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  تـذکـر
که از اسناد مهم " انقالبی بلشویک شوروی هاى کمونيستى اعالميه و برنامه" 

  از متن فرانسه١٣٤٦جنبش کمونيستی و کارگری جهانی است، در اسفند 
اینک سند مذکور در . ولی طبع آن متاسفانه تا امروز ميسر نشد . گردیدترجمه 

در اى اختيار هم وطنان عزیز گذاشته ميشود و اميد می رود که نقش شایسته
   .ساختن یک سلسله از مسائل مهم بازی کند روشن

  
  تی توفان تی ـ لنينيسس                                                      سازمان مارکسي

   ١٣٤٨                                                                  فروردین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )توفان ( حزب کار ایران 
  ١٣٨٣مرداد  
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ى   اگر هر گامی که من در راه اعتالی طبقه«
   کارگر و تحکيم دولت سوسياليستی این طبقه بر 

کارگر ى د که وضع طبقهدر آن جهت نباشدارم می 
تحکيم کند وبهبود بخشد، در آن صورت زندگی را 

  »خود را بيهوده خواهم دانست  
          

  ١٩٣٨استالين  ــ سال 
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  پيش گفتار

  
 به خواب ابدی رفت در کشور هنگامی که استالين بزرگ در بستر مرگ

اتحاد شوروی مشتی عناصر بورژوا و بوروکرات ودر رأس آنان خروشچف که 
خود را در  با هزاران حيله،  نيرنگ، دروغ گوئی و فریب کاری توانسته بودند

و در دولت در دست مقامات رهبری حزب نگه دارند، قدرت را در حزب 
انقالبی این گروه به خلق اتحاد صدمات و لطماتی که فعاليت ضد . گرفتند

جهان و به نهضت انقالبی جهانی وارد آورده و می آورد هاى به خلق شوروی،
   .در تاریخ جنبش کمونيستی بی سابقه است 

این گروه در طول فعاليت زیان بخش خود به اصول مارکسيسم ـ لنينيسم 
بسياری از احزاب . پشت پا زد و رویزیونيسم و اپورتونيسم را به جای آن نشانيد

کمونيست را دستخوش تجزیه و تالشی کرد و آنها را به آلت اجرای خط مشی 
سوسياليسم را در انظار جهانيان خوار و بی . ضد انقالبی خویش مبدل ساخت

عليه احزاب و عناصر مارکسيست ـ لنينيست به ویژه حزب . اعتبار کرد
و انترناسيوناليسم  ـ لنينيسم کمونيست چين و حزب کار آلبانی که پرچم مارکسيسم

نگاه داشتند،  پرولتری را علی رغم مشکالت فراوان هم چنان مفتخر و سربلند
جنبش کمونيستی جهانی را از ى بخش عمده. به راه انداختاى پردامنهى مبارزه

می کوشد این ى ِت دیوانه وارخط مشی صحيح بيرون کشيد و هم اکنون با لجاج
انقالبی ى مردم را از راه مبارزههاى ، کوشيد تا تودهاندجنبش را به انشعاب بکش

. منحرف سازد و هم چنان در زیر فشار و ستم امپریاليسم و ارتجاع نگاه دارد 
امپریاليسم را آرایش کرد، . طبقاتی خلق را معـّزز و گرامی داشتدشمنان 

ها قانقالبی خلى دوستان اتحاد شوروی را با خشونت و غرور رانـد، و مبارزه
تمام این فعاليت زیان بخش به حفظ و حراست امپریاليسم و . را تخطئه نمود

بيهوده نيست که . ارتجاع و هجوم و تسلط بيش تر آنها کمک شایانی کرد
آن خروشچف با ى نمایندگان امپریاليسم و ارتجاع از این گروه و از سر سلسله

  .تمجيد و تحسين یاد می کنند
ه خوِد اتحاد شوروی را نيز در امان نگذاشت فعاليت زیان بخش این گرو

به ... .اجتماعی اعم از اقتصادی، سياسی، هنری و اخالقی هاى ودر تمام زمينه
این ى  چه بسا بر اثر رفتار و گفتار بی رویه.فراوانی وارد آوردهاى آن زیان

ُدچار  خویش ست داخلی و خارجیاگروه، کشور اتحاد شوروی در سي
  .شرمساری گردید
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کارگر شوروی با تاریخ پر افتخار و ى ما خلق قهرمان شوروی، طبقها
 .درخشان خود هيچ گاه بر این اعمال صّحه نگذارد و به دنبال این گروه نرفت

اگر در موردی اتحاد شوروی سزاوار :   "  جهان به خوبی ميدانند کههاىخلق
 ، خویشىشرمساری شده است، زحمت کشان شوروی که با مبارزات پنجاه ساله

ها گناه از آن اپورتونيست. ، گناه کار نيستندندا انقالبی خود را نشان دادهفداکاری
  ".است 

اکنون در اتحاد شوروی، در کشوری که رویزیونيسم و اپورتونيسم 
بر ها انقالبی و بلشویکهاى معاصر به طور عمده از آن برخاست، کمونيست

 خویش ىبا تجربه ی این چند سالآنها ط.عليه این دشمنان خلق به پا می خيزند
 آن متشکل ند که اپورتونيسم دشمن خطرناک آنهاست و برای برانداختنادریافته

  " . سمندر از خاکستر خود زنده می شود ددر روسيه بلشویسم مانن. " می شوند
ى سنِد برنامهآن از نظر خوانندگان می گذرد، ى سندی که ترجمه

مبارزه با رویزیونيسم این بار از درون . انقالبی شوروی استهاى کمونيست
صدائی که امروز . رویزیونيسم آغاز می گرددى کشور شوراها، از پشت جبهـه

از درون کشور شوراها عليه رویزیونيسم بر می خيزد گرچه در آغاز ضعيف 
به نظر می رسد ولی از آن جا که صدای حقيقت است به تدریج طنين بيشتری 

 د انقالبی و اپورتونيستی گروه خروشچف را باز هم خواهد افکند و سياست ض
ى  آن طبقهپيشاخلق شوروی و در پيشى مبارزه. تر خواهد ساخت نا توان

پر افتخار کشور شوراها و از صفوف ى صحنهکارگر سرانجام این گروه را از 
پر افتخار حزب لنين خواهد راند و پرچم مارکسيسم ـ لنينيسم و انترناسيوناليسم 

ند از نو اری را که خروشچف و هم کاران او به زمين افکنده و پایمال کردهپرولت
بر سراسر کشور اتحاد شوروی و حزب کمونيست اتحاد شوروی به اهتزاز در 

      .خواهد آورد
  

  ١٣٤٦                                                                  اسـفند 
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نيسِت حزب کمونيست  ـ سرکردگان رویزیو١
  شوروی در زیر نقاب مارکسيسم

  
  
هر حزب کمونيست . قطعی فرا ميرسدى در تکامل جنبش کمونيستی لحظه

باید به اتّخاِذ تصميم تاریخی مبادرت جوید، یا به راه مارکسيسم انقالبی ادامه دهد 
ى هابجاست که کمونيستاى در چنين لحظه. و یا به راه اپورتونيسم گام گذارد

  . راسر جهان به صدای رفقای شوروی خویش نيز گوش فرا دارندس
رهبری کنونی حزب کمونيست شوروی مدعی است که تصميمات و 

ولی هرکس که با زندگی درونی . یش مبّين نظریات آن حزب استهااظهاریه
حزب ما ى ، هر کس که با خلق ما و اعضای سادهحزب ما کم وبيش آشنائی دارد

بوده است از این نکته بی خبر نيست که این تصميمات و کم و بيش در تماس 
مردم ى واقعی اکثریت شکنندههاى نه فقط مبّين معتقدات و آرزوها اظهاریه

 نيست بلکه کامًال کمونيست شوروی اعضاء حزبى شوروی، اکثریت شکننده
  .مخالف آنهاست
چين و آلبانی در افشاء اپورتونيسم معاصر، دل بستگی هاى کمونيست

در اسناد حزب . يق به اصول و از خود گذشتگی انقالبی نشان دادنندعم
کمونيست چين و حزب کار آلبانی به طور کلی نمایانده شده که چه گونه رهبری 
حزب کمونيست شوروی پس از مرگ استالين به راه تسليم طلبی و خيانت به 

رفقای هاى  تزاز این جهت ما غالبًا. منافع انقالب سوسياليستی گام گذاشته است
           اّما ما در این موارد .چينی و آلبانی را تکرار و تصریح خواهيم کرد

علی االصول به نام خود سخن خواهيم گفت تا همه بدانند که کمونيست شوروی 
 .کمونيست شوروی همين طور می اندیشندها یشد، ميليونمی اند نيز همين طور

 ما عبارت است از کشف عللی که ميان ىما عقيده داریم که مهم ترین وظيفه
شوروی، هاى کمونيستى رهبری حزب کمونيست شوروی از طرفی و توده

باید رهبران .  به وجود آورده است١ گونيسما آنت،خلق شوروی از طرف دیگر
 اجتماعی آن در داخل اپورتونيسِت حزب کمونيست شوروی را از لحاظ موضع

در آن جاست که رهبران . آنان افشاء کردى اتحاد شوروی، از لحاِظ پشت جبهه
خویش را پنهان نتوانند ى مذکور در زیر هر نقابی که پنهان شوند جوهر پوسيده

                                                           
، در هادر مبارزه ميان امپریاليسم و خلق.  اضداد با یک دیگر استهاىآنتگونيسم یکی از شکلـ ١

و ها ستثمارگر و استثمارشونده، ميان بورژوازی و پرولتاریا و ميان فئودالزه ميان طبقات امبار
  . رفع این آنتاگونيسم فقط از طریق توسل به زور انقالبی ميّسر ميگردد.  آنتاگونيسم وجود دارددهقانان
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در آن جاست که این رهبران به غصِب قدرت پرداخته و به مخالفت با خلق . کرد
   .ندابرخاسته

در ها تضادى دليل نيست که گرهى ما این نکته محتاج اقامهى به عقيده
می چرخد و هر یک " کيش شخصيت " بش کمونيستی کنونی بر گرد محور جن

" کيش شخصيت  " ىاز احزابی که نظریات مختلف با یک دیگر دارند، مسئله
و این .  وفاداری به مارکسيسم ـ لنينيسم اعالم ميدارندسنگ مّحِکى را به منزله

 .يان استدیکتاتوری پرولتاریا در مى طبيعی است زیرا پای نخستين تجربه
مسلمًا جنبش کمونيستی بدون روشن ساختن این مسئله نمی تواند گامی به پيش 

  .بردارد
)  حزب کمونيست شوروی ٢٠ى بالفاصله پس از کنگره( بود اى لحظه

ى یشان جنبههابه علت آن که افشاء گری" کيش شخصيت " که منتقدان 
 را گمراهها يستاحساساتی و ظاهرًا درست داشت، توانستند بسياری از کمون

نتوانستند مبارزان پرولتری ها ولی حتی در آن لحظه نيز اپورتونيست. سازند
اول ى و در درجه(  و آن گاه این گونه رفقا .ثابت قدم و آب دیده را قانع گردانند

به خصلت پليد و اتهام گر تبليغاِت رهبری حزب ) چين و آلبانی هاى کمونيست
ها بعد معلوم شد که دسائس اپورتونيستهاى لسا. کمونيست شوروی پی ُبردند

که به هيچ وجه نمی توانستند برای مسائل اساسی جنبش کمونيستی راه حل مثبتی 
 حوادث ایام اخير به .عظيمی بر این جنبش وارد ساخته استى بيابند، چه لطمه

 کيش  "ى دربارهها خوبی نمایان گردانيده که سر و صدای اپورتونيست
  . ماهيت عوام فریبانه، ضد انقالبی و ضد مارکسيستی استدارای  "شخصيت

استالين " کيش شخصيت " با انتقاد از ها واقعيت این است که اپورتونيست
اگر . ختم کردندخروشچف "  شخصيت  کيش " شروع کردند و به انتقاد از

ظاهر حقيقت می بخشيد، ها اپورتونيستى شخصيت غول آسای استالين به افسانه
زیرا که هيچ . شدها خروشچف موجب بی اعتباری قطعی اپورتونيستماجرای 

کس فکر نمی کند که خروشچف شخصيتی داشت و از لياقتی شخصی بر 
  . خوردار بود

این واقعيت است که استالين در مدتی : خواهند گفت ها اپورتونيست
متمادی رهبر مقتدر دولت شوروی و حزب کمونيست شوروی بود و همه به 

اما . ما به هيچ وجه در صد د نفی این واقعيت نيستيم. و می پرداختندستایش ا
ها نی که خود را مارکسيست می شمارند، چه گونه ميتوانند اّدعا کنند که اینکسا

حزب و خلق بوده است و خلق علی رغم ى همه تصادفی و در تضاد با اراده
ونه ميتوان تصور ند؟ چه گااستالين و بدون او به ساختمان سوسياليسم پرداخته

هيچ ى کرد که شخصی که بر روی هيچ گروه اجتماعی تکيه نداشته، نماینده
 نبوده، فقط در اثر نيروی فکر و صفات خویش توانسته است حزبی و اىطبقه
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؟ منتقدان " زمام بزند و به دنبال خود بکشاند " دولتی را مدت سی سال متمادی 
عجيبی باور دارند و آن را به      چنين محال که به امکان " کيش شخصيت " 

مافوق بشر ميرسانند، ى هيچ وجه رد نمی کنند، خودشان استالين را به درجه
" کيش شخصيت "  و از لحاظ تئوریک به ا می شونددخودشان از مارکسيسم ج

طبقاتی که خلق شوروی مدت سی سال ى تاریخ تابناک آن مبارزه. می پيوندند
 اجتماعی داد در زیر قلم اینان از هر گونه مفهوم سُترگدر راه سوسياليسم انجام 
ُپر هاى ، صورت نجوا"سنگ باران ى اسرار قلعه" عاری ميشود، صورت 

می آید، به در " پشت سر افترا " ابهام، زشت و تنفرانگيز، که در آن جا افترا 
              نـترسيم می کنند با ذهها تابلوئی که اپورتونيست. خود می گيرد

           با ها  با ذوق روشن فکر بورژوا، که در طی قرن،استسازگار رده بورژواوخ
 خویش در حرکت است و بالنتيجه به راحتی ميتواند همه چيز این " شخصيت " 

اما .  استسازگارکامًال شخصی منتسب گرداند، ى جهان را به اراده
خرده بورژوا قانع  "  شخصیىاراده"  هاى نمی توانند به افسانهها مارکسيست

  . اجتماعی هر وضعيت بپردازندشوند و مسلمًا باید به تحليل علل 
باید تصریح کرد که ضرورت چنين تحليل اجتماعی کامًال مورد قبول 

 در این جا نيز تأثير مکتب بزرگ آموزش .شوروی استهاى اکثریت کمونيست
بالفاصله پس . هده کرد ميتوان مشا،نداگذراندهها مارکسيسم را که این کمونيست

هاى حزب در جلسات عمومِی سازمانى اعضای سادهى بيستم، تودهى از کنگره
مرکزی به ى  خواستار شدند که کميتههاپائينی حزب کمونيست شوروی بار
مطالبِه مذکور به قدری .  استالين به پردازدارزیابی واقعًا مارکسيستی فعاليت

وروی مجبور شد به تعقيب شدید مصّرانه بود که رهبری حزب کمونيست ش
حزب را که به هاى  حزب به پردازد و یک سلسله از سازماناءضاز اعاى عده

ى  کليه١٩٥٧ در سال ها بعد.ویژه به اتفاق هم عمل می کردنند، منحل سازد
 کرده بودند در جلسات حزبی   انتقادبيستم ى کسانی را که از تصميمات کنگره

 اما افکار عمومی، حتی در سکوت خویش، در اثر .به اظهار ندامت وا داشتند
 به اقدامات ها ارچه گی خود به قدری موجب هراس بود که اپورتونيستیک پ

" خشونت " خویش را در برابر " هومانيسم " آنان .  متوسل شدنداکثرّد ح
بازداشتگان سياسی را بدون هيچ گونه رسيدگی، بدون ى استالين قرار داده همه

حيثيت کردند و به آنها حق رأی در جامعه دادند تا ى قضائی، اعادههيچ جریانی 
  .از احساسات جریحه دار آنها استفاده کنند

به خرج " مبارزان ضد کيش شخصيت "  فعاليتی که این ىولی با همه
الزم بود به . مردم در این دام نمی افتندى فهميدند که همهها دادند، اپورتونيست

اد از استالين را با دالیلی شبيه دالیل مارکسيستی تقویت هر قيمتی که باشد انتق
کسی که مرتکب این همه گناه شده است نمی تواند از لحاظ تئوری . کرد
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 .عالم روبرو هستيمى لنينيست باشد  واّال ما با شگفت ترین پدیدهمارکسيست ـ 
اینک آنها که بر این نکته آگاهی دارند، ى و چاکران درس خواندهها اپورتونيست

ئی و یا الاقل تزهای هاده سال است که در آثار استالين می گردند تا شاید تئوری
.  که مخالف مارکسيسم ـ لنينيسم باشدبندياخاّصی و یا تخيالت خاّصی را ب

  . ميگردند و نمی یابند
 تاریخ مختصر حزب کمونيستع کردند به تمسُخر فصل فلسفی وآنها شر

و فقط به این جا رسيدند که تعداد  .تاليناسى  نوشتهاتحاد شوروی) ب ( 
رساندند که نه   ١٢به    ٤خصوصيات دیالکتيک را که استالين بر شمرده از 

آنها به انتقاد از . فقط به کار بستن آنها بلکه به خاطر سپردن آنها نيز دشوار است
 مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماهير شورویاثر استالين به نام  

دست زدند و چون هيچ انتقادی نيافتند به ناچار سکوت اختيار   ليستیسوسيا
  .کردند 

استالين که وی هاى می توان در پاسخ گفت که امروز یکی از مهم ترین تز
 یعنی تزی که به "رد شده است " کارهای خویش را بر آن مبتنی می ساخت 

 و روز به روز طبقاتی با نزدیک شدن کمونيسم تشدید ميشودى آن مبارزه موجب
عجالتًا تئوری را کنار ها اما آقایان رویزیونيست. اشکال بغرنج تری می گيرد

      را که بعد از مرگ استالين در اتحاد شوروی اى  خود شما مبارزه.بگذاریم
فعاالنه در آن شرکت دارید را چه گونه  شده است و شما چنين بر انگيخته

ه بهترین دليل بر صّحت گفتار استالين توصيف می کنيد؟ آیا حّدت این مبارز
یا باید با ما .  راه دیگری ندارندالتادر جواب این سئوها نيست؟ اپورتونيست

  .قرار گيرندها مارکسيتى موافق شوند و یا اینکه در معرض ریشخند همه
اگر بخواهند روش کم و بيش " کيش شخصيت " به این طریق منتقدان 
شند و دیگران را به صحت نظریات جویش معتقد جّدی در این مسئله داشته با

گردانند، باید این وضعيت شگفت انگيز را توجيه کنند که استالين، که به رعم 
عملی به پيش رفته، چه گونه در تئوری " اشتباهات " آنها این اندازه در جهت 

به نظر ما چنين تباینی در ميان نيست زیرا .  باقی مانده استپيگيرمارکسيست 
 فعاليت استالين کامًال قابل توجيه و تبرئه است و اگر از لحاظ تاریخی که

اشتباهاتی در بر دارد، استالين نمی توانست آن اشتباهات را دریابد و از آنها 
  .اجتناب جوید

می رسند که اى به نظریهها چرا رویزیونيست: این سئوال به پيش می آید
دار ـبه کسانی که طرفها ونيستبی معنی بودنش بر کسی پوشيده نيست؟ رویزی

ند حمله می کنند و اتهام ميزنند که آنها ا" کيش شخصيت " تحليل اجتماعی 
. را مربوط به خود ماهيت رژیم سوسياليستی بدانند" کيش شخصيت " ميخواهند 

 یا آن خصوصيات فعاليت استالين را نولی این مبالغه به چه کار می آید؟ چرا ای
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فعاليت استالين  طور کّلی، بلکه به شرایط مشّخص تاریخی نه به سوسياليسم به
نمی توان وابسته دانست؟ در این جا باید به این موضوع توجه کرد که 

کيش " خویش به انتقاد از ى  از لحاظ منافع خود خواهانههارویزیونيست
ى پردهى به مثابهها  این انتقاد برای رویزیونيست.احتياج دارند" شخصيت 

