.
انتشار طرح برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي يكي از بزرگترين حوادث تاريخي عصر اتم و مسافرتهاي كيهاني است.
نيروي برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي در مترقي بودن كمونيسم است .جامعه كمونيستي به طور قانوني)منظور
همان قانون پارلمانتاريسم بورژوائي مبني بر گذار مسالمت آميز به صورت قانوني و بدون اعمال قهر انقﻼبي از طريق
احراز اكثريت در انتخابات براي استقرار كمونيسم ميباشد!!؟؟ -توفان( بايد جامعه سرمايهداري را كه بر اساس استثمار
انسان از انسان ،بيكاري ،فقر تودههاي وسيع ،خونريزي ملي و جنگ استوار است عوض نمايد و خود جانشين آن گردد.
جامعه سوسياليستي به رهبري حزب كمونيست شوروي در اتحاد جماهير شوروي ساخته شد و بدينطريق شاهراه اصلي
براي عبور ساير ملل به طرف سوسياليسم و ترقي پيريزي گرديد .زمانيكه در سال  ١٩١٩لنين كبير برنامه ايجاد جامعه
سوسياليستي را پيشنهاد كرد هيچكس نمي توانست باور كند كه چنين امري در روسيه تزاري كه فاقد نان ،سوخت،
فرهنگ و بهداشت بود امكان پذير است .جمهوري جوان شوروي از هر طرف مورد هجوم واقع شده بود ،به هركس
روزانه فقط  ٥٠گرم نان ميرسييد ،توليدساﻻنه پوﻻد فقط ١٩٩هزار تن بود ،ميليونها كارگر كارخانهها را ترك گفته و
براي پيدا كردن نان به دهات رو ميكردند .در چنان وضعي نبوغ لنين از ﻻبﻼي تمام بدبختيها و دشواريها آينده روشن
جامعه كمونيستي را به مردم شوروي نشان مي داد و در آنها نيروي شكستناپذيري به وجود ميآورد.
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اكنون بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت جهان به راه سوسياليسم گام نهاده و پيشرفت ميكنند .امروز شوروي به
نيرومندترين كشور صنعتي و علمي جهان تبديل شده و با چنين رشدي ساختمان جامعه كمونيستي حتما ساخته خواهد
شد ،زيرا در زير پرچم كمونيسم صدها ميليون انسان با هدف واحد ،نيروي متشكل و ارادهاي خلل ناپذير گرد آمدهاند و
تمام بشريت را به سوي خوشبختي و سعادت رهبري خواهند كرد.
هدف عالي حزب كمونيست عبارت از جامعه بيطبقاتي است كه در آن مالكيت واحد اجتماعي بر وسايل توليد وجود
دارد ،برابري اجتماعي كامل براي اعضاي جامعه موجود است و با رشد همه جانبه انسانها نيروهاي مولد نيز بر اساس
تكامل دائمي علم و تكنيك پيشرفت مي نمايد و تمام سرچشمههاي ثروت اجتماعي به حد وفور به جريان ميافتد و
اصل بزرگ "از هر كس به اندازه استعدادش -به هر كس به اندازه احتياجش" به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .در
چنين جامعهاي صلح ،كار ،آزادي ،برابري و خوشبختي براي همه ملل به وجود خواهد آمد .در جامعه كمونيستي كار به
ضروريترين شرط زندگي تبديل مي شود و از تسامح  ،تنبلي و سهلانگاري اثري نخواهد بود .در چنيني شرايطي طرز
تفكر و شعور انسانها نيز بطور اساسي عوض مي شود مفهوم آزادي و دموكراسي به معناي واقعي و ايدآلي خود به ميان
مي آيد .كمونيسم بهار تاريخ واقعي بشريت است .كمونيسم بهاريست كه طبقه كارگر براي همه آدميان به ارمغان مي
آورد .كمونيسم بهار آزادي ،برابري و برادري ،بهار صلح و صفا و عشق آتشين انسان به كار و كوشش ،عشق و محبت
واقعي بهم نوع و به خانواده است .كمونيسم بهاريست كه براي بشريت فراواني و خوشبختي فراهم مي سازد و آدميان را
از فقر و تهيدستي ،جهل و بي سوادي ،ناخوشي و تيره روزي نجات خواهد داد.
كمونيسم بهاريست كه طوفان جنگهاي خانمانسوز زمستان جهل و ناداني ،حرص و آز سرمايهداري را براي هميشه به
گورستان تاريخ خواهد سپرد .ساختمان جامعه كمونيستي و پيشي جستن اتحاد شوروي و كشورهاي اردوگاه سوسياليستي
از كشورهاي صنعتي سرمايهداري راه و سرنوشت صدها ميليون ملل عقب مانده و از آنجمله كشور ما را نيز تعيين خواهد
كرد و آنها را نيز به شاهراه سوسياليسم و كمونيسم هدايت خواهد نمود .ن .غازياني".
در همين زمينه گزافهگوئي و مخدوش كردن واقعيات در مورد اتحاد جماهير شوروي به مقاله رضا رادمنش در مورد
كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي در مجله دنيا پائيز سال  ١٣٤٠مراجعه كنيم .وي مينويسد" :اقتصاد
اتحاد جماهير شوروي به مراتب سريعتر از اقتصاد آمريكا رشد مييابد .در هفت سال اخير ) (١٩٦٠-١٩٥٤آهنگ متوسط
رشد توليد صنعتي در شوروي  ١١/١در صد و در آمريكا فقط  ٢/٥در صد بوده است .سيستم جهاني سوسياليسم نيز
سريعتر از سيستم جهاني سرمايهداري رشد ميكند .در ده سال اخير رشد متوسط ساليانه اردوگاه سوسياليستي  ١٣/٧و
كشورهاي سرمايه داري پنج در صد بوده است.
"در سال  ١٩٥٠توليد صنعتي اتحاد شوروي  ٣٠درصد توليد صنعتي آمريكا بوده است .اين رقم اكنون به شصت در صد
افزايش يافته است...
محاسبات دقيق اقتصاديون شوروي ثابت مي نمايد كه پايههاي مادي و فني كمونيسم در بيست سال آينده ساخته
خواهد شد و فراواني محصوﻻت صنعتي و كشاورزي به حدي خواهد رسيد كه مقدمات اجراي اصل اقتصادي دوران
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كمونيسم" :از هر كس برحسب استعداد و به هر كس بر حسب نياز")كه ماركس و انگلس پايهگذاران سوسياليسم علمي
در پيش از يك قرن براي جامعه كمونيستي عنوان كردهاند( فراهم ميشود".
همه اين ادعاهاي سرشار از مبالغه و مغلطه در خدمت اين تئوري رويزيونيستي خروشچف است كه مدعي بود حقانيت
سوسياليسم را به مردم جهان بايد با روش "مسابقه مسالمت آميز" نشان داد .بحث اساسا بر سر حق و ناحق نيست ،اگر
بورژوازي با استدﻻل قانع ميشد كافي بود با حواله دادن آنها براي رجوع به آثار تئوريك بزرگان ماركسيسم اين اقناع
تحقق مييافت .مبارزه طبقاتي يك مبارزه سياسي براي كسب قدرت سياسي ميباشد .اصل بر اعمال قهر انقﻼبي
طبقاتي است و نه اثبات حقانيت سوسياليسم در مباحثه .اگر سوسياليسم بر فرض محال در اين دوي ماراتن "مسابقه
مسالمت آميز" پيروز شود ،امپرياليسم مانع دريافت مدال طﻼي وي خواهد شد .نتيجهي مسابقه را به رسميت نمي-
شناسد و به كشور سوسياليستي از بيرون و درون حمله خواهد كرد .كسي كه درك درستي از مبارزه طبقاتي نداشته باشد،
دشمن را نشناسدهمواره فريب دشمن و زبان چرم و نرم وي را خواهد خورد .خروشچف با اين نظريات رويزيونيستي
مبارزه طبقاتي را به دست فراموشي مي سپرد و طبقه كارگر را به خواب غفلت ترغيب ميكرد .خوب است در اين جا به
خاطرات يكي از رويزيونيستها به نام آقاي احسان طبري با نقل از كتاب "از ديدار خويشتن ،يادنامهي زندگي احسان
طبري" به كوشش و ويرايش محمد علي شهرستاني چاپ نخست  ١٣٨٢مراجعه كنيم:
"در سال  ١٩٥٩من بر راس يك هيئت نمايندگي حزب در كنگرهي روماني شركت جستم .رفقا دكتر جودت ،عضو
هيئت سياسي و استاد سابق دانشكده فني ،و رفيق خيامي ،از رهبري فرقه دموكرات آذربايجان ،عضو هيئت بودند .در
اين كنگره كه در زمان حيات گئورگي دژ رهبر حزب كمونيست روماني بود ،هيدت نمايندگي شوروي به رياست
خروشچف دبير اول حزب شركت كرد.
علت آن بود كه خروشچف بر آن بود كه بايد اختﻼفاتي را كه چينيها در جلسهي بينالمللي اتحاديهها در پكن رو كرده
بودند ،در اين كنگره بر افكار عمومي جهان آشكار ساخت ،زيرا پرده پوشي ديگر معني نداشت.
....
من عضو هيدت نمايندگي به رياست دبير اول بودم و در جريان جلسه شاهد برخوردهاي خروشچف از سويي و دن سيائو
پين)سخنگوي هيئت نمايندگي چين" و انور خوجه از آلباني از سوي ديگر بودم.
هيئت نمايندگي چين به صد نفر بالغ ميشد و بر راس آن ليوشائوچي قرار داشت ،ولي اين جلسه به آشتيكنان ختم شد
و به نظر رسيد كه فاجعه خاتمه يافته است.
در ضيافتي پس از جلسه ،خروشچف سخنراني پرهيجاني در باره تز خود پيرامون ضرورت پيشيگرفتن از جهت سطح
زندگي بر آمريكا براي اثبات حقانيت سوسياليسم كرد)منظور نظريه "مسابقه مسالمت آميز" از سه نكته مسالمت آميز
تزهاي خروشچف است-توفان( .وي گفت وقتي در آمريكا بود ديده بود در ديترويت آمريكا ،كارگران با اتومبيل خود
سركار ميآيند و حتي عضو اتحاديه نيستند زيرا با نيمي از حق عضويتي كه بايد به اتحاديه بهدهند ،سرمايهداران براي
آنها كليهي وسايل استراحت را فراهم آوردهاند .اين كارگر گوشش به استدﻻﻻت ما كَر است ،زيرا سطح زندگي در
كشورهاي ما نازلتر است و در اشاره به اولبريشت كه در كنارش نشسته بود گفت كه رفيق اولبريشت ،سخنان زيباي
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بسياري دربارهي سوسياليسم ميگويد ولي حريف غربياش آدنائر)صدراعظم وقت آلمان-توفان( گوشش بدهكار نيست
زيرا سطح زندگي در غرب قريب دو برابر شرق است".
به اين مربيمآبي خروشچف ،به لحن تحقيرش نسبت به رفيق اولبريشت ،به لحن تحقيرش نسبت به سوسياليسم ،به
نااميدي ،مسخر شدن از شيوه زندگي آمريكائي و سطح زندگي غرب نگاه كنيد تا به كنه انحراف و بي اعتمادي و بي
اعتقادي وي نسبت به كمونيسم و نسبت به نيروي طبقه كارگر و خلق شوروي پي ببريد .اين ادعاي اخير خروشچف در
عين حال در مغايرت كامل با آن آماري قرار دارد كه در مورد پيشيگرفتن شوروي از آمريكا به آن در باﻻ توسط آقاي
غازياني و رضا رادمنش اشاره شده است .خروشچف نشان ميدهد كه حتي نقش امپرياليسم در دوران معاصر و ماهيت
غارتگرانه وي را نميشناسد و گرنه چگونه امكان دارد كه كسي ،با چنين برخورد سطحي ،سطح باﻻي زندگي ممالك
غارتگر استعماري و استثماري پيشرفته را با ممالك آزاد شده سوسياليستي قياس كند .مگر اين تفاوت فاحش سطح
زندگي قبل از انقﻼب كبير اكتبر وجود نداشت؟ پس چرا كمونيستها رهبري مبارزه طبقه كارگر را براي كسب قدرت
سياسي عليرغم اين تفاوت سطح زندگي ،به دست گرفتند و آنرا به پيروزي رهنمون شدند؟ آيا براي كمونيستها اين طور
مطرح بود كه چون سطح زندگي ممالك پيشرفته امپرياليستي باﻻتر از سطح زندگي مردم در ممالك سوسياليستي است،
پس ماﻻ حق با امپرياليسم است؟ و يا چون تفاوت فاحشي بين اين دو سطح زندگي وجود دارد ،پس ماﻻ مبارزه طبقاتي
را به دور بياندازيم و مدعي شويم كه اين تفاوت سطح زندگيها را نه در شكاف طبقاتي و غارت طبقه كارگر و خلقها،
بلكه بايد در "ماهيت انقﻼبي" و "رفاه برانگيز" امپرياليسم جستجو كرد؟ با اين منطقِ خروشچفي ،از آنجاكه سطح
زندگي در ممالك سرمايه داري پيشرفته به مراتب باﻻتر از سطح زندگي در ممالك سوسياليستي است ،پس بايد
سوسياليسم را به دور انداخته دنباله روي سرمايه داري شويم .كمونيستها كه هوادار بررسي علمي هستند براي اين
پيشرفت و سطح باﻻي رفاه اجتماعي در ممالك سرمايه داري پيشرفته و يا امپرياليستي توضيحات علمي دارند .آنها
جوامع را از منظر مناسبات طبقاتي بررسي مي كنند و نشان ميدهند كه حتي در ممالك سرمايهداري پيشرفته نيز سطح
زندگي يكسان براي همه در نظر گرفته نشده است و نظام سرمايهداري نميتواند آنرا براي شهروندان جامعه در نظر
بگيرد .كمونيستها توضيح ميدهند كه به گفته انگلس "ملتي كه برملت ديگر ستم مي كند خودش آزاد نيست" و به
سخن ديگر ملتي كه ملت ديگر را غارت مي كند و به پاس اين غارت طبقه حاكمه خودي ،سطح زندگي خويش را ارتقاء
ميدهد ،حتما خودش در يك جامعه شديدا طبقاتي و با اختﻼف فاحش طبقاتي زندگي ميكند .ولي اين اختﻼف فاحش
طبقاتي نتيجهاش وجود فقر نيست .تفاوت در ثروت است .يكي ثروت نجومي دارد و ديگري از حداقل زندگي با رفاه
نسبي برخورد دار است .اين واقعيت تقريبا همه ممالك سرمايه داري پيشرفته و امپرياليستي است .شكست اين جوامع و
ماهيت فاسد و جنايتكارانه نهفته در آنها زماني بروز ميكند كه اين ممالك به بحران دچار ميآيند و فقر سراپاي جامعه
مرفه را فرا ميگيرد .از بيانات خروشچف چنين مستفاد ميشود كه آقاي جان اف كندي در آمريكا مغزش را خورده است.
به اين ترتيب چون وضع مردم آمريكا از وضع مردم ايران چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوري اسﻼمي بهتر است و
بهتر نيز ميماند ،پس مردم ايران نبايد براي آزادي و استقﻼل خويش گامي بردارند .اين سخنان خروشچف سخنان يك
ماركسيست لنينيست نيست ،سخنان يك اپورتونيست و ضد سوسياليست است كه از مبارزه طبقاتي ،از دوران انحطاط
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امپرياليسم و بارور شدن سوسياليسم ،از ديكتاتوري پرولتاريا و ماهيت امپرياليسم و در يك كﻼم از لنينيسم چيزي
نفهميده است.
احسان طبري سپس خودش اضافه ميكند:
"ظاهرا سخنانش منطقي به نظر ميرسيد ،ولي بسياري از مستمعان او اين تز را نوعي خلع سﻼح معنوي شوروي مي-
شمردند و حق هم با آنها بود .زيرا اگر شوروي ميخواست دنبالِ سطح زندگي برود)بخوانيد مسابقه مسالمت آميز-
توفان( ،بدون آن كه در اين نبرد قادر باشد از عهدهي آمريكا برآيد ،مجبور بود از سرعت ترقي صنعت و علم و دفاع از
كشور خود بسي بكاهد .با تحول توازن نيروها به زيان شوروي ،حريف امپرياليستي ،بيمحابا ارادهي سياسي خود را در
صحنهي جهاني تحميل ميكرد .آري سوسياليسم بايد به دنبال ايجاد سطح غائي زندگي برود ولي فقط در شرايط
تحكيم صلح و رفع خطر جنگ" )تكيه همه جا از توفان(.
اين سخنان احسان طبري ماهيت رويزيونيستي وي را نيز نشان ميدهد زيرا هرگز در طول اين مدت چند ده سال حاضر
نشده تزهاي خروشچف و از جمله تز "مسابقه مسالمت آميز"ش را افشاء كند .حزب توده رويزيونيست كه ديگر جاي
خود دارد و نه تنها در مورد تزهاي رويزيونيستي خروشچف سكوت ميكند ،در مورد اعترافات احسان طبري هم سكوت
ميكند و از كنارشان ميگذرد .اين تاكتيك از اين جهت برگزيده شده است تا سر و صدائي نشود كه موجبات بيداري
"رفقاي حزبي" گردد و از خواب عميق و پر از تناقض رويزيونيستي بدر آيند.
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كودتاي گورباچف يا كودتاي خروشچف
به يك نكته بايد اشاره كرد كه بحث ما در مورد بروز رويزيونيسم و تحول رويزيونيسم به عنوان يك جريان ضد
كمونيستي و دشمن طبقه كارگر در يك كشور سوسياليستي است كه منجر به نفي سوسياليسم گشته و ماهيت كشور
سوسياليستي را تغيير داده آنرا با توجه به امكانات و توانائيهاي موجودش به كشوري با نقاب سوسياليستي و سياست
توسعه طلبانه و غارتگرانه بورژوائي امپرياليستي در جهان بدل ميكند .سوسيال امپرياليسم به كساني اطﻼق ميشود كه
سوسياليسم در حرف و امپرياليسم در عمل هستند .انترناسيونال دوم سرنوشت همه اين نوع سوسيال دموكراتها را كه
نياكان كمونيسم بودند نشان داد .كسب رهبري سياسي در حزب كمونيست توسط رويزيونيستها ماهيت حزب را تغيير
ميدهد و اگر اين حزب در قدرت دولتي حاكم باشد ماهيت كشور نيز تغيير مينمايد .اين بررسي يك بحث دانشگاهي
نيست .از اين تجربه تلخ ،كمونيستها بايد آموزش بگيرند و هشيار باشند كه در كشور سوسياليستي حتي كشوري مانند
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ميتواند دشمن طبقاتي در راس حزب و دولت قرار گرفته و ماهيت كشور را تغيير
دهد .به اين جهت بايد بعداز كسب قدرت سياسي و از بين بردن طبقات از نظر اقتصادي به مبارزه طبقاتي از جنبه
فرهنگ و ايدئولوژيك توجه كرد و هرگز از مبارزه طبقاتي دست نكشيد .در دوران سوسياليسم هرگز مبارزه طبقاتي قطع
نميشود .اگر ما اين مسئله را درك نكنيم همواره با روند تضعيف در مبارزه طبقاتي روبرو خواهيم بود و هموراه بايد به
دنبال توجيهاتي بگرديم كه پردهاي از دود به روي اشتباهات گذشته ما بكشد و در عمل به طبقه كارگر خيانت كنيم.
در ضميمه نامه مردم شماره  ٤٩٠مورخ  ١٧مهرماه  ١٣٧٥پس از حمله به استالين و آسمان و ريسمان بافي براي توجيه
بروز رويزيونيسم ميآيد:
" ...سوسياليسم را از مسير حركت تدريجي ،با احتياط و در عين حال دقيق و موفق خود در دوران آغازين پيروزي
انقﻼب منحرف)منظور دورانِ موفق لنين و دوران "انحرافي" استالين است-تكيه از توفان( و دچار چنان مشكﻼتي كرد
كه از يك سو روند حركت جامعه را به سمت پيشرفت همه جانبه اقتصادي-اجتماعي و باﻻ بردن بازدهي كار ،كُند و
سرانجام متوقف ساخت و از سوي ديگر رشد روابط ناسالم در مورد جامعه و حزب به عناصر فرصتطلب و خائن اجازه
داد تا در يك فرصت تاريخي سكان رهبري حزب را به دست گيرند و با يك برنامه حساب شده ،زير پوشش تعميق
دستآوردهاي سوسياليسم كه خواست اكثريت قاطع مردم و نيروهاي مترقي و خصوصا كمونيستهاي اين كشور بود،
روند تخريب سوسياليسم و آماده سازي زمينه بازگشت سرمايهداري را در نخستين كشور سوسياليستي جهان آغاز كنند.
نيروهاي فرصت طلب و خائني كه در سال  ١٩٨٥سكان رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي را به دست گرفتند با
تكيه بر كمبودها و ضعفهاي قابل لمسي كه هم حزب و هم تودهها خواهان برطرف كردن آن بودند ،توانستند در يك
روند تدريجي ابتداء مواضع خود را از طريق پاكسازيهاي وسيع در درون رهبري حزب تثبيت كنند و سپس راه را براي
اجراي مرحله بعدي ،يعني نابودي اتحاد جماهير شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي در اروپاي شرقي آماده
سازند").تكيه همه جا از توفان(.
در اين تحليل تناقضات فراواني وجود دارد .نخست اينكه مشكﻼت سوسياليسم در دوران آغازين آن و در زمان رهبري
استالين براي بناي ساختمان سوسياليسم بسيار بيشتر از دوران گورباچف بود .دوم اينكه كمبودهائي كه مردم خواهان
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برطرف شدن آن بودند در دوران محاصره اقتصادي شوروي و تدارك تجاوز نازيها به شوروي و فﻼكتي كه جنگ
جهاني اول و گاردهاي سفيد به جاي گذارده بودند بمراتب بيشتر از دوران گورباچف بود و به همان نسبت در ميان مردم
بيشتر احساس ميشد ولي هيچكدام از اين عوامل باعث بروز رويزيونيسم نشد .حزب توده ايران به وعدههاي گورباچف
كه كمبودها را بر طرف ميكند اشاره مينمايد ولي فراموش كرده است كه اين خروشچف بود كه ميخواست در يك
"مسابقه مسالمتآميز" به مردم شوروي گوﻻش پرمايه با گوشت بدهد .حزب توده ايران نميگويد كه در درون حزب
كمونيست اتحاد شوروي اين عناصر "فرصت طلب و خائن" كجا بودند و چگونه رشد كردند كه توانستند زمام امور را به
دست آورند؟ حزب توده ايران اگر به اين سخنان خويش اعتقاد دارد كه عناصر فرصتطلب و خائن و فاسد توانستند در
سال  ١٩٨٥قدرت را غصب كنند و با پاكسازي در درون حزب و دولت ماهيت يك دولت سوسياليستي را تغيير دهند ،چرا
به همين تئوري در مورد مبارزه با "كيش شخصيت استالين" توسط خروشچف و همدستانش كه بر ضد استالين كودتا
كردند و خودسرانه در كنگره بيستم گزارش محرمانه ضد استاليني سراپا دروغ خود را قرائت نموده و آنرا با دست سازمان
"سيا" در جهان منتشر نمودند ،اعتقاد ندارند؟ مگر خروشچف با تغيير اساسنامه حزبي به تصفيه كادرها و كمونيستهاي
شوروي دست نزد و به پاكسازي "استالينيستها" اقدام نكرد؟ چرا خيانت گورباچف در سال  ١٩٨٥خيانت به سوسياليسم و
اتحاد شوروي است ،ولي خيانت آموزگار وي نيكيتا خروشچف كه حتي با تزهاي "مسالمت آميز" و با نظريات "حزب
تمام خلق" و "دولت تمام خلق" ،حمايت از خودمختاريهاي كارگري در يوگسﻼوي سرمايهداري و دفاع از تيتو ،زمينه-
هاي تئوريك اين چرخش را فراهم آورد و جنبش كمونيستي را به انشعاب كشيد نام خيانت به خود نميگيرد؟
"واقعيات تاريخي نيز اين گفتههاي "يگور ليگاچف" را با قطعيت تائيد ميكنند .آنچه كه به روند تخريب و در نهايت
فروپاشي نظام سوسياليستي بدل شد ،عملكرد توطئهگرانه يك ﻻيه معين اجتماعي بود كه در اثر اشتباهات و بيتوجهي-
هاي گذشته رهبري حزب ،در طول سالها رشد كرده و بر قدرت خود افزوده بود .فروپاشي حاكميت سوسياليستي ،نتيجه
اين واقعيت بود كه اين ﻻيه توانست در دورهئي معين ،پس از قبضه رهبري حزب ،با تكيه بر كمكهاي عظيم مادي و
تبليغاتي امپرياليسم و دخالتهاي آشكار آن در اين روند ،با يك كودتاي سياسي از باﻻ ،در شرايطي كه حزب بشدت
تضعيف شده بود و از تودهها و خصوصا طبقه كارگر و زحمتكشان فاصله گرفته بود ،حاكميت سوسياليستي را به زير
بكشد.
به همين دليل امروز ،پس از آشكار شدن بسياري از حقايق تاريخي ،ميتوان با قاطعيت اعﻼم كرد كه فروپاشي حاكميت
سوسياليستي در اتحاد شوروي ،عللي مستقل از زمينههاي عيني بحران در سوسياليسم داشته و درست به همين دليل،
امري كامﻼ قابل پيشگيري و اجتناب پذير بوده است .اين فروپاشي ،نه ناشي از رشد تضادهاي همستيز)آنتاگونيستي(
غيرقابل حل درون ساختاريهاي نظام سوسياليستي ،بلكه نتيجه تخريب آگاهانه و توطئه گرانه جناحي معين درون
رهبري حزب بود -جناحي كه منافع ويژه آن در راستاي منافع سرمايهداري و امپرياليسم قرار داشت و به همين دليل نيز
در پيشبرد برنامه هاي مخرب خود از كمكهاي مستقيم و موثر دولتهاي امپرياليستي نيز به طور همه جانبهئي
برخوردار شد .باوجود اين ،اين ئوطئه ضد سوسياليستي و ضد انساني ميتوانست با برخورد هشيارانه و به موقع پيشاهنگ
اجتماعي ،به ويژه از طريق به ميدان كشيدن نيروي عظيم ميليونها زحمتكش مدافع سوسياليسم ،در نطفه خفه شود و
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از چنين فاجعه عظيمي جلوگيري به عمل آيد)"...صفحه  ٤١از سند بحث اوليه پيرامون علل و عوامل فروپاشي  -حزب
توده ايران مصوب چهارمين كنگره حزب بهمن .(١٣٧٦
حال خوب است به واقعياتها نگاه كنيم و ببينيم كه اين عناصر خائن و فرصتطلب از كي پيدا شدند و كجا بودند .در
اينجا سخن بر سر اين يا آن فرد نيست ،سخن بر سر يك نظام و دستگاه است كه در تماميت خويش فاسد و گنديده
بوده است و اين گنديدگي نتيجه تجويز نظريات خروشچفي به حزب و مبارزه با ماركسيسم لنينيسم در زير پرچم مبارزه
با "كيش شخصيت استالين" است .تا كسي اين مطلب را نفهمد راهي به سراي حقيقت نميبرد.
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تغيير اساسنامه حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي
رويزيونيستهاي شوروي در مصوبات كنگره بيست و دوم حزب رويزيونيستي شوروي در صفحه  ١٢٢برله تصفيههاي
حزبي نوشتند:
"حزب ،به منظور جلب عده بيشتري از افراد با استعداد در ارگانهاي رهبري و نيز براي از بين بردن امكان سوءاستفاده
برخي از متصديان مقامات دولتي از قدرت خود ،تجديد مرتب تركيب ارگانهاي رهبري را ضروري ميدانند .مقتضي است
اصلي مقرر گردد كه به موجب آن متصديان مقامات رهبري در ارگانهاي سراسري شوروي و در ارگانهاي جمهوريها و
ارگانهاي محلي حسبالقاعده نتوانند بيش از سه دوره متوالي به مقامات خود انتخاب شوند."....
مقاله رضا رادمنش در مورد كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي در مجله دنيا پائيز سال  ١٣٤٠در تائيد
اين نظريه در خور توجه است .ايشان در مجله دنيا از اين اصل به اصطﻼح دموكراتيك براي تصفيه كمونيستها در حزب
به دفاع بر ميخيزد و مينويسد:
"حزب مانند هر ارگانيسم زنده ديگري در رشد و تكامل است .اشكال و شيوههاي فعاليت حزب متناسب با وظايفي كه
در برابرش قرار دارد تغيير مينمايد و از همين جهت براي دوراني كه ساختمان گسترش يافته كمونيسم در اتحاد شوروي
آغاز ميگردد اساسنامه جديدي متناسب با دوران و وظايفي كه در برابر حزب قرار دارد تدوين شده و در كنگره به
تصويب رسيده است.
در اساسنامه جديد توجه زيادي به بسط دموكراسي در حزب مبذول شده است .دموكراتيزه كردن زندگي حزبي به مثابه
قطعيترين عامل باﻻ بردن كميت و كيفيت فعاليت حزب تلقي گرديده است.
تجديد تركيب متناوب اعضاء كميتههاي حزبي يكي از تغييرات مهمي است كه در اساسنامه جديد صورت گرفته است.
اين امر هم دموكراسي درون حزب را بسط ميدهد و هم به نيروهاي تازه امكان ميدهد وارد ارگانهاي رهبري گردند.
در اساسنامه جديد به ويژه تصريح شده است كه در انتخابات كميته مركزي و هيئت رئيسه كميته مركزي يك چهارم و
در انتخابات كميته هاي مركزي جمهوريها يك سوم و در انتخابات كميته هاي ديگر يك دوم از اعضاء رهبري بايد
تغيير نمايند.
اعضاء كميتهها بيش از سه بار حق انتخاب شدن ندارند .رهبران آزموده و يا با اتوريته فقط در صورتي ميتوانند از اين
قاعده مستثني باشند كه سه چهارم راي دهندگان تجديد انتخابات آنها را تجويز نمايند)".همه جا تكيه از توفان(.
بر اساس اين تفكر رويزيونيستي و كودتاگرايانهي "دموكراتيك" ،بايد اساسنامه جديد حزب را "متناسب با دوران و
وظايفي كه در برابر حزب قرار" ميگيرند ،تغيير داد .آنها در عبارت قبل آوردهاند" :اشكال و شيوههاي فعاليت حزب
متناسب با وظايفي كه در برابرش قرار دارد تغيير مينمايد" كه سخن درستي است و ربطي به اساسنامه حزبي ندارد و
بيشتر از آن جهت مورد تاكيد قرار گرفته است كه عبارت بعدي را بخورد خواننده دهد .روشن است كه اين امر مربوط به
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برنامه و سياست حزب است .اگر وظيفه سرنگوني رژيمي در دستور كار حزب قرار گيرد ،هم وظايف ،هم شيوههاي عمل
و هم نوع مبارزه و فعاليت حزب نيز متناسب با آن تغيير ميكند و يا اگر مرحله انقﻼب عوض شود ،اين تغيير مرحله
انقﻼب بايد در برنامه حزب و نوع فعاليت و مبارزه آن تاثير بگذارد و نه در اصول سازماني و اساسنامه حزب.
مثﻼ شرايط عضويت كمونيستها در حزب را در نظر بگيريم .لنين اين اصول سازماني حزب طبقه كارگر را در اثر
مشهورش "يك گام به پيش دو گام به پس" تدوين كرده است ،ولي آنرا منوط به وظايفي ننموده كه در هر دوره
فعاليت حزب در برابرش قرار ميگيرند .لنين شرايط عضويت در حزب را قبول خط مشي و برنامه حزب ،شركت در يكي
از ارگانهاي حزبي)عضويت در حوزه( ،پرداخت حق عضويت و تحقق عملي خواستهاي حزب در اجتماع ميداند .اساسنامه
حزب را نميشود "متناسب با دوران و وظايفي كه در برابر حزب قرار دارد" تدوين كرد و يا تغيير داد .واقعيت اين است
كه در اينجا ماهيتا سخن بر سر لزوم تغيير اساسنامه نيست ،بر سر يك جنگ بيرحمانه طبقاتي است كه رويزيونيستها
تﻼش ميكنند رهبري كمونيستي حزب بلشويك را به اين بهانههاي پوچ "تئوريك" كه گويا با تغيير وظايف حزب،
اصول سازماني حزب طبقه كارگر نيز تغيير ميكند ،اساسنامه حزبي را به نفع تفسير رويزيونيستي و بازكردن در حزب به
روي اخﻼلگران ،اوباشان و دشمنان طبقاتي بگشايند و اكثريت خويش را در اين رهبري با تصفيه كمونيستهاي واقعي
تامين و تضمين نمايند .رادمنش ميافزايد كه در "اساسنامه جديد توجه زيادي به بسط دموكراسي در حزب مبذول شده
است" ،سخنان موذيانهاي كه با القاء شبهه مدعي است كه گويا قبﻼ دوكراسي در حزب وجود نداشته است .ولي بسط
دموكراسي در حزب يعني چه؟ حزبي كه در قدرت است و ديگر در شرايط مخفي زندگي نميكند ،كادرهايش فعاليت
علني دارند ،جلسات علني دارد ،مطبوعات علني حزبي وجود دارند و ...روشن است كه اصول ساختمان حزبي نه بر اساس
مركزيت در دوران مخفي ،بلكه بر اساس دموكراتيك در شرايط علني شكل داده شده است .در شرايط علني و با حضور
در قدرت سياسي ،رهبران حزبي ديگر مخفي نيستند ،رهبراني كه انقﻼب اكتبر و ساختمان سوسياليسم را پشت
سرگذارده و تا زمان بروز رويزيونيسم در مقامهاي رسمي حزب فعاليت ميكردند و از آزمونهاي بزرگ اجتماعي سربلند
بيرون آمده بودند و سرشار از تجربه مبارزه كمونيستي بودند ،همه مورد شناسائي و اعتماد تودههاي حزبي ،طبقه كارگر و
مردم شوروي قرار داشتند و مورد اعتماد بودند و هستند .كمونيستها از اين گذشته ،از ديكتاتوري پرولتاريا بر ضد دشمنان
و دموكراسي پرولتري براي طبقه كارگر سخن ميرانند .كمونيستها هرگز به دموكراسي بورژوائي و ناب كه بايد بسط پيدا
كند ،به منزله پديدهاي در خود ،نمينگرند و به آن اعتقادي ندارند كه بايد مرتب بسط پيدا كند .اين يك دروغ ناب
بورژوائي براي حفظ قدرت خود و فريب مردم است.
ولي خروشچف حتي به اصول اين اساسنامه رويزيونيستي براي تصفيه كادرهاي با تجربه و قديمي حزبي بسنده نكرد و
به نقل از رضا رادمنش:
"از آنجائيكه كنگره بيست و دوم نخستين كنگره نوبتي پس از كنگره بيستم بوده است)كنگرهايكه در آن تصميمات
خاصي در باره كيش شخصيت و عواقب ناشي از آن اتخاذ شده بود( لذا ضروري بود كه در گزارش عمومي كميته
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي اقداماتي كه از طرف كميته مركزي اين حزب در جهت ريشهكن كردن آثار كيش
شخصيت استالين صورت گرفته است منعكس گردد ...پس از مرگ استالين و مجازات شخص حادثهجو و كاريريست
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خطرناكي مانند بريا و فاش شدن مضار حاصله از كيش شخصيت مبارزه شديدي در درون هيئت رئيسه مركزي كميته
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي بر سر اجراء پيگيرانه تصميمات كنگره بيستم در گرفت .در اين مبارزه رفيق
خروشچف نقش بسيار برجستهاي را ايفاء نموده است.
از اعضاء هيئت رئيسه اشخاصي مانند مولوتف،كاكانوويچ ،مالنكف ،ورشيلوف ،شپيلف و سايرين كه بعدا بنام گروه ضد
حزبي ناميده شدند در قبال اجراء پيگيرانه تصميمات كنگره  ٢٠و مشي اين كنگره سرسختانه مقاومت نمودند.
مولوتف و كاكانويچ و مالنكف و ورشيلوف و بولگانين و پروخين و سابورف و شپيلف كه به آنها پيوسته بودند به منظور
جلوگيري از اجراي تصميمات كنگره بيستم دست به توطئهاي زدند كه به موقع فاش شد .پلنوم ژوئن  ١٩٥٧كميته
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي به اتفاق آراء توطئه اين گروه ضد حزبي را محكوم و عاملين اصلي آنرا از مقامات
حزبي بركنار ساخت.
جناح سالم هيئترئيسه كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كه از حزبيت و اصوليت دفاع مينمود پيروز
گرديد)".تكيه از توفان(
در همين افسانهسرائي رضا رادمنش براي توجيه كودتاي خائنانه خروشچف بر ضد "اعضاء سالم" كميته مركزي كه
حتي همان اساسنامه ذكر شده را به اجراء در نياورده است ،با دروغ روشن روبرو ميشويم .اگر ادعاي خروشچف را
بپذيريم كه در هيئت مركزي دو جناح يكي "سالم" و ديگري "ناسالم" وجود داشتند و به زعم و اعتراف خروشچف اين
جناح "ناسالم" شامل حداقل  ٨نفر ميشدند كه از آنها نام برده شده است ،پس حداقل در روند يك راي گيري
دموكراتيك ،برخﻼف ادعاي خروشچف مبني بر "به اتفاق آراء" بودن تصميم پلنوم كميته مركزي ،بايد  ٨راي مخالف
نيز وجود ميداشتند .ولي خروشچف تنها از به "اتفاق آراء" بودن تصميمات سخن ميراند ،يعني با يك كودتاي نظامي
دولت بر ضد حزب مانع شده است كه اعضاي كميته مركزي حتي در مورد سرنوشت خويش تصميم بگيرند .خروشچف
كودتاگر عمﻼ در تركيب هيئت مركزي تجديد نظر كرده است و عناصر "ناباب" را تصفيه نموده است و آنوقت
رويزيونيستهاي حزب توده ايران اين اقدام را دمكراتيك و منطبق بر اصول اساسناه حزبي ميدانند.
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اتفاق ساده يا قاعده عمومي مبتني بر اساسنامه جديد حزب رويزيونيستي شوروي
نگاهي به ماهيت سياسي "كمونيستهاي" شوروي كه در مصدر كار قرار گرفتند و متناسب با وظايفي كه در برابر آنها
قرار داشت انتخاب شدند بسيار گوياست كه اين رهبران "كمونيست "عضو حزب ،يك تشكل مافيائي از بورژوازي
نوخاسته در شوروي ايجاد كرده بودند كه به اسارت زحمتكشان ،غارت آنها اشتغال داشتند .و اين امر از سال  ١٩٨٥و يا
چند سال قبل از آن شروع نشده بود .سخن بر سر پيدايش يك ،دو ،سه دزد و فاسد در يك نظام نيست ،چنين افرادي
ميتوانند در همه نظامهاي انقﻼبي نيز به عنوان پسماندههاي نظام اسارتگر سابق به وجود آيند .ولي وقتي آنها تا به اين
حد ،تا راس حزب و دولت يك كشور و يا جمهوري ارتقاء مي يابند و به دور خود هالهاي از همدستان و پيرواني كه در
اين ارتشاء دست دارند بر اساس همان اساسنامه رويزيونيستي ،ايجاد مينمايند ،ديگر نميتوان از يك استثناء صحبت
كرد .سخن بر سر قانون و متد است .روشن است اين عده كه ماهيتا كمونيست نبودهاند و هرگز به آرمان كمونيست
ايمان نداشتهاند ،در "حزب كمونيست" عضويت داشته و بر ضد "استالينيسم" مبارزه ميكردهاند .شركت آنها با پارتي-
بازي و حسابگري در حزب ،حزبي كه در دوران رويزيونيسم به نردبان ترقي شارﻻتانها ،سودجويان ،طفيليها و ..تبديل
گرديد ،براي غارت دسترنج زحمتكشان شوروي بوده است .آنها همان رويزيونيستها و دشمنان سوسياليسم و همدستان
خروشچف بودهاند كه در زير چتر حمايت ايدئولوژيك خروشچفي قدرت گرفتند و تمام اهرمهاي سياسي و اقتصادي را
فتح كردند و در قدرت سياسي مستقر شدند ،بدون آنكه نقاب كمونيسم را به دور بيندازند .به اين ترتيب در شوروي يك
دستگاه مافيائي بر سركار آمد كه به تدريج كمونيسم را از بين برد .گورباچف ،يلتسين ،پوتين و ديگران محصول دوران
رويزيونيسم خروشچف بودند كه با ياري همين زيگانوفهاي ضد كمونيست به قدرت رسيدند و كمين كردند تا شوروي را
فرو بپاشانند .سخن بر سر يك يا دو عدد جاسوس و يا دسيسه سازمانهاي امنيتي داخلي و خارجي نيست كه دوستداران
تئوري توطئه ميخواهند خويش را به آن وسيله قانع كرده تا مجبور نشوند به رويزيونيستي شدن حزب كمونيست
شوروي و نتايجي كه بر رويزيونيسم در قدرت سياسي مترتب است صحه بگذارند .رويزيونيسم يعني ضد كمونيسم ،يعني
دشمني با سوسياليسم و طبقه كارگر و ما مي بينيم كه در اينجا سخن بر سر نظام و تماميت سيستم است و نه اين يا آن
آدم "بد" و "فاسد" .رويزيونيسم نسلي را فاسد و ضد كمونيست بار آورده است كه فاقد آرمان و روياهاي انساني براي
نيل به كمونيسم با روحيه انقﻼبي و استاخانفي بودند .آنها به جاي شنبههاي كمونيستي ،هفت روز ضد كمونيستي ايجاد
كردند و كشور را چاپيدند و در نخستين هجوم امپرياليسم غرب فروپاشيدند و به دامان ناسيوناليسم كه محصول
رويزيونيسم و ايدئولوژي بورژوازي خودي است در غلتيدند .وگرنه چگونه ميشود از نظر علمي توضيح داد كه همه اين
رهبران "كمونيست" بيكباره از شوروي و حزب كمونيست آن جدا شده و به مستبدان قهار در ممالك و جمهوريهاي
خويش بدل شدند؟ آيا چنين امري يك اتفاق ساده است يا يك قاعده عمومي.
شما وقتي با رويزيونيستها روبرو ميشويد و از جمله رويزيونيستهاي حزب توده ،ميبينيد كه آنها از برخورد به واقعيت
فرار ميكنند .اين فرار نشانه بيمسئوليتي آنها در قبال طبقه كارگر ايران است .اين فرار و سكوت نشانه ضعف و روحيه
ضد انقﻼبي و رويزيونيستي و بورژوائي است وگرنه چگونه امكان دارد كه يك كمونيست انقﻼبي از شناخت دشمن از
ترس اينكه مبادا به برمﻼ شدن اشتباهات خود وي منجر گردد طفره رود .اشتباه در زندگي مهم نيست ،مهم نوع برخورد
به اشتباه و آموزش از آن است .سرپوش بر اين اشتباهات ،فرار از برخورد به آنها ،منجر به خيانت به طبقه كارگر و به
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مردم ايران مي شود .ما كمونيستها هرگز از اشتباه نميترسيم و در راهي كه گام گذاردهايم با توجه به نفوذ دشمن ،بي-
تجربگي و فقدان تجربه كافي ما ،مشكﻼت و مصائبي كه بر سر راه ما وجود دارد ،حتما به اشتباه دچار خواهيم شد.
بورژواها ما را از اشتباه ميترسانند و ميخواهند به ما القاء كنند كه كمونيسم خود يك اشتباه تاريخي است و خوب است
كه ما درجه وفاداري خويش را به سرمايهداري اعﻼم كنيم .آنها از اشتباهات ما كوه ميسازند تا ما را از نظر روحي خلع
سﻼح كنند ولي ما ميگوئيم كه پيروزي ما از مبارزه ،مقاومت و غلبه بر همه اشتباهات ما ميگذرد .ما براي استقرار
سوسياليسم و آزادي بشريت از توسل به اشتباه باك نداريم.
حال به زندگي اين عناصر فاسد و فرصت طلب نگاه كنيد كه حضورشان در اتحاد جماهير شوروي اتفاقي نبود .آنها سالها
عضو اين حزب فاسد رويزيونيستي براي فريب طبقه گارگر شوروي بودند .حزب توده ايران كه يك حزب رويزيونيستي
است و به تقويت رويزيونيسم تا به امروز ياري رسانده است ،از برخورد ريشهاي ميگريزد .نميشود همه كاسه كوزهها را
بر سر گورباچف شكاند و خروشچف را تبرئه كرد.
قزاقستان
نور سلطان نظربايف رئيس جمهور جمهوري شوروي "سوسياليستي" قزاقستان عضو "حزب كمونيست" شوروي بود و
در سال  ١٩٨٩به مقام دبير اول اين "حزب كمونيست" رسيد و در سال بعد رئيس جمهور شد .وي بعد از فروپاشي
شوروي همچنان رئيس جمهور اين جمهوري كه يكشبه ديگر سوسياليستي نبود باقي ماند و نوع رياست جمهوري
رياستي را براي اداره امور انتخاب كرد.
قرقيزستان
تا قبل از پيروزي كمونيستها در شورويِ پيشين قرقيزستان بخشي از تركستان روسيه بود .اين جمهوري در سال ١٩٢٦
ميﻼدي تاسيس شد و به صورت يكي از جمهوريهاي اتحاد جماهير شوروي درآمد .قرقيزستان پس از فروپاشي شوروي
در سال  ،١٩٩١اعﻼم استقﻼل كرد عسگر آقايف ،رهبر حزب كمونيست قرقيزستان ،به رياست جمهوري اين كشور نايل
گشت ،آقايف از آغاز استقﻼل اين كشور تا سال  ٢٠٠٥ميﻼدي قدرت را بدست داشت.
ازبكستان
اسﻼم كريموف ،رئيس جمهور پيشين ازبكستان كه در تاريخ  ٢سپتامبر  ٢٠١٦درگذشت ،عضو حزب كمونيست شوروي
بود و بيش از  ٢٦سال مقام رياست جمهوري كشور را در دست داشت.
گلناره كريموا يكي از دو دختر وي تا مدتها به عنوان جانشين احتمالي پدرش شناخته ميشد .او مدتي سفير ازبكستان
در سازمان ملل متحد و مدتي نيز سفير اين كشور در اسپانيا بود .در اين اواخر به علت فساد مالي و تخلفات قانوني و
شركت در چندين رسوايي مالي بينالمللي ،به حبس خانگي مجبور شد تا سر و صداها بخوابد.
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تركمنستان
صفرمراد متولد  ١٩فوريه  ١٩٤٠در تركمنستان در سال  ١٩٦٢به عضويت حزب كمونيست درآمد .وقتي تركمنستان در
آذر ) ١٣٧٠اكتبر  (١٩٩١موجوديت خود را به عنوان يك كشور مستقل اعﻼم نمود و رسماً نام »تركمنستان« را براي
كشور خود برگزيد اداره آن به شكل جمهوري رياستي در دست صفرمراد نيازف قرار گرفت.
تاجيكستان
رحمان نبياف دبير اول حزب كمونيست تاجيكستان شوروي و دومين رئيسجمهور تاجيكستان در سال  ١٩٩١ميﻼدي
بود .او در سال  ١٩٩٣بر اثر حمله ٔ◌ قلبي درگذشت .بعد از وي امامعلي رحمان از سال  ١٣٧١رياست جمهوري
تاجيكستان را به عهده گرفت .شخص وي نيز مانند رحمان نبي اف عضو حزب كمونيست شوروي و داراي مشاغل مهم
در اين جمهوري بود.
آذربايجان
حيدر علي اف در تاريخ  ١٠ماه مي سال  ١٩٢٣در شهر نخجوان آذربايجان و در يك خانواده كارگري متولد شد .وي به
عضويت حزب كمونيست شوروي درآمد و در سال  ١٩٦٩دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان گرديد و در
سال  ١٩٨٢عضويت در دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي را پذيرفت وي يكي از رهبران اتحاد
جماهير شوروي بود .وي كه در  ١٢دسامبر  ٢٠٠٣درگذشت ،از سال  ١٩٩٣تا سال  ٢٠٠٣ميﻼدي عنوان رياست
جمهوري آذربايجان را بعهده داشت .بعد از وي به صورت ارثي رياست جمهوري به عهده پسرش الهام عليوف قرار
گرفت كه وي نيز عضو حزب كمونيست آذربايجان بود .فرزندان الهام عليوف از دزدان به نام آذربايجان هستند كه ثروت
فراواني در دوبي دارند.
گرجستان
پس از استقﻼل گرجستان در سال  ،(١٩٩١) ١٣٧٠ادوارد شواردنادزه وزير خارجه پيشين شوروي ،همدست گورباچف و
عضو حزب كمونيست شوروي ،به عنوان نخستين رئيس جمهور كشور برگزيده شد .
ارمنستان
لئون آ .تر -پتروسيان زاده  ٩ژانويه  ١٩٤٥سياستمدار ارمني است كه از  ١١نوامبر  ١٩٩١تا  ٣فوريه ) ١٩٩٨ميﻼدي(
نخستين رئيسجمهور ارمنستان بود .وي عضو حزب كمونيست شوروي بود .ولي به تمام تحوﻻت رويزيونيستي تن در
داد.
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اوكرائين
آقاي لئونيد كراوتچوك  Leonid Krawtschukاز سال  ١٩٥٨به عضويت حزب "كمونيست" شوروي درآمد و از
سال  ١٩٦٠نقش مهمي در بخش تبليغ و تهييج حزب "كمونيست " اوكرائين به عهده گرفت .در سال  ١٩٩٠دبير
كميته مركزي حزب و نامزد دفتر سياسي حزب "كمونيست" اوكرائين گرديد .در زمان فروپاشي شوروي وي رياست
پارلمان اوكرائين را به عهده داشت كه موفق شد در اول دسامبر  ١٩٩١به عنوان نخستين رئيس جمهور اوكرائين بعد از
فروپاشي شوروي انتخاب شود و جمهوري غير سوسياليستي اوكرائين را اعﻼم نمايد .بعد از وي لئونيد كوچما Leonid
 Kutschmaرئيس جمهور بعدي اوكرائين بود كه در سال  ١٩٩٤به قدرت رسيد .وي يكي از اعضاء با نفوذ كميته
مركزي حزب "كمونيست" اوكرائين محسوب ميشد .انتخاب مجدد وي در سال  ١٩٩٩تنها با ياري اليگارشي شبكه
صنايع بزرگ اوكرائين امكان پذير بود .وي تا سال  ٢٠٠٤مسئوليت رياست جمهوري اوكرائين را به عهده داشت و
مقامش را بعدا در اختيار ويكتور آندريوويچ يوشچنكو گذاشت كه با ياري سازمان جاسوسي غرب در جريان "انقﻼب
نارنجي" و نظارت سناتور آمريكائي آقاي ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا در يك
انتخابات تحميلي به روي كار آيد.
اين بررسي را ميشود در مورد همه ممالك بالتيك و روسيه سفيد و رهبران احزاب رويزيونيست اروپاي شرقي و اروپاي
غربي و ...ادامه داد .همه آنها از يك قماشند.
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امپرياليسم روسيه و سوسيال امپرياليسم چين و سردرگمي حزب رويزيونيستي توده ايران
هم اكنون پديده كشور "سوسياليستي" چين در مقابل ماست .آيا مي توان چين را يك كشور سوسياليستي اعﻼم كرد
كه طبقه كارگر در آنجا بر راس قدرت است و آزاد شده است؟ اگر چنين تحليلي درست باشد پس آنوقت بايد ما
كمونيستهاي ايران نيز به راه چين برويم و از سوسياليسم تعريف جديدي بدست بدهيم .روشن است كه اين سوسياليسم
نوع چيني و به زبان رويزيونيستها "سوسياليسم واقعا موجود" ،با سوسياليسمِ ماركس و انگلس و لنين تفاوت فاحش
دارد .اگر ما از بروز رويزيونيسم در شوروي و تبعات آن درس نگيريم و در درياي تعصبات كور و يا گذشته از دست رفته
غرق شويم و مرتبا تﻼش كنيم توجيه پشت توجيه مبتني بر اينكه از سوسياليسم ،امپرياليسم زاده نميشود ،بيافرينيم،
هرگز آيندهاي در مقابل ما نخواهد بود .پيروزي طبقه كارگر يكشبه به دست نميآيد و هنوز بايد در نبردهاي بيرحمانهاي
پيروز شود تا سرانجام در جنگ بين سوسياليسم و سرمايه داري موفق گردد .كسي كه اين اصل را درك نكند هرگز از
سوسياليسم و مبارزه طبقاتي درك درستي نداشته و نتوانسته است دشمن طبقاتي را بشناسد .مشكل رويزيونيستهاي
هوادار شوروي از جمله در همين نكته است.
حزب توده ايران هنوز نميداند كه به پديده فروپاشي شوروي و چين چگونه بايد برخورد كند .آنها در ميان پرسشهاي زير
سرگردان هستند:
آيا شوروي با بروز و تكامل رويزيونيسم در حزب كمونيست بلشويك شوروي ،به يك كشور امپرياليستي بدل شده است
و يا اينكه بروز رويزيونيسم در حزب عارضهاي گذرا و سرماخوردگي سادهاي است كه با خوردن دو قرص و چند ليوان
آب ميوه بايد انتظار رفع خودبخودي آنرا كشيد؟
آيا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به كشوري سرمايه داري تبديل شد و يا اينكه هنوز در مجموع مالكيت دولتي بر
وسايل توليد وجود دارد و دولت زورش نرسيده دستآوردهاي سوسياليسم را بهطور كامل از بين ببرد و روسيه امروزي
هنوز انقﻼبي و مترقي است؟
آيا روسيه امروزي يك كشور امپرياليستي است؟
آيا روسيه يك كشور سرمايهداري و داراي نفوذ موثر در جهان است؟
آيا روسيه يك كشور سرمايهدراي زير سلطه امپرياليسم و مستعمره آنهاست؟
آيا چين كشور سوسياليستي است؟
آيا چين كشور سرمايهداري است؟
آيا سوسياليسم چيني همان سرمايهداري نيست؟
آيا چين "سوسياليستي" ميتواند به سرمايهداري و امپرياليستي بدل شود؟
آيا چين هم اكنون كشور "سوسيال امپرياليستي" نيست؟
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روسيه امپرياليسم ،سرمايه داري و يا مستعمره؟
براي كمونيستها مهم است كه تصوير روشني از ماهيت كشورهاي بزرگي كه نقشهاي اساسي در جهان ايفاء ميكنند و
در ترسيم سيماي سياسي جهان موثرند ،داشته باشند .زيرا اين شناخت به آنها ياري ميرساند كه در ارزيابي پديدهها در
جانب صحيح قرار گيرند .يكي از اين عرصهها كه بايد با آگاهي در آن پا گذارد شناخت از ماهيت نظام و دولت كنوني
روسيه است .ما در زير از آقاي گنادي زيوگانف ياري ميطلبيم .نشريه مردم ارگان رويزيونيستهاي حزب توده ايران در
اين زمينه بدون تفسير چنين نقل مي كند:
"پانزدهمين كنگره كمونيستهاي روسيه ،با سخنراني “گنادي زيوگانُف“ ،رهبر حزب در طول دو دهه گذشته ،و با حمله
صريح و گزندهاش به دولت" وﻻديمير پوتين" ،رئيس جمهوري روسيه ،آغاز شد .سخنراني رفيق “گنادي زيوگانُف“ در
مراسم گشايش كنگره ،بر  ٥محور اساسي تاكيد داشت .١ :معضلها و شرايط بينالمللي. ٢ ،مشخصههاي رژيم سياسي
حاكم و “دولت پوتين“ .٣ ،ضرورت و امكانِ برپاييِ شكلي از اتحاد جماهير شوروي"  .٤مالكيت عمومي .٥ ،دسترسيِ
مردم به فرهنگ ،آموزش ،و جز اينها ،در سيستمهاي سرمايهداري و سوسياليسم .رهبر “حزب كمونيست فدراسيون
روسيه“ ،در سخنراني يك ساعتهيي كه جنبههاي گونگوني دربر داشت ،گفت كه روسيه زير كنترل ”اتحاد اليگارشي و
بوروكراتها“ است ،و افزود” :بازگرداندن روسيه به سرمايهداري به تخريب گسترده اقتصاد ،جامعه ،و فرهنگ انجاميده و
امنيت آن را ويران ساخته است “.رهبر كمونيستهاي روسيه ،كه سال قبل در انتخابات رياست جمهوري برغم
تقلبهاي گسترده حزبِ حاكم با بهدست آوردن  ١٢ميليون رأي جايگاه دوم را به خود اختصاص داد ،در سخنان خود ،در
اشاره به اتكايِ گسترده اقتصاد روسيه به صادرات گاز و نفت ،گفت” :اقتصاد خط لوله ،روسيه را به مستعمره تبديل
كرده است “.او در ادامه گفت كه ،پائين رفتنِ توليد صنعتي و خصوصي سازيِ خدمات عمومي ،فدراسيون روسيه را به
درآمدهاي نفتي و سرمايههاي خارجي وابسته كرده است .رفيق “زيوگانُف” نياز به مالكيت عمومي بر صنايعِ اساسي
كشور و آب و برق را در حكم پيشدرآمدي بر مالكيت ،كنترل ،و اداره دستهجمعيِ اقتصاد از سوي مردم ،مورد تاكيد قرار
داد .بخش مهمي از سخنراني رفيق ”زيوگانُف“ به انتقاد از سياستهاي “پوتين“ و “بوريس يلتسين“ در نابود كردن
امنيت دفاعي و همچنين بنيه اقتصادي “فدراسيون روسيه” ،اختصاص داشت".
به نقل از "نامه مردم" ،شماره  ١٦ ،٩٢٠ارديبهشت ماه )."١٣٩٢همه جا تكيه از توفان(
آقاي گنادي زيوگانف كه كارنامه اعمالش در مبارزه بر ضد رويزيونيسم خروشچفي و برضد سياستهاي گورباچف ،يلتسين
و پوتين در زماني كه آنها عضو ،كادر و يا از رهبران حزب كمونيست شوروي بودند و مقامات مهمي را در اشغال داشتند،
روشن نيست ،در سندي كه حزب توده ايران منتشر كرده است ،آقاي زيوگانف از روسيه كنوني به عنوان كشور سرمايه-
داري نام ميبرد كه زير كنترل ”اتحاد اليگارشي و بوروكراتها“ قرار دارد ،در اين اظهار نظر تركيب طبقاتي اين اتحاد
مبهم نگاهداشته شده است و كسي نميفهمد منظور از "اليگارشي" چيست؟ آيا سيادت يك گروه محدود از قدرتمندان
سياسي و اقتصادي مد نظر است و يا اينكه اين اليگارشي بر طبقه خاصي در جامعه اتكاء دارد و نماينده آن طبقه خاص
محسوب ميشود؟ وي از "بوروكراتها" سخن ميراند ،ولي نميگويد كه منظور از بوروكراتها چيست؟ آيا منظور
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"طبقه بورژوازي بوروكرات" است و يا پاي تنها چندتا بوروكرات به ميان ميآيد كه در راس قدرت قرار دارند .تفاوت اين
دو نوع تحليل در اين است كه تحليل غيرطبقاتي آقاي زيوگانف نتيجه اين تئوري است كه گويا سوسياليسم روئينتن و
مصون از گزند دشمنان طبقاتي با دست چند عامل فاسد و با نفوذ و تعدادي بوروكراتهائي كه مقامات كليدي را تسخير
كرده بودند فروپاشيده است .به اين جهت مبارزهاي كه در روسيه در ميگيرد برضد يك طبقه نوخاسته اجتماعي كه بعد
از خروشچف در شوروي به تدريج برسركار آمدند نيست .با اين درك مبارزه برضد طبقه بورژوازي نوخاسته در روسيه به
جنگ تن به تن و جنگ با حزب حاكم بدل ميشود .مبارزه طبقاتي به مبارزه با افراد بدل ميشود كه مشتي كودتاچي
هستند.
زيوگانف در ضمن اينكه مقام روسيه را از امپرياليستي به سرمايهداري تنزل ميهد بيكباره با اشاره به اهميت اقتصاد
روسيه در زمينه نفت و گاز مدعي ميشود كه” :اقتصاد خط لوله ،روسيه را به مستعمره تبديل كرده است . “.به اين
ترتيب روسيه امپرياليستي به روسيه سرمايهداري و زيرجلكي به روسيه سرمايهداري مستعمره تبديل ميشود.
روشن است كه وظيفه كمونيستها در كشوري امپرياليستي و يا در كشوري سرمايهداري وليكن غيرامپرياليستي ،با وظيفه
كمونيستها در ممالك سرمايهداري وابسته و تحت ستم و يا مستعمره به كلي فرق دارد .با همين بحث عوامفريبانه
پيرامون ماهيت روسيه امپرياليستي زيوگانف از "نابودي امنيت دفاعي و همچنين بنيه اقتصادي "فدراسيون روسيه"
شكايت ميكند كه به دست اين اليگارشي حاكم صورت گرفته است .طبيعتا هيچ كمونيستي نميتواند از تقويت بنيه
اقتصادي ،دفاعي و امنيتي امپرياليسم خودي دفاع كند .ولي چنانچه كشوري تحت سلطه و استقﻼلش مورد
تهديد باشد كه امپرياليستها آنرا به مستعمره خود بدل كرده و يا در پي تبديل آن به مستعمره خود هستند ،وضع به كلي
فرق ميكند .در اين كشورها كمونيستها بايد با تمام خلق براي استقﻼل سياسي و رهائي ملي مبارزه كنند تا كشور
خويش را از زير يوغ امپرياليسم به در آورند .آقاي زيوگانف با اين تحليل شونيستي دست خود را براي هر سازش و
مصالحهاي باز گذارده است و در واقع هوادار عظمت روسيه و تزاريسم است تا عظمت كمونيسم .به همين جهت نيز در
برنامه خود از "برپاييِ شكلي از اتحاد جماهير شوروي و نه از سوسياليسم سخن ميراند .وي از اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي سخن نميگويد و فقط در پي ايجاد شكلي از اتحاد جماهير شوروي بدون سوسياليسم است .يعني به
تقويت فدراسيون روسيه و روسيه بزرگ اعتقاد دارد .وي خواهان آنست كه ساير جمهوريهاي سابق "شوروي" خواه
"سوسياليستي" و خواه سرمايه داري در يك اتحاد بزرگ جمهوريها در تقويت فدراسيون روسيه گرد آيند .هدف وي
ايجاد اتحاديه جمهوريهاي آسيائي در زير نفوذ فدراسيون روسيه در مقابل اتحاديه اروپاست .آيا هيچ كمونيستي ميتواند
خواهان عظمت كشور غارتگر خود باشد؟ سياست حزب زيوگانوف سياست حزب كمونيست نيست ،ادامه سياست حزب
رويزيونيستي شوروي است كه امروز با ياري گرفتن از الفاظ كمونيستي در پي تقويت سلطه امپرياليسم روس بر جهان
است .روسيه كشوري در مرحله انقﻼب ملي و دموكراتيك نيست ،كشوري نيست كه بايد با ايجاد جبهه واحد خلقي به
انقﻼب ملي و ضد امپرياليستي دست زده ،دست امپرياليسم و صهيونيسم را از كشورش كوتاه كند .روسيه كشوري در
مرحله انقﻼب سوسياليستي است و كمونيستهاي واقعي در روسيه بايد تدارك انقﻼب سوسياليستي و سرنگوني بورژوازي
حاكم امپرياليستي را ببينند و نه اينكه آرزوي روسيه قدرتمند و بزرگ را در سر بپرورانند.
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حزب توده ايران كه گويا در بدو امر به اين مسايل آگاه بود در برخورد به تحوﻻت شوروي ،كشور روسيه را يك كشور
سرمايهداري و سپس امپرياليستي معرفي نمود .مراجعه به اسناد پلنوم كميته مركزي در سال  ١٣٧٩گواه اين مدعاست:
"حاكميت اليگارشي در روسيه
پيروزي وﻻديمير پوتين در انتخابات فروردين ماه را بايد گام مهمي از سوي سرمايه داري نو پاي روسيه براي
بازسازماندهي خود در مبارزه بر سر بازارها و منابع اوليه در جهان ارزيابي كرد .معامله رسواي سردمداران كرملين براي
كنترل ارگانهاي قدرت ،كه در شكل استعفاي بوريس يلتسين در مقابل كسب مصونيت براي خود و خانوادهاش از
هرگونه تعقيب جنائي بود .هدف اصلي امپرياليسم و كﻼن سرمايه داري روسيه تقويت موقعيت پوتين و جلوگيري از
پيروزي نامزد كمونيستها در انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود").نقل از اسناد پلنوم)وسيع( كميته مركزي
ارديبهشت  ١٣٧٩صفحه (٤٠
و يا در جاي ديگر تحت عنوان جنگ امپرياليستها بر سر تصاحب بازارها ميآورد:
"جنگ بر سر بازتقسيم بازارها!
تحوﻻت سالهاي اخير در جهان ،نشانگر آن است كه ،انحصارهاي بزرگ سرمايهداري)و به تبع آنها كشورهاي عمده
سرمايهداري( همگي در مبارزه براي تقسيم بازارهاي جهان با يكديگر در گير هستند .واقعيت اين است كه با توجه به
تجربيات دردناك تاريخي)از جمله دو جنگ جهاني در سده بيستم( رقابت انحصارهاي سرمايهداري ميتواند به درگيري
منطقهيي و حتي جهاني بيانجامد .در اين رابطه اگر چه درگيري علني نظامي بين كشورهاي عضو ناتو ،برغم اختﻼفات
صريح و آشكار اقتصادي بين آنها ،در حال حاضر غير محتمل است ،ولي نميتوان براي هميشه آن را غير ممكن
دانست .بهر صورت درگيري نظامي در چچن كه در آن تجاوزگري امپرياليسم نوپا و ضعيف روسيه به نمايش گذاشته
شد ،نشانهاي از اين امر است كه خصلت تجاوزگري امپرياليستي برپايه خواست آن براي اعمال نظم مورد نظر خود يك
واقعيت است .اليگارشي حاكم در روسيه ،كه ستون فقرات آن را سرمايه مالي اين كشور تشكيل ميدهد ،درجهت حفظ
منافع استراتژيك خود در چچن جنگي را سازمان داده است كه ميتواند نمونه ماجراجوييهاي آينده در اين منطقه جهان
باشد .در حال حاضر ،ممكن است كه سرمايهداري حاكم بر روسيه از نظر اقتصادي ،سياسي و يا نظامي آنقدر توانمند
نباشد كه در تدارك ماجراجوييهاي جديد باشد ،ولي اين وضع دائمي نخواهد بود").از همان سند صفحات  ٣٩و .(٤٠
اسناد باﻻ به روشني نظر حزب توده ايران در مورد ماهيت امپرياليستي دولت روسيه را نشان ميدهد كه در پي تقسيم
جهان و رقابت با ساير امپرياليستهاست .نظرياتي كه از طرف حزب توده ايران در سال  ١٣٧٩ابراز ميشد ،بيكباره در
سال  ١٣٩٣از زمين تا آسمان بدون ارائه يك تحليل علمي تغيير كرد .روسيه امپرياليستي بيكباره به "فدراسيون روسيه"
بدل شد كه در مرزهايش امپرياليستها در پي تجاوزند .حال به اسناد حزب توده ايران مراجعه كنيم.
در سند "اطﻼعيه دبيرخانه كميته مركزي در باره برگزاري دومين پلنوم كميته مركزي" مي آيد:
۹۱

