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۱ 

  مقدمه
        
رفرميستي حزب _به نقد و بررسي جريان بورژوا شايد از ديدگاه برخي، وارد شدن      
ي مورخين و  ها، به اندازه کافي به وسيله ، زياد ضرورت نداشته باشد، زيرا به نظر آن۱توده

ي زواياي پنهان و مخفي آن برمال  جانبه قرار گرفته و همه منتقدين برجسته مورد نقد همه
با ، ايم دهکريي ن هم کشف تازهيي درست است، چون ما  اين نظر تا اندازه. شده است
ي  ي منافع طبقه اسناد و مدارک نشر يافته، از منظري مارکسي و از زاويه همين استفاده از

يم تا نسل جوان، ا هادد را مورد نقد و بررسي قرار   کارگر، اعمال و کردار سران حزب توده
  .فاسدترين حزب تاريخ معاصر ايران را بشناسند

هاي جديد،  نسل. کنند و بازتوليد مي  واره خود را توليد ها هم ؛ انساناز طرف ديگر      
تا دريابند که  ،احتياج به اين دارند که سرگذشت آبا و اجداد خود را بدانند

هاي  ها و ضعف ها چه بوده است؟ دچار چه نقطه قوت آوردهاي خوب و بد آن دست
هاي اقتصادي و  گرفتاري  وعسبب چه ن» ها خيانت«اند؟ آن خطاها و آن  فاحشي شده

ها روا  هايي که بر آن ها و نابساماني حقوقي بي  ي ها شده است؟ آيا همه اجتماعي براي آن
سال است به  ۱۲۰شود، ريشه در گذشته ندارد؟ چرا ساکنين اين سرزمين بيش از  داشته مي

هر بار نه اند، اما  اشکال مختلف براي کسب حقوق اجتماعي خود، دست به مبارزه برده
حقوق . اند که مقداري هم متحمل دنده عقب شده د، بلان هتنها رو به جلو حرکت نکرد

يابي به آن براي  است که دست بورژوايي  ي طبقاتي شهروندي يکي از الزامات جامعه
توانست فضاي بازسياسي  ي ما نمي چرا؟ آيا جامعه. ها، به آرزو تبديل شده است آن
يابي به حقوق  را با هوشياري و درايت الزم و در جهت دست ۱۳۲۷تا  ۱۳۲۰هاي  سال

                                                 
ي کارگران و قربانيان استثمار  کليه«: را چنين تعريف کرد» ها توده«دوم کمينترن  کنگره-۱

تر در معرض  اند و بيش تر روشن شده يافته و کم تر سازمان کمهايي که  ، به ويژه آن داري سرمايه
 )۲۲۷: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(».تر به سازمان دسترسي دارند ستم هستند و کم



۲ 

آيا شرايط انقالبي مرداد  نهادينه نمايد؟  ، آن را در جامعهنه حقوق سوسياليستي بورژوايي
توانست سبب سرنگوني سلطنت و برپايي جمهوري بورژوايي از نوع غربي آن  ، نمي۱۳۳۲
، فضاي باز سياسي ۱۳۲۷بهمن  ۱۵ستي با عمل تروري  آيا اين حزب توده نبود که شود؟

عامل اصلي   هفت ساله را از بين برد و سبب ايجاد ديکتاتوري شاه گرديد؟ آيا حزب توده
ها، طي طريق نقد، پاسخ  اين پرسش است؟ به نبوده  تاکنون» مردم«ي ها حقوقي بي  ي همه

  .داد خواهيم
گي  اريخي، جزء ضروريات زندهي ت ي حافظه دانيم که دانستن و تقويت روزانه مي      

. استافزايش يافته نسبت به قديم   امروزي است، زيرا سرعت حرکت ديالکتيکي جامعه
شود روز به روز  در نتيجه ندانستن سرگذشت واقعي گذشته نياکان خود، سبب مي

هاي  بايد از تجربهدر نتيجه . يابد گي ما نسبت به جوامع ديگر افزايش  مانده ي عقب فاصله
 بلندو گان درس آموخت که آگاهانه و تدريجي قدم برداشتن، بهتر از کورکورانه  گذشته

يي درخشان و شفاف، هيچ راهي نيست، جزء  يابي به آينده براي دست. برداشتن است گام
که تاريخ گذشته اجدا خود را مطالعه نماييم، نقد کنيم و حقايق دروني آن را که زير  اين

ها پرتوهاي  وغ، مدفون و پنهان شده است، بيرون آوريم و بر آنخروارها جعليات و در
   .گي خود قرار دهند تابانيم تا ديگران هم آن را مشاهده کنند، به خوانند و سرلوحه زنده نور به 

شکست جهاني  ،بهزاد کاظمي زنده يادي  به گفتهاما حزب توده چرا به وجود آمد؟       
، ۱۹۲۳، ۱۹۲۱، ۱۹۱۸شکست سه انقالب پي در پي  جنبش کارگري سوسياليستي که با

و اعتصاب عمومي ) ۱۹۲۷- ۱۹۲۵(آلمان شروع شده بود، با شکست انقالب چين 
که سرانجام . ها دخيل بود، تکميل گرديد در شکست آن ۲که استالينيسم) ۱۹۲۶(انگلستان 

                                                 
بنابراين . است» آگاهي کاذب«يا » واقعيت وارونه شده«، ايدئولوژي يعني مارکسي از ديدگاه -  ۲

ي مقابل  درست نقطه» .علم شرايط رهايي پرولتاريا است«که  لمارکسيسم ايدئولوژي نيست، ب
هاي  و مائويسم و ايسم استالينيسماما  .و با آن بيگانه و در تضاد است است ايدئولوژي بورژوايي

ي کارگر جهاني را وارونه جلوه  اجتماعي طبقه  گي هاي زنده ، چون واقعيتنيز ها ديگر مشابه اين
 .گردند ميئولوژي  دهند، شامل ايده مي
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انقالب ، ميخ نهايي انحطاط به تابوت ۱۹۲۸با برگذاري کنگره ششم کمينترن در سال 
هم در چنين  انقالب جهاني يا همان انترناسيوناليسم پرولتاريايياکتبر روسيه کوبيد، و 

اما مبارزه . شرايطي توسط دو جريان ضد مارکسي استالينيسم و مائويسم شکست خورد
تواند از بين برود تا زماني که نظام  طبقاتي که جزء ذات جوامع طبقاتي است نمي