 این .که چهره و کردار ناشایست خویش را در پشت آن می پوشاننددودی است 
امر به خصوص از آن جا آشکار ميشود که ده سال از مرگ استالين می گذرد و 
رهبری حزب کمونيست شوروی هنوز مجبور است ارزش خود را نه با 

 .ست وجود ندارند باال ببرداهخود بلکه با انتقاد از کسانی که مدتهاى پيشرفت
لين را با خروشچف مقایسه می کنند، انسان بی اختيار به یاد ر حقيقت وقتی استاد

مارکس می افتد که می گفت تاریخ دو بار تکرار می شود منتها بار اول به شکل 
آن چه پس از سقوط خروشچف گفتند . تراژدی است و بار دوم به شکل کمدی

کيش " در افشاء ها تچيز دیگری نيست مگر تقليدی از پيکاری که رویزیونيس
اینها همه نشان داد که خروشچف دلقک و . استالين راه انداختند" شخصيت 

  . منحّطی بيش نبود و استالين رهبر و متفکر بزرگ انقالبی بود
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   ــ استالين و دموکراسی پرولتری٢
  

 می سازند، بر استالين واردها اتهاماتی را که اپورتونيستى اگر کليه
نقض : " خالصه کنيم ميتوان آنها را به طور کلی در زیر این عنوان در آورد

 استالين قدرت را در کشور ها به ادعای اپورتونيست ــ"  دموکراسی پرولتری 
و در حزب غصب کرد، بهترین و با استعداد ترین کادرهای حزب و دولت را از 

  .ميان ُبرد
 از استالين، لنين را در مقابل او می گذاشتند در موقع انتقادها اپورتونيست

ما نيز موافقيم که این . و می پنداشتند که این بهترین و مشهود ترین دليل است
بر اى مقایسه ميتواند در مورد حاضر به ما کمک کند، با این تفاوت که ضربه

اشتباهات دیکتاتور " ، "خشونت " ، "ناسازگاری . " ستهاخود اپورتونيست
پراودا که هاى  این لغات از کجا بيرون کشيده شده؟ آیا از سر مقاله..."نه مابا
.  نهنوشته شده، اقتباس شده است؟ " کيش شخصيت " ى اخير دربارههاى سال

  .از فعاليت لنين می کردندها اینها توصيفاتی است که معموًال اپورتونيست
 امروز چرا رهبری کنونی حزب کمونيست شوروی به یاد نمی آورد که

همان چيزهائی را در مورد استالين تکرار ميکند که سابقًا به لنين نسبت        
لنين بر طبق تزهای !  در این فاصله چه تّحولی روی داده است؟ می دادند؟

معاصر تقریبًا به صورت طرف داران این تز جلوه گر ميشود ى هارویزیونيست
   !"در برابر شّر نباید به قهر متوسل شد " که 

 تاکتيک انقالبی استالين را که انتقاد از آن برای ی آن کها برهااپورتونيست
آنها مستقيمًا اهميت حياتی دارد، از اعتبار بياندازند،  به ناچار گذشته را 

. در می آورند" نجيبانه " فراموش می کنند و لنين را به خيال خود به صورت 
  :لنين می گفت

کسانی که امروز می کوشند تا ى همه" تيم پرولتاریا هسى هاما ژاکوبن" 
  .لنين را به صورت مسيح در آورند باید این گفتار لنين را به گوش گيرند

  . آیا ميان اعمال لنين و استالين اختالفی وجود داشته است؟ بله
وقتی که این دو رهبر )  بورژوازی ى بر طبق نظریه( ها اپورتونيست

چيزها را در خصال شخصی آنها ى د، همهانقالبی را در کنار هم می گذارن
رهبران ى  ولی روشن است که فعاليت لنين و استالين به مثابه.خالصه می کنند

که اى مختلف تکامل انقالب ماست، دو دورهى حزب و دولت متعلق به دو دوره
  .اختالف فاحش دارد با هم

 این .اتعّرضی انقالب اروپى مرگ لنين تقریبًا مقارن است با پایان دوره
اى وظيفه بر دوش استالين گذاشته شد که نخستين دولت پرولتاریائی را در لحظه
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جهانی در انفراد افتاده بود، در شرایطی ى هبری کند که آن دولت در عرصهر
  .که پایگاه مهمی برای ساختمان سوسياليسم وجود نداشت

 زنجير سرمایه داری گسسته شد در عين حالى این که ضعيف ترین حلقه
  .ضعفی برای خود انقالب هم بودى نقطه

  :لنين می گفت
هر کشور عقب مانده چون حریفش پوسيده است، چون     « 

بورژوازی آن بدون سازمان است، به آسانی می تواند کار را آغاز کند 
ولی برای این که پيشرفت یابد، صد مرتبه باید بيشتر بصارت داشته 

. قبت کند و بردباری به خرج دهدصدهزار مرتبه بيشتر باید مرا. باشد
در آن جا آغاز کار بسيار . در اروپای غربی، وضع طور دیگری است

انقالب در کشور ....  دشوارتر است ولی پيشرفت بسيار آسان تر است
آن عقب ماندگی که حوادث، تا حدود زیادی در اثر اى عقب مانده

 را جلوتر از کشور، برای مدت کوتاهی و طبيعتًا در مسائل فردی، آن
سایر کشورهای جلو افتاده قرار داده است، طبيعتًا و ضرورتًا 

نزدیک، نارضایت بخش ترین ى دشوارترین، ُپر رنج ترین و در آینده
  »لحظات را خواهد دید 

   . )"وظائف مبرم حکومت شوروی ى درباره " سخن رانی (   
ی که از هيچ جای تعجب نيست اگر در چنين وضعيت استثنائی تصميمات

طرف حزب بلشویک به رهبری استالين اتخاذ شده است، دارای خصلت استثنائی 
  .و خارق العاده باشد

جنگ داخلی تقریبًا خطرناک تر و از هر حيث ى اقتصادی از جبههى جبهه
  . رنج تر بودغب

این واقعيت است که انقالب آلمان نه به پيروزی پرولتاریا بلکه به پيروزی 
شد و این امر به اميد کمک مستقيم انقالبی که از جانب اروپا وازی منجر ژبور
از گرسنگی کمک کرد ولی به نجات کشور ٢پِن. ظار می رفت، خاتمه دادانت

سرمایه گذاری در ساختمان صنایع بزرگ ماشينی را که بدون ى نتوانست مسئله

                                                           
  )سياست اقتصادی نوین : روسی است ى این سه کلمهى لفظًا خالصه  ( نپ  ـ  ٢
وی که آخرین نيروهای گارد سفيد را از سرزمين خود رانده بود و صنایع  حکومت شور١٩٢١ در سال

بزرگ و حمل ونقل را محکم در دست خود داشت، به منظور کاهش وخامت اقتصادی که در اثر  
را اتخاذ کرده ) نپ (  پيش آمده بود، سياست اقتصادی نوینی ١٩٢٠خراب کاری و جنگ و قحطی سال 

این امر که در شرایط دیکتاتوری پرولتاریا صورت گرفت . را مجاز گردانيدو موقتًا آزادی بازرگانی 
اگر چه از یک سو تا مدتی به عناصر سرمایه داری جان ميداد ولی از سوی دیگر به نيرو گرفتن 

 استالين .اقتصاد اخير گردیدى اقتصاد جوان سوسياليستی کمک ميکرد و سر انجام نيز موجب غلبه
نپ عبارت است از آزادی داد و ستد :  " را چنين تعریف می کند) نپ (  مذکور سياست اقتصادی نوین

   " .دولت در بازار ى در حدود معين و در قالب معين به شرط تأمين نقش تنظيم کننده
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 با  می بایست سوسياليسم را علی االصول.آن سوسياليسم ساخته نمی شد حل کند
مادی ساختمان سوسياليسم را می بایست ى منابع داخلی کشور ساخت، پایه

سياسی و هاى ولی گذار کشاورزی به سوسياليسم با دشواری. قرار دادکشاورزی 
  .سازمانی بسيار بزرگی هم راه بود

پس از پيروزی انقالب و پس از استقرار قطعی آن باز کشاورزی پراکنده 
رشد . کوچک تقسيم می شدهاى نابع آن به اقتصادبود، تحت نظارت نبود و م

ونمو احتکار بر اساس چنين کشاورزی پراکنده، فساِد َبخشی از پرولتاریا در اثر 
ُخرده ى د به خودوجریان خى خود خواهی مالکيت خصوصی ــ چنين بود منظره

  . وازی که در کشور می گذشتژبور
ری و کنترل سخت، و در چنين شرایطی فقط سازمان پوالدین، فقط هشيا

آیا . انضباط سخت در کار، می توانست انقالب سوسياليستی را نجات بخشد
  .عملی ساخت؟" دموکراتيک " اینها را از راه اقدامات ى  همه بودممکن

باید به . ایدئولوژیک روی دادى مبارزهى درست همين جریان در عرصه
ه از آن جهت تأمين شد این نکته توجه کرد که تحقق انقالب پرولتری در روسي

معينی پس از آن که متوجه شد که ُطرق ى که خرده بورژوازی در لحظه
نتيجه نمی رسد، به پرولتاریا روی ئف حياتی مبرم به بورژوائی در اجرای وظا

  .آورد و عمًال به ناالیقی خویش اعتراف کرد
 خرده .اصطالحی است که لنين به کار ُبرد است" روی آورد " ى کلمه

مانند آن آدم ضعيفی بود که در " روی آورد " رژوازی که به پرولتاریا بو
خطر به کلی تابع آدم قوی تر ميشود و هم این که خطر گذشت، شروع به ى لحظه

 خرده بورژوازی نيز بالفاصله پس .الف زدن و پيروزی را به خود نسبت دادن
 و هم ُپر توقع از آن که تزاریسم و بورژوازی بزرگ ساقط گشتند هم نيرومند

در عين حال از آن جا که اعصاب نا توان داشت پيروزی سوسياليسم را فقط . شد
شيفته وار از روسيه به به آن شکل می فهميد که اروپای شورشی به پشتيبانی 

  .پردازد
بر باد رفت و مسلم گردید که " جهانی "  آن گاه که اميد به انقالب 

انقالبی هاى ساخت، آخرین شور و شوقسوسياليسم را باید با نيروی خود 
ها آنها با بلشویکى خرده بورژوا یک باره خاموش گردید و رابطههاى ایدئولوگ
. بينانه آغاز گردیدمعنی دار و روشن ى هابد گمانیى در این لحظه. قطع شد
از طریق تسليم " انقالب هاى برای نجات حداقل بخشی از پيروزی" ئی هافریاد

"         افراطيون " اتی بر عليه  اتهام.يسم اروپا به گوش رسيددر برابر امپریال
خالصه آن که جریانی از ُپر گویان به راه افتادند که .  ــ پخش شدهاــ بلشویک

  . می خواستند ُبزدلی خرده بورژوازی خویش را به این وسيله بپوشانند
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د از بی شک بهترین سالح عوام فریبان خرده بورژای آن زمان عبارت بو
       معاصر به خاطر هاى  اپورتونيست.هاخطاب به توده" و " دموکراسی " 
  :ورند که گفتار زیرین از استالين نيست، از لنين استابي

به فریاد می آیند ها بلشویک "  بناپارتيسم "ازها وقتی منشویک«  
به " دموکراسی " ى ارادهى بر عليهها و مدعی ميشوند که بلشویک( 

کامًال ترجمان تاکتيک بورژوازی ) تگاه تکيه می کنند ارتش و دس
بورژوازی به درستی می بيند که اینک نيروهای واقعی ..... هستند 
حزب کمونيست ( مرکب از بهترین پيش آهنگ این طبقه کارگر ى طبقه

روسيه که نه ناگهان بلکه در طی بيست و پنج سال در اثر کارهای 
انقالبی را ى یگانه طبقه" ش آهنگ پي" خودش نقش، عنوان و نيروی 

ى به عالوه عناصری که در اثر بيرون افتادن از طبقه) حائز شده است 
ند و بسيار بيشتر تحت تأثير نوسانات اخود، بسيار ضعيف شده

   اینک در زیر شعار ...... .قرار می گيرند ها و آنارشيستها منشویک
و ها  تحکيم نفوذ منشویکعمًال" کارگر ى اعتماد بيشتر به قدرت طبقه" 

 این مطلب را ١٩٢١در بهار  ٣ کرنشتاد .به چشم می خوردها آنارشيست
مرده : شعار ما این است.......... با وضوح کامل نشان داد و ثابت کرد 

بپردازیم به کار ..... گارد سفيد  مرده باد افزارهای  نا آگاه! باد پر گویان
کنونی و وظائف آن را ى لحظهاى هپراتيک سالم که می تواند ویژه گی

  . »ما احتياج به کار داریم نه به حرف. دریابد
  " ).عصر جدید، اشتباهات قدیم در شکل جدید   ( " 
خرده بورژوا فعاليت اپورتونيستی خویش را در زیر چنين هاى ایدئولوگ

پوششی پنهان ساخته، می کوشيدند دموکراسی درونی حزب را نيز دگرگون 
هاى     انقالبی بحثى هاو سوسياليستها خاطر بياوریم که منشویک به .سازند

بی شماری را در حساس ترین دقایق انقالب بر حزب تحميل کردند که نيرو و 
دهم حزب ى آن که تصميم مشهور کنگره. وقت بسيار گران بهائی را تلف کرد

د نه  هر گونه فراکسيون در حزب، باعث شد لنين بون ساختنغـرا، مبنی بر قد
به شمار " نقض دموکراسی " و این تصميم از لحاظ صوری بدون شک . استالين
  .دممی آ

                                                           
 جمهوری جوان ضاع اقتصادیاو  وخامتى  در دنباله١٩٢١ فوریه ٢٨ــ   در شورش کرنشتاد ـ ٣

ملوانان بندر کرنشتاد در شمال غربی لنين گراد شورشی روی داد که سوسياليستی شوروی، در ميان 
از حکومت ها در واقع شورش عناصر خرده بورژوا بر ضد بلشویسم و به منظور برکناری بلشویک

حکومت . احزاب بورژوا، تمام گارد سفيد و تمام بورژوازی به طرفداری از این شورش بر خاستند. بود
قالبی در انهاى  و سوسياليستها و این حادثه نشان داد که منشویک. دشوروی شورش را سر کوب کر

َرم ها به عناصر متزلزل خرده بورژائی کمک می کنند تا از بلشویک" غير حزبی " و " حزبی " لباس 
   ) لنين . ( حکومت را به نفع سرمایه داری و مالکين عملی سازند " چپ و راست رفتن " کنند و 
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برای درک این که چه گونه و چرا چنين قدرت عظيمی در دست استالين 
 وقتی که انسان    .ن کننده استشپانزدهم حزب روى متمرکز شد، اوضاع کنگره

اعضاء . تی در می آیدتند نویسی کنگره را می خواند از جریان آن به شگف
اپوزیسيون تقاضا می کنند که دموکراسی ابتدائی در برخورد با آنها مراعات 

مرده باد « : ولی کنگره فریاد بر می کشد. آنها فقط خواستار تبادل نظراند. شود
  .»زنده باد استالين . اعضای اپوزیسيون

یائی به ظهور رسيد، خورد شدن دموکراسی پرولتارو آن چه در آن جا 
کنگره از آرمان انقالبی در برابر حمالت خرده . نبود بلکه تأئيد آن بود

یانه دفاع می کرد و مدافع این آرمان انقالبی استالين بود که برای نخستين ابورژو
ساختمان سوسياليسم در کشور واحد را به طور جدی و قاطع مطرح ى بار مسئله

 طریق کلکتيویزاسيون عمومی ساخت، این راه حل تاریخی را که کشاورزی از
به راه ساختمان سوسياليستی انداخته شود، ارائه داد و صنعتی کردن کشور را 

  .هدایت کرد
آیا چنين اعتمادی به رهبران در این . حزب و خلق به استالين اعتماد کردند

مرحله ضروری است؟ هر کس که خود را مارکسيست ميداند باید قبول داشته 
اجتماعی از هاى پدیدهى  به دموکراسی و به طور کلی به کليهباشد که ما باید

به ویژه در ( دموکراسی پرولتری . دیدگاه تاریخی و از لحاظ مشخص نگاه کنيم
اول خودش به ى می بایست در مرحله) مانند روسيه اى کشور عقب مانده

         پرولتاریا در برابر خطری. ترین تمرکز قدرت تجلی کند صورت شدید
بسيار شدید طبقاتی به اجرای چنين تمرکز قوائی ى رگ آور، در شرایط مبارزهم

  .می پردازندمی پرداخت، هم چنان که در جبهه به اجرای انضباط نظا
ى آیا باید به فرمانده که سرنوشت ارتش انقالبی در لحظه: ما می پرسيم

  .قطعی به دست او سپرده شده است، اعتماد کرد؟
ى ر ماسک جمالت اپورتونيستی که دربارهبدیهی است که در زی

دموکراسی گفته ميشود اندیویدوآليسم بورژوائی نهان است، این کوشش نهان 
 کسی که می خواهد پيکار کند .ع خود امکان گریز داشته باشندقاست که در مو

  .بدون فرمانده کاری از پيش نمی برد
نور خوجه پيکار و اینک که استالين نيست ما در سپاه مائوتسه تونگ و ا

  .خواهيم کرد
تقسيم کار در اثر سطح . از نقطه نظر سازمان کار بنگریمبه این مسئله 

کافی تکامل نيافته بود و مسلم ى  به اندازهمانزآن ى تکامل اقتصادی روسيه
فعاليت ى دولت در زمينهى  وظيفه.ت که نميشد آن را باز هم تضعيف کرداس

.  این به هيچ وجه نفی دموکراسی نبودو. اجتماعی اهميت خاصی می یافت
خودشان، نمایندگانی که آبدیدگی ى مردم آگاهانه به نمایندگان برگزیدههاى توده
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انقالبی به اثبات رسانده، بودند، ى سياسی و وفاداری خود را به خلق در مبارزه
  .دادند اختيارات

مختلف هاى  غرامت جهالت خویش را به شکللنين می گفت که ما باید
بپردازیم و به این مناسبت می دانست که کارشناسان قدیمی بورژوائی برای 

    هاى دیگر، شکلهاى  ولی غرامت مذکور شکل.پرولتاریا استخدام شوند
اگر انسان به طور مشخص به امور نگاه کند این مطلب . بغرنج تر به خود گرفت

محلی ى ر کميتهکه دبي  ُبـودیـونییکی از سواران . به آسانی قابل درک است
ى حزب شده بود و مسائل سياسی و اقتصادی را نمی توانست رأسًا بر زمينه

فرمان را به من بدهيد و من آن را با موزّر به گوش « :  کليات حل کند، می گفت
از این جهت قدرت عملی طبيعتًا در . » هر کس که بخواهيد فرو خواهم کرد 

  . انقالبی و نفوذ کالم داشتندىدست کسانی تمرکز یافت که دانش، تجربه
مجرد سوسياليستی خوب بود؟  فرض کنيم هاى لاآیا این از نقطه نظر ایده

ولی کسانی که واقعًا آرزو دارند سوسياليسم را از تئوری به عمل در . که بد بود
و نه فقط استخدام کارشناسان ( آورند چه ایرادی می توانند بگيرند؟ این امر 

جهل عمومی ما به نظام کهن ى  بود که در نتيجه"متی غرا"  ) بورژوائی 
پرداخته ميشد، این امر عقب نشينی از تساوی کامل سوسياليستی بود ولی در 

ها اپورتونيست .شرایط عقب ماندگی فرهنگی ما، اجتناب از آن امکان نداشت
. خود به جمله پردازی دست بزنندمخالفان ى خوش دارند که درباره

سالم و درست، چپ تر ى که اینان از نظریه دعی می شوند مهااپورتونيست
 اما خود آنها که نمی خواهند منطق تکامل واقعی اجتماعی را در یابند .ميروند

در کجا هستند؟  آنها می خواهند مقدس تر از پاپ باشند، دموکرات تر از خود 
این ها هکابين" هاى دموکرات" ئی که خيلی قبل از هامردم باشند، تودههاى توده

مسئله را حل کردند که آیا باید رهبرانی در موقع جنگ داشت یا نه و آیا از آنها 
  . پيروی کرد یا نه ؟باید 