"رفقاي گرامي،
دومين نشست كميته مركزي حزب توده ٔ◌ ايران ،پس از ششمين كنگره حزب ،در آبان ماه  ١٣٩٣برگزار شد.
..
پس از بحث درباره ارزيابي ها و تزهاي ارائه شده در گزارش هيئت سياسي و بررسي و گنجاندن پيشنهادهاي اصﻼحي
و تكميلي گزارش هيئت سياسي به اتفاق آراء به تصويب پلنوم كميته مركزي حزب رسيد".
در اين گزارش از مصوبات پلنوم صحبت ميشود از جمله تحت عنوان" :امپرياليسم ،خواهان و حاميِ جنگ و
نظاميگري است!" ميآيد:
"صد سال پس از آغاز جنگ جهاني اول و گذشت نزديك به  ٧٥سال از آغاز جنگ جهاني دوم ،امروزه امپرياليسم در
حال كشاندن جامعه ٔ◌ بشري به سوي جنگي دهشتناك و فاجعه بار در ابعادي بيسابقه است .سياستهاي اياﻻت
متحده آمريكا در مسير تحكيم و تثبيت هژمونيِ استيﻼجويانهاش بر اساسِ دكترين "نظم نوين جهاني" هر روز
تنشهاي سياسي نظامي جديدي برپا ميكند و دهها هزار انسان بيگناه را با فاجعههايي روبه رو ميكند كه در اساس
پيشگيري شدنياند.
...
امروزه ،بي ثباتي و ناامني وضعيتي معمول در عرصه ٔ◌ بينالمللي شده است .آمريكا و متحدانِ نظامياش در حال
تحكيم اتحادي سياسي و نظامي در پيمان تجاوزگر "ناتو"اند .اجﻼس ساﻻنه ٔ◌ ناتو كه در نيمه ٔ◌ اول شهريور امسال
زير مراقبتهاي امنيتي ويژه در شهر"نيوپورت" در ولز) يكي از كشورهاي چهارگانه ٔ◌ تشكيل دهنده بريتانيا( برگزار شد،
در مورد گسترش دادنِ پوشش و فعاليت اين پيمان به شرقِ اروپا و تا مرزهاي فدراسيون روسيه ،تصميمهايي گرفت.
 ...به باور حزب توده ايران كودتاي نيروهاي راست افراطي در اوكراين با سناريوي تنظيم شده از سوي اياﻻت متحده و
اتحاديه اروپا شرايط فوقالعاده خطرناكي در مجاورت مرزهاي روسيه ايجاد كرده است.
 ...پشتيباني از دخالت نظاميِ بي پرده در سوريه به وسيله ٔ◌ نيروهاي تروريستيِ مسلح شده و آموزش ديده از سوي
كشورهاي امپرياليستي همراه با پشتيبانيِ مالي شيخ نشينهاي ارتجاعي حاشيه ٔ◌ خليج فارس ،افزايشِ مداخله گريها و
عملياتهاي نظامي در آفريقا ،رشد بيسابقه ٔ◌ نظاميگري در خاور دور و بهطورِ فزاينده هدف قرار دادنِ چين در مقام
دشمنِ بالقوه ،دامن زدن به بيثباتي و شدت بخشيدن به آن  ...به وجود آوردنِ جوِ درگيري در اوكراين به منظورِ
دامنهدار كردنِ درگيريها با فدراسيون روسيه ،همگي ،بيانگر كوشش آشكارِ امپرياليسم در گستردن و افزودن به
تجاوزگري است ....تحميلِ تحريمهاي سنگين اقتصادي به روسيه و روياروييِ سياسي آمريكا و متحدانش با اين كشور
در پي رويدادهاي اوكراين نيز بخشي از همان برنامههاي راهبرديِ آمريكا و متحدانش به منظورِ در تنگنا قرار دادنِ
نظام اقتصادي و سياسي روسيه است)".همه جا تكيهها از توفان است(.
۹۲

البته امپرياليسم روسيه فعﻼ امپريايسم ضعيفي است كه ساير گرگان امپرياليست در پي دريدن وي هستند .اين ارزيابي
براي كمونيستها صرفا از نظر تاكتيكي و اتخاذ سياستهاي روز و مرحلهاي و تعيين شعارها و مبارزه با دشمن خطرناكتر و
تجاوزگر و توسعهطلبِ مشخص ،مطرح است و نه از نظر ماهوي .امپرياليسم هلند يا بلژيك ،امپرياليسم آلمان و يا
فرانسه هركدام به تنهائي از روسيه ضعيفترند ولي اين ضعف كَمي به مفهوم تغيير سرشت امپرياليستي آنها نيست.
"فدراسيون روسيه" به هر صورت يك نيروي امپرياليستي است و وظيفه حزب كمونيست و نه حزب زيگانوف ،مبارزه با
حاكميت امپرياليستي ،انجام انقﻼب سوسياليستي و استقرار مجدد سوسياليسم در روسيه است و نه اينكه اليگارشي مالي
در روسيه مورد حمايت قرار بگيرد تا امنيت روسيه حفظ شود.
در كنار روسيه امپرياليستي كشور امپرياليستي چين قرار دارد كه آنها خود را "سوسياليستي" مينامند .در عمل
امپرياليستاند ،ولي در حرف "سوسياليست" .ببينيم نظريات حزب توده ايران در مورد ماهيت كشور امپرياليستي چين
چيست و رويزيونيستهاي حزب توده چه تحليلي از ماهيت چين ارائه ميدهند و يكي به نعل و يكي به ميخ ميزنند.
"بسياري از نظريه پردازان بورژوازي ،ضمن رد كردن نظريه توطئه خارجي بر ضد سوسياليسم ،بحران و سرانجام
فروپاشي اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي را امري اجتناب ناپذير دانستند.
 ...چنين نظريهاي ... ،با تاريخ جهاني سوسياليسم ...در تضاد است .ادامه پيكار و حيات كشورهاي سوسياليستي ... ،از
نمونههاي روشن اين واقعيت است .مبارزه كمونيستهاي كوبايي ... ،ادامه سوسياليسم در ويتنام و چين نيز ،از جمله
نمونههاي قابل ذكر ديگر است)"....به نقل از برنامه حزب توده ايران مصوب چهارمين كنگره حزب بهمن  ١٣٧٦ص
(١٦
پس بنا بر اعتراف حزب توده ايران و احزاب برادرش ،گويا كشور چين يك كشور سوسياليستي است كه در آنجا حزب
كمونيست حاكم بوده و ديكتاتوري پرولتاريا را مستقر ساخته است.
حزب توده ايران در برنامه خود در باره چين چنين مينويسد:
"قابل توجه است كه ،اقتصاد پرقدرت چين توانسته است بدون آسيبهاي عمده بحران اقتصاد سرمايهداري كنوني را
پشت سر بگذارد .تداوم نرخ باﻻي رشد اقتصادهاي چين ،ويتنام ،هندوستان ،و برخي كشورهاي آمريكاي ﻻتين در سه
سال گذشته نشان دهنده مزيتها و باثباتي اقتصاد برنامهريزي شده در مقابل آنارشيسم خودجوش اقتصاد بازار است.".
از اين توصيف حزب توده هنوز معلوم نميشود كه آيا كشور چين داراي ماهيت سوسياليستي باشد ،زيرا در اينجا سخن
بر سر اقتصادبرنامهريزي دولتي است كه الزاما ربطي به ماهيت سوسياليستي كشورها ندارد .حزب توده ايران ولي
نظريات خويش را در مورد اقتصاد چين به صورت ناروشن و نامفهوم كه موجب سردرگمي و آشفته فكري خواننده گردد
ادامه ميدهد و در نامه مردم ،شماره  ٩ ،٩١٣بهمن ماه  ١٣٩١مينويسد:

۹۳

"البته گزارش كنگره  ١٨حزب كمونيست چين) آبانماه  ،(١٣٩١با شعار "مارش عظيم به سوي شكوفايي سوسياليسم
ادامه دارد" ،به همراه برشمردن دستاوردهاي بسيارمهم برنامهريزي پنجساله ،به مسئلههايي بسيار حساس اشاره ميكند
كه براي حزب توده ايران مهم است زيرا اين گزارش با نگاهي واقعبينانه و شفاف نشان دهنده مسير پر پيچ و خم به
سوي سوسياليسم است .در اين رابطه به دو روند مهم و چالش برانگيز در برابر مباني ايدئولوژيك حزب كمونيست چين
و هدف استراتژيك آن به سوي سوسياليسم در كشوري با جمعيتي  ١٫٥ميليارد نفري ميتوان اشاره كرد :نخست اينكه،
ژرفش تضاد ميان شهر و روستا در چارچوب تاسيس منطقههاي بسيار پيشرفته صنعتي در برابر منطقههاي عقبماندهتر
كه به سيل سريع و عظيم مهاجرت به شهرها منجر شده است؛ دوم اينكه ،تضادهاي اجتماعي برآمده از نقش محوري
پديده "اقتصاد بازار سوسياليستي" در اقتصاد سياسي چين ،ناگزير زايش دوباره طبقهيي سرمايهدار و خرده بورژوازياي
متمايل به كسب وكار) خصوصي( را باعث شده است .گزارش كنگره  ١٨با درك تأثير و پيامدهاي تلفيق راه رشد
سرمايهداري در برنامههاي پنج ساله ،در اين باره يادآور مي شود" :خطراين مسئله در دراز مدت اين است كه ممكن
است به شكلگيري سازمانيافته بورژوازياي بوروكراتيك منجر بشود ،يعني قشري از سرمايه داران محفلي كه آفت
خيلي از كشورهاي در حال رشد شده است .وابستگي و نياز اين بخش سرمايهداري به دولت]مطابق قانون[ به منظور
بستن قراردادها ،گرفتن وام و پروانه كار ،و مشابه اينها ،تا كنون مانع از آن بوده است كه اين بخش به طورمستقيم
چالشي در برابر حزب كمونيست چين به وجود آورد" .اگر از سياهنماييها و تبليغات معمول ضد سوسياليستي برضد
چين و حزب كمونيست آن بگذريم ،تغييرهاي بنيادي اجتماعي -اقتصادي گسترده به رهبري حزب كمونيست بر اساس
الگوي اجراي برنامه اقتصادياي مدون را به درستي بايد پديدهيي بسيار مهم تاريخي ،و جهشي انقﻼبي ارزيابي كرد.
فرايند بغرنج مسير چين به سوي سوسياليسم ،با استفاده از برخي از ابزارها "بازار" ،همزمان با شكست انكارناپذير
الگوي "اقتصاد بازار" در عاليترين مرحله سرمايهداري جهاني ،براي حزب ما دربردارنده نكتههاي بسيار كليدي و
ارزندهاي بوده و خواهد بود".
در اين بخش حزب توده ايران اعتراف ميكند كه حزب حاكم در چين يك حزب كمونيستي است .كشور چين يك
كشور سوسياليستي است ،ولي اينكه راه رشد سرمايهداري را در پيش گرفته است ،قابل اغماض بوده ،زيرا اين امر ناشي
از انبوه جمعيت چين ،عقبماندگي رابطه شهر و ده و مشكﻼت جامعه چين ميباشد .حزب توده كه خودش نيز متوجه
است بيش از حد در پي توجيه سوسياليسم نوع چيني)به زبان رويزيونيستي "سوسياليسم واقعا موجود"-توفان(
است ،هشدار ميدهد كه اين نوع تحول سوسياليستي اين خطر را دربردارد كه طبقات جديدي پيدا شوند كه خواهان
نابودي سوسياليسماند و آنوقت حزب كمونيست چين بايد مانع پيدايش اين پديدهها شود ،با فساد مبارزه كند و نابرابري
طبقاتي را از بين ببرد .البته اقداماتي كه در چين صورت گرفته است ،خيلي بيشتر از اين اعترافات حزب رويزيونيستي
توده ايران است .هر آنچه حزب توده به عنوان نكات خطر و ضعف اقتصاد چين مطرح ميكند ،ناشي از همين روش
اقتصادي سرمايهداري است كه در چين در پيش گرفته شده است و در كنار مالكيتهاي خصوصي بر وسايل توليد،
مالكيت قشر بروكرات و بورژوازي نوخاسته در حزب و دولت به وجود آمده است كه اتفاقي نيست و محصول منطقي
همين نظام است و تا فروپاشي چين ادامه مييابد.
۹۴

قبل از كنگره هيجدهم حزب "كمونيست" چين ،حزب توده در نشريه "نامه مردم" مورخ  ١٩آذر  ١٣٨١تحت عنوان
"كنگره شانزدهم حزب كمونيست چين" به حمايت از تصميمات و توجيه اصﻼحات اقتصادي نوع چيني در گزارش
سياسي مصوب كنگره شانزدهم اين حزب پرداخته و نوشته است:
"بايد توجه داشت كه اين دوره مصادف با فروپاشي سوسياليسم در شوروي و اروپاي شرقي و تنشهاي عمده و
فشارهاي سياسي بيسابقه در سيستم سياسي چين بود .رهبري چين در اين دوره با بازتعريف مرحله تغييرات اجتماعي-
اقتصادي در اين كشور "اقتصاد بازار سوسياليستي" را جايگزين "اقتصاد برنامهريزي شده" كرد .بايد توجه داشت كه
مفهوم "اقتصاد بازار سوسياليستي" ماهيتا با مفهوم بازار آزاد كه مورد توجه اقتصاددانان سرمايهداري است ،متفاوت
است)".تكيه از توفان(
آنچه را كه حزب توده ايران در نقل قول باﻻ دو پديده ماهيتا متفاوت در سال  ١٣٨١بيان مي كند ،بيكباره در كنگره ١٨
حزب "كمونيست" چين به مثابه خطري براي احياء سرمايهداري و حضور طبقات جديد تعبير مينمايد .همين اعتراف
كافيست تا روشن شود اين اصﻼحات سرمايهدارانهي اقتصادي در فاصله ميان دو كنگره ،چه تاثيرات عميقي در اقتصاد
چين به جاي گذارده است.
ولي كار به اين جا ختم نميشود .حزب توده ايران از يك تعريف ديگر حزب "كمونيست" چين در كنگره  ١٦در باره
تعريف چيني "نيروهاي مولده" به حمايت برخاسته بود ،و حاﻻ همان تعريف گريبانش را گرفته است .در اين سند مي-
خوانيم:
"يكي از تغييرات مصوب كنگره كه در مطبوعات سرمايهداري با سر و صداي فراوان از آن به مثابه بازشدن درهاي حزب
بر روي سرمايهداران صحبت شد ،بازتعريف نيروهاي مولده در اقتصاد چين بود .گزارش "زِيان زِمين" اين نيروهاي
مولده را چنين معرفي ميكند" :همراه با تعميق اصﻼحات و بازشدن و توسعه اقتصادي و فرهنگي ،طبقه كارگر در چين
مداوما وسعت يافته و كيفيت آن بهبود يافته است .طبقه كارگر ،كه روشنفكران به مثابه بخشي از آن محسوب ميشوند،
و دهقانان هميشه نيروهاي اصلي براي ارتقاء و گسترش نيروهاي مولده پيشرفته و پيشرفت اجتماعي همه جانبه در
كشور ميباشند .در روند تغييرات اجتماعي صاحبكاران و كادرهاي متخصص كه در شركتهاي علمي و تكنيكي
غيردولتي اشتغال دارند ،كارمندان مديريت و متخصص كه در شركتهاي تاسيس شده با مالكيت خارجي،
آنهايي كه مشاغل آزاد دارند ،صاحب كاران خصوصي ،كارمندان كمپانيهاي واسطه ،متخصصان كنتراتي و
اعضاي ديگر اقشار اجتماعي ،همه در ساختمان سوسياليسم با مشخصههاي چيني شركت دارند .آن چه
اهميت دارد درك اين حقيقت است كه حزب كمونيست چين نقش محوري طبقه كارگر در ساختمان سوسياليسم را در
اساسنامه جديد خود با برجستگي مورد تاكيد قرار ميدهد .زيان زمين در گزارش خود به كنگره با اشاره به تجربيات
گرانبهاي حاصله در عمل گفت كه حزب كمونيست چين در طول  ١٣سال گذشته درك عميقتري از اينكه سوسياليسم
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چيست ،چگونه ساخته ميشود و چگونه حزبي مورد نياز است ،و چگونه اين حزب را بايد ساخت ،بدست آورده است ....ما
آزمايشهاي گوناگوني را از سر گذراندهايم و انواع موانع را براي تضمين اينكه حركت اصﻼحات ،بازگشائي و
مدرنيزاسيون در مسيري صحيح به جلو رود ،از سر راه خود برداشتهايم)".تكيهها از توفان(
از اين بهتر نميشود از بازگشائي جامعه چين به روي سرمايهداران داخلي و خارجي سخن گفت و آنرا پشت "درك
عميقتري از سوسياليسم" و "سوسياليسم با مشخصههاي چيني" پنهان كرد .حزبي را كه "زيان مين" از آن صحبت
ميكند كه گويا بايد آنرا در روند تغييرات ساخت ،همان "حزب تمام خلق" است كه رويزيونيستهاي شوروي آنرا ساختند
و در عمل آزمايش كردند.
در كنار بازتعريف بازار كه نام بازار آزاد را با برچسب سوسياليستي به سوسياليسم نوع چيني افزودهاند و برنامه ريزي
متمركز اقتصادي را كه با رهبري حزب و براي مبارزه با هرج و مرج بازار است بدور افكندهاند ،شما با بازتعريف نيروهاي
مولده نيز روبرو ميشويد .بر اساس اين تعريف تجديدنظرطلبانه در ماركسيسم ،ماهيت نيروهاي مولده بيكباره دگرگون
شده است.
ببينيم كه استالين در مورد روشنفكران اتحاد جماهير شوروي و رابطه روشنفكران و كارگران چه ميگويد و آيا
روشنفكران به ادعاي حزب رويزيونيست چين همان كارگران هستند" :روشنفكران اتحاد شوروي نيز تغيير نمودهاند .توده
روشنفكران كامﻼ شكل نويني به خود گرفته است .اين روشنفكرها از ميان كارگران و دهقانان بيرون آمدهاند و مانند
روشنفكران سابق به سرمايهداري خدمت نميكنند ،بلكه به سوسياليسم خدمت مينمايند .اكنون روشنفكران اعضاء
متساويالحقوق جامعه سوسياليستي شدهاند .اين روشنفكران همدوش با كارگران و دهقانان ،جامعه نوين يعني جامعه
سوسياليستي را ايجاد ميكنند .اينها روشنفكران ترازنوين هستند كه به خدمت خلق كمربستهاند و از هرگونه استثمار
آزادند .تاريخ بشر هنوز چنين روشنفكراني را به خود نديده است)".نقل از تاريخ حزب كمونيست)بلشويك( اتحاد شوروي
دوره مختصر ،فصل دوازدهم ،بخش  -٣كنگره هشتم شوراها .تصويب قانون اساسي نوين اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي(.
حال اين درك كمونيستي از روشنفكران و رابطهاش با كارگران را با ادعاهاي حزب رويزيونيستي چين در بازتعريف
نيروهاي مولده مقايسه كنيد تا متوجه شويد كه در تعريف چينيها روشنفكران همان كارگران جا زده ميشوند.
در ماركسيسم اين اعتقاد وجود دارد كه افزار توليد بهخودي خود اجسامي هستند بيجان كه چنانچه بهكار نيفتند فايدهاي
نميرسانند و چه بسا تحت شرايط جوي به تدريج رو به انهدام ميروند .براي بهكار انداختن افزار توليد ،كار و نيروي زنده
ﻻزم است .از اين رو انسان كه افزار توليد را بهكار مياندازد نيروي توليدي اساسي و تعيين كننده است .لنين ميگفت:
"نخستين نيروي مولد تمام بشريت ،كارگر است ،زحمتكش است"
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ماركسيسم در باره مقوله نيروهاي مولده نظريات روشني دارد.
ولي خوب است كه قبل از ورود به اين بحث مربوط به حزب "كمونيست" چين و برخورد رويزيونيستهاي حزب توده،
ببينيم ماركسيسم در مورد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي و رابطه آنها با هم چه ميگويد:
"افزارهاي توليد كه نعم مادي به وسيله آنها توليد ميشود ،انسانها كه افزارهاي توليد را به كار مياندازند و در اثر
تجربه توليد و مهارت در كار به توليد نعم مادي تحقق ميبخشند -همه اين عناصر مجموعا نيروهاي مولد جامعه را
تشكيل ميدهند.
ولي نيروهاي مولد فقط يك طرف توليد ،يك طرف شيوه توليد را به وجود ميآورند ،آن طرف توليد كه روابط انسانها با
اشياء و نيروهاي طبيعت را كه در توليد نعم مادي به كار ميروند نشان ميدهد .طرف ديگر توليد ،طرف ديگر شيوه
توليد را روابط انسانها با يكديگر در جريان توليد ،روابط توليد ميان انسانها به وجود ميآورد .انسانها نه به حالت
انفراد ،نه به صورت پراكنده بلكه به اشتراك يكديگر ،به صورت گروهها ،به صورت اجتماعا به مبارزه با طبيعت و به
استفاده از طبيعت براي توليد نعم مادي دست ميزنند .از اين جهت توليد هميشه و در كليه شرايط توليد اجتماعي است.
انسانها در حالي كه به توليد نعم مادي تحقق ميبخشند بين خودشان اين يا آن روابط متقابل را در عرصه توليد به
وجود ميآورند ،اين يا آن روابط توليد اجتماعي را به وجو ميآورند ،اين روابط ممكن است روابط همكاري و تعاون
انسانهاي آزاد از استثمار باشد و يا روابط فرمانروائي و فرمانبري .همچنين روابط مذكور ممكن است روابط انتقال از
شكلي از روابط توليد به شكل ديگر باشد .اما روابط توليد هر خصلتي كه داشته باشد -هميشه و در كليه رژيمها -مانند
نيروهاي مولد جامعه عنصر ضروري توليد به شمار ميآيد)".كتاب "سه رساله از استالين" نشريه شماره  ٨سازمان
ماركسيستي-لنينيستي توفان صفحات  ١٢تا .(١٣
رفيق استالين سپس ميآورد:
"پس تاريخ تكامل اجتماعي در عين حال تاريخ خود توليدكنندگانِ نعم مادي است ،تاريخِ تودههاي زحمتكش است كه
نيروهاي اساسي جريان توليداند و به توليد نعم مادي كه براي بقاء جامعه ضروري است تحقق ميبخشند)".كتاب "سه
رساله از استالين" نشريه شماره  ٨سازمان ماركسيستي-لنينيستي توفان صفحه .(١٣
"ج -خصوصيت دوم توليد آنست كه تغييرات و تكامل آن هميشه از تغييرات و تكامل نيروهاي مولد ،و قبل از همه از
تغييرات و تكامل افزارهاي توليد ،آغاز ميشود .بدين طريق نيروهاي مولد ،متحركترين و انقﻼبيترين عنصر توليداند.
نخست نيروهاي مولد جامعه تغيير و تكامل ميپذيرند و سپس ،بهتبع تغييرات مذكور ،و بر طبق آنها ،روابط توليد ميان
انسانها ،مناسبات اقتصادي انسانها تغيير مييابد .اما اين به آن معنا نيست كه روابط توليد در تكامل نيروهاي مولد
تاثير نميكند و نيروهاي اخير وابستهي روابط مذكور نيستند .روابط توليد كه به وابستگي از تكامل نيروهاي مولد تكامل
۹۷