ها  خانماني ميليون ليستي نئوليبرالي مشغول تخريب محيط زيست و بيامپريا  داري سرمايه
آغاز شکست انقالب   ي در هنگامه. گان نيروي کار در سراسر جهان است نفر از فروشنده
، تولد يافت و به تدريج شروع به ساختن احزاب ۱۹۲۱در سال  استالينيسمجهاني بود که 

توانست  بنابراين نمي. انديشيد مستقل مي جناح چپ حزب کمونيست ايران. کرد» برادر«
پس با شروع جنگ جهاني دوم و تصرف شمال ايران . را برآورده سازد استالينيسماميال 

آموز دم و دستگاه  الزم براي ساختن احزاب و دستجات دست  ي توسط شوروي زمينه
  .فراهم شد استالينيسم

 همان حقيقت در شوروي، به بستهوا احزاب ساير و توده حزب« کاظمي بهزاد ي گفته به
 ماموريت کمينترن رسمي انحالل از پيش سال دو از استالين، فرمان به که بودند يي جبهه

 فعاليت فاشيسم، عليه ملي، واحد اردوگاه در »مترقي« نيروهاي کردن متحد براي داشتند
 و مذهبي دافرا کار، آغاز همان از ضدفاشيستي ي جبهه يک عنوان به توده حزب .کنند
 يي چهره اسکندري ميرزا سليمان ها آن ميان در .کرد جمع خود دور به را گرايان ملي

 از وي .شد برگزيده توده حزب رهبر نخستين عنوان به علت همين به و بود شده شناخته
 را )فرهنگ(معارف وزير سمت مدتي براي رضاشاه ي هنکابي در و بود قاجار گان شاهزاده

 همين به و بود عبادت موازين مراعي و معتقد مسلماني ميرزا سليمان .ودب گرفته عهده به
 معروف ي جمله اين وي .داشت مخالفت "شديدا حزب آن در زنان شرکت با جهت

 للظالم کن :بود کرده انتخاب توده حزب ي اوليه شعار عنوان به را شيعيان امام نخستين
 مالکان گان، شاهزاده از متشکل ترکيبي توده حزب رهبران ساير ".عونا للمظلوم و "خصما

 تهيه طرز و گي  گونه چه )۱۲۳:دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي:کاظمي بهزاد( ».بودند داران سرمايه و
  .نوشت خواهيم را توده حزب
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ي  يعني در حقيقت حزب توده براساس تامين منافع اقتصادي، سياسي، اجتماعي روسيه      
اش، ساخته و پرداخته  ي ماموران امنيتي مستقيم خود او به وسيله استاليني و به دستور

گذاري  ي بهزاد کاظمي حزب توده بر مبناي اصول اساسي زير پايه به گفته. گرديده است
از برنامه کمونيستي و مارکسيسم به کلي مبرا . ۲. بايد حزبي رسمي و قانوني باشد. ۱: شد

تان و آمريکا در مقابل آلمان، ايتاليا و ژاپن دفاع در تبليغات از شوروي، انگلس. ۳. باشد
تواند از اشخاص سرشناس هيئت حاکمه که داراي القاب تشريفاتي يا  هرچه مي. ۴. کند

فعاليت حزبي، . ۵.داران استفاده کند و سرمايه) ها ها و سلطنه از قبيل دوله(رسمي هستند 
و صنايع نفت جنوب صدمه بزند و از سازي  هاي اسلحه نبايد به منافع متفقين در کارخانه

  )۱۰۵:پيشين(. جا جلوگيري کند هاي کارگري در آن ايجاد اتحاديه
ها و  تاکنون، برخالف نظر مائويست ۱۳۲۰اش در سال  حزب توده از ابتداي تشکيل      

مرداد  ۲۸ي حزب توده را تا مقطع کودتاي  دهقاني، که کارنامه  برخي ديگر مانند اشرف
ي  ي درخشاني به نفع طبقه اش، کارنامه دانند، در هيچ مقطعي از تاريخ مي! ک، پا۱۳۳۲
تنها برگزاري چندين . نداشته و ندارد ما  ي طبقاتي جامعه کشان و ديگر زحمت  کارگر

و آن هم به خاطر  ،، در مناطق مختلف کشورحزب تودهاعتصاب کارگري در زير چتر 
ران اتالش اعضا و هواد ي در نتيجهکه کارگر ايران، ،  ي طبقه منافع نه ، تامين منافع ارباب
ي اجتماعي براي  تواند وجهه گرفته است، نمي صورت ميحزب کار  صادق و درست
  . ايجاد کند  سران حزب توده

واره خود را  ها، هم ها و اکثريتي ها، مائويست يي مدافعين استالينيسم در ايران؛ توده      
داند  ها، بهتر مي آن  ي اما حزب توده به عنوان پدر بزرگ همه. کنند مي  و باز توليد  توليد

اين جريان کهنه ارتجاع، در دنياي واقعي و . و بازتوليد نمايد  گونه خود را توليد که چه
گاني که در زمان حيات،  مرده. گان خود هستند کردن مرده شدت مشغول زنده  مجازي به

ها احسان طبري، کيانوري، عبدالصمد کامبخش و  نفاسدين و مزدوراني بيش نبودند؛ آ
و ! ، آزادمنش!، آزادانديش!ديگر سران تواب و غيرتواب کميته مرکزي را فيلسوف

ي بسياري  ي بسيار سياه سران حزب توده، هنوز هم عده با وجود کارنامه. نامند مي! اديب
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بنابراين حزب  .داري نمايند ها جانب شوند که به طور آگاهانه يا ناآگاهانه، از آن پيدا مي
درست است که تشکيالت در . نيست» مرده«توده برخالف نظر و ديدگاه برخي، جرياني 

ذهن بسياري کاشته شده   ي هاست در گوشه ها سال يي ندارد، اما فرهنگ توده  داخل جامعه
  ! ها هم از بين رفتني نيست گي و به اين ساده

اعضاي " ا فقط متوجه سران حزب توده، مخصوصاالزم است گفته باشيم، نقد م      
باشد و به هيچ عنوان  اش مي ي مرکزي و هيئت اجرايي اين حزب در طول حيات کميته

  .گردد اعضا و هواداران رده پايين اين حزب را شامل نمي
  

  ن.سهراب
  ۱۳۹۹آبان 
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  واقعيت و نمود
        
. برند را زياد به کار مي» ظاهر و باطن«روزمره دو مقوله   گي در زنده» مردم«بسياري از       

هاي  يکي از گفته! اند و همين است که هست ها ظاهر و باطن بر هم منطبق از نظر آن
در حالي که چنين نيست زيرا » .ظاهر و باطن همين است« : مشهور دالالن مسکن اين است