این خائنان شبه مارکسيست که حاضراند ضرورت مرکزیت را در تئوری 
هرگز نمی توانند آن را در عمل بپذ یرند و با انعکاس ایدئال " بپذ یرند " 

لنين این بود که سوسياليسم ى  توصيه.سازگار کردندها نمرکزیت در مغز انسا
ى درکاتی که در جامعهُمرا با آن مصالح انسانی که در واقع داریم و با توجه به 

  . کنونی موجود است، بسازیم
  .به رهبری استالين این توصيه را عملی ساختندها بلشویک

ها ورتونيستاپ" َتقدس " و "پاکی بلورین " البته در این جا صحبت از 
 آنان پس از آن که چهل سال در برابر دیکتاتوری پرولتاریا روش .نيست
وی سخن هاى ند که از هنرها و ضعفاداشتند، ناگهان امکان یافتهاى عبيدانه
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سوسياليستی در ى را در ایدئولوژی جامعه" ضعف " بگویند و یکی از نقاط 
  .مهم نيست این .نداحال ساختمان کشف کرده

زیرا که ما زندگی .  از برخی نقاط ضعف صورت گرفته استترکيب ما
و حال آن که شما،  شما پر تقوائيد، چون که از گورستان سياسی . فعاليم

ید، شما نه می توانيد گناهکار گردید و ا، شما دختران به پيری رسيدهیدابرخاسته
   .نه می توانيد بارور شوید

ند بفهمند که اگر صحبت        این دشمنان مارکسيسم بدون تردید نمی توان
در ميان است، این کيش آن گاه شروع شد که لنين را به " کيش شخصيت " 

  . آرامگاه بردند و استالين بر سر تابوت او سوگند یاد کرد
و این سوگند را " کيش" آیا شهامت دارید که این . پس آقایان، تا آخر برویم

ر ساعت به لنين سوگند ميخورید، کم زیر پا بگذارید؟  آیا شما که هر روز و ه
تر از هر کس شهامت این کار را ندارید؟ پس احترام به اصول چه شده است؟ ما 

ما صریحًا و بدون پرده . ولی دو رو نيستيم. به لنين و استالين سوگند یاد می کنيم
اعالم ميداریم که پرولتاریا رهبرانی دارد که ما عالی ترین تحقق امکانات 

ود و به طور کلی امکانات بشری را در آن می بينيم و با ستایش آنان خى طبقه
  .به تأئيد بهترین چيزهائی که داریم می پردازیم

      گواهی تعرضی انقالب ى سوگندی که به لنين یاد شد بر پایان دوره
در آن موقع منطق تحول انقالبی نمی توانست سرشار از تضادهای بسيار . ادميد

کشف نشده ها این منطق به طور مستقيم و روشن بر توده.  نباشدبغرنج اجتماعی
در آن موقع می بایست همه . دریافته شود رهبرانى بود و می بایست به وسيله

ما . چيز را با اعتماد به آن چه به دست آمده است و با اعتماد به رهبران ساخت
ما . ست استو این در. از امر انقالب به عنوان نمایشی از عظمت یاد کردیم

 .ند، همين طور ارزیابی می کنيمااشخاصی را نيز که این انقالب را انجام داده
ى  استالين کامًال متوجه.نجامدااما تقدیس گذشته مسلمًا به تقدیس زمان حال می

      .این نکته بود و مانند هميشه با لحنی قاطع و صریح از آن یاد می کرد
             

  "م است استالين پـــرچـــ" 
قدرتی که از طرف حزب و خلق به استالين تسليم شد فقط در اثر شناسائی 

بود، در اثر اعتماد همگانی  خصال او به عنوان متفکر بزرگ و انقالبی بزرگ
،     " راست روان " به وی بود، زیرا که او در همه حال و حتی در زیر ضربات 

 امروز . راه لنين باقی ماندمصممانه درها اپورتونيستى وهمه"  چپ روان " 
نادیده گرفتن " ، از "نقض دموکراسی " استالين، از " کيش شخصيت " از 
سخن گفتن، بزرگ ترین توهين به مقدس ترین احساسات " حزب و خلق ى اراده

هم وطنان ما است، و این توهين را فقط کسانی ممکن است روا دارند که در طی 
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ند و یا کسانی که ضربات اياليسم با ما نبودهنخستين راه پيمائی به سوی سوس
  . ند و آن ضربات را فراموش نمی کننداسنگينی از دیکتاتوری پرولتاریا خورده

استالين صورت گرفته است ى که به وسيله" تعقيباتی " در این جا ما از 
اجتماعی این ى که می کوشند پایهها  آقایان اپورتونيست.سخن خواهيم گفت

پوشانند، استالين را آن چنان مردی نشان می دهند که چون از پيدا تعقيبات را ب
می دهد، دستگير و شدن رقيب می ترسيد هر شخصی را که با فکر تشخيص 

  .اعدام می کند
بدون تردید این ادعا حتی در مورد محافلی نيز که از همه به استالين 

باید ها رتونيستاپوى نزدیک تر بودند بی پایه است، وگرنه اعضاء دار و دسته
ند اآن که از لحاظ شعور الیق هيچ توجهی نبودهى مثًال بپذیرند که فقط در سایه
مسئوالن " تعقيباِت " به کلی بی معنی است که . ندادر دوران استالين زنده مانده

طبيعتًا استالين آنها را هرگز شخصًا نمی شناخت به این شيوه درجات پائين را که 
  .توضيح داد

را توصيه " عدم مقاومت در مقابل شّر " کسانی که اصل ى کليهدر نظر 
اما . جسمانی با دفاع جسمانی پاسخ داده شودى نمی کنند قابل درک است که حمله
ست است که در آن جا نتایج مستقيم این و یا آن اآن گاه که سر و کار ما با سي

ج تر می عمل سياسی محتمًال پس از ده سال به ظهور می رسد، قضيه بغرن
بی ى هاو محروميتها آیا الزم بود که در اتحاد شوروی به بهای کوشش. گردد

   ؟ .پایان به ساختمان صنایع مبادرت شود
 یا ما این کار را خواهيم کرد  « :آیا استالين حق داشت موقعی که می گفت

  ؟ .  »یا ما را خورد خواهند کرد 
سربازانی داده شد ى سيلهوما بهترین جواب به این سئوال به ى به عقيده

ساخت صنایع استالينی را در دست ى اد شوروی اسلحهحکه در جنگ ميهنی ات
 و ها و درست بر عليه صنعتی کردن کشور بود که منشویک.داشتند

آنها فریاد می کشيدند که کشاورزی .  انقالبی برخاسته بودندهاىسوسياليست
 دهقانان روس به زیر رقّيت فدای صنعت شده است، و بالنتيجه می خواستند که

تعقيب می کرد " بورژوا را هاى اصلی ایدئولوگى استالين توده. فاشيسم در آیند
  .می زدندنقاب به رخساره ها که چهره عوض می کردند و در برابر بلشویک" 

استالين روسيه را از " . محاکمات مشهور مسکو " در این جاست ماهيت 
  .نجات داد" ستون پنجم " دست 

تحول فاشيسم ى برای درک توجهی که استالين در اقدامات خود به مسئله
یک جنبش ى معطف می داشت باید به این نکته توجه کنيم که فاشيسم به منزله

  .اجتماعی عبارت بود از واکنش مستقيم بورژوازی اروپا در برابر انقالب اکتبر
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   ر که رهبران اپورتونيست حزب کمونيست شوروی به کائی هاکوشش
 انقالبی خائن را آرایش دهند، واقعيت هاى و سوسياليستهامی بردند تا منشویک

تنفر و انزجار ى آلمان منکر شوند، برانگيزندههاى ارتباط آنان را با فاشيست
از ترتسکی نام نمی برند زیرا که او زیاده از اندازه به ها اپورتونيست. است

ولی در . سيه معروف شده بودهای احتمالی رو " ررـفوه" عنوان یکی از 
انه رّّبوخارین مص" تبرئه " خروشچف مذاکراتی پنهانی به منظور ى دوره

  .تعقيب ميشد
به عمل می آید از روی  هارف اپورتونيستحيثيتی که از طى ارزش اعاده

اینک توخاچوسکی، این شارالتان . یک مثال خيلی روشن دیگر معلوم ميشود
می " قماش ناپلئون " تسکی و بوخارین وی را از تمام عيار سياسی، را که تر

می گویند که ادارات اطالعات آلمان اسناد . نداه کرد " حيثيتى اعاده" شمردند 
و وی آنها را به استالين تسليم   داد٤نـشبـِتوخاچوسکی به ى مجعولی درباره

ولی چرا نمی گویند که توخاچوسکی نه بر اسناد به دست آمده از . کرد
تروتسکی ــ بوخارین محاکمه ى ، بلکه به علت شرکت وی در توطئهجاسوسی

آنها شوروی و در رأس ى نظامی عالی رتبههاى شد که گروهی از شخصيت
توخاچوسکی، نيروی ضربتی آن بودند و می خواستند حکومت استالين را با 

  . زور اسلحه سرنگون سارند؟ 
 آلمان نبودند که به مسکو نمایندگان ادارات جاسوسیى در آخرین محاکمه

  : اینک عين سخنان او.تفصيل از این قضيه سخن گفتند بلکه خود بوخارین بود
، خود منطق از آن جا که صحبت بر سرکودتای نظامی است« 

     امور اقتضا دارد که وزن مخصوص گروه نظامی توطئه گران 
به وجود بالنتيجه ممکن است خطر بناپارتيسم ..... فوق العاده زیاد باشد 

ــ از آن جمله به نظر من توخاچوسکی ــ قبل از ها آید و بناپارتيست
ناپلئون ى الهام گران خود، به شيوههمه با متحدان خود، یا به اصطالح 

   ».تصفيه حساب خواهند کرد 
     

می کنند حيثيت ى  که توخاچوسکی را اعادههاچرا اپورتونيست!  و غيره
ند؟ برخی از اشخاص که تمایالت ضد فاشيستی این واقعيات را ارائه نمی ده

داشتند در مطبوعات خارجی با نگرانی و تعجب نوشتند که توخاچوسکی در طی 
اروپا، نيروی ارتش ما را از هاى خودش در برلن و سایر پایتختهاى مسافرت

اعتبار می اندازد و ارتش فاشيست را به عرش ميبرد و این امر به هيچ وجه از 
که این همه ها چرا اپورتونيست. رتش سرخ قابل قبول نيسترئيس ستاد ا

عشق خویش به عدالت سر و صدا می کنند به خاطر نمی آورند که ى درباره
                                                           

  . رئيس جمهور چکوسلواکی بود١٩٤٨ تا ١٩٤٥ و سپس از ١٩٣٨ تا ١٩٣٥بـِنش از  ــ ادوارد ٤     
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اعدام محاکمات مسکو قبل از همه بر تروتسکی که در خارجه بود، ضربه زد و 
را به طور قطع " یهودای انقالب روسيه " ى توخاچوسکی و هم دستانش روحيه

  . شکستدر هم
پس می توانيم از گفتار باال نتيجه بگيریم که تعقيباتی که از جانب 

 ١٩٣٤دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری استالينی صورت گرفت تا سال 
خرده بورژوازی بود که بر عليه ساختمان سوسياليسم هاى اپورتونيستى متوجه

 تبليغ           در کشور ما، بر عليه کلکتيویزاسيون و برعليه صنعتی کردن به
و الزم می شمرد که به چنين تعقيباتی لنينی اجازه ميداد ى آیا نظریه. می پرداختند

  :لنينیى دست زده شود؟ اینک نظریه
هاى واها و بی حزب، خرده بورژها، چرنفهابگذار مارتف« 
خداوندا ببين که من شبيه : " ...... سينه بکوبند و فریاد بکشندبر نظير آنها 

ترور را " این نابخردان ."  يستم و ترور را قبول نداشته و ندارمآنها ن
زیرا که در امر فریب دادن کارگران و دهقانان نقش " قبول ندارند 

   .نداچاکران گارد سفيد را بر عهده گرفته
" ترور را قبول ندارند " ها انقالبی و منشویکهاى سوسياليست

         را در زیر پرچم ها دهزیرا که نقش آنها عبارت از این است که تو
ى شاهد این امر واقعه. به زیر ترور گارد سفيد در آورند" سوسياليسم " 

کلچاک در سيبری، منشویسم در ى رنيلف در روسيه، واقعهکـُکرنسکی و 
  انترناسيونال دوم و انترناسيونال " قهرمانان " شاهد این امر . ُگرجستان

ارستان، در اتریش، در آلمان، در ایتاليا، در فنالند، در مج" دو و نيم " 
بگذار چاکران ترور گارد سفيد از انکار هر گونه . در انگلستان و غيره
ما حقيقت را که تلخ است ولی تردید بر دار نيست . ترور به خود ببالند

در کشورهائی که بحرانی فوق العاده، تالشی روابط کهن، :  خواهيم گفت
 ــ ١٩١٤هاى ا پس از جنگ امپریاليستی سالطبقاتی رى تشدید مبارزه

بر خالف آن ) ند اکشورهای جهان چنينى و همه(  طی می کنند ١٩١٨
چه ریاکاران و سخن بازان ميگویند هيچ کاری بدون ترور از پيش 

یا ترور گارد سفيد، ترور بورژوائی از نوع آمریکائی، انگليسی . نميرود
آلمانی، مجاری و غيره و یا ترور ، )فاشيست ( ، ایتاليائی )ایرلند ( 

وجود " سوم " هيچ راه بينابينی وجود ندارد، راه . سرخ، ترور پرلتاریائی
  ») .ماليات جنسی ى در باره( ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد 

این . خواهند گفت که در زمان لنين تعقيبات کم تر بودها اپورتونيست
 تصادم بين نيروهای پرلتری و ضد درست است اما در روزگار لنين هنوز

خرده هاى نبرد حقيقی با ایدئولوگ. نهائی نرسيده بودى هقالبی کشور به مرحلنا
 و در این نبرد بود که آنها به .بورژوا و بعدها بر سر کلکتيویزاسيون در گرفت
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 و این کار از آن جهت ميسر .، به رهبری استالين کوبيده شدندهادست بلشویک
خود از آب به در آمدند، این هاى ان روس انقالبی تر از ایدئولوگشد که دهقان

بسيار مهمی است و از این جهت ما توجه خاصی به آن معطوف خواهيم ى نکته
ند، که اکه از سه انقالب گذشتهدهقانان روسيه شوروی هاى در واقع توده. داشت

کلکتيویزاسيون ى انهند، در آستااد به آنها بار آمدهمبا اعتها در اثر اعمال بلشویک
 ٥هاىو اگر چه کوالک. حس کردند که گرایش قشر بندی در ده آغاز شده است

ها و این امر امروز به اپورتونيست( روس هنوز اهميت خاصی نيافته بودند 
بدهند و بگویند که گویا نميشده است هيچ کس اى بهانه ميدهد که نظریات بيهوده
بورژوازی با قدرت هاى ی این نطفهناجور )را در کشور ما کوالک ناميد

شوروی کامًال به دهقانان روس نشان داد که اگر تکامل ده بر اساس مالکيت 
به این علت بود که . در انتظار آنها استاى خصوصی صورت گيرد، چه آینده

اگر چه کلکتيویزاسيون، در اثر احتياج، سریع تر از آن انجام گرفت که در 
د، اگر چه بعضی از کارمندان عجول شوروی شرایط مساعد انجام ميگير

حزب را زیر پا نمودهای کلکتيویزاسيون را کوتاه کردند، و رههاى مهلت
گذاشتند، اگر چه حاالت خاصی پيش آمد که بر عليه کلکتيویزاسيون عمل شد، 

 وارد کلخوز شدند و در برابر کلکتيویزاسيون به ندای عموملادهقانان روس علی
انقالبی که آنها را به قيام دعوت می کردند، پاسخ هاى اليستو سوسيها منشویک
. دهقانان در عمل به دنبال زندگی، به دنبال انقالب می رفتند. نگفتند

دهقانان نمی توانستند به این راه بروند زیرا که آنها ى درس خواندههاى ایدئولوگ
قانان ده "ى هاضعف"  مظهر امکانات تئوریِک وجدان دهقانان بودند، مظهر

از این جهت بر انداختن آنها به سود پرولتاریا و به سود دهقانان صورت . بودند
  .گرفت

 اگر چه ما می کوشيم بوخارین .بسيار خوب:  خواهند گفتها اپورتونيست
را تبرئه کنيم، اگر چه ما ميخواهيم بنای یاد بود توخاچوسکی را بر پاکنيم، از 

ولی چه گونه .  زیاد انتقاد نخواهيم کرد١٩٣٤استالين و از تعقيبات او تا سال 
این ى که توجيه کننده را توجيه کرد؟ لنين هيچ چيزی ١٩٣٧ميتوان تعقيبات سال 

  .تعقيبات باشد نگفته است

                                                           
 به دهقانان ثروت مندی گفته ميشود که از بورژوازی ده          کوالک در زبان روسیــ کوالک  ــ ٥

. به شمار می آمدند و از استثمار کارگران کشاورزی، دهقانان تهی دست و ميانه حال زندگی ميکردند
این خون خوارها به حساب احتياجات مردم در موقع جنگ متمول « :  این طبقه ميگویدى  دربارهلنين

این . نداهباال ترین قيمت غّله و خواربار دیگر، هزارها و صدها هزار پول انباشتى ه وسيلهشده و ب
فربه ند و به حساب کارگران گرسنه،اجنگ ورشکست شدهى ه حساب دهقانانی که در نتيجهبها عنکبوت

هاى را در پيش گرفت و سپس در سالها دولت شوروی نخست سياست محدود ساختن کوالک» .نداشده
   .  این طبقه را از ميان برداشت١٩٣٠ ــ ١٩٢٩
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.  شادی می کنند که این بار با لنين رو به رو نيستنددهوبيهها اپورتونيست
  .لنين ای بار هم آنها را خورد خواهد کرد

 ارزیابی طبقاتی داده شود کافی است که ١٩٣٧" تعقيبات " ه برای آن که ب
که از این تعقيبات صدمه خورده اى کدام است طبقه:  این سئوال را مطرح کنيم

بعضی از اشخاصی که از پرلتاریا برخاسته بودند و . است؟ پرولتاریا؟  نه
اى  لطمهپرولتاریا از هرى  ولی خود طبقه.داشتند، دستگير شدنداى مشاغل عاليه
منشاء ى برعکس از آن جا که این تعقيبات تا حدود زیادی با مسئله  .بر کنار ماند

اجتماعی ارتباط داشت، منشاء و موضع پرولتری بهترین تضمين در برابر 
 از این جهت بسياری از کسانی که از قشرهای باالئی . می آیدرتعقيبات به شما

روی        ها برای کار به کارخانهروسيه تزاری برخاسته بودند در این دوره 
  .و این امر پيوسته باعث نجات آنها ميشد می آوردند

 دهقانان صدمه دیدند؟ این را هم       ١٩٣٧آیا ميتوان گفت که در سال 
 ١٩٢٩دردناکی دارد مربوط به سال ى اگر این یا آن دهقان خاطره. نميتوان گفت

  .ودنداست که وی را نيز کوالک به شمار آورده ب
ئی که به عمل آمد به طور کلی جهت طبقاتی نداشت و مبّين هاآیا دستگيری

می خواهند به پيش ها منافع طبقاتی نبود؟ همين نظریه است که اپورتونيست
بکشند و به همين علت است که استالين را به بيماری روانی منتسب ميسازند تا 

لی واضح است که چنين و. تعقيبات او را از این راه توضيح دهندبتوانند 
  .حاکی از سخافت عقل صاحبان آن استاى نظریه

این :  از لحاظ اجتماعی کامًال جهت معين داشت١٩٣٧" تعقيبات " 
تعقيبات توجيه ميشد بر عليه دستگاه بوروکراتيک موجود، بر عليه بقایای طبقات 

 پس روشن است که چرا این قشرها با. استثمارگر و بخشی از روشن فکران
زحمت کش هاى حمله ور شدند و چرا توده" کيش شخصيت " چنان سبعيتی بر 

استالين نشان می دهند که موجب اعجاب ى به خاطرهاى کشور ما چنان عالقه
صحبت  "  بنده وار ما طبيعت " ازها آقایان اپورتونيست. استها اپورتونيست

. ، و ترهات دیگر"احتياج دارد   تزارهابه " می دارند و می گویند که خلق ما 
طبقاتی ى مسئله بر سر غریزه. اما هم چنان که می بينيم مسئله خيلی ساده است