مييابد به نوبه خود در تكامل نيروهاي مولد اثر ميگذارد ،آن را تند و يا كند ميكند در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه
روابط توليد نميتواند تا مدت مديدي از رشد نيروهاي مولد عقب بماند و با آنها در تضاد باشد زيرا كه نيروهاي مولد فقط
در حالتي ميتوانند به تكامل تمام برسند كه روابط توليد با خصلت آنها ،با وضع آنها در انطباق باشد و به تكامل آنها
ميدان دهد .از اين جهت هر اندازه هم روابط توليد از تكامل نيروهاي مولد عقب باشد بايد  -دير يا زود -با سطح تكامل
نيروهاي مولد ،با خصلت نيروهاي مولد بهانطباق درآيد ،و در واقع هم بهانطباق درميآيد ،در غير اين صورت ما با نقض
اساسيِ وحدت نيروهاي مولد و روابط توليد در سيستم توليد ،با تﻼشي سراپاي توليد ،با بحران توليد ،با انهدام نيروهاي
توليد روبرو هستيم)".همانجا صفحه (١٤
"انسانها در توليد اجتماعي زندگي خويش وارد روابط معين و ضروري و مستقل از اراده خويش ميشوند يعني روابط
توليد كه با درجه معيني از تكامل نيروهاي مولد مادي آنها مطابقت دارد .مجموع روابط مذكور ساختمان اقتصادي جامعه،
آن بنياد واقعي را تشكيل ميدهند كه روبناي حقوقي و سياسي بر روي آن برپا ميشود و شكلهاي معين ذهن اجتماعي
با آن مطابق است .شيوه توليد زندگي مادي ،معين كننده جريان سياسي و معنوي زندگي بطور كلي است .ذهن انسانها
نيست كه هستي آنها را معين ميكند بلكه ،برعكس،هستي اجتماعي انسانهاست كه ذهن آنها را معين ميكند.
نيروهاي مولد مادي جامعه در درجه معيني از تكامل خويش با روابط توليد موجود و يا –آنچه فقط بيان حقوقي آن
است -با روابط مالكيت كه تا امروز نيروهاي مولد در درون آنها تكامل مييافتند ،در تضاد ميافتند .روابط مذكور كه
شكل تكامل نيروهاي مولد بود به صورت پاي بند نيروهاي مذكور در ميآيد .آنگاه دوران انقﻼب اجتماعي فرا ميرسد.
با تغير شالوده اقتصادي ،تحولي كم و بيش سريع در سراسر روبناي عظيم روي ميدهد).كارل ماركس منتخبات جلد ١
صفحات  ٢٧٠-٢٦٩نقل از ماترياليسم تاريخي اثر استالين(.
پس ميبينيم كه بخش انساني نيروهاي مولده ،متحركترين و انقﻼبيترين عنصر توليداند ،نيروهائي هستند كه
مستقيما در توليد شركت داشته و ثروت اجتماعي را توليد ميكنند .نيروهاي مولده نيروهائي هستند كه نيروي كارشان به
كاﻻ بدل شده و استثمار ميشوند .مناسبات توليد آن مناسباتي است كه بر نيروهاي مولده توسط طبقات استثمارگر
تحميل شده و آنها را وادار كرده است نتيجه دسترنج خويش را در اختيار مالكان خصوصي قرار دهند .نيروهاي مولده با
كار مشترك اجتماعي خويش فرآوردهائي ميآفرينند كه به پاس وجود مناسبات توليد حاكم ،به نفع صاحبان مالكيت
خصوصي بر وسايل توليد مصادره ميشود .مناسبات حاكم بهرهكشانه را طبقات حاكمه ،يعني كساني كه خودشان صاحب
وسايل توليدند و استثمار نميشوند و در توليد يا بهطور كلي شركت ندارند و يا شركتشان بﻼواسطه نبوده و جانبي است،
ميكوشند پايدار نگاه داشته تا بتوانند به بركت وجود اين مناسبات قضائيِ ،حقوقي ،سياسي ،نظامي ،سركوبگرانه و...
نيروهاي مولده را در تحت نظارت و كنترل خويش بگيرند .در يك كﻼم استثمارگران در مقابل استثمارشوندگان قرار
دارند .ولي در تعريف چيني مورد تائيد حزب توده ايران -يعني"طبقه كارگر ،كه روشنفكران به مثابه بخشي از آن
محسوب ميشوند"  -نه تنها روشنفكران به مثابه بخشي از طبقه كارگر جا زده مي شوند ،بلكه صاحب كار و مدير و
كارشناسان بورژوا كه در شركتهاي غيردولتي يعني خصوصي اشتغال دارند ،كارمندان عاليرتبه كمپانيها و ..نيز كه در
واقع شامل همه آن كساني هستند كه ميخواهند وضع فعلي حفظ شده و مناسبات توليدي تغيير نكنند ،بهمنزله كارگران
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جديد جا زده ميشوند .آنها مدعياند "در روند تغييرات اجتماعي صاحبكاران و كادرهاي متخصص كه در شركتهاي
علمي و تكنيكي غيردولتي اشتغال دارند ،كارمندان مديريت و متخصص كه در شركتهاي تاسيس شده با مالكيت
خارجي ،آنهايي كه مشاغل آزاد دارند ،صاحب كاران خصوصي ،كارمندان كمپانيهاي واسطه ،متخصصان كنتراتي و
اعضاي ديگر اقشار اجتماعي ،همه در ساختمان سوسياليسم با مشخصههاي چيني شركت دارند " .به اين ترتيب اگر
همه اين اقشار ،نيروي مولده محسوب ميشوند كه با فروش نيروي كار خويش ،در تحت شرايط استثماري به توليد كاﻻ
مشغولند ،ديگر سرنوشت حزب طبقه كارگر و ماهيت آن از همين بازتعريف روشن است.
مقوله نيروهاي مولده و مناسبات توليدي و شيوه سوسياليستي توليد به منزله مفاهيم اساسي ماركسيسم مقوﻻت عينياند
و در دوران سوسياليسم نيز به قوت خويش باقي ميمانند و نميتوان نيازهاي بازار سرمايهداري خويش را با بازي با
مقوﻻت شبه سوسياليستي پوشش داد و در آن تجديد نظر كرد .در سوسياليسم هم نيروي مولده زحمتكشان در تحت
مناسبات حاكم سوسياليستي به توليد اضافي ميپردازد كه به نفع جامعه و نه مالكان خصوصي جذب ميشود .اين توليد
ثروت ،محصول نيرويكار زحمتكشان به نفع كل جامعه و نه صاحبكاران كوچك ،مديران صنايع ،روشنفكران ،صاحبان
مشاغل خصوصي ،كارمندان كمپانيهاي خارجي است كه بهخزانه دولت پرولتري ريخته ميشود .مخدوش كردن مرز
روشن ميان طبقات و اقشار اجتماعي ،مخدوش كردن فروشندگان نيرويكار يعني كارگران با خريداران نيروي كار يعني
صاحبكاران و مالكان وسايل توليد ،مخدوش كردن مرز ميان بهرهكشي و بهرهدهي ،مخدوش كردن مرز ميان نيروهاي
انقﻼبي و اكثريت توده زحمتكش با اقليت ناچيز غيرمولد و مفتخور در جامعه و ...مغايرت كامل با ماركسيسم-لنينيسم
داشته و نميشود با برچسب "سوسياليسم نوع چيني" آنرا به خورد مردم داد .حزب رويزيونيستي توده ايران با چنين
دركي از "نيروهاي مولده" نوع چيني موافق است.
خود حزب توده در انتقاد به برنامه كنگره  ٢٢حزب "كمونيست" شوروي نوشت:
" ...بدين ترتيب ،تغيير ماهيت حزب پرولتاريا به يك حزب "همه خلقي" ،و گشودن دروازههاي آن به روي همه
كساني كه "شركت فعال در ساختمان كمونيسم" دارند -يعني همه شاغلين جامعه بدون در نظر گرفتن پايگاه و مواضع
طبقاتي آنها -راه را براي گسترش و تقويت مواضع اداريهاي مقام پرست دولتي به درون حزب هموار كرد".
در اين انتقاد حزب توده ايران ،اصطﻼح شاغلين فاقد جنبه طبقاتي پرولتري است و مورد انتقاد قرار ميگيرد ،ولي اگر
همين اصطﻼح توسط حزب رويزيونيست چين به شكل "صاحبان مشاغل خصوصي" به كار رود ،مي توان شاغﻼن را
بخشي از نيروهاي مولده جامعه به حساب آورد و اشكالي ايجاد نميشود ،زيرا اين بازتعريف چيني ،نوع درك جديد چيني
از سوسياليسم واقعا موجود چين است.
اين امر همه دانستهاي است كه پكن پايتخت ميلياردرهاي جهان قبل از نيويورك است و چين در بسياري از ممالك
جهان سرمايهگذاري كرده است كه بخش بزرگ اين سرمايهگذاريها ،سرمايهگذاريهاي دولت چين نيست ،بلكه سرمايه-
گذاريهاي سرمايهداران خصوصي چيني است .فرار سرمايه سرمايهداران خصوصي از چين به جائي رسيده است كه
دولت چين در پي ممانعت از خروج ارز است و چينيهاي سرمايهدار براي خروج سرمايه خود از چين ،از واحد ارز
ديجيتالي استفاده ميكنند .ما از استثمار شديد كارگران چيني سخني نميرانيم كه موجبات كاﻻهاي قابل رقابت ارزان
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قيمت چيني را در جهان فراهم ميكنند و چين را به بزرگترين صادر كننده جهان بدل كردهاند .اين همه پديدههاي منفي
محصول همان راه رشد سرمايهداري و دادن رهبري اقتصاد به دست بازار است كه ماهيت آن با افزودن واژه
"سوسياليستي" به آن تغيير نميكند .ما در ماركسيسم مقولهاي به نام "اقتصاد بازار سوسياليستي" نداريم كه بخواهد با
رشد سرمايهداري كشور را به سوسياليسم برساند .حزب توده ايران از ترس اينكه مبادا به ماهيت سوسيال امپرياليستي
چين صحه بگذارد و تمام افسانهسرائيهايش در مورد شوروي فروبپاشد ،ناچار است از يك چاله به چاه ديگر بپرد و
اعضاء حزب خويش را نيز با اين طناب پوسيده تئوريك و ايدئولوژيك خويش به ته چاه شكست ببرد .وقتي طبقات
غيرپرولتري و ارتجاعي در جامعه چين ،در دستگاه اداري ،دولت و حزب رشد كردند و قدرت گرفتند ،ديگر نميتوان با
صدور فرمان و يا تصويب قوانين جلوي رشد و نفوذ آنها كه در جامعه ريشه دوانده و ميليونها نانخور دارند را گرفت.
آنوقت خود آن صادر كنندگان فرمان و يا تصويب كنندگان قانون از قماش همين افرادند كه دسته خود را مانند چاقو
نخواهند بريد .آنوقت تنها بايد با استفاده از قهر و انقﻼب اجتماعي آنها را نابود ساخت .در اينجا ما به ديكتاتوري پرولتاريا
نياز داريم .حزب توده ايران در تحليلش از فروپاشي شوروي به تئوريهاي خروشچفي "حزب تمام خلق" و "دولت تمام
مردم" اشاره ميكند ولي حاضر نيست در مورد حزب و دولت چين اظهار نظري روشن بنمايد .معلوم نيست آن نتايج
ارزيابيهاي گذشته كه ظاهرا بايد براي آموزش باشد به چه درد ميخورد؟ به درد فريب اعضاي حزب و مردم.
رهبران سياسي چين در عرصه جهانيسازي سرمايه چهارنعل ميتازند و كشورها را يكي بعد از ديگري فتح ميكنند.
اخيرا رهبر حزب و دولت چين در مجمع داووس در سوئيس شركت كرد .داووس يك مجمع جهاني اقتصادي است كه
در سوئيس برگزار ميشود .اين شهر جايي براي جمع شدن رهبران اقتصادي و سرمايهداران اروپايي ،محلي براي
گردهمآئي اقتصاددانان ،سياستمداران ،صاحبان سرمايه ،نظريهپردازان و هنرمندان انتخاب شده است كه در مورد مسايل
اروپا و حل و فصل مشكﻼت اقتصادي و سياسي رقباي خويش با يكديگر گفتگو كرده و به مصالحه ميرسند و يا
بيرحمانه به رقابت ميپردازند.
در روزهاي  ١٧تا  ٢٠ژانويه  ٢٠١٧براي ٤٧مين بار نشست داووس در سوئيس برگزار شد.
شي جين پينگ رهبر جمهوري "سوسياليستي" چين در سخنراني خويش تصريح نمود:
"براستي ،جهاني شدن اقتصاد موجب بروز مشكﻼت جديدي گرديده است ،اما اين واقعيت نميتواند دليلي براي امتناع
قطعي از جهاني سازي اقتصاد باشد .ما بايد خودمان را بسرعت وفق دهيم و جهاني سازي اقتصاد را مديريت كنيم ،از
اثرات منفي آن بكاهيم و مزيتهاي آن را براي همه كشورها تأمين كنيم".
جاي شگفتي نيست كه رهبر يك كشور سوسيال امپرياليستي از مزاياي جهاني شدن سرمايهداري صحبت ميكند كه به
نفع تعداد كمي و به ضرر اكثريت كشورهاي جهان است .اين كشورها هرگز قادر نخواهند شد با تمكين از مقررات
جهاني شدن سرمايه ،يوغ استعمار را از گردن خود بردارند .و اين مقررات به نفع امپرياليستهاي چين ،آلمان و آمريكاست.
خود حزب توده ايران كه اين چنين از "سوسياليسم نوع چيني" دفاع ميكند ،و دستش از اين همه فجايع نئوليبراليسم
به هواست ،در برنامه حزب در صفحه  ٢٥مينويسد" :جنبشهاي مردمي در برابر پيآمدهاي ضد انساني الگوي
نئوليبراليسم اقتصادي آن قرار گرفته است".
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در نامه مردم ،شماره  ٩ ،٩١٣بهمن ماه  ١٣٩١ميآيد" :فساد گسترده همچنان يكي از بزرگترين نگرانيهاي مورد توجه
حزب كمونيست چين است .وِن جيابائو ،نخستوزير كنوني كه هفتههاي پاياني دوره خدمتش را ميگذراند ،فساد موجود
را ”مسئله مرگ و زندگي براي حزب“ ميداند .كنگره اخير حزب كمونيست چين بر نظارت شديدتر بر كادرهاي حزبي و
خانوادههاي آنها تأكيد كرد ،ضمن اينكه متوجه است كه اين نظارت و مراقبت ،كار چندان آساني نخواهد بود .مورد ”بو
شيﻻي“ كه در چندين هفته گذشته در ميان خبرها بوده است ،نشاندهنده اين وضع بود كه كادرهاي ارشد حزبي تا
كجا ميتوانند به قدرت بدون نظارت و خودسرانه ،و ثروت غيرقانوني دست يابند")تاكيد همه جا از توفان(.
ولي اسنادي كه حزب "كمونيست" چين و حزب توده ايران به نقل از آنها منتشر كرده است نشان نميدهد كه
ايدئولوژي حزب كمونيست چين ماركسيستي لنينيستي است .به نقل از نامه مردم ،شماره  ٩ ،٩١٣بهمن ماه  ١٣٩١مي-
آوريم:
"كنگره ١٨م حزب كمونيست چين ،تغييرهايي در اساسنامه حزب داد ،و بهويژه كارپايه ايدئولوژيكي حزب را به اين
صورت تعريف كرد” :حزب كمونيست چين ،ماركسيسم-لنينيسم ،انديشههاي مائو تسهدونگ ،نظريههاي دنگ
شيائوپينگ ،انديشه پراهميت ”نمايندگي سهگانه“ و ”چشمانداز علمي توسعه“ را راهنماي عمل خود ميداند] “.توضيح
اينكه ”نمايندگي سهگانه“ را نخستين بار جيانگ زِمين دبيركل حزب در سال  ٢٠٠٠مطرح كرد كه در كنگره شانزدهم
حزب در سال  ٢٠٠٢به تصويب نمايندگان رسيد .بر اساس اين انديشه ،حزب بايد سه روند را نمايندگي كند و به پيش
برد :رشد نيروهاي مولد پيشرفته چين )توليد اقتصادي( ،سمتگيري در راستاي رشد فرهنگ پيشرفته چين )رشد
فرهنگي( ،و تأمين منافع بنيادين اكثريت قريب به اتفاق مردم چين )اجماع سياسي([ مفهوم ”چشمانداز علمي توسعه“ را
هو جينتائو رهبر كنوني حزب مطرح كرد كه به همين دوران نويني كه چين وارد آن شده است اشاره دارد ،و منظور از
آن اين است كه توجهي كه پيش از اين به رشد توليد ناخالص ملّي ميشد ،با رشد پايدار و متوازن جايگزين شود ،و به
اين امر توجه شود كه در ساختمان ”سوسياليسم با ويژگيهاي چيني“ ﻻزم است كه عوامل اجتماعي ،زيستمحيطي و
غيره در نظر گرفته شود".
حزب كمونيست چين نيز برپايه ماركسيسم لنينيسم به اين نتيجه رسيده است كه هم بايد انديشههاي مائوتسه دونگ
را بپذيرد و هم نظريههاي دن سيائو پينگ را .ولي نظريات دن سيائو پينگ همان نظريات تئوري "سه دنيا"ست .به
ويژه نظريه غيرطبقاتي و ارتجاعي وي پيرامون رشد اقتصادي جامعه چين در زمان مائو معروف است كه ميگفت
"گربه بايد موش بگيرد ،سياه و سفيدش مهم نيست" .در همان موقع دن سيائوپينگ را به علت انحرافت ضد
ماركسيستي لنينيستي از كار بركنار كردند .صرفنظر از آن معلوم نيست چينيها امروز از انديشههاي مائوتسه دونگ چه
چيز را منظور دارند؟ آيا جلد پنجم آثار مائو را كه به نام وي منتشر كردند بخشي از انديشههاي مائوتسه دون ميدانند؟.
ما به "انديشه پراهميت "نمايندگي سهگانه" و "چشم انداز علمي توسعه"" كه فاقد اهميت ايدئولوژيك هستند اشاره
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نميكنيم ،ولي مسخره است كه جهانبيني يك حزب مدعي كمونيست را با ملغمهاي از "ماركسيسم-لنينيسم"،
"انديشه مائوتسه دونگ"" ،نظريههاي دن سيائو پينگ" و فضل فروشيهاي "جيانگزمين" و "هو جينتائو" توضيح
دهيم .واقعيت اين است كه ما چيزي بنام جهانبيني "ماركسيسم-لنينيسم و غيره" نداريم .اين جهانبيني فقط
اختراع چينيها و حزب توده ايران است.
رويزيونيستهاي شوروي براي توجيه مواضع گذشته خود ناچارند از شوروي سوسيال امپرياليستي ،بيكباره روسيه
مستعمرهاي بسازند كه گويا براي منافع ملي خويش بر ضد امپرياليسم مبارزه ميكند .اگر آنها چنين نكنند آنوقت
مجبورند توضيح دهند كه كشوري كه سوسيال امپرياليستي نبوده و صد در صد سوسياليستي بوده ،چگونه در عرض
مدت كوتاهي سرمايه داري شده است .اين جهش بزرگ بر اساس چه تحليل و فاكتهائي به وجود آمده است و چگونه از
نظر تئوريك قابل توضيح است؟ اگر رويزيونيسم منجر به تغيير ماهيت حزب و دولت شوروي و ماهيت سوسياليسم نشده
است ،چگونه شده كه چند تا آدم فاسد و عياش و معتاد در راس حزب قرار گرفته و با زد و بند و افسانهي خانه ديوان،
ماهيت كشور را تغيير داده اند؟ آيا از اين افسانهسرائيها ميشود در آينده ممانعت كرد و يا اينكه اين سرنوشت محتوم
سوسياليسم است؟ اين عده براي توجيه رويزيونيسم و گمراهي خودشان ناچارند در مورد چين هم كوتاه بيايند و چين را
كشوري سوسياليستي جا بزنند كه هرگز سرمايهداري و امپرياليستي نخواهد شد .واي به روزي كه براي حزب توده ايران
معلوم شود كه چين كشور سوسيال امپرياليستي شده است .آن روز ،روزي عزاي تئوريك رويزيونيستها خواهد بود كه از
گمراهي خويش متنبه نشدهاند .اين عده بايد به يك نكته توجه كنند .چين با چنان سرعتي به پيش ميتازاند كه انكار
ماهيت سوسيال امپرياليستي آن در آينده نزديك وجود نخواهد داشت.
آيا بهتر نيست از گذشته بيآموزيم و خود را براي مبارزه آينده كه مملو از اين شكستها ،انحرافات ،تلهها ،فرورفتگيها و
سرشكستگيهاست آماده كنيم؟ تا بتوانيم بر دشمن مكار طبقاتي با هشياري بيشتر غلبه كنيم؟ به نظر حزب ما بايد از
اين تجارب كه از آنِ جنبش كمونيستي است آموخت ،و با روحيه ياس و نااميدي مبارزه كرد زيرا اين مبارزه طبقاتي باين
زودي تمامي ندارد .يا ما كمونيستها موفق خواهيم شد بشريت را نجات دهيم و يا كره زمين به گورستان بشريت بدل
ميشود.
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ابتﻼي به رويزيونيسم و آشفتهگوئي اپورتونيستي حزب توده ايران
ابتﻼي به رويزيونيسم ،اتخاذ سياستهاي رفرميستي ،دشمني با قهر انقﻼبي ،تبليغ دموكراسي غيرطبقاتي و ناب ،ريشه
آشفتهفكري حزب توده ايران در بررسي رويدادهاي جهاني است .يكي از خاصيتهاي رويزيونيستها اين است كه براي
طبخ غذاي سياسي خويش همه ادويهها را مورد استفاده قرار ميدهند تا هر مزه اي راكه مصالح اپورتونيستي آنها ﻻزم
بداند از آن بيرون بكشند .لنين هميشه اين ويژگي اپورتونيسم را كه دم ﻻي تله نميداد و درﻻبﻼي كلمات پشتكوارو
ميزد ،افشاء ميكرد و نشان ميداد كه فقط پراتيك ميتواند اپورتونيسم را افشاء كند .زيرا كه وي در عمل نميتواند
دست به دودوزه بازي زند و ناچار است به آنچه واقعا اعتقاد دارد عمل كند.
براي روشن شدن اين ارزيابي ما ،خوب است كه تناقضات گفتارِ عام و بيآزارِ كلي ،و ارزيابيهاي مشخص حزب توده
ايران را بررسي كنيم .حزب توده در برنامه اخير خود در صفحات  ٣٥و  ٣٦در بخش مربوط به "نظاميگري و جنگ-
افروزي ،به منظور برونرفت از بحران" مينويسد:
"رشد سرسامآور اين بودجههاي عظيم نظامي كشورهاي بزرگ سرمايهداري با تغيير موازنه نيرو به نفع امپرياليسم در
نبود رقيبي قدرتمند ،به شدت يافتنِ زورگويي و تحميل به اصطﻼح »نظم نوين « جهاني منجر گرديده است .از ابتداي
دهه  ١٩٩٠ميﻼدي ،نيروهاي نظامي كشورهاي عضو ناتو  -با مجوزهايي نظير بهكار بستنِ نظرِ »جامعه بين-
المللي]جهاني[ « ،و مصوبههاي يك سويه و تحميلي »شوراي امنيت سازمان ملل« ،و به بهانه دفاع از »حقوق بشر«،
تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عراق ،يوگسﻼوي ،افغانستان ،و ليبي را با خشونتي بيسابقه نقض كردهاند.
سران ناتو در سالهاي اخير مدعي شدهاند كه ،شرايط جهان از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١به بعد عوض شده است ،و بر اين
اساس ،آيين)دكترين( نظامي ناتو نيز بايد تغيير كند .بر اين پايه ،در اجﻼس سال  ٢٠٠٩ناتو در بروكسل ،يك »گروه
نخبگان« از سياستمداران كشورهاي عضو ناتو به رياست خانم مادلين آلبرايت ،وزير خارجه اسبق اياﻻت متحده ،تشكيل
شد ،و به تدوين راهبرد)استراتژي( جديد ناتو براي ارائه به اجﻼس سال  ٢٠١٠سران ناتو در ليسبون ،موظف گرديد.
راهبرد جديد با باز تعريف هدف ،حيطه ٔ◌ عمل ،و دشمنهاي بالقوه ،به طور عملي راه را براي ماجراجوييهاي جديد و
سياستهاي توسعهطلبانه امپرياليسم آمريكا گشود .يكي از مخاطره انگيزترين مقولههاي اين طرح راهبردي جديد ناتو،
طرح ضرورت ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و سازمان ملل است .اياﻻت متحده و متحدان آن در كشورهاي
پيشرفته سرمايهداري بهطور صريح اعﻼم كردهاند كه ،ناتو در آينده در هر نقطهيي از جهان كه ﻻزم باشد مداخله خواهد
كرد .تغيير منشور ناتو در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين پيمان تجاوزگر -كه در آغاز به منظور مقابله با اردوگاه
سوسياليسم در اروپا بهوجود آمده بود -در برهه كنوني ،با گسترش ميدان عمل آن در سراسر جهان ،و روند فزاينده
اقدامهاي آن در پوشش مشاركت براي حفظ صلح و دموكراسي ،همگي در جهت تأمين سروري)هژموني( سرمايهداري
جهاني است .دخالت نظامي به اصطﻼح »بشر دوستانه« نيروهاي نظامي ناتو در ليبي ،و زمينهچيني حمله به سوريه ،در
ادامه اين سياست است").تمام تكيهها از توفان(.
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اين سخنان ،سخنان درستي است كه با آن نميشود مخالفت كرد .ولي اگر اين سخنان درست است ،پس ديگر نميشود
از سرنگوني رژيم صدام حسين و يا معمر قذافي و فعﻼ بشار اسد و يا ...اظهار مسرت كرده و از آن اقدامات دفاع نمود.
نميشود استبداد آنها را آماج حمله قرار داد و آب به آسياب تبليغات امپرياليستها ريخت و اين در حالي است كه همه
ميدانند هدف از تجاوزات امپرياليستها هرگز نابودي ديكتاتوريها نيست ،بلكه توسعه مناطق نفوذ غارتگران ضد بشر
است .نميشود هم مخالف تجاوز امپرياليسم بود و هم موافق سرنگوني مستبدان به دست امپرياليسم ،نميشود هم براي
"حقوق بشرِ" امپرياليستي سينه زد و با همدستان امپرياليسم همصدا شد و هم تجاوز را محكوم كرد .يك بام و دو هوا،
سياست رويزيونيستي براي فرار از استواري در سياست است .اگر درست است كه " دخالت نظامي به اصطﻼح »بشر
دوستانه« نيروهاي نظامي ناتو در ليبي ،و زمينهچيني حمله به سوريه ،در ادامه اين سياست "...يعني "تأمين
سروري)هژموني( سرمايهداري جهاني است" پس بايد در درجه نخست به مقابله با دخالت امپرياليستها و ناتو دست زد و
نه اينكه به عزاداري براي فقدان "دموكراسي" در ليبي ،سوريه و يا عراق پرداخت .اين عزاداري همان همدستي يا
مشاركت در تجاوز ،در پوشش دلسوزي براي "حقوق بشر" امپرياليستي است .اين سياست" بيضرر" ،جاخالي دادن به
امپرياليسم و شستشوي مغزي مردم عادي است .خوب است به تاريخچه عراق و حزب رويزيونيستاش نگاه كنيم.
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حزب توده ايران و حمايت از تجاوز امپرياليسم آمريكا به عراق
نخست چنين به نظر ميآيد كه حزب رويزيونيستي توده ايران از مخالفان امپرياليسم آمريكاست .ولي اين فقط ظاهر
كار است .كمتر نيروئي را پيدا ميكنيد كه بهتواند بدون شرم از جنايات امپرياليسم آمريكا حمايت كند .كار به جائي
رسيده است كه حتي بورژوازي امپرياليستيِ رقيب آمريكا نيز از جنايت يك ميليوني وي در عراق براي آرايش خويش
تبري ميجويد.
رويزيونيستها به لنينيسم اعتقادي ندارند و لذا نه تئوري امپرياليسم آخرين مرحله سرمايهداري را قبول دارند و نه از
امكان انقﻼب سوسياليستي در كشور واحد .ما در اين زمينه قبﻼ اشارات ﻻزم را كرده و دﻻيل خويش را ارائه دادهايم.
اكنون سحن ما بر سر موضوع مشخص است .اين موضوع مشخص تجاوز امپرياليسم آمريكا و متحدانش به عراق،
نقض حاكميت ملي عراق ،اشغال عراق به بهانه حمايت از "حقوق بشر" ،نابودي "ديكتاتوري" و هديه "دموكراسي" و
"آزادي" به ملت عراق است .نياز به توضيح نيست كه همه اين دروغها بر همه مردم جهان روشن است و حزب ما نبايد
در مورد آن كتابها سياه كند .خود مقامات حاكميت آمريكا به دروغگوئي خويش اعتراف كردهاند .براي نمونه آقاي كالين
پاول وزيرخارجه دولت جنايتكار بوش به دليل دروغهايي كه در سازمان ملل در رابطه با سﻼحهاي خيالي صدام حسين
براي توجيه تجاوز به عراق بر زبان رانده بود ،مجبور به استعفا شد .فقط جاسوسان و خودفروختگان خﻼف آن را مدعي
ميشوند.
روش موذيانه حزب توده ايران اين است كه از اظهار نظر روشن در مورد اين تجاوز و جنايات امپرياليسم در عراق و
همدستي كُردهاي عراقي با امپرياليسم و صهيونيسم براي نابودي كشور عراق با اتخاذ سياست اپورتونيستي طفره رود و
براي نعل وارونه زدن به اين قناعت ميكند تا موضعگيرهاي بي سر و ته و ارتجاعي حزب "كمونيست" عراق را كه تازه
آنهم دستچين شدهاند ،بازتاب دهد .حتي احزاب رويزيونيستي جهان نيز با نظريات به غايت ارتجاعي و خائنانه حزب
"كمونيست" عراق موافق نيستند و اين تنها حزب توده ايران است كه به عنوان ركن مهم حمايت از اين دارودسته خائن
در مجامع جهاني فعال است .خوب است به نظريات دستچين شده حزب "كمونيست" عراق توسط رويزيونيستهاي حزب
توده ايران نظري بيفكنيم تا ماهيت هر دوي اين احزاب براي خوانندگان روشن شود .به سند "تحوﻻت عراق و مصالح
ملي ايران" كه آنرا در بايگاني حزب توده ايران پيدا نميكنيد ولي ما نسخهاي از آن مورخ  ٢٠٠٤/٠٥/٠٧را در دست
داريم مراجعه ميكنيم تا با مواضع حزب "كمونيست" عراق آشنا شويم.
حزب رويزيونيستي توده ايران بدون كوچكترين برخورد انتقادي كه نشانه اعتقاد خود اين حزب نيز نسبت به مواضع
ارتجاعي حزب برادرش در عراق است ،مينويسد:
" ...دامنه درگيريها ،تعداد وسيع شهروندان بيگناه عراقي كه در جريان اين درگيريها كشته و زخمي شدهاند و روش-
هاي تحريك آميز و غيرمسئوﻻنه فرماندهان نظامي آمريكائي در كنار اين واقعيت كه قرار بود در ظرف  ١٠هفته آينده
نيروهاي اشغالگر ،قدرت را به دولت موقتي مركب از نمايندگان نيروهاي سياسي عراقي تحويل دهند ،نميتواند نگراني
نيروهاي مردمي منطقه و به ويژه در ميهنمان را برنيانگيزد".
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توجه كنيد كه اين حزب "ماركسيت-لنينيست" از يك نيروي اشغالگر جنايتكار ميطلبد كه رحم و مروت نشان داده از
رفتار غيرمسئوﻻنه و تحريك آميز در يك كشور اشغالي كه به مستعمره آنها بدل شده است ،دست بردارد و به قول
و قرارهاي خود عمل كند تا موجبات نگراني مردم فراهم نشود .آيا اين عبارات نفرتانگيز گوياي پذيرش خفت و ننگ
نيست؟ گوياي آن نيست كه هدفش فريب مردم در مورد ماهيت نيروي اشغالگر است؟
و يا در جاي ديگر:
"ما متحد و همصدا با حزب كمونيست عراق همه نيروهاي ملي و ميهني عراق را "فرا ميخوانيم كه صلح را حفظ
كرده ،با خويشتنداري عمل كرده ،و با مسايل عاقﻼنه و محتاطانه برخورد نمايند ".ما با حمايت از شيوههاي
مذاكرات دموكراتيك به مثابه تنها راه مشكﻼت موجود و ايجاد توافق بين نظرگاههاي متفاوت و
متضاد ،ضرورت اجتناب از افراطگري ،تعصب و فشار براي تحميل راهكارهاي غيرعادﻻنه و ديكتاتورمآبانه را مورد تائيد
قرار ميدهيم.
ما در پيوند نزديك با نيروهاي ترقيخواه عراق و به ويژه حزب برادر ،حزب كمونيست عراق از هر كوششي براي خاتمه
اشغال نظامي و پايهگيري يك حكومت دموكراتيك مردمي منعكس كننده طيف نيروهاي سياسي و منافع خلقهاي اين
كشور حمايت ميكنيم".
حقيقتا كه چندشآور است .حفظ صلح در كشور اشغالي ،خويشتنداري ،طلب دموكراسي نمودن از گرگها ،يعني پذيرش
يوغ امپرياليسم و استعمار.
در سند ديگري كه حزب توده ايران در نامه مردم شماره  ٦٤٩دوره هشتم سال نوزدهم مورخ سه شنبه  ١٩آذرماه ١٣٨١
تحت عنوان "حزب كمونيست عراق در كنفرانس اپوزيسيون در لندن شركت نخواهد كرد!" به پارهاي مواضع سياسي
اين حزب اشاره ميكند از جمله اينكه حميد مجيد موسي دبيركل اين حزب اظهار داشته است:
"ارجحيت در هر صورت با اينست كه نيروهاي عراقي را در مبارزه با رژيم ديكتاتوري فعال كنيم ،و فقط آنگاه به جامعه
بينالمللي و اعضايش و از جمله اياﻻت متحده مراجعه شود".
و يا
"رابطه با اياﻻت متحده ميبايست برپايه برابري و احترام متقابل كه در راستاي منافع مردم عراق است ساخته شود و نه
برپايه گردن نهادن به "قانون آزادي عراق" و به اجراء در آوردن طرحهاي آمريكا!"
و مجيد موسي براي اينكه آب پاكي بر روي دست كساني بريزد كه مرتب پاي امپرياليسم آمريكا را به عنوان نيروي
اشغالگر و متجاوز به ميان ميكشند و طالب يك مبارزه ميهني ،ملي و ضد امپرياليستي هستند با شعبدهبازي اعﻼم مي-
كند:
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"رهايي از رژيم ديكتاتوري آرمان ماست ،آرمان مردم عراق است ،و اين قابل قبول نيست كه اين را از نظر دور بداريم و
اميدهاي خود را به جنگ آمريكائي ،تجاوز آمريكا و رهايي آمريكايي ببنديم .نه اين ،آن چيزي است كه اپوزيسيون عراق
بايد از آن اجتناب كند".
و يا
"ما همواره آماج اصلي خود را خﻼص شدن از شر ديكتاتوري ،و ايجاد يك آلترناتيو دموكراتيك كه اراده ومنافع مردم را
در برداشته باشد يعني :يك عراق دموكراتيك و واحد ،كه در آن مساله ملي كرد بر اساس فدراليسم حل شود ،معرفي
كردهايم".
در تمام اين بازگوئيها روشن است كه حزب رويزيونيست عراق ،مشكلي با اشغال عراق توسط امپرياليسم آمريكا ندارد.
براي آنها به اعتراف خودشان مبارزه بر ضد ديكتاتوري و استقرار يك حكومت "دموكراتيك" ارجحيت دارد .آنها در
شرايط اشغال كشورشان موافق حفظ صلح و امنيت ،خويشتنداري و مذاكره دموكراتيك هستند تا امپرياليسم آمريكا
حقوق آنها را به رسميت بشناسد و اين مناسبات برپايه برابري و احترام متقابل كه در راستاي منافع مردم عراق است
شكل بگيرد.
اگر قرار باشد ما هر عبارت خيانتكارانه اين حزب و حامي وي حزب توده ايران را تفسير كنيم به دهها صفحه ديگر نياز
داريم ولي نميتوانيم از ذكز نكاتي چند چشم بپوشيم.
امپرياليسم آمريكا با متحدانش به عراق حمله كرد تا مناطق نفوذ خويش را گسترش داده ،خاورميانه را با نظم نوين
تقسيم كند ،منابع اوليه اين كشورها و ثروتهاي آنها را غارت نمايد و پايگاههاي نظامي خويش در منطقه را تحكيم كرده
و يا گسترش دهد .امپرياليسم آمريكا هرگز براي استقرار دموكراسي به اين كشورها و يا به عراق نيآمده است .امپرياليسم
آمريكا تاريخي مملو از چرك و خون دارد كه از كثيفترين ديكتاتورها و مستبدان جهان دفاع كرده است .سرنگوني صدام
حسين ماهيتا براي رفع ديكتاتوري و استقرار دموكراسي نبوده بلكه براي نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي عراق بوده
است .حزبي كه تمام اين واقعيات را جعل كند عامل امپرياليسم است و نه نماينده طبقه كارگر عراق .يك حزب
كمونيستي بايد به بسيج مردم كشورش براي اخراج تجاوزكاران با قهر انقﻼبي بپردازد .مردم را بسيج كند تا در يك
مبارزه انقﻼبي پوزه امپرياليسم را د رمنطقه به خاك بمالند .شعار مبارزه براي آزادي ملي و اخراج تجاوزكاران بايد در
سرلوحه همه خواستها اين حزب قرار گيرد و ساير مشكﻼت و مسايل عراق بايد به تبع حل اين تضاد اساسي حل گردد.
حزب "كمونيست" عراق و حزب توده ايران مشتركا اين واقعيات را رد ميكنند و امپرياليسم آمريكا و تجاوز وي را تائيد
مينمايند .كُردهاي عراقي همدستان صهيونيسم و امپرياليسم در تجاوز به عراق بودند و لذا نيروهاي متحد خلق نيستند،
نميتوان از افشاء آنها كه در پي ايجاد اسرائيل دوم در منطقه هستند چشم پوشيد و بدون تحليل مشخص از شرايط
مشخص خود را در پشت روپوش "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" پنهان كرد .حزب رويزيونيست عراق و حزب
توده ايران به آرايش امپرياليسم و تهي كردن مفاهيم اجتماعي از مضمون طبقاتي آن مشغولند .آنها رابطه مبارزه ضد
امپرياليستي و دموكراتيك را از هم جدا ميكنند تو گوئي ميشود در تحت اشغال عراق توسط امپرياليسم حكومت
دموكراتيك بر سر كار آورد ،بدون آنكه امپرياليستها را طرد نمود .در تحليلهاي اين حزب مرز دوست و دشمن روشن
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نيست .پرت و پﻼ گفتن در مورد دموكراسي و ديكتاتوري و احترام متقابل بيكديگر ،خويشتنداري و حفظ امنيت و صلح
به صورت كلي و انتزاعي ،غيرطبقاتي و بدون پايه اجتماعي ،بدون اينكه به مردم نشان داده شود چه كسان و كدام طبقه
اجتماعي در عراق مدافع ديكتاتوري و اشغال و چه كسان و طبقاتي نماينده دموكراسي در عراق ميباشند ،سخنان مفت
و فاقد ارزش است و تنها براي فريب مردم بر زبان آورده ميشود .هم جرج بوش هوادار دموكراسي و ضد ديكتاتوري
صدام حسين است و هم نيروهاي انقﻼبي در عراق .با اين تفاوت كه ماهيت دموكراسي جرج بوشي و مخالفت ضد
ديكتاتوري وي عميقا طبقاتي و بر ضد مصالح ملت و طبقه كارگر عراق است .مردم عراق نميخواهند ديكتاتوري صدام
حسين را با ديكتاتوري يك نوكر آمريكا تعويض كنند.
به نقل از »نامة مردم« ،شمارة  ١٦ ،١٠٢٠اسفندماه  ١٣٩٥به مصاحبه ٔ◌ »نامه ٔ◌ مردم« با نماينده ٔ◌ رهبري حزب
كمونيست عراق اشاره ميكنيم كه آينده ٔ◌ دموكراسي در عراق را در گرو بازسازي همهجانبه ٔ◌ كشور بر شالودهاي نوين
ميداند.
نماينده حزب توده پرسشهائي را مطرح كرده كه از طرف نماينده حزب "كمونيست" عراق پاسخ داده شده است و از
جمله ميتوان به پرسش و پاسخ زير توجه كرد:
"...
س :كنگره ٔ◌ حزب كمونيست عراق در ماه دسامبر )آذر( برگزار شد .برآمدهاي عمده ٔ◌ اين كنگره چه بود ،و مبارزه ٔ◌
حزب در كوتاهمدت و ميانمدت بر روي چه هدف يا هدفهايي متمركز خواهد بود؟
ج :دهمين كنگره ٔ◌ سراسري حزب ما در روزهاي اول تا سوم دسامبر) ١١تا  ١٣آذر( در بغداد و با شعار »تغيير ...به سوي
يك دولت فدرال مدني دموكراتيك و عدالت اجتماعي« برگزار شد .در اين كنگره در مورد سند چشمانداز حزب براي
تغيير از راه در پيش گرفتن يك بديل مدني دموكراتيك بحث و گفتگو شد.
تغييرهاي مورد نظر ما فقط از راه برقراري نظامي از يك بديل سياسي امكانپذير است كه بتواند انحصار قدرتي را كه
صرفاً مبتني بر هويتهاي ثانويه و بازتوليد آنهاست در هم بشكند .بديل مدني دموكراتيك مورد نظر ما ضامن بازسازي
اقتصاد ،اجتماع ،و دولت بر شالودهاي نوين خواهد بود؛ دولتي اساساً بر پايه ٔ◌ اصل شهروندي ،كه همه ٔ◌ شهروندانِ آن
بدون تبعيض جنسيتي ،نژادي ،قومي ،ديني ،فرقهيي ،انديشهيي ،عقيدهيي ،يا تبعيض به خاطر رنگ پوست يا موقعيت
اقتصادي و اجتماعي ،از برابري حقوق برخوردارند .چنين دولتي متشكل از نهادها و قوانيني خواهد بود كه با برقراري
تأمين اجتماعي جامع ،و بنابراين تحقق حد معقولي از عدالت اجتماعي ،زندگي شايستهاي را براي شهروندان فراهم
ميكند و بر پيوند متقابل ميان دموكراسي سياسي و دموكراسي اجتماعي تأكيد دارد.
حركت در مسير تغيير و اصﻼح واقعي و برقراري دولت مدني دموكراتيك فدرال كه ضامن عدالت اجتماعي باشد مستلزم
مبارزهاي پيگير و جمعي است تا بتوان به تحقق تغيير مطلوب در توازن نيروهاي سياسي به سود پروژه ٔ◌ تغيير و
هواداران آن دست يافت .با ايجاد يك جنبش دموكراتيك مدني قدرتمند ،برقراري ائتﻼفهاي ملّي فرافرقهيي ،و بسيج
طيف گستردهاي از نيروهايي كه هوادار اصﻼح و تغيير هستند ميتوان به اين هدف رسيد .در اين روند و تﻼش ،ما بايد
نقش نيروهاي دموكراتيك را تقويت كنيم ،به ايراد فشار مسالمتآميز و سازمانيافته و اصولي تودهيي از درون جامعه
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ادامه دهيم ،و صفوف جنبش را با جذب قشرهاي مردمي بيشتر ،گستردهتر كنيم .مبارزه با فساد عامل مهمي در اين
پيكار است .عﻼوه بر همه ٔ◌ اينها ،آماده شدن براي انتخابات پارلماني و استاني آتي اهميت دارد.
انجام دادن اين وظايف مستلزم تﻼش و كوشش بيشتر در راه تقويت حزب كمونيست عراق و سازمانهاي آن ،بهبود
كاركرد آن در همه ٔ◌ ردهها ،ساختن شبكهاي گسترده براي ارتباط با تودهها ،و دفاع كردن از منافع زحمتكشان
است)".همه تاكيدات از توفان(
نفي ماهيت دولت و نقض درك علمي از دولت ،پرگوئيهاي رديفشده و بدون مضمون طبقاتي كه به خوبي ميتواند از
دهان هر حزب بورژوائي و يا مشتي شارﻻتانهاي سياسي هم بيان شود .به گوشه قباي كسي هم برنميخورد .اين
عبارات طوﻻني براي آن پشت هم سرهمبندي شده تا چيزي گفته نشود .نه از طبقه كارگر سخني در ميان هست و نه از
مبارزه مردم بر ضد امپرياليسم و اشغالگران .اگر حزبي بخواهد انقﻼبي باشد ،حتي اگر نخواهد خود را كمونيست معرفي
كند ،بايد از استقﻼل عراق و اخراج امپرياليستها و نيروهاي ارتجاعي منطقه سخن بگويد .بايد وقتي از منافع زحمتكشان
صحبت مي كند اين منافع را در شرايط كنوني عراق بطور مشخص بيان كند و خواستههاي زحمتكشان را برشمرد و نه
اينكه خود را پشت عبارت " تحقق حد معقولي از عدالت اجتماعي" پنهان نمايد .بايد روشن كند "بديل مدني
دموكراتيك" چه نوع حكومتي است .سوسيال دموكراتيسم ارتجاعي از سراپاي اين جمﻼت ميبارد.
حزب رويزيونيست عراق و حزب رويزيونيست توده ايران تمام مرزهاي مبارزه اجتماعي را مخدوش ميكنند تا از
"دموكراسي ناب" و غير طبقاتي حمايت كرده باشند ،آنها خواهان "بديل مدني دموكراتيك" هستند كه محصول جنبش
دموكراتيك مدني!!؟ توسط شهروندان ميباشد و معلوم نيست چه شكل و شمايل عجيب و غريبي خواهد داشت .در
فرهنگ امروز نام اين بديل دموكراتيك ،انقﻼب مخملي است كه اطاقهاي فكري "سوروس" انديشمند و ميلياردر
آمريكائي آنرا در همه جا اجراء ميكنند .آنها در پي نفي ماهيت تجاوزگرانه و ضد بشري امپرياليسم هستند و ميخواهند
وي را تطهير كنند و از مفاهيم روشن اجتماعي در مبارزه طبقاتي كه چراغ راه همه انقﻼبيون بود ،يك توده بيشكل و
ابري چشمكوركن و محيطي غير طبقاتي سرهم بندي كنند .اين روش همه رويزيونيستهاست.
رهبري رويزيونيست حزب توده عراق در صحنه سياسي در قبال تغيير حكومت صدام حسين) (Regime Changeدر
كنفرانس لندن در سال  ٢٠٠٢حضور داشت و درهم صدائي با آمريكا و انگليس پايه و اساس يك سياست بشدت جنگ-
طلبانه

در

را

پيشگرفت.

راديو بي بي سي در نوامبر  ٢٠٠٢به نقل از مصاحبهاي كه مجيد موسي با روزنامه الشرق اﻻوسط در تاريخ  ٢٨نوامبر
 ٢٠٠٢انجام داده بود ،نوشت:
"يك مقام برجسته حزب كمونيست عراق ،در واكنش به سفر و ديدار يك گروه از اپوزيسيون عراقي به بغداد و گفتگوها
با رهبري عراق]دولت صدام[ اظهار داشت كه اين گروه ،اعضاي متنفذي در ميان اپوزيسيون عراقي نيستند .مجيد
موسي ،مقام رسمي حزب كمونيست]عراق[ ،ميگويد آنچه كه مورد نياز ماست تغيير رژيم در عراق ميباشد ،نه
مﻼحظاتي چون اصﻼحات از درون]رژيم[.
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موسي نظر اپوزيسيون را جنگ عليه عراق و احتمال انتصاب يك فرماندار نظامي در عراق توصيف كرد)".تكيه از توفان(.
در اين زمينه مجله  ،Foreign Policy in Focusنيز در شماره ژانويه  ٢٠٠٣خود نوشت:
"حتي مجيد موسي ،دبيركل حزب كمونيست عراق ،كسي كه مخالف جنگ است ،ميگويد كه براي خﻼص شدن از شَرّ
صدام ،هيچ راهي بجز]بدون وجود[ آمريكائي ها وجود ندارد٢".
مجيد موسي ،دبيركل حزب رويزيونيست عراق ،پس از اشغال نظامي عراق توسط امپرياليستها ،عليرغم شعارهاي لفظي
در مخالفت با اشغال نظامي آمريكا و انگليس ،در عمل با شركت و حضور خود در نهاد "شوراي حكومتي" تاسيس شده
توسط اشغالگران آمريكايي -انگليسي به سياستهاي متجاوزين پاسخ مثبت داد .احراز پست وزارت فرهنگ از سوي اين
حزب در همين دوران ،بخش ديگري از پاسخ مثبت به تجاوزگران امپرياليست بود .رهبري اين حزب در گفتارهاي خود
نه تنها هيچگاه خواهان خروج فوري نيروهاي اشغالگر از عراق نشده است ،بلكه در ميان هواداران خود ميگويند كه
خروج نيروهاي آمريكايي سبب جنگ داخلي خواهد شد.
حال نگاهي به بيانيه حزب رويزيونيست عراق بيندازيم كه تجاوز آمريكا به عراق را مورد تائيد قرار داده است و اين سند
را خود حزب توده ايران منتشر كرده و تا به امروز نيز از سياست حزب رويزيونيست عراق حمايت ميكند:
"بيانيه هيئت سياسي كميته مركزي حزب كمونيست عراق
در آخرين لحظاتي كه ”نامه مردم“ آماده انتشار ميشد اطﻼعيه مورخ  ٢٣فروردين هيئتسياسي كميته مركزي حزب
كمونيست عراق به دفتر ”نامه مردم“ رسيد كه نظر به اهميت آن بخشهايي از آن را در اينجا درج مي كنيم.
در اين بيانيه آمده است كه ”دستهاي جنايتكار ،بنائي نمادين و تاريخي ،يعني پل صرافيه را در بغداد مورد هدف قرار
دادهاند كه در اواسط قرن ميﻼدي گذشته ساخته شده است .به نظر ميآيد كه هدف جنايتكاران قطع شريان حياتي و
ارتباطي بوده است كه دو بخش پايتخت زيباي ما را به هم پيوند ميزند)“.آمريكا موزه باستاني عراق را غارت كرده است
صداي اين خودفروختهها در نيآمده است-توفان(
بيانيه ميافزايد” :دشمنان آزادي و دموكراسي كه دستشان به خون مردم ما آلوده است به همين اكتفا نكردند ،و پارلمان
را نيز مورد حمله قرار دادند .اين عمل جنايتكارانه پيام روشني داشت ،و هدف آن اخﻼل در روند سياسي جاري و در
مركز آن ،نهاد قانون گذاري كشور بود)“.به زبان روشن دشمنان آزادي و دموكراسي در عراق امپرياليستهاي اشغالگر
نيستند كه كمونيستها بايد براي كسب استقﻼل ملي بر ضد آنها مبارزه كنند-توفان(.
”در هر دو جنايت انجام شده ،مردم بي گناهي زخمي و كشته شدند ،كه فهرست طوﻻني قربانيان تروريستها را
طوﻻنيتر ميكند ،كه به رغم همه ادعاها و تﻼشها ،براي مخفي كردن نقشهها و هدفهاي واقعيشان ،مردم ما را
بيرحمانه هدف قرار ميدهند).يك ميليون كشتار امپرياليستها در عراق رقم ناچيزي ظاهرا براي رهبري حزب
رويزيونيست عراق است كه گويا با گناه كشته شدهاند-توفان(.
٢

"Even Hamid Majid Musa, secretary general of the Iraqi Communist Party, who opposes the war,
"says that "there is no way to get rid of Saddam Hussein without the Americans.
۱۱۰