درون ساختمان بايد . خريدار خبري از نحوه ساخت اسکلت دروني اين ساختمان را ندارد
  .جا علم و شناخت علمي الزم است اين. را شناخت تا توانست انتخاب درست کرد

ها را در  خواهد آن است و مي) Facts(ها  وجو و کشف واقعيت علم فقط جست«      
. علمي نام دارد) Law(يا قانون ) Theory(الگوهايي از مفاهيم جاي دهد که تئوري 

گويد که چيزها  مي توصيفي است نه دستوري يعني نميهاي عل روشن است که قانون
گونه خواهند  چه" گونه هستند و احيانا گويد که چيزها چه که مي گونه بايد باشند بل چه
  )۱۱:ابعاد انساني نوع آدمي:محمود بهزاد(. بود

. است) واقعيت و نمود(ي واقعي و ظاهري يي داراي دو چهره دانيم هر پديده مي      
که بتوان يک  براي اين. گويند ي دروني و يا ذاتي هم مي واقعي را گاهي چهرهي  چهره

ي  چهره" را شناخت، عالوه بر توجه به چهره ظاهري، بايد حتما]  حزب توده[پديده 
توان گروه  آيا با مشاهده ظاهري به خون فردي مي. شناخت" دروني آن پديده را نيز دقيقا

شکافتن و بررسي علمي دقيق درون هر   بنابراين. جهو خون او را تشخيص داد؟ به هيچ
دارد که  بيان مي  مارکس در اين رابطه. است  يي تنها طريق شناخت علمي هر پديده پديده

خواهيم ذات و درون  مي. اگر ظاهر پديده با درون آن منطبق بود، ديگر نيازي به علم نبود
در مقطع " تا ثابت کنيم فرضا. سازيمپيکر فاسدي را بشکافيم و فساد دروني آن را عيان 

که  ي کارگر ايران نه رژيم شاه و يا کشورهاي خارجي، بل ، دشمن طبقه۱۳۲۷تا  ۱۳۲۰
  .بوده است  حزب توده

يي در درجه نخست به نيروهاي خالق و  از طرفي سير پيشرفت و تکامل هر جامعه      
گيرند  درجه دوم اهميت قرار مي نيروهاي خارجي در. گي دارد بسته  آگاه درون آن جامعه
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زماني که فرهنگ . را تند و يا کند نمايند  تواند؛ سير تکاملي جامعه ها فقط مي و تاثير آن
کند و حاضر نيست فرهنگ جديد را با وجود تغيير در  مي  گي يي در گذشته زنده جامعه

گوي  پاسخ خود] فرهنگ[=مفهوم هستي،«زيرساخت اقتصادي، به پذيرد به قول گرامشي 
گيرد که در روزمرگي دست اول و با  مسايل معيني است و از واقعيتي نشات مي

هاي قديمي و اغلب بسيار دور  ي موضوع توان با تفکري که درباره گونه مي چه. اند اصالت
شکل گرفته است به زمان حال و زمان حاضر مشخصي انديشيد؟ اگر چنين شود بدين معنا 

مانيم تا موجودات انساني  تر مي مان خود هستيم و به سنگواره بيشاست که ما بيرون از ز
  )۴۳: ۸۹شماره  :مجله آدينه: آنتونيو گرامشي(» .زنده معاصر

گاه  بارش داراي پاي گي نکبت واقعيت اين است که حزب توده در مقاطعي از زنده      
ه سبب ي ظاهري حزب توده است ک فقط اين قسمت از چهره. اجتماعي بوده است

ي واقعي  در حالي که چهره! ي ذاتي او را نيز منزه و پاک جلوه دهند شود برخي چهره مي
که  براي اين  بنابراين. ي ظاهري او بوده است و ذاتي حزب توده درست، نقطه مقابل چهره

داريم، که با ميکروسکوپ به  ي واقعي حزب توده را نشان دهيم، طنزگونه بيان مي چهره
  .هاي رذالت و پستي را در آن نمايان خواهيم کرد کنيم و ژن اي آن نگاه ميه درون سلول

ي  ترين ضربه دهنده آن در ايران بوده است، بزرگ ترويج  استالينيسم که حزب توده
حزب . در ايران و جهان وارد آورده است  ي کارگر هاي اجتماعي طبقه تاريخي بر جنبش

لين و استالينيسم، همين ضربه را در داخل ايران بر به عنوان فرزند خلف استا" توده دقيقا
  .کشان وارد آورده است ي زحمت و بقيه  ي کارگر طبقه
حزب توده به عنوان معجوني بسيار خطرناک و فاسد در تاريخ اجتماعي معاصر ايران       

اين معجون بسيار رنگارنگ در طول نزديک به هشت دهه از ! حضور عيني داشته و دارد
هاي مختلفي را به خود  کرده و رنگ اش، بارها و بارها، رنگ عوض گي سراپا ننگين زنده

که تغيير  هاي ظاهري که به خود گرفته است، بدون اين ي اين رنگ همه. گرفته است
اش، يعني استالين  چون چرا حزب توده به خالق ماهيت داده باشد، منتج از يک تعهد بي

  . کار بوده است جنايت
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اجازه دست يافتن به قدرت سياسي را در طول تاريخ » ۳رفقا«ي  ب توده به فرمودهحز      
اش را نداشته است، مانند چماقي در دست استالين بوده است که با توجه به توازن  گي زنده

قواي بين شوروي از يک طرف و انگليس و آمريکا در طرف ديگر، مورد استفاده قرار 
مانند حزب توده ) احزاب برادر(هاي وابسته به او، و جريان خدمتي که استالين .گرفته است

ها قل  مائويست. اند، هيچ جريان ديگري ننموده است و ارتجاع نموده  داري به نظام سرمايه
ها نيز پيرو  هايي با حزب توده دارند، اما آن ديگر حزب توده، اگر چه از منظر فکري فرق

انجام داده و   داري استالينيسم به نفع نظام سرمايهاستالينيسم هستند، و همان کاري را که 
هاي چيني به دست  کشتار کمونيست. دهد دهد، مائويسم هم انجام داده و مي مي

  ، تنها يکي از خدمات استالين به سرمايه۱۹۲۷بورژوازي در جريان انقالب چين در سال 
  اني به نسبت و در مقايسههاي اير اما بايد واقعيت ديگري را هم بيان کرد؛ مائويست. است
ها تاکنون کردار  تري دارند، در کارنامه آن تر و روشن شان، کارنامه پاک يي ل تودهبا قُ