هاى و بوروکرات" ها بوروکرات"  خلق سابقًا هم فکر ميکرد که .خلق است
استالين همان . حاال نيز همين طور فکر ميکنند. باید از ميان برداشته شوند" قدیم

از این جهت خلق حس ميکند که .  خوبی انجام دادطور که ميدانيم این کار را به
   .خلق استى ، استالين نماینده"از اوست " استالين 

وضعيت داخلی ها آیا تعقيبات مذکور واقعًا ضروری بود؟ اپورتونيست
 آنان در برابر این واقعيت که . نـه کشور را در مِد نظر قرار ميدهند و می گویند
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ُپر تهدیدی بال می آمد و صریحًا اظهار ميداشت ى يرهفاشيسم در باختر مانند ابر ت
  .ه هدفش اتحاد شوروی است، دیده فرو می بندندک

ند به خوبی به ائی را که از استالين خوردههاسيلیى که همهها اپورتونيست
یاد دارند وقتی که پای تاریخ به ميان می آید ُدچار نسيان ميشوند و فراموش 

آیا در .  خطر جنگ افزایش یافته بود١٩٣٧ ــ ١٩٣٦که به ویژه در ميکنند 
می خواستند اتحاد شوروی ها جنگی که امپریاليستى جنگ، در آستانهى آستانه

ى با آلمان هيتلری در گير شود، الزم بود که بار دیگر پشت جبهه را از کليه
  ٦هادر روسيه و ِبنِدرها عناصر مرّدد وخطرناک پاک کرد؟ این جواب را والسف

 تيرباران نشدند، ١٩٣٧در کریمه، که در سال " مجازات گران " کرائين، در او
  !نداهداد

 کسانی ١٩٣٧باور داشت که می گویند در ها آیا باید به اپورتونيست
طبق اعتراف ها تيرباران شوند؟  اپورتونيست یستاتيرباران شدند که نمی ب

ت از بين ُبرده دستگاه حزب و دول" بهترین بخش " خودشان خيلی متأثرند که 
  .برای این که موضوع روشن گردد به لنين مراجعه کنيم. شد

 چرا ما"  :سئوال می دهد" نقالب روس اى پنج ساله"   ى  لنين در مقاله
  :  و جواب ميدهد "مرتکب غلط کاری ميشویم؟ 

نخست این که ما کشوری عقب . این مسئله قابل درک است« 
سوم این . در کشور ما به حداقل استدوم این که آموزش . مانده هستيم

از طرف هيچ کشور متمدنی به ما . که ما از جائی کمک نمی گيریم
 چهارم این .آنها بر ضد ما هستندى بلکه برعکس همه. کمک نمی شود

ما . که ما به علت دستگاه دولتی خویش مرتکب غلط کاری ميشویم
 .بت ما استدولتی هستيم و این باعث مصيى وارث یک دستگاه ُکهنه

:  این طور شد١٩١٧در . دستگاه دولتی غالبًا به ضرر ما کار می کند
پس از آن که ما قدرت را در دست گرفتيم، دستگاه دولتی به خراب 

خواهش : " ما سخت ترسيدیم و به آنها گفتيم. بر عليه ما پرداختکاری 
 و آن وقت همه باز گشتند و این" می کنيم دوباره نزد ما برگردید 

  .»مصيبتی برای ما  بود 
دستگاه ُکهنه هاى اما اشکال در آن بود که مسئله به مبارزه با بقایا و ُسنت

به بوروکراسی جدید می بخشيد که در " اى رایحه" ختم نمی شد این ُسنت فقط 
بوروکراسی به صورت مانعی در راه انقالب . کانون جدیدی رشد ونمو می یافت
  .رناک که دستگير نمی شددر آمد، به صورت دشمنی خط

                                                           
ا در شوروی بها    دو خائن روسی و اوکرائينی بودند که در اراضی اشغالی فاشيستوالسف، ِبنِدر ــ  ٦

کریمه نيز گروهی از همين " مجازات گران . " خود خيانت کردندآنها همکاری و به ميهن سوسياليستی 
  . گونه دشمنياران بودند
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سرمایه داری را نباید به هاى ئی از نوع بوروکراتهاتعداد بوروکرات
ند محدود ااشخاصی که مستقيمًا از طبقات کهن، از دستگاه کهنه منشاء گرفته

ئی که نمی توانستند خود را در چنين ها شرایط چنان بود که کمونيست.دانست
در خطر لغزیدن به سوی بوروکراتيسم حفظ کنند نيز اى وضع اجتماعی پيچيده

ها چگونگی رفتار با بوروکراتى به نظر ميرسد که دستور لنين درباره. بودند
 پس به این طریق به این سئوال .مسخ شده استهاى بيشتر مربوط به کمونيست

ى آیا استالين حق داشت در تمام دوران فعاليت خویش و به ویژه در آستانه: که 
به طوری که دیده : ستگاه دست بزند، چنين جواب ميدهيم دى جنگ به تصفيه

 ممکن است .فرعی داشته باشدى ميشود مخالفت با سياست او فقط می تواند جنبه
ولی مسئله در این جاست که . با صّحت تصميمات خاصی مخالف بود

کسانی ى آنان کليه. نفی کنند  علی االصولمی کوشند استالين راها اپورتونيست
ی ضد هاباند. حيثيت کردندى ند اعادهاوزی از دست استالين رنج دیدهرا که ر

 شرکت داشتند، منحطانی که پول ١٩٠٥کيفری هاى انقالبی که در لشگرکشی
به . همگی نشان شهيد در پيشانی زدند..... ای آلمان هخلق را می دزدیدند، پليس

.  کردندرو بوسی" مارکسيست کبير، خروشچف " معنای حقيقی و مجازی، با 
آیا جای . معاصر آزادی آنها را هم چنان هنر خویش می شمارندى هااپورتونيست

شخص خروشچف نمی توانستند به ى ن اجازهوتعجب نيست که مورخان بد
می ترسيد  " هوادار کبير عدالت" این بایگانی وزارت کشور دست یابند؟  

جانشينانش همين . اسنادی که وی مجعول خوانده بود به روی ميز گذاشته شود
شوم را بر عهده گرفتند و می کوشند تا برای اتهامات باز هم شنيع تری ى وظيفه

 ،چف در اثبات آنها درمانده بودشکه از خروشچف بر استالين وارد شد ولی خرو
  . دليل بتراشند

به هر حال آیا تعقيباتی صورت گرفته که به حق نباشد؟  به نظر ما ممکن 
ولی گناهش بر گردن کيست؟  مسئوليت . صورت گرفته باشداست چنين تعقيباتی 

ممکن است که بعضی از . اول بر گردن بوروکراسی استى آن در درجه
این واقعيت صورت گرفته باشد که دستگاه  تحت تأثير ١٩٣٧حوادث 

آن زمان، مبارزه بر عليه بوروکراتيسم و بر عليه تمایالت ى بوروکراسی زده
بوروکراتيک انجام ميداده و خرده ى  به شيوهخرده بورژوازی را نيز

خودش به سوی هالک هاى شاء گریفو اها بورژوازی، خودش را با گزارش
آقایان روشن فکران دست به افشاء گری ميزدند، اتهام ميزدند، حساب . ميبرد

 هاىکه مسلمًا گاهی برعليه انسان .....دروغ ميداندهاى تصفيه می کردند، گواهی
همومانيسم پا مال  " برایند که او اینک همين عنکبوتان. بودشریف و صدیق 

  . لباس عزا می پوشند و بر شبح انسان کبيری تف می کنند" شده 



 ٢٤

ئی که در آن موقع روی ميداد به هادر برابر زیاده رویروش استالين 
خویش، پژوف را ى دیده ميشود که وی کميسر داخلهخصوص در این واقعيت 

. بوروکراتيسم به خرج داده بودها علت آن که در دوران تصفيهاعدام کرد فقط به 
باید این نکته را فهميد که استالين جز این دستگاه بوروکراتيک، دستگاه دیگری 

  . نداشت و عمًال جز با مقياس این دستگاه نمی توانست دست به کاری بزند
 ولی کی جرأت دارد دیکتاتوری پرولتاریا را متهم بدان سازد که بی

ماست نشان ى گناهان را قربانی کرده است؟  چهل قرن تاریخ بشری که شناخته
ستم کاران ستم کشان را غارت می کردند، شکنجه ميدادند و ميدهد که چه گونه 

  .هتک ناموس ميکردند
ستم کاران در طی چهل قرن کوشيدند وجدان ستم کشان را در ظلمت    

کامل بدوی، از اعتياد بدوی به فعاليت فرو برند، به این طریق که آنها را از ت
و اینک که باالخره ستم دیده گان قدرت را به دست . اجتماعی محروم ساختند

اقتصادی، ى ند، اینک که ستم دیده گان در دشوارترین شرایط محاصرهاگرفته
ى بدون منابع ماّدی ضروری، در معرض تهدید جنگی مّخرب، به ساختن جامعه

آنها خواسته ميشود که این کار را بدون اشتباه و با ند از اخویش پرداخته
چنين توقعی فقط می تواند به خاطر ستم کاران، به .  سفيد انجام دهندهاىدستکش

مبارز راه هومانيسم و " خاطر بورژوازی که پس از شکست ناگهانی خویش 
اگر حکومت شوروی در برابر برخی از . شده است خطور کند" پاکی اخالق 

خویش مقصر باشد، شما آقایان نباید خودتان را با آنها در ى  شایستهفرزندان
 این فرزندان شایسته در هر لحظه حاضر بودند جان خود را برای .آميزید

حکومت شوروی نثار کنند، و اگر می توانستند امروز سخنان شما را بشنوند   
  ! بی گمان کار شما به جای باریک می کشيد

عبارت است از خصلت  ، استالينيسمی بدست بدهيمتعریف کل اگر بخواهيم
اقداماتی که دیکتاتوری پرولتاریا در ى اعمال دیکتاتوری پرولتاریا، مجموعه

. سوسياليسم به کار می بردهاى شرایط کشور دهقانان ُخرده پا برای ساختمان پایه
  که       اىقرار دارد، زمينهاى اقتصادی دشمنانهى پرولتاریا که بر زمينه

سرمایه داری را پيوسته و به مقياس روز افزون به وجود می آورد، نميتواند 
 این .وسائل و به هر قيمت به موقع عمل نگذاردى دیکتاتوری خویش را با کليه

که برای  اىبر ضد خصلت بورژوائی در روسيه، مبارزهپرولتاریا ى مبارزه
شته باشد و با برخی نخستين بار در گير ميشد، می بایست خصلتی بسيار خشن دا

کارگر ى دردناک مذکور عمل طبقهى شکی نيست که تجربه. اشتباهات توأم گردد
را در سایر کشورها در چنين شرایطی بسيار آسان تر و عقالنی تر خواهد 

این تجربه هم چنين کمکی خواهد بود به این که از پيش آمد وضعی که . ساخت
در حقيقت در اثر رشد . ، اجتناب شوداینک در اتحاد شوروی به وجود آمده است
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بوروکراتيسم، بين مرکز انقالبی و خلق به تدریج یک قشر بوروکراتيک به 
. و مانع شد که با وحدت کامل عمل کنندوجود آمد که آنها را از هم جدا ساخت 

استالين که دستگاه دولت را ایجاد و تحکيم ميکرد و به این طریق از لحاظ 
اقتصادی ما را در هاى مهمی انجام ميداد، استالين که کاميابیتاریخی کار بسيار 
این دستگاه ى سوسياليسم تأمين نمود، بر زمينههاى راه ساختمان پایه

  به کمک همين دستگاه با آن مبارزه می کرد و به این ،بوروکراتيک قرار داشت
هائی  او با آن که سر.علت است که نمی توانست به طور قطع بر آن پيروز گردد

. را که بر روی آن می روئيد بی رحمانه ميزد شاهد رشد این بوروکراسی بود
استالين که خواهان پاکيزگی انقالبی بود به هر کس که در اطرافش بود اعتماد 

فقط مولوتوف ثابت کرد که هم .  حق نداشتو مشکل است که بگوئيم( نمی کرد 
تالين شخصيتی قهرمانی  در حقيقت شخصيت اس).وی بوده است ى رزم شایسته

استالين مانند سرمشقی برای انقالبيون، مانند اخطاری به . و مقدس است
     .مردد، مانند مظهر ترور دشمنان، در تاریخ سر بر افراشته استهاى انسان
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  بوروکراسیى  ــ سلطه٣
  
  

       وروکراسی بخشی از ب. مرگ استالين دست بوروکراسی را باز کرد
، که وفاداری به دولت سوسياليستی را حفظ کرده بود  ــ  ترین بخش آنکوچکــ 

. خویش را خدمت به آن می دانست به دنبال مشی استالين رفتى و یگانه وظيفه
 پيش فقط به خاطر خود روزگار هابخش بزرگی از این بوروکراسی که از مدت

 طور کلی از نظارت پرولتاریائی، از می گذرانيد امکان یافت که خود را به
 بوروکراسی ىرهبری عالی کمونيستی، که می خواست بر کوشش خود خواهانه

دور اى ضربه زند و باالخره او را به تدریج به وسيع ترین شکلی از قدرت توده
خویش را ى ولی آیا در کشور ما بوروکراسی می توانست سلطه. سازد، برهاند

ون آن که دچار واکنش بی درنگ گردد؟  بدیهی است که صریحًا اعالم دارد بد
بوروکراسی برای آن که در شرایط دولت شوروی مستقر گردد . نمی توانست 

هاى می بایست تأکيد کند که طرف دار مشی صحيح است، نه فقط به آرمان
 می بایست آزادی خویش .انقالبی وفادار است بلکه بيش از استالين وفادار است

بدیهی است . آزادی خلق از این سلطه جا بزندى استالينی به منزلهى هرا از سلط
ى به ویژه که طبقه. که عملی ساختن چنين مانوری به آسانی غير ممکن بود

بت را رد کرد و نسها جعليات اپورتونيستى کارگر شوروی از روز نخست کليه
رهبری به ویژه که بخشی از . روشی کامال ناسازگار در پيش گرفتبه آنها 

که به دیکتاتوری پرولتاریا وفادار )  مولوتف، مالنکف و غيره( حزب و دولت 
  . بود، کوشيد که آشکارا با بوروکراسی مبارزه کند

 که خودش تجّسم مادی عيوبی بود که ممکن است از آن بوروکراسی
حاصل شود آن چه در قوه داشت به کار برد تا این عيوب را به استالين نسبت 

اما اگر استالين در همه چيز مقصر . وجه زحمت کشان را از او برگردانددهد و ت
 .مصممانه اعراض شود" کيش شخصيت " هاى است، الزم بود که از شيوه

 به هيچ وجه حاضر نيستند عادات هاولی بوروکرات. منطق چنين حکم ميکرد
آنان و به همين علت است که . خشونت بی مانند خویش را تغيير دهندخویش را، 

را در تئوری از بين می برند در عمل " کيش شخصيت " هاى در حالی که شيوه
و محدود ساختن " دموکراتيزه کردن " ى هر گونه کوشش عملی را در زمينه

هاى قدرت خودشان با خشم فوق العاده و با تحقير روبرو ميسازند زیرا که شيوه
 خود هاىشيوهاستالين نيست بلکه، برعکس، هاى شيوه" کيش شخصيت " 

شوروی را مسموم ى بوروکراسی است که در زمان استالين نيز واقعيت جامعه
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ساخت و پس از استالين به خفه کردن و تعذیب هر چيز زنده، هر چيز فعال و مي
  .هر چيز واقعًا شوروی مشغول است

 ىکه ما از آن صحبت می کنيم، تکرار ساده" کيش شخصيت " در واقع 
آن در ى کيش بوروکراسی است که هر نماینده)  ترین درجه و تکرار به عالی( 

را علت " کيش شخصيت " ها اپورتونيست .بود" شخصيتی " دفتر خودش 
معلول بوروکراسی " کيش شخصيت " بوروکراسی جلوه می دهند و حال آن که 

بودند که عشق خلق نسبت به استالين را پای مال ساختند به ها کراتبورو  .است
 که آن را به صورت تشریفات مکانيکی در آوردند و در این کار بدون این طریق
خود خواهانه عمل نکردند زیرا که این امر به آنها امکان ميداد که هاى حساب

ها بوروکرات.  نيز چنين روشی در پيش گرفته شود آنهاخود بخواهند نسبت به 
دمانی خویش دندان که در نظر مردم استالين را به آسمان می بردند در محافل خو

آنان از استالين تنفر داشتند زیرا . غروچه می رفتند و از او به تنفر یاد ميکردند
که وی ستون مرکزی دولت سوسياليستی بود و قدرت و صالبت خود را از خلق 

تعجبی ندارد اگر . دولت بودندى اجزاء پوسيدهها ولی بوروکرات. می گرفت
 خود بر عليه استالين شکل هومانيستی و می کوشند به ادعاهایها بوروکرات

ى در واقع در زیر نقاب انتقاد از استالين کينهها بوروکرات. دموکراتيک بدهند
خویش را نسبت به دیکتاتوری پرولتاریا که در اثر وجود استالين مجبور به 

  . آن بودند، بيرون می ریزندخدمت 
با آن را آیا می توان غصب قدرت از طرف بوروکراسی و مبارزه 

به طور ها طبقاتی دانست؟  چنان که ميدانيم اپورتونيستى مظهری از مبارزه
. و این قابل درک است. طبقاتی را در اتحاد شوروی نفی ميکنندى کلی مبارزه

نقش ضد خلق را در آن ها طبقاتی که اپورتونيستى زیرا که صحبت از مبارزه
این مسئله .  خطرناک استبر عهده دارند به سود آنان نيست و برای ایشان

  .آن است که مورد تحليل دقيق و همه جانبه قرار گيردى شایسته
ائی بوروکراسی شوروی در این واقعيت به روشنی وسياست طبقاتی بورژ

تظاهر می کند که نخستين گام وی عبارت بود از بر انداختن رسمی دیکتاتوری 
ت که گویا دیکتاتوری پرولتاریا البته این کار به این بهانه صورت گرف. پرولتاریا

و این بهانه در شرایطی آورده ميشود که . دیگر در شوروی ضرورت ندارد
نيمی از بشریت هنوز در زیر یوغ سرمایه داری به سر ميبرد و بالنتيجه در 
داخل خود شوروی ممکن نيست نتایج تصادمات طبقاتی جهانی و نفوذ 

 برابر دیکتاتوری پرولتاریا و حزب بوروکراسی در. بورژوازی به ظهور نرسد
ولی وقتی .   را آورده است" حزب تمام خلق  "و" دولت تمام خلق " پرولتاریا 

سخن می گویند " و حزب تمام خلق " دولت تمام خلق " از ها که اپورتو نيست
" رهبرانی " ى  ميکنند که این دولت و این حزب به وسيلهفقط این نکته را تأیيد
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زحمت کشی نيستند، ى هيچ طبقهى ئی اداره ميشود که نمایندههااتیعنی بوروکر
  .هيچ کس نيستند مگر خودشانى نماینده

شوروی بنگرید و به بينيد آیا ممکن است در کشور ما هاى به بوروکرات
ى به شيوه( در مورد مسئولين امور، انتخاب، نه تجدید انتخاب از باال 

، صورت گيرد؟  ) دموکراتيک ى هبه شيو( بلکه از پائين ) بوروکراتيک 
خلق اگر هم . ندابر سراسر زندگی پراتيک کشور مسلط ها بالنتيجه بوروکرات

و حال آن که بوروکراسی ميتواند هر . بخواهد، نمی تواند آنها را بر کنار گرداند
منافع خلق باشد از کارمند دستگاه حزب و دولت را که خيلی شرافتمند و فدائی 

. آنها، به ویالهای آنها بنگریدهاى ، به اتومبيلهاحقوق بوروکراتبه . سر واکند
جنجال تحقيرانگيزی سر ها وارد می آید بوروکراتاى هم این که به اینها لطمه

و از " عدول از اصل ذینفعی مادی " ، از "مبتذل شدن مارکسيسم " ميدهند و از 
در اتحاد ها وروکراتامروز این واقعيت است که ب. سخن ميگویند" استالينيسم " 

شوروی از صورت خدمت گزاران دولت به صورت خداوندگاران وی در 
  .نداآمده

مگر رهبری اپورتونيست اتحاد شوروی و بوروکراسی شوروی نيست که 
ساختمان کمونيسم را اعالم داشته و می کوشد این کمونيسم را بسازد؟  ى برنامه