ما ضمن محكوم كردن اين اقدامهاي خائنانه و نفرت برانگيز ،ترديدي نداريم كه اين اَعمال ،عزم و اراده ميهنپرستان
عراقي را ،با هر گرايش و وابستگي]سياسي و سازماني[ ،جزمتر و راسختر خواهد كرد تا براي غلبه بر دشواريها و موانع،
براي شكست دادن تروريستها و قاتﻼن و همدستان و شركاي جرم آنها ،تﻼشهايشان را با هم هماهنگ كنند و
متحد شوند .مردم ما كه پيشينه مقاومت در برابر بيرحمترين ديكتاتوري ،در تاريخ نوين بشر ،را دارند ،امروز نيز اگر
نيروهايشان را با هم بپيوندند ،قادر به از ميان برداشتن جنايت دشمنان زندگي خواهند بود؛ خواهند توانست امنيت و
ثبات را دوباره برقرار كنند و با گام هايي استوار به سوي ساختن عراقي نوين كه عاري از صداميسم ،افراطي گرايي
اسﻼمي ،كوته نظري فرقه گرايانة مشمئز كننده و ميليشياي خارج از كنترل به پيش بروند)“.تكيه از توفان(.
البته مشمئز كنندهتر از اين وجود ندارد كه كسي اشغال عراق و تجاوز به كشورش را تحت عنوان اينكه ما بايد عليه
صداميسم و ...مبارزه كنيم از سوي مبارزه برضد اشغالگران امپرياليسم منحرف كند و آرزوي استقرار امنيت و ثباتي را
داشته باشد كه امپرياليستها برايش به ارمغان آوردهاند .اين حزب خائن در همدستي با امپرياليسم ،رژيم مستبد صدام
حسين را سرنگون ساخت و بر نظريات خانم مادلين آلبرايت امضاي تائيد گذارد .حزب توده ايران كه آسمان و ريسمان
بهم ميبافد ،از سياستهاي اين حزب خود فروخته حمايت ميكند .همين نمونه مجددا نشان ميدهد كه رويزيونيستهاي
حزب توده ايران در عامگوئي و كليگوئي براي فريب مردم ناچارا به ادبيات ماركسيست لنينيستي متوسل ميشوند ،ولي
آنجا كه بايد به صورت مشخص نظر داد ،همان سياست امپرياليستها در عراق ،ليبي و سوريه را تائيد ميكنند.
اين حزب در زمان تجاوز امپرياليسم آمريكا به عراق كه حق حاكميت ملي كشور عراق را از بين برد و نقض آشكار
منشور ملل متحد بود ،با همان بيپرنسيپي رويزيونيستي در پشت سر حزب توده رويزيونيستي عراق قرار گرفت كه با
دسته گل به استقبال امپرياليسم آمريكا رفته بود و از سرنگوني صدام حسين به دست امپرياليسم و نيروي اشغالگر
حمايت كرد .آنها همان دوپهلوگوئي و روشن نكردن خطوط عمده مبارزه را در ارزيابي از تجاوز به ليبي و سوريه به كار
بردند و اين سياست رويزيونيستي را تا به امروز نيز ادامه ميدهند .آنها در مورد تجاوز به ليبي كه به نام استقرار
دموكراسي و حقوق بشر از جانب امپرياليستها مطرح شد ،بيكباره به ياد ديكتاتوري معمر قذافي افتادند -توگوئي كه
معمر قذافي به ناگهان بعد از فروپاشي شوروي ديكتاتور شده است؟ و قبﻼ كه متحد شوروي بود "انقﻼبي" محسوب
ميشد .آنها نوشتند:
" اياﻻت متحده و متحدان ناتويي آن با سوار شدن بر موج اين قيامهاي مردمي ،به منظور به انحراف كشاندن آنها ،با
همين هدف و با بهرهگيري مزورانه از تظاهرات مردم برضد رژيم ديكتاتوري معمر قذافي ،مداخله نظامي در ليبي را
سازمان دادند .اين مداخله نظامي نواستعمارگرانه ،كه با تفسير غيرقانوني مصوبه شماره  ١٩٧٣شوراي امنيت سازمان ملل
و زير پوشش دخالت بشردوستانه و بهاصطﻼح براي جلوگيري از عمليات نظامي رژيم حاكم بر ضد شهروندان معترض،
صورت گرفت ،پس از  ١٠ماه بمباران شهرها و منطقههاي مسكوني ليبي از سوي نيروهاي ناتو ،كشتار بيش از  ٥٠هزار
نفر ،و بر اريكه قدرت نشاندن نيروهاي ارتجاعي حامي امپرياليسم ،مرحله ٔ◌ به لحاظ كيفي جديدي در تحولهاي منطقه
را رقم زد .حضور و شركت مستقيم و پر رنگ نيروهاي نظامي انگلستان و فرانسه در طراحي و اجراي مداخله نظامي در
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ليبي با هدف تغيير رژيم اين كشور از يك سو ،و نقش برجسته اتحاديه عرب و كشورهايي نظير عربستان سعودي ،قطر،
و تركيه در مشروعيت بخشيدن به سناريوي به سقوط كشاندن دولت ليبي از سوي ديگر ،نمايشگر صف بندي نيروهاي
ارتجاعي در موازنه قوا در منطقه خاورميانه است)".همه جا تاكيد از توفان(.
خواننده با مطالعه اين پرگوئي متناقض كه هر لحظه بشود تفسير مورد عﻼقه خود را از آنها بهدرآورد ،سرانجام نميفهمد
تجاوز به ليبي در خدمت مردم ليبي و براي پايان دادن به ديكتاتوري معمر قذافي بوده و بايد مثبت ارزيابي شود و يا در
خدمت سياست ناتو و پيشنهادات راهبردي خانم مادلين آلبرايت با هدف ايجاد بلبشو ،فريب مردم ليبي و غارت اين
كشور صورت گرفته است؟ و آيا كمونيستها بايد از اين تجاوزات مانند آقاي مجيد موسي حمايت كنند؟ اگر "قيام مردم"
ليبي برحق ،دموكراتيك و انقﻼبي بوده و هدف اين جنبش استقرار يك بديل دموكراتيك ،مدني!!؟ بر تارك سرنگوني
رژيم ديكتاتوري معمر قذافي بوده است ،پس چرا بايد به ايجاد مناطق امن و مناطق ممنوعه پرواز ،براي ممانعت از پرواز
هواپيماهاي نظامي دولت قانوني ليبي ايراد گرفت؟ مگر نه اين است كه نابودي اين هواپيماها مانع از "سركوب
شهروندان معترض" و "قيام مردمي" كه امپرياليستها بر سرش سوار شدهاند ،ميشده است؟ .حزب توده ايران چون
مسحور دموكراسي ناب است ،نميفهمد كه تائيد تجاوز به حقوق ملل ،يعني حمايت از امپرياليسم و استعمار و اين كليد
حل همه مسئله چه در مورد عراق ،چه افغانستان ،ليبي و چه سوريه و يا هر كشور ديگري در آينده است .اينكه در اين
كشورها حكومتهاي ارتجاعي و مستبد بر سركارند ،امر جديدي نيست .اين حكومتها دهها سال است كه در اين كشورها
مستقرند و همه آنها نيز همدستان روسيه قبل از فروپاشياش بودهاند .به بهانه نقض حقوق بشر ،استقرار دموكراسي،
حمايت از حقوق "شهروندانِ معترض" و يا "موج قيام مردمي" نميشود تجاوز امپرياليستي را مورد حمايت و تائيد قرار
داد .مبارزه مردم هر كشور بر ضد رژيمهاي حاكم در آن كشورها يك مبارزه داخلي است و دول امپرياليستي حق دخالت
در امور د اخلي كشورها را به بهانههاي ساختگي و اختراعي و عوامپسند ندارند .حزب توده ايران كه در مورد عراق
لغزيده است ،در مورد ليبي نيز ناچارا به همان راه ميرود و سرانجام در مورد سوريه مينويسد:
"در برخي از اين كشورها ،رژيمهاي وابسته و سركوبگر حاكم با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در مورد انجام
اصﻼحاتي ظاهري و از باﻻ از يك سو ،و بسيج نيروهاي نظامي و سركوبگر از سوي ديگر ،سعي به غلبه بر جنبشهاي
مردمي داشتهاند .در سوريه نيروهاي واپسگراي اسﻼمي و محفلهاي وابسته و مورد حمايت مستقيم عربستان سعودي،
قطر ،و تركيه ،و در هماهنگي با كشورهاي امپرياليستي ،سعي كردند و موفق شدهاند كه مبارزه برحق مردم براي
اصﻼحات عميق دموكراتيك و تغييرهاي پايهاي اقتصادي به نفع زحمتكشان را از مسير خود منحرف سازند .مقاومت
بشار اسد ،رئيس جمهوري سوريه ،در برابر خواست مردم براي انجام اصﻼحات دموكراتيك ،و در پيش گرفته شدن
سياست سركوب خونين جنبش مردمي از سوي دولت مستبد حاكم ،به طور عملي عرصه را براي نيروهاي ارتجاعي و
راستگرا هموار كرده است تا در هماهنگي با امپرياليسم ،كشور را به آستانه جنگ داخلي بكشانند)".تكيه همه جا از
توفان(.
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در اين پرگوئي و دو پهلوگوئي كه در مغايرت كامل با ارزيابي عمومي و تحليل جهاني حزب توده است ،تنها يك حقيقت
وجود دارد كه رژيم بشار اسد سركوبگر و غيردموكراتيك بوده است .ولي همين رژيم سركوبگر ،سالها همدست سوسيال
امپرياليسم شوروي بود و به آنها پايگاه نظامي داده بود و هرگز نيز مورد انتقاد حزب توده ايران قرار نداشت .ولي بحث
امروز سوريه يك بحث دانشگاهي بر سر سركوبگري رژيم اسد نيست .بر سر اين است كه امپرياليستها براي دخالت در
امور داخلي سوريه به دسيسه در اين كشور دست زده ،آدمكش و مزدور از اقصي نقاط جهان بسيج كرده ،تك تيرانداز
دستآموز به آنجا فرستادهاند .سفير آمريكا و فرانسه بر خﻼف پيمانها و عرف بينالمللي در نمايشات ساختگي و
اعتراضي اين اپوزيسيون ارتجاعي با بيشرمي و مداخلهگرانه شركت كرده بر ضد رژيم مشروع بشار اسد سخنراني مي-
كنند و مزدور به درون سوريه گسيل ميدارند تا جنايات اسﻼمگرايان وارداتي را "جنگ داخلي" و "مبارزه مردم سوريه
براي دموكراسي" جا بزنند .اين اجراي همان سياست خانم مادلين آلبرايت است .هيچ فرد سوري با شرفي حاضر نيست
كشورش را با بمبگذاري در هنگام شكست ،عقبنشيني و ترك ميدان مخاصمه تخريب كند و خانههاي مردم را با
مينگذاري خراب نمايد و مردم را به صف كرده سر ببرد .حزب توده در واقع از تروريستها دفاع ميكند كه گويا آنها
"مردمِ فريب خورده سوريه" هستند و با اين شبههپراكنيها ،تجاوز امپرياليستها به سوريه را توجيه ميكند و راه گريز را
براي فرار از همه طرف به سبك اپورتونيستي بازميگذارد .در مورد سوريه هم وضع مانند عراق و ليبي ميباشد .رژيم
بشار اسد داراي هر ماهيت سركوبگرانهاي هم كه باشد ،كشور مستقلي است كه كسي به بهانههاي گوناگون ،حق تجاوز
به اين كشور را ندارد .امپرياليستها كه بدترين تروريستها هستند ،نميتوانند مبشر آزادي و ناجي بشريت به حساب آيند و
از اين حق ويژه برخوردار گردند كه با نقض حقوق ملل ،رژيمهاي نامطلوب خويش را كه نوكرشان محسوب نميشوند،
تغيير دهند و مضحك اينكه كمونيستها بر اين حق ويژه به بهانه "استبداد" ،مهر تائيد بزنند و آنها را مبشر آزادي معرفي
كنند.
حزب رويزيونيستي توده ايران در مورد ايران نيز همين سياست نه سيخ بسوزد و نه كباب را دنبال ميكند و برنامهاش پر
از عبارات متناقض است تا برحسب سير رويدادها به عبارت مناسب مندرج در برنامه استناد كند .آنها در صفحه  ٦٦تحت
عنوان "از كدام راه؟" و در صفحه  ٦٩برنامه تحت عنوان "آينده ميهن ما ،در گرو مبارزه مشترك همه آزاديخواهان در
راه تحولي بنيادين است ".چنين ميآورند:
"حزب ما ،ضمن محكوم كردن تحريمها و مخالفت قاطع با آن ،سياستهاي ضدملي و مغاير با منافع ملي دولت كودتا و
وليفقيه را عامل تشديد فشار بر كشور و پايمال شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران تلقي ميكند .به عﻼوه،
اين واقعيت نيز آشكارتر شده است كه ،دولت نامشروع كودتا توانايي و گرايش به تأمين منافع ملي و تضمين حقوق
بديهي كشور در زمينه انرژي هستهاي و كسب فنآوري آن در همكاري سازنده و مثبت با جهان را نداشته و ندارد .در اين
زمينه ،حزب ما ،ضمن مخالفت قاطع با تحريم و مداخله كشورهاي امپرياليستي ،بر ضرورت اتحاد عمل براي بركناري
دولت ضدملي كودتا به روشني تاكيد كرده است)".تكيه از توفان(.
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حزب توده ايران زورگوئي امپرياليستها و سازمان ملل متحد همدست آنها را ،نسبت به حق مسلم ايران در عرصه غني-
سازي اورانيوم كه حق مسلم وليفقيه نيست ،بلكه حق مسلم و قانوني كشور و مردم ايران است را ،برحق و قانوني جلوه
ميدهد و با مخدوش كردن مرزها ،گناه اين زورگوئي اقتصادي ،سياسي و تهديدهاي نظامي و خرابكاري و تروريسم
امپرياليستها كه پايمال كردن منافع و حقوق ايران را مد نظر دارند و به آن نيز عمل ميكنند را ،به پاي جمهوري
اسﻼمي مينويسد .اين استبداد وليفقيه و يا ديكتاتوري صدام حسين ،معمر قذافي و بشار اسد كليد سحرآميزي شده
است كه همه قلدريها و تجاوزات ضد بشري امپرياليستي تائيد و توجيه شوند .به نظر حزب توده ايران "وليفقيه"
"عامل  ...پايمال شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران" است و گويا اگر در ايران يك حكومت انقﻼبي
سوسياليستي بر سر كار بود امپرياليستها حقوق ملت ايران را به رسميت ميشناختند .پرسش اين است كه چرا حقوق
مسلم و قانوني مردم كره شمالي را به رسميت نميشناسند؟ .در نوشتار بعدي بازهم استبداد وليفقيه و نه جمهوري
اسﻼمي را وسيلهاي كردهاند كه تهديدات و مداخﻼت نظامي امپرياليستها را توجيه كنند .پرسش اين است كه چرا اين
"دشواريهاي فراوان اجتماعي ،اقتصادي ،اختناق سياسي" در عربستان سعودي ،اين كشور را با "خطرهاي جدي مداخله-
هاي نظامي كشورهاي امپرياليستي" روبرو نميكند؟ حال به نقل قول توجه كنيد:
"بيش از سه دهه حاكميت رژيم وﻻيت فقيه)چرا وﻻيت فقيه؟ در ايران رژيم سرمايهداري جمهوري اسﻼمي بر سركار
است-توفان( ،كشور ما را با دشواريهاي فراوان اجتماعي ،اقتصادي ،اختناق سياسي ،و خطرهاي جدي مداخلههاي نظامي
كشورهاي امپرياليستي و درگيريهاي فاجعهبار نظامي روبهرو كرده است.".
روشن است كه حزب توده ايران به طور مصنوعي در توجيه تبليغات دروغين امپرياليستي عﻼمت تساوي ميان استبداد
داخلي و تهاجم امپرياليستي قرار ميدهد تا اين شبهه را در افكار القاء نمايد كه علل تجاوزات امپرياليستها نابودي
ديكتاتورها و استقرار حقوق بشر و دموكراسي در اين كشورهاست .حزب توده سوراخ دعا را گم كرده است ،وقتي به
صورت عام و كلي صحبت ميكند كه به كسي بر نميخورد ،واقعبيني را به عاريه ميگيرد ،ولي آنجا كه برخورد مشخص
ميشود ،جزء را در پرتو كل قرار نميدهد و رابطه عام و خاص را مخدوش ميكند .به جاي محكوم كردن تجاوز
نيروهاي خارجي ،دلش براي دموكراسي ناب و مبارزه "مردم فريب خورده" ميسوزد .يك سياستمدار بايد احمق و خائن
باشد كه سرنوشت كشورش را منوط به تصميم يك مشت مردم "دموكرات" و "فريب خورده" بدهد .رويزيونيستهاي
حزب توده ملغمهاي از مقوﻻت "ديكتاتوري"" ،دموكراسي"" ،حقوق بشر"" ،عدالت اجتماعي"" ،حق حاكميت ملي"
و ...پشت سرهم رديف كردهاند كه حدود و ثغور آنها و جنبه طبقاتي آنها و اهميت و مقام سياسي آنها در شرايط مشخص
روز روشن نيست .اين شيوه بحث فقط بندبازي سياسي است .كمونيستها در دوران امپرياليسم از حقوق ملتها يعني حق
حاكميت ملي آنها صرفنظر از نوع حكومتشان دفاع ميكنند .اين دفاع مبارزهاي بر ضد استعمار و امپرياليسم و مبارزهاي
ملي براي حفظ صلح و مخالفت با تجاوز و اشغال است .دموكراسي و حقوق بشر مقولههاي طبقاتي بوده كه مردم هر
كشور در درون كشور خود براي تحقق آن بايد مبارزه كنند .مجاز نيست همه اين مقوﻻت را همرديف كنيم و چنين
جلوه دهيم كه همه آنها در هر شرايطي همتراز و همسنگ هستند .با تجاوز و اشغال و سركوب كشورها و نقض حقوق
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ملل هرگز دموكراسي زاده نشده و حقوق بشر متحقق نميگردد .هر حزب و سازماني كه عكس اين حقايق را تبليغ كند
و يا در اين عرصههايِ روشن ،ابهام بيآفريند ،همواركننده جاده ،براي غارت و تجاوز امپرياليستي است.
تحليل مشخص اوضاع سياسي جهان به ما چه ميآموزد؟ امپرياليستها افسارگسيخته در پي ايجاد نظم نوين جهاني و
تقسيم جغرافياي سياسي جهان بر اساس توازن قواي جديد و منافع فوري و آتي خويش هستند .اين مضمون سياسي
مبارزهاي را تعيين ميكند كه اكنون در حال تكوين است .هر رويدادي كه در جهان صورت ميگيرد بايد در پرتو اين
واقعيت كه تعيين كننده مضمون سياسي جهان است مورد بررسي قرار گيرد .اگر حزبي اين توانائي تحليل را نداشته باشد
و به اين تصور غيركمونيستي دامن زند كه گويا دنيا به سمتي پيش ميرود كه ميخواهند "حقوق بشر" را متحقق
گردانده و "دموكراسي را نهادينه" كنند و برضد مستبدان مبارزه نمايند ،به مبلغ امپرياليسم بدل شدهاند.
كمونيستها با تحليل از شرايط مشخص سياسي جهان حاضر نيستند از هر حركتي كه پرچم دروغين "حمايت" از
"حقوق بشر" را بر ميافرازد و يا "دموكراسي" را بر پيشاني خويش مينويسد به حمايت برخيزد .در اوضاع سياسي
كنوني جهان هر حركت و جنبش انقﻼبي و دموكراتيك بايد خواست مبارزه بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم به عنوان
بزرگترين تروريستها و ناقضان حقوق بشر و سركوبگران دموكراسي در جهان را مطرح كند .هيچ جنبشي به صرف حضور
"تودهها" در صحنه و طرح خواستهاي "بيآزار" تحقق "حقوق بشر" و استقرار "دموكراسي" ،بدون دارا بودن اين
مضمون سياسيِ مترقي قابل دفاع نيست .تضاد اساسي و عمده ،تضاد ميان امپرياليسم ،صهيونيسم از يك طرف و
خلقهاي جهان و دول مستقل جهان و حق حاكميت ملي اين كشورها در طرف ديگر است .هر تحول و خواست ديگر را
بايد در پرتو اين تضاد اساسي مورد بررسي قرار داد .اين همان مسئله اساسي در سياست خارجي حزب توده ايران است
كه از مبارزه انقﻼبي و ضد امپرياليستي و قهرآميز ميگريزد و ميخواهد خودش را پشت مفاهيم عمومي ،بيضرر و همه-
پسند مخفي كند و مبلغ راه "گذار مسالمتآميز" و برجستهكردن "راه عدم توسل به قهر" باشد.
با همين درك است كه حزب توده ايران در صفحه  ٥٠برنامه خويش وقتي از "مبارزه جهاني بشريت مترقي ،در راه صلح
و ترقي" صحبت مي كند آنرا از مبارزه طبقاتي جدا كرده به كلمات بيروح تبديل كرده و ميطلبد:
"مبارزه در راه تامين حقوق بشر در تمامي كشورهاي جهان ،نفي و طرد حكومتهاي ديكتاتوري".
خواننده در اين خواست ،تمام روح تجاوز به عراق ،ليبي و سوريه را ميبيند كه از حقوق بشر ،دموكراسي و طرد
ديكتاتوري و حاكميت ملي مفاهيمي مخدوش و بدون حدود و ثغور ساخته ميشود كه به جاي روشن كردن آن براي
مردم ،آنها را به سردرگمي و بيان اديبانه كليات فراميخواند .شما از هر طرف مچ اپورتونيستها را ميگيريد باز راه فراري
براي خود باقي ميگذارند.
حزب توده در همان صفحه از جمله ميآورد:
"اميدهاي واقعي)منظور اعتراض مخالفان نئوليبراليسم اقتصادي در "سياتل" و جنبش "اشغال والاستريت" است-
توفان( ،به ممكن بودن ساختمان جهاني ديگر را افزايش داده است .برآيند اين نيروها و جنبشها ،تواني بالقوه براي نفيِ
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كامل سرمايهداري نوليبرال و عقب راندنِ »جهاني شدن « را در خود دارد .خواستهاي اساسي اين برآيند كلي جنبش
جهاني ،كه حزب توده ايران خود را بخش جداييناپذيري از آن ميداند ،را ميتوان در مشخصههاي زير خﻼصه
كرد):تاكيد از توفان(
•پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري ،با بيعدالتي اجتماعي  -اقتصادي ،بهره كشي ،استعمار و برتري نژادي و
جنسي؛
•مردمي كردن)دموكراتيك كردن( رابطههاي اقتصادي  -سياسي بينالمللي؛
•تقويت سازمان ملل با محتواي دموكراتيك از طريق تغيير اساسي در رابطههاي حاكم بر سازمان ملل ،تأمين حقوق
كشورهاي در حال رشد... ،
•منحل كردن همه پيمانهاي نظامي منطقهاي ،به ويژه پيمان تجاوزگر »ناتو«؛
•پايان دادن به نظاميگري ،جلوگيري از مداخله در امور داخلي كشورهاي مستقل ،و برچيدن پايگاههاي نظامي خارجي
در سطح جهان؛
•ايجاد زمينههاي عيني براي خلع سﻼح جهاني ،و نابودي سﻼحهاي مخرب هستهاي ،ميكروبي ،و شيميايي؛
•لغو بدهيهاي فاجعهبار فقرزدهترين كشورهاي در حال توسعه ،كه در حال حاضر نزديك به نيمي از درآمد ملي آنها را
ميبلعد؛
•تنظيم نظام بينالمللي عادﻻنه قيمتگذاري و تعرفه مواد ضروري رشد و توسعه نيروهاي مولده كشورهاي عقبمانده
در جهت محو سريع فقر و ايجاد حداقل استاندارد زندگي؛"
اين سخنان و خواستهاي حزب توده ايران بدون اينكه به نقش طبقه كارگر و حزب كمونيست در رهبري اين جنبشها
اشاره كند ،بيشتر حكم مناجات را دارد .بيشتر بيان دعا و نذر است كه چنانچه برآورده شد ،حزب توده هم خوشحال مي-
شود .ولي اين خواستها ربطي به استقرار سوسياليسم ندارد .روشن است كه اين جنبشها خواهان نفي سرمايهداري
نوليبرالي هستند ،ولي نه خواهان نفي سرمايهداري به طور كلي ،روشن است كه اين جنبشهاي خرده بورژوائي معترض،
از مفاهيم غير طبقاتي و گمراه كنند نظير "پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري" لذت ميبرند و از "بيعدالتي
اجتماعي-اقتصادي" ناراضي هستند ،ولي هيچكدام از اين جنبشها خواهان زوال طبقات نيستند و نميخواهند مبارزه
طبقاتي را به آن شدتي برسانند كه واقعا بيعدالتي اجتماعي با كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا نابود شود .آنها فقط
با رفع ظاهري بيعدالتي موافقند .آنها خواهان عدالت معقول و به دنبال داروهاي مسكن هستند .شما هيچ نيروي
ارتجاعي امپرياليستي را پيدا نميكنيد كه با ظلم در گفتار موافق باشد ،همه آنها هوادار واژههاي غيرطبقاتي و كشدار
نظير "رفع بيعدالتي" هستند .به پيشنهاد آنها مردم بايد بيشتر كار كنند تا با درآمد باﻻ بر بيعدالتي غلبه كنند ،آنها رفع
بيعدالتي را اگر همراه با كار اكثريت در زير رهبري بورژواها نباشد تنآسائي و تنبلي ميدانند و به آن تن نميدهند .همه
احزاب سوسيال دموكرات امپرياليستي خطابههاي غرائي در اين زمينه دارند ،ولي همه آنها بانيان و مستقرسازان
سياستهاي سرمايهداري نئوليبرالي هستند .دعا خواني بدون روشن كردن اينكه دشمنان ما چه كساني هستند و ما با كدام
نيروي اجتماعي و قدرت رهبري ميخواهيم بر آنها غلبه كنيم ،ﻻﻻئي براي مردم است .نميشود مدعي شد:
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"يكي از مخاطره انگيزترين مقولههاي اين طرح راهبردي جديد ناتو ،طرح ضرورت ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و
سازمان ملل است)".تاكيد از توفان(
كه عمﻼ اجراء ميشود و بعد سر مردم را با اين گفتار:
"سازمان ملل با محتواي دموكراتيك از طريق تغيير اساسي در رابطههاي حاكم بر سازمان ملل ،تأمين حقوق كشورهاي
در حال رشد ،و تغيير در ساختار »حقِ وتويِ ويژه « كشورهاي بزرگ كه بارها سد راه تأمين نظر و خواست اكثريت
كشورهاي عضو سازمان ملل بوده است" گرم كرد و ماهيت سازمان ملل را آنگونه كه هست دگرگونه جلوه داد.
البته كمونيستها بايد در مبارزه تاكتيكي و افشاءگرانه از همه اين موارد سود بجويند ،زيرا مردم را تنها گام به گام ميشود
آگاه و بسيج كرد ولي تاكتيك زماني مفيد است كه در خدمت هدف بوده تا برائي ﻻزم را دارا باشد و شما را به هدف
غائي نزديكتر كند .در پرتو هدف و يا سياست راهبردي و با درونماي انقﻼبي ميشود تاكتيك مقتضي اختيار كرد .بدون
دورنماي سوسياليستي و با توهم پراكني كه گويا "جنبش وال استريت"" ،محيط زيست" و "جنبش ضد جنگ" مي-
توانند دنيا را به خانهتكاني وادارند و نيش سمي امپرياليسم را بكشند و سرمايهداري را دفن كنند ،نميشود حتي مبارزه
دموكراتيك موثر كرد .رفرم هميشه محصول فرعي انقﻼب بوده است .بدون مبارزه انقﻼبي هيچ رفرمي با مناجات و
خواهش و التماس امكان پذير نيست .اگر زور و قهر در پي مبارزات مردم نباشد كه ضامن پيشرفت و فشار مبارزه آنها
بر ضد حاكميت باشد ،اگر كارگران به مقياس ميليوني به رهبري كمونيستها براي برچيدن نظام طبقاتي در ميدان به طور
فعال حضور نداشته باشند ،اگر خلقهاي جهان به تجاوزات امپرياليستها نقطه پاياني نگذارند ،اگر زمين زيرپاي امپرياليسم
و صهيونيسم و ارتجاع بينالمللي داغ نشود ،هرگز نميتوان اميد عقبنشيني داشت و از آنها امتياز گرفت .حزب توده
ايران به جاي تبليغ تشديد مبارزه طبقاتي ،قهرانقﻼبي ،مبارزه قاطعانه با دشمنان بشريت در تمام اشكال خود ،از قهرآميز
تا مسالمت آميز ،به جاي افشاءگري همه جانبه آنها تا لزوم نابودي اين دشمنان براي مردم ايران و جهان روشن شود،
همه را فرا ميخواند كه به دنبال نخود سياه بروند" .رابطههاي اقتصادي-سياسي بينالمللي" را ،مردمي
كنند)دموكراتيك كردن( و ...تا دنيا به بهشت برين تبديل شود .البته حزب توده شرم دارد بگويد كه منظورش از اين
دموكراتيزه كردن روابط اقتصادي-سياسي بينالمللي در دوران امپرياليسم همان شركت در پارلمانهاي بورژوائي و قانع
كردن سرمايهداران و كنسرنهاست كه مفهوم دموكراسي را بفهمند و در اين زمينه معلم خصوصي بگيرند تا دركشان از
دموكراسي افزايش بيابد و دموكراسي در ضميرشان "نهادينه" شود.
اين است برنامه ضد انقﻼبي ،توهمافزا ،سردرگم كننده حزب توده ايران تا هيچگاه انقﻼبي براي رهائي بشريت صورت
نگيرد .حزبي كه خودش را نه "بخش جدا ناپذير" از جنبش كمونيستي و كارگري انقﻼبي دنيا ،بلكه از جنبش "وال
استريت" بداند فقط يك گام ديگر با شركت در خود "وال استريت" فاصله دارد.
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جهان بيني حزب توده ايران
براي درك مسايل و پديدهها بايد به آنها همواره برخورد تاريخي داشت .اگر اين جنبهي برخورد تاريخي ناديده گرفته
شود ،آنوقت كسي متوجه نميشود كه چه تغييراتي ،در چه موقع و چرا چنين تغييراتي پديد آمده است .برخورد تاريخي
كار تجزيه و تحليل را تسهيل ميكند.
حزب توده ايران در "طرح اساسنامه حزب توده ايران )مصوب پلنوم هفتم)وسيع( و كنفرانس وحدت مهر  "(١٣٣٩در
بخش مربوط به حزب در مورد جهانبينيِ حزب توده ايران صحبت ميكند و فرمول زير را عنوان مينمايد:
"حزب
....
جهانبيني حزب توده ايران ماركسيسم-لنينيسم است و اصول تشكيﻼتي وي از اين جهانبيني ناشي ميشود)".ص
)(١٤تكيه از توفان(.
نظريهاي كه حزب در سال  ١٣٣٩و حتي قبل از آن داشته و ارائه داده است در سال  ١٣٥٢در "طرح برنامه حزب توده
ايران فروردين ماه  "١٣٥٢به صورت زير بازتاب مييابد:
"حزب توده ايران ،حزب طراز نوين طبقه كارگر ايرانست .جهانبيني حزب توده ايران ماركسيسم-لنينيسم است و
هدفهاي دور و نزديك و مشي سياسي و سازمانياش از انطباق خﻼق اين جهان بيني علمي و انقﻼبي بر شرايط ويژه
جامعه ايران ناشي ميگردد)".تكيه از توفان(.
و حتي بعد از فروپاشي قابل انتظار شوروي سوسيال امپرياليستي حزب توده ايران در اسناد كنگره چهارم حزب مي-
نويسد" :جهانبيني حزب توده ايران ،حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران ،ماركسيسم-لنينيسم است ،و هدفهاي دور
و نزديك ،و مشي سياسي و سازماني آن ،از انطباق خﻼق اين جهانبيني علمي و انقﻼبي بر شرايط ويژه جامعه ايران،
ناشي ميشود)"...بهمن ماه ) (١٣٧٦تكيه از توفان(.
با رشد تحوﻻتي كه در "شوروي سوسياليستي" و ساير ممالك "سوسياليستي" اروپاي شرقي پيش آمد و يك باره
"سوسياليسم روئينتن" رويزيونيستها فروپاشيد و آنها را به سرگيجه دچار كرد ،ما با تغييرات محتاطانهاي در جهانبيني
حزب توده ايران روبرو ميشويم كه همانگونه كه شيوه رويزيونيستي است ،بايد طوري بيان شود كه كمونيستها را
سردرگم كرده و همواره راه فرار را باز بگذارد .اگر كسي اين تغييرات را از نظر تاريخي بررسي نكند ،علت و ضرورت اين
تغييرات برايش ناروشن بوده و يا اساسا ظرافت اين تغييرات را متوجه نميشود.
حال به اظهارنظر جديد حزب توده ايران در كنگره ششم)بهمن ماه  (١٣٩١اين حزب بپردازيم:
"جهانبيني حزب توده ايران ،حزب طبقهكارگر و زحمتكشان ايران ،بر پايه انديشههاي علمي ماركسيسم  -لنينيسم بنا
شده است ،و هدفهاي دور و نزديك ،و مشي سياسي و سازماني آن ،از انطباق خﻼق اين جهانبيني علمي و انقﻼبي بر
شرايط ويژه جامعه ايران ،ناشي ميشود").تكيه از توفان(.
در همان برنامه در چند خط پائينتر چنين ميخوانيم:
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" ...ماركسيسم  -لنينيسم ،جهانبينيِ پويايي است كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند مبارزه اجتماعي -
طبقاتي ،صيقل مييابد ،بسط پيدا ميكند ،و همراه با پيشرفت علم و بينش بشر ،باريكانديشي و تصريح ميشود)".تكيه
از توفان(.
شما اگر آثار اين حزب را دقيقا مطالعه كنيد متوجه ميشويد كه ديگر آن "اعتقاد عميق" به "ماركسيسم-لنينيسم" كه
با صراحت حتي در درواني كه حزب توده ايران رويزيونيستي بود و براي مردم فريبي به بيان آن احتياج داشت به آن
استناد ميكرد و ميگفت" :جهانبيني حزب توده ايران ماركسيسم-لنينيسم است" ،وجود ندارد و برعكس حاﻻ جهان-
بيني حزب "بر پايه انديشههاي علمي ماركسيسم  -لنينيسم بنا شده است" كه ظاهرا از يك انديشه بيشتر است
و شامل "انديشههاي علمي" متعدد ميگردد كه همه آنها نيز علمياند و نبايد به صورت "دگماتيك" تنها و جزم-
گرايانه به يك انديشه "ماركسيسم-لنينيسم" اعتقاد داشت .بيكباره بيان اعتقاد به "ماركسيسم-لنينيسم" قديمي شده
و گويا اين نوع بيان بر "پويائي" ماركسيسم لنينيسم در گذشته پرده استتار ميكشيده و نادرست بوده است و اكنون
باستان شناسان رويزيونيسم به كشفيات جديدي دست يافتهاند كه لزوم انصراف از نوع بيان گذشته را در دستور كار آنها
قرار ميدهد .حزب توده ايران براي اينكه رويبرتافتن از ماركسيسم لنينيسم را كه مدتهاست اتفاق افتاده آشكار كند؛
روش گام به گام را پيش گرفته و به خواننده القاء ميكند "ماركسيسم-لنينيسم" كه تا سال  ١٣٥٢گويا به صورت
ايستا در برنامه حزب بازتاب پيدا ميكرد ،در بعد از فروپاشي كاخ رويزيونيسم در شوروي و روشن شدن ماهيت بورژوازي
نوخاسته اين كشور ،بيكباره "پويا" شده است ..." :و همراه با پيشرفت علم و بينشبشر ،باريكانديشي و تصريح مي-
شود" و به سخن ديگر "ماركسيسم-لنينيسم" قابل اتكاء نيست ،زيرا علم و بشر در حال پيشرفت هستند و اين به
كشف موشكافانه و صريح و روشن شدن "ماركسيسم –لنينيسم" در آينده منجر ميشود .حزب توده ايران با اين روشِ
بررسيِ رويزيونيستي ،تئوري معرفت ماركسيسم را به زير پرسش مي برد.
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آموزش ماركسيستي حقيقت
اين يك حقيقت همه دانسته است كه همه چيز يعني تمام كائنات و هستي در حال تحرك و تغيير است .حركت مطلق و
سكون نسبي است .اين تضادها هستند كه موجبات حركت را پديد ميآورند .ولي از اين حكم ماترياليسم ديالكتيك اين
نتيجه به دست نميآيد كه هيچ حقيقتي وجود ندارد ،شناختي در ميان نيست ،به هيچ چيز نميشود متكي شد و استناد
كرد ،زيرا همه چيز از علم گرفته تا مغز و انديشه بشر گذرا و پوياست و در حال تغيير و حركت بوده و لذا نسبي است.
ماترياليسم ديالكتيك بر اين نظر است كه حقيقت عيني است و خارج از بينش و شعور بشر وجود دارد .اين ايدآليستها
هستند كه حقيقت را ذهني دانسته و آنرا وابسته به انسان ميكنند و معتقدند انسان خود ،حقيقت بودنِ معلومات خويش
را تعيين ميكند .در آثار كﻼسيك ماركسيستي در مورد حقيقت نسبي و مطلق چنين ميآيد:
"ماترياليسم ديالكتيك با قبول عيني بودن حقيقت ،مسئله مهم ديگر معرفت را نيز حل ميكند :چگونه انسان حقيقت
عيني را ميشناسد ،يكباره بيچون و چرا ،بهطور كامل و مطلق يا فقط بهطور تقريبي و نسبي؟؟ اين مسئله به گفته لنين
مسئله رابطه ميان حقيقت مطلق و حقيقت نسبي است.
تقاوت حقيقت مطلق و حقيقت نسبي به اين امر مربوط است كه درجه تطابق معلومات ما با واقعيت و عمق نفوذ خرد
انسان در واقعيت يكسان نيست .برخي از معلومات بهطور كامل و دقيق بر واقعيت منطبق است ،در مورد برخي ديگر اين
انطباق كامل نيست .حقيقت مطلق ،حقيقت عيني است در محتوي كامل خود ،حقيقت مطلق انعكاس مطلقا دقيق
واقعيت است.
آيا ميتوان حقيقت مطلق را د رمحتوي كامل آن شناخت ،اصوﻻ آري ،زيرا از طرفي اشيائي كه نتوان آنها را شناخت
وجود ندارد و از طرف ديگر توانائي خود انسان در معرفت واقعيت حد و حصر ندارد.
معذالك امكانات معرفت يك انسان يا يك نسل را شرايط تاريخي ،سطح تكامل توليد ،علوم و تكنيك محدود ميسازند.
بهمين جهت معلومات انسان در هر مرحله تاريخي معيين ،نسبي است و اين معلومات ناگزير حقيقت نسبي هستند.
حقيقت نسبي انطباق ناكامل معلومات انسان بر واقعيت است .لنين اين حقيقت را انعكاس نسبتا درست شيئي ميداند.
اين معلومات كه در اساس و بهطور عمده با واقعيت تطبيق ميكنند بايد بعدا دقيق و عميق شوند و پراتيك صحت آنها
را تائيد كند.".
با اين درك در مقياسِ تحولِ تاريخي ،همواره شناخت انسان به حقايق اطرافش نسبي است و اين نسبي بودن انعكاسي
از حقيقت عيني است .در حقيقت نسبي هستهاي از حقيت مطلق وجود دارد و اين حقيقت مطلق مجموعهاي از حقايقِ
نسبي است .لنين ميگفت" :تفكر انساني بنابر سرشت خود ميتواند حقيقت مطلق را به دست دهد و به دست هم مي-
دهد ،حقيقت مطلقي كه از مجموع حقيقتهايِ نسبي نتيجه ميشود .هر يك از مدارج تكامل علم ،هستههاي نوئي به اين
مجموع حقيقت مطلق ميفزايد ،ولي حدود حقيقت هر حكم علمي نسبي است ،زيرا حدود با رشد بعدي معلومات مي-
تواند بسط يابند يا تنگ شوند.".
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البته تجربه و عمل ،معيار حقيقتاند .حقيقتي كه در عمل صحتش را ثابت كرده و به همان نتايجي منجر شده كه انتظار
ميرفته است ،اين حقيقت مطلق است .تقدم ماده بر شعور يك حكم مطلق است ،شعور خاصيت مغز است و افكار از
محيط ناشي ميشوند ،احكام مطلقي هستند كه صحتشان در عمل به ثبوت رسيده است .از اين تئوري شناخت
ماركسيسم اين نتيجه حاصل ميگردد كه حقيقت هميشه مشخص و عيني است .اينكه همه چيز در حال گذر و استحاله
است و دستخوش تحول و تغيير ميگردد ،نافي وجود حقيقت عيني ،مشخص و در مقياس تاريخي نسبي نيست.
ماركسيسم-لنينيسم حقيقت عيني و مشخص است و به اين مفهوم "ايستا" است و نميشود نتايج عملي استفاده از آن
را در مبارزه مشخص نفي كرد و به آينده نامعلوم و "پويا" حواله داد .تكيه بر "پويائي" و نسبيت حقيقت ،نافي حقايق
نسبي واقعي و عيني كنوني كه مشعل مبارزه ماست ،نيست .ماركسيسم-لنينيسم بايد مﻼك ارزيابي ما در مسايل
اجتماعي به طور مشخص قرار گيرد و اين احساس را به كسي القاء نكند كه زياد به جهانبيني "ماركسيسم-لنينيسم"
"نچسبيد" زيرا نسبي است ،گذراست ،جدي نيست ،پس فردا معنايش عوض ميشود و شايد از آن "شايد"" ،حقانيت"
سرمايهداري زاده شود.
رويزيونيستها تنها به همين منظور در فرمول امتحان شده "جهان بيني ماركسيسم-لنينيسم" دست بردهاند تا با بازي با
الفاظ برائي آن را مورد ترديد قرار دهند و مبارزه را به آيندهاي دور و ناروشن و انتزاعي حواله دهند .آنها راه را براي
تفسيرهاي نوع چيني از ماركسيسم لنينيسم كه ملقمه عجيب و غريبي است ،باز ميگذارند .طبيعتا با چنين برنامهاي كه
با دودلي و بياعتمادي و تزلزل نوشته شده باشد كسي نميتواند به جنگ طبقاتي رود .روح چنين برداشتي از ماركسيسم
لنينيسم تسليم طبقاتي و دعوت به انتظار و صبر حوصله است .حزب توده ايران مانند آموزگار بزرگش خروشچف مخالف
"لنينيسم" است و اگر تا به امروز از حذف صريح آن طفره رفته است به علت مبارزه سازمان ماركسيستي-لنينيستي
توفان و سپس حزب كار ايران)توفان( با آنهاست .رويزيونيسم همواره بايد به قبول ماركسيسم لنينيسم تظاهر كند و خود
را معتقد "غيردگماتيك" به آن جلوه دهد .خوب است در اين زمينه به تاريخچه امر مراجعه كنيم.
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لنينيسم و رويزيونيسم
براي سادهتر شدن فهم مطلب بايد به اين انديشيد كه ماركس هرگز به خودش عنوان "ماركسيست" نداد .اين پيروان
ماركس بودند كه بعد از آشنائي با آثار وي و پيبردن به اهميت علمي و تاريخساز نظرياتش از پيدايش ماركسيسم سخن
گفتند .ماركسيسم نه با ماركس جوان و پيرو انديشههاي ايدهآليستي ولي ديالكتيكي هگل و نه با نظريات مادي ولي
غيرديالكتيكي فوئرباخ ،بلكه بعد از تنظيم "بيانيه حزب كمونيست" كه آغاز تحول فكري عميق وي بود پديدار شد.
همين وضعيت در مورد لنين وجود دارد .لنين هرگز خودش را "لنينيست" نناميد .وي خودش را ماركسيست ميدانست.
لنينيستها بعدها ،بعد از انقﻼب كبير اكتبر و جمعبندي نظريات لنين به اين نتيجه رسيدند كه "لنينيسم" ،ماركسيسم
دوران تحوﻻت بعدي است و جنبه جهانشمول دارد .اينكه "لنينيسم" چيست هميشه ميان ماركسيستها و دشمنان
ماركسيسم اختﻼف نظر وجود داشت .آنچه را كه ما امروز از آن به نام "لنينيسم" نام ميبريم جمعبندي استالين و حزب
كمونيست بلشويك شوروي از نظريات لنين است .پس اين استالين بود كه نظريات لنين را تدوين كرد ،به جنبه عام و
جهانشمول آنها تكيه نمود و آن را به عنوان يك دستآورد تئوريك به جامعه بشري ارائه داد .رويزيونيستها ،سوسيال
دموكراتها ،تروتسكيستها ،زينوويفيستها و ...همه با اين لنينيسم و جمعبندي علمي از تجارب انقﻼب مخالف بودند و بر
ضد آن نيز تا به امروز جنگيدند و مخالفت خويش را هنوز هم ادامه ميدهند .خروشچف تﻼش فراوان كرد تا "لنينيسم"
را از ميان بردارد ،ولي موفق نشد و تصميم گرفت پوسته بيروني "لنينيسم" را حفظ كند ،ولي آنرا از درون از محتوي
انقﻼبي و راهنمايش تهي نمايد.
رويزيونيستها بعد از حمله به "كيش شخصيت استالين" علنا از دفاع از لنينيسم دست كشيدند" .كمونيسم اروپائي"
نخستين طغيان آشكار و رسمي بر ضد "لنينيسم" بود كه در روسيه شوروي توسط رويزيونيستها پرورده شد و در لباس
"كاريلو" رهبر تبعيدي حزب "كمونيست" اسپانيا در مخالفت با "ديكتاتوري پرولتاريا" بروز كرد .وي بعد از خروج از
شوروي در اسپانياي سلطنتي پس از مرگ فرانكو ،صريحا از "لنينيسم" بريد و سپس ساير رهبران احزاب "كمونيست"
اروپائي نيز به وي تاسي جستند و از "ديكتاتوري پرولتاريا" دست كشيدند .احزاب رويزيونيست فرانسه و ايتاليا مقوله
"ديكتاتوري پرولتاريا" را كه گويا متناسب با "استبداد شرقي" است و در تناقض با "اروپاي متمدن و مدرن" است و در
جوامعي كه دموكراسي در آنها "نهادينه" شده است بهكار نميآيد ،بهدور انداختند.
استالين با جمعبندي تمام تجارب دوران مبارزه لنين در انترناسيونال دوم و سپس انقﻼب كبير سوسياليستي اكتبر با روش
ديالكتيكي به تدوين "تئوري لنينيسم" دست زد و آنها را در دو جلد كتاب" :اصول لنينيسم" و "درباره مسائل لنينيسم"
منتشر ساخت .در همان هنگام نيز بر سر اينكه تعريف "لنينيسم" چيست؟ اختﻼف نظر شديد وجود داشت .كائوتسكي،
بائوئر ،تروتسكي و زينويف هر كدام تعاريف خود را از "لنينيسم" ارائه ميدادند كه با نظريات لنين منطبق نبود .استالين
در دو اثر جاويدان خويش "لنينيسم" را تدوين كرد و به جنبش كمونيستي ارائه داد .پرچم "لنينيسم" ،پرچم همه
كمونيستهاي جهان در مبارزه با دشمنان طبقاتي و امپرياليسم شد .به كوتاه سخن:
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"لنينيسم ماركسيسم دوران امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري است .بهعبارت دقيقتر لنينيسم ،تئوري و تاكتيك انقﻼب
پرولتري است بهطور عام ،تئوري و تاكتيك ديكتاتوري پرولتارياست بهطور خاص").نقل از اثر "سه رساله از استالين" از
انتشارات "سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان" نشريه شماره  ٨برگردان به فارسي از توفان(.
رويزيونيستها با اين تعريف استالين موافق نبودند و بهتدريج آنرا از برنامههاي خود حذف كردند و براي اينكه مورد
اعتراض اعضاء خود قرار نگيرند به اين بهانه "تئوريك" متوسل شدند كه استفاده از عبارت "ماركسيسم" و يا
"سوسياليسم" بسيار كليتر بوده و مغايرتي با "لنينيسم" ندارد ،زيرا "لنينيسم" را نيز در برميگيرد و هر تحول و تكامل
آتي بعدي را نيز در درون خويش مستتر دارد .اين بمانند آن است كه ما از استعمال واژه امپرياليسم طفره رويم به اين
بهانه كه گويا استفاده از واژه سرمايهداري بهحد كافي كامل و گوياست و اين واژه به علت شمول خويش مفهوم
امپرياليسم را نيز در بر ميگيرد .به قول رفيقي حتي ميشود با الهام از شمول بودنِ واژه "مبارزه طبقاتي" كه همه
دورانهاي گوناگون شيوههاي توليدي را در برميگيرد و بسيار كلي است ،اين واژه را جايگزين واژه هاي سرمايه داري و
يا امپرياليسم نمود .البته از اين استدﻻل سرمايهداران بسيار مسرور ميشوند زيرا شكل "ماركسيستي استدﻻل" باقي
مانده است.
حال قبل از اينكه به تاكتيك و روش موذيانه حزب توده ايران برخورد كنيم كه خود را "ماركسيست-لنينيست" مينامد
ولي جا پاي خروشچف ميگذارد ،خوب است "لنينيسم" را همراه با تاريخچه آن از زبان استالين توضيح دهيم تا
خواننده درك واحدي با ما از آن داشته باشد.
"ديباچه ،بر چاپ اول مجموعهي مسائل لنينيسم
يكي از بخشهاي اساسي مجموعه حاضر را بايد رساله "در باره اصول لنينيسم" به شمار آورد .اين رساله تقريبا دو سال
پيش ،در ماه مه)در گذشت لنين  ٢١ژانويه  ١٩٢٤بود و اين اثر بعد از درگذشت لنين تدوين شده است–توفان( براي
اولين بار انتشار يافت و اكنون در مجموعه حاضر براي بار دوم به چاپ ميرسد .در عرض دو سال حوادث بسياري روي
داده است :حزب دو مباحثه را از سر گذرانيده ،يك سلسله رساله و كتاب در زمينه لنينيسم قدم به عرصه گذاشته ،مسائل
پراتيك نوين در امر ساختمان سوسياليسم ،در دستور كار قرار گرفته است .بديهي است كه ممكن نبود مسائل تازهاي كه
در عرض اين دو سال به ظهور رسيده و همچنين نتايج مباحثاتي كه پس از انتشار رساله حاضر روي داده است در آن
وارد شود .همچنين بديهي است كه ممكن نبود مسائل مشخص ساختمان ما)نپ سرمايهداري دولتي ،مسئله دهقانان
ميانهحال( در رساله مختصر حاضر كه "طرح موجز اصول لنينيسم" است كامﻼ روشن گردد .اين مسائل و نظائر آنها را
فقط در رساﻻت بعدي مولف)"انقﻼب اكتبر و تاكتيك كمونيستهاي روس"" ،درباره نتايج كار كنفرانس چهاردهم
حزب كمونيست روسيه)ب("" ،پرسشها و پاسخها" و غيره( كه جزو مجموعه حاضر است و با احكام اساسي مطروحه
در رساله بدوي "در باره مسائل لنينيسم" ارتباط ارگانيك دارد ميشد روشن ساخت .پس كامﻼ بجاست كه مجموعه
حاضر كه طبق توضيحات باﻻ اثر واحد و كاملي در باره مسائل لنينيسم است انتشار يابد.
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مباحث اخير كنگره  ١٤حزب ،كار ايدئولوژيك و ساختماني حزب را در دوره اخير ،در دوره بين كنگره  ٨و  ١٤ترازبندي
كرد .در عين حال مباحثه مذكور احكامي را كه در موقع خود "اپوزيسيون جديد" مطرح ساخته بود تا حدي بهمحك
آزمايش زد .ميتوان پرسيد كه :نتايج اين آزمايش چيست؟"
استالين بعد از نگارش اين ديباچه كه تاريخچه امر را در مورد پيدايش "لننيسم" بعد از درگذشت لنين بيان مي كند
چنين ادامه ميدهد:
"در باره مسائل لنينيسم
...
 -١تعريف لنينيسم
در رساله "درباره اصول لنينيسم" تعريفي از لنينيسم داده شده كه ظاهرا مورد قبول همگان قرارگرفته است .اين تعريف
چنين است:
"لنينيسم ماركسيسم دوران امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري است .بهعبارت دقيقتر لنينيسم ،تئوري و تاكتيك انقﻼب
پرولتري است بهطور عام ،تئوري و تاكتيك ديكتاتوري پرولتارياست بهطور خاص".
آيا اين تعريف درست است؟
بهنظر من درست است .زيرا كه اوﻻ برخﻼف برخي از منتقدان لنين كه بهغلط ميپندارند كه لنينيسم پس از جنگ
امپرياليستي بهظهور رسيده است ،ريشههاي تاريخي لنينيسم را بهدرستي نشان ميدهد و آن را بهمنزله ماركسيسم
دوران امپرياليسم مشخص ميگرداند .ثانيا برخﻼف سوسيال-دمكراسي كه لنينيسم را فقط در شرايط ملي روسيه قابل
انطباق ميداند خصلت بينالمللي لنينيسم را بهدرستي متذكر ميگردد .ثالثا برخﻼف برخي از منتقدان لنينيسم كه آن را
تكامل فراتر ماركسيسم نميدانند و بلكه فقط احياء ماركسيسم و انطباق آن برواقعيت روسيه ميشمارند ،رابطه ارگانيك
لنينيسم را با تعاليم ماركس به درستي يادآور ميشود و آن را بهمنزله ماركسيسم دوران امپرياليسم مشخص ميگرداند.
ظاهرا هيچيك از اينها نيازي به تفسير خاص ندارد.
معذالك به نظر ميرسد كه در حزب ما اشخاصي هستند كه ﻻزم ميدانند لنينيسم را طور ديگر تعريف كنند."..
استالين سپس به نظريات نادرست زينوويف و بائوئر و كائوتسكي كه از لنينيسم يك نظريه روسي ميسازند انتقاد كرده
مينويسد:
"آيا لنينيسم ،تعميم تجارب جنبش انقﻼبي كليه كشورها نيست؟ آيا اصول تئوري و تاكتيك لنينيسم براي احزاب
پرولتري كليه كشورها ارزنده و ضروري نيست؟ آيا لنين وقتي كه ميگفت "بلشويسم بهمنزله نمونه تاكتيك براي همه
ارزنده است")مراجعه شود به جلد  ٢٣صفحه  (٣٨٦حق نداشت؟ آيا لنين وقتي كه از اهميت بينالمللي)تاكيد از استالين(
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حكومت شوروي و اصول تئوري و تاكتيك بلشويكي")مراجعه شود به جلد  ٢٥صفحه  (١٧٢ -١٧١سخن ميگفت ،حق
نداشت؟ ...
چگونه ميتوان اين تعريف لنينيسم را كه محدوديت ملي دارد با انترناسيوناليسم در يك جا گنجانيد؟".
استالين بعد از اين بحث ،در بخش  ٢به اين امر ميپردازد كه "عمده در لنينيسم چيست" و آنرا چنين پاسخ ميدهد:
"...
به نظر من درست است .اين حكم تماما از تعريف لنينيسم ناشي ميشود .در واقع اگر لنينيسم ،تئوري و تاكتيك انقﻼب
پرولتري است و مضمون اصلي انقﻼب پرولتري عبارت از ديكتاتوري پرولتارياست ،در آن صورت واضح ميشود كه
عمده در لنينيسم در مسئله ديكتاتوري پرولتارياست ،در مستدل ساختن اين مسئله است ،در مشخص كردن آن است".
استالين در مورد اين مسئله عمده لنينيسم به لنين استناد ميكند و ميآورد:
" ...آيا اين حكم لنين كه ديكتاتوري پرولتاريا "مضمون اصلي انقﻼب پرولتري" است )،مراجعه شود به جلد  ٢٣صفحه
 (٣٣٧درست است؟ بهنظر من درست است .پس از اينجا چه نتيجه ميشود؟ نتيجه ميشود كه مسئله اصلي در لنينيسم،
مبدأ آن ،بنياد آن عبارتست از مسئله ديكتاتوري پرولتاريا") نقل قولها برگرفته از صفحات  ١تا  ٤كتاب "سه رساله از
استالين "در باره مسائل لنينيسم" ترجمه و چاپ سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان(.
در صفحه  ١٠همان كتاب استالين چنين ديكتاتوري پرولتاريا را توصيف ميكند:
"عامترين تعريفي كه لنين از ديكتاتوري پرولتاريا به دست داده اين است:
"ديكتاتوري پرولتاريا خاتمه مبارزه طبقاتي نيست بلكه ادامه آن بهاشكال جديد است .ديكتاتوري عبارتست از مبارزه
طبقاتي پرولتارياي پيروزمند كه قدرت سياسي را در دست گرفته با بورژوازياي كه مغلوب گشته ولي نابود نشده ،از
ميان برنخاسته ،از مقاومت دست نكشيده و بلكه بر مقاومت خود افزوده است")مراجعه كنيد به جلد  ٢٤صفحه .(٣١١
لنين بهمخالفت با اينكه ديكتاتوري پرولتاريا با حكومت "همه خلق" ،حكومت "انتخابات عمومي" ،حكومت "وراء
طبقات" متشبه گردد ميگويد:
"طبقهاي كه سلطه سياسي را در دست گرفته آگاه بر اين امر بوده است كه "بهتنهائي")تاكيد از استالين( آن را در دست
ميگيرد .اين نكته در مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا مندرج است .اين مفهوم فقط آنگاه معني دارد كه طبقهاي ميداند كه
بهتنهائي قدرت سياسي را در دست ميگيرد ،و نه خود را و نه ديگران را با صحبتهائي در باره حكومت "همه خلق،
مولود انتخابات عمومي ،مورد تقديس همگاني" ،فريب نميدهد")مراجعه كنيد به جلد  ٢٦صفحه ".(٢٨٦
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چگونگي تعيين مرحله انقﻼب
مرحله انقﻼب در يك كشور چگونه تعيين ميشود؟
در اين زمينه ما از جنبه سياسي و از جنبه اقتصادي به اين امر برخورد ميكنيم.
از نظر سياسي و رشد تضادها:
در هر نظام اجتماعي اعم از بردهداري ،فئودالي و يا سرمايهداري ما با يك تضاد اساسي در بطن اين جوامع به صورت
عام روبرو هستيم .اين تضاد عام در هر دورهاي شكل خاص خويش را بهدست ميآورد .اين تضاد اساسي در نظام بردگي
در شكل تضاد ميان بردهداران و بردهگان ،در نظام فئودالي به شكل تضاد ميان فئودالها و دهقانان و در دوران سرمايه-
داري به شكل تضاد ميان بورژوازي و پرولتاريا بروز ميكند.
تضاد اساسي با الهام از درك ماركسيستي ،تضادي است كه در روند تكامل يك شيئي و يا پديده از ابتداء تا انتهاي اين
روند وجود داشته و ماهيت اين پديده را تعيين ميكند .تا زمانيكه اين روند پايان نيافته است ،اين تضادها ناپديد نمي-
گردند .به عنوان مثال تا زمانيكه در جامعهاي فئودالها بر سر كارند و مناسبات فئودالي را به جامعه و به توليدكنندگان كه
بردهگان هستند تحميل ميكنند ،اين تضاد اساسي ميان اين دو طبقه اجتماعي وجود دارد .ماهيت اين تضاد بين طبقات
استثمارگر و استثمار شونده ،شكل مبارزه آشتيناپذير را به خود ميگيرد و اين مبارزه تا نفي اين تضاد اساسي همچنان
ادامه دارد و در نتيجه به تغيير ماهيت جامعه بدل ميشود .تضاد ميان فئودالها و دهقانان ،بردهداران و بردهگان مدت
طوﻻني در كنار هم همزيستي دارند تا اينكه شكل مبارزه آشتيناپذير به خود بگيرند و موجب انقﻼب در جامعه شوند .تا
زمانيكه در اثر انقﻼب و تحول بنيادي اين تضاد اساسي حل نشده باشد ،ماهيت جامعه مفروض تغييري نخواهد كرد.
پس در دستور هر انقﻼبي يك سري وظايف اساسي براي نيروهاي انقﻼبي و در دوران سرمايهداري در مقابل حزب
طبقه كارگر قرار ميگيرد .تا زمانيكه بورژوازي در جامعه در قدرت سياسي است و مناسبات سرمايهداري را برتوليد حاكم
كرده است ،پرولتاريا در تحت تسلط استثمارِ وي قرار داشته و در تحت اين روابط به توليد و توليد ارزش اضافي مشغول
است .انقﻼب سوسياليستي بايد اين تضاد اساسي را به نحوي حل كند كه مناسبات توليد دگرگون شده و بساط
استثمارگرانه بورژوازي برچيده شود و شيوه توليدي مبتني بر نفي استثمار و بهرهكشي انسان از انسان يعني شيوه توليد
سوسياليستي مستقر گردد.
چرا ما در اين مبحث به تضادهاي اساسي و نقش ماهوي آنها تكيه ميكنيم .زيرا در يك جامعه طبقاتي اين چنين نيست
كه با خط كش طبقات را و شيوهاي توليد را از هم جدا كرده باشند .تضادها از درون هم و با تبديل و گذار بيكديگر پديد
ميآيند .در دوران شيوه توليد سرمايهداري كه شيوه مسلط بوده و ماهيت جامعه را تعيين ميكند ،هنوز روابط توليد
فئودالي و يا به سخن ديگر بقاياي شيوه توليد فئودالي نيز ميتواند موجود باشد .سرمايهداري در همه جا و سراسري
بيكباره پيروز نميشود ،بلكه بايد در يك مبارزه بزرگ تسلط خويش را گام به گام بگستراند .ولي تضادهاي موجود ميان
دهقانان و فئودالها در زمينه بقاياي فئوداليسم در يك جامعه ،تعيين كننده ماهيت شيوه توليد سرمايهداري در همان
جامعه نيستند .اين بقاياي تضادهاي اساسي كهنه كه تضاد اساسي جامعه را تشكيل نميدهند ،تنها حل وظايف فرعي
مبارزه را در مقابل حزب انقﻼبي پرولتري قرار خواهند داد و بايد در پرتو انجام يك انقﻼب سوسياليستي كه به حل تضاد
اساسي جامعه موفق ميگردد ،با قاطعيت حل گردند .از اين تحليل ماركسيستي نتيجه ميشود كه تعيين مرحله انقﻼب از
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شناخت تضاد و يا تضادهاي اساسي موجود در جامعه نتيجه ميشود و اين تضادها به صورت عيني و مستقل از تخيﻼت
و آرزوهاي ما وجود دارند .مرحله انقﻼب را نميشود دلبخواهي اختراع كرد و ساخت .تعيين ماهيت جوامع و ماﻻ تعيين
مرحله انقﻼب ،ناشي از يك بررسي علمي و تعيين تضاد و يا تضادهاي اساسي)در جوامع نيمه مستعمره و نيمه فئودال و
يا نيمه مستعمره و سرمايهداري( همان جامعه و مبارزه اين تضادها است كه به طور عيني ،خارج از ذهن ما وجود خارجي
دارند و جامعه و شيوه توليدش را بر آن اساس استوار كرده و تعيين ميكنند.
حال به جنبه اقتصادي مسئله نگاه كنيم:
همين تضادهاي اساسي جامعه را ميتوان به صورت ديگري يعني مبارزه ميان چارچوب حاكم مناسبات توليدي و رشد
مستمر نيروهاي مولده نيز توضيح داد .در اثر رشد نيروهاي مولده بر ديواره مناسبات تنگ حاكم در توليد ،آن چنان
فشاري وارد ميشود كه به انفجار اين مناسبات توليد ميانجامد و نيروهاي مولده موانع رشد مستمر خويش را با درهم-
شكستن اين چارچوبِ تنگ ،مرتفع ميسازند .اين نقطه اوج را انفجار اجتماعي و انقﻼب اجتماعي به انجام ميرساند .در
جامعه سرمايهداري رشد نيروهاي مولده كه خصلت اجتماعي پيدا كرده است و سراسر جامعه را پيموده و در برگرفته
است ،با شكل مالكيت خصوصي در مناسبات توليد ،كه به آن منجر مي شود ثروت توليدشده توسط رنجبران به جيبهاي
خصوصي سرازير شود ،در تضاد آشتيناپذير قرار ميگيرد و با انقﻼب اجتماعي راه تحول بعدي خويش را هموار ميسازد.
نيروهاي مولده مناسباتي را در توليد حاكم ميكنند كه مانع رشد مستمر آنها نشوند .اين تضاد در شكل تضاد ميان
سرمايه و كار بروز مينمايد و داروي نجات انسانها در اين مرحله ،سوسياليسم است.
در ايران طبقه حاكمه سرمايهداراني هستند كه مناسبات سرمايهداري را حاكم كردهاند .تضادي كه در جامعه بهطور
اساسي و تعيين كننده وجود دارد ،تضاد بين اين مناسبات توليدي سرمايهداري و رشد نيروهاي مولده است .قدرت
سياسي در دست بورژوازي است و نه در دست فئودالها و نه در دست عمال امپرياليسم .پرولتاريا به رهبري حزبش بايد
قدرت سياسي را از كف بورژوازي بهدرآورد و شيوه توليد سرمايهداري را با حل تضاد اساسي اين مرحله در خدمت
سوسياليسم تغيير دهد.
و حال بعد از اين بحث تئوريك اين پرسش عملي مطرح است كه پرولتاريا بعد از بهچنگآوردن اين قدرت سياسي و به
زباني دولت ،دولت را به چه كسي بايد واگذار كند؟ آيا دوباره به بورژوازي؟؟!! آيا اين نقضِ درك ماركسيستي از ماهيت
دولت نيست؟ اگر اساس هر انقﻼبي كسب قدرت سياسي و تصاحب دولت است ،پس در اين مرحله ،طبقه كارگر بايد
قدرت سياسي و دولت را تصاحب كند و مناسبات توليد سوسياليستي را به ياري دولت شورائي و اعمال ديكتاتوري
پرولتاريا مستقر نمايد .اگر چنين نكند ،آنوقت بايد پاسخ بگويد به چه مناسبت اساسا به انقﻼب دست زده است .البته "راه
حل سوم" هم وجود دارد و آن اينكه از انقﻼب حرف بزند ،ولي گامي در راه آن برندارد كه موجبات دردسر بعدي و افشاء
رويزيونيستها را فراهم آورد.
لنين ميگفت مسئله اساسي هر انقﻼبي مسئله قدرت يا حاكميت دولتي است:
"انتقال قدرت حاكمه از دست طبقهاي به دست طبقه ديگر عﻼمت نخستين و عمده و اساسي انقﻼب ،هم به معناي
اكيدا علمي و هم به معناي عملي -سياسي اين مفهوم است.".
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اين حكم يعني پرولتاريا بايد خودش به ميدان آيد ،قدرت سياسي را به صورت حاكميت دولتي به چنگ آورد و مناسبات
توليدي را به آنچنان نحوي تغيير دهد كه ديگر سد راه توسعه و گسترش توليد و نافي رشد نيروهاي مولده نباشد .اين
حكم جلوي بهانههائي نظير ضعف پرولتاريا ،عدم رشد نيروهاي مولده و ...كه هيچكدام نافي خصلت مرحله انقﻼب
نيستند ،ميگيرد .اگر نيروهاي مولده ضعيفند ،اين ضعف بيان قدرت بورژوازي نيست ،بههمان نسبت بورژوازي هم مي-
تواند ضعيف باشد و بر پرولتاريا برتري نداشته باشد.
در شرايط بحراني كه بورژوازي قادر به اداره كشور نيست ،طبقه بورژوازي به مراتب از پرولتاريا ضعيفتر است و قادر
نيست كشور را تحت شيوه توليد سرمايهداري به پيش ببرد ،زيرا در غير اين صورت تضادهاي اجتماعي به آن حدي
تشديد و حاد نميشد كه قدرت سياسي را از كف بدهد .ما در اينجا با تضادهاي اساسي و يا تضاد اساسي و عيني روبرو
هستيم كه ماهيت مرحله انقﻼب را تعيين ميكند .سخن بر سر ماهيت و كيفيت است و نه بر سر كميت .عامل كمي
تنها ميتواند در كُند يا تند بودنِ رشد موثر افتد و نه در تعيين ماهيت پديده .سوسياليسم در كشور پيشرفتهاي نظير آلمان
راحتتر ساخته ميشود تا در پرتغال و يا يونان سرمايهداري ،ولي هر سه اين كشورها در مرحله انقﻼب سوسياليستي قرار
دارند .درجه و شدت رشد آنها را عوامل گوناگوني تعيين ميكنند كه ربطي به خصلت مرحله انقﻼب كه مقولهاي عيني
است ندارد .عقبماندگي سرمايهداري ناقض مرحله انقﻼب نيست بلكه حل وظايف مشكلتري را در مقابل حزب حاكم و
پرولتارياي در قدرت قرار ميدهد .نميشود ذهنيات رويزيونيستي را جايگزين درك ماركسيستي از انقﻼب كرد .به اين
نوع تلقي از امر انقﻼب ،حزب توده ايران حتي در گذشته ،زماني كه ميخواست خود را به دروغ كمونيست جا بزند و به
وفاداري به آن تظاهر ميكرد ،اعتقاد و تكيه داشت.
ولي حزب توده ايران براي اجراي سياست رويزيونيستي و سازشكارانه خويش نسبت به قدرت سياسي در پي نقض همه
اصول ماركسيستي و تحريف آنهاست .ما در اين عرصه با درك رويزيونيستي آنها از مقوله مرحله انقﻼب روبرو ميشويم
حال ببينيم استدﻻﻻت رويزيونيستي حزب توده ايران براي انصراف از انقﻼب سوسياليستي چيست و چرا زحمت اين
تئوري بافيها را به خود ميدهد تا دل حاكميت كنوني ايران را به دست آورند .پس كمي به تئوري بپردازيم.
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تئوري سازي براي توجيه انصراف از انقﻼب سوسياليستي
انسانها براي تامين خوراك و پوشاك بايد به توليد دست زده ،ابزار كار خويش را تكميل كرده ،تجربه بيآموزند و ميان
خود مناسباتي براي توليد ،توزيع و مصرف ايجاد نمايند .در جوامع طبقاتي اين مناسبات ،شكل حاكميت يعني روابط
ستمگر و ستمكش ،قوانين مدافع طبقات حاكمه نسبت به اكثريت توليدكنندگان را تعيين و تنظيم ميكند ،تا آنها را به
تمكين از طبقات حاكمه ،بر اساس اراده اين طبقات كه در توليد حاكم كردهاند ،وادارد .اين مناسبات استثماري از طريق
قواي سركوب حفظ ميشود تا جهان به كام حاكمان و مناسباتي كه آنها براي استثمار و توليد تعيين و تنظيم كردهاند،
بگردد .در روابطي كه بين انسانها در شيوه توليد برقرار شده ،عدهاي به صورت اقليت حاكم ،نيروي كار اكثريت
محكومان را به خدمت خود گرفته و توليد را بر اساس استثمار انسان از انسان شكل داده و دسترنج آنها را به مالكيت
خصوصي خويش در آوردهاند ،حال آنكه نيروهاي مولده كه اكثريت جامعه را در برميگيرد از دسترنج خويش به حد كافي
برخوردار نميشوند.
مناسبات توليدي و نيروهاي مولده در يك ارتباط ديالكتيكي قرار دارند .درجه تكامل مناسبات توليدي را سطح رشد
نيروهاي مولده معين ميكند و به نوبه خود مناسبات توليدي بر اساس اصل ديالكتيكي تاثير متقابل پديدهها ،در تكامل و
رشد نيروهاي مولده تاثير ميگذارد .قانون اقتصادي عام در كليه صورتبنديهاي اجتماعي و اقتصادي عبارت است از
قانون تطابق مناسبات توليدي با خصلت نيروهاي مولده.
ماركس ميگفت:
"نيروهاي مولدهي مادي جامعه در مرحلهي معيني از رشد خود با مناسبات توليدي موجود يا با مناسبات مالكيت كه بيان
قضائي آنست و آن نيروها تا كنون در درون اين مناسبات بسط مييافتند ،وارد تضاد ميشوند .اين مناسبات از اَشكالي
براي تكامل نيروهاي مولده ،به بندي بر پاي آن بدل ميگردند .در اين موقع است كه دوران انقﻼب اجتماعي فرامي-
رسد"
نيروهاي مولده فقط آن هنگام ميتواند به طور كامل و بدون مانع رشد يابند كه مناسبات توليدي در جامعه با خصلت و
وضع نيروهاي مولده در مرحله معين تكامل آن مطابقت كند .تاريخ تحول اقتصادي نشان ميدهد كه در جريان تكامل
جامعه ،هميشه مناسبات مستقر شده توليدي از تحوﻻت و رشد نيروهاي مولده عقب ميمانند و در اين جوامع طبقاتي
باﻻخره در مرحله معيني تطابق اوليه خود را بر آن از دست ميدهند و با خصلت نيروهاي مولده در تضاد واقع ميشوند و
به زنجير و مانعي در راه تكامل نيروهاي مولده مبدل ميگردند .در اين موقع است كه عصر انقﻼبات اجتماعي آغاز مي-
گردد .در چنين وضعي است كه انقﻼب بايد به حل اين تضاد پاسخ گويد .نيروهاي مولده مناسبات جديدي را مستقر
ميسازند كه مجددا در مجموع آن موانع قبلي را كه در راه رشد ،بسط و تكامل اين نيروها به وجود آمده بودند از بين
ميبرند .مناسبات استقرار يافته جديد ،راه را براي توسعه توليد هموار ميكند و انقﻼب به پيروزي ميرسد .اين به مفهوم
آن است كه انقﻼب اين تضاد را حل ميكند و جامعه را به مرحله كيفيتا باﻻتري ارتقاء ميدهد .برخورد بين نيروهاي
مولده رشد يابنده و بالنده با مناسبات توليدي كهنه و فرسوده ،پايه اقتصادي انقﻼب را تشكيل ميدهد .حال كه با اين
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مفهوم اوليه اقتصاد سياسي ماركسيسم آشنا شديم خوب است كه به مفهوم مرحله انقﻼب بپردازيم .در تمام آن دوران
طوﻻني كه تطابق ميان مناسبات توليدي و رشد نيروهاي مولده وجود دارد ،مرحله انقﻼب به صورت پايدار باقي ميماند.
اين تئوريِ ماركسيسم است كه انقﻼب را ناشي از انفجار اين ناهمخواني تاريخي ميبيند .ولي از اين نكات عام و كلي
بايد به تحليل مشخص برگشت ،نمي شود مرتب با استناد به تحليلِ كلي و عامگوئي ،از اظهار نظر مشخص پرهيز كرد و
يا از انقﻼب با استناد به اين جمﻼت زيبا انصراف جست .البته ميشود تا ابد اين عبارت را تكرار كرد كه "براي انقﻼب
بايد شكل مناسبات توليد با رشد نيروهاي مولده در تضاد آشتي ناپذير قرار گيرند بطوريكه مرحله انفجار فرابرسد" حكمي
كه بخوديخود غلط نيست ولي تكرارش راهگشا نبوده ،ولي تطبيقاش بر جامعه راهگشا خواهد بود.
مرحله انقﻼب از روي تضادهاي عيني در جامعه انتخاب ميشود ،كه حل آنها در آن مرحله به گشودن فضاي باز و دفع
موانع ناشي از مناسبات توليدي كهنه براي ادامه تحول و تكامل جامعه انجام ميپذيرد .مرحله انقﻼب به وجود اين
تضادهاي اساسي در جامعه مربوط است .در دوران تسلط نظام بردگي ،تضاد اساسي كه بايد در اين مرحله حل شود تا
جامعه گام تعيين كنندهاي در گذار به جامعه متكامل بعدي يعني جامعه فئودالي بردارد ،حل تضاد ميان مناسبات توليدي
حاكم بردهداري و رشد نيروهاي مولده)بردگان و ابزار توليد آن زمان( است .در اين شيوه توليدي ،با رشد نيروهاي مولده
يعني ابزار و وسايل توليد ،همراه با تجربه و آگاهي نيروي بردگان ،به عنوان عامل موثر نيروهاي مولده ،مناسبات حاكم
توليدي كه در اختيار و نظارت كامل بردهداران است با رشد اين نيروها در تضاد قرار گرفته و اين رشد ،آن پوسته تنگ
مناسبات توليدي بردهداري را منفجر نموده ،از درون آن مناسبات توليد جديدي خلق ميكند كه به رشد نيروهاي مولده
ميدان دهد و به امر كارآئي و بهرهوري بيشتر از توليد و استثمار ياري رساند .در اين مرحله ،انقﻼب ،به حل اين تضاد
اساسي ميان بردگان و بردهداران يعني تغيير شيوه توليد بردهداري حاكم ،به نفع حاكميت شيوه توليد فئودالي خدمت مي-
كند .همين وضعيت در دوران تسلط شيوه توليد فئودالي وجود دارد .در اين دوران تضاد اساسي ،تضاد ميان مناسبات
توليد فئودالي حاكم با رشد نيروهاي مولده)دهقانان همراه با ابزار توليد( ميباشد .نظام ارباب و رعيتي محصول اين شيوه
توليدي است .در اين مرحله انقﻼب بايد به تسلط فئودالها خاتمه دهد ،مناسبات تحميلي آنها را تغيير داده و از دهقانان
نيروهاي كار آزاد بسازد كه با گرفتن زمين و كار بر روي آنها به گسترش مناسبات سرمايهداري ميدان ميدهند .مبشران
مناسبات جديد خواهان دموكراسي به جاي استبداد فئودالي هستند .دهقانان خواهان نظامي دموكراتيك هستند تا نيروي
كارشان بتواند به صورت دموكراتيك و آزادانه در بازار كار فروخته شود .جبر اقتصادي با روپوش دموكراتيك ،جاي جبر
غيراقتصادي را كه كه شنل استبداد به تن داشت ،بگيرد .انقﻼب در اين مرحله ،انقﻼبي است كه بايد به تضاد ميان ارباب
و رعيت پايان دهد و اين تضاد عيني را حل كند .نياز به حل اين تضاد به علت تنگناهاي اقتصادي و بحرانهاي مربوط به
توزيع ،كمبود مواد غذائي مورد نياز و رفع آنها در اثر داد و ستد ،موانع گمركي و عوارضي ناشي از نفوذ خانها و نظام
ملوك والطوايفي و ..در جامعه احساس ميشود كه هم در رشد بطئي توليد و هم در طغيان دهقانان بروز ميكند.
وقتي مناسبات سرمايهداري در جامعه حاكم شد و در چارچوب اين مناسبات ،طبقه كارگر به مثابه نيروي مولده به
استثمار كشيده شد ،انقﻼب اجتماعي وظيفه دارد با حل تضاد ميان كار و سرمايه ،مناسبات توليد كهنه سرمايهداري را كه
مانع رشد نيروهاي مولده است براي استقرار سوسياليسم درهم بشكند .در اينجا نيز ما با تغيير مناسبات سياسي حاكم،
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براي حل تضاد عيني موجود در جامعه روبرو هستيم .تا زماني كه اين تضاد در اثر انقﻼب حل نشود و مناسبات توليدي
تغيير نكند ،مرحله انقﻼب تغيير ننموده و جامعه هنوز در اين مرحله درجا ميزند.
نتيجه اين بحث روشن است .مرحله انقﻼب را نميشود ذهني ،دلبخواهي ،تاكتيكي ،و از روي هوي و هوس تعيين كرد.
مرحله انقﻼب يك واقعيت عيني است كه مستقل از ما وجود دارد و حتي ممكن است يك جامعه چندين دهه و يا صد
سال نيز در اين مرحله درجا بزند .زيرا ماهيت مرحله را مبارزه تضادهاي اساسيِ همان مرحله تعيين ميكنند و تا زماني
كه اين تضادها در جوامع حل نشوند ،امكان گذار به مرحله بعدي صورتبندي اجتماعي موجود نيست .ماركسيسم نمي-
تواند اين مباني مادي را براي گذار ناديده بگيرد.
حال كه اين بحث روشن شد ببينيم كه حزب توده ايران بر اين اساس چه مرحلهاي را براي انقﻼب ايران تعيين كرده
بوده است.
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حزب توده ايران و مرحله انقﻼب ايران در گذشته
در اين مبحث قصد ما اين است كه نشان دهيم حزب رويزيونيستي توده ايران حتي به آنچه در گذشتهي خود ميگفته
است و  -ما اسناد آنرا در زير منتشر ميكنيم  -كوچكترين اعتقادي ندارد .حزب توده براي اينكه توجيهاتي به خاطر
سازش طبقاتي و ايفاي نقش اپوزيسيون مسالمتجو در جمهوري اسﻼمي بيآفريند ،ناچار شده در تئوريهاي ماركسيستي
نيز دستكاري كند و به اين وسيله تئوريهائي من در آوردي سرهم بندي كند تا سياست اپورتونيستي و سازشكارانه
خويش را براي اعضاء و هواداران خويش قابل هضم نمايد .براي اين كار ﻻزم است كه كمونيستها درك كنند كه منظور
از تعيين مرحله انقﻼب ايران چيست و حزب توده ايران در گذشته اين مرحله را به درستي چگونه تعريف ميكرد.
در قطعنامه پلنوم وسيع كميته مركزي حزب توده ايران در باره مرحله انقﻼب ايران در مهر ماه ١٣٣٩آمده است:
"انقﻼب ايران در مرحله بورژوا -دموكراتيك طراز نوين ،يعني در مرحله انقﻼب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است و
در دوران كنوني لبه تيز آن متوجه امپرياليسم است .امپرياليسم-فئوداليسم و بورژوازي كمپرادور و بر راس آنها دربار،
دشمنان انقﻼب و مانع اساسي رشد و پيروزي آنند .كارگران ،دهقانان ،روشنفكران ،خرده بورژوازي و بورژوازي ملي قواي
محركه و پايگاه اجتماعي انقﻼب را تشكيل ميدهند .پرولتارياي ايران به مثابه پيگيرترين طبقه انقﻼبي وظيفه دارد در
جريان انقﻼب دمكراتيك رهبري)هژموني( خود را تامين نمايد .وظيفه اساسي حزب پرولتاريا-حزب توده ايران آن است
كه با تجربه اندوختن از گذشته خود را براي نبردهاي آتي همچنان آماده سازد كه بتواند رهبري)هژموني( پرولتاريا را
تامين كند و در پيشاپيش ملت قرارگرفته وي را به جانب پيروزي انقﻼب ببرد و نگذارد بورژوازي ملي انقﻼب را در داﻻن
تنگ تمايﻼت طبقاتي خود سير دهد .مسلم است كه اجراء اين وظيفه مستلزم احتراز كامل از چپروي و سكتاريسم و
هرگونه انحراف به راست و دنبالهروي از بورژوازي ملي است و بايد با شكيب كامل و با سعي در اقناع تودهها بر اساس
تجارب خود آنان به عمل آيد").تكيه همه جا از توفان(.
در سند "طرح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران"  -مصوب پلنوم هفتم)وسيع( و كنفرانس وحدت و مصوب پلنوم
هشتم )پلنوم اول كميته مركزي واحد( مهر  ١٣٣٩چنين ميآيد:
"عليرغم بسط مناسبات سرمايهداري در شهر و نفوذ آن در ده بقاياي فئوداليسم به صورت رژيم اربابي-رعيتي در كشور
ما وجود دارد و تسلط اين رژيم موجب فقر دهقانان و تنگ شدن بازار ملي ،سقوط قدرت خريد اهالي ،كمبود مواد خام
فﻼحتي و در نتيجه كندي كامل رشد صنعتي و ترقي اقتصادي و اجتماعي كشور ماست .تسلط امپرياليسم ،بقاياي
مناسبات اربابي-رعيتي سبب ميشود كه ايران عليرغم استقﻼل ظاهري به صورت كشوري عقبمانده ،نيمه مستعمره و
نيمه فئودال باقي بماند.
به همين جهت از ميان مهمترين تضادهاي جامعه كنوني ايران يعني تضاد بين خلق و امپرياليسم ،تضاد بين خلق و
فئوداليسم ،تضاد بين سرمايه و كار ،عمدهترين آن تضادي است كه خلقهاي ايران را در مقابل امپرياليسم و عمال آن و
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رژيم اربابي-رعيتي قرار ميدهد .حل اين تضاد عمده در مرحله كنوني مضمون اساسي انقﻼب ايران يعني انقﻼب
دموكراتيك نوين را تشكيل ميدهد)".تكيه از توفان است(.
پس مضمون اساسي انقﻼب ايران در زمان سلسله پهلوي حل دو تضاد اساسي جامعه ايران تضاد ميان خلق و
امپرياليسم و تضاد ميان خلق)دهقانان( و فئوداليسم بوده است .حل اين تضادها زماني عميقا مقدور است كه رهبري
انقﻼب در كف حزب طبقه كارگر قرار گرفته و انقﻼب ملي و دموكراتيك به مرحله نويني يعني به مرحله قطع نفوذ
امپرياليسم ،نابودي فئوداليسم و گذار به سمت سوسياليسم رهنمون شود .بدون اين رهبري پرولتري مرحله انقﻼب با
همان محتوي ملي و دموكراتيك با دست بورژوازي به صورت نيمه كاره به پايان ميرسد و جامعه ايران مناسبات
سرمايهداري را مستقر ميسازد .امري كه درايران اتفاق افتاد .فقط انقﻼب ملي و دموكراتيك به رهبري طبقه كارگر كه
همان انقﻼب دموكراتيك نوين باشد راه نيل به سوسياليسم را ميگشايد .حال به سند دوم مراجعه كنيم:
در برنامه حزب توده ايران مصوب پلنوم پانزدهم تيرماه ١٣٥٤ميآيد:
"اين انقﻼب در مرحله كنونيِ تاريخيِ رشد جامعه ما ،يك انقﻼب ملي و دموكراتيك است كه محتوي آن عبارتست از:
كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور و تامين استقﻼل كامل اقتصادي و
سياسي ايران؛ برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايه داري و اتخاذ سمتگيري سوسياليستي؛ دموكراتيك كردن حيات
سياسي و فرهنگي كشور.
شرط ضرور تحول انقﻼبي ايران در مرحله كنوني واژگون كردن رژيم فرتوت سلطنتي ،شكستن دستگاه دولتي ارتجاعي
و پايان دادن به حاكميت سرمايهداران بزرگ و زميندارات بزرگ و انتقال قدرت حاكمه از دست اين طبقات به دست
طبقات و قشرهاي ملي و دموكراتيك يعني كارگران ،دهقانان ،خرده بورژوازي شهر)پيشهوران و كسبه( ،روشنفكران
ميهنپرست و مترقي و قشرهاي ملي بورژوازي ،يعني استقرار جمهوري ملي و دموكراتيك است)""....تكيه همه جا از
توفان(.
در اين بازگوئي نيز روشن است كه حزب توده ايران از مبارزه ملي همان مبارزه ضد امپرياليستي و از مبارزه دموكراتيك
همان مبارزه ضد فئودالي را درك ميكرده است .دركي كه درك رسمي ،تعريف شده ،تجربه گشته ،علمي ،روشن و ثبت
شده در جنبش كمونيستي جهاني است .بر اساس اين تعريف مفهوم و روشن ،ميتوان دوستان و دشمنان انقﻼب را
تعيين كرد و توجه نمود كدام نيروهاي اجتماعي تمايل دارند با شركت در مبارزه اجتماعي به حل اين دو تضاد اساسي
ياري رسانند .تعريف مرحله خط كشي ميان دوستان و دشمنان انقﻼب است كه طبيعتا براي هر انقﻼب اجتماعي و
رهبري آن ،براي تعيين شعارها و تاكتيكها نقش اساسي دارد.
در طرح برنامه حزب توده ايران مورخ مهر  ١٣٣٩در بخش "مدخل" مي آيد:

۱۳۳

" ...بهمين جهت از ميان مهمترين تضادهاي جامعه كنوني ايران يعني تضاد بين خلق و امپرياليسم ،تضاد بين خلق و
فئوداليسم ،تضاد بين سرمايه و كار ،عمدهترين آن تضادي است كه خلقهاي ايران را در مقابل امپرياليسم و عمال آن و
رژيم ارباب-رعيتي قرار ميدهد .حل اين تضاد عمده در مرحله كنوني مضمون اساسي انقﻼب ايران يعني انقﻼب
دموكراتيك نوين را تشكيل ميدهد)".تكيه از توفان(.
در سند سوم در " طرح اساسنامه حزب توده ايران )مصوب پلنوم هفتم)وسيع( و كنفرانس وحدت مهر  "(١٣٣٩در بخش
سوم ،كه در قبل از انقﻼب ايران در زمان حكومت محمد رضا شاه به تصويب رسيده است ما با مضمون زير روبرو مي-
شويم .در اين بخش تحت عنوان "براي تحول بنيادي جامعه ما" ميآيد:
"جامعه ايران به يك تحول بنيادي ،به انقﻼبي كه عرصههاي مختلف زندگي را در بر گيرد و آنرا در جهت منافع خلق
دگرگون كند ،نيازمند است.
اين انقﻼب در مرحله كنوني تاريخي رشد جامعه ما ،يك انقﻼب ملي و دمكراتيك است كه محتوي آن عبارت است از:
كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور و تامين استقﻼل كامل اقتصادي و
سياسي ايران؛ برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايهداري و اتخاذ سمتگيري سوسياليستي)بخوانيد انقﻼب دموكراتيك
نوين-توفان(؛ دمكراتيك كردن حيات سياسي و فرهنگي كشور.
...
سرنوشت نهائي انقﻼب ملي و دمكراتيك و سمت تكامل تاريخي و درجه پيگيري آن با امر سركردگي)هژموني( انقﻼب
ارتباط تام دارد .تنها سركردگي طبقه كارگر است كه پيگيري انقﻼب و تعميق خصلت خلقي و شرايط اعتﻼء آنرا بسوي
سوسياليسم تامين خواهد كرد .لذا حزب ما وظيفه خود ميداند كه با تمام قوا در راه تامين سركردگي طبقه كارگر در
انقﻼب ملي و دمكراتيك ايران مبارزه كند.
...
حزب توده ايران راه رشد سرمايهداري را در دوران كنوني تاريخ براي ترقي واقعي و سالم جامعه ايران راه زيانبار ميداند.
زيرا اين راه رشد استثمار سرمايهداري را جايگزين انواع كهنه استثمار ميسازد")صفحات  ٢٦تا )(٢٨همه جا تكيه از توفان
است(.
در اين سند نيز با زبان گويا از انقﻼب ملي به مفهوم ضد امپرياليستي و دموكراتيك به مفهوم مبارزه با فئوداليسم سخن
ميرود.
در سند بعدي در مجله دنيا ارگان تئوريك حزب توده ايران ،سال هفتم شماره  ٢تابستان سال  ١٣٤٥در مقاله "برخي
مسايل مربوط به انقﻼب ملي و دموكراتيك در كشور ما" به قلم احسان طبري در بخش "مرحله انقﻼب ايران" چنين
ميآيد:
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"با آنكه ما شصت سال پيش انقﻼب بزرگ مشروطيت را انجام دادهايم با اين حال هنوز وظايف انقﻼب ضد فئودالي و
ضد امپرياليستي)تكيه از توفان( در كشور ما انجام نگرفته است .در كشور ما بقاياي نيرومند رژيم ارباب-رعيتي كماكان و
عليرغم اعﻼم لفظي رژيم كنوني در باره لغو آن ،باقي است .ايران از جهت اقتصادي ،سياسي ،نظامي و فرهنگي
وابستگي فراوان و اسارتباري با امپرياليسم دارد .به همين جهت ما ميگوئيم :ايران اكنون در مرحله انقﻼب ضد فئودالي
و ضد امپرياليستي است)تكيه از توفان( و يا به بيان بهتر و دقيقتر در مرحله انقﻼب ملي و دموكراتيك است .يعني آنكه
ايران عجالتا در مرحله انقﻼب سوسياليستي -چيزي كه هدف غائي طبقه كارگر و حزب اوست – نيست .آري تحول
انقﻼبي در جهت ملي و دموكراتيك هنوز به معناي استقرار سوسياليسم نيست)تكيه از توفان( ،ولي اجراء انقﻼب ملي و
دموكراتيك شرط و محمل ضرور هموار ساختن زمينه براي تحقق انقﻼب سوسياليستي است."...
اين سخنان احسان طبري سخنان درستي بود .ايران در مرحله انقﻼب سوسياليستي نبود ،زيرا هنوز مسئله ارضي در
ايران حل نشده بود و حل مسئله ارضي ،يعني انقﻼب ارضي ،يعني انقﻼب دموكراتيك در دستور كار نيروهاي انقﻼبي
قرار داشت .انقﻼب سوسياليستي در زماني زمينه عيني انجام خود را فراهم كرده است كه مناسبات توليد سرمايهداري در
جامعه حاكم بوده و تضاد كار با سرمايه ،به تضاد اساسي جامعه ايران بدل شده باشد و نه اينكه تضاد ارباب با رعيت هنوز
ماهيت مرحله انقﻼب را تعيين كند.
حزب توده ايران در "ماهنامه مردم" مورخ شهريور  ١٣٤٥دوره ششم ،شماره هجدهم تحت عنوان "حزب توده ايران و
رسالت تاريخي وي ،تزها ،رهنمودهاي بوروي كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت بيست و پنجمين سال تاسيس
حزب" در بند  ٢٦مينويسد:
"هدف غائي حزب ما استقرار نظام سوسياليستي است ولي در مرحله كنوني انقﻼب در كشور ما كه هنوز مردم تضاد خود
را با امپرياليسم و تكيه گاه اجتماعي آنها در جامعه ما و با بقاياي مناسبات ارباب-رعيتي و ديگر بقاياي قرون وسطائي
حل نكردهاند ،انقﻼب كماكان در مرحله ملي و دموكراتيك است.
در اين انقﻼب اكثريت مطلق افراد جامعه؛ كارگران ،دهقانان ،خرده بورژوازي شهرها ،روشنفكران ميهنپرست ،بورژوازي
ملي و ديگر قشرها و عناصر ملي و مترقي و دموكراتيك جامعه ذينفعند .هدف اين مرحله انقﻼب استقرار حكومتي است
ملي و دموكراتيك)"...تكيه از توفان(.
در سند بعدي در "طرح برنامه حزب توده ايران فروردين ماه  "١٣٥٢كه حزب توده ايران به روشني خط مشي
رويزيونيستي خروشچفي را پذيرفته بود در بخش  ٣تحت عنوان "براي تحول بنيادي جامعه ما" ميخوانيم:
" -٣كشور ما هنوز در مرحله انقﻼب ملي و دمكراتيك است و آنچه اكنون بطور عمده در برابر مردم ايران مطرح است
رهائي مردم ايران از قيد سرمايه غارتگر امپرياليستي و عمال آن و نيل به حاكميت خلق و حقوق و آزاديهاي دمكراتيك
و اجراء اصﻼحات بنيادي دمكراتيك است .بديگر سخن شرط ﻻزم تحقق انقﻼب ايران در مرحله كنوني يعني مرحله
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ملي و دمكراتيك عبارت است از پايان دادن به حاكميت سرمايهداران و زمينداران بزرگ و انتقال قدرت حاكمه از دست
طبقات و قشرهاي ارتجاعي بدست طبقات و قشرهاي ملي و دمكراتيك يعني كارگران ،دهقانان ،زحمتكشان شهري كه
قشر مهمي از روشنفكران و كارمندان را در بر ميگيرد ،خرده بورژوازي و قشرهاي مترقي و ملي بورژوازي و محتوي آن
عبارت است از كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور ،تامين استقﻼل كامل
اقتصادي و سياسي ايران ،برچيدن بقاياي نظامات ما قبل سرمايهداري ،دمكراتيك كردن حيات سياسي و اقتصادي
كشور ،يعني استقرار حكومت انقﻼبي ملي و دمكراتيك" )صفحات  ٣٠و ) (٣١تكيه همه جا از توفان(.
در بند  ٦ميآيد:
" -٦سرنوشت آتي انقﻼب ملي و دمكراتيك و سمت تاريخي و درجه پيگيري آن با امر سركردگي)هژموني( انقﻼب
ارتباط نزديك دارد .تنها سركردگي طبقه كارگر است كه پيگيري انقﻼب و تعميق خصلت خلقي و شرايط اعتﻼء آن را به
سوي سوسياليسم تامين خواهد كرد .لذا حزب ما وظيفه خود ميداند كه با تمام قوا در راه تامين سركردگي طبقه كارگر در
انقﻼب ملي و دمكراتيك ايران مبارزه كند .طبقه رشد يابنده كارگر كشور ما ميتواند در صورت اتحاد و تشكل و اتخاذ
سياستي صحيح و اصولي ،مبتني بر واقعيات ،دور از ماجراجوئي ،رويزيونيسم ،سكتاريسم و اپورتونيسم رسالت تاريخي
خود را در امر سركردگي انقﻼب ملي و دمكراتيك با موفقيت ايفاء نمايد .بر حزب توده ايران روشن است كه تامين
سركردگي طبقه كارگر تنها به اراده اين طبقه و خواست حزب وي مربوط نيست .عﻼوه بر صحت رهبري حزب طبقه
كارگر ،تجربه خود تودهها نيز شرط است تا اين سركردگي تحقق يابد .لذا در عين آنكه حزب ما براي تامين سركردگي
طبقه كارگر در انقﻼب ملي و دمكراتيك مبارزه ميكند ،آنرا شرط اتحاد و اتحاد عمل خود با ديگر نيروهاي ملي و
دمكراتيك قرار نميدهد .بعﻼوه حزب ما از هر دولتي كه از يك تحول مترقي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي ناشي شده
باشد بنوبه خود پشتيباني خواهد كرد و در راه سوق آن بسوي سمتگيري سوسياليستي خواهد كوشيد")صفحات  ٣٢و
) .(٣٣تكيه از توفان(.
در همان سند" طرح برنامه حزب توده ايران فروردين ماه  "١٣٥٢در صفحه  ،٣٠در جائيكه از راه رشد سرمايهداري
صحبت ميكند و آنرا راه مناسب پيشرفت نميداند ميآورد:
" -٢حزب توده ايران راه رشد سرمايهداري را در شرايط كنوني تاريخي راه درست و سالم پيشرفت اقتصادي و اجتماعي
ايران نميشمرد ،زيرا اين راه رشد استثمار سرمايهداري را جانشين انواع كهنه بهرهكشي ميسازد .بحران عمومي سرمايه-
داري در دوران ما مرتبا عميقتر ميشود و اين نظام با مشكﻼت عديده اجتماعي و اقتصادي دست بگريبان است و با
معضﻼت و مسايل بغرنجي روبروست و بهيچوجه قادر نيست اين مسايل را برپايه حفظ اصول سرمايه داري حل كند.
قبول اين راه از طرف جامعه ما تكرار مصائب و فجايعي است كه تاريخ سرمايهداري از آن انباشته است .سرمايهداري
ايران قادر نخواهد بود از همه امكانات مساعد براي تامين يك رشد همه جانبه و پرتوان استفاده نمايد ،واپسماندگي و
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وابستگي كشور را چاره كند ،فاصله بزرگي را كه بين كشور ما و كاروان تمدن بشري وجود دارد)و در شرايط ادامه راه
رشد سرمايهداري دمبدم بسط مييابد( پر نمايد .در درون اين نظام تضاد كار و سرمايه دمبدم تشديد ميشود و بدينسان
تضادهاي دردناك اجتماعي ،كه ناشي از استثمار سرمايهداري و غارتگري امپرياليستي است ،با دردهاي گذشته پيوند
مييابد .چنين دورنمائي نميتواند مورد قبول هيچ ايراني ميهنپرست و ترقيخواه باشد .راه ترقي و اعتﻼء كشور ما از اين
سو نيست .راه رشد سرمايهداري آنقدر بياعتبار است كه حتي مبلغان رژيم از قبول اين عنوان تحاشي دارند) "...تكيه
همه جا از توفان(.
در اين بازگوئي روشن است كه حزب رويزيونيستي توده ايران با اين درك باﻻ ،مدعي است كه پس از انجام و تحقق
مرحله انقﻼب ملي و دموكراتيك ،آنهم با كسب رهبري اين انقﻼب و هدايت آن ،با توجه به تشديد تضاد كار و سرمايه
در ايران بعد از محو فئوداليسم ،با راه رشد سرمايهداري مبارزه كند و جامعه ايران را با سمتگيري "سوسياليستي" به
سمت "سوسياليسم" ببرد .ما در اينجا وارد اين بحث نميشويم كه رويزيونيسم نميتواند باني سوسياليسم باشد .ما مي-
خواهيم نشان دهيم كه رويزيونيستها به دروغهائي كه قبﻼ ميگفتند در بعد از انقﻼب نيز وفادار نمانده و آنرا با دستكاري
در تئوري و دروغهاي جديد به خورد مبارزان ميدهند.
"در مقاله محمد رضا قدوه تحت عنوان "درباره دهه "انقﻼب سفيد" يا "انقﻼب شاه و مردم" مجله دنيا شماره  ١سال
 ١٣٥٢ميخوانيم:
...
انقﻼب ايران در چه مرحلهايست؟ انقﻼب ايران هنوز در مرحله انقﻼب ملي و دمكراتيك است .برنامه اين انقﻼب قطع
نفوذ امپرياليسم و تامين استقﻼل واقعي كشور ،محو آثار و بقاياي فئوداليسم و حل قطعي مسئله ارضي و دمكراتيك
كردن حيات اقتصادي و سياسي جامعه ايران است)"...تكيه همه جا از توفان(.
در اين بخش ما ميخواهيم با زبان و استدﻻل خود حزب توده ايران در گذشته ثابت كنيم كه مرحله انقﻼب ايران بر
اساس تضادهاي اساسي جامعه ايران و حل اين تضادها تعيين ميشود .اين تضادها از يك طرف عبارت است از تضاد
خلق ايران با امپرياليسم زيرا ايران كشوري نيمه مستعمره بوده است و از طرف ديگر عبارت است از تضاد خلق با
فئوداليسم زيرا كشور ايران فئودالي بوده است .با تكيه بر اين دو تضاد اساسي ،انقﻼب ايران ملي و دموكراتيك يعني
ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است.
لنين در اين مورد در مقالهاش تحت عنوان "به مناسبت چهارمين سالگشت انقﻼب اكتبر" ميگويد:
"وظيفه مستقيم و نزديك انقﻼب روسيه وظيفه بورژوآ-دموكراتيك بود ،يعني :برانداختن بقاياي نظامات قرون وسطائي
و زدودن اين بقايا تا آخر و تصفيه روسيه از وجود بربريت ،از اين ننگ و از اين بزرگترين ترمز هرگونه فرهنگ و هرگونه
پيشرفتي در كشور ما")صفحه .(٧١٦
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و در ادامه آن در صفحه  ٧١٧ميآورد:
"ولي اول موضوع مضمون بورژوآ-دموكراتيك انقﻼب خودمان را به پايان برسانيم .معناي اين كﻼم بايد براي
ماركسيستها روشن باشد .جهت توضيح مطلب ،امثله روشني بياورم.
مضمون بورژوآ-دموكراتيك انقﻼب -يعني تصفيه مناسبات اجتماعي)نظامات و موسسات( كشور از آثار قرون وسطائي ،از
سرواژ ،از فئوداليسم)".منتخبات لنين چهارجلدي متن فارسي جلد دوم قسمت دوم(.
از تمام اين استدﻻﻻت يك نتيجه حاصل ميشود و آن اينكه اگر مردم ايران توانستند امپرياليستها را از ايران با انجام
انقﻼب اجتماعي بيرون كنند و مناسبات توليد ارباب و رعيتي را از بين ببرند و مناسبات توليد سرمايهداري را حاكم
گردانند ،ديگر نميشود از "انقﻼب ايران در مرحله ملي و دموكراتيك" سخن گفت .در جامعهاي كه تسلط امپرياليسم و
بورژوازي كمپرادور حاكم نيست ،در جامعهايكه فئودالها در قدرت سياسي نيستند و بساطشان از بين رفته است ،در
جامعهايكه مناسبات توليدي حاكم مناسبات سرمايهداري است و تضاد اساسي ميان كار و سرمايه است ،در جامعهايكه
رشد نيروهاي مولده بايد مناسبات كهنه توليدي را در عرصه اقتصادي از بين ببرد ،در اين جامعه بايد يك انقﻼب
سوسياليستي و نه مجددا انقﻼب ملي و دموكراتيك!!؟؟ به بحران مستمر و تكرار بحران پايان دهد.
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حزب توده ايران و مرحله انقﻼب ايران در حال ،و تئوري رشد نيروهاي مولده ،مطلق كردن عامل
اقتصادي و نفي نقش انسانها ،مهمترين عنصر نيروهاي مولده
منشويكها و اساسا انترناسيونال دوم به رهبري كائوتسكي مرتد در دشمني با نظريات لنين و تحليل داهيانهاش از تكامل
سرمايهداري به امپرياليسم و با دركي اكونوميستي و دترمينيستي به انقﻼب نگاه كرده و همه چيز را به رشد نيروهاي
مولده حواله ميدادند.
كائوتسكي در كتاب خود" :كائوتسكي برضد لنين" نوشت:
"آنها به دو جريان تقسيم شدند ،منشويكها كه براين نظر بودند با توجه به مباني اقتصادي موجود روسيه ،اين انقﻼب
چنانچه با انقﻼب سوسياليستي اروپا همزمان نشود ،فقط ميتواند يك انقﻼب بورژوائي باشد ،و بلشويكها كه همواره به
قدرت مطلق اراده و قهر اعتقاد داشتند و اكنون بدون توجه نسبت به عقبماندگي روسيه ميخواستند فورا انقﻼب را به
يك انقﻼب سوسياليستي تبديل كنند)".صفحه  ٥٧به زبان آلماني(.
و يا همانجا در صفحه  ٦٠همان كتاب مينويسد:
"انجام يك انقﻼب در اروپا ،كه در آنجا سوسياليسم را آورده و مستقر سازد ،بايد اما همچنين وسيلهاي شود تا موانعي را
كه به علت وجود عقبماندگي اقتصادي روسيه مانع تحقق توليد سوسياليستي ميشود ،برطرف كند".
در همانجا در صفحه  ٩٠ميآورد:
" ...هر چه زمان بيشتري سپري ميگردد ،به همان نسبت نيز براي دوران گذار نميتوان پاياني ديد ،زيرا بلشويسم
دقيقا آن پيششرطهائي را كه براي تحقق سوسياليسم ضروري است ،يعني يك مرحله عالي از تكامل نيروهاي
مولده را از بين ميبرد".
و در صفحه  ٩٢اضافه ميكند:
"همانطور كه گفته شد ،وجود مرحله عالي تكامل نيروهاي مولده نه تنها پيششرط ضروري براي تحقق
سوسياليسم ،بلكه حتي شرط ﻻزمي براي دولت سرمايهداري است تا بتواند در چهارچوب رقابت جهاني دوام آورد.
تحت عنوان نيروهاي مولده نبايد تنها ثروتهاي طبيعي و نيز ماشينها و ابزارهاي مشابه را درك كرد .در همه جا وجود
انسان به عنوان مهمترين نيروي مولد محسوب ميشود چه از نظر توانائيهاي ذاتي و چه از نظر توانائيهاي اكتسابي.
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روسيه به پاس خفقان چند صد ساله تزاريسم نسبت به ساير كشورهاي داراي تمدنِ مدرن ،بسيار از لحاظ انسانهاي
مطلع ،با توانائي انديشه و عمل مستقل ،يعني اين مهمترين نيروي مولده ،فقيرتر است .جنگ جهاني كه در همه جا
سبب نابودي تعداد زيادي از نيروهاي انديشمند آتي شد ،به روسيه نسبت به هر كشور ديگري بيشتر صدمه زد".
كارل كائوتسكي با عدم درك تحول تاريخ و مسحور اقتصاد شدن در سال  ١٩٠٩اعﻼم كرد:
"ماركس و انگلس)تشخيص دادند( نميتوان به دلخواه انقﻼب كرد ،بلكه انقﻼبها در شرايط معيني ضرورتاً رخ ميدهند
و تا زماني كه آن شرايط بهوجود نيامده ،وقوع آنها غير ممكن است… تنها در جايي كه شيوه توليد سرمايهدارانه بسيار
تكامل يافته باشد ،اين امكان اقتصادي موجود است كه مالكيت سرمايهدارانه بر وسايل توليد از طريق قدرت دولتي به
مالكيت اجتماعي تبديل شود)".همه جا تكيه از توفان(.
با اين تحليل ،كائوتسكي باناديده گرفتن تحول ماركسيسم در قرن بيستم به همان تئوري انقﻼب جهاني كه مفهمومي
جز انقﻼب در چند كشور سرمايهداري اروپا به طور همزمان نداشت چسبيده بود.
تئوري رشد نيروهاي مولده يك تئوري كائوتسكيستي-منشويكي-ترتسكيستي در مقابل تئوري لنين بود كه مسئله درك
نوين از انقﻼب جهاني را در دوران پيدايش وضعيت جديد جهاني ،تكامل داده و در اثرش "امپرياليسم آخرين مرحله
تكامل سرمايهداري" به آن پرداخته بود و در اين اثر نشان داده بود كه وقوع انقﻼب سوسياليستي حتما نبايد در چند
كشور به طور تقريبا همزمان ،بلكه حتي وقوع آن در يك كشور هم ممكن است .وي بر اين نظر بود كه در دوران
امپرياليسم نميتوانيم در مبارزه انقﻼبي خويش منتظر انقﻼب ساير كشورها بمانيم تا عمل بينالمللي به نجات ما آيد.
منشويكها كه مسئله ناموزوني رشد سرمايهداري و تولد امپرياليسم و در نتيجه تقسيم مجددا جهان را بر اساس توازن
جديد نيرو ميان خودشان نفي ميكردند ،نميتوانستند بر اين نظر باشند كه انقﻼبات عصر امپرياليسم ميتواند ناشي از
تضاد ميان امپرياليستها ،شكاف ميان آنها و يا شكستن حلقه ضعيف زنجير ارتباط ميان آنها و ايجاد شرايط ﻻزم براي
انجام انقﻼب سوسياليستي در ممالكي باشد كه امكان تحقق آنرا دارند .تئوري رشد نيروهاي مولده سرنوشت انقﻼب را
به رشد نيروهاي مولده در ممالك سرمايهداري گره ميزد .بر اساس آن ،اين رشد بايد تا به آن درجه و مرحلهاي از
تكامل ميرسيد كه تضاد ميان مناسبات توليدي حاكم و خصلت اجتماعي رشد نيروهاي مولده ،تشديد ميشد و به انفجار
منجر گشته و سوسياليسم از درون آن به دنيا ميآمد و اين تحول بايد همزمان در چند كشور پيشرفته سرمايهداري به
وقوع ميپيوست .تئوري رشد نيروهاي مولده در عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري و ملي ،تئوري انتظار بود و نه
تئوري انقﻼب .ترتسكي كه بر اساس همين تئوري رشد نيروهاي مولده به انقﻼب پي در پي جهاني همزمان معتقد بود،
هرگز امكان ساختمان سوسياليسم در شوروي را نپذيرفت و بر ضد آن مبارزه نموده و مدعي شد كه سوسياليسم شوروي
در تضادهاي خويش كه همه را ناشي از عدم رشد كافي نيروهاي مولده ميدانست ،نابود ميشود .ترتسكي با تئوري
انقﻼب جهاني خويش بدون توجه به تغييرات عظيمي كه در جهان صورت گرفته بود ،به نادرستي به نظريات ماركس و
انگلس در اين زمينه اشاره ميكرد ،غافل از اينكه پيشگوئي اين رهبران سوسياليسم در مورد گسترش انقﻼب از يك
كشور اروپائي به ساير كشورهاي اروپا تنها در آن عصري صحيح بود كه سطح رشد سرمايهداري و جنبش انقﻼبي
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پرولتاريائي در تمام كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي يكسان بودند .در شرايط آن روز هر جنبش انقﻼبي كه توسط
پرولتاريا شروع ميشد ميتوانست بﻼفاصله توسط تمام پرولتارياي كشورهاي ديگر دنبال شود .ولي ما در امروز در عصر
تحول سرمايهداري به امپرياليسم زندگي ميكنيم و ماركسيسم به ماركسيسم-لنينيسم تحول يافته است.
بر اساس همين ديدگاههاي مايوسانه و كائوتسكيستي-ترتسكيستي كه ميخواهد ظاهر "انقﻼبي" خويش را حفظ كند،
مكاتب متفاوتي در عرصه ماركسيسم و براي نفي انقﻼب سوسياليستي و تئوري امپرياليسم لنين بروز كردند .از جمله
مكاتب شناخته شدهي منتقد انقﻼب اكتبر از آنِ كائوتسكي ،ترتسكي و پاول سوئيزى و بتلهايم بودند كه به دو دسته
اصلي تقسيم ميشوند .يك دسته با ارزيابيها و جمع بنديهائي از زاويه نقد "دمكراتيك "انقﻼب اكتبر ،به اين معني كه
ساختار قدرت پس از انقﻼب اكتبر" ،حزبي" و بوروكراتيك و به دور از دخيل كردن طبقه كارگر بود و اينان مرتب
استفاده از "داروي شوراها" را براي "شفا" تجويز ميكنند و دسته ديگر مدعياند جامعه روسيه عقبمانده بوده و از نظر
درجه رشد نيروهاي مولده در سطح پائيني قرار داشته است و شكست تئوري "سوسياليسم در يك كشور" را بايد به آن
مربوط دانست .البته هر دوي اين نظريات به نتايج واحد ميرسند .يكي از "چپ" و ديگري از راست.
هواداران رشد نيروهاي مولده كه اين خود تركيبي از ابزار كار ،وسايل كار ،تجربه علوم و انسان است ،مدعياند براي
انجام انقﻼب اجتماعي بايد منتظر رشد سطح معيني از نيروهاي مولده شد .اينكه اين سطح رشد كدام است معلوم نيست.
زيرا نيروهاي مولده هميشه در حال رشدند و هرگز حالت ركود به خود نميگيرند .بورژوازي در عرصه رقابت ناچار است
حتي به بهاي مرگ خود به رشد سطح نيروهاي مولده در تمام عرصههاي سودآور بپردازد .سطح رشد نيروهاي مولده در
زمان كمون پاريس نسبت به دوران فئوداليسم بسيار رشد يافته بود .اين سطح رشد با سطح رشد نيروهاي مولده در
جنگ جهاني اول قابل قياس نيست .همين سطح رشد نيروهاي مولده در اكثر ممالك جهان با سطح رشد نيروهاي
مولده در قبل از جنگ جهاني اول در همان كشورها قابل مقايسه نميباشد .امروز شبكه جهاني مجازي به سرعت سطح
رشد نيروهاي مولده و سرعت تحول آنها را افزايش داده است .در كنار اين واقعيات سطح رشد نيروهاي مولده در قياس
با يكديگر نيز در عين پيشرفت مطلق هركدام ،به صورت نسبي قابل مقايسه نيستند .سطح رشد نيروهاي مولده در
آمريكا با اسپانيا و بلژيك قابل مقايسه نخواهند بود .همين قياس در مورد آلمان و فرانسه و ايتاليا با ساير ممالك اروپائي
مطرح است .اينكه در كدام درجه از سطح رشد نيروهاي مولده ،بلوغ كافي براي نيل به سوسياليسم وجود دارد ،به صورت
امري كامﻼ ذهني و دلبخواهي در ميآيد .هواداران اين نظريه نميتوانند تعيين كنند كه در كدام درجه از رشد نيروهاي
مولده انجام انقﻼب سوسياليستي ضرورت مييابد .اينك كائوتسكي از "مرحله عالي تكامل نيروهاي مولده"
سخن ميراند ،وي هميشه راه را براي اجتناب از يك انقﻼب سوسياليستي باز ميگذارد و اين در حالي است كه ما امكان
تفكر تقديرگرايانه و دترمينيستي را كه سوسياليسم روزي روزگاري جبرا پيروز ميشود ،شامل حال وي نگردانيم .اين
است كه چسبيدن آنها به تئوري رشد نيروهاي مولده بعد از جنگ جهاني دوم و در قرن بيست و يكم ارزشي براي بحث
ندارد .هدف طرح اين مسايل از جانب آنها فرار از انقﻼب سوسياليستي است .اين تئوريهاي پوسيده و كهنه را حتي
ميتوان تا قرن بيست و دوم هم تكرار كرد.
امري كه حتي انجام آن در زمان جنگ جهاني اول ممكن بود و در قرن بيستم به وقوع پيوست ،مسلما در قرن بيست و
يكم با اين همه رشد و گسترش نيروهاي مولده صد برابر بيشتر قابل تحقق است .به اين جهت انقﻼب سوسياليستي
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آتي ايران را به درجه معين و نامعلومي از رشد عالي نيروهاي مولده ،منوط كردن ،يعني از انقﻼب سوسياليستي چشم
پوشيدن .بحث بر سر سطح رشد نيروهاي مولده در قرن بيست و يكم است و نه در دوران ماركس و انگلس.
ولي وضع در زمان ماركس و انگلس چگونه بود؟ حتي سوسيالدموكراتهاي اپورتونيست نيز ناچارند به امكان انقﻼب
سوسياليستي و پيروزي آن ،چنانچه همزمان در چند كشور اروپائي صورت پذيرد اعتراف كنند .اين انقﻼبات در زمان
ماركس ميتوانست انقﻼب در چند كشور كه هركدامشان از نظر ماركس داراي رشد نيروهاي مولده كافي بودند،
همزمان و يا در مهمترين ممالك سرمايهداري اروپا با تاثير متقابل برهم ،به وقوع بپيوندد .اين نظريه همان نظريه
انقﻼب جهاني است .لنين با بررسي ماركسيستي تحوﻻت جهاني به اين نتيجه رسيد كه در دوران تكامل سرمايهداري به
عصر امپرياليسم وضعيتي پيش ميآيد كه انجام انقﻼب سوسياليستي در يك كشور هم ممكن ميشود .در دوران
سرمايه ،به نظر لنين به علت رشد ناموزون سرمايهداري وضعيتي پيش ميآيد كه در دوران انحصاري شدن سرمايه و
تسلط اليگارشي مالي آن بر جامعه ،توازن قواي امپرياليستها براي تسلط بر جهان و غارت آن تغيير ميكند و اين نزاع و
تشديد تضاد موجب جنگهاي امپرياليستي ميشود كه زمينه مساعد براي انجام انقﻼب سوسياليستي را فراهم ميسازد.
در رد و افشاء هواداران تئوري رشد نيروهاي مولده ميتوان به تمام شواهد تاريخي نگاه كرد .در هيچكدام از ممالك
سرمايهداري اروپا سير تحول نيروهاي مولده به ناگزيري انجام انقﻼب سوسياليستي منجر نشده است .انقﻼب هرگز به
صورت خودبخودي با اتكاء بر مباني رشد اقتصادي به وجود نميآيد .انقﻼب سوسياليستي هرگز محصول محتوم
دموكراتيزه شدن سراسري جامعه نيست .جوامع غربي حداقل در بعد از جنگ جهاني دوم مدام به سمت دموكراسي
تحول يافتهاند ،ولي اين تحول هميشه دموكراسي بورژوائي بوده است و امكان كسب قدرت سياسي پايدار و نامتناوب را
توسط پرولتاريا از طريق گذار مسالمت آميز مبتني بر تئوريهاي كائوتسكي هرگز فراهم نكرده است و در آينده هم
فراهم نميكند .از اين گذشته سوسيال دموكراتها و رويزيونيستها نميتوانند به اين تناقضات در گفتار و كردار خويش
پاسخ منطقي دهند ،مبني بر اينكه اگر در دوران ماركس در قرن نوزدهم رشد نيروهاي مولده در ممالك سرمايهداري
اروپا به سطحي رسيده بوده است كه انجام انقﻼب سوسياليستي همزمان را براي پيروزي انقﻼب سوسياليستي در آن
كشورهاي اروپائي ممكن ميساخته است ،پس چرا همان درجه از سطح تكامل نيروهاي مولده و يا چند برابر آن در قرن
بيست و يكم كافي براي انجام انقﻼب سوسياليستي در اين كشورها به طور همزمان و يا در دوران امپرياليسم در يك
كشور جداگانه وجود ندارد؟ اگر امكان انجام انقﻼب سوسياليستي در فرانسه قرن نوزدهم وجود داشت ،چرا همين امكان
براي انجام انقﻼب سوسياليستي در ايران كه سطح نيروهاي مولدهاش چندين بار بيش از سطح نيروهاي مولده فرانسه
قرن  ١٩بود ،وجود ندارد؟ پايان اين رشد و ارتقاء سطح آن تا كجاست؟ آيا تا تسلط بر فضاي كيهاني است؟
ببينيم فريدريش انگلس در اين زمينه در كتاب "آنتي دورينگ")برضد نظريات دورينگ( چه مي گويد:
"اما بر اين اساس اگر تقسيم جامعه به طبقات ،نوعي حقانيت تاريخي داشته باشد ،حقانيتاش منحصر به محدوده زماني
و شرايط اجتماعي معيني است .تقسيم جامعه به طبقات ،متكي بر سطح نازل توليد بود و با توسعه كامل نيروهاي مولده-
ي مدرن نيز از بين ميرود .فيالواقع اضمحﻼل طبقات اجتماعي منوط به درجهاي از تكامل تاريخي ميباشد كه در آن
نه تنها وجود اين يا آن طبقه حاكمه معين ،بلكه بطوركلي وجود يك طبقه حاكم ،يعني وجود هرگونه اختﻼف طبقاتي
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منسوخ و از اعتبار افتاده باشد .پيششرط اين امر درجه باﻻئي از تكامل توليد ميباشد .اين مرحله هم اكنون فرارسيده
است .اگر ورشكستگي سياسي و فكري بورژوازي هنوز براي خود او ملموس نشده است ،در عوض ورشكستگيهاي
اقتصادي او مرتبا هر ده سال يكبار تكرار ميشود .در هر بحراني ،جامعه تحت تاثير فشار نيروهاي مولده و محصوﻻت
خود كه براي جامعه غيرقابل استفاده شده است ،خفه ميشود و عاجزانه در برابر اين تضاد مسخره قرار ميگيرد كه توليد
كنندگان چيزي براي مصرف ندارند ،زيرا كمبود مصرفكننده وجود دارد .نيروي گسترش ابزار توليد قيودي را كه شيوه
توليد سرمايهداري به دست و پاي آن گذارده است ،از هم ميگسلد .رهائي آن از اين قيود تنها پيششرط يك تكامل
دائمي و سريع نيروهاي مولده و از اين طريق پيششرط افزايش عمﻼ بي حد و حصر خود توليد ميباشد .ولي اين هنوز
تمام مطالب نيست .تصاحب اجتماعي وسايل توليد نه تنها موانع مصنوعي موجود را كه اينك سد راه توليد ميباشند از
ميان برميدارد ،بلكه همچنين به اتﻼف و تخريب مستقيم نيروهاي مولده و محصوﻻت ،كه در زمان حاضر الزاما مﻼزم
توليد بوده و نقطه اوج خود را در بحرانها مييابند ،خاتمه ميدهد .تصاحب اجتماعي مزبور عﻼوه بر اين از طريق از بين
بردن ريخت پاشهاي بيمعناي تجملي طبقات حاكمه كنوني و نمايندگان سياسي آن ،مقادير زيادي از وسايل توليد و
محصوﻻت را براي عموم آزاد ميسازد .امكان اينكه به كمك توليد اجتماعي معيشت همه اعضاء اجتماع تضمين گردد
كه نه تنها از نظر مادي كافي باشد و هر روز بيشتر گردد ،بلكه تعليم و به كار انداختن آزاد و كامل استعدادهاي جسمي و
فكري آنها را ضمانت نمايد ،اگر چه اكنون براي اولين بار فراهم شده است ،ولي در هر حال فراهم شده است).".صفحه
 ٢٧٤چاپ فارسي(.
انگلس اين كتاب را در سلسله مقاﻻتي در روزنامه "فور ورتز")به پيش( ارگان حزب سوسيال دموكرات آلمان در طي
اوايل سالهاي  ١٨٧٧تا اواسط  ١٨٧٨نوشته است .و در سال  ١٨٨٠آنرا در سه جزوه منتشر كرده است .انگلس در همان
دوران نوشت " ...تقسيم جامعه به طبقات ،متكي بر سطح نازل توليد بود و با توسعه كامل نيروهاي مولدهي مدرن نيز از
بين ميرود" و اضافه ميكند كه شرايط ﻻزم براي اين تحول در سال  ١٨٨٠در جامعه پديد آمده است و بورژوازي
حقانيت تاريخي خود را از دست داده است .وي تكيه كرده است كه ..." :پيششرط اين امر درجه باﻻئي از تكامل
توليد ميباشد .اين مرحله هم اكنون فرارسيده است .اگر ورشكستگي سياسي و فكري بورژوازي هنوز
براي خود او ملموس نشده است ،در عوض ورشكستگيهاي اقتصادي او مرتبا هر ده سال يكبار
تكرار ميشود ".اين سخنان انگلس دال بر آن است كه از همان تاريخ روشن بوده است كه از نظر تاريخي حقانيت
حكومت بورژوازي به پايان رسيده و جامعه به درجه باﻻئي از تكامل توليد رسيده است .اين درجه از سطح رشد نيروهاي
مولده حتي در سال  ١٨٨٠از نظر انگلس كافي بوده است كه حقانيت تاريخي حكومت و سلطه بورژوازي را بر مناسبات
توليدي به زير پرسش ببرد و بيان كند كه آنها ورشكستهاند حتي اگر براي خودشان اين امر ملموس نباشد .ورشكستهاند،
زيرا اين ورشكستگي خويش را چون قادر به حل معضﻼت جامعه سرمايهداري نيستند با ورشكستگي اقتصاد در هر ده
سال كه منجر بهنابودي ثروتهاي جامعه و نيروهاي مولده ميشود نشان ميدهند .اگر صد سال ديگر هم بگذرد و
اقدامي نشود ،اين ورشكستگي با تجديد قوا به پاس مكيدن خون مردم هر بار تكرار ميشود و از بحراني به بحران
خطرناكتري ميرسد .راه نجات بشريت خفه كردن اين دراكوﻻي خون آشام سرمايهداري است كه با اعﻼم ورشكستگي
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و گذار از يك بحران به بحران بعدي ميليونها انسان را آواره ،بيخانمان و نابود ميكند ،تا آنگاه بر گور سرمايهداري رشد
عظيم نيروهاي مولده نمايان شود و به فقر پايان بخشد.
حال ببينيم حزب توده ايران در اين زمينه چه ميگويد و اين تحليلها تا چه اندازه با ماركسيسم لنينيسم قرابت دارد.
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خواستهاي حزب توده ايران و برخورد به حاكميت سياسي
با توجه به ارزيابيهاي باﻻ چه از نظر تاريخي ،چه سياسي و چه تئوريك ،ببينيم كه حزب توده ايران براي كسب قدرت
سياسي و استقرار "حكومت ملي و دموكراتيك" و يا يك حكومت "سوسياليستي" چه پيشنهاداتي ميدهد و چه راهي
را در پيش گرفته است.
در برنامه حزب توده ايران)مصوبه كنگره ششم -بهمن ماه  (١٣٩١در صفحات  ٣٦و  ٣٨ميآيند:
"واضح است كه در حال حاضر دقيق شدن در نقشه راه تكامل و جهش كيفي جامعه ايران به سوسياليسم ،خارج از
چشمانداز و برنامهريزي »كنگره ششم « حزب ما است .بنابراين ،برنامه كنوني حزب توده ايران بر اساس درك ما از
ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك تنظيم شده است كه حركت تكامل و تغيير انقﻼبي به سوي سوسياليسم را به گذارِ
كشورمان به مرحله ٔ◌ ملي  -دموكراتيك وابسته ميداند .هدف ما تحول نيروهاي مولد به موازات ايجاد مناسبات
اجتماعي در چارچوب آنچنان دموكراسي و آزاديهايي است كه تغيير كيفي مناسبات توليدي را بر محور عدالت اجتماعي
ميسر سازد .طبيعي است كه ،اتحاد و مبارزه نيروهاي مترقي و چپ كشور ما ،به موازات تشديد بحران سرمايهداري
جهاني ،و مبارزه ٔ◌ نيروهاي مترقي ديگر كشورها ،از جمله عاملهايياند كه در آهنگ و شكل روند گذرِ كشور ما به
سوي سوسياليسم تأثير خواهند داشت")همه جا تكيه از توفان(.
"حزب توده ايران معتقد است كه ،تغييرهاي بنيادي تعيين كننده در حركت به سوي سوسياليسم ،بر اساسِ درجه ٔ◌
باﻻي تكامل نيروهاي مولد و اثرگذاري آنها ،در عمق پيدا كردنِ عدالت اجتماعي و تبديل آن به محور مناسبات
اجتماعي خواهد بود .به قول كارل ماركس» :دورانهاي تاريخي نه با آنچه كه توليد ميشود ،بلكه توسط ابزاري كه براي
توليد مادي به كار ميروند از يكديگر متمايز ميگردند «.بنابراين ،تكامل اجتماعي در راستاي تغيير كيفي ،يعني جهش
انقﻼبي به سوي سوسياليسم ،به طور منطقي از جامعههاي داراي نيروي مولد پيشرفته نشأت خواهد گرفت ،كه در آنها
توازن كمي قدرت به سوي نيروهاي مترقي در حال گردش است ،و اين جامعهها را در شرايطي قرار ميدهد كه مي-
توانند عاملهاي ذهني و سازماندهي تودههاي زحمتكش را در مقابل سرمايههاي انحصاري بسيج كنند)".همه جا تكيه از
توفان(.
در اينجا حزب توده استناد بيموردي به ماركس براي ارعاب ميكند كه اساسا به موضوع بحث ربطي ندارد .آنچه اين
سند حزب توده به ما ميگويد شامل دو بخش است .نخست اينكه براي حركت به سوي سوسياليسم)توجه كنيد هنوز
مسئله استقرار سوسياليسم نيز مطرح نيست ،تنها حركت به سوياش كه ميتواند قرنها طول بكشد مطرح است كه عبور
از مرحله ملي-دموكراتيك بخشي از آن است-توفان( ،به "درجه باﻻي تكامل نيروهاي مولده و اثرگذاري آنها" نياز
است و دوم اينكه "عدالت اجتماعي" بايد در جامعه طوري عمق يابد كه "به محور مناسبات اجتماعي" بدل شود.
و باز منظور اين است كه نخست جامعه ايران به آن چنان دموكراسي و آزاديهائي دست پيدا كند كه در پرتو آنها،
تحقق عدالت اجتماعي مقدور باشد .پرسش اين است اگر نيروي مولده در جامعه به آن درجه عالي از رشد و تكامل مي-
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رسد كه عدالت اجتماعي به محور مناسبات اجتماعي بدل ميشود و جامعه ايران عروس آزادي و دموكراسي را در
آغوش ميكشد كه ديگر چه نيازي به استقرار سوسياليسم و مبارزه طبقاتي است .سوسياليسمي كه خود بخود با رشد
نيروهاي مولده و عمق پيدا كردن عدالت اجتماعي متحقق ميشود حتما سوسياليسمي است كه نه كائوتسكي با آن
مخالف است و نه وال استريت.
در بخش "ج -پيشنهادهاي حزب توده ايران براي برنامه اقتصادي مردمي" در صفحه  ٨٢ميآورند:
"هدف راهبرديِ حزب توده ايران ،تﻼش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم در كشورمان است .بر پايه درك
ماترياليسم تاريخي ،حزب ما تكامل و تغيير انقﻼبي كشورمان به شيوه ٔ◌ توليدي سوسياليستي را به گذر از مرحلههاي
مشخص جامعه ،يعني تغييرهاي كمي درجه ٔ◌ رشد نيروهاي مولده و رابطه ٔ◌ آنها با مناسبات اجتماعي جامعه وابسته
ميداند).".همه جا تكيه از توفان است(.
اين اظهار نظر پيچيده و گنگ ،بهترين نمونه درك رويزيونيستي از انقﻼب است .ما توضيح داديم كه ايران در مرحله
انقﻼب سوسياليستي قرار دارد .ولي واقعيت وجود مرحله سوسياليستي انقﻼب در ايران الزاما به معني امكان انجام و
تحقق پيروزي آن نيست .مرحله انقﻼب به مثابه يك امر عيني ،مستقل از اراده ما وجود دارد .اگر طبقه كارگر دويست
سال هم موفق نشود انقﻼب سوسياليستي كند ،چون شرايط انجام آن و به قول حزب توده شرايط عيني و ذهني آن
كامل نيست ،هنوز ايران در همان مرحله انقﻼب سوسياليستي باقي ميماند .ولي حزب توده "شرايط" را با "مرحله"
مخلوط ميكند تا ثابت كند هنوز نبايد از انقﻼب سوسياليستي در ايران دم زد و آنرا به شعار مرحلهاي حزب بدل كرد،
زيرا "شرايط" عيني و ذهني آماده نيستند .ولي شرايط عيني و ذهني تنها ناظر به درجه امكان تحقق انقﻼب هستند و
نه خود مرحله انقﻼب .شرايط عيني و ذهني ،شرايط چگونگي حل تضادهاي جامعه را روشن ميكنند و نه واقعيت وجود
خود تضادهاي اساسي را.
به كشور آلمان ،ژاپن و يا آمريكا نگاهي بيندازيم .جاي شك و ترديد نيست كه هر سهي اين كشورها در مرحله انقﻼب
سوسياليستي قرار دارند .نخست اينكه رشد نيروهاي مولده در آنها در قياس با ساير ممالك امپرياليستي باﻻتر است و
دوم اينكه تضاد اساسي در اين كشورهاي امپرياليستي تضاد ميان كار و سرمايه است و پرولتاريا در اين كشورها بايد
قدرت سياسي را از چنگ بورژوازي حاكم بيرون كشيده ،آنها را سرنگون ساخته و ماشين دولتي بورژوازي را در اختيار
خويش بگيرد .به اين اعتبار بايد پرولتاريا انقﻼب سوسياليستي انجام داده و چرخ اقتصاد جامعه را در جهت منافع اكثريت
استثمارشدگان جامعه بگرداند .ولي از اينكه اين سه كشور به طور روشن و بدون برو برگرد در مرحله انقﻼب
سوسياليستي قرار دارند ميشود به اين نتيجه رسيد كه انجام انقﻼب سوسياليستي در آنها عملي است؟ هرگز! براي انجام
انقﻼب سوسياليستي بايد عوامل عيني و ذهني انقﻼب آماده باشند .ولي اين عوامل در اين كشورها در شرايط حاضر به-
اندازه كافي موجود نيستند .اين مثالها به روشني مرز و تعريف مرحله انقﻼب از شرايط عيني و ذهني انقﻼب را نشان
ميدهند و جايي براي تفسيرهاي من در آوردي باقي نميگذارند .كسانيكه مرحله انقﻼب را با شرايط عيني و ذهني
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مخلوط ميكنند داراي سطح نازل تئوريك نيستند ،بلكه نافي و دشمن انقﻼب هستند و با هشياري و زيركي طبقاتي در
پي آن ميباشند كه براي توده وسيع عدم ضرورت انقﻼب و لزوم سازش و رفرميسم را تبليغ كرده و به اثبات برسانند.
حزب توده ايران در زمره اين سازمانهاست.
از اين گذشته چرا يك حزب مدعي كمونيستي "براي ايجاد شرايط گذار به مرحله سوسياليسم" تنها به "تﻼش"
متوسل ميشود و نه مبارزه خستگي ناپذير" .تﻼش" يك واژه منفعﻼنه است كه به خواننده چنين القاء ميكند –
ما زورمان را ميزنيم اگر نشد هم نشد ما را معذور بداريد.
احسان طبري يكي از بتهاي رويزيونيست سرشناس حزب توده ايران در اثرش "بنياد آموزش انقﻼبي" كه بايد مورد
تائيد رهبران كنوني حزب توده ايران نيز باشد ،مينويسد:
"براي تحقق انقﻼب شرايط عيني و ذهني ضرور است .شرايط عيني انقﻼب كه وضع انقﻼبي نام دارد آنست كه هيئت
حاكمه ديگر قادر نباشد به شيوهي سابق حكومت كند و تودهها نيز ديگر نخواهند بدان شيوه بر آنها حكومت شود .در
شرايط عيني انقﻼب بحراني سراپاي جامعه را فرا ميگيرد و فعاليت تودهها بشكل نظرگير باﻻ ميرود .شرط ذهني وجود
سازمان متشكل انقﻼبي است كه بتواند تودههاي آمادهي فداكاري را به دنبال شعارهاي صحيح بكشاند ،انقﻼب را
رهبري كند ،آنرا به ثمر برساند".
در اين گفتارِ طبري ،به درستي از شرايط عيني و ذهني انقﻼب صحبت ميشود و نه از مرحله انقﻼب .در هر مرحله از
انقﻼب نيز بايد اين شرايط عيني و ذهني را در نظر داشت .چه كشور ما ايران در مرحله انقﻼب "ملي-دمكراتيك" باشد
و چه در مرحله "انقﻼب سوسياليستي" ،در هر دو صورت بايد شرايط عيني و ذهني انقﻼب براي فعاليت عملي را در نظر
گرفت.
طبري در همان اثر در مورد نقش انسان به عنوان عامل آگاه كه در انقﻼب شركت دارد ،مستقل از مرحله انقﻼب توضيح
ميدهد:
"عمل فعاﻻنه و آگاهانهي طبقاتي كه نيروي محرك انقﻼب هستند عليه نظام موجود ،مهمترين خصلت انقﻼب است
كه بسط مييابد ،زيرا نه تشديد تناقضات اقتصادي ،نه وجود محملهاي عيني تحول انقﻼبي)يا وضع انقﻼبي( به تنهائي
و به خودي خود هنوز به معناي انقﻼب نيست .انقﻼب فعاليت مستقﻼنه و مبتكرانهي خلق است .همانا اين فعاليت
مجدانه ،فداكارانه و آگاهانه تودههاي مردم كه البته در اثر تشديد تناقضات اجتماعي و اقتصادي و در شرايط بروز وضع
انقﻼبي پيديد ميشود ،ميتواندموجب تحقق انقﻼب شود.".
در اين نقل قول نيز روشن است كه شرايط عيني و ذهني انقﻼب و نقش تودههاي مردم در آن ربطي به تعيين مرحله
انقﻼب ندارد.
طبري در همان اثر در جائي كه بايد نتيجه انقﻼب را تصوير كند ،مينويسد:
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"شيوههاي تصرف قدرت حاكمه و شكستن و نوسازي و تجديد سازمان ماشين دولتي كه نتيجهي محتوم آنست نمي-
تواند براي كشورهاي مختلف ،براي ادوار مختلف تاريخي و در شرايط مختلف بينالمللي يكسان باشد .همه چيز بسته
است به تناسب مشخص نيروهاي طبقاتي ،درجهي آگاهي ،تشكل زحمتكشان ،قدرت مقاومت عناصر مخالف انقﻼب و