که عاشق » حزب رنجبران«غير از  ي حاکمه به کاري با طبقه پيشه و خدمت و هم خيانت
ل اين شايد هم يکي از دالي. حاکميت شده بود، ثبت نشده است» نه شرقي نه غربي«شعار 

حضور عيني داشته   اند، در جامعه ها، تاکنون نتوانسته يي ها مانند توده باشد که مائويست
  .باشند
رسد  ، به اوج خود مي١٩٢٨شود و در سال  ، ريخته مي١٩٢١ي استالينيسم از سال  نطفه      

و  ضد مارکسي ٤ئولوژي گردد، که با خلق ايده و به حاکميت بالمنازع استالين تبديل مي

                                                 
ي مرکزي حزب توده و ديگر مسئولين اين  اصطالحي است رايج در بين اعضاي کميته» رفقا« - ۳

شد که سياست  ها داده مي حزب که زماني دستور از طرف مقامات امنيتي و سياسي روسيه به آن
قتي يکي از و" مثال. اند کرده استفاده مي» رفقا«گونه به پيش به ببرند، از کلمه  حزب توده را چه

دانستند که اين نظر روسيه است و  همه مي. است» رفقا«اين نظر : گفت اعضاي کميته مرکزي مي
 اختيار کنند سکوتبه پذيرند و  بايد

ي مارکس،  هاي هگل که به وسيله دهد؛ مانند ايده ها را وارونه جلوه مي هايي که واقعيت ايده - ۴
هاي  ئولوژي يعني مجموعه عقايدي که واقعيت ايده. تسر و ته گردانيده شد و روي پا قرار گرف
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، اهداف ضدانقالبي و ناسيوناليستي را در پوشش تئوري »مارکسيسم لنينيسم«ضد لنيني 
براي » مارکسيسم لنينيسم«. شود به مرحله اجرا گذاشته مي» ٥سوسياليسم در يک کشور«

راني زينوويوف از کادرهاي دفترسياسي حزب  نخستين بار و بعد از مرگ لنين در سخن
بيان  ۱۹۲۴رباران گرديد، در پنجمين کنگره کمينترن در سال که بعدها توسط استالين تي

يابي استالين به  در جهت دست" ي نابجا عمال زينويوف با خلق اين مقوله. گرديد
  ي کارگر است که حزب جانشين طبقه» لنينيسم - مارکسيسم«در . کمک کرد  ش اهداف

يوسف خدمت به قول چيز در   شوند و همه هاي کارگري منحل مي گردد، تشکيالت مي
  .آيد در مي]استالين[فرعون  افتخاري

                                                                                                                 
انگلس . شود کنند ايدئولوژي ناميده مي گي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي را سر و ته مي زنده
اما . ئولوژي حاصل فراشدي آگاهانه نزد متفکر است ترديدي نيست که ايده در اين«: نويسد مي

ي آغاز بررسي مسئله  تعريف انگلس نقطهاين » .اين فراشد همراه با آگاهي کاذب است
ئولوژي پيش از هر چيز به معناي آگاهي کاذبي است که تطابقي با واقعيت  ايده. ئولوژي است ايده

فرانتس .( ي درستي کشف و بيان کند تواند واقعيت را به شيوه ندارد، آگاهي کاذبي که نمي
 ) ۱۲۳خي صئولوژي و روبنا در ماترياليسم تاري ايده: ياکوبوفسکي

ي  در قطعه.] اوضاع آن موقع مخالفت با جنگ بود[، ۱۹۱۵تر از مارس  لنين کمي پيش - ۵
» سوسياليسم در يک کشور«که بعدها در دعواي » شعار اياالت متحده اروپا«ي  معروفي از مقاله

نيز نقش خاصي داشت، وضعي را که با پيروزي انقالب پرولتاريايي فقط در يک کشور 
ناموزوني رشد اقتصادي و « :بيني کرده بود ممکن است پيش بيايد به طور کلي پيش  اريد سرمايه

شود که پيروزي سوسياليسم در  پس نتيجه مي. است  داري سياسي يکي از قوانين بالشرط سرمايه
. جداگانه  داري ميسر است، يا حتا در يک کشور سرمايه  داري ابتدا در چند کشور سرمايه

سوسياليستي خود را   داران را مصادره کرده و توليد روز اين کشور که اموال سرمايهپرولتارياي پي
کش کشورهاي  خيزد و طبقات ستم بر مي  داري سازمان داده است، بر ضد باقي جهان سرمايه

انگيزد، و در  داران بر مي ها را به شورش بر ضد سرمايه کند، و آن ديگر را به سوي خود جلب مي
» .شود ها ظاهر مي هاي آن ا نيروي مسلح بر ضد طبقات استثمارگر و دولتصورت لزوم ب

 )۶۷۳ص : جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي: کار.اچ.اي(
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ي انقالب جهاني را به بايگاني سپرد و به جاي آن  انديشه» لنينيسم -مارکسيسم«
  .ناسيوناليسم روس قرار داد

ميهن «ها با  گزيني آن حذف انترناسيوناليسم پرولتاريايي و انحالل کمينترن، و جاي      
.  گزيني آن با ديکتاتوري حزبي راهاي کارگري و جايحذف شو. و کمينفرم» کبير

. برقراري قانون ارزش و کارمزدي شديد، تحت ديکتاتوري حزبي به جاي لغو کارمزدي
گزيني جنايات استالين در داخل و خارج از شوروي، با سوسياليسم مارکس و لنين  جاي

در کشورهاي  طراحي و اجراي کودتا و دخالت. که اساس آن بر آزادي انسان است
مبدع » مارکسيسم لنينيسم«و غيره را، » اردوگاه سوسياليسم«ديگر، با توجيه گسترش 

استالين نه رهايي انسان و » مارکسيسم لنينيسم«طور کلي هدف از  به. استالين گويند
ي کارگر شوروي  گي، کشاندن طبقه که به برده گي مزدي، بل ي بشري از قيد برده جامعه

  .ستو جهان بوده ا
شناختي و   ي ي سوسياليستي چه در تبيين جامعه از انقالب مشروطيت تا کنون، انديشه      

هاي  واره نه منبعث از تبيين ي طبقاتي، هم چه در تعيين تاکتيک و استراتژي مبارزه
ي ضد سوسياليستي،  که برگرفته از انديشه ديالکتيکي مارکس و انگلس و لنين، بل

  . ي دستگاه رهبري استالين بوده است ساخته و پرداخته» مارکسيسم لنينيسم«
بورژواهاي اروپا با جنگيدن در «: نويسد مياروپا،  ۱۸۴۸هاي  لنين در ارتباط با انقالب      