 که اینان با عنوان به یاد آوریمراز چنين کوششی بی درنگ آشکار ميگردد اگر 
اما . کردن کمونيستی که ساخته نشده است، دیکتاتوری پرولتاریا را لغو کردند

 برنامه و این ساختمان کمونيسم در عمل و نه در حرف چه نبرای آن که بدانيم ای
ى در هنگام مطالعه. معنی ميدهد کافی است که کمی از نزدیک تر به آن بنگریم

ى  نمی توان از تعجب خود داری کرد که برنامه اپورتونيست ىاین برنامه
در آن جا . استاى مذکور به کلی خالی از معنی است و سخن پردازی بی مایه

 در آن جا .و استخرها سخن ميرودها ، پارکها، شيرخوارگاههااز ساختمان باغ
ز اما سند نامبرده به هيچ وجه تحليلی ا. از اعتالء دموکراسی صحبت ميشود

است به دست نمی دهد و از این جهت ها این ساختمانى واقعيت که مبداء کليه
  .راهی که باید در پيش گرفت هيچ حرفی نمی زندى درباره

از این اظهارات ما چقدر آشفته ها ميتوان تصور کرد که اپورتونيست
   .ميشوند

ولی . بوروکراسی، عوام فریبی اجتماعی را حصار خویش ساخته است
خود حقيقت امور را تشخيص می دهد و ميگوید که ى غریزهخلق به 
  ! به سر ميبرند  کمونيسم درست کههامدتها بوروکرات

انرژیک و غيره ى مانند تسخير فضا، توسعهاز چنين دست ها اپورتونيست
؟  آیا اینها ثمرات تخمی نيست تاینها از خدمات آنها اسى  آیا همه.الف می زنند

ما نيست؟ آسان است که ى  اینها نتایج اعتالء جنبش گذشتهکه استالين کاشت؟  آیا
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 از آن ابتکارات هاولی خوبست اپورتونيست. انسان از دست آوردها به خود ببالد
  .ی نينجاميده باشدخویش سخن بگویند که به سرانجام شرم آور
خویش می نگریم آیا در این مطلب ى وقتی که امروز به زندگی روزانه

هاى شکلى د که بوروکراسی به انحطاط کامل رسيده و کليهشکی باقی می مان
سوسياليستی به دست وی به کلی از بين رفته  عیازندگی اجتماعی و وجدان اجتم

، بی قيدی کامل هااست؟  رخت بر بستن هر گونه شور و شوق از ميان توده
کامل اصول     ى نسبت به کار، تبدیل شدن زندگی اجتماعی به کمدی، سلطه

ى خواهی، نابود شدن هر چيز زنده، فعال و شاداب ــ این است تراز نامهخود 
 باید کسی وجدان خویش، خرد خویش، تخيل خویش و       .نظام بوروکراتيک
خویش را از انقالب و بلشویسم به کلی از دست داده باشد، باید ى کم ترین خاطره

ئی که هابوروکرات.  کندتا اینها را نبيند و انکارخود را فروخته باشد یک باره 
ند از کدام خدمت به خلق و ابيش از یک بار کارگران اعتصابی را به گلوله بسته

ها ميتوانند صحبت کنند؟  تمام کوشش اپورتونيستها از کدام پيوند با توده
سازند، جوانان ما را فاسد کنند، تاریخ  آن است که مردم را گمراهى متوجه

 تاریخ  جوهراین واقعيت را با سکوت بپوشانند کهانقالبی ما را تحریف کنند، 
انقالبی ما عبارت از استقرار بلشویسم بوده که خود مظهر بغرنج ترین و برترین 

ى در بلشویسم تجدید نظر ميکنند، بر همهها اپورتونيست. فرهنگ انقالب است
مظاهر آن داغ دگماتيسم و انجماد می زنند و به این طریق از بلشویسم که سابقًا 

نهانی در ترسند، انتقام در برابرش ُکرنش می کردند و امروز در برابرش 
ها دادن باید افتخار ُسنتی بلشویکی، سخن پردازی مارکسيستی و نوید. ميگيرند

 خواه، دوازی مهاجم، خوخرده بورژى  آن گاه چهره.را از اینان سلب کرد
 اما بوروکرات.  مجسم خواهد شدحریص و در عين حال ترسو در برابر ما

 شرایط اجتماعی به او اجازه نمی دهد که .شوروی، بورژوازی واقعی هم نيست
ی از بورژوازی است، خرده بورژوائی است که در او تقليد بی معنائ. چنين شود

از این جهت وی با جان .  ميگيردجهت ایدئولوژی و موضع بورژوازی سمت
باشد، مسکنت خویش را در زیر  داشته" غربی " زندگی ى ودل  می کوشد شيوه

وسعت تخيالت خویش به پوشاند، نظریات واقعًا ى  دربارهجمالت مطنطن
 .مارکسيستی را که وی دگماتيک و متحجر می شمارد به باد مسخره بگيرد

 قيمت شده است حتی در رفتار شوروی می خواهند به هرهاى بوروکرات
خویش، در طرز لباس پوشيدن، در آثار هنری که برای داخل خانواده الزم 

    به روح آنها نزدیک می باشد، ، که آن قدر است، با محيط منحط بورژوازی
از آن جهت است که " برای داخل خانواده " این که می گوئيم . ندوهم رنگ ش
بورند آداب شوروی را مراعات کنند ولی در در انظار مردم مجها بوروکرات

       محافل خصوصی خود عنان خویش را به دست احساسات واقعی خویش 
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در محافل ها این بوروکرات. و اصول شوروی را به دور می افکنند ميسپارند
دنيای بورژوازی می آرایند و هاى خصوصی خویش روح معذب خود را با ژنده

ردازند که به علت مضمون فساد آورشان حتی در ئی می پهابه تماشای فيلم
در این زمينه است که ميهن فروشان معروفی . ندادغن شدهقاروپای بورژوائی 

  .چون پنکوسکی پرورش می یابند
       در مورد تئوری سوسياليستی گوش ها بوروکراتهاى به ژاژخائی

ما . جود داشته استآیا دگماتيسم در زمان استالين وجود داشته؟  آری و. فرا دهيد
طبيعی ى تيسم نتيجهادگم. چنين جواب می دهيم و به هيچ وجه از آن باکی نداریم

گزیر دورانی بود که اطبيعی و نى بود، نتيجهو گریز ناپذیر همان جهل عمومی 
هميشه این طور است که . کردنديمارکسيسم را می آموختند ولی هضم نمها توده

طور دگماتيک می آموزد و سپس به هضم آن نائل انسان هر فنی را در آغاز به 
در مورد فکر . فن بعدًا حاصل ميشودى ، مبتکرانهبه کار بردن آزادانه. می آید

و این مطلب برای هر کس که خواهان یاد گرفتن . دیالکتيک نيز همين طور است
باید بر این دگماتيسم بدوی غلبه کرد ولی این امر به . می باشد قابل درک است

رکسيسم را از امها يچ وجه به آن معنی نيست که ما باید مانند اپورتونيسته
بورژواها در . دست بدهيم و آزادی بورژوائی نظریات را به جای آن بنشانيم

  .نظریات خود آزاداند زیرا که نظریاتشان خالی از معنی است
ى جنبه. اما نمی نوان گفت که این اشخاص هيچ کاری با مارکسيسم ندارند

ِک وضعيت اینان در آنست که به حفظ موقعيت تأثرآور و در عين حال مضح
اینان با . خود نائل نمی آیند مگر آن که در حرف به ماکسيسم متوسل شوند

 سپ. خواندن کتابی گذران ميکنند که محکوميتشان به مرگ در آن ثبت است
تا از قوت خویش می پردازند هاى ب نيست که با تمام قوا به تحریف خواندهيعج

ببندند، اینان می کوشند که دست وپای مارکسيسم را . محکوميت خود بکاهند
ى آن را ِکرد کنند به طوری که با زندگی آسوده" ى ُبرندههاى گوشه" ى کليه

ما با دشمن طبقاتی روبرو هستيم و این .  آنها سازگار درآیدىخرده بورژوا یانه
ما ممکن . رم ما را در بر دارددشمن از آن جهت خطرناک تر است که اونيف

است او را در گرما گرم نبرد طبقاتی از خودمان بپنداریم، به او اعتماد کنيم و او 
  .از پشت به ما خنجر بزند
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  جهانیى در عرصهها  ــ اپورتونيست٤
  

 به از دست رفتن جریان سوسياليستی اپورتونيسم در داخل اتحاد شوروی
جهانی ى ولی نتایج آن در عرصه. يستی انجاميده استتشاش نظام سوسيالغو به ا

کمونيستی هاى در شرایطی که گردان. ناک تر ميباشدراز این هم وخيم تر و خط
نه فقط از حل مختلفی از تکامل به سر ميبرند و غالبًا اکشورهای مختلف در مر

ند انتقادات غلط انرسيده آن هــب ند بلکه هنوزااستالينی نگذشتهى مرحله
. نسبت به استالين لطمات بسيار بر جنبش کمونيستی وارد ساختها ورتونيستاپ

عناصر خرده بورژوا ى انتقادات مذکور در داخل جنبش کمونيستی به دست کليه
تردد، به دست عناصری که به انحاء گوناگون می خواهند از انضباط انقالبی ُمو 

ى ک شدید، از کليه، از گرویدن به وحدت حزبی سر بپيچند، از تحربگریزند
اقدامات .  دادهچيزهائی که بدون آنها نمی توان کمونيست شد طفره بروند، اسلح

رهبری اپورتونيست حزب کمونيست شوروی راه را بر هر گونه عوام فریبی و 
خيانت نهانی در صفوف احزاب کمونيست باز کرد، تقلب در حقایق و در    

از همه چيز ها  را که در نزد کمونيستپاکيزه گی ایدئولوژیک یعنی در چيزهائی
 دیگر هر شارالتان و هر عنصر دو .می تر است مرسوم ساختاواالتر و گر

امکان می یافت که رهبری انقالبی و اى ، هر خود خواه و واخوردهاىچهره
به این . متهم ساخته از آنان روی برتابد" استالينيسم " رهبران انقالبی را به 

استالين به صورت بزرگ ترین پرووکاسيون " يش شخصيت ک"  انتقاد از طریق
در مقياس جنبش کمونيستی در آمد، پرووکاسيونی که هدفش عبارت است از این 

  .گرداند" فاقد فرماندهی " مختلف کمونيستی را هاى که گردان
جهانی سخن ميرود باید تأثير آن ى اما آن گاه که از اپورتونيسم در عرصه

ان درونی جنبش کمونيستی بلکه در سياست بين المللی را نه فقط در سازم
هيچ ها در باال گفتيم که تئوری اپورتونيست. نيز در نظر گرفتها کمونيست

معذالک آنان . تحریف ميکندموجود است املی را که در واقع ووزنی ندارد و ع
انقالبی، برای دوری خویش از عمليات هاى برای دوری خویش از آرمان

ند که عبات است اپيدا کرده" واقعی " جهانی توجيهی ى عرصهانقالبی در 
  . برای صلحمبارزه

وقتی که صحبت برسر جنگ و صلح است و وقتی که انتخاب جنگ یا 
صلح به طور مّجرد مطرح ميشود بدیهی است که هر فرد عادی بدون تأمل 

ند از این آرزوی طبيعی و بسيار نيرومها اپورتونيست. صلح را انتخاب ميکند
سوء استفاده کرده، می خواهند چنين جلوه دهند که گویا فقط آنها بدون شرط و 

ند و حال آن که مخالفانشان به سياستی که با خطر ادار صلحابدون تردید هو
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ند و می خواهند کمونيسم را بر روی اهمراه ميباشد، دست زدهنابودی همه گانی 
صلح به هر : " شچف گفتیک بار خرو. اتمی بر پا کنند و غيرههاى خرابه
 قبل از هر چيز .ما در خطر جنگ اتمی هستيم: ميگویندها اپورتونيست" . قيمت 

  .چيزها بعدًاى بقيه. هستی بشریت را تأمين کنيم
حفظ صلح و حذف جنگ از روابط بين ى چنين وانمود ميکنند که مسئله

 جدا از طبقاتی و ممکن استى است مستقل از مبارزهاى اساسًا مسئلهها خلق
اختالفات بين ى تصميم سازمان ملل مبنی بر حل کليه. مسائل اجتماعی حل شود

این .  از راه مسالمت آميز، منع سالح اتمی، خلع سالح کامل و همه گانیها دولت
به ها که اپورتونيستاى  برنامهاستقرار صلح جاودان در جهان،ى است برنامه
 باید کسی از آسمان افتاده باشد که .ندند و مّصرانه از آن دفاع ميکناپيش آورده

هاى با چنين پيشنهادها ئی بدهد و بپرسد که چرا امپریاليستهاچنين برنامه
  .عاقالنه سر موافقت ندارند

خویش در ماوراء بحار و هاى به بر چيدن پایگاهها واقعًا چرا امپریاليست
 آنها در ذنفومستمراتی خویش که بی درنگ به بر باد رفتن هاى به انحالل ارتش

 نجات بخش ملی و اجتماعی قالباتنسراسر گيتی و به پيروزی یک سلسله از ا
به خلع سالح که بی درنگ ها منجر خواهد شد، اقدام نمی کنند؟  چرا امپریاليست

آنان می انجامد رضایت هاى طبقاتی و از دست رفتن ثروتى به بر افتادن سلطه
م را مطالعه کرده باشد تا بتواند به این رکسيسانمی دهند؟  الزم نيست که کسی م

نه فقط با ها  به ما خواهند گفت که امپریاليست.الت سفيهانه جواب بدهداسئو
ند بلکه بين خودشان نيز مبارزه دارند و این امر ناشی از اپرولتاریا در مبارزه

ولی این واقعيت را نيز نمی توان فقط . این صحيح است.  منشانه استدَدتمایالت 
ممکن است سرمایه داری شخصًا حریص  .ذهنيات در نظر گرفتى در زمينه

اما شرط ضروری بقاء او تأمين . نباشد و نخواهد بر ثروت خویش بيافزاید
اگر همه چيز فقط تابع صفات شخصی سرمایه داران بود . حداکثر سود است

صدد در ها کاری که اپورتونيست( ممکن بود که ما آنها را سر عقل بياوریم 
 اما مسئله به هيچ وجه فقط مربوط به صفات شخصی آنها نيست زیرا که ).آنند 

ى ارادهى در حقيقت، جنگ نتيجه. صفات شخصی آنها معلول عوامل ماّدی است
های تضاد. شخصی کسی نيست بلکه ضرورت اقتصادی سرمایه داری است

وی در جستج که داری را سرمایههاى ، کشوردرونی سيستم سرمایه داری
بحران توليِد مازاد ایجاب . ند به تصادم با یک دیگر ميکشاندابازارهای جدید

سرمایه داری پيدا شود و چون ى ميکند که مخرجی برای نيروهای توليد جامعه
 .این نيروها به سمت الزم هدایت نمی شوند، در توليد اسلحه به کار می افتند

 .ان سرمایه داری استناگزیر روابط اجتماعی کنونی در جهى جنگ نتيجه
 همه گانی با سرمایه داران به معنای قراردادى صحبت از استقرار صلح بر پایه
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آن سيستم قرارداد با نمایندگان ى صحبت از امحاء سيستم سرمایه داری بر پایه
اما بر اساس چنين طرحی است . سفاهت چنين طرحی کامًال آشکار است. است
صلح می کوشند تا به هر ى یات خویش دربارهردر دفاع از نظها اپورتونيستکه 

به وجود آورند که در کار خلع ها وسيله که باشد این تصور را در ميان خلق
بالنتيجه آنها آشکارا به منافع خلق ئی حاصل شده است، و غيره، هاسالح پيشرفت
ند ااتمی را امضاء کردههاى  آنها قرار داد منع قسمی آزمایش.نداخيانت ورزیده

اتمی به طور هاى ه موجب آن اتحاد شوروی از امکان پرداختن به آزمایشکه ب
 زیرا .کلی محروم گردیده در صورتی که آمریکا این امکان را حفظ کرده است

امکان آمریکا است ى  زیر زمينی که در حيطههاىمنع مذکور شامل آزمایش
  ماست که  برایواقعيت این ا.  آمریکا به این کار اشتغال داشته و دارد.نمی شود

  .هيچ دشمنی خطرناک تر از اپورتونيسم نيست
مقدم و عمده قرار ى نمی فهمند که صلح را وظيفهها منتها اپورتونيست

در اثر این روش ها امپریاليست. و تسليم شدن استدادن به معنای زمين بوسيدن 
 گردانند سوء استفادهى تسليم طلبانه امکان خواهند یافت که تهدید نظامی را وسيله

 بالنتيجه .مشخص سياسی و بين المللی به هدف خویش نائل آیندى و در هر مسئله
، و هيمدبی نهایت تن درهاى باید به عقب نشينی" در حال نجات بشریت " ما 

می بشریت ااین است که ما و تماى منطق چنين روش به اصطالح بشر دوستانه
  . بر گردن نهيمو زنجير امپریاليسم را  باید به زانو درآئيم
 ما قصد نداریم تا این درجه .خواهند گفت این اتهام استها اپورتونيست

ولی، آقایان، شما تا چه درجه قصد عقب نشينی دارید؟  آیا شما نيز . عقب بنشينيم
کسانی که نمی خواهند صلح را به بهای بردگی ى می پذیرید که برای کليه

 دارد؟  آیا شما می خواهيد بگوئيد که خریداری کنند، مبارزه در راه صلح حّدی
ند و حال آن که ارهبران حزب کمونيست شوروی به طور کلی طرفدار صلح

ند؟  آیا شما ميخواهيد ار جنگچين و آلبانی به طور کلی طرفداهاى کمونيست
اهميت و وزن مخصوص ، انقالبیهاى و مارکسيستها بگوئيد که اپورتونيست

مختلف        حاء نبه اها رنامه و عمل کمونيستمبارزه به خاطر صلح را در ب
  می فهمند؟  

 پيگيرى باید به شيوه. آری، جنگ وحشتناک است: ما اعالم ميداریم
مبارزه کرد که جنگ از زندگی بشری به کلی حذف شود ولی آیا ميتوان بر ضد 

 بود؟  ممکن است پيگيرمختلفی اى هجنگ مبارزه کرد و در این مبارزه به شيوه
به همين ها  پاسيفيست.ی بر ضد جنگ به عنوان یک واقعيت به پا خيزدکس

نيز فکرشان همين ها  در واقع اپورتونيست.طریق بر ضد جنگ مبارزه می کنند
خود یک جریان در راه صلح به خودی اى  و بدیهی است که چنين مبارزه.است

  سيستمترین نتایج ـد د یکی از بــه ميخواهــدموکراتيک بورژوائی است ک
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. سرمایه داری یعنی جنگ را براندازد بدون آن که به ماهيت سيستم دست بزند
         صوری است و در واقع اى  در چنين مبارزهپيگيرچنان که دیده ميشود روش 

واقعًا پيگير بر ضد جنگ باید بر ضد ى برای مبارزه.  فاحشی استناپيگيری
به . پریاليسم مبارزه کردجنگ در جهان کنونی یعنی بر ضد امى سرچشمه

اول ى جنگ و صلح را در درجهى نمی توانند مسئلهها عبارت دیگر کمونيست
جنگ و صلح ى  برای آنها مسئله.بگذارند و آن را به طور منفرد بررسی کنند

  .عمومی در راه سوسياليسم استى فقط قسمتی از مبارزه
  .ما منکر این نيستيم: خواهند گفتها اپورتونيست

گر این طور است پس چه گونه ميتوان مبارزه به خاطر نتيجه     ولی ا
به ) یعنی سوسياليسم ( را به جای مبارزه به خاطر اصل قضيه ) یعنی صلح(

  عنوان مشی عمومی جنبش کمونيستی مطرح ساخت؟
: آنها ميگویند.  سخافت ناپسندی استحاکی ازها منطق اپورتونيست

نيستی در موضع رهبری قرار دارند و کشورهای سوسياليستی، در جنبش کمو
انقالبی آنها، به قول لنين، عبارت است از تقویت اقتصادی ى مهم ترین وظيفه

 پس تکامل اقتصادی کشورهای سوسياليستی باید عمًال به صورت هدف .خویش
 در چنين صورتی .عمليات کمونيسم جهانی باید تابع آن باشدى عمده درآید و کليه
کامًال مناسب به نظر می رسد و گویا " صلح به هر قيمت " ار معلوم است که شع