نيز آداب و موازين و موسسات متداول در جامعه معين كه در آن انقﻼب رخ ميدهد".
در اينجا هم كه به مسئله شرايط عيني و ذهني انقﻼب ،توازن قوا ،بخت پيروزي انقﻼب و ارتباطش با بسياري عوامل
اجتماعي داخلي و جهاني و ...اشاره ميكند ،صحبتي از مرحله انقﻼب نيست .چون اين شرايط ناظر بر همه انقﻼب-
هاست ،جدا از اينكه انقﻼب در كدام مرحلهاي از تكامل خود قرار داشته باشند.
پس اين عبارت برنامه حزب توده ايران حتي به استناد نوشته رهبران سابق حزب توده ايران ،ملغمهاي اختراعي از
"مرحله انقﻼب" و "شرايط عيني و ذهني انقﻼب" است :عبارت "تﻼش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم"
به كلي نادرست است .مفهوم "تﻼش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله سوسياليسم" بيان ميكند كه ايران در مرحله
گذار به سوسياليسم و دقيقتر در مرحله انقﻼب سوسياليستي قرار نداشته ،بلكه در شرايط ماقبل سوسياليستي يعني
سرمايهداري قرار دارد كه در اين برهه حزب توده ايران تﻼش ميكند به ايجاد آن شرايط مناسبي دست بزند كه براي
گذار به سوسياليسم ضروري است و آن تﻼش به اين مفهوم است كه در ايران "كمونيستها" بايد به رشد سرمايهداري
ياري رسانند تا با رشد سرمايهداري و تشديد تضاد ميان جبههي كار با جبههي سرمايه ،كشور ما به مرحله انقﻼب
سوسياليستي گام بگذارد .پس حزب توده ايران بايد يار و ياور سرمايهداري ايران باشد تا نيروهاي مولده را رشد داده و
شرايط مناسب را براي گذر به مرحله سوسياليستي انقﻼب فراهم كند .آنوقت اين حزب ديگر نميتواند مدعي حمايت از
منافع طبقه كارگر بوده و خود را حزب طبقه كارگر ايران بنامد .آنوقت اين حزب پادوي سرمايهداري ايران است .حزب
توده رويزيونيستي ايران سپس آن عواملي را كه موجبات اين شرايط مناسب يعني باصطﻼح تغييرات كيفي را فراهم
ميآورند براي ممانعت از بروز سوء تفاهم براي خواننده توضيح داده مينويسد:
"حزب ما تكامل و تغيير انقﻼبي كشورمان به شيوه ٔ◌ توليدي سوسياليستي را به گذر از مرحلههاي مشخص
جامعه ،يعني تغييرهاي كمي درجه ٔ◌ رشد نيروهاي مولده و رابطه ٔ◌ آنها با مناسبات اجتماعي جامعه وابسته مي-
داند".
حزب توده در ادامه نظريه خويش ميآورد:
"ايران از نظر اقتصادي و اجتماعي ،در زمره ٔ◌ كشورهاي در حال رشد است ،كشورهايي كه بر آنها روابط و مناسبات
توليدي عقبمانده سرمايهداريِ مخدوش حاكم است .در شرايط رشد انقﻼب علمي-فني و تسلط سرمايهداري جهاني،
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اقتصاد كشور ما در عمل تك محصولي و وابسته به نفت و بدون توليد صنعتي و كشاورزي موثر است .ما معتقديم كه
ثروت ملي اصلي كشورمان برآمده از كار نيروي انساني و منابع طبيعي غني آن است") .همه جا تكيه از توفان است(.
حزب توده با حركت از اين امر كه روابط و مناسبات توليدي عقب مانده سرمايهداري مخدوش بر جامعه ايران حاكم
است كه خود اين امر بسيار نسبي و ناگوياست ،تئوري رشد نيروهاي مولده را پذيرفته و در پي آن است كه در درجه
نخست به تقويت آن عواملي در اقتصاد سرمايهداري ايران دست زند كه امكان گذار به مرحله انقﻼب سوسياليستي را كه
معلوم نيست چه موقع و در چه درجهاي از سطح رشد نيروهاي مولده به مرحله بلوغ ميرسد ،و ديگر مخدوش نيست،
فراهم آورد.
هر عقل سالمي ميداند كه ايران هرگز از يك كشور در حال رشد به يك كشور ايستا و غير متحرك بدل نميشود .همه
جوامع در حال رشد هستند .همه جوامع پويا هستند و نه ايستا و بر اين رشد نيروهاي مولده هرگز پاياني نيست .پس اين
ادعا كه ايران كشور در حال رشد است ،بيان هيچ چيز نيست ،زيرا همه كشورها از جمله آمريكا و آلمان نيز در حال رشد
هستند .رشد يك امر نسبي است و به مرحله انقﻼب ربطي ندارد .رشد كه بيان حركت است ،يك اصل ديالكتيكي است
و اين اصل در مورد همه اشياء و طبيعت وموجودات زنده صادق است .البته رشد نيروهاي مولده يك خاصيت دارد كه
ميتوان با استناد مرتب به آن از رهبري انقﻼب سوسياليستي چشم پوشيد و آنرا به روز قيامت و ظهور حضرت محول
كرد .اين تئوري اين خاصيت را دارد كه در عمل هوادار سرمايهداري شده وموجبات تقويت آنرا فراهم ميسازد ،ولي در
تئوري براي تسكين روحيه كمونيستها و كادرها و فريب طبقه كارگر مرتب از سوسياليسمِ غير قابل وصول صحبت مي-
كند .رويزيونيسم يعني همين.
حزب توده مجددا در توضيح مرحله انقﻼب ايران كنه تفكرش را بيرون ميريزد و پوستههاي تئوريكش را كنار ميگذارد
و ميافزايد:
"بر اين اساس ،ميهن ما به تحولي بنيادين ،كه عرصههاي گوناگون زندگي مردم را دربر گيرد ،نيازمند است ... .حزب
توده ايران ،بر اساس تجربه خود از رشد سرمايهداري قرن اخير در جامعه ما ،معتقد است كه ،چون نظام سرمايهداري ،در
هر شكل سياسي آن ،در كشور ما نميتواند معضلهايي همچون عقبماندگي و بيعدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه
را فراگرفته است ،حل كند ،بنابراين ،ايران همچنان در مرحله انقﻼب ملي و دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي -
اقتصادي چنين انقﻼبي را ميتوان بدينسان تعريف كرد").تكيه از توفان(
بر اساس نظر حزب توده پس بايد كوهي زائيده شود و تحولي بنيادين در عرصههاي گوناگون زندگي مردم در ايران پديد
آيد .وگرنه كاري از پيش نميرود .استدﻻل حزب توده ايران براي انجام اين كار بنيادين ،خندهدار و دور باطل است به
مصداق "داني كف دست از چه بيموست /زيرا كف دست مو ندارد" .حزب توده ايران ميآورد" :چون نظام
سرمايهداري ،در هر شكل سياسي آن ،در كشور ما نميتواند معضلهايي همچون عقبماندگي و بيعدالتي دهشتناكي كه
سرتاپاي جامعه را فراگرفته است ،حل كند" و كف دستش بيموست "بنابراين ،ايران همچنان در مرحله انقﻼب
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ملي و دموكراتيك" يعني سرمايهداري كه كف دستش مو ندارد يعني همان نظام سرمايهداري عقبمانده
پر معضل و دهشتناك ،در هر شكل سياسي آن باقي ميماند .تا شايد بشود از اين دور باطل روزي سوسياليسم
بيرون بيايد .وظيفه انقﻼب ملي–دموكراتيك كه سرمايهدارانه است را خود حزب توه چنين رقم ميزند" :محدود كردنِ
رشد سرمايهداري بزرگ؛ باز تقسيمِ امكانهاي مادي و ثروتهاي انباشته شدهيي كه در اختيار عده انگشت شماري از
نهادهاي انگلي وابسته به سران رژيم قرار دارد؛)."...تكيه از توفان(
يعني حزب توده ايران در مرحله انقﻼب ملي-دموكراتيك در پي توسعه سرمايهداري و كاستن از نفوذ سرمايهداران كﻼن
و تضعيف سرمايهداران بروكرات است .يعني حزب توده ميخواهد نظام سرمايهداري را در ايران با شركت در حكومت و
همكاري با بخشي از بورژوازي صنعتي و ملي حفظ كند .اين همكاري در شكل ائتﻼف ملي براي بركناري استبداد ولي-
فقيه آنهم از طريق مسالمت آميز صورت ميگيرد .حزب توده معتقد است كه اين تحول و توسعه سرمايهداري بدون
حضور حزب توده ايرن عملي نيست به اين جهت در همانجا ميآورد:
"حزب توده ايران همچنان ،با توجه به سطح عقبماندگي روابط اجتماعي-اقتصادي كنوني جامعه ما ،معتقد است كه،
چنين تحولي به بسيج نيرو در گستره جامعه ،و اتحادي توانمند از نيروهاي تحول خواه و پيشرو ،به ويژه جنبش كارگري
و كمونيستي ايران ،احتياج دارد".
و در صفحه  ٧٩همان سند ،با انصراف از كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا ،نقش كارگران را نيز در اين چارچوب
حكومت متكي برنظام سرمايهداري تحت رهبري حزب توده ايران تعيين كرده مينويسد:
" ...حزب توده ايران خواهانِ شركت نماينده مستقيم كارگران در مديريت صنايع ،واحدهاي توليدي كشور ،وزارتخانهها،
و نهادهاي رسمي دولتي است"...
"حزب توده ايران ،مهمترين وظيفه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور را در شرايط كنوني ،طرد رژيم ديكتاتوري
وﻻيت فقيه ،و روي كار آمدن يك دولت ائتﻼف ملي ،ارزيابي ميكند و معتقد است كه ،مهمترين گام در اين راه ،برپايي
يك جبهه وسيع مردمي و ضد استبدادي است)".برنامه حزب صفحات  ٧٠و ).(٧١تكيه همه جا از توفان(.
پرسشي كه باقي ميماند اين است كه چرا براي توسعه سرمايهداري به بسيج طبقه كارگر و حضور حزب توده ايران نياز
هست؟ مگر خود بورژوازي ايران چﻼق است كه اين كار را با رهبري و دست خود انجام دهد .طبيعتا با چنين دركي از
مرحله انقﻼب ،از معضﻼت جامعه ايران ،از شرايط عيني و ذهني انقﻼب ،ما هرگز نيازي به يك حزب ماركسيستي
لنينيستي كه خواهان انقﻼب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم با توسل به قدرت ديكتاتور پرولتاريا باشد ،نداريم .برنامه
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حزب توده ايران وداع آشكار با كمونيسم و سوسياليسم در عمل است در حالي كه مرتب براي فريب كمونيستها عبارات
كمونيستي را به گردنش ميآويزد .رويزيونيسم يعني همين.
حزب توده در جاي ديگر نيز خطوط اساسي برنامهاش را براي اينكه سوءتفاهمي پيش نيايد كه گوئي ميخواهد در ايران
سوسياليسم را مستقر كند و يا به رهبري يك انقﻼب اجتماعي دست زند ،ميآورد:
"برنامههاي اجتماعي  -اقتصادي حزب ما ،همواره با هدف به وجود آوردن تغييرهاي بنيادي و گذرِ مرحلهايِ جامعه،
مطابق با شرايط مادي و ذهني آن ،تدوين شدهاند .محور تاكتيكي مبارزه ما ،باﻻ بردن آگاهي و بسيج طبقه كارگر،
قشرهاي زحمتكش ،و از جمله خردهبورژوازي ،در به وجود آوردن پيوند ميان شرايط ذهني و عيني جامعه است .از اين
روي ،در برهه كنوني ،طرد ديكتاتوري وﻻيت فقيه ،و گذر به مرحله ٔ◌ ملي  -دموكراتيك را مشروط به بسيج تودهها بر
مبناي خواستهاي بيدرنگ مادي آنان ميدانيم)".همه جا تكيه از توفان است(.
اين عبارت اخير از نظر ادبيات ماركسيستي به كلي بي معناست" .هدف"" ،تغييرهاي بنيادي"" ،گذر مرحلهاي جامعه"،
"مطابق شرايط مادي و ذهني" ،عباراتي هستند كه بايد تا ميتوانند در ايجاد ناروشني بكوشند و به گمراهي دامن زنند و
در دل خواننده رعب و وحشت از فيض كماﻻت نگارندگان ايجاد نمايند.
در اين گفتار حزب توده ايران روشن ميكند كه ايران حتي در مرحله انقﻼب ملي و دمكراتيك نيز قرار ندارد و براي گذر
به اين مرحله نخست بايد ديكتاتوري وﻻيت فقيه طرد شود .اگر ما برنامه اين حزب را براي انقﻼب كالبد شكافي كنيم
به صورت زير در ميآيد:
از انقﻼب سوسياليستي به علت عقبماندگي جامعه و ناكافي بودن رشد نيروهاي مولده بايد صرفنظر كرد .بايد سرمايه-
داري ملي را تقويت نمود تا رشد عالي نيروهاي مولده ممكن گردد و جامعه سرمايهداري ايران از اين عقبماندگي رها
شود ،براي تحقق اين خواستها بايد پا به مرحله تحوﻻت ملي -دموكراتيك گذاشت كه همكاري با بورژوازي ايران را كه
به نظريه وﻻيت فقيه تن نميدهد فراهم آورد .تا رسيدن به اين شرايط مردم ميهن ما راه طوﻻني در پيش دارند ،به ويژه
اگر رهبري مبارزاتشان به دست حزب توده ايران بيفتد .پس تكرار ميكنيم نخست مبارزه براي طرد ديكتاتوري وﻻيت
فقيه ،بعد از طرد اين ديكتاتوري كه هنوز به مفهوم طرد خود ولي فقيه نيست و تنها شيوه مستبدانه وي را آماج انتقاد
گرفته است ،آنوقت ما تازه به مرحله ملي-دموكراتيك انقﻼب گذر ميكنيم .در اين دوره ما بايد با عقبماندگي مناسبات
توليدي جامعه ايران مبارزه كرده به رشد نيروهاي مولده ياري رسانيم تا بتوانيم وارد مرحله بعدي انقﻼب يعني مرحله
سوسياليستي بشويم .اينكه چند قرن براي گذر به اين مرحله طول ميكشد به ذهنيات رهبران رويزيونيست حزب توده
ايران ربط پيدا ميكند كه ميخواهند در دوران تسلط امپرياليسم ،در زير فشار جهاني تحقق سياستهاي نئوليبرالي
اقتصادي و نابودي اقتصاد مستقل و ملي كشورها ،سرمايهداري را در ايران به خودكفائي و رشد نيروهاي مولده ،آنهم
بدون داشتن رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا و در همدستي با بورژوازي ايران برسانند .و تازه در اين مرحله كه آبها از
آسياب افتاد ،براي انجام انقﻼب سوسياليستي نيز بايد به شرايط عيني و ذهني انقﻼب براي در دست گرفتن قدرت
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سياسي توجه كنيم وگرنه انجام و پيروزي سوسياليسم ممكن نيست .اين تئوريها همانگونه كه نشان داديم مخدوش و
ضدماركسيستي است .اگر واقعا حزب توده ايران شرط گذار به مرحله ملي-دمكراتيك انقﻼب را طرد ديكتاتوري وﻻيت
فقيه ميداند ،بايد بهطور روشن بگويد كه ايران هم اكنون ،هم در زير سلطه امپرياليسم قرار دارد)هدف مرحله ملي
انقﻼب( و هم در زير سلطه فئوداليسم واقع است)هدف مرحله دمكراتيك انقﻼب( .اين تئوري منطقا فرا ميخواند تا مردم
ايران در شرايط كنوني نخست به طرد ديكتاتوريِ ولي فقيه دست زنند ،زيرا به اين وسيله هم دست امپرياليسم را از
ايران كوتاه ميكنند و هم فئودالها را از قدرت سياسي به پائين ميكشند .آنوقت با اين منطق براي ما معلوم نيست به چه
دليل حزب توده ايران از سرمايهداري بودن ايران صحبت ميكند؟ اين همه تناقض گوئي و تئوريبافيهاي گمراه كننده
براي چيست؟ هر ماركسيست لنينيستي ميداند كه براي انجام انقﻼب و تعيين خط مشي مربوط به آن بايد دوستان و
دشمنان آن معلوم باشند .در مرحله انقﻼب ملي-دمكراتيك و انقﻼب سوسياليستي و يا طرد ديكتاتوري وﻻيت فقيه كه
از نظر حزب توده ايران به منزله سد گذار به مرحله انقﻼب ملي-دمكراتيك توصيف شده ،متحدان متفاوتي وجود دارند.
متحدي كه امروز در اين مرحله دوست انقﻼب است ،فردا دشمن انقﻼب خواهد شد .به اين جهت نميشود مراحل
انقﻼب و تاكتيكها و شرايط عيني و ذهني را مانند نخود و لوبيا قاطي كرد و مرزهاي ميان دوست و دشمن را مخدوش
نمود.
حزب توده ايران كه يك سياست پراگماتيستي و بدون آرمان دارد از اين همه تئوريبافيها يك هدف را دنبال مينمايد
و آنهم همدستي با جناح ضد وﻻيت فقيه در حاكميت است .حزب توده ايران بر اساس اين تحليل بخشي از حاكميت را
متحد خويش ميداند و به بهانه گذر به مرحلهي اختراعي "ملي-دمكراتيك" همدستي و همكاري خويش با آنها،
شركت در انتخابات ،تﻼش براي شركت در حكومت و سازش طبقاتي با حاكميت را مانند همه احزاب رويزيونيستي از
آمال خويش به حساب ميآورد .حزب توده ايران اساسا جمهوري سرمايهداري اسﻼمي را كه با انقﻼب بهمن  ١٣٥٧هم
مرحله ملي و هم مرحله ضد فئودالي را پشت سر گذارده و ايران را در مرحله انقﻼب سوسياليستي قرار داده است ،سد
گذار به مرحله سوسياليستي ارزيابي نميكند ،زيرا در آن صورت امكان همدستي با بخشي از حاكميت و سازشكاري و
رفرميسم خويش را از دست ميدهد.
ببينيد كه حزب توده ايران در صفحات  ٧٤و  ٧٥برنامه خود چگونه به همان جمعبندهائي ميرسد كه ما با تحليل
تئوريك ،سياسي و تاريخي ماهيت آنرا براي خواننده نشان داديم .حزب توده ايران در اين برهه از زمان در پي ايجاد يك
جبهه واحد ضد ديكتاتوري است كه پارهاي از اهداف آن را چنين بيان كرده است:
"ب  -برنامه و هدفهاي جبهه
جبهه واحد ضد استبدادي ،براي طرد رژيم وﻻيت فقيه ... ،مبارزه ميكند؛  ...و عملي كردن برنامههاي زير را ضروري
ميداند:
•طرد رژيم وﻻيت فقيه ،همچون نهادي به منظور اعمال اراده يك فرد بر جامعه ،كه تبلور آشكار و صريح ديكتاتوري
فردي است؛
•استقرار دموكراسي و نهادينه كردن آن؛
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•جدايي دين از حكومت ،و استقرار يك حكومت ائتﻼف ملي ،با هدف رفع محروميت شديد در جامعه ،و تدوين برنامه-
هاي اقتصادي براي تحقق عدالت اجتماعي ،و تأمين استقﻼل و حاكميت ملي؛)."...تكيه همه جا از توفان(.
حزب توده ايران در صفحه  ٨٣برنامهاش مينويسد كه قصد ندارد سرمايهداري را از بين ببرد ،بلكه برنامهاش "در صدد
محدود كردن نقش سرمايهها و سوداگري خصوصي تنظيم شدهاند" و سپس آنرا به عنوان "ويژهگيهاي كليدي" دقيقتر
بيان ميكند:
"•مبارزه براي محو كامل سرمايهداري بوروكراتيك به وسيله شفافسازي و پاسخگو بودن تمام نهادهاي مدني و دولتي؛
•محو نقش محوري فعاليتهاي دﻻلي و واسطهگري غيرتوليدي با بهكارگيري سرمايههاي خصوصي در جهت توسعه و
رشد كشور ،و نه برعكس .اولين گامهاي اساسي در محو نقش محوري سرمايههاي مالي خصوصي ،كوچك سازي حجم
سرمايههاي خصوصي به صورت عام ،جلوگيري از تمركز سرمايههاي كﻼن خصوصي و تغيير جهت دادن سرمايههاي
غيرتوليدي به سوي فعاليتهاي توليديِ ارزشافزا است؛
• ...به عبارت ديگر ،تعديل نقش فعاليتهاي وارداتي به عامل تكميل كننده ٔ◌ بخش توليدي در برآورده كردن احتياجهاي
مصرفي جامعه ،با رعايت اكيد قانونهاي مالياتي و گمركي در حفاظت و گسترش توليد ملي؛ )"...صفحات  ٨٣و )(٨٤تكيه
همه جا از توفان(.
همين نمونهها نشان ميدهد كه حزب توده ايران از سوسياليسم به بهانههاي پوچ دست كشيده و در پي تقويت سرمايه-
داري ملي با شركت در حكومت در يك ائتﻼف ملي است .مضمون مبارزه آنها را از نظر سياسي طرد وﻻيت فقيه)الزاما
به مفهوم سرنگوني و اعمال قهر طبقاتي انقﻼبي نيست-توفان( ،استقرار يك حكومت سرمايهداري است كه از سرمايه-
داران خرد و غير بروكراتيك كه در توليد و نه در تجارت و سوداگري مالي و بازار بورس فعالند ،تشكيل شود .حزب توده
ايران مبارزه ميكند تا يك پاي چنين ائتﻼف ملي باشد و تمام سياستها و تاكتيكهاي حزب توده ايران براي چند دهه
اخير كه فرجامي بر آن متصور نيست بر اين شالوده ريخته شده است :انصراف از قهرطبقاتي انقﻼبي و انصراف از تربيت
مردم و طبقه كارگر با اين روحيه انقﻼبي و شناخت به دشمن ملي و طبقاتي ،با ترهات "دموكراسي ناب" و دموكراسي
نهادينه" ،تبليغ تئوري "گذار مسالمت آميز" ،ايمان كور به دشمن طبقاتي و سوگندهاي فريبندهاش ،ايمان به معجزات
قانون و سحر و جادوي طبقاتي و تجويز آن به اعضايش ،به طبقه و به مردم ،اتخاذ سياست سازش طبقاتي به جاي
مبارزه طبقاتي و به گمراه كشيدن مردم.
مضحك است كه كساني فكر كنند كه در يك ائتﻼف ملي با نيروهاي ملي شركت ميكنند و به تدريج بدون مبارزه
طبقاتي ،بدون نيروي مسلح تودهاي مردمي ،حكومت را به سمت تحقق دموكراسي عميق و عدالت اجتماعي و تحقق
خواستهاي كارگري سوق ميدهند و با دوز و كلك يكباره سوسياليسم را از آستين در ميآورند و مستقر ميكنند و به
ريش سرمايهداري و امپرياليسم جهاني ميخندند كه نتوانستهاند دست آنها را بخوانند .اين سياست ،سياست فريب
امپرياليسم و ارتجاع سرمايهداري نيست ،سياست فريب مردم و تسكين و به آرامش طلبيدن آنهاست.
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روشن است كه كمونيستها بزرگترين و پيگيرترين مبارزان راه دموكراسي هستند .دموكراسي بيش از همه به كمونيستها
خدمت ميكند زيرا هر چه دامنه و عمق دموكراسي بيشتر باشد و تودهها سياسيتر گشته در صحنه حضور داشته و در
سرنوشت خويش دخالت كنند ،مطبوعات آزاد خويش ،سازمانهاي آزاد خويش و ...را بوجود آورده و داشته باشند ،به همان
نسبت براي كمونيستها راحتتر است كه درجه آگاهي آنها را افزايش داده به بسيج و تربيت آنها بپردازند و آنها را با
دانش علمي مسلح كرده تا در سازمانهاي صنفي و سياسي خويش بتوانند از خواستهاي خويش دفاع كرده و در تجربه
عملي درك كنند كه تنها با كسب قدرت سياسي امكان تحقق همه اين خواستها و آزادي همه اجتماع و حفظ و تعميق
آنرا خواهند داشت .تحقق دموكراسي وسيع و عميق و تشديد مبارزه طبقاتي ،بهترين وسيله براي گذار قهرآميز به
سوسياليسم است .در موكراتيكترين جوامع كنوني جهان نيز نمي شود بدون توسل به قهر ،قدرت سياسي را به دست
آورد .ولي در جوامع سرمايهداري دموكراتيك شما به وجه بهتري ميتوانيد حقايق را به گوش طبقه كارگر برسانيد و از
سنگرها براي مبارزه با حاكميت سرمايهداري استفاده كنيد .لذا مبارزه براي تحقق دموكراسي يك وجه از فعاليت
كمونيستهاست كه بايد با هرگونه تعدي و سركوب در مورد اقليتها و گروههاي اجتماعي به مبارزه برخاسته و اعتماد
عمومي را به دست آورند تا در مبارزه سياسي در راس مبارزه مردم قرار گيرند .طرد استبداد وﻻيت فقيه ،و يا خود وﻻيت
فقيه ،طرد همه قوانين ضد بشري و ضد دموكراتيك در چارچوب جمهوري اسﻼمي به خودي خود نادرست نيست .هر
انسان دموكراتي در اين عرصههاي ضد خفقان مبارزه ميكند ،ولي اين مبارزات ربطي به مرحله انقﻼب ندارد .مرحله
انقﻼب را بر اين مبنا تعيين نميكنند كه در كشوري دموكراسي كمتر يا بيشتر وجود دارد .حتي كمونيستهاي آمريكا و
آلمان ،در فرانسه و يا ايتاليا نيز بايد براي دمكراسي و تعميق آن مبارزه كنند .دموكراسي يك دستآورد مبارزه تودههاي
زحمتكش بشر است كه آنرا در مبارزه با مستبدان حاكميت در طي تاريخ با فداكاري و نثار خون خويش به دست آوردهاند
و بايد همواره آنرا از تعدي و تجاوز مستبدان مصون دارند .دمكراسي پديدهاي نيست كه يكبار به وجود آيد و روئينتن
بوده و آماج تهاجم نباشد .در همه جوامع طبقاتي بايد براي دموكراسي ،حفظ آن و تعميق آن مبارزه كرد وگرنه مستبدان
آنرا از بين برده و جامعه را به شرايط اختناق قبل از آن باز ميگردانند تا اعمال سلطه بيمانع خويش را مجددا فراهم
آورند .از اين مبارزه و درجه شدت آن نميشود نتيجه گرفت كه آمريكا ديگر امپرياليستي و يا سرمايهداري نيست و بايد
در آن كشورها انقﻼب ملي-دمكراتيك و نه انقﻼب سوسياليستي صورت گيرد .حزب توده ايران به علت سياست
سازشكارانه و ضد سوسياليستي خويش با تكيه بر يك خواست قابل فهم عمومي در ايران ،براي مردمي كه تشنه آزادي
و دموكراسي هستند و سالها از استبداد زجر كشيدهاند داروي درمان واقعي اين درد را به دور مياندازد و مردم را با
قرصهاي مسكن دلداري ميدهد .حزب توده ايران با اين مخلوط كردن مفاهيم و مقولهها راه همدستي در حاكميت را
فراهم ميآورد .در انتخابات شركت ميكند ،به اصﻼح طلبان راي ميدهد و اين در حالي است كه اساس انتخابات تقلبي
است و نمايندگان مردم و هواداران دموكراسي و ضد امپرياليست حق شركت در انتخابات را ندارند .حتي حزب توده ايران
نيز قابدستمال دست اصﻼح طلبان است تا از تبليغاتش در جهت منافع سياسي خودشان كه در حاكميت شركت دارند و
به دنبال مشروعيت ميگردند و همه اين قوانين ضد دمكراتيك را تا آنجا كه تامين كننده منافع آنهاست ،قبول دارند،
استفاده كنند .حزبي كه حدود سي سال به جاي مبارزه براي استقرار دموكراسي در ايران به عنوان يك شعار بسيج كننده
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و تبليغاتي ،كه در برگيرنده طرد وﻻيت فقيه نيز هست و قلب رژيم جمهوري اسﻼمي را نشانه ميگيرد و به مردم ايران
نيز آموزش درستي در مبارزه طبقاتي ميدهد ،مردم را فقط در يك عرصه كه به نفع اصﻼحطلبان است و صدمهاي بر
بنياد رژيم وﻻيت فقيه و يا رژيم جمهوري اسﻼمي نميزند ،به مبارزه فرا بخواند ،اين حزب مردم را به گمراهي ميبرد.
تمام تئوريبافيهاي حزب توده ايران براي همكاري به منزله اپوزيسيون بيخطر با رژيم است و ربطي به دموكراسي و
مبارزه ضد امپرياليستي ندارد چه برسد به سوسياليسم.
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مغلطهگري در مقوﻻت ملي و دموكراتيك
حزب رويزيونيستي توده ايران در اين مقوﻻت مغلطه ميكند .ما نشان داديم كه انقﻼب دموكراتيك ،انقﻼبي براي كسب
زمين ،توسعه سرمايهداري و برچيدن مناسبات فئودالي است .وقتي ما از انقﻼب دموكراتيك يا مرحله دموكراتيك انقﻼب
صحبت ميكنيم ،دقيقا به اين مفهوم نظر داريم .حال حزب توده ايران مرحله انقﻼب دموكراتيك و انقﻼب دهقاني را با
مطالبات دموكراتيك ،مبارزه دموكراتيك مخلوط ميكند .اين مقوﻻت ربطي به هم ندارند.
مطالبات دموكراتيك و مبارزه براي تحقق دموكراسي همچنان در يك جامعه سرمايهداري كه حتي بقاياي فئوداليسم در
آن وجود ندارد ،مطرح است .طبقه كارگر هميشه بايد براي حقوق و خواستهاي دموكراتيك خود مبارزه كند ،زنان،
جوانان ،دانشجويان نيز در اين عرصه مبارزه ميكنند و بايد بكنند .اگر در يك نظام سرمايهداري ،استبداد عريانِ سرمايه
حاكم و يا ديكتاتوري پوشيده بورژوازي بر سركار باشد ،طبيعتا بايد براي تحقق دموكراسي ،حقوق و مطالبات
دموكراتيك ،كه هميشه در طي تاريخ توسط حاكميتها نقض شده و هميشه در دوران معاصر توسط سرمايهداران حتي
در دموكراتيكترين ممالك سرمايهداري توسط طبقات مسلط حاكمه با توجه به توازن قواي طبقاتي به زير پا گذارده
شده است ،مبارزه كرد و از دستآوردهاي بشريت كه در طي قرنها مبارزه به چنگ آمده است بهدفاع برخاست .اين مبارزه
يك مبارزه ماهيتا بورژوائي و براي تحقق حقوق بورژوائي بوده و ربطي هم به سطح رشد نيروهاي مولده نخواهد داشت.
در ايران استبدادي همانقدر بايد به مبارزه دموكراتيك توجه كرد و ﻻزم است كه در آمريكا ،آلمان و يا فرانسه .در تمام
اين ممالك مبارزه دموكراتيك وجود دارد و كمونيستها بايد از آن حمايت كرده و حتي در آن شركت نموده و سعي كنند
رهبري آنرا بهدست گيرند .شعبدهبازي است كه كسي بخواهد اينگونه فعاليتهاي روزانه دموكراتيك را كه هر ماه مي-
تواند موضوعش عوض شود و مركز ثقلش تغيير كند ،و حيات آن تا زماني كه طبقات ستمگر مسلط هستند ،پاياني ندارد
و در همه ممالك طبقاتي نيز وجود خواهد داشت ،مرحله انقﻼب جا بزند ،مرحلهاي كه طبيعتا پاياني بر آن متصور نيست.
معلوم نيست چقدر از اين "معجون دموكراسي" بايد بهخورد جامعه داد تا رويزيونيستها قانع شوند كه "مرحله انقﻼب
دموكراتيك" مدتهاست بهپايان رسيده است .خﻼصه اينكه مخدوش كردن مرزها ،مخلوط كردن مفاهيم و مقوﻻت،
شيوهاي است كه رويزيونيستها براي ايجاد آشفتهفكري و انصراف از انقﻼب اتخاذ كردهاند.
نكته بعدي انقﻼب ملي است .انقﻼب ملي انقﻼبي است كه بر ضد سلطه خارجي ،برضد استعمار و امپرياليسم و در درجه
نخست براي كسب استقﻼل سياسي كشور ميباشد .وقتي ما از مرحله انقﻼب ملي صحبت ميكنيم ،اين مرحله مبتني
بر وضعيت عيني مشخصي است كه تضاد اساسي جامعه را حيات ميدهد .از بدو تسلط امپرياليسم برجامعه ،اين تضاد
پديد آمده و تا طرد امپرياليسم و تاراندن اجانب از كشور ،اين تضاد وجود خواهد داشت .اين تضاد عيني است و در طول
تمام مرحله ماندگار است و لحظه به لحظه تغيير نميكند .اگر كشور ما ايران ،يك كشور نيمهمستعمره بوده است ،آنوقت
اخراج امپرياليسم ،خروج از پيمان سنتو ،برهم زدن پيمانهاي نظامي ،اخراج  ٥٠هزار مستشار نظامي آمريكائي و
دستگاهاي عظيم استراق سمع و ...بهمعني قطع دست امپرياليسم و كسب استقﻼل ايران است .ماﻻ مرحله انقﻼب ملي
هم در ايران بهپايان رسيده است .و لذا نميشود مرتب از مرحله انقﻼب ملي و دموكراتيك سخن گفت .رويزيونيستها
براي مقوله "ملي" هم راه حل رويزيونيستي پيدا كردهاند و آن اينكه هر اقدام حاكميت كه با خسران و خرابي،
سوءمديريت همراه است ،بيكباره اقدامي مغاير منافع ملي بيان شده و مفاهيم ملي به منظور مبارزه با امپرياليسم را با
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نتايج عملي تصميمات سياسي ناصحيح روز ،كه به هر صورت به كشور ،جدا از ماهيت آنها و مرحله انقﻼب و تحولشان
صدمه ميزنند و منافع مردم و ملي را به اين مفهوم داخلي خدشهدار ميكنند ،همتراز قرار ميدهد .ولي كسي كه در اثر
يك تصميم نادرست سياسي به كشور صدمه ميزند ،الزاما نوكر امپرياليسم نيست و كشور ايران را به نيمه مستعمره
امپرياليسم بدل نكرده است ،ولي كسي كه نوكر امپرياليسم است و نوكر امپرياليسم باقي ميماند و ايران را بهمحل
تاخت و تاز امپرياليستها بدل كرده است حتي اگر چند اقدامش نيز عمﻼ به نفع كشور و همه مردم تمام شود باز حكومت
ملي نخواهد بود .اين قبيل اقدامات كه در اثر ندانم كاري ،بيتجربگي ،اطﻼعات ناكافي يا نادرست ،ناآشنائي ،اهمال-
كاري ،ارزيابي ذهني و يا حتي بدتر در اثر رشوه خواري و فساد اداري منجر به ضربه خوردن به مصالح ملي ،عمومي و
مردمي شود ،حتي ميتواند در يك كشور سوسياليستي و يا انقﻼبي هم رخ دهد ،ولي در نتيجه آن مرحله انقﻼب عوض
نميشود .رويزيونيستها با اين التقاط مقوﻻت و مفاهيم در درك مرحله ملي انقﻼب به مفهوم ضدامپرياليستي و اقدامات
خسرانزائي به ضرر مردم ،عموم و مصالح ملي كه مسايلي كامﻼ متفاوت هستند ،ايران را بيكباره در مرحله انقﻼب ملي
و دموكراتيك قرار ميدهند كه مرحلهاي اختراعي و براي انصراف از انجام انقﻼب سوسياليستي و تﻼش در جهت
سرنگوني رژيمي است كه سد راه دموكراسي در ايران است .در انقﻼب بهمن انقﻼب ملي به انجام رسيد و بساط
فئوداليسم از قبل ،چه از نظر اقتصادي و حقوقي و چه حتي از نظر سياسي ،در ايران برچيده شده بود .وجود بقاياي
فئوداليسم در كشور مرحله انقﻼب را تغيير نميدهد .اين تئوريهاي حزب رويزيونيستي توده تنها براي توجيه و پيدا
كردن راهي براي كنار آمدن با حكومت است.
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مضمون دوران ما
در اعﻼميه جلسه مشاوره نمايندگان احزاب كمونيست و كارگري مورخ  ،١٩٦٠مشي عمومي)استراتژي( نهضت كارگري
در مقياس جهاني تدوين شده است .اين مشي عمومي ناشي از خصلت دوران معاصرست .در اين اعﻼميه خصلت دوران
معاصر اينگونه تعريف شده است" :دوران ما كه مضمون عمدهاش گذار از سرمايهداري به سوسياليسم است ،گذاري كه
با انقﻼب كبير سوسياليستي اكتبر شروع شد ،دوران مبارزه دو سيستم اجتماعي متفاوت ،دورانهاي انقﻼبهاي
سوسياليستي و انقﻼبهاي نجاتبخش ملي است .دوران فروريختن امپرياليسم و برافتادن سيستمم مستعمراتي است.
دوراني است كه هر روز خلقهاي جديدي به راه سوسياليسم گام ميگذارند ،دوران پيروزي سوسياليسم و كمونيسم در
مقياس جهاني است"
احسان طبري از رهبران و تئوريسينهاي حزب توده ايران در اثر خود به نام "برخي مسايل حاد انقﻼب ايران" مجموعه
مقاﻻت  ١٣٥٨كه به صورت ضميمه "مردم" منتشر شده است ،در مقاله "دوران تاريخي ما و سمت عمده مبارزه" در
توضيح خصلت دوران ما ميآورد" :خصيصه اساسي دوران كنوني انتقال تدريجي جامعه بشري از نظام سرمايهداري،
آخرين نظام مبتني بربهرهكشي فرد از فرد و ملتي از ملت ديگر ،به نظام سوسياليستي است ،يعني نظامي كه پايههاي
اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي اين بهرهكشي را به تدريج ميزدايد و جوامع انساني را از جنگها و تناقضات
مختلف ميرهاند و براي مبدل شدن به يك جامعه جهاني متحد و برادر آماده ميسازد.
مسئله مركزي دوران ما ،در نتيجه خصيصه اساسياش ،به ناچار عبارت ميشود از نبرد دو سيستم سوسياليسم و سرمايه-
داري ،يعني :بين سيستم سوسياليستي جهاني)و در مركز آن اتحاد جماهير شوروي( و سيستم سرمايهداري جهاني)و در
مركز آن اياﻻت متحده آمريكا( ،لذا مبارزهاي كه اكنون بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و اياﻻت متحده آمريكا
ميگذرد ،مبارزه "دو ابرقدرت صنعتيِ" همانند نيست كه خلقهاي كوچكي مانند ما ،هر دو قطب اين مبارزه را همتا و
هم ارز تلقي كنند و نسبت بدان ﻻقيد باشند .اين مبارزهايست كه در آن تناقض اساسي جامعه بشري ،تناقض كار و
سرمايه ،تناقض بهرهكشان و بهرهدهان ،تناقض عدالت و ظلم منعكس شده و خلقها به آن نميتوانند و نبايد ﻻقيد وبي
طرف بمانند)".صفحات  ٤و .(٥
حال به برنامه حزب توده ايران در كنگره ششم مراجعه كنيم و درك امروزي آنها را از خصلت اساسي دوران كنوني مورد
بررسي قرار دهيم .آنها مينويسند " :پاسخ ما به كساني كه ما را ،به سبب پاي بندي به اعتقاداتمان ،به جزمگرايي
متهم ميكنند ،روشن است :ماركسيسم -لنينيسم ،جهانبينيِ پويايي است كه در جريان تكامل جامعه بشري و در روند
مبارزه اجتماعي  -طبقاتي ،صيقل مييابد ،بسط پيدا ميكند ،و همراه با پيشرفت علم و بينش بشر ،باريكانديشي و
تصريح ميشود .بر پايه چنين دركي ،به اعتقاد ما :خصلت و مضمونِ اساسي دوران كنوني جامعه بشري ،دورانِ گذار از
سرمايهداريِ جهاني شده و عميقاً انحصاري به صورت بنديِ اجتماعي -اقتصادي برتر و مترقياي است كه در آن ،جامعه
از بندهاي بهره كشيِ انسان از انسان رها گرديده و زمينه هاي عملي شدنِ عدالت اجتماعي را بر پايه از بين بردن نظام
طبقاتي بنا كرده است .دوران كنوني ما ،دوران تحولهاي عظيم فنآورانه ،دوران پيشرفتهاي بزرگ و
سرنوشت ساز علمي ،و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه يي نو
است .جهان ،در آغاز قرن بيستم ،شاهد نخستين تﻼش بشر در بر پا كردن چنين جامعهيي بود .انقﻼب كبير
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سوسياليستي اكتبر ،سيماي جهان كهنه را دگرگون كرد ،و ثابت كرد كه نظريه هاي مبتني بر ابدي و ازلي بودنِ
سرمايهداري ،ادعاهاي بي پايهاي بيش نيستند .جهان ،در آغاز هزاره سوم ،با كولهباري غني از تجربه و دست آوردهاي
علمي و عملي بر دوش به پيش ميرود ،و در پرتو اين تجربهها و دستاوردها ،و با سﻼح همين جهانبينيِ علمي است كه
بشر خواهد توانست جامعه برتر و انساني ،يعني جامعه سوسياليستي ،را بنا كند)".انشاﷲ ،تكيه همه جا از توفان(.
به اين ترتيب با فروپاشي امپراتوري سوسيال امپرياليستي شوروي و اقمارش يعني اين قبلهگاه رويزيونيستها ،بيكباره
خصلت اساسي جهان كنوني تغيير كرده است و ديگر تضاد اساسي ميان سوسياليسم و سرمايهداري در كار نيست .در اين
گفتار از شكست شوروي سوسياليستي كه براي نخستين بار چهره جهان را تغيير داد سخن ميرود كه بعد از آن گويا آنها
ديگر شاهد نخستين تﻼش نبوده بلكه شاهد تﻼشهاي بعدي نيز براي استقرار سوسياليسم خواهند بود ،ولي در حال
حاضر سوسياليسمي در كار نيست و حزب توده ايران با استفاده و آموزش از اين كولهبار غني دستآوردهاي علمي در
آينده خواهد توانست جامعه برتر و انساني ،كه همان جامعه سوسياليستي باشد كه اكنون وجود ندارد بنا كند .به اين
جهت مفهوم دوران حزب توده ايران تغيير ميكند و اين حزب شاهد نخستين تغيير دوران شده است" :دوران كنوني
ما ،دوران تحولهاي عظيم فنآورانه ،دوران پيشرفتهاي بزرگ و سرنوشتساز علمي ،و دوران رشد
بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه يي نو است"" .خوبي" اين تعريف در اين است
كه در آينده دور و نزديك نيازي به تغيير نخواهد داشت و هميشه صحيح و بهروز شده است ،ولي به درد مبارزه طبقاتي
نميخورد .البته حزب توده ايران در سند ضميمه نامه مردم در  ١٧مهرماه  ١٣٧٥شماره  ٤٩٠كه از طرح پيشنهادي
سخن ميراند ،در مورد تعريف دوران ،فرمول روشنتري ارائه داده كه كنگره آنرا نادرست ارزيابي كرده و تغيير داده است.
در آن سند ميآيد" :بر پايه چنين دركي است كه به گمان ما ،خصلت و مضمونِ اساسي دوران معاصر جامعه بشري،
دورانِ گذار از سرمايهداريِ به صورت بنديِ اجتماعي -اقتصادي برتر و مترقيتر ،يعني سوسياليسم و سپس كمونيسم
است .اين دوران ،دوران تشديد مبارزه طبقاتي در سطح جهان عليه امپرياليسم ،عليه ستم طبقاتي و براي رهايي كار از
زنجيرهاي سرمايه است .دوران كنوني ما ،دوران تحولهاي عظيم تكنولوژي ،دوران پيشرفتهاي بزرگ و سرنوشتساز
علمي ،و دوران رشد بيش از پيش آگاهيِ اجتماعي بشر براي بنا كردن جامعهاي نوين است".
رويزيونيستهاي حزب توده ايران در درياي آشفته فكري تئوريك و فقدان صميميت كمونيستي خويش فراموش كردهاند
كه در نشريات و اسناد حزبي خود از ممالك سوسياليستي و احزاب كمونيستي چين ،ويتنام ،ﻻئوس ،كوبا و جمهوري
دموكراتيك كره نام ميبرند .اگر در اين ممالك احزاب كمونيستي بر مسند قدرت نشستهاند و سوسياليسم را مستقر
ساختهاند پس از نظر كيفي هنوز خصلت اساسي دوران كنوني تغيير نكرده است و ما نسبت به بازتاب بيعدالتي و...
ناشي از تضاد اساسي ميان سوسياليسم و سرمايهداري نبايد ﻻقيد و بيطرف بمانيم .اگر گفتار احسان طبري را در
توضيح خصلت اساسي دوران معاصر با وضعيت فعلي تطبيق دهيم نوشته وي به صورت زير در خواهد آمد" :لذا مبارزه-
اي كه اكنون بين جمهوري سوسياليستي خلق چين و اياﻻت متحده آمريكا ميگذرد ،مبارزه "دو ابرقدرت صنعتيِ"
همانند نيست كه خلقهاي كوچكي مانند ما ،هر دو قطب اين مبارزه را همتا و هم ارز تلقي كنند و نسبت بدان ﻻقيد
باشند .اين مبارزهايست كه در آن تناقض اساسي جامعه بشري ،تناقض كار و سرمايه ،تناقض بهرهكشان و بهرهدهان،
تناقض عدالت و ظلم منعكس شده و خلقها به آن نميتوانند و نبايد ﻻقيد وبي طرف بمانند .".چگونه است كه حزب
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توده ايران با يك چرخش از كنار اين واقعيت تلخ فرار ميكند و تعريفي بي ضرر براي سرمايهداري و امپرياليسم از
دوران ميهد تا نه سيخ بسوزد و نه كباب ،امري است كه اين حزب بايد به اعضاء خود و به طبقه كارگر و خلقهاي ايران
توضيح دهد.
در اين مبحث ما به يكي ديگر از حقهبازيهاي رويزيونيستي ميپردازيم كه شكل دولت را از ماهيت آن جدا ميكند و
نقش عنصر آگاه در انقﻼب و در ساختمان سوسياليسم را به صفر ميسانند.
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تكيه بر اقتصاد و نفي سياست ،ابزار فريبكاري رويزيونيستي
رويزيونيستها يك منطق رويزيونيستي براي تسكين و تبرئه خود دارند و آن اينكه اگر مالكيت بر وسايل توليد در دست
دولتي باشد كه خود را سوسياليستي جا بزند و يا بداند ،اين شرط كافي است تا ما آن دولت و آن كشور را سوسياليستي
بناميم .اين تئوري جدا كردن متافيزيكي اقتصاد از سياست ،به اين دليل به كار گرفته ميشود كه بروز انحرافات
ايدئولوژيك و سياسي در احزاب حاكمِ كشورهاي "سوسياليستي واقعا موجود" را توجيه نمايد و تغيير ماهيت حزب را به
جامعه و سياست را به اقتصاد تسري ندهد .از ديدگاه آنها اتحاد جماهير شوروي فرونپاشيد ،زيرا فروپاشي امري است كه
از درون اتفاق ميافتد ،بلكه تخريب شد ،زيرا امر تخريب از بيرون اتفاق ميافتد .به همين جهت اتحاد جماهير شوروي
تا آخرين لحظهايكه مالكيت دولتي بر وسايل توليد در آن حاكم بود سوسياليستي باقي مانده بود .اين امر يعني اينكه
شوروي تا روي كار آمدن بوريس يلتسين "كمونيست مسكوئي" و تا روزي كه وي حزب "كمونيست" اتحاد جماهير
شوروي را ممنوع كرد كشوري سوسياليستي بود!!؟؟ .اين نظريه كه سرمايهداري دولتي را سوسياليسم جاميزند ،جديد
نيست ،انگلس اين نظريه را سوسياليسم كاذب ناميد.
لنين بارها در رابطه با تفكرات اكونوميستي ،در مبارزه با درك مكانيكي از ماترياليسم بيان كرده است كه "سياست بيان
متمركز اقتصاد است" .در اين بيان ،اقتصاد زير بنا و سياست روبناست ،ولي سياست روبناي منفعل نيست ،روبنائي است
كه در رهبري زيربنا و هدايت آن تاثير مهم و قطعي ايفاء ميكند .درك مكانيكي از رابطه سياست و اقتصاد به آنجا مي-
كشد كه ما به امر تحول خودبخوي جامعه بدون شركت و مبارزه تودهها در اين عرصه معتقد شويم و سرنوشت تحول
اقتصادي جامعه را چون وحي منزَل بپذيريم .ماركس و انگلس از مبارزه طبقاتي به عنوان نيروي محركه تكامل تاريخ
اجتماع بشري صحبت ميكنند .اين مبارزه كه به درگيري و انقﻼبات اجتماعي منجر ميشود و به تسخير قدرت سياسي
ميانجامد ،يك امر سياسي است .البته مبارزه طبقاتي در سه عرصه سياست ،اقتصاد و ايدئولوژي صورت ميگيرد ،ولي
عنصر فعال و رهنما در اين مبارزه سياست است .سياست است كه فورا نشان ميدهد خواست طبقاتي اقتصادي كدام
است و از جانب كدام طبقه اجتماعي بيان ميشود .اقتصاد حضورش را ،هويتش را در لباس سياست بيان ميكند .وقتي
كارگران براي افزايش دستمزد اعتصاب ميكنند و اين يك خواست اقتصادي است و ريشه هاي اقتصادي دارد ،تنها با
رهبري سياسيِ كاردان و متبحر ميتوانند به همه و يا پاره اي از مطالبات خويش برسند .تنها سياست صحيح كارگري
است كه آنها را در اتحاديههاي خويش براي مبارزه به خاطر بهبود شرايط زندگي متشكل ميكند.
يك عده از اين حكم اساسي كه اقتصاد زيربنا و سياست روبناست مخدهاي ساختهاند تا با لَم دادن به آن و نوشيدن
چاي ،در وصف انتظار ذكر بگيرند ،شعر بسرايند و به گپزنيهاي روشنفكرانه و اظهار فضلهاي "مرعوب كننده"
متوسل شوند و بر مبارزه سياسي و طبقاتي خط بطﻼن بكشند و يا حداقل آنرا بياهميت جلوه داده با اين توجيه تبليغاتي
كه گويا وظيفه ما با الهام از زيربنائي بودن اقتصاد ،انتظار كشيدن و نظارت كردن برحكم قطعي تكامل اقتصادي است.
تاريخ جوامع انساني آنها ،تاريخ مبارزه طبقاتيِ اقتصادي است و نه تاريخ مبارزه طبقاتي براي كسب قدرت سياسي و
تغييرات بنيادي در جامعه .آنها درك نميكنند كه اقتصاد تنها در مرحله نهائي و در فرجام كار با گذار از سدها و عقب
نشينيهاي گذرا راه به جلو ميگشايد و اين راه گشائي بدون حركت تودهها كه خود بخشي از اين تحول زيربنائي
۱۶۱