سنگرهاي خياباني براي خاطر جمهوري کار را آغاز کردند؛ سپس در مهاجرت به سر 
پا زدند و به خدمت سالطين   پشت بردند، و سرانجام خائن به آزادي شدند و به انقالب

و » آموزند از تاريخ درس بي«خواهند  بورژواهاي روس هم مي. مشروطه در آمدند
خائن به " پا بزنند تا فورا به انقالب پشت" خواهند فورا ؛ مي»مراحل رشد را کوتاه کنند«

چه  هر«: کنند وگوي خصوصي کالم مسيح به يهودا را تکرار مي در گفت. آزادي گردند
اش اين است که به  ي پيروزي داند نتيجه ولي بورژوا وقتي که مي» .کني، زود بکن مي

 )۶۶: جلد يکم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(»جنگد؟ دست پرولتاريا برافتد، چرا بايد در سنگر به

زنده ياد بهزاد کاظمي با تحقيقات مبسوط و درستي که در تاريخ معاصر ايران انجام داده 
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مارکس به اين نتيجه رسيد که » :دارد که نشر يافته، بيان مي نو ساماننامه  فصل و در
انقالب آلمان نشان داد که از منظر تاريخي، بورژوازي نقش انقالبي خود را از دست داده 
است؛ يعني آن نقشي که بورژوازي در انقالب کبير فرانسه ايفا کرد و مناسبات فئودالي و 

. داران را در هم کوبيد گراي پادشاهي، اشراف و زمين امه و واپسسازوکار دستگاه خودک
ترسد تا از  تر مي به عبارت ديگر انقالب آلمان نشان داد که بورژوازي از پرولتاريا بيش

افزون بر اين، و براساس اين تجربه، مارکس به اين نظريه دست يافت . ارتجاع و فئوداليسم
قالب را به دست بگيرد، دست آخر به اردوگاه بورژوازي هم رهبري ان که اگر خرده

توان به اين نتيجه  بندي مارکس مي سان، از فرمول بدين. شود ارتجاع و بورژوازي ملحق مي
رسيد که در کشورهايي که انقالب بورژوادموکراتيک هنوز رخ نداده و تکاليف 

افتد؛  مي ولتارياپري  دموکراتيک انقالب به تاخير افتاده است، حل اين تکاليف به عهده
است که بايد از همان آغاز ] متحد و متشکل و داراي آگاهي طبقاتي[اين تنها پرولتارياي
تسخير قدرت را در دستور کار خود قرار دهد، تا عالوه ] استراتژي[برد خيزش انقالبي، راه

ک ي تاريخي دموکراتي انقالب، تکاليف به تاخير افتاده  داري بر حل تکاليف ضد سرمايه
شود که در  ، مارکس معتقد مي۱۸۴۸بر اساس تجربه انقالب . آن انقالب را نيز انجام بدهد

يي براي جلب پشتيباني و  بورژوازي برنامه  ، اگر خرده ي کارگر هاي طبقه هر دوره از مبارزه
تر، بايد  يي راديکال ي برنامه در نتيجه تحميق پرولتاريا ارائه کرد، پرولتاريا با ارائه

ي طبقاتي خود را يک گام در مسير  بورژوازي را خنثا کند و مبارزه  هاي خرده ستسيا
يي  پرولتاريا براي خنثاسازي انواع ترفندها، چاره  بنابراين. منافع تاريخي خودش پيش ببرد

  )   ۱۲و۱۱: سامان نو:بهزاد کاظمي(».دهي مستقل سياسي و تشکيالتي ندارد به جز سازمان
نئوليبرالي، افتان و خيزان،   داري جهاني، براي رهايي از چنگال سرمايه  ري کارگ طبقه      

اما براي اطمينان يافتن از درستي و . در حرکتي ديالکتيکي در حال مبارزه طبقاتي است
. که به سوسياليسم مارکس تکيه نمايد هاي خود، راهي ندارد، جز اين افق حرکت قدم

و   ها مانند حزب توده يات استاليني و حواريون آنسوسياليسم مارکس زير خروارها، جعل
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جهاني   ي کارگر و مائويسم، طبقه ۶بعد از سقوط استالينيسم. ها، پنهان شده است مائويست
داري، رها  دار مدافع سرمايه هاي نقاب هنوز هم نتوانسته است، خود را از زير بار اين جريان

به کسب نمايد، تا بتواند گريبان خود را از زير آموزد و تجر تر بي تر و بيش بايد بيش. سازد
جهاني با   داري سرمايه. استالينيسم و مائويسم آزاد کند  داري، اين دو جريان مدافع سرمايه

توانسته است " کردن اين دو جريان به عنوان سوسياليسم و کمونيسم مارکس، عمال علَم
اين دو جريان عاملين اصلي   براينبنا. تاکنون پيروز ميدان نبرد مبارزه طبقاتي باشد

جهاني به   ي کارگر طبقه. اند در يک قرن گذشته بوده  ي کارگر هاي جهاني طبقه شکست
نئوليبرالي رهايي نخواهد يافت، تا زماني که آلترناتيو   داري هيچ عنوان از چنگ سرمايه

الينيسم و مائويسم جهاني و مدافعين رنگارنگ آن مانند است  داري خود را که بديل سرمايه
ي توليد باالتر آماده  تواند خود را براي ورود به شيوه در نتيجه نمي. است، ارائه ننمايد

  .نمايد
هاي آغازين  تاثير انقالب اکتبر، و رهبري حزب بلشويک، اگر در غرب در سال      

سته آن مانند از طريق اعتبار اجتماعي انقالب پيروزمند اکتبر و رهبران برج" انقالب، عمدتا
يافت، اما در شرق  يي بازتاب عيني مي لنين و تروتسکي، از منظري رواني و انديشه

هاي ويژه، مانند  از همان آغاز انقالب، از طريق ساختن تشکيالت. گونه نبود اين
و » هاي خاور هاي کمونيست خلق دفتر مرکزي سازمان«و » ها کميسارياي امور مليت«
ي مرکزي حزب  توسط کميته" ، عمال»احزاب برادر«شدن " بعداکه » احزاب کمونيستي«

، توسط شخص استالين، رهبري و اعمال نفوذ در اين ۱۹۲۱کمونيست روسيه و از سال 
کار ديگري، غير  گونه استقالل فکر و انديشه و راه گرفت و هيچ ها صورت مي تشکيالت

مخالفين در . قابل قبول نبودکرد،  چه که استالين و سازمان امنيت او ديکته مي از آن
                                                 

اصطالح استالينيسم شامل نظريه، فاکت و وقايع دوران سوسياليسم در يک کشور،  - ۶
ي، اردوگاه کار سازي، اردوگاه به جاي انترناسيوناليسم، جنگ کبير ميهني، فاشيسم کش صنعتي