  .به سود انقالب مسالمت آميز است
اما افشاء مبانی پر نيرنگ این منطق اپورتونيستی به هيچ وجه دشوار 

واحدی ى کشورهای سوسياليستی، جنبش کمونيستی جهانی را به منزله. نيست
حزب کمونيست  ١٨ى کنگره استالين در .تقسيم ناپذیر در نظر می آورند

  :شوروی چنين گفت ) بلشویک (
   

کارگر اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی جزو ى طبقه« 
پرولتاریای جهانی است، گردان پيش آهنگ آن است، و جمهوری ما 

  .مخلوق پرولتاریای جهانی است
کارگر کشورهای ى هيچ شکی نيست که اگر پشتيبانی طبقه

اد جماهير شوروی ح کارگر اتىسرمایه داری نبود، طبقه
       . سوسياليستی نمی توانست قدرت را در دست خود نگه دارد

نمی توانست شرایط ساختمان سوسياليسم را تأمين کند، و بالنتيجه 
اما .... .ئی را که امروز دارد، داشته باشد هانمی توانست پيشرفت

که ما باید با به آن معنی .اینها برای ما تعهدات خطيری ایجاب می کند
 ى بریگاد ضربتی پرولتاریای کليهنام افتخارآميزى کار خود شایسته
این امر ما را موظف ميسازد که بهتر کار کنيم و . کشورها باشيم
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برای پيروزی قطعی سوسياليسم در کشور خویش، برای پيروزی 
  .» بهتر مبارزه کنيم ها کشورى سوسياليسم در کليه

     
 مطلب در مورد اردوی کشورهای سوسياليستی نيز تردیدی نيست که این

عمليات و ى کشورهای سوسياليستی فقط از این طریق که کليه. صادق است
 .خویش را بر اساس تحول جنبش کمونيستی جهانی توجيه کنندهاى نقشهى کليه

فقط از این طریق که منافع عمومی این جنبش را در نظر بگيرند، ميتوانند 
سياست صحيح انقالبی داشته خی خویش را انجام دهند و  تارییقيقحرسالت 
 از همان نخستين گام اصرار ورزیدند که هژمونی هاولی اپورتونيست. باشند

آنها تملک سالح . خویش را در سراسر جنبش کمونيستی جهانی مستقر سازند
 به سود موقعيت رهبری خود دانستند و مورد استفاده قرار اىاتمی را دليل تازه

  .ندداد
 طبقاتی در چارچوب مبارزه برای صلح به هاىتکرار می کنيم که هدف

به عالوه، همين که مبارزه برای صلح به صورت مشی اساسی . دست نمی آید
طبقاتی قرار ى جنبش کمونيستی جهانی در می آید در تعارض آشکار با مبارزه

زه برای  در واقع اگر احزاب کمونيست کشورهای سرمایه داری مبار.می گيرد
 مطرح سازند سيمای طبقاتی خویش را عمدهى یگانه وظيفهى صلح را به منزله

از دست خواهند داد و در کشور خویش با جریان هواداران صلح که دارای 
به کار بردن چنين سياستی . وی خواهند رفتُجدموکراتيک است به یک خصلت 

 که پيگير باشند از چنين نتيجه خواهد داد که احزاب کمونيست مذکور برای آن
هر گونه عملی که اندکی سخت و انقالبی باشد، اجتناب ورزند تا با سایر 
هواداران صلح ــ یعنی نمایندگان خرده بورژوازی، بورژوازی متوسط و حتی 

وقتی . بورژوازی بزرگ ــ که در تحول انقالبی ذینفع نيستند، در تعارض نيفتند
حس کند آیا برای بيرون آمدن از چنين که بورژوازی امکان چنين تحولی را 

 آن ىلهوضعيتی به جنگ، به قوانين زمان جنگ، به پيروزی نظامی که به وسي
کارگر خویش را با غنائم غارتی جنگ سير کند، و در بد ترین ى بتواند طبقه

 که خود آن را برمی انگيزد، توسل نخواهد ُجست؟  اىمسلحانهى حالت به مداخله
بلکه تاریخ واقعی روسيه ریات خویش را گسترش نمی دهيم ما در این جا نظ

با کدام کنفرانس صلح و با کدام اظهارات ميتوان . تزاری را از نظر می گذرانيم
از  از این طرز گردش حوادث جلوگيری کرد؟  ظاهرًا برای این که بورژوازی

ی و از زحمت کشان باید از عمليات انقالب" رانده نشود " این راه به سوی جنگ 
   اگر مبارزه برای صلح را به این معنی نمی فهمند و . قيام صرف نظر کنند

نمی خواهند در این راه تا آخر بروند پس چگونه آن را مشی عمومی 
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قرار می دهند؟  اگر مبارزه برای صلح را به همين معنی می فهمند ها کمونيست
  .قالب استو می خواهند در این راه تا آخر بروند این عين ضِد ان

ى انقالبی و ضِد استعماری اگر پيروز شود هميشه به مداخلههاى قيام
 تاریخ روسيه شوروی .بورژوازی جهانی منجر می گرددى ، به مداخلهبيگانگان

در گذشته، سرنوشت ویتنام جنوبی و کنگو شواهد کافی برای اثبات این امر 
 خلق بر ضد دولت و انقالب در جریان نفوذ بيگانگان در کشور به جنگ. است

که می خواهند خود را ها  اپورتونيست.خارجی مبدل خواهد شدهاى یا دولت
عادالنه را قبول هاى ما جنگ: مارکسيست جلوه دهند، در این جا می گویند 

اگر این طور است پس مبارزه  .غارت گرانه را َرد می کنيمهاى داریم و جنگ
رهای سرمایه داری قرار دادن کشوهاى در راه صلح را مشی عمومی کمونيست

کشورهای سرمایه داری چيز هاى به چه معنی است؟  مشی عمومی کمونيست
طبقاتی بر عليه سرمایه داران در داخل کشور تا ى دیگر نيست مگر مبارزه

  .انقالبی بر عليه مداخله گرایان بيگانهى مسلح آن، و مبارزههاى شکل
ای سرمایه داری نيز نيازمند زحمت کشان کشوره: ميگویندها اپورتونيست

         مرگ اتمی داد و فریاد راه ى متشنجانه دربارهها اپورتونيست. نداصلح
شایستگی بشری را از دست می دهند و به صورت جانوران هراس . مياندازند

ه کسانی را می خواهند از ميدان به چاینها با تهدیدات خودشان . زده در می آیند
 از وابستهسرمایه داری و  کسانی را که امروز در کشورهای هاميليوندر کنند؟  

ها گرسنگی و بيماری جان می سپارند؟  فقط با بی شرمی خاص اپورتونيست
مقدس مبارزه ى ميتوان به کسی که از گرسنگی می ميرد، اندرز داد که وظيفه

 می خواهند هاآیا اپورتونيست. برای انقالب نيست،  مبارزه برای صلح است
ویتنام جنوبی و شورشيان کنگو، زنان و کودکان آنها را بترسانند؟  هاى تيزانپار

تقاضا ندارد که ها  آیا خشم این خلق.برای اینان روز قيامت فرا رسيده است
هر چه زود تر پایان عذاب آنها در اثر تصادم جهانی سرمایه داری با سوسياليسم 

 ناپالم و مرگ با بمب اتمی قائل مسلمًا هيچ فرقی بين مرگ باها خلقیابد؟  این 
سر فراز مردن ند که ابه این اعتقاد نرسيدهیده گان ستم دى  البته هنوز همه.نيستند

 گرایش .آنها در این جهت ميروندى ولی همه .بهتر از سر افکنده زیستن است
خطر جنگ اتمی و عواقب آن قادر نيست مشی عمومی . تکامل آنها چنين است

  . حرکت به سوی انقالب سوسياليستی تغيير دهدرا درها کمونيست
سرنوشت اردوی سوسياليستی و صلح به وجه جدائی نا پذیری با تکامل 

 احزاب کمونيست نتضاد حقيقی ميا. جنبش انقالبی جهانی در پيوند است
ها سوسياليستی و سرمایه داری آن گاه به ظهور رسيد که اپورتونيستهاى کشور

در اتحاد شوروی، به دور نمای انقالبی کشورهای پس از قبضه کردن قدرت 
سوسياليستی ننگریستند و وجود آنها را از نقطه نظر کامًال خرده بورژوائی 
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می کوشند جنبش ها به همين علت است که اپورتونيست. مورد توجه قرار دادند
نيروی انقالبی کشورهای ى کمونيستی جهانی را از صورت پایگاه و سرچشمه

ى  در آورند که در عرصهاى خارج ساخته، به صورت زائدهسوسياليستی
همان طور که در داخل اتحاد ها  اپورتونيست.مبارزه در راه صلح تابع آنها باشد

شوروی از موقعيت موقتی تاریخی خویش برای تحکيم قدرت خود به زیان مردم 
جهانی نيز می کوشند در نزد احزاب ى شوروی استفاده کردند، در عرصه

زحمت کش کشورهای سرمایه داری هاى تودهيست و به طور کلی در نزد کمون
  .همين طور عمل کنند و منافع آنان را تابع منافع خویش گردانند

درک این نکته دشوار نيست که احزاب کمونيست برای عملی ساختن مشی 
ى کارگر و حتی بر روی تمام تودهى عمومی خویش باید بر روی تمام طبقه

 و آمریکای التين تکيه کنند و حال آن که در آفریقاهای آسيا، زحمت کش کشور
کشورهای سرمایه داری تکامل یافته باید تکيه آنها فقط بر روی تهيدست ترین 

 ولی امروز در نزد احزاب کمونيسِت  .کارگر و دهقانان باشدى قشرهای طبقه
صل بر بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری به انحراف اپورتونيستی از این ا

اروپا معتقدند که اگر در مواضع اصولی هاى مثًال کمونيست. می خوریم
مارکسيستی باقی بمانند این امر در وضع کنونی موجب کاهش محسوس صفوف 

 آیا این مطلب ميتواتد دليلی برای خيانت اپورتونيستی باشد؟  آیا .آنان خواهد شد
که معلوم است ضعف آنها است؟  چنان ى نشانهها کاهش صفوف کمونيست

به وجه ها فرا رسيد که تعداد بلشویک اىانقالب اکتبر لحظهى درست در آستانه
ولی آیا این امر دليل آن بود که لنين در برابر احزاب  .تقليل یافت محسوسی

سازشکار فقط به منظور افزایش تعداد افراد حزب بلشویک، به سازشکاری تن 
قطعی قدرت ى در لحظهها د که بلشویکآیا این امر مانع آن ش. در دهد؟  هرگز

را در دست بگيرند؟  آیا این امر مانع شد که روسيه در طی چند روز سراسر 
کمونيسِت کشورهای سال است که احزاب ها ده. بلشویکی بشود؟  به هيچ وجه

 عظيمی تن در هاىبه قربانیى اآسيا و آمریکای التين در شرایط فراساینده
 اینک آیا .وی ترین تبليغات مارکسيستی بپردازندند تا آن که به بداداده

بهای ناچيز افتخارخرده ر دربراب اروپا باید مارکسيسم راهاى کمونيست
   .بورژوائی بفروشند؟

نيروهای ى باید از اتحاد کليهها آیا این به آن معنی است که کمونيست
آن معنی این به . مترقی در مبارزه بر عليه امپریاليسم روی بر تابند؟  هرگز

این اتحاد را نه از راه دوری از مارکسيسم، نه از راه ها اما کمونيست. نيست
خرده بورژوا بلکه از این راه باید عملی سازند که حقانيت ى تحليل رفتن در توده

صحت سياست خویش را، صحت تحليل مارکسيستی مناسبات طبقاتی، 
 .به اثبات برسانندها قعيتمارکسيستی را با قبول رنج و با شکيبائی بر اساس وا
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به مراتب بغرنج تر، دشوار تر و خيلی ها بدیهی است که این راه تجهيز توده
ولی . و تمایالت آنی آنهاها طوالنی تر است تا سوء استفاده از خرافات توده

تاریخ فریب نمی خورد و این یا آن جهت حرکت را فقط بر اساس ضرورت 
ين می گفت که یگانه سياست صحيح، سياست از این جهت لن. اختيار می نماید
  .اصولی است

 احزاب هاىواقعيات نشان ميدهد که اینک در درون احزاب اروپا نطفه
 .ئی بيش نيستندهااگر چه اینها هنوز گروه. کمونيستی واقعی آینده منعقد ميشود

بدون تردید رشد خواهند کرد، از اکثریت اپورتونيست جدا خواهند شد و در 
آنها مسلم ى موفقيت آینده. ش انقالبی کشور خویش قرار خواهند گرفتجنبرأس 

کشورهای سرمایه داری به سرعت است زیرا که اینک پرولتاریای بزرگ ترین 
احزاب کمونيست ى نمایندهها انقالبی ميشود ولی هنوز اکثرًا اپورتونيست

ى دربارهها  الف و گزاف این اپورتونيست.نداکشورهای سرمایه داری
ى خویش که مقياس آن را افزایش تعداد اعضاء حزب می دانند مایههاى فقيتمو

خویش را با این تز تکميل کنند که مسيح ى کافی است اینان برنامه. تمسخر است
بنياد گذار کمونيسم بوده است و آن گاه امکان واقعی پيدا خواهد شد که پاپ هم 

يست فرانسه و حزب  این که حزب کمون.پيوندده یک روز به صفوف آنها ب
کمونيست ایتاليا که بر سر افزایش نفوذ و تعداد اعضاء با یک دیگر مسابقه 

از برخورد آنها نسبت به . نداند از هر مرز مجاز در مارکسيسم در گذشتهاگذاشته
. به ما اتهام می زنند که دگماتيک هستيم. روشن فکران بورژوا کامًال هویدا است

 خاطر تاریخ انقالب را بههاى  است که ما آموزشاگر دگماتيک بودن در این
ى ما هنوز مبارزه.  در این صورت ما می پذیریم که دگماتيک هستيم،ميآوریم
حزب سوسيال دموکرات روسيه ى را در دومين کنگرهها و منشویکها بلشویک
 در آن هنگام .این که چه کسی ميتواند عضو حزب باشد به خاطر داریمى درباره

 پرولتری باشد اىآیا حزب باید سازمان انقالبيون حرفه: ميشد مطرح مسئله چنين
یا محفلی از روشن فکران ُپر گو که قبول عضویت حزب و استعفای از حزب 

 فاصله دراى در سرگذشت معنوی مغشوش آنها چيز دیگری نيست مگر لحظه
  .هوس یک تئوری فلسفی ُمد روز و یک انتریک احساساتیميان 

ى  مانند خزب فرانسه و ایتاليا که تمایالت خرده بورژوایانهفقط در احزابی
سازشکاری موجب اختناق قطعی تمایالت واقعًا انقالبی گردیده است، پندار 

 . داری به سوسياليسم ميتواند به وجود آیدهسرمای" مسالمت آميز " واهی گذار 
معجون   حتی اگر هم تصادفًا به دست چنين حزبی که از لحاظ ماهيت طبقاتيش 

نا متجانسی است، بيفتد این امر به هيچ وجه به معنای پيروزی دیکتاتوری 
چنين حزبی به سوی تالشی، به سوی هرج و مرج خواهد . پرولتاریا نخواهد بود

خواهد رفت به سوی این که در زیر ضربات انتقام جویان ِضد انقالبی . رفت
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هاى ند، قربانیارفتهها تو زحمت کشانی که به دنبال اپورتونيس. نابود شود
 البته در این جا نيز یک راه               .ی چنين پيروزی خواهند دادافراوان بر

وجود دارد و آن همان راهی است که حزب کار انگستان رفته و "  پيروزمند " 
در جنبش ها اما اپورتونيست. راه همکاری آشکار با سرمایه داران. ميرود

آنها است از پوست بورژوازی ى پوشانندهرکسيسم را که اکمونيستی هنوز قبای م
را به عنوان حرکت " مسالمت آميز " ند و می کوشند که گذار ادوش نيفکنده

گذار ى در دفاع از نظریهها  اپورتونيست.واقعی به سوی سوسياليسم جلوه دهند
   از امکان گذار  ١٩١٧به لنين توسل می جویند که در ژوئن " مسالمت آميز " 
چيز  ولی این امکان .قدرت به دست پرولتاریا سخن می گفت" مسالمت آميزِِ" 

و قابل توجه است که در تاریخ هنوز موردی پيدا نشده . دیگری جز امکان نبود
واقعًا " مسالمت آميز " شرایط گذار ى است که ما بتوانيم بر اساس آن درباره

ه در آغاز انقالب اکتبر در  با تکيه بر سهولتی کها اپورتونيست.قضاوت کنيم
سرنگون ساختن حکومت پيش آمد، می خواهند انقالب اکتبر را نيز تا حدی با 

بيش اى ولی این افسانه. خویش انطباق دهند" مسالمت آميز " تئوری گذار 
 که کم و بيش بدون خون ریزی ١٩١٧اوًال سرنگونی حکومت در اکتبر . نيست

 سوی حل مسالمت آميز تضاد طبقاتی صورت گرفت از آن جهت نبود که به
از آن جهت نبود که وسائل مسالمت آميز به کار رفت بلکه از . سمت گيری ميشد

تب بيش تر از اپتروگراد به مرآن جهت بود که نيروهای پرولتاریا در درون 
آمده ها نيروهای بورژوازی بود، تمام نيروی دریائی بالتيک به جانب بلشویک

 که به پرولتاریا پيوست و قصر زمستانی را  پتروپاولوفژ ِدى بود و توپخانه
 حکومت پرولتاریا تازه اعالم ١٩١٧از طرف دیگر در اکتبر . نشانه گرفته بود

هاى شد و نبرد حقيقی بهره دهان و بهره کشان مدت چهار سال متمادی در جبهه
       ها خونين است که اپورتونيستى  آیا این حماسه.جنگ داخلی ادامه یافت

قدرت به دست پرولتاریا تلقی " مسالمت آميز " گذار ى می خواهند به منزله
  .شود

بعد از جنگ در کشورهای ما را مراجعه ميدهند به این که ها اپورتونيست
از دست بورژوازی به دست " مسالمت آميز " اروپای شرقی قدرت از راه 

 فرو می گذارند که ًا از دیدهدتعّمها ولی فقط اپورتونيست. پرولتاریا انتقال یافت
خلع سالح شدن ى پيروزی اتحاد شوروی در جنگ بود، نتيجهى این انتقال نتيجه

  .بورژوازی این کشورها بود
مبارزه ها امروز ميتوان به خوبی قضاوت کرد که اکنون که اپورتونيست

 چه گونه مبارزه در راه صلح ،ندادر راه صلح را هدف اساسی خویش قرار داده
ومومبا بهترین گواه سرنوشت ل. نجات بخش ملی در تعارض می افتدى  مبارزهبا

ى رهبران حزب کمونيست شوروی به جای آن که از مبارزه. این مدعا است
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ل ی ليبراهاانقالبی خلق کنگو پشتيبانی کنند و به وی یاری دهند که از پندار
 مسائل از طریق خرده بورژوانه رهائی یابد، با تمام قوا کنگو را به سوی حل

راندند تا آن که " مسالمت آميز " سازمان ملل و به عبارت دیگر به سوی راه 
این . پيشرفت لومومبا به علت شرکت اتحاد شوروی در سازمان ملل تأمين شود

کمک کرد که ها هوا داران لومومبا را تنزل داد، به امپریاليستى امر روحيه
لومومبا را به کمک . ر سازندبر قرانظارت خارجی سازمان ملل را در کنگو 

این است باطن مبارزه در راه صلح به عنوان . مزدوران بربایند و نابود سازند
خروشچف از خون هاى حقيقت این است که دست. هامشی عمومی اپورتونيست

  . لومومبا رنگين است
جنبش نجات در عملياتی که بر ضد ها مثال روشن دیگری که امپریاليست

بی انجام ميدهند و از مبارزه به خاطر صلح سوء استفاده ميکنند، بخش انقال
ویتنام شمالی را، به مناسبت ها امروزه آمریکائی. وضعيت کنونی در ویتنام است

ویتنام جنوبی، مورد اتهام قرار می دهند و با تهدید به هاى پارتيزانهاى پيروزی
کوشند که ویتنام جنگ بين اردوی سوسياليستی و اردوی امپریاليستی، می 