اقتصادي هستند و در قالب نيروهاي مولده نقش خويش را ايفاء ميكنند ،امكان پذير نيست .گذار به مرحله سوسياليستي
اقتصاد بدون رهبري سياسي ممكن نيست .اين يعني رشد جبري اقتصاد و تكامل آن كه هرگز خودبخودي بدون مبارزه
طبقاتي سياسي به سوسياليسم نميرسد.
اعتقاد به جبر و دترمينيسم مكانيكي كه اقتصاد چون لوكوموتيوي راه ميافتد و همه موانع را از سر راه برميدارد تا
سوسياليسم مستقر شود خواب و خيالي بيش نيست و مفهومي جز تعطيل مبارزه طبقاتي ندارد .ما در هيچ دورهاي از
جوشش تحوﻻت بنيادي جامعه ،با غيبت مردم در عرصه تاريخ روبرو نيستيم ،بلكه برعكس اين حضور مردم و مبارزه
سياسي آنهاست كه مناسبات گذشته را نابود ساخته و مناسباتي نويني خلق ميكند تا در قالب آن ،اقتصاد تحت فشار و
در زندانِ مناسبات كهنه توليدي ،پوسته خارجي خود را بشكافد و مجددا رشد كرده و شكوفا شود .در اين مبارزه سياسي
است كه تضاد روبنا با زير بنا حل ميگردد ،در اين مبارزه است كه در اثر تشديد تضاد ميان رشد نيروهاي مولده و
مناسبات توليدي كهنهي حاكم ،نيروهاي مولده براي گام نهادن به مرحله بعدي تحول ،زنجير اسارت اين مناسبات تنگ
و كهن را پاره ميكنند و جامعه را به پيش ميرانند ،تا راه رشد نيروهاي مولده باز شود ،توليد مجددا توسعه يابد و به
بهبود شرايط زندگي و به نيازهاي ضروري جامعه پاسخ دهد .در غير اين صورت بربريت جايگزين اين بيتوجهي و يا
شكست ميشود .سوسياليسم يا بربريت از همين اصل نتيجه ميشود .سرمايهداري از دور باطلِ ورشكستگي ،رشد،
بحران ،جنگ و نابودي نيروهاي مولده و بازتوليد آنها نميتواند بيرون بيايد.
با اعتقاد به اين حكم صحيح كه انقﻼب يك امر سياسي است و در درجه نخست ماهيت هر انقﻼبي با توجه به ماهيت
سياست رهبران و طبقهاي تعيين ميشود كه اين قدرت سياسي را در دست دارند ،درك ميكنيم كه سياست حاكميت نو
اقتصاد را بهدنبال خود خواهد كشيد .اين واقعيت بهويژه در دروان سوسياليسم برجسته ميگردد ،زيرا رهبري اقتصاد در
دوران سوسياليسم آگاهانه است .اينكه در جامعهاي مالكيت دولتي بر وسايل توليد حاكم باشد و يا تعاونيهاي دولتي
وجود داشته باشند ،هنوز نميتوان از ماهيت سوسياليستي دولت و قدرت سياسي سوسياليستي در آن كشور نام برد.
رويزيونيستهاي سراسر جهان كه با نفي اين حكم ماركسيستي ،ماهيت شوروي رويزيونيستي را ،عليرغم وجود دولت و
حزبِ حاكمِ رويزيونيستي در آن كشور ،تنها به صرف وجود مالكيت دولتي ،يك كشور سوسياليستي جا ميزدند ،براي
نخستين بار در ماجراي چكسﻼواكي كه رهبران حزب رويزيونيستي چكسﻼواكي از جمله الكساندر دوبچك نظريات
خروشچف را البته بدون پذيرش اسارت شوروي اجراء كردند ،ناچار شدند ،بر اين حكم درست صحه بگذارند كه ميتواند
در يك كشور ،عليرغم وجود مالكيت دولتي بر وسايل توليد و وجود تعاونيهاي دولتي و اشتراكي در توزيع ،سوسياليسم
تغيير ماهيت دهد .زيرا اين تغيير در حزب و در سياست است و بههمين اعتبار در آن زمان ديگر دولت الكساندر دوبچك
را دولت سوسياليستي نميدانستند و به چكسﻼواكي تجاوز كردند .اين آغاز پيدايش و عملكرد سوسيالامپرياليسم
شوروي بود كه شوروي نه براي دفاع از سوسياليسم ،بلكه براي به زير سلطه درآوردن چكسﻼواكي به آن كشور حمله
كرد .زماني كه رويزيونيستهاي حزب توده در گذشته در مسئله چكسﻼواكي با وضعيت غيرمنتظره روبرو شدند كه
كشوري "سوسياليستي" بيكباره از درون ،غير سوسياليستي شود ،و اين مغاير تبليغاتشان تا به آن روز بود ،در برخورد به
مورد كشور چين با احتياط بيشتري عمل كردند و اين "شناخت جديد" خود را براي ارزيابي از ماهيت جامعه چين در
زمان وجود اختﻼفات ايدئولوژيك در عرصه جهاني به كمك گرفتند و چين سوسياليستي را در زماني كه مصالحشان
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ايجاب ميكرد ،يك كشور غير سوسياليستي خواندند .اين ارزيابي رويزيونيستها مغاير ادعاهاي قبلي آنها مبني بر آن بود
كه از نظر زيربناي اقتصادي دولتي هنوز مناسبات توليد سوسياليستي در كشور چين حاكم است .در ارزيابي رويزيونيستها
براي مبارزه با چين سوسياليستي ،به عامل سياسي بهيكباره نقش تعيين كننده داده ميشود ،ناگهان ماهيت حزب است
كه ماهيت دولت را تعيين ميكند و نه مالكيت دولتي بر اقتصاد متمركز دولتي .به اسناد زير در اين زمينه توجه كنيد.
حزب توده ايران در نشريه دنيا سال چهاردهم شماره  ٢مورخ  ١٣٥٢در مقالهاي تحت عنوان "سياست مائوئيستها و
واقعيت" از جمله در مورد جمهوري تودهاي چين در زمان وجود اختﻼفات در جنبش كمونيستي چنين نوشت:
"سياست خارجي ارتجاعي رهبري چين با سياست داخلي ضد ماركسيستي همروند است")صفحه (٤٧
حزب توده با اين حكم بيان كرد كه چين كشوري ضد ماركسيستي بوده عليرغم اينكه در اين كشور وسايل توليد در
مالكيت دولت است .اتفاقا رويزيونيستها صرفنظر از ماهيت بحث با رفقاي چيني در عرصه اختﻼفات ايدئولوژيك ،به
درستي اشاره ميكنند كه ماهيت سوسياليسم از ماهيت دولت و حزب ناشي ميشود و نه از شكل مالكيت دولتي .آنها در
تكميل همين نظريه در صفحه  ٤٩افزودند:
"تجربه دوران اخير صحت اين ارزيابي را نشان داد .در جمهوري تودهاي چين پروسه مسخ شدن نظام اجتماعي
سوسياليستي عميقتر ميشود"
و آنوقت در صفحه  ٥٩اين پرسش را مطرح ميكنند كه:
"آيا چين يك كشور سوسياليستي است؟"
و خود پاسخ ميدهند:
"واقعيتهاي زندگي چين نشان ميدهد كه تغييرات كنوني در جمهوري تودهاي چين در مسير تكامل سوسياليستي
نبوده ،بلكه در جهت تحكيم رژيم ضد تودهاي مائوئيستي انجام ميگيرد".
و سپس بعد از نگارش مطالب گوناگون در مورد اقتصاد چين و غيره اين مبحث را با عبارت زير ختم ميكنند:
"بهطور كلي سياستي كه مائوئيستها از آن پيروي ميكنند ،محلي براي اين اميد باقي نميگذارد كه موجدين اين
سياست در آينده نزديك به مسير تكامل پيگير سوسياليستي بازگردند .ترديدي نيست كه بقاي اشكال مالكيت دولتي و
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تعاوني ،امكان تكامل جامعه چين را در مسير سوسياليستي بهطورعيني تامين ميكند .ولي اين امكان فقط در صورتي
ميتواند تحقق يابد كه سياست اقتصادي رهبران چين واقعا سوسياليستي باشد)".تكيه از توفان(.
رويزيونيستهاي حزب توده ايران در آن دوران نميتوانستند پيشگوئي كنند كه بيان اين حكم درست بعد از تجربه
چكسﻼواكي روزي گريبان آنها را ميگيرد .سقوط شوروي سوسيال امپرياليستي ،ريزش افكار رويزيونيستي را به دنبال
داشت .اگر سير حوادث به نحوي پيش نميرفت كه رويزيونيستها برمﻼ شوند ،ميشد بر همه اين رويدادها پرده
فراموشي كشيد .ولي از بخت بد رويزيونيستهاي ايراني و غير ايراني ،كشور شوروي با حزب رويزيونيستي خروشچفي
سقوط كرد و اين عليرغم آن بود كه تا قبل از روز سقوط ،هنوز در مجموع وسايل توليد در دست دولت قرار داشت و
مالكيت دولتي در شوروي حاكم بود .رويزيونيستها كه در برخورد به چين بر يك حكم اساسي تكيه ميكردند كه سياست
بر اقتصاد فرمان ميراند و ماهيت آنرا تعيين ميكند و به همين اعتبار چين ديگر سوسياليستي نبود ،با سقوط شوروي
چنان دچار تناقض شدهاند كه نميتوانند توجيهي براي اشتباهات تئوريك و سياسي خويش پيدا كنند و به يك توضيح
منطقيِ مطلوب و در مضمون خود روشن برسند .تنها توضيح روشن و بدون تناقض اين است كه حزب كمونيست
شوروي بعد از پذيرش نظريات رويزيونيست خروشچفي ديگر حزب كمونيستي نبوده بلكه در عمل از نظريات و منافع
بورژوازي نوخاسته شوروي دفاع ميكرده است .سقوط شوروي محصول سقوط حزب كمونيست شوروي به منجﻼب
رويزيونيست بوده است و نه برعكس .اين سقوط حزب بود كه سقوط شوروي سوسياليستي را به دنبال داشت و نه اينكه
سقوط شوروي به سقوط حزب "كمونيست" منجر شد .اين حزب رويزيونيست تمام خلقي خروشچفي در اتحاد جماهير
شوروي بود كه از همان روز نخست نفوذ رويزيونيسم ،روند مسخ شدن نظام اجتماعي سوسياليستي را عميقتر كرد تا آن
كه شوروي را نابود ساخت .گورباچف ،يلتسين و پوتين فرزندان خلف خروشچف بودند.
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سرمايهداري دولتي ،مالكيت همگاني و نقش عنصر آگاه پرولتري به منزله حزب طبقه كارگر
لنين در باره سرمايه داري دولتي مي نويسد:
"سرمايهداري دولتي طبق كليه نوشتههاي اقتصادي عبارت است از سرمايهداري كه در نظام سرمايهداري وجود دارد و
دولت اين يا آن موسسه سرمايهداري را تابع خود مي كند ،ولي دولت در كشور ما دولت پرولتري است و به پرولتاريا تكيه
ميكند و كليه مزاياي سياسي را به پرولتاريا ميدهد و قشرهاي پائيني دهقانان را از طريق پرولتاريا به سوي خود جلب
ميكند...
سرمايهداري دولتي بدان شكل كه در نزد ما وجود دارد در هيچ تئوري ،هيچ نوشتهاي مورد تحليل قرار نگرفته  ...جامعه
كشور ما ....جامعهاي است كه پرولتاريا در آن زمام امور را در دست دارد و نه بورژوازي ما نميخواهيم اين نكته را
بفهميم كه وقتي ميگوئيم "دولت" ،دولت يعني پرولتاريا يعني پيش آهنگ طبقه كارگر")لنين :گزارش به كنگره
يازدهم حزب().تكيه همه جا تكيه از توفان(.
در اينجا بحث لنين به دوران اقتصاد نوين كه يك عقب نشيني تاكتيكي كمونيستها در مقابل مشكﻼت اقتصادي و زوال
تدريجي طبقه كارگر با هجوم به روستا و دوري از صنايع در روسيه بود ،بر ميگردد .لنين بر آن بود كه دولت پرولتري
بايد اين سياست تاكتيكي را در دوران گذار به سوسياليسم و با نيت تحقق سوسياليسم برگزيند .لنين بر آن بود كه ما بايد
از تاختن و يورش به سرمايهداري در اين مرحله دست برداريم و به "محاصره" سرمايهداري براي غلبه بر آن دست
بزنيم .اتخاذ سياست پذيرش سرمايهداري دولتي كه به بحثهاي زيادي در داخل و خارج حزب منجر شده بود از اين نظر
بود.
روشن است كه لنين در تمام اين بحث به ماهيت دولت پرولتري تكيه ميكند كه ميخواهد همه مزاياي سياسي را به
پرولتاريا بدهد .در اينجا اين "سرمايهداري دولتي" در مالكيت دولتي است كه سرمايهدار و بورژوا نيست ،بلكه مدافع
منافع طبقه كارگر است .تفاوت ماهوي اين شكل از سرمايهداري نيز در همين امر است.
از اين بحث چه چيز عايد ميشود؟ نخست اينكه اگر مالكيت در دست دولت باشد و مالكيت خصوصي وجود نداشته
باشد ،هنوز نمي توان از وجود سوسياليسم سخن گفت .سوسياليسم يك مالكيت همگاني و يا دولتي است .ولي اين
دولت بايد به مفهوم آن دولتي باشد كه ماهيت پرولتري داشته كه مالك همه اين ثروتهاي اجتماعي است .آنگاه است
كه اين مالكيت دولتي مالكيت همگاني است .ماركس و انگلس در مانيفست حزب كمونيست ميآورند:
"پرولتاريا قدرت سياسي خود را به كار خواهد گرفت براي آنكه كم كم سرمايه را از دست بورژوازي به در آورد ،براي
آنكه تمام وسايل توليد را در دست دولت يعني پرولتارياي سازمان يافته به صورت طبقه حاكمه و براي افزايش هرچه
سريعتر نيروهاي مولد متمركز ميسازد)".تكيه همه جا تكيه از توفان(.
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پرولتاريا دستگاه دولتي را فتح ميكند و قدرت سياسي ر ا به چنگ ميآورد تا ماهيت مالكيت دولتي را با مالكيت
همگاني كه عاليترين شكل مالكيت است بدل كند.
رويزيونيستها بر اين واقعيات ماركسيستي سرپوش ميگذارند .آنها نقش دولت پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا را به صفر
ميرسانند و تنها به شكل انحصاري مالكيت دولت ميچسبند .اگر اين حكم رويزيونيستي صحيح بود آنوقت بايد
بزرگترين بانكهاي امپرياليستي جهاني كه همه چيز را در مالكيت خويش داشته و بر سرمايه داران و صنايع با خزيدن در
خرقه اليگارشي مالي نظارت و مديريت ميكنند بزرگترين كمونيستهاي جهان باشند.
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نقش قطعي عنصر آگاه و ديكتاتوري پرولتاريا در سازماندهي توليد در مرحله سوسياليسم
انگلس در كتاب آنتي دورينگ برگردان فارسي در مورد اقتصاد برنامهريزي شده و آگاهانه در صفحه  ٢٨٦مينويسد:
"از بين بردن اين دور باطل جديد ،يعني حل اين تضاد كه دائما توسط صنعت مدرن ايجاد ميشود ،به نوبهي خود منوط
به از بين بردن خصلت سرمايهداري صنعت مدرن است .فقط جامعهاي كه تنها مطابق يك برنامه ،نيروهاي مولدهاش را
به نحو موزوني در ارتباط با يكديگر قرار دهد ميتواند به صنعت امكان آنرا دهد ،تا خود را با چنان گستردگي در سطح
تمام كشور مستقر سازد كه كامﻼ متناسب با تكاملاش و همچنين متناسب با حفظ و تكميل ديگر عوامل توليد باشد".
)تاكيد از توفان(
و اين به آن معناست كه بدون برنامهريزي هدفمند كه نقش عنصر آگاه را در توليد برجسته ميكند ،امكان تسلط بر هرج
و مرج توليد سرمايهداري وجود ندارد و اين عنصر آگاه براي انجام توليد ،در عرصه تمامي جامعه ،همان برنامه ريزي
هدفمند سوسياليستي است كه بوسيله عامل آگاه كمونيست تحقق مييابد .اقتصاد سوسياليستي ،اقتصاد كور نيست،
دترمينيسم مكانيكي اقتصادي و اتوماتيسم خودكار نيست كه مرتب در روند توليد ،بحران ،انهدام ،بازسازي و توليد مجدد
تكرار شود و افق بربريت را تصوير كند .اقتصاد سوسياليستي اقتصاد آگاهانه است كه بايد مديريت و رهبري شود و اين
رهبري بدون ديكتاتوري پرولتري و حزب كمونيستي امكان ندارد .در اين زمينه در صفحه  ٢٨٤ميخوانيم:
"همينكه جامعه خود را سرور همهي وسايل توليد ميسازد ،تا آنها را مطابق برنامه مورد استفاده قرار دهد ،رقيت تا
كنوني انسان ،تحت وسايل توليدشان را هم نابود ميسازد .مسلما جامعه نميتواند آزاد شود ،مگر آنكه هر فرد آزاد شود.
بنابر اين شيوهي توليد گذشته بايد از اساس دگرگون شود و مشخصا تقسيم كار گذشته بايد ناپديد گردد .به جايش بايد
آن سازمان توليد بنشيند كه در آن از طرفي هيچكس نتواند سهم كار توليدي خود ،يعني اين پيش شرط طبيعي
موجوديت انساني را به ديگري تحميل نمايد و از طرف ديگر ،كار مولد به جاي اينكه وسيلهي رقيت باشد ،وسيله آزادي
انسانها گردد)"...تاكيد از توفان(
در همين بازگوئي نيز ما با نقش عنصر آگاه در توليد روبرو هستيم .در اينجا نيز بايد جامعه به سرور توليد بدل شود و
برنامه ريزي كند .توليد به صورت كور فقط هرج و مرج ميآفريند و اين مشخصه شيوه توليد سرمايهداري است.
و يا
"و امروز ديگر اين نه تخيل و نه يك آرزوي خام است .همين رشد كنوني نيروهاي مولد كه در اثر واقعيت اجتماعي
شدن نيروهاي مولد به دست آمده ،براي از بين بردن موانع و مزاحمتهاي ناشي از توليد سرمايهداري و ممانعت از به
هدر رفتن محصوﻻت و وسايل توليد ،كفايت ميكند تا با شركت همگان در كار ،زمان كار را به حداقلي كه امروز قابل
تصور است تقليل داد".
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در اين نقل قول نيز از نقش انسان به عنوان عامل اساسي نيروي مولد و مديريت توليد توسط انسان سخن ميرود.
انگلس در كتاب آنتي دورينگ در مورد نقش مثبت سرمايهداري دولتي و نتيجهگيري اپورتونيستي از آن ،در پاورقي
صفحه  ٢٧٠برگردان فارسي مينويسد:
"ميگويم مجبور است ،زيرا تنها در حالتي كه وسايل توليد و يا وسايل ارتباطي واقعا از محدوده مديريت شركتهاي
سهامي پا فراتر گذاردهاند ،يعني وقتي دولتي كردن از نظر اقتصادي اجتناب ناپذير شده است ،فقط در چنين حالتي ،حتي
اگر دولت كنوني نيز مجري آن باشد ،دولتي كردن به معناي يك پيشرفت اقتصادي و رسيدن به يك پيش مرحله جديد،
در جهت قبضه كردن تمام نيروهاي مولده توسط خود جامعه محسوب ميشود .اما بتازگي ،از زمانيكه بيسمارك به دولتي
كردن بنگاههاي صنعتي روي آورده ،يك نوع سوسياليسم كاذبي ظهور كرده كه حتي اينجا و آنجا شكل چاپلوسانهاي به
خود گرفته است ،سوسياليسم كاذبي كه هر نوع دولتي كردن و حتي نوع بيسماركيش را بدون چون چرا سوسياليستي
ميخواند .البته اگر دولتي كردن دخانيات ،سوسياليستي باشد ،در اين صورت ناپلئون و مترنيخ از بانيان سوسياليسم
محسوب ميشوند .اگر دولت بلژيك به دﻻئل پيش پا افتاده سياسي و اقتصادي ،خودش راه آهن اصلياش را ساخته
است ،اگر بيسمارك بدون هرگونه ضرورت اقتصادي خطوط راه آهن پروس را دولتي كرده است ،آنهم تنها به اين منظور
كه در هنگام جنگ آن را بهتر بتواند كنترل و مورد استفاده قرار دهد و همچنين كارمندان راه آهن را به صورت برههاي
سربهراه تربيت نمايد و عمدتا يك منبع عايدي جديدي را كه از مجلس مستقل باشد ،بوجود آورد ،اينها بهيچوجه
گامهاي مستقيم يا غير مستقيم ،آگاهانه يا ناآگاهانه سوسياليستي محسوب نميشوند .زيرا در غير اين صورت تجارت
دريائي سلطنتي ،صنايع مانوفاكتور ،چيني سازي سلطنتي و حتي خياطخانه گروهانهاي نظامي جزء موسسات
سوسياليستي به شمار ميرفتند)".تكيه همه جا به جز كلمات برجسته از توفان(.
با تكيه به اين گفتار با ارزش انگلس ميتوان تفاوت درك كمونيستي و درك بيسماركي را در برخورد به سرمايهداري
دولتي به صورت روشن مطرح ساخت .همه بزرگان ماركسيسم بر اين واقعيت تكيه كردهاند كه زمينههاي گذار از يك
شيوه توليد به شيوه توليد باﻻتر در همان دوران توليد پيشين پديد ميآيند .عناصر فئوداليسم در دوران تسلط بردگي و
عناصر تحول سرمايه داري در دوران فئوداليسم جاي پاي خويش را در مناسبات توليدي باز ميكنند و به يك نيروي
اجتماعي براي كسب قدرت سياسي بدل ميگردند .اين وضعيت در مورد پيدايش عنصر سوسياليستي در دوران سرمايه-
داري حاكم در يك كشور صادق نيست ،زيرا سوسياليسم آن اقتصاد نقشهمندي است كه بر خﻼف ساير شيوههاي قبلي
توليد ،بر مبناي استثمار انسان از انسان قرار ندارد و لذا مناسباتش نميتواند در بطن دنياي سرمايه داري پديد آمده و
رشد كند .ولي با وجود اين ما با رشد عناصر و اَشكالي از مناسبات سرمايه داري روبرو هستيم و روبرو ميشويم كه از
نظر تحول آن به طور عيني مترقي بوده و امكان انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم را در عمل سهلتر ميسازند.
اَشكال سرمايه داري دولتي يكي از آنهاست .هرچه تمركز و انحصار در جامعه سرمايه داري پيشرفتهتر باشد ،امكان
انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم آسانتر است .روشن است كه انحصار شركتهاي توزيع و مصرف در ممالك سرمايه
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داري و پيدايش تنها چند بنگاه عظيم توزيع زنجيرهاي كار سلب مالكيت از آنها را براي انتقال به سوسياليسم راحتتر
ميكند .در وجود اين انحصارات سرمايهداري كه براي حذف رقابت و ديكته كردن قيمتهاي انحصاري پديد ميآيند،
كوچكترين نشئهاي از سوسياليسم نميتوان پيدا كرد ،زيرا وجود خارجي ندارد ،ولي عليرغم اين ،كارِ انتقالِ از سرمايه-
داري به سوسياليسم را به طور عيني در عمل ،در زمان كسب قدرت سياسي و به مالكيت در آوردنِ دولت ،توسط
پرولتاريا تسهيل ميكند .وقتي در دوران امپرياليسم تراستها و كارتلها به وجود آمده ،بانكها متمركز شده و تمام
حسابرسي و محاسبات گردش پول و ثروت را در دست گرفتهاند ،تنها با مصادره انقﻼبي و پرولتري بانكها و تغيير
مديريت آنها ميتوان در خصلت آنها تغيير ماهوي ايجاد نمود .روشن است كه سلب مالكيت از صدها هزار فروشنده
خردهپا سختر و مقاومت آنها مصيبتبارتر است از اينكه همين سلب مالكيت در دوران امپرياليسم و با دست خود
انحصارات سرمايهداري صورت گرفته باشد تا توسط پرولتارياي به قدرت رسيده .وظيفه سلب مالكيت خردهپا و
توليدكنندگان كوچك مدتها قبل از سلب مالكيت از انحصارها و توسط خود آنها انجام پذيرفته است و پرولتاريا تنها مي-
تواند از محصول آنها سود ببرد .اگر اين اَشكال پيشرفته موجود نباشند ،آنوقت پرولتاريا ناچار خواهد بود براي تسهيل
گذار به سوسياليسم راههائي برگزيند كه رجوع به "سرمايه داري دولتي" بخشي از آن است .به اين مفهوم سرمايهداري
دولتي نسبت به توليد خرد و پراكنده از نظر تاريخي مترقي است و كار ساختمان سوسياليسم را تسهيل ميكند.
كمونيستها به همين جهت در ممالك سرمايهداري با خصوصيسازيها مخالفند و آنرا گامي به عقب ارزيابي ميكنند.
آنها برعكس بر اين نظرند كه بايد از مالكيتهاي دولتي در مقابل اَشكال عقبمانده توليد حمايت كرد ،زيرا از شدت درجه
استثمار وحشيانه طبقه كارگر ميكاهد و امكان گذار به سوسياليسم را سهلتر ميگرداند.
اهميت درك و دانستن اين واقعيت در اين است كه صرف وجود مالكيت دولتي متمركز و انحصاري در توليد ،بيان وجود
سوسياليسم نيست .اين مالكيت دولتي ميتواند مالكيت بيسماركي و مترنيخي باشد ،ولي مالكيت سوسياليستي نيست .هر
مالكيت دولتي مالكيت سوسياليستي نبوده ،نيست و نخواهد بود .مضمون سوسياليستي اين مالكيت متمركز و انحصاري
و به زباني دولتي را ،رهبري و مديريت سوسياليستي اين تملك تعيين ميكند .بانكهاي امپرياليستي نيز متمركز و
انحصاري هستند و حساب زندگي همه مردم و سرمايهداران را در دست خود دارند ،ولي تنها آن بانكي سوسياليستي
است كه رهبري آن سوسياليستي باشد و در خدمت ساختمان سوسياليسم عمل كند .تنها آن دولتي سوسياليستي است
كه تحت رهبري حزب كمونيستي و پرولتري قرار داشته باشد .صرف مالكيت انحصاري دولتي بيان ماهيت شيوه توليد
نيست .مالكيت دولتي ميتواند سرمايهداري و يا نوعي از سرمايهداري باشد و ميتواند نيز ماهيت سوسياليستي داشته
باشد.
شما وقتي به آثار رهبران جنبش كمونيستي مراجعه مي كنيد توجهتان به اين مسئله جلب ميشود كه اقتصاد
سوسياليستي يك اقتصاد با برنامه و هدفمند در خدمت رفع نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانهاست و نه براي كسب
سود حداكثر .اقتصاد سوسياليستي برخﻼف اقتصاد سرمايهداري محصول هرج و مرج در توليد نيست و در يك جامعه
سوسياليستي بايد ميان توليد ،توزيع و مصرف و بازتوليد رابطهاي منطقي برقرار گردد كه تنها توسط انسان آگاه و به
مفهوم ديگر دولت سوسياليستي و رهبريت حزب كمونيستي صورت ميگيرد .نقش عنصر آگاه ،نقش حزب طبقه كارگر
در كشور سوسياليستي ،نقش تعيين كننده است .سوسياليسم يك اقدام آگاهانه بوده و با دست انسان كمونيست و با
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فداكاري آگاهانه آنها با دركي انساني و آيندهنگريِ ساخته ميشود .استقرار شيوه توليد سوسياليستي ممكن ،ولي بقاء آن
در دوران وجود مبارزه طبقاتي در داخل و خارج ،در دوران محاصره اقتصادي و مالي سرمايهداري جهاني و تهديدات
امپرياليستي بدون رهبري حزب و عنصر آگاه ،بدون ادامه مبارزه طبقاتي به ويژه در عرصه ايدئولوژيك و فرهنگي،
غيرممكن است .اين ديكتاتوري طبقاتي است كه براي بقاء شيوه توليد سوسياليستي مبارزه ميكند و ادامه استمرار آن را
پاسداري مينمايد .در اين نكته است كه ماهيت مالكيت دولتي تعيين ميشود .مالكيت دولتي سرمايهداري و بيسماركي و
يا مالكيت دولتي سوسياليستي.
رويزيونيستها اين حقايق را ناديده ميگيرند .براي آنها مبارزه طبقاتي ،اهميت حزب طبقه كارگر و ديكتاتوري پرولتري
بي ارزش هستند .استدﻻل آنها اين است كه "يكبار سوسياليسم همواره سوسياليسم" و آنها براي سوسياليسم به صرف
وجود مالكيت انحصاري دولتي ،مصونيت ابدي قايلند .آنها نافي مبارزه طبقاتي مي شوند ،زيرا در غيراين صورت بايد
بپذيرند كه دشمنان طبقاتي ميتوانند ماهيت حزب و دولت را تغيير دهند .نظام فكري در خود بسته رويزيونيسم ،منطق
خود را دارد .سوسياليسم به زعم آنها تنها مالكيت دولت مفهوم ميدهد ،ولي براي آنها خود ماهيت دولت حاكمِ بر
مناسبات توليدي ،مهم نيست .به زعم آنها سوسياليسمي كه يك بار مستقر شده است ،روئينتن است و قابل تغيير نيست
و لذا مشمول مبارزه طبقاتي نميشود .رويزيونيستها براي اثبات نظريات بورژوائي خويش از اصل فلسفي تقدم ماده بر
شعور سوءاستفاده مي كنند .درك آنها از اين اصل فلسفي در بازتاب اقتصاديش اين است كه اقتصاد تعيين كننده بوده و
ماهيت يك كشور را بايد بر اساس اقتصاد آن تعيين كرد و چون در شوروي اقتصادي سوسياليستي مستقر شده است ،هر
تغييري كه در آن صورت گيرد تا زماني كه آخرين كارخانهاي كه در مالكيت دولت رويزيونيستي بود خصوصي نگردد،
اين كشور ماهيتا سوسياليستي است .درك آنها از رابطه اقتصاد و سياست بطور كلي مكانيكي و معيوب است و اين
اختﻼط و دامن زدن بهآشفته فكري را تنها براي فريب كمونيستها خلق كردهاند.
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قدرت سياسي و تغييرات بنيادي اقتصادي
كمونيستها وقتي از انقﻼب صحبت مي كنند ،منظورشان در درجه نخست كسب قدرت سياسي است و نه تغييرات
بنيادي اقتصادي جامعه .انقﻼبي از نظر كمونيستها پيروزمند است كه موفق شده باشد قدرت سياسي را به كف آورد .البته
ناگفته روشن است كه كسب قدرت سياسي صرفا براي نفس امر نيست .اين اقدام نه به آن جهت صورت مي گيرد كه
در كتابها از آن ياد كرده اند .كسب قدرت سياسي بر اساس تمايﻼت معين اقتصادي صورت ميپذيرد و هدف آن است
كه در عرصههاي اقتصاد ،توليد ،اجتماع ،فرهنگ و ...تحوﻻت ريشهاي صورت پذيرد .كسب قدرت سياسي به خاطر در
دست گرفتن ابزاري است كه با توسل به آن و به ويژه با اعمال قهر اقتصادي و غير اقتصادي ،به توان به تغييرات
بنيادي در جامعه موفق شد .ولي اين روند در عرض چند روز و چند ماه و يا سال تحققپذير نميباشند ،بلكه به دهها
سال زمان نياز دارد .تغييرات اقتصادي طوﻻني است ولي تغييرات سياسي به سرعت انجام ميپذيرد .انقﻼب را بر اساس
همين معيار ارزيابي مي كنند زيرا قدرت سياسي مغز انقﻼب است ،نيروي رهبري كننده آن است ،جهت حركت آن را
هدايت مي كند ،دشمنان را سركوب كرده و مردم زحمتكش را در مركز توجه قرار ميدهد .قدرت سياسي براي رهبري
مبارزه طبقاتي و درهم شكستن مقاومت غارتگران است .قدرت سياسي در مرحله بعدي وظيفه ساختمان سوسياليسم و
بناي اقتصاد نوين را در شرايط موجود به عهده دارد.
ماركس و انگلس در بيانيه حزب كمونيست مينويسند:
"پرولتاريا قدرت سياسي خود را به كار خواهد گرفت براي آنكه كمكم سرمايه را از دست بورژوازي به درآورد ،براي آنكه
تمام وسايل توليد را در دست دولت يعني پرولتارياي سازمان يافته به صورت طبقه حاكمه و براي افزايش هر چه سريعتر
نيروهاي مولد متمركز ميسازد")تكيه از توفان(.
و انگلس در اثر علمياش "تكامل سوسياليسم از تخيل به علم")منتخب آثار ،جلد  ١١صفحه  (٣١٥بيان ميكند:
"پرولتاريا قهر دولتي را به كار ميگيرد و وسايل توليد را سرانجام به مالكيت دولتي در ميآورد)".تكيه از توفان(.
و در همانجا در اهميت كسب قدرت سياسي در انقﻼب كه گام نخست است به مضمون آن اشاره كرده و چنين بيان
ميكند:
"پرولتاريا قهر دولتي را به كار ميگيرد و با نيروي اين قهر وسايل توليد را كه از دست بورژوازي دارد فروميافتد به
مالكيت اجتماعي تبديل ميكند .با اين عمل وسايل توليد را از خصوصيت كنوني سرمايهداري آن آزاد ميسازد ،به
خصلت اجتماعي آن آزادي كامل ميبخشد تا با ثبات و استوار گردد .يك توليد اجتماعي برحسب برنامهاي از پيش
ريخته شده از اين پس ممكن است)".همانجا ص  ١٣٩تكيه از توفان(.
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از اين بازگوئيها روشن است كه مضمون كسب قدرت سياسي ،استقرار مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد در شرايط
دولت پرولتري است و اين صفت مشخصه سوسياليسم است و سپس اينكه پس از تصرف قدرت سياسي كه گام نخست
است و پس از تصاحب مالكيت و اجتماعي كردن آن ،مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد ،پرولتاريا ،نيروهاي مولد را ،بر
اساس برنامه ،هرچه سريعتر رشد و افزايش ميدهد و اين امر با برنامه ،حساب شده و آگاهانه است.
اين است كه اتفاقا در دوران سوسياليسم نقش عنصر آگاه ،نقش حزب و ديكتاتوري پرولتاريا تعيين كننده است .اين امر
در دوران سرمايه داري كه متكي بر استثمار انسان از انسان است و در ماهيت امر يك نظام استثماري را با نظام
استثماري ديگر جايگزين كرده از ريشه متفاوت است .سرمايهداري از درون فئوداليسم ميجوشد و آنرا به عقب ميزند.
سرمايهداري فئوداليسم را در طي زمان ،خورد ميكند و امكان ادامه بقاء آن را از ميان ميبرد .امكان ندارد كه بشريت از
دوران امپرياليسم به دوران فئوداليسم و يا بردهداري بازگردد .در اين عرصه ،تاريخ نابازگشتني است ،زيرا استثمارگرانِ
نيروي كار انساني ،راههاي موثرتر ،بهتر و بارآوريتري براي بهرهكشي يافتهاند و مبارزهاي براي بازگشت به وضع بدتر،
كمبهرهترِ سابق و عقبماندهتر وجود ندارد .ولي همين قانون در مورد سوسياليسم صادق نيست .با همان استدﻻﻻتي كه
به عدم بازگشت مناسبات توليد كهن در جامعه سرمايهداري برخورد شده ،نميشود در مورد سوسياليسم نيز نظر داد؛ زيرا
سوسياليسم جهان نويني است كه تنها با آگاهي و تشديد مبارزه طبقاتي به جلو رفته و امكان بقاء و تنفس پيدا كرده و
ميتواند هويت و موجوديت خويش را تنها به اين اعتبار حفظ كند.
ببينيم لنين در اين باره چه ميگويد:
"يكي از وجوه تمايز اساسي بين انقﻼب بورژوازي و انقﻼب سوسياليستي اينستكه براي انقﻼب بورژوازي كه از
فئوداليسم برون ميرويد ،در بطن نظام كهنه بتدريج سازمانهاي اقتصادي نويني ايجاد ميگردد كه رفته رفته تمام جوانب
جامعه فئودالي را تغيير ميدهد .در برابر انقﻼب بورژوازي فقط يك وظيفه وجود داشت و آن گسستن و درهم شكستن و
به دورافكندن تمام قيد و بندهاي جامعه پيشين بود .با انجام اين وظيفه ،هر انقﻼب بورژوازي تمام آنچه را كه از آن
خواسته شده انجام ميدهد يعني رشد سرمايهداري را تشديد ميكند.
ولي انقﻼب سوسياليستي بكلي وضع ديگري دارد .هر قدر كشوري كه انقﻼب سوسياليستي را در اثر سير پراعوجاج تاريخ
آغاز نموده است ،عقبماندهتر باشد ،به همان نسبت گذار از مناسبات كهنه سرمايهداري به مناسبات سوسياليستي برايش
دشوارتر خواهد بود .اينجا به وظايف انهدام ،وظايف نويني اضافه ميشود كه از لحاظ دشواري بيسابقه است و آن
وظايف سازماني است)".سخنراني در باره جنگ و صلح در كنگره هفتم حزب كمونيست)ب( روسيه مورخه  ٧مارس سال
 ،١٩١٨ص  ٤٨٥جلد دوم قسمت اول ،برگردان فارسي(.
لنين در همان سخنراني در كمي پائينتر ميگويد:
" ...وجه تمايز انقﻼب سوسياليستي با انقﻼب بورژوازي همانا در اين است كه در انقﻼب بورژوازي شكلهاي حاضر و
آمادهاي از مناسبات سرمايهداري وجود دارد و حال آنكه حكومت شوروي -پرولتاري ،-اگر تكامل يافتهترين شكلهاي
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سرمايهداري را كه در ماهيت امر فقط بخشهاي فوقاني كوچكي را در صنايع فراگرفته و در زراعت هنوز خيلي كم راه-
يافته است در نظر نگيريم ،چنان مناسبات حاضر و آمادهاي را به ارث نميبرد .سازمان دادن به امر حساب ،كنترل
بزرگترين بنگاهها ،تبديل تمامي مكانيسم اقتصادي دولتي به يك ماشين بزرگ واحد و به يك پيكر اقتصادي كه
طوري كار كند كه صدها ميليون نفر با نقشه واحدي رهبري شوند -اين بود آن وظيفه سازماني سترگي كه بر دوش ما
قرار گرفت)".همانجا ص .(٤٨٧
رويزيونيستها با تكيه بر تعيين كننده بودن عامل اقتصادي و با درك مكانيكي از آن ،اقتصاد را از عامل انسان جدا مي
كنند و نقش نيروي مولده را كه انسان تركيب مهم آن است تا ابزار كار تقليل مي دهند و درك نميكنند كه نقش تعيين
كننده اقتصاد صرفا در تحليل نهائي بازتاب مي يابد و جاي خويش را باز ميكند و اين هرگز به آن مفهوم نيست كه
عقبگردي صورت نخواهد پذيرفت .در اين جا ما همواره با نيروي اجتماعي ،با نيروي مقاومت و نقش انسانها و مبارزه
طبقاتي روبرو هستيم .رويزيونيستها براي راحتي خود و آسوده فكري ،همه تئوريهاي كمونيستي را بييال و كوپال مي-
كنند و از ماهيت انقﻼبي تهي مينمايند تا انديشدن به آنها ،روياهاي رويزيونيستي آنها را برهم نزند و دغدغه خاطري
برايشان فراهم نگرداند .استدﻻلشان چنين است :روسيه سوسياليستي شد و سوسياليستي ماند و سوسياليستي هست ،زيرا
مالكيت دولتي بروسايل توليد تسلط دارد .زيرا اقتصاد تعيين كننده است ،زيرا تاريخ را نميشود به عقب برگرداند و ...ولي
واقعيت عكس اين ترهات را ثابت كرد .تئوريهاي رويزيونيستها كه به ويژه قبل و بعد از تجاوز به چكسﻼواكي در همه
جا پخش و تبليغ ميكردند ،با روي كار آمدن يلتسينِ "كمونيست" كه حزب رويزيونيست را به نام "حزب كمونيست"
غير قانوني اعﻼم كرد ،نقش بر آب شد .رويزيونيستها نيازي نميبينند توضيح دهند كه اين اقتصاد دولتي تعيين كنندهي
سوسياليستي ،چگونه ناگهاني در عرض مدت كوتاه اواخر حكومت گورباچف و صدارت يلتسين درهم فروريخت و نابود
شد .اگر نقش عنصر آگاه و در اينجا ضد كمونيسم و رويزيونيسم در آن تاثير نداشت ،چرا ديگر آنها از "سوسياليسم واقعا
موجود" در دوران يلتسين صحبت نميكنند .هنوز كه اغلب كارخانهها در شوروي دولتي بودند ،تعاونيها دولتي بودند،
قانون اساسي شوروي به زعم آنها "سوسياليستي" بود .رويزيونيستها در اينجا فقر سياسي ،فلسفي و درك نازل اقتصادي
خويش را به معرض نمايش ميگذارند .رويزيونيسم كه محصولش نابودي شوروي سوسياليستي بود آغازش را از دوران
خروشچف نشان داد و مبارزه با "كيش شخصيت استالين" مبارزه با سوسياليسم و استقرار رويزيونيسم بود كه قدرت
سياسي را براي تغييرات اقتصاد به دست گرفت ،ماهيت دولت و حزب را تغيير داد و سرانجام يلتسينها را به دنيا آورد.
يلتسين و گورباچف فرزندان خلف خروشچف و برژنف هستند و نه جاسوسان دست پرورده سازمان امنيت و جاسوسي
آمريكا كه هركولسان و با همدستي جيمز باند ،آرسنلوپن سوسياليسم را در شوروي از بين بردند .همانگونه كه انقﻼب
از طريق كسب قدرت سياسي تفسير مي شود به همان اعتبار نيز ضد انقﻼب از اين طريق تعريف مي گردد.
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"آنتي دورينگ" در مورد سرمايهداري دولتي
انگلس در مورد نقش تاريخي سرمايهداري دولتي ميآورد:
"اين همان طغيان نيروهاي مولد وسيعا در حال رشد ،عليه خصلت سرمايهاي خود است ،اين همان اجبار فزاينده براي
شناسانيدن خصلت اجتماعي نيروهاي مولده است كه خود طبقه سرمايهدار را رفته رفته مجبور ميكند كه تا آنجا كه در
چهارچوب مناسبات سرمايهداري اصوﻻ مقدور هست ،با آنها به مثابه نيروهاي مولد اجتماعي رفتار كند .خواه رونق
صنعت و ازدياد بيحد و حصر اعتبارات متناظر بر آن و خواه ورشكستگي ناشي از فروپاشي بنگاههاي سرمايهداري ،هر
دو منجر به شكلي از اجتماعي شدن انبوه بزرگي از ابزار توليد ميشود كه در برابر ما به صورت انواع مختلف شركتهاي
سهامي ظاهر ميگردد .بعضي از اين وسايل توليد و وسايل ارتباطي مثل راه آهن از همان ابتداء داراي آنچنان عظمتي
ميباشند كه هرگونه شكل ديگري از استثمار سرمايهداري را نامقدور ميسازند .در مرحله معيني از تكامل ،اين شكل هم
ديگر كافي نيست و دولت به مثابه نماينده رسمي جامعهي سرمايهداري مجبور است مديريت آنرا به عهده بگيرد.
ضرورت گذار به مالكيت دولتي ابتداء در بخشهاي موسسات بزرگ چون پست و تلگراف و راه آهن صورت ميگيرد.
وقتي كه بحرانها ،ناتواني بورژوازي را از ادامه مديريت نيروهاي مولده مدرن برمﻼ ساختند ،آنوقت تبديل موسسات
توليدي و ارتباطي بزرگ به شركتهاي سهامي و مالكيت دولتي اصوﻻ غيرضروري بودن وجود بورژوازي را براي اداره
نيروهاي مولد مدرن نشان ميدهند .هم اكنون تمام وظايف اجتماعي سرمايهداران توسط كارمندان حقوقبگير انجام
ميگيرد .سرمايهدار جز به جيب زدن درآمد ،معامله اوراق بهادار و قمار در بازار بورس-جائيكه سرمايهداران مختلف
سرمايه يكديگر را متقابﻼ ميربايند -فعاليت اجتماعي ديگري وجود ندارد .همانطور كه شيوه توليد سرمايهداري ابتداء
كارگران را طرد كرد ،اكنون خود سرمايهداران را نيز طرد ميكند و آنها را همانند كارگران در شمار افراد زائد اجتماع در
ميآورد ،ولو اينكه ابتداء آنها را هنوز به صورت ارتش ذخيره درنياورد.
البته نه تبديل نيروهاي مولده به شركتهاي سهامي و نه به مالكيت دولتي ،هيچكدام خصلت سرمايهاي نيروهاي مولده
را زايل نميكنند .در مورد شركتهاي سهامي اين مسئله به وضوح ديده ميشود و دولت جديد باز هم فقط تشكيﻼتي
است كه جامعه سرمايهداري براي حفظ شرايط عموميِ خارجيِ شيوه توليد سرمايهداري ،خواه در برابر حمﻼت كارگران و
خواه در برابر تك تك سرمايهداران ،براي خود بوجود آورده است .دولت مدرن به هر شكلي كه باشد -عمدتا يك
دستگاه سرمايهداري است ،دولت سرمايهداران است ،كمال مطلوب مجموعه سرمايهداريست .او هر چه بيشتر نيروهاي
مولده را تحت مالكيت خود درآورد ،بيشتر به صورت سرمايهدار كل واقعي درميآيد و اتباع دولت را بيشتر استثمار مي-
كند .كارگران ،باز هم كارگران مزدور – پرولتاريا – باقي ميمانند .مناسبات سرمايه از بين نميرود ،بلكه حتي به نقطه
اوج خود ميرسد .ليكن در نقطه اوجاش واژگون ميگردد .مالكيت دولتي بر نيروهاي مولده راه حل برطرف كردن اين
مشكل نيست اما ابزار صوري و دستاويز حل اين تعارض را در بطن خود دارد.
راه حل مزبور تنها ميتواند در اين باشد كه طبيعت اجتماعي نيروهاي مولده مدرن در عمل تائيد شده و بنا بر اين ،شيوه
توليد ،شيوه مالكيت و شيوه مبادله با خصلت اجتماعي وسايل توليد هماهنگ شود .و اين تنها به اين وسيله ميتواند
انجام گيرد كه جامعه آشكارا و بدون گذشتن از هيچ بيراههاي اداره نيروهاي مولدهاي را كه خارج از كنترل آن قرار دارند
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در دست گيرد .بدين ترتيب خصلت اجتماعي وسايل توليد و محصوﻻت ،كه امروزه بر ضد توليد كنندگان عمل ميكند و
شيوه توليد و شيوه مبادله را متناوبا مختل كرده و راه خود را به مثابه قانون طبيعي كور به نحوي قهرآميز و ويرانگر مي-
گشايد ،به وسيله توليدكنندگان ،آگاهانه مورد استفاده قرار گرفته و از يك عامل اختﻼل و ورشكستگي موسمي ،به
نيرومندترين اهرم خود توليد مبدل ميشود").همه جا تاكيد از توفان(.
در تمام اين نقل قول انگلس روشن است كه عليرغم اينكه تمركز و مالكيت دولتي بر نيروهاي مولده را از نظر سير
اقتصادي براي گذار به مرحله بعدي بطور عيني مثبت ارزيابي ميكند ،ولي هرگز آن را راه حل مشكﻼت ندانسته و
معتقد است كه جاي آنرا بايد اجتماعي كردن ...بگيرد كه اين چيزي جز سوسياليسم نيست .رويزيونيستها اين مرز را
مخدوش ميكنند.
ماركسيست لنينيستها مانند انگلس براين عقيدهاند كه نيروهاي فعال اجتماعي و از جمله تحوﻻت در شيوه توليد،
سركش ،كور و مخرب عمل ميكنند .انسانها و اكنون در درجه نخست كمونيستها بايد به اين قانونمنديهايِ تحول،
شناخت پيدا كنند ،تاثيراتشان را بدانند ،به نيروي بالقوه آنها واقف گردند ،جهت عملشان را درك كنند و آنوقت از آنها با
اين شناخت در عمل بهره ببرند و اين نيروهاي سركش و مخرب را مهار كنند .نقشي را كه يك سد در ذخيره آب و
توليد برق بازي ميكند استفاده از همين نيروي مخرب و مهيب آب است .سوسياليسم نيز در عرصه توليد و اجتماع به
حل اين معضل پاسخ ميدهد .انگلس با همين روحيه ادامه ميدهد:
"نيروي فعال اجتماعي درست مانند نيروهاي طبيعت عمل ميكند :سركش ،قهرآميز و مخرب ،البته فقط تا زمانيكه ما
آنها را نشناسيم و روي آنها حساب نكنيم اما وقتي آنها را ،عملشان را جهتشان را و تاثيرشان را بشناسيم ،آنوقت تنها
بستگي به ما دارد كه آنها را تحت اراده خود درآوريم و از طريق آنها به هدف خود برسيم .و اين به خصوص در مورد
نيروهاي مولده عظيم امروزي كامﻼ صادق است .مادامي كه ما سرسختانه از شناخت طبيعت و خصلت نيروهاي مولده
سرباز ميزنيم – همچنانكه شيوه توليد سرمايهداري و مدافعيناش در برابر اين درك مقاومت ميكنند – تا آن زمان اين
نيروها ،عليرغم ما و عليه ما عمل مينمايند .و همانطور كه مشروحا توضيح داديم ما را تحت سلطه خود در ميآورند .اما
اگر يك بار طبيعت آنها شناخته شود ،ميتوانند در دست توليدكنندگان متحد از حالت حاكمين خبيث به خدمتگزاران
مطيع تبديل شوند .اين همان تفاوت بين قدرت مخربه الكتريسيته در موقع صاعقه و الكتريسيته مهار شده سيم تلگراف
و برق است ،تفاوت بين حريق ويران كننده و آتشي است كه در خدمت بشر قرار دارد .برپايه چنين برخوردي به نيروهاي
مولده امروزي يعني برخورد برپايه شناخت طبيعت آنهاست كه يك برنامهريزي اجتماعا تنظيم شده كه هم نيازهاي
عمومي و هم احتياجات فردي را برآورده ميكند ،جايگزين هرج و مرج توليد ميشود .بدين ترتيب شيوه تصاحب
سرمايهداري كه در آن محصول؛ ابتداء توليدكنندگان و سپس خود تصاحب كنندگان را نيز به بندگانش تبديل نموده بود،
جاي خود را به آن شيوهاي از تصاحب كاﻻها ميدهد كه ريشه در طبيعت وسايل توليد مدرن دارد .از يك طرف تصاحب
اجتماعي مستقيم به مثابه وسيلهاي جهت حفظ و توسعه توليد و از جانب ديگر تصاحب فردي به مثابه وسيلهاي براي
زندگي و التذاذ.".
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انگلس پس از بيان اينكه چگونه سرمايهداري دولتي پديد ميآيد ،راه برخورد به آن و ضرورت نيل به سوسياليسم ،در
مورد نقش دولت كمونيستي ،كه بعد از كسب قدرت سياسي برسر كار است را ،توضيح ميدهد .اين دولت پرولتري شيوه
توليد را عوض ميكند ،تضاد آشتيناپذير ميان خصلت اجتماعي نيروهاي مولده و شكل خصوصي مناسبات توليدي را
ميشكند و مالكيت اجتماعي را به مديريت دولت سوسياليستي حاكم ميكند .در اينجا نيز مالكيت در عاليترين شكل
خود در دست دولت است ،ولي اين ديگر دولت سوسياليستي است و متكي بر شيوه توليد جديدي است كه نامش
سوسياليسم است .اين دولت تا زمانيكه مبارزه طبقاتي وجود دارد ،تا زمانيكه تﻼشهاي بهرهكشان براي بازگشت به قدرت
سابق براي هميشه نابود نشده است ،ضرورت دارد ،ولي با پيروزي سوسياليسم به طور كامل به تدريج زوال خود را به-
عنوان عامل سركوب نشان ميدهد و از بين ميرود .زوال دولت زوال دستگاه اداري مديريت جامعه نيست ،زوال دستگاه
سركوب يك طبقه بهدست طبقه ديگر براي غارت جامعه است .زوال دولت يك امر سياسي است.
انگلس سپس به اهميت اقتصاد برنامهريزي شده در سوسياليسم ميپردازد و مينويسد:
"شيوه توليد سرمايهداري در حيني كه تعداد بسياري از مردم را به پرولتاريا تبديل ميكند قدرتي را به وجود ميآورد كه
مجبور است براي جلوگيري از نابودي خود اين دگرگوني را تحقق بخشد .شيوه توليد مزبور از اين طريق كه براي تبديل
هر چه بيشتر وسايل توليد بزرگ و اجتماعي شده به مالكيت دولتي رو ميآورد ،خود طريقه اجراء اين دگرگوني را نشان
ميدهد پرولتاريا قدرت دولتي را در دست ميگيرد و وسايل توليد را در ابتداء به مالكيت دولتي تبديل ميكند .اما بدين
وسيله پرولتاريا خود را به عنوان پرولتاريا از ميان برميدارد و از اين طريق كليه تفاوتها و تناقضات طبقاتي و ماﻻ دولت
به مثابه دولت را از ميان برميدارد .جامعهاي كه تا به حال در تعارضات طبقاتي سير ميكرد ،به وجود دولت احتياج
داشت ،يعني به وجود تشكيﻼت طبقه استثماركننده براي حفظ شرايط خارجي توليد و مشخصا براي نگاهداشتن جبري
طبقه استثمار شونده ،در شرايط ستم مطابق با شيوه توليد موجود)بردهداري ،سرواژ يا فرمانبرداري و كارمزدوري( .دولت
نماينده رسمي كل جامعه و تجمع آن در يك هيئت مرئي بود ،اما او فقط تا وقتي چنين بود كه دولت آن طبقهاي بود
كه در زمان خود نمايندگي جامعه را به عهده داشت :در دوران باستان باﻻخره در زمانيكه واقعا نماينده كل جامعه مي-
گردد ،وجود خود را راسا زائد ميكند .به محضي كه ديگر هيچ طبقه اجتماعي براي تحت ستم قرارگرفتن وجود نداشته
باشد ،به محضي كه با از ميان رفتن سلطه طبقاتي و تنازع بقاء فرديِ متكي بر هرج و مرج توليد ،تصادمات و تجاوزات
منتج از آن نيز از بين برود ،آنوقت ديگر چيزي براي تعدي كه قدرت متعدي يعني دولت را ضروري ميساخت ،ياقت
نميشود .اولين عملي كه دولت با آن واقعا به مثابه نماينده كل جامعه ظاهر ميشود ،تصاحب وسايل توليد به نام جامعه
است كه در عين حال نقش مستقل او به مثابه دولت نيز ميباشد .دخالت قدرت دولتي در مناسبات اجتماعي بخشهاي
مختلف ،يكي پس از ديگري زائد شده و سپس خود به خود در خواب ميشود .اداره اشياء و هدايت پروسههاي توليد
جايگزين حكومت بر انسانها ميگردد .دولت برچيده نميشود بل زوال مييابد .با چنين معياري است كه بايد ارزش
جملهپردازيهائي از نوع "دولت آزاد خلق" خواه از جنبه تهيجي لحظهاي محقانهاش و خواه از لحاظ نارسائيهاي
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علمياش سنجيده شود .و همين معيار را بايد در رابطه با خواست به اصطﻼح آنارشيستها نيز به كار گرفت كه ميگويند
دولت بايد از امروز به فردا از ميان برداشته شود.
از زمان ظهور تاريخي شيوه توليد سرمايهداري تا كنون ،بسياري از فرقهها به طور كم و بيش ناروشني ،تصاحب همه
وسايل توليد را توسط اجتماع ،به مثابه ايدهآل آينده در مد نظر داشتهاند .اما اين تازه زماني ميتواست ميسر شود ،تازه
زماني ميتوانست به صورت يك ضرورت تاريخي درآيد كه شرايط مادي تحقق آن فراهم شده باشد .تصاحب كليه
وسايل توليد توسط جامعه ،مثل هر پيشرفت اجتماعي ديگر ،به خاطر اعتقاد بر اينكه وجود طبقات با عدالت و مساوات
مغايرت دارد يا اينكه به صرف داشتن خواست الغاء طبقات صورت نميگيرد ،بلكه منوط به برخي شرايط نوين اقتصادي
است .شكافتن جامعه به طبقه استثماركننده و استثمارشونده ،طبقه حاكم و طبقه محكوم ،نتيجه ضروري تكامل توليد
ناچيز گذشته بود .تا زمانيكه كلِ كارِ اجتماعي بازدهي دارد كه از كل مقدار مايحتاج ضروري فقط كمي بيشتر است ،تا
زمانيكه كار ،همه يا تقريبا همهي وقت اكثريت عظيم اعضاي جامعه را ميگيرد ،تا اين زمان جامعه الزاما به طبقات
تقسيم ميشود .در كنار اين اكثريت بزرگ كه صرفا بيگاري ميدهد ،طبقهاي رها از كار توليدي مستقيم به وجود مي-
آيد كه امور همگاني اجتماع را رتق و فتق مي كند :مديريت ،مشاغل دولتي ،عدليه ،علم ،هنرهاي مختلف و غيره .پس
قانون تقسيم كار مبناي تقسيم جامعه به طبقات است .اما اين مانع از آن نميشود كه تقسيم طبقات از طريق قهر،
دزدي ،مكر و حيله و تقلب نيز انجام گرفته باشد و طبقه حاكم به محضي كه زمام امور را در دست گرفت ،سلطه خود را
عليه طبقه زحمتكش مستحكم كرده و هدايت جامعه را به استثمار تودهها مبدل سازد.".
"با تصاحب وسايل توليد توسط اجتماع ،توليد كاﻻئي و همراه با آن سلطه فرآورده بر فرآورندگان از بين ميرود.
تشكيﻼت آگاهانه و برنامه ريزي شده ،جايگزين هرج و مرجي كه در درون توليد وجود دارد ميشود .مبارزه براي بقاء
فردي خاتمه مييابد .بدين وسيله تازه انسان ،به مفهوم معيني ،براي هميشه از دنياي حيواني خارج شده و از شرايط
حيات حيواني به شرايط واقعا انساني قدم ميگذارد .محيطي كه شرايط زندگي انسانها را محاط كرده و بر آنها حكمروائي
ميكرد ،در تسلط و كنترل انسانها كه اكنون براي اولين بار آگاهانه و واقعا بر طبيعت حكمفرمائي ميكنند ،درميآيد .به
اين جهت و به اين ترتيب كه آنها حكمفرمايان اجتماعيت خود ميشوند .قوانين مربوط به فعاليت اجتماعيشان كه تا
كنون بر آنها بيگانه بود و به عنوان قوانين طبيعيِ حاكم ،در برابر آنها قرار ميگرفت ،اكنون به وسيله انسانها ،با شناخت
كامل ،به كار برده شده و تحت سلطه آنها درميآيد .اجتماعيت خود انسانها كه تا كنون در برابرشان به عنوان جبر تاريخ
و طبيعت قرارداشت ،حال به عمل آزاد خود آنها بدل ميشود .قدرتهاي عيني بيگانه كه تا بحال بر تاريخ مسلط بودند،
تحت كنترل خود انسانها در ميآيند .تازه از اين لحظه است كه انسانها با آگاهي كامل ،تاريخ خود را ميسازند ،تازه از
اين لحظه است كه علل اجتماعي كه بوسيله آنها به حركت درآمدهاند ،عمدتا و در مقياس پيوسته فزايندهاي معلولهاي
دلخواه آنها را نيز به دست ميدهند و اين همانا جهش بشريت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاديست.
اجراي عمل آزاد كردن جهان ،رسالت تاريخي پرولتارياي مدرن است .پي بردن به شرايط تاريخي و بدين ترتيب شناخت
ماهيت عمل مزبور و آگاه نمودن طبقهاي كه امروز تحت ستم بوده و رسالت اين عمل را دارد ،نسبت به شرايط و
طبيعت عملش ،وظيفه بيان تئوريك جنبش پرولتري يعني وظيفه سوسياليسم علمي است".
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جمعبندي وضعيت جديد حزب توده ايران بر اساس مصوبات كنگره ششم
 -١با فروپاشي شوروي سوسيال امپرياليستي و برهم خوردن اردوگاه رويزيونيستي و آزادي ممالك اروپاي شرقي از
سلطه شرق و قبول تسلط بورژوازي غرب ،طبيعتا وضعيت حزب توده ايران كه به عنوان حامي و عامل سياستهاي
شوروي در ايران فعال بود ماهيتا تغيير كرد .حزب رويزيونيستي توده ايران در شرايط امروز ديگر نماينده منافع سوسيال
امپرياليسم شوروي در ايران نيست بلكه به نماينده منافع بورژوازي خودي در ايران بدل شده است.
 -٢حزب توده ايران هنوز يك حزب رويزيونيستي است زيرا رسما وفاداري خويش را به سوسيال دموكراسي
كائوتسكيستي اعﻼم نكرده و خود را در پشت عنوان "ماركسيسم لنينيسم" پنهان ميكند ،ولي همه منويات
رويزيونيستي را طلب مينمايد .احزاب سوسيال دموكراسي در جهان مخالفت صريح خويش را با لنينيسم اعﻼم كرده و
گذشته خود را از نظر تاريخي ملهم از ماركس جلوه ميدهند ،ولي همه آنها ضد ماركسيسم و مدافع منافع بورژوازي
خودي هستند .حزب توده ايران نيز در عمل و در پي تشديد مبارزه طبقاتي به آنجا خواهد رسيد .حزب توده نميتواند اين
تغييرات را براي هميشه از چشم اعضايش مخفي نگهدارد .اين تحول احتماﻻ با تشديد تضادهاي دروني در داخل حزب
و جداشدن فريبخوردگان و عناصر صميمي كه به بيراهه رفتهاند از حزب توده ايران خواهد انجاميد.
 -٣سقوط شوروي و اردوگاه رويزيونيسم بسياري از چشمها را گشوده است .آنها برايالعين ديدهاند كه سوسياليسم نيز
ميتواند به امپرياليسم بدل شود و اين پيشگوئي ماركسيست لنينيستها و در ايران سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان
درست بوده است .ديگر حيثيت و اعتبار شوروي سوسياليستي كه محصول مبارزه بلشويكها و رهبري لنين و استالين بود،
نمي تواند به عنوان داروي فريب كمونيستها موثر بوده و به كار گرفته شود.
 -٤حزب توده ايران از سوسياليسم فقط براي خالي نبودن عريضه و فريب كمونيستها و طبقه كارگر سخن ميگويد ولي
تحقق آنرا به ظهور حضرت محول كرده است .حزب توده ايران در برنامه خود صريحا مينويسد كه در شرايط كنوني
مرحله انقﻼب سوسياليستي فراهم نيست و ما بايد به تقويت رشد نيروهاي مولده سرمايهداري در ايران بپردازيم و زير
بغل بورژوازي صنعتي را بگيريم تا در اثر گرماي سرمايهداري صنعتي و رشد مستمر آن ،جوجههاي سوسياليسم از تخم
بيرون آيند .سوسياليسم امري مبهم ،ناروشن ،تخيلي ،رويائي و متعلق به گذشته دور است ولي رشد سرمايهداري و دفاع
از آن قابل لمس ،بدون دردسر و مترقي در پيش پاي ما قرار دارد .حزب توده حزب سرمايه داران است.
 -٥حزب توده ايران مقوله ديكتاتوري پرولتاريا را از برنامه خويش حذف كرده است تا بورژوازي ايران و جهان نترسند و
به نيات باطني حزب توده ايران پي ببرند .معناي اين حذف يعني پذيرش "حزب همه خلق" و "دولت همه خلق" آن
مقوﻻت غيرطبقاتي كه خروشچف به ارمغان آورد و شوروي را نابود ساخت .حزبي كه هدفش استقرار ديكتاتوري
پرولتاريا براي انجام انقﻼب سوسياليستي و ادامه تحوﻻت سوسياليستي و دفاع از اين دستآورد نباشد ،حزبي كه خود را به
ناداني بزند كه ديكتاتوري طبقه كارگر شرط پيروزي و بقاء سوسياليسم نيست ،آن حزب به دنبال حزبيت پرولتري نبوده
به دنبال يك حزب بورژوائي است كه در بهترين حالت براي "عدالت اجتماعي" كه مفهومي كشدار و مسكن روحيه
عدالتطلبانه مردم است ،مبارزه ميكند .اگر نيازي به اعمال ديكتاتوري پرولتاريا در سوسياليسم نباشد ،اگر اين قطبنماي
مبارزه طبقاتي به صندوقخانه تاريخ سپرده شود ديگر چه نيازي اساسا به خود حزب است؟ حزبي كه از منافع آني و آتي
طبقه كارگر دفاع نكند ،نميتواند حزب طبقه كارگر باشد.
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 -٦حزب توده ايران با نقاب "ماركسيستي لنينيستي" به دنبال نابودي فقر و استثمار نيست ،بلكه به دنبال اصﻼحات و
رفرم و كاستن از آﻻم اجتماعي است .البته اين سخنان پوچي است كه در ايران هرگز قابل تحقق نيست .سوسيال
دموكراسي اروپا كه همان سوسيال امپرياليسم است ،با غارت جهان يك اشرافيت كارگري خلق ميكند كه منبع مادي
تفكر سوسيال دموكراسي در درون همه ممالك امپرياليستي بوده و توانائيهاي بورژوازي غارتگر در حدي خواهد بود كه
استخواني نيز از درآمدهاي غارت شده را در بشقاب اين اشرافيت كارگري بگذارد و آرامشان كند تا آنها نيز مرتب خطابه-
هاي غرائي در مدح "عدالت اجتماعي" بسرايند .ولي در ممالك زير فشار امپرياليسم ،ايجاد يك سوسيال دموكراسي
عدالتخواه خواب و خيالي بيش نيست .سوسيال دموكراسي حزب تودهاي در ايران نميتواند نقش خودش را به خوبي
احزاب برادر سوسيال دمكراتش در جهان امپرياليستي ايفاء كند.
 -٧حزب توده ايران از دموكراسي و مبارزه دموكراتيك كه طبيعتا در زير سلطه استبداد مذهبي خواست عمومي است
صحبت كرده و حتي براي تحقق آن اگر صميمانه مبارزه كند ،اين مبارزه دموكراتيك را طبقاتي درك نميكند و
دموكراسي را مقولهاي در خود ،مقولهاي ناب و غيرطبقاتي ميبيند و يا جا ميزند و از آن وسيلهاي ساخته است همانند
ديوار چين ميان دموكراسي و سوسياليسم تا هيچوقت وظيفه انجام انقﻼب سوسياليستي در دستور كار پرولتاريا قرار
نگيرد .سياست آهسته برو آهسته بيا كه گربه شاخت نزند ،برنامه حزب توده ايران جاي خاصي دارد .لنين در برخورد به
همين اپورتونيستها در اثرش "وظايف سوسيال دموكراتهاي روسيه" در سال  ١٨٩٧در تبعيد نوشت" :حال به وظايف
دموكراتيك و فعاليت دموكراتيك سوسيال دموكراتها بپردازيم .بارديگر تكرار ميكنم كه اين فعاليت با فعاليت
سوسياليستي پيوند ناگسستني دارد ".و در صفحه  ١٠همان اثرش ادامه ميدهد" :ما گفتيم كه ميان ترويج و تبليغ
سوسياليستي و دموكراتيك پيوند ناگسستني وجود دارد و فعاليت انقﻼبي در اين دو عرصه به موازات كامل يكديگر سير
ميكند .".لنين هرگز مبارزه دموكراتيك را برجسته نميكرد تا از فعاليت و مبارزه سوسياليستي دست بكشد.
 -٨حزب توده ايران حتي در برنامه راهبردي خويش نيز از سرنگوني رژيم جمهوري اسﻼمي صحبت نميكند ،زيرا فقط
در پي "دموكراتيزه" كردن مجموعه رژيم است تا با همكاري با جناحهاي اصﻼح طلب و مليگرا يك حكومت ائتﻼفي
تشكيل دهد كه حزب توده ايران بخشي از اين ائتﻼف باشد .در واقع تمام برنامه حزب توده ايران در آنجا كه به صورت
مشخص در ميآيد و پوسته كليگوئيهاي بيضرر را بهدور مياندازد ،برنامهايست براي بهرسميت شناخته شدن از طرف
رژيم جمهوري اسﻼمي ،به عنوان حزبي در اپوزيسيون كه حاكميت رژيم جمهوري اسﻼمي را حتي در وضعيت كنوني
آن ميپذيرد .شركت در حكومت در جمهوري اسﻼمي در شكل يك ائتﻼف ملي و به عنوان نيروي اپوزيسيون كمال
مطلوب حزب توده ايران و آخر خط است .حزب توده ايران حتي حاضر است در تمام انتخابات قﻼبي نيز شركت كند ،بر
همه اين اقدامات ضد دموكراتيك صحه بگذارد تا بتواند همراه با "ائتﻼف ملي" در حكومت شركت كند.
 -٩حزب توده ايران سابقه سياهي در همدستي در تمام تبهكاريهاي رژيم جمهوري اسﻼمي تا زمان سركوب خودش
داشته است .سركوب رژيم جمهوري اسﻼمي و قلع و قمع اين حزب و فروپاشي شوروي ،حزب توده ايران را به حزبي
"سر به راه" و بيخطر براي بورژوازي ايران بدل نموده است .تﻼش حزب توده ايران براي ايجاد يك جبهه وسيع ضد
استبدادي و شركت در حكومت در عين حال تﻼشي است تا دوباره مجلسي شود و در گفتگو با ساير نيروهاي اپوزيسيون
و سيهكاريهاي گذشته خويش را تحت الشعاع مسايل روز قرار دهد و آنرا به طاق نسيان بسپارد .ولي حزب توده ايران
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هر اقدامي نيز بكند تاريخ خويش را نميتواند تغيير دهد .طبيعتا تغيير ماهيت و خواستههاي برنامهاي حزب توده در
عرصه دموكراتيك را نميتوان ناديده گرفت ،ولي اين همان خواستههائي بودند كه كمونيستها از بدو انقﻼب ايران براي
آنها مبارزه ميكردند و سركوب ميشدند آنها ميخواستند مبارزه ملي را با دموكراتيك پيوند زنند زيرا كه دستآورد انقﻼب
پابرجا و پيگيرتر ميبود و اين حزب توده ايران بود كه در كنار رژيم بر ضد همين خواستهاي دمكراتيك مبارزه ميكرد.
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حزب توده ايران و انشعاب
سندي را كه در زير مطالعه ميكنيد مقاله قرائت شده در پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان ماركسيستي-توفان است:
حزب توده ايران
حزب توده ايران در  ١٠مهر  ١٣٢٠بعد از تبعيد رضاخان و تضعيف ارتجاع حاكم در ايران با الهام از موفقيتهاي دولت
سوسياليستي شوروي در جنگ جهاني دوم و نابودي فاشيسم هيتلري ،تاسيس شد .تاسيس اين حزب با تكيه بر سنتهاي
سوسيال دموكراسي انقﻼبي ،حزب كمونيست ايران و گروه  ٥٣نفر ،گام بزرگي در بيداري ايرانيان و برخاستن مردم از
خواب قرون وسطائي بود .در اثر فعاليت حزب توده ايران موجي ميليوني و تودهاي از مردم به ميدان آمدند كه با سياست
بطور كلي و حقوق دمكراتيك آشنا شدند .سياست به زندگي مردم تبديل شد و از چنگ رجال سياسي بدر آمد .در اين
دوران بود كه تودهها به نيروي خود و تاثير فعاليت خويش پي بردند .سياست از خانههاي رجال سياسي سنتي ايران به
عرصه خيابانها و ميدانها و كارخانهها و ورزشگاهها كشيده شد .كارگران ،دهقانان ،زنان ،جوانان و روشنفكران ايران با
دنياي نويني آشنا شدند كه در اثر اختناق قرون به آن دسترسي نداشتند .جامعه ايران در اثر فعاليتهاي حزب توده ايران
تكان خورد ،تكاني آتش فشاني كه نتايج اين تكان تا به امروز كه ما در اينجا گرد آمدهايم احساس ميشود .نقش
تاريخي و اجتماعي حزب توده ايران را بايد در اين متن و در اين مسير مورد ارزيابي علمي قرار داد و نه بر اساس
صحبتهاي درگوشي و كينه توزي ضربهخوردگان طبقاتي و اطاقهاي فكري سازندگي افكار عمومي .حزب توده در اثر از
جانگذشتگي اعضايش ،فعاليتهاي روشنگرانه و انقﻼبيش ،فرهنگ و هنر ايران ،ادبيات ايران ،موسيقي ايران و ..را متحول
ساخت .به شمهاي از اين فعاليتها نظري افكنيم:
تشكيل شوراي مركزي اتحاديه كارگران ايـران در اسفندماه .١٣٢٠
تشكيل نخستين سازمان جوان كشور)سازمان جوانان توده( در فروردين ماه .١٣٢٢
تشكيل نخستين اتحاديه دهقاني در كشور در خردادماه .١٣٢٢
تشكيل “تشكيﻼت دموكراتيك زنان ايران” در تيرماه .١٣٢٢
تشكيل شوراي متحده مركزي كارگران و زحمتكشان كشور در  ١١ارديبهشت ماه .١٣٢٣
تشكيل "جبهه آزادي" در تابستان  ١٣٢٣با شركت روزنامهنگاران و مديران نشريات مترقي براي دفاع از آزادي افكار و
بر ضد خطر بازگشت استبداد در ايران.
مبارزه براي به رسميت شناختن حقوق كارگران و تصويب قانون كار.
مبارزه براي اصﻼحات ارضي به نفع دهقانان.
مبارزه براي كسب حق انتخابات براي زنان ايران با شعار زنان بايد در سياست دخالت كنند.
حزب توده ايران صدها نشريه در عرصه هاي سياسي ،هنري ،طنز ،علمي ،تاريخي ،فلسفي و ...منتشر كرد.
دراين دوران بزرگترين جنبشهاي تودهاي به رهبري حزب توده ايران به وقوع پيوست و مردم با دنياي مدرن و متمدن
آشنا شدند .لگدي كه حزب توده ايران به رژيم سلطنت زد سرانجام به نابودي دودمان پهلوي در ايران منجر شد.
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حزب توده ايران تنها تشكلي در ايران بود كه از حقوق زحمتكشان دفاع ميكرد ،ماهيت امپرياليسم بريتانيا و آمريكا را به
مردم ايران عليرغم خوشبيني بورژوازي ملي ايران نسبت به آنها شناساند.
حزب توده ايران نخستين تشكلي بود كه بر ضد شركت استعماري نفت انگليس و ايران به مبارزه برخاست و خواهان
اخراج آنها از ايران شد .بسياري از كارگران خوزستان براي قطع دست امپرياليسم بريتانيا از ايران جان دادند .اين شركت
نفت كه بر اساس قرارداد استعماري دارسي در ايران بوجود آمده بود تا آن روز مورد انتقاد هيچكدام از سياستمداران ملي
ايران نبود و هيچكدام از آنها بر ضد اين شركت استعماري مبارزهاي نكرده بودند و براي آن اهميتي قايل نبودند.
حزب توده ايران مردم ايران را با مفاهيم و مقوﻻتي نظير امپرياليسم ،سوسياليسم ،انترناسيوناليسم پرولتري ،حق ملل در
تعيين سرنوشت خويش ،حزبيت ،جبهه واحد ،دموكراسي ،مبارزه ضد فاشيستي و ...آشنا ساخت و سطح آگاهي آنان را
عليرغم دشمني طبقات حاكمه ايران افزايش داد .روزنامه خواني و كتابخواني ،رفتن به تئاتر در ميان مردم رايج شد.
جامعه سياسي شد و به حركت درآمد.
جنبش سواد آموزي و استقرار كﻼسهاي اكابر از دستآوردهاي كمونيستهاي ايران از جمله حزب توده ايران است .حزب
توده ايران كارگران ،جوانان ،زنان را در ابعاد وسيع به مبارزه اجتماعي كشاند و ماركسيسم لنينيسم را در ايران به نيروي
مادي بدل كرد .نگارش تاريخ ايران بدون بيان نقش تاريخي حزب توده ايران امكانپذير نيست .ولي شما هرگز در
قرائت تاريخ ايران كه با دست طبقات حاكمه نوشته شده است به نقش تاريخي حزب توده ايران برخورد نميكنيد و
طوري جلوه داده ميشود كه گويا اين سكوت كامﻼ بديهي است.
ولي متاسفانه اين حزب كمونيستي و انقﻼبي در مهاجرت به حلقوم رويزيونيسم در غلطيد و حيثيت خويش را برباد داد.
همدستي اين حزب با رژيم جمهوري اسﻼمي در خدمت مطامع شوروي لكه ننگي در تاريخ اين حزب باقي گذارد كه تا
به امروز نيز سعي ميكنند با تئوريسازي و ﻻپوشاني حقايق آنرا به فراموشخانه تاريخ بسپارند.