پرستي، و ناسيوناليسم روس به جاي سوسياليسم، اصطالح  هاي مخوف، شخصيت اجباري، دادگاه
 .گيرد را در بر مي... ، حذف شوراهاي کارگران و »مارکسيسم لنينيسم«
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شدند و به هيچ  و يا به سيبري تبعيد مي] زاده سلطان[شدند  صورت تسليم نشدن يا کشته مي
کاري با  شرط بازگشت به کشور خود، هم. عنوان حق نداشتند که به کشور خود بازگردند

  .بود. ب.گ.سازمان امنيت ک
انترناسيوناليستي را در " بتدا، اهدافي دقيقاروسيه، که در ا ۱۹۱۷پيروزي انقالب اکتبر       

ي مناسبي براي ظهور ملل  کردند، زمينه برنامه خود گنجانده بودند، و به آن هم عمل مي
به طوري که . شرق که خود را از زير بار ظلم و ستم و استثمار رهايي نمايند، فراهم آورد

- ۱۹۱۷هاي  در سال" ان، عمدتاهاي اوليه احزاب کمونيست ترکيه، چين، کره و اير نطفه«
ها که به  طبيعي بود که بلشويک. هم گسترش يافت" ، در روسيه شکل گرفت و بعدا۱۹۱۹

خصلت انترناسيوناليستي انقالب روسيه آن زمان اعتقاد عميقي داشتند، در جهت 
ها،  کاري چارچوب سياسي اين هم. ... هاي جوان و نوپا به کوشند گيري اين جنبش شکل
و مبارزه عليه ) به ويژه انگلستان(از انقالب روسيه در مقابل تهاجم امپرياليستي دفاع 
وحدت ( ».هاي کمونيستي در شرق بود هاي سفيد، و کمک به ايجاد و گسترش تشکل روس

  )۴۸ص:مالحظاتي درباره انترناسيونال سوم و مسئله شرق:کمونيستي
، توسط استالينيسم و مائويسم از بين آوردهاي انقالبي گذشته آن دست  ي اکنون همه      

و هر روز توليد و بازتوليد . اند رفته است، اما عاملين آن حي و حاضر و از بين نرفته
دهد و در به  گان سرسپرده خود را ادامه مي چنان خط مرده بقاياي حزب توده هم. شوند مي

مک ياوران هستند تا شايد به ک» ي واحد ضد ديكتاتوري جبهه«در دنبال تشكيل 
طلبان و خانه کارگر در  رفرميست خود در ميان معترضين درون حکومتي مانند اصالح

رسند و هم تراژدي  اند تا خود را شريک حاکميت کنند و هم به نان و نوايي مي تالش
  .ي شصت را بر مخالفان خود، خلق و ابداع کنند دهه
هاي اجتماعي،  نا در جنبشهم اکنون مانند ويروس کرو  در حقيقت حزب توده      

  .کنند يي را ايفا مي ايران، نقش فعال و زنده  در درون جنبش کارگران" مخصوصا
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  ما و حزب توده
        
دارد  ، بيان مي۱۰۰وگو با مجله آدينه شماره  اشرف درويشيان در گفت زنده ياد علي      
ما » .ست نه چزاندن نويسندهغرض از نقد، ارائه راهي براي بهتر شدن کارهاي بعدي ا«که 

بنديم و هدف از نقدمان چزاندن هيچ يک از هواداران و  به اين گفتار درويشيان پاي
ي پايين حزب توده و يا به طور کلي هواداران ساده و ناآگاه دو جريان  اعضاي رده

و ي اعمال زشت  خواهيم عالوه بر افشاء کليه مي. بورژوايي استالينيسم و مائويسم، نيست
" ي منتقدين قبال ها به وسيله ي آن غيرانساني سران و رهبران حزب توده، هر چند که همه

اند، مفهوم استقالل فکري، عملي و طبقاتي را که حزب توده فاقد آن بوده و  افشا شده
  .هست، براي جوانان امروز برجسته نماييم

براي روي پاي خود  هاي هر فرد و جريان سياسي و صنفي، گي شروط اساسي ويژه      
ها، تاکتيک و  بدون اين. ، عبارت است از استقالل تشکيالتي، فکري و مالي۷ايستادن

گي فکري، تشکيالتي و مالي به ديگران،  استراتژي، جريان مورد نظر چيزي جزء وابسته
  .نخواهد بود

تا نشان  کنيم و چراي حزب توده به شوروي را نقد مي چون  گي بي وابسته  بنابراين      
. استقالل فکري، تشکيالتي، مالي، و طبقاتي، نداشته است" دهيم که حزب توده مطلقا

سران حزب توده، گندم نمايان جو فروشي بوده و هستند که غير از اجراي دستورات 
  .اند حق انجام هرگونه عمل ديگري را نداشته» رفقا«

» خائن«، »مزدور«، »کار جنايت«اي نظير ه اما هنگامي که از طرف افراد يا جرياني، واژه      
به قول درويشيان، يک " ي واقعي نداشته باشد، طبيعتا شود، اگر پايه و غيره به کار برده مي

موازين اخالق اجتماعي   نوع چزاندن است، اما اگر فردي يا جرياني، طبيعتي خالف
پزشک " مثال. ستکه بيان اعمال و رفتار او کسب نموده است، ديگر چزاندن نيست، بل

                                                 
 )۱۱۹: تاريخ مادي ي تکامل درباره:انگلس،مارکس(».ايستد آموخت که روي پاي خود بهبايد به کارگر «- ۷
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در دستگاه امنيتي رضاخان، اجير شده بود تا افرادي را که رضاخان انتخاب  ۸احمدي
کار، او را  حاال اگر به او بگوييم قاتل، جنايت. اين شغل او بود. کرد، به قتل به رساند مي

  .ايم که شغل او را بيان داشته ايم، بل نچزانده
ها، براي افراد يا جريان سياسي يا  و مانند اين» خائن«ژه بايد بدانيم که به کار بردن وا      

ها منزه و پاک بوده است، حال اگر خطا يا خالفي از  برند، که گذشته آن دولتي به کار مي
برچسب زدن " مثال. اند مرتکب شده» خائنانه«ها خواهند گفت عملي  ها سر زند، به آن آن

ي مقامات آمريکايي و  زه جلوه دادن گذشتهخيانت به آمريکا يا روسيه، يعني پاک و من
در حالي که جنگ ويتنام، سرنگوني سالوادورآلنده، و مصدق، کودتا در ! يي روسيه