واقعيت این است که . نجات بخش وا دارندى جنوبی را به اعراض از مبارزه
ها امپریاليست. استها فقط در اعصاب ضعيف اپورتونيستها اميد امپریاليست

بر روی انقالبيون فشار وارد آورده و آنها ها در این فکرند که این اپورتونيست
ت که اگر رهبران اتحاد شوروی از طبيعی اس. را به مسالمت مجبور سازند

سياست نسبتًا قاطعی پيروی ميکردند، اگر اندکی حيثيت داشتند چنين وضعيتی 
به قول . که با بمباران تحریک آميز ویتنام شمالی همراه است ، به پيش نمی آمد

. ِبرویش تف می کنند و او می گوید باران رحمت الهی است: یک َمثل روسی
آنان در جائی که باید به التيماتوم و به چنان . همين استا هحکایت اپورتونيست

ی اواکنشی دست بزنند که هوس نقض مرزهای اردوگاه سوسياليستی را بر
  .بدر کند به اظهارات روی کاغذ اکتفا می ورزندها هميشه از سر امپریاليست

 به سوی جنگ و زحمت کشان هابا تکامل تضادهای اجتماعی، امپریاليست
به کار می برند تا از طریق ها کوششی که امپریاليست. انقالب ميروندبه سوی 

.  تشدید ميشودانقالبخطر  بيرون آیند در اثر پيدایش  تاریخیجنگ از بن بست
که زحمت کشان باید از عمليات انقالبی، از انقالب   استااین به آن معنولی آیا 
و خود خواهی پاسخ به علت ترس، بی ارادگی ها برتابند؟  اپورتونيست روی

زیرا که نمی توان از تکامل . می گویند نــهها مارکسيست. آری: خواهند داد
گسترش . تضادهای عينی که انعکاس تحول تاریخ بشری است بر کنار ماند

را در بر افروختن ها جنبش انقالبی در عين حال که َاغراض ذهنی امپریاليست
درک نکردن این .  از آنها ميگيردجنگ تشدید ميکند، امکان عينی این امر را

  .دیالکتيک به معنای پشت کردن به کمونيسم و اعراض از انقالب است



 ٤١

مشی ى که می کوشند تا مبارزه برای صلح را به مثابهها اپورتونيست
عمومی به جنبش کمونيستی جهانی تحميل کنند، چنين جلوه می دهندکه صلح بر 

به ها با امپریاليستاى  ناپایدار و فریبندهند که قرارداداقرار است ودر این تالش
. زیان تضمين صلح واقعی، به زیان گسترش جنبش انقالبی امضاء کنند

، با از هم پاشاندن احزاب کمونيست، با هابا از هم پاشاندن تودهها رویزیونيست
تضعيف قدرت نظامی کشورهای سوسياليستی نه فقط به جلو گيری از جنگ 

  .د بلکه عمًال به سوی این جنگ ميرونداتمی کمکی نمی نماین
، به هاواقعی وجود دارد که به شانتاژ اتمی امپریاليستاى  آیا طریقه

نامند، پایان بخشد؟ يسياست شيطنت بار آنها که توازن بر لب پرتگاه جنگ اتمی م
بتوان ها واقعی وجود دارد که سالح اتمی را از دست امپریاليستاى آیا طریقه

این طریقه کدام است؟  آیا این طریقه عبارت است از . جود داردگرفت؟  آری، و
هيچ یک از اینها . مذاکره، عریضه نگاری، ميتينگ و نمایش و غيره؟  نه

شانتاژ اتمی فقط یک برای بر انداختن . را مجاب نخواهد کردها امپریاليست
خطر که هراس از ها اپورتونيست. مقابله با شانتاژ اتمی: طریقه وجود دارد 

بسيار ساده را از نظر فرو می گذارند که ى جنگ اتمی را تبليغ ميکنند این نکته
   پيش ها واقعًا می توانستند جنگ همه گانی بر پا کنند مدتها اگر امپریاليست

برپا ميکردند، دیروز برپا ميکردند، امروز برپا ميکردند، همين دقيقه برپا 
ى اقتضا دارد که به استفاده از کليه وضعيت آنها ستهازیرا که مدت. ميکردند

 آنها که بر روی آتش .امکانات دست بزنندى وسائل و از کليهى نيروها، از کليه
 آیا .ند، حس می کنند که زمين زیر پایشان آتش ميگيردافشان انقالبی نشسته

زمين محو کنند ى در این کار که چند ميليون انسان را از صحنهها امپریاليست
 همانند که تعداد ها گرفتار تردید خواهند شد؟  این امپریاليستحتی یک لحظه

 آن چه .نداخویش از بين برده بيش تر از این را در استثمار طبقاتی و مستعمراتی
زمين نابود ى جلوی آنها را می گيرد این فکر است که خودشان هم از صحنه

و فقط ها  ایدئالکسانی نيستند که خودشان را به خاطرها  امپریاليست.خواهند شد
بگذرانند، ها و آفرینها وداع واپسين را در ميان احسنتى به خاطر این که لحظه

ارتش انقالبی پرولتاریای جهانی را مسخ نکنند ها  اگر اپورتونيست.نابود سازند
هرگز ها و اگر قدرت نظامی اردوگاه سوسياليستی را تضعيف ننمایند امپریاليست

 خودشان غرور ها اپورتونيست.نخواهند گذاشتجنگ اتمی قدم ى به آستانه
با سبکسری  خویش راهاى موشکها  اپورتونيست.يانگيزندمرا برها امپریاليست

ها بر دست ميگيرند و به ُرخ می کشند و سپس آن گاه که تصادم از لحاظ پرنسيپ
مهمی ميرسد رو به هزیمت می نهندو خود ومتحدان خود را در شرم ى به مرحله

  .می برندساری فرو 
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 سخن بر سر آن نيست که که ما از طرف خود اعالم می داریم
ى باید حقوق اتحاد شوروی را محترم بدارند بلکه باید حقوق همهها امپریاليست

ن کارگراى و همه.  جهان را مصون از هر گونه تعرض بشمارندهاىخلق
 کشوری و جهان بدانند که اگر درهاى  خلق.نداشوروی در این امر با ما هم زبان

در موردی اتحاد شوروی سزاوار شرم ساری شده است، زحمت کشان شوروی 
ند، اخویش فدا کاری انقالبی خود را نشان دادهى که با مبارزات پنجاه ساله

مانع ميشود که ها  ترس اپورتونيست.گناهکارندها اپورتونيست. نيستندگناهکار 
ما می پندارید که آنان هميشه به این  اما آیا ش.آنها ماهيت شانتاژ اتمی را در یابند

آنها از این شانتاژ به سود َاغراض . هميشه باور ندارند. شانتاژ باور دارند؟  نـه
 این مطلب به خصوص در ایامی که .خویش سوء استفاده ميکنندى خود خواهانه

این که ى به بهانهها در آن ایام اپورتونيست. شوروی با چين بهم زد آشکار گردید
د تدارکات ِضّد اتمی دیده شود در سراسر اتحاد شوروی به نشان دادن فيلمی بای

ى  به اشاعهها اپورتونيست.اتمی پرداختندى و مصائب حملهها وحشتى درباره
ند تا این که مردمان ما را اوحشت زدگی اتمی در کشورهای سوسياليستی مشغول

 برخيزد، در مرعوب سازند، تا هر کس که می خواهد آشکارا به ضد آنها
معرض اتهام هواداری از جنگ اتمی قرار گيرد و امکان مناظره با آنها نداشته 

نقش فعالی در سياست شانتاژ اتمی ها واقعيت این است که اپورتونيست. باشد
  .دارند و تا ميتوانند از این سياست پشتيبانی ميکنند

ندگی بپردازد ماِر سرمایه داری نمی تواند با سوسياليسم به نبرد مرگ و ز
. زیرا که به علت تضادهای درونی سيستم اجتماعی خودش قطعه قطعه شده است

جهان، در اطراف و اکناف ها وی می کوشد که به کمک انواع و اقسام اتحادیه
آن گاه در . دست و پای خود را جمع کند و نيرو بگيرد ولی به جائی نمی رسد

، کوچکهاى تبه مل.  نيش می زندخشم دیوانه وار خودش به هر کس که ميتواند
ما نمی خواهيم از . به زنان و کودکان مسالمت جوی ویتنام جنوبی و به کنگو

 ولی باید کسی ِحس شرم را به کلی از دست .بشری صحبت کنيمى فضائل عاليه
نگوید، پا بر حلق وی نگذارد و " دور باش " داده باشد که به این جانور منفور 

  .    دش را نِکنيش ترسناک اتمی او
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  !، به پيشها ــ کمونيست٥
  

 گفتيم عمل شود نيروهای انقالبی زیاد، برای آن که طبق آن چه ما در باال
  .ابتکارات انقالبی بسيار الزم است

 به این نکته توجه کرد که در ایام ما تضادهای اجتماعی در هم نخست باید
هاى اگر سابقًا بخش. ه استآميخته و به صورت کالفی بزرگ و بغرنج درآمد

طبقاتی وجود داشت که از هم پراکنده بودند و وحدت نداشتند و ى  مبارزهمختلف
پرولتاریا با بورژوازی محلی در پيکار بود، اگر ماهيت مسائل ها در این بخش

اجتماعی در هر یک از موارد مذکور بسيارروشن بود، اگر در آن موقع هر 
طی می توانست کامًال بر نيروهای خود و بر حزب کمونيستی در چنين شرای

قدرت ابتکار خود تکيه کند اینک سراسر جهان به صورت یک ميدان نبرد 
اجتماعی درآمده است که در آن سوسياليسم و سرمایه داری به صورت دو 

 ند، اینک حل این یا آن بحران محلی امصافنيروی متشکل با یک دیگر در 
  .يدا ميکند اهميت جهانی پعلی القاعده

انقالب را از ى و تضادهای اجتماعی نه فقط مسئلهمناسبات ى وحدت کليه
      ، برعکس، آن را با شدت و به مقياسی بی مانند مطرح بلکه بين نمی برد

. می سازد، آن را نه فقط به شکل قسمی بلکه به شکل همه گانی مطرح ميسازد
طعی و روشن این مطلب البته درک ق. بغرنجی واحد مستلزم حل واحد است

دشوار است و مستلزم تحول طوالنی جنبش کمونيستی در بين قشرهای مختلف و 
ولی امروز بيش از هر زمان اعالم این امر اهميت دارد که آن چه . ملی می باشد

پيدایش جنبش کمونيستی اظهار داشتند، آن چه ى مارکس و انگلس در لحظه
اکتبر بر پرچم خویش نوشتند به ى کارگران و سربازان روس پيش از حمله

 ما باید به وجه خستگی ناپذیر و .تاریخی واقعی ما در می آیدى وظيفهصورت 
افکار و اعمال خود را با آن ى در همه جا به تدارک این وظيفه بپردازیم و کليه

  . انقالب جهانی استتاریخی واقعی ما،ى  وظيفه.تطبيق دهيم
تکامل سرمایه داری . طالعه قرار دهيممطلب را از لحاظ تاریخی مورد م

در هنگام حيات مارکس تکاملی بدوی بود که در واقع در چارچوب دوران 
در ) به استثنای آمریکا ( جهان سرمایه داری . فئودالی صورت می گرفت

داشت و تضادهایش آن اى چارچوب مذکور آن چنان وحدت اقتصادی بهم پيوسته
  مارکس به حق عقيده داشت که بر انداختن چنان حاد و در هم شده بود که 

جنگ انقالبی        ى انقالب جهانی، نتيجهى فقط ميتواند نتيجه سرمایه داری
  .همه گانی باشد
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 مستعمراتی و دوران انحصاری شدن سرمایه، هاىسپس در دوران جنگ
قانون تکامل . مهم ترین قانون تکامل کشورهای سرمایه داری به ظهور رسيد

تکامل ناموزون سرمایه داری محلی برای . ن کشورهای سرمایه داریناموزو
وضع اقتصادی، قدرت استثمارگران و تکامل . انقالب جهانی باقی نگذاشت
های مختلف سرمایه داری با یک دیگر اختالف زیاد جنبش کارگری در کشور

ـ که معذالک این تکامل ناموزون امکان داد ــ و لنين این امکان را دید ـ. داشت
 تئوری لنينی انقالب در کشور .ضعيف زنجير سرمایه داری گسسته شودى حلقه

  .بخشيداى واحد بدون تردید به تئوری انقالب تکامل تاره
رمایه داری با یک دیگر سبا آن که سطح تکامل و وضعيت کشورهای 

مختلف است به طور کلی در بين آنها مجددًا روابطی بر قرار شده که گسستن 
روابط متقابل از هم گسسته شود، به این ى يسر نيست مگر وقتی که کليهآنها م

مانند زمان مارکس وحدت معنی که جهان در حاليکه آبستن تضادهاست مجددًا 
طبقاتی به ى از مبارزهاى پس طبيعی است که ما در چنين مرحله. یافته است

طور قطعی به انقال ب جهانی باز گردیم و این بار به ى مارکس دربارهى نظریه
  .آن بپردازیم 

و آیا این به آن معنی است که تئوری لنينی تکامل ناموزون سرمایه داری 
 تدارک انفجار انقالبی   . خاص نادرست است؟  البته که نـههاى گسستن حلقه

ى ضعيف سرمایه داری، نافی مبارزههاى همه گانی جهانی نه فقط گسستن حلقه
مداوم آن ى هسعت بلکه مستلزم این مبارزه و تودر این جهت نيسها انقالبی خلق

 و آفریقادر عصر ما سراسر آسيا، " ضعيف  ى حلقه. " در هر کشور است
مناطق " رفقای چينی این مناطق به صورت ى  به گفته.آمریکای التين است

فریاد بر می آورند که ها  وقتی که اپورتونيست.در آمده است" توفان انقالبی 
در قالبی در این مسئله به نقش رهبری اردوگاه سوسياليستی انى هامارکسيست

. جنبش کمونيستی جهانی کم بها ميدهند آشکارا عوام فریبی و سفسطه ميکنند
 .انقالبيون روشن استى نقش کشورهای سوسياليستی بر چين و آلبانی و بر همه

 که ولی این امر مانع آن نيست. ما از این مطلب در آینده صحبت خواهيم کرد
ضعيفی باشد که ى کشورهای آسيا، آفریقا و آمریکای التين آن چنان نقطه

معاصر ى ها اپورتونيست.زنجير سرمایه داری در آن جا گسسته شودهاى حلقه
با انکار این امر کامًال همان روشی را در پيش ميگيرند که سرکردگان اروپائی 

عقب ى اليسم در روسيهانترناسيونال دوم داشتند و تئوری لنينی پيروزی سوسي
مناطق " های آسيا ، آفریقا و آمریکای التين را  کشور.نددمانده را رد ميکر

را تکامل دادن و بر " ضعيف ى حلقه" يدن، تئوری لنينی  نام "توفانی انقالبی 
که نمی خواهند آن را بفهمند با تئوری لنينی ها  اپورتونيست.آن افزودن است
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 یافته است و همين  بزرگ بسياره اهميت تازه ومخالفت می ورزند که امروز
  . تئوری است که دوباره ما را به سوی انقالب جهانی راهنمائی ميکند

باید تأکيد کرد که اعتالی انقالبی جهانی که ما  در آغاز آن هستيم، سومين 
اعتالی نخستين تقریبًا در اواسط . اعتالی انقالبی در تحول جنبش جهانی است

در آن هنگام تئوری سوسياليسم علمی، سوسياليسم . روی دادقرن گذشته 
تخيلی سوسياليسم، در مبارزه بر ضد هاى پرولتری در مبارزه بر ضد تئوری

جنبش انقالبی تحت رهبری . د آمدوسياليسم به وجوگذاِر تدریجی به سى تظریه
  .کمون پاریس بر سراسر این دوران اثر می گذاشت. مارکس و انگلس بود

 اعتالی انقالبی که پيش از جنگ جهانی آغاز شد و با انقالب به دومين
 در این .تری از تکامل انقالب پرولتری بودجدید باالى مرحلهاوج خود رسيد 

این تکامل . يق تر شدملنين توسعه یافت و عى دوران مارکسيسم به وسيله
گرفت بين الملل دوم صورت ى هامستقيم با اپورتونيستى مارکسيسم در مبارزه

 .کارگر از نفوذ فساد آور آنان کمک کردى اول به رهائی طبقهى و در درجه
ى که لنين در رأس آنها قرار داشت و نتيجهها سياست انقالبی بلشویکى نتيجه

ظهور ى سياست انقالبی احزاب کمونيست که در اروپا، آمریکا و آسيا به عرصه
تاتوری پرولتاریا در جهان می رسيدند، پيدایش و نيرو گرفتن نخستين دولت دیک

  . یعنی اتحاد شوروی بود
و با غلبه ها فقط با مبارزه بر ضد اپورتونيستها روشن است که کمونيست

البته سمت . قالبی قرار گيرندنبر آنها خواهند توانست در رأس اعتالی جدیِد ا
خرده بورژوا هاى گيری به سوی انقالب جهانی باعث خواهد شد که ایدئولوگ

اپورتونيسم به مذاقشان سازگار نيست، از جنبش ونيسم جز با چاشنی که کم
به عبارت دیگر انشعابی که اکنون در یک سلسله از . کمونيستی دور شوند

  :لنين می گفت. احزاب کمونيست به وجود آمده امری ناگزیر است
پيش از آن که متحد شویم باید جدًا و قطعًا مرزها را روشن  « 

  . »سازیم
هيچ دليلی ندارد که جنبش . تار در دوران ما نيز صادق استاین گف

به . ی خویش ُکند و زنجير رویزیونيسم را بر پای داشته باشدکمونيستی در پيشرو
ویژه که صفوف احزاب کمونيست در ضمن پيشرفت حوادث انقالبی از هزارها 

 را هزار پرولتر واقعی شهر و ده که ضرورت عمليات واقعًا انقالبیها و ده
 اینک .دریافته و با جان ودل به آرمان کمونيستی وفا دارند، تقویت خواهد شد

از جنبش  هااپورتونيستى  بر انداختن سلطه.بزرگی در برابر ماستى وظيفه
ى  آنان در انظار زحمت کشان همهذکمونيستی جهانی، افشاء آنان، تخریب نفو

   .بگيردرا ها جای زبالهها باید چنان کرد که شعله .کشورها
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قطعی می ى جزم در لحظهدليری و عزم انقالبی نه فقط مستلزم ى مبارزه
پر شکيب و مداوم، بدون ثبات آهنين، ى اشد بلکه موفقيت آن بدون کار روزانهب

که بر اى نخستين ضربه. خونسردانه و منطقی غير ممکن استى بدون محاسبه
تاریخی و قهرمانی بزرگ  اىوارد آمد، به هر شکل که بود، واقعهها تاپورتونيس

چين و آلبانی که به این مناسبت از آزمایش هاى خلق. انقالبی به شمار می آید
پرولترهای جهانند و ى دشواری گذشتند، سزاوار سپاس گزاری و تحسين همه

اینک ها  اما اپورتونيست.ثابت قدمی آنها در طی قرون باقی خواهد ماندى خاطره
ند که اانائی و توانائی خویش را به کار انداحتهدى نيروهای خویش، همهى کليه

زحمت کشان هاى مارکسيسم انقالبی را از اعتبار بياندازند و نگذارند که به دل
 البی قاستراتژی عمومی انى در چنين شرایطی ما باید نه فقط در زمينه. راه یابد

بلکه ) در این زمينه از همان آغازبا شکست روبرو شد ها ُمدعيات اپورتونيست( 
 برای آن که تاکتيک .پيشی گيریمها تاکتيک بر اپورتونيستى هم چنين در زمينه

انقالبی ما فقط به فداکاری منحصر نباشد باید ماهيت این تاکتيک را روشن و 
  .دقيق معين کنيم

در حقيقت موقعی که مسائل مربوط . در این جا نيز لنين به کمک ما می آید
جهانی را تحليل می کنيم باید این نکته را روشن سازیم انقالبی به مقياس به تحول 

جهانی به وجه شگفت انگيزی شبيه آن تناسب ى که امروز تناسب قوا در عرصه
. انقالب کبير سوسياليستی اکتبرموجود بودى  در آستانه روسيه درقوائی است که

بورژازی بزرگ و .  اصلی در برابر ما هستندىامروز نيز همان سه طبقه
خرده بورژوازی ى  در آنتاگونيسم قرار دارند، و تودهلتاریا، که با یک دیگرپرو