۱۸۲

سازمان ماركسيستي  -لنينيستي توفان
بعد از پذيرش نظريات رويزيونيستي خروشچف از جانب كميته مركزي حزب توده ايران و تائيد دروغهاي خروشچف در
مورد استالين ،و پس از اينكه كميته مركزي حزب توده تﻼش كرد به صورت حزب قانوني اعليحضرت در ايران در آيد و
از سرنگوني رژيم پهلوي دست كشيد .اين حزب از ماركسيسم لنينيسم و از تمام سنتهاي انقﻼبي جنبش كمونيستي
ايران ،از سنن انقﻼبي سوسيال دموكراسي انقﻼبي ايران ،حزب كمونيست ايران ،تاثيرات عميق گروه اراني در رشد
جنبش كمونيستي ايران دست كشيد .در پلنوم يازده حزب توده ايران در  ٣٠ديماه  ١٣٤٣اين انشعاب صورت عملي پيدا
كرد و كميته مركزي حزب توده به دنبالهروي از شوروي رويزيونيستي به تمام گذشته انقﻼبي خويش خط بطﻼن كشيد.
از اين تاريخ ما با دو دوره ،دوره كمونيستي و انقﻼبي و دوره ضد كمونيستي و ارتجاعي در تاريخ حزب توده ايران روبرو
هستيم .ماهيت اين حزب با انشعاب از جنبش كمونيستي و دست پروردگي از شوروي خروشچفي به يك نيروي ضد
انقﻼبي بدل شد كه سير رويدادها صحت پيشگوئيهاي سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان در مورد اين حزب و
سرنوشت شوروي و سرنوشت رويزيونيسم را ثابت كرد .رهبري مبارزه جبهه ماركسيستي لنينيستي به عهده رفقا قاسمي،
فروتن و سغائي بود .رفقا قاسمي و فروتن بعد از انشعاب رويزيونيستها ،سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان را در  ٢٥تير
 ١٦ )١٣٤٦ژوئيه  ١٩٦٧ميﻼدي( بنيانگذاري كردند و پرچم مبارزه بر ضد رويزيونيسم و كاستريسم را كه به بهانه مبارزه
عليه "اپورتونيسم تاريخي حزب توده ايران" از مبارزه عمده و روز ضد رويزيونيستي طفره ميرفت ،به كف گرفتند و
نسلي كمونيست بر اساس دانش علمي ماركسيسم لنينيسم تربيت نمودند .نشريه نخست توفان كمونيستي يكماه بعد در
مرداد ماه  ١٣٤٦منتشر شد .امسال  ٥٠سال از اين تاريخ پرافتخار ميگذرد .رفقاي بنيانگذار توفان در ميان ما نيستند،
ولي تاثيري كه آنها در جنبش كمونيستي ايران باقي گذاردند ،عليرغم دسيسههاي رويزيونيستها و جاسوسان پنهان و
آشكار آنها ،عليرغم خرابكاري كاستريستها ،گواريستها و ماريگﻼئيستها)چريكهاي شهري در آمريكاي ﻻتين-توفان(،
تئوريهاي ضد انقﻼبي "سه دنيا" و نافيان امپرياليسم و مدافعان اولترا امپرياليسم و همه دشمنان لنينيسم ،ماندگار مي-
ماند و اين ماندگاري در مبارزه حزب كار ايران)توفان( ،در عرصه ستيز ضدامپرياليستي ،دموكراتيك و ماركسيستي-
لنينيستي براي استقرار سوسياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا در ايران و با روحيه تقويت انترناسيوناليسم پرولتري ،بالنده و
سربلند تجلي مييابد .ما امروز شاهد فروپاشي شوروي و دنياي رويزيونيسم و همه تفكرات انحرافي انقﻼبينمائي خرده
بورژوازي هستيم .توفان در امروز از فراز و نشيبهاي فراوان عبور كرده و با آموزش و كسب تجربه مسئوﻻنه از مبارزه و
احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مردم ايران و جنبش كارگري هر روز بيشتر در جهت وحدت و همكاري كه شرط
وحدت در جنبش كارگري و مبارزه با تفرقه آن است پيشرفته است .حزب كار ايران)توفان( در سال  ٢٠١٧در  ٥٠سالگي
تاسيس سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان محصول اين تاريخ و اين مبارزه است .تنها حزب ماست كه ادامه دهنده و
وارث سنتهاي انقﻼبي جنبش كمونيستي ايران است .ميراث اين گذشته عبارت است از :جنبش سوسيال دموكراسي
انقﻼبي در ايران ،حزب كمونيست ايران ،فعاليت گروه  ٥٣نفر و دوره نخست تاريخي فعاليت كمونيستي حزب توده ايران
تا سقوطش به آغوش نيكيتا خروشچف.
حزب كار ايران) توفان( حزب تراز نوين طبقه كارگر ايران است و با پيگيري و مبارزه سرسختانه با مدعيان دروغين
كمونيست كه همه آنها دشمنان ديكتاتوري پرولتاريا و حزب لنيني طبقه كارگر هستند ،مبارزه ميكند .پرچم ما در اين
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مبارزه شخصيت تاريخي رفيق استالين خواهد بود كه به صورت مرزِ روشن ميان رويزيونيستها ،ضد كمونيستها و
ماركسيست لنينيستها نمايان است .استالين پرچم است و وي پرچم ماست.

۱۸۴

تئوري "سه دنيا" و رويزيونيستهاي چيني
در خاتمه اين نقد بايد به يك نكته ديگر براي افشاء رويزيونيستهاي رنگارنگ نيز اشاره كنيم و آن فقر سياسي و
تئوريك حزب رويزيونيستي توده ايران است كه در اين زمينه برمﻼ ميشود .اين حزب رويزيونيستي چون قادر نبود در
عرصه ايدئولوژيك با سازمان ماركسيستي -لنينيستي توفان به مبارزه برخيزد ،سقوط حزب "كمونيست" چين به
منجﻼب رويزيونيسم و دنبالهروي آنها از نظرات تجديد نظرطلبانه خروشچف و رقابت آنها با سوسيال امپرياليسم شوروي
را در عرصه جهاني دستآويزي قرارداد تا به جاي مبارزه با ايدههاي كمونيستي و انقﻼبي توفان به نظريات رويزيونيستي
و ارتجاعي حزب "كمونيست" چين كه در قالب تئوري "سه دنيا" عرضه ميكرد ،توسل جويد و توفان را آماج حمله
قرار دهد و نظريات "سه دنيا"ي چينيها را به سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان منتسب كند .اين روش رياكارانه و
دروغگوئي فقط برازنده رويزيونيستهاست .در حالي كه تاريخ گواه آن بود و هست كه اين تنها سازمان ماركسيستي
لنينيستي توفان بود كه درميان همه سازمانها و احزاب و گروههاي ايراني مدعي ماركسيست لنينيست ،با انتشار جزوهاي
در افشاء تئوري "سه دنيا" ماهيت بورژوائي تئوريهاي رويزيونيستي حزب "كمونيست" چين را نشان داد و نظريات
رفقاي آلباني را كه همزمان با رفقاي سازمان ماركسيستي -لنينيستي توفان به همان نتايج رسيده بودند ،مورد تائيد قرار
داد .سازمان ماركسيستي -لنينيستي توفان نه تنها به دعوت اشرف پهلوي از طرف وزارت امور خارجه چين با ديده
انتقادي نگريست و در ارگان توفان به آن اشاره كرد و حتي نامهاي انتقادي براي رفقاي چيني ارسال داشت ،بلكه در
تمام تبليغات كتبي و شفاهي خويش دل و روده تئوري "سه دنيا" را كه همكاري با امپرياليسم آمريكا و اروپا بود ،شكاف
و ماهيت رويزيونيستي آنرا برمﻼ ساخت .تمام اسناد غير قابل انكار اين افشاءگري در همان زمان نيز در دسترس بود و
امروز در تارنماي حزب كار ايران)توفان( وجود دارد و نقاب از چهره كثيف رويزيونيسم برميدارد .حزب رويزيونيستي توده
ايران كه اسلحهاي براي مبارزه با كمونيسم نداشت ،ناچار بود به دروغ متوسل شود و همه پيروان شوروي نيز كه سنگ
"شوروي سوسياليستي" را به سينه ميزدند و كوچكترين گامي در راه افشاء رويزيونيسم بر نداشتند ،براي توجيه بيعملي
و فقر تئوريك خويش به همان اسلحه حزب توده ايران متوسل ميشدند .آنها همه منتقدان به رويزيونيسم و سوسيال
امپرياليسم شوروي را "سه دنيا"ئي معرفي ميكردند كه سراپا جعلي بود .آنها همه "خط سه"ايها را كه بعداز انقﻼب
به اين نام بيمسماي رويزيونيستي معرفي شده بودند و حتي خودشان نيز متاسفانه براي فرار از مبارزه با چين
رويزيونيستي آنرا پذيرفته بودند" ،سه دنيا"ئي جا ميزدند .حال آنكه چنين نبود .در آن دوران يك جبهه ماركسيستي-
لنينيستي وجود داشت كه بر ضد سوسيال امپرياليسم شوروي ،بر ضد جبهه رويزيونيستي روسي و چيني ميرزميد و نه
شوروي و نه چين را سوسياليستي ميدانست و در مقابل آن يك جبهه رويزيونيستي رنگارنگ وجود داشت كه شوروي و
چين را سوسياليستي ارزيابي ميكرد و به بروز رويزيونيسم در شوروي كه موجب تغيير ماهيت شوروي شده است
اعتقادي نداشت .اين عده كه شامل خط معروف به دو و چهار بودند همواره تا روز سقوط سوسيال امپرياليسم شوروي
اين كشور را سوسياليستي ارزيابي ميكردند و بخش بزرگي از آنها به دامن تروتسكيسم و منشويسم و رفرميسم و حتي
امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم اسرائيل غلتيد .از رويزيونيسم همه چيز برميخيزد.

۱۸۵

از زمان بروز رويزيونيسم در شوروي دو خط بيشتر نيست ،نبود و نخواهد بود .جبهه كساني كه بر ضد رويزيونيسم در
شوروي و چين مبارزه كردند و به طبقه كارگر خدمت نمودند و جبهه كساني كه در خدمت رويزيونيسم و به ويژه
رويزيونيسم شوروي طبقه كارگرايران را به گمراهي كشيدند و به جنبش كمونيستي ايران صدمه زدند.
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حيدر عمواغلي رهبر حزب كمونيست ايران

دكتر تقي اراني قهرمان ملي و ماركسيست بزرگ ايراني
و عضو تشكيﻼت  ٥٣نفر

رفيق دكتر غﻼمحسين فروتن

رفيق احمد قاسمي
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پايان
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