  داري افغانستان، حمله به مجارستان و ورود به سوريه و غيره، طبيعت نظام سرمايه
ريکا و روسيه، هاي آم پس دولت. دهد امپرياليستي نئوليبرالي آمريکا و روسيه را نشان مي

اگر به . هاست کرد روزانه و طبيعي آن که اين عمل نيستند، بل» کار خيانت«و » خائن«
معجون سراپا فاسدي، مانند اعضاي کميته مرکزي حزب توده بگوييم خائن، اين افتخاري 

» خيانت«ايم و فقط يک مورد  ها را پاک و منزه جلوه داده هاست، زيرا گذشته آن براي آن
حزب توده براي جاسوسي و خدمت به منافع اقتصادي و . ايم ها ديده کارنامه آنرا در 

  .شغل او هم همين بود. سياسي کشور روسيه شوروي، ساخته و پرداخته شده بود
مند و مفيدي  ايران فعاليت عملي ارزش» مردم«اش، براي  حزب توده در طول حيات      

طبقاتي   ي جامعه% ۷۰دهقانان بيش از ] ۱۳۳۰[ي سي خورشيدي  در دهه. انجام نداده است
گي  ها زنده ي، فئودال مالکانه  ي آور بهره دادند، که در زير فشار سرسام ايران را تشکيل مي

. هاي دهقانان بود ترين خواست در آن زمان مسئله ارضي، يکي از مبرم. گياهي داشتند
دفاعي براي مسئله ارضي و  ي قابل ي و در عمل، هيچ برنامه حزب توده در اين رابطه

                                                 
که عطار خراساني بود که او را اجير کرده و  پزشک احمدي که در حقيقت پزشک نبود، بل - ۸

آورده و او را مامور کشتن اشخاص کرده بودند او قاتل » دکتر«به زندان مرکزي تهران با نام 
گرفت، بعد از بيرون کردن  ي بسياري ديگري که از رضاخان فرمان مي فرخي يزدي و عده

 .ن، محاکمه و به مرگ محکوم شدرضاخان از ايرا
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ي توليد برتر آن زمان در مناطق روستايي بود،  ي توليد فئودالي که شيوه حذف شيوه
چرا؟ چون مسئله ارضي دهقانان ايران و مسائل ديگري از اين . ارائه نداده است

وظيفه او اين بوده که در هر کجاي ايران باشد، . قبيل، مسئله حزب توده نبوده است
دار و هوادار براي  ر تامين منافع اقتصادي و سياسي روسيه شوروي، طرفعالوه ب

  داري و بازتوليد کند، تا در جهت تامين منافع مسکو با دول سرمايه  ها توليد آن
اين ذات حزب توده بوده . امپرياليستي به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گيرند

  !فقط همين. اين طبيعت اوست. و هست
ي نقد است و به قول بزرگان  کننده به کار بردن طنز در نقد، تکميل و کامل      

ادبيات، کاري درست و اديبانه است، هر چند ممکن است سبب واکنش تند 
يي که مارکس براي تکميل نقد خود  به قول انگلس طنزهاي گزنده. انتقادپذير شود

هايي  مارکس از واژه. مي نشودبرد، امکان نداشت که پيروز ميدان نبرد قل به کار مي
  .و غيره استفاده کرده است] خطاب به مالتوس[مانند کله خر و بوزينه 

تر نقطه  که مدافع سرسخت محمد مصدق است و بيش شاکري زنده ياد خسرو      
 در گيرد، هاي او را با ارتجاع و دودمان پهلوي، را ناديده مي کاري ها و هم ضعف

ها مانند  يي توده« :سدي در مورد حزب توده گفته استا رحمت بني با مصاحبه
  ».شوند بازتوليد مي. ميرند نمي. اند ويروس

ي  تا لحظه ۱۹۲۱ي استالين از سال  کارانه ي اعمال جنايت طور که کليه اما همان      
نويسند، ما هم  ها اعضاي حزب بلشويک روسيه نمي اش را به حساب ميليون مرگ
را به حساب اعضاء » ي مرکزي حزب توده کميته«و غيرانساني ي اعمال زشت  کليه

 ي رده اعضاي از زيادي بزرگان. و هواداران صادق آن حزب، نخواهيم نوشت
اند،  از دست داده را خود جان برابري و آزادي برقرار جهت در توده حزب پاييني
 از را ها آن گان، باخته جان اين ياد داشت گرامي و گذاشتن ارج ضمن
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مرتضا « بين است فرق .دانيم مي جدا توده حزب تشکيالت رهبري ي دارودسته
   .با اعضاي کميته مرکزي حزب توده» وارتان ساالخانيان«و » ۹کيوان

ي مرکزي حزب توده فرار کردند و  ، اعضاي کميته۱۳۳۲مرداد  ۲۸بعد از کودتاي       
نويسان هريک به  نامه بنويسند، توبه شان رفتند و به بقيه هم توصيه کردند، توبه پيش خالق

رسيدند، اما عده زيادي از اعضا و هواداران » ها نواله«دار تبديل شدند و به  سرمايه
ي کميته مرکزي حزب توده را نپسنديدند و گرفتار انواع ناماليمات  کار، رويه درست

مجموعه "ها  پشه«جمال ميرصادقي در کتابي به نام . اجتماعي از جمله زندان و غيره گشتند
گي اين طيف از اعضاء و هواداران حزب توده را ترسيم کرده است که  زنده» "داستان

  .اند فروشان حزب توده سبب آن بوده آدم
، در مطلبي تحت عنوان ۱۳۶۸، اسفند ۴۲فرج سرکوهي در مجله آدينه شماره       

از جمال » وعه داستانها مجم پشه«در نقد کتاب » هاي شکست شهادتي تاريخي بر دوران«
و البته تا » مثل يک پرنده غريب«کار آقاي جمال ميرصادقي، در « :نويسد ميرصادقي مي

قهرمان مبارز » عمو«ساده است " داستان ظاهرا. يابد نيمه داستان ارجي فراخور خود مي

                                                 
 .کرد رشد درآمدي کم باورمند خانواده در و شد زاده اصفهان در ۱۳۰۰ سال در کيوان امرتض- ۹

 نجف گفته به و شد نشين هم نوجو گان نويسنده و گان سراينده با و منتقل تهران به که بود ساله ۲۲
 ويرايش هم را شده منتشر هاي روزنامه«: دآم شمار به »ايراني پيگير ويراستار نخستين« دريابندري

» .خنديديم مي دستش از ما و کرد مي هم ها مغازه شيشه روي نوشته با گاه را کار همين. کرد مي
 کبوتر« و »نو جهان« مانند نشريه چند دبيري و سردبيري و به حزب توده پيوست که بود ساله ۲۴

 چهار چون و رفت سربازي خدمت به ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتاي از پس .گرفت عهده به را »صلح
و در  گرفتار اش ازدواج از پس ماه دو، بود داده پناه اش خانه در را اعدام به محکوم فراريان از تن
 که ديگري بخش و بردند ميان از نظاميان را آثارش از بزرگي بخش .شد تيرباران ۱۳۳۳مهر  ۲۷

 يا چاه يا آتش به اش ياران سوي از نظامي حکومت بيم از، بود اش احساس پر هاي نامه شامل
 سرودند اش سوگ در ديگر سراينده چند و سايه، شاملو احمد، يوشيج نيما .شد سپرده ها خاکروبه

 .ساختند ماندگار، کرد نوشتن به تشويق وقف را اش گي زنده که را او و
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و شايد پيش از آن حضوري فعال و  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰کارگري است که در تمامي مبارزات 
از خمير مايه کساني که » .خمير مايه و سرشت ديگري است«از » عمو«. ذار دارداثر گ

ي ناگزير را گردن  نواله«پذيرند و به گفته شاملو  فردي را نمي» بزروهاي«وضع موجود و 
پس از چند بار زندان . دهند لقب مي» مظهر پرولتاريا«دوستانش او را ... » کنند کج نمي

شود و پس از آزادي در دوران  سال زندان محکوم مي ۱۵، به ۱۳۳۲مرداد  ۲۸سرانجام در 
دوراني که . دوران رکود جنبش و رونق اقتصادي... يابد  پيري خود را در جهاني تازه مي

سرداران پيروزمند نبرد انباشت پول و ثروت ] يي توده[فروشان  و آدم» دالالن«در آن 
گي شخصي خود به  و سر در پي زندهاند  رفقاي سابق هر کدام به راهي رفته. هستند
زدا شده، حقارت خود را بر  در نتيجه شکست، آرمان  جامعه. اند اندوزي مشغول ثروت

بلند   از آن همه» کنند معيارهاي سنجش بر مدار صفر سفر مي«سنجد و  معيار پول مي
نق و يي مبهم به جاي نمانده است و مگر در دوران رو گرايي جز خاطره پروازي و آرمان

رفاه، جز فربهي اندام، انباشت ثروت و سالمت جسم و جان تسليم شده، هدفي به جاي 
شود تا شاهد  گي آزاد مي سال زندان در دوران پيري و درمانده ۱۵ماند؟ و عمو پس از  مي

هاي اوليه، ضرورت  و از همان گام» کاخ بلند و آرزوهاي نجيب خويش باشد«بر باد رفتن 
يک، نه در چهره خدايان المپ و تقدير ازلي، که در قالب تنگناهاي گريزناپذير، تراژ
پولي در بساط ندارد که صورت «... کشد  کارش به بيمارستان مي. نماياند اقتصادي رخ مي

سراغ بعضي از دوستاني که حاال ... شود  پي جور کار مي... حساب بيمارستان را به پردازد 
يکي از کيفش ... شان رو نشان نداده بود  يکي رود مي» براي خود برو بيايي دارند

پيرمرد دادش بلند شده بود که ... او را نشناخته بود " ديگري اصال. اسکناسي در آورده بود
اما «کند  دوستي او را در شرکت خود استخدام مي... » "هاي سابقا ها همون بچه يعني اين«

عمرشو زندوني بکشه که وقتي بياد  آدم نصفه... تر دوام نياورد  پيرمرد چند ماهي بيش
طور دارن به هيکل  بيني که چه بيرون بشه سرکارگر، بشه کارفرما، کوفت و زهرمار، مي

ايستد و  انسان ياغي انسان طاغي در برابر تقدير مي. دهد و پيرمرد تن نمي» ".رينا آدم مي
ست، در جهاني که يي که ديگر زمانه او ني انسان ياغي در زمانه. شود تراژدي آغاز مي
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افرازد و فاجعه نابودي  ديگر جهان او نيست، در برابر ضرورت گريزناپذير، قد بر مي
انسان طاغي، تقدير قومي شکست . گيرد ناپذير او از همين جاست که شکل مي اجتناب

  ».تابد خورده و تسليم شده را بر نمي
ه مد نظر جمال ميرصادقي کار ک اين طيف از اعضاي و هواداران درست  بنابراين      
" ذاتا ها انسان ديگر طرف ازگيرند اما  اند، سواي رهبران و سران حزب توده قرار مي بوده

. شود نمي زاده مادر شکم از شمايل و شکل اين با و نيستند کار خيانت و کار خالف
 بطروا«: نويسد مي» آلماني کالسيک ي فلسفه پايان و فويرباخ لودويک« کتاب در انگلس

 با زمان هم جنس، دو ميان روابط ويژه به و است استوار محبت بر انساني موجودات ميان
 طبقاتي حاکميت و طبقاتي دشمني بر که يي جامعه« و» .است داشته وجود انسان پيدايش
 ديگر، انساني موجودات با ما مراودات در انساني" صرفا احساسات امکان است، استوار

  )۴۱:آلماني ايدئولوژي و فوئرباخ لودويك: انگلس( ».است يافته کاهش يکاف به قدر روزها اين

طبقاتي است که فردي را که طبيعتي   ي گي در جامعه يعني اين شرايط اجتماعي زنده      
کار مانند  مدارانه دارد و از يک انسان به معني واقعي کلمه، تبديل به يک جنايت انسان

امپرياليستي   داري ت تا زماني که در جوامع امروزي، سرمايهاما بايد دانس. کند استالين مي
چيز حول محور پول   کننده است، و همه بسيار پررنگ و تعيين پولنئوليبرالي، نقش 

سازد،  کند، پول است که مزدور مي چرخد، و اين در حقيقت پول است که جنايت مي مي
يعني . شناسد رفيق و آشنا را نميپول است که پدر، مادر، خواهر، برادر، فاميل، دوست و 

اين پول است که عبدالصمد   بنابراين. چيز است  پول همه  داري سرمايه  ي در جامعه
سازد تا آگاهانه و به دستور  روسيه، مي» آموز اردک دست«به قول جهانشاهلو  ۱۰کامبخش

  . ي الزم را براي قتل دکتر تقي اراني فراهم آورد زمينه» رفقا«
                                                 

در دادگاه گفت که  هاي کامبخش عليه خود آشفته