دهقانی که به اعلی درجه انقالبی است ولی کم تر از پرولتاریا ثابت قدم و پيگير 
جهانی، تعریف جغرافيائی پيدا کرده ى  امروز تقسيم طبقاتی در عرصه.است

 بورژوازی بزرگ با .فته استجغرافيائی انتساب یاى یعنی هر طبقه با یک ناحيه
کشورهای امپریاليستی، پرولتاریا با کشورهای سوسياليستی، خرده بورژازی با 

به ما خواهند گفت که . کشورهای در راه آزادی در آسيا، آفریقا و آمریکای التين
 ولی ما چنان .نيز مناسبات طبقاتی داخلی وجود داردها در هر یک از این قسمت

این که در داخل هر . واهيم داد، این مطلب را فراموش نمی کنيمکه بعدًا نشان خ
مناسبات ى قسمت مناسبات طبقاتی وجود دارد اهميت تحليل عمومی ما را درباره

انقالبی ميتوانند هاى مارکسيست. بين المللی از بين نمی بردى طبقاتی در عرصه
ه در جستجو باشند زیرا  دليلی ندارد که آنها با چشم بست.دليرانه به جلو نگاه کنند

که در مراحل اى پرولتاریا، تجربهى عظيم بيش از صد سال مبارزهى که تجربه
بزرگ ترین متفکران بشریت یعنی مارکس و لنين مورد ى مختلف به وسيله

  .بررسی قرار گرفته و تعميم داده شده است، در دسترس آنهاست
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که کاميابی انقالب صحيح از این تجربه باید توجه داشت ى برای استفاده
و آن شرط واحد . تبر و انقالب جهانی آینده موکول به شرط واحدی بود و هستاک

دموکراتيک دهقانی را به خود جلب نموده هاى این است که پرولتاریا بتواند توده
امروز مهم . از بورژوازی جدا سازد و آنها را در نبرد انقالبی متشکل گرداند

سوسياليستی نسبت به هاى ارت است از روش دولتاین مسئله عبى ترین جنبه
 آسيا، آفریقا و آمریکای التين که برای رهائی ملی و اجتمائی خویش هاىخلق

که موضع آشکارای ضد لنينی دارند، ها در این مورد اپورتونيست. پيکار ميکنند
شکی نيست که کشورهای سوسياليستی . دبزرگی بر ما وارد آوردنى لطمه

آمریکای التين کمک آسيا، آفریقا و ى اید به کشورهای آزاد شدهميتوانند و ب
و در عين حال ما به هيچ وجه نباید تبليغات کمونيستی خود را بر آنها . برسانند

و احزاب دهقانی ها تحميل کنيم همان طور که لنين چنين تحميلی را بر توده
ى شان با تجربهئی که آزاد ميشوند باید خودها خلق.ز روا نمی داشتگروسيه هر

ولی این به آن معنا نيست . خویش به ضرورت تکامل سوسياليستی ایمان بياورند
  .رند و به هر کس اعتماد کنندبـبميتوانند اصل طبقاتی را از یاد ها که کمونيست

      ند و با اکشورهای آسيا، آفریقا و آمریکای التين که در راه آزادی
ى ند خودشان به صورت عرصهار تضادبزرگ ترین کشورهای سرمایه داری د

   بورژوائی در هاى و گرایشاى دموکراتيک تودههاى پيکار سهمگين گرایش
در این . هيچ گاه نباید در این زمينه گرفتار پندار باشندها کمونيست. می آیند

ن تر و به پایان ُبردن آن دشوارتر اکشورها نيز مانند روسيه، شروع انقالب آس
  .است

قعيت به ما کمک ميکند که دورنمای جنبش انقالبی را در درک این وا
در این جا . بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری با صحت بيشتر ارزیابی کنيم

هر . مایه داری است نباید بدبينی به خود راه دهيمراگر چه سر و کار ما با ِدژ س
دی به آسيا، آفریقا و آمریکای التين از وابستگی سياسی و اقتصاهاى چه خلق
بزرگ امپریاليستی دورتر شوند، سرمایه داری آمریکا، اروپا و نيز هاى دولت

استراليا بيشتر حس خواهند کرد که زمين زیر پایشان می لرزد، تضادهای 
درونی آنها بيشتر آنها را خواهد خائيد، جنبش انقالبی در بزرگ ترین کشورهای 

نون ميتوان از پایان آن رونق  از هم اک.سرمایه داری تکامل بيشتر خواهد یافت
اقتصادی کشورهای سرمایه داری که پس از جنگ دوم جهانی پيش آمد، سخن 

امواج عظيم . ان عمومی در افق اقتصاد سرمایه داری نمودار ميشودربح. گفت
انقالبی آینده مژده هاى اعتصابات که در کشورهای سرمایه داری ميغّرد از توفان

استراليا باید آماده باشند که در رأس ، آمریکا و اروپاهاى  کمونيست.ميدهد
جدا شوند و ها خيزش انقالبی قرار گيرند، و به این منظور باید از اپورتونيست

 مسلمًا احزابی نظير حزب کمونيست استراليا که به .شکل مناسب به خود بگيرند
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حمت کشان کشورهای سرمایه داری را در زرهبری ميشود  هيـلرفيق ى وسيله
عجالتًا پرولتاریای کشورهای بزرگ . بردهای انقالبی آینده رهبری خواهند کردن

آسيا، آفریقا و آمریکای هاى خلقهاى د بيشتر از تودهوسرمایه داری در حرکت خ
ى ولی آن گاه که این پرولتاریا به پاخيزد، لحظه. التين با دشواری روبرو است

هاى ه این جهت کمونيستب.  خواهد رسيداسرمایه داری فرى واپسين سلطه
کشورهای سرمایه داری باید دليرانه به جلو نگاه کنند و رسالت تاریخی بزرگ 

کنونی بر ى  هر اندازه اتخاذ سياست انقالبی پيگير در لحظه.خویش را دریابند
که آنها را از هر سو ها دشوار باشد، هر اندازه اپورتونيستها این کمونيست
که بر دوش آنهاست به همان اندازه اى  باشند، وظيفهند، تفوق داشتهااحاطه کرده

  .مهم تر و پر افتخارتر و پيروزی آنها به همان اندازه درخشان تر خواهد بود
اینک پس از ارزیابی دور نمای جنبش انقالبی جهانی می توانيم ئأئيد کنيم 

به ما در دورانی به سر می بریم که . که این دور نماها بزرگ تر از هميشه است
هاى اینک به تدریج جریان. به کمونيسم ميرسدها راهى همه  مولوتوفى گفته

 مصائبی .جنبش انقالبی در هم می آميزد و به صورت سياسی عظيم در می آید
وارد شود هر قدر فرساینده باشد، تضادهای ها که ممکن است بر ما کمونيست

د هر قدر زیاد باشد ئی که امکان بروز در جنبش کمونيستی دارهادرونی و افراط
نباید از تضادها . ، هواداران دیالکتيک را از جای بدر نخواهند ُبردهامارکسيست

متضادها دو مشت . نباید از افراط ترسيد. بدون اینها تکامل ميسر نميشود. ترسيد
   .آنها راه خود را می گشایدى ند که تاریخ به وسيلهاتاریخ

 بکوشيم که اعمالمان منطقی باشد و آیا این به آن معنی است که ما نباید
ى انقالبی به طریقههاى مستقيمًا به هدف برسد، ما نباید بکوشيم که انرژی

عقالئی مصرف شود و در حل مسائلی که اهميت اصولی دارد پيگير باشيم؟  
درست در این موقع که باید برای آخرین نبرد با سرمایه داری آماده شد نيروهای 

خویش را تابع ى د یک مشت به  هم فشرده باشند و منافع جداگانهانقالبی باید مانن
غالبًا به رفقای چينی و آلبانی مالمت ميشود . واحد گردانندى هدف واحد و اراده

ئوتسه دون بود که در اولی این رفيق م. که نقش اتحاد شوروی را در نمی یابند
وراها در جنبش جلسات مسکو به ویژه پيشنهاد کرد که موقعيت رهبری کشور ش

تمام کوشش خویش را ها مارکسيست ــ لنينيست. تأکيد شودکمونيستی جهانی 
از آن گاه که حيثيت، . اما هر چيزی حدی دارد. این سمت ميگردانندى متوجه

قدرت مادی و ایدئولوژیک کشور شوروی مطلقًا و تمامًا به صورت افزار تثبيت 
ت، جدا ساختن انقالبيون حقيقی از رویزیونيسم در جنبش کمونيستی در آمده اس

رهبری کنونی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی امری اجتناب ناپذیر است، 
زمانی بود که انقالب روسيه، ميدان نبرد را برای . ضرورت ناُگوار است

زمانی . کشورها به قيمت تلفات بی شمار در دست گرفته بودى پرولترهای همه
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اینک . قالبی بزرگ قرن بيستم را به پيش ميبردبود که وی پرچم نبردهای ان
و .  کمک اتحاد شوروی بيایدالب روسيه، بهقجنبش کمونيستی باید به کمک ان

حزب کمونيست هاى برای این کار اعالم آشکار ارتداد سرکردگان رویزیونيست
چنين تقاضائی .شوروی و تقاضای آشکار برکناری آنها از رهبری کافی است

 زحمت کشان .ظيم و تکامل جنبش کمونيستی جهانی خواهد بودقدرت عى نشانه
هم دردی انقالبی تلقی خواهند کرد ى چنين تقاضائی را به منزلهاتحاد شوروی 

 شوروی را به عنوان نخستين ِدژ انترناسيونال اتحادپيوسته ها زیرا که شوروی
  .نداکمونيست به شمار آورده

زیونيست حزب کمونيست شکی نيست که منفرد ساختن سرکردگان روی
شوروی از صفوف احزاب کمونيست، آنان را حتی در داخل کشور شوروی به 

زیرا که باند رویزیونيست کشور شوروی فقط در اثر . کلی ناتوان خواهد ساخت
این امر بر جای مانده که خلق شوروی، اگر چه به خوبی از ماهيت خود خواهانه 

شدید ى باشد، ضرورت مبارزهبا خبر  بوروکراسی شوروی به خوبیى و پوسيده
 اگر چنين آگاهی به خلق شوروی داده .و بی امان و تا پایان را در نيافته است

در وضعيت فالکت آوری خواهند افتاد زیرا که آنها در ها شود رویزیونيست
کشوری مانند اتحاد شوروی یک ساعت هم نمی توانند به زور اسلحه بر جای 

  .بمانند
واقعًا در اتحاد شوروی ها ينی سرنگون ساختن رویزیونيستآیا شرایط ع

  وجود دارد؟
سایر کشورها تمایالت و زندگی زحمت کشان شوروی را هاى کمونيست

از نزدیک نمی شناسند و افکار عمومی را فقط از روی مطبوعات قضاوت 
مثًال ( ميکنند و از این جهت ممکن است به قدرت تمایالت رویزیونيستی 

سایر هاى  کمونيست.ُپر بها دهند) خرده بورژوایانه ادبيات ما اى هخائیژاژ
ئی است که در سطح شنا ميکنند و هر قدر که هاکشورها باید بدانند که اینها زباله

سرنوشت اتحاد شوروی در . شنا کنند نمی توانند سرنوشت جریان را تعيين نمایند
ست ساده است و آنها کمونيها دست کارگران و دهقانان است، در دست ميليون

در انتقاد از ها  باید در نظر داشت که رویزیونيست.حرف خود را خواهند زد
استالين درست نشانه گيری کردند و به پيروزی موقت نائل آمدند زیرا که انتقاد 
آنها عظمت و شرافت خلق را بر می انگيخت، همان صفاتی که خلق ما را به 

 اما حتی در چنين .بزرگ رهنمون شدى هابزرگ و پيروزیهاى سوی قهرمانی
کارگر اتحاد شوروی متزلزل نشد و در دام پرووکاسيون ى شرایطی هم طبقه

حد ندارد و فقط نبودن ها او نسبت به رویزیونيستى  کينه.نيفتادها رویزیونيست
 دهقانان شوروی به .مشخص عمل عجالتًا باعث خلع سالح او شده استى برنامه

 آنان در آغاز .دست می زنندها  شدید تری با رویزیونيستمخالفت رور به روز
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به الف و گزاف خروشچف روی موافقت نشان دادند ولی به زودی در یافتند که 
بحران کشاورزی شوروی را با هيچ اقدام    . ندادر عمل ناتوانها رویزیونيست

روبرو واقعيت این است که ما با بایکوت یک طبقه . نيم بندی نمی توان رفع کرد
  و فقط سياست واقعًا انقالبی و واقعًا دموکراتيِک دیکتاتوری پرولتاریا هستيم

  .دور نمای آینده را به روی دهقانان خواهد گشود
برای . شک نيست که این کارها به خودی خود صورت نخواهد گرفت

. سرنگون ساختن نظام بورکراتيک در شوروی باید انقالبيون را متشکل ساخت
اینک حزب . زمان حزب پرولتری راهی است که در برابر ماستتجدید سا

ى لهزکمونيست شوروی به صورت سازمانی به کلی صوری در آمده، به من
مسلمًا . دموکراتيک می بخشدى چهرهها بوروکراتى لطهُسپوششی است که به 

اتحاد شوروی ) بلشویک (  همان حزب کمونيست ،حزب جدیِد واقعًا پرولتری
ند با اکسانی که حاضرى کليه. که تجدید سازمان خواهد یافتخواهد بود 

وقت آن فرا رسيده . کراسی مبارزه کنند باید مصممانه در این راه گام گذارندوبور
) بلشویک ( حزب کمونيست ى و پراکندهدد ـمتعهاى سازمان دادن حوزه. است

ان اتحاد شوروی و سپس در آميختن آنها با یک دیگر به صورت جریان جوش
اینست راهی که باید . را از پيش بر داردها نيرومندی که بوروکرات

) بلشویک ( حزب کمونيست هاى فعاليت حوزه. شوروی بپيمانندهاى کمونيست
واقعًا پارتيزانی ى آنها باید صورت مبارزهى هاکتااتحاد شوروی، شعارها و تر

آیا الزم . اختسوزان سها باید زمين را در زیر پای بوروکرات. به خود بگيرد
در ها  قهرمانانی زائيده خواهند شد؟  رویزیونيستاست بگوئيم که در این مبارزه
خود و در اثر بی اعتمادی به مردم، چيز دیگری ى اثر بی خصلتی بورژوایانه

ولی قهرمانی و درست کاری . جز اصل ذینفعی مادی در این جهان نمی بينند
از برادران ما در محيط رنجبار برخی . کمونيستی خلق ما بی پایان است

اما اگر به آنها . کراتيک گرفتار اختناق ميشوند و از بين ميروندوپوسيدگی بور
) بلشویک ( حزب کمونيست هاى سلول. راه نشان داده شود، معجز خواهند کرد

هر چه کم شمار و ناتوان باشد، سازمان دهندگان آنها باید اتحاد شوروی در آغاز 
ها جای تردید نيست که تعقيب کمونيست. خی این ابتکار توجه کنندبه اهميت تاری

     را به مقابله با هم ها کراتوو بورها خواهد شد و تودهها موجب بيداری توده
  .را ندارداى ولی بوروکراسی تاب چنين مقابله. وا خواهد داشت

وقتی که .  ممکن است نزدیک باشدهادر هر حال پایان کار رویزیونيست
محروم شوند سرنگونی ها از هر گونه پشتيبانی فعال کمونيستها یونيسترویز

 به ویژه که بسياری از .آنها به دست نيروهای وفادار خلق ميسر خواهد گردید
بر استالين ها رویزیونيستى ئی که فریب خوردند و در موقع حملههاکمونيست

ر که در عهد همان طو. نداضعف به خرج دادند اینک اشتباه خویش را دریافته
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 به ناتوانی خویش در ُربسپيرپس از اعدام  ٧چپهاى انقالب فرانسه ژیروندن
برابر ارتجاع پی بردند، بخشی از رهبران حزب کمونيست شوروی نيز پس از 

را در مقياس جهانی مشاهده کردند " کيش شخصيت "  آن که نتایج انتقاد از 
به کادرهای نظامی شوروی که ما می توانيم . عمق انحطاط خویش را دریافتند

ها استالين هستند و بهتر از هر کس بر خطر هالکتی که رویزیونيستى پرورده
هر کس که . اتحاد شوروی پيش آوردند وقوف دارند، بسيار اميدوار باشيمبرای 

دلش به ندای انقالب پاسخ ميگوید، هر کس در باطن از کمونيسم روی بر نتافته 
کامًال افشاء نشده بودند همکاری با ها وقتی که رویزیونيستاست باید بداند که تا 

آنها فقط اشتباه بود ولی اینک همکاری با آنها همدستی با جنایات آنها بر ضد خلق 
و سپس قرار دادن بوروکراسی در ميان ها سرنگون ساختن رویزیونيست. است

هاى يستکمونى هاین است وظيف. دولت و خلق، چنان که در ميان چکش و سندان
را باید از بين ها به هيچ وجه صحبت بر سر آن نيست که بوروکرات. شوروی

بی رحمانه نابود ساخت که در برابر فقط باید آنهائی را .  به هيچ وجه. برد
کارگر اتحاد ى طبقه. پيروزی دموکراسی صریحًا به مقاومت دست می زنند

ه به بوروکراسی شوروی پس از آن که قدرت را به دست گرفت، الزم است ک
آن چه را که از خلق به تاراج ُبرده ى زمام بزند و وی را مجبور سازد که کليه

ئی را که در اثر هااست با کار خود به وی باز گرداند و معلومات و خبرگی
الزم است که .  مردم به دست آورده است در خدمت خلق به کار َبرددسترنج

خلق باشد، با تمایالت و ى رادهرهبری عمومی سياسی و اقتصادی بر طبق ا
کمونيستی،  شک نيست که چنين سياستی انقالبی، .توقعات وی بخواند

به طوری که زحمت کشان سراسر جهان بتوانند . انترناسيوناليست خواهد بود
  . این سياست ماست: بگویند

زنده باد پرچم سرخ مقدس ما، پرچم انقالب سوسياليستی، 
  .و استالينپرچم مارکس، انگلس، لنين 

می کوشند بر این پرچم لجن بپاشند هم چنان پاک ها با آن که رویزیونيست
می کوشند این پرچم را تا سطح خویش ها و بی لکه است با آن که رویزیونيست

افتخار بر . تنزل دهند، نيروهائی در جهان هستند که آن را در اوج نگه ميدارند
                                                           

 قدم به ١٧٨٩از اکتبر ها ژاکوبن. دو جناح در انقالب فرانسه بودندها و ژاکوبنها  ــ  ژیروندن٧
فاع نجات ملی و از ُربسپير تا آخر دى عرصه گذاشتند و در برابر دشمنان انقالب بورژوازی از کميته

در سال . نيز ضعف به خرج داد و ُربسپير را رها کردها در این مبارزه جناح چپ ژیروندن. ردندک
هاى ژیروندن" را ها و منشویک" سوسيال دموکراسی هاى ژاکوبن" را ها  لنين بلشویک١٩٠٥

منظور ما از تشبيه فقط توضيح این مطلب « : می ناميد و چنين توضيح ميداد" سوسيال دموکراسی 
هستند ها مترقی قرن بيستم یعنی نمایندگان پرولتاریا که سوسيال دموکراتى است که نمایندگان طبقه
مترقی قرن هجدهم یعنی نمایندگان بورژوازی به دو جناح اپورتونيستی و ى مانند نمایندگان طبقه
  .ها » و ژاکوبنها ژیروندن. انقالبی تقسيم ميشوند
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ر فراز ميهن سوسياليسم به اهتزاز در پرچم بار دیگر ب که این اى   لحظه!آنها 
  .آید نزدیک است

  
  .زنده باد حزب کمونيست بلشویک اتحاد شوروی

  
 در روسيه بلشویسم مانند: دوستان و دشمنان ما در سراسر جهان بدانند که 

 خوب ميدانيم وظائفی که در هاما بلشویک.  سمندر از خاکستر خود زنده ميشود
  . ولی ما تاب مرگ و شکنجه را خواهيم داشت. برابر ماست چقدر بغرنج است

  
  .لنين با ماستى اندیشه

  
   .استالين با ماستى اراده

  
  . قلِب بزرگ خلق ما با ماست

  
  .    لبه ناپذیریمغما 

   
   
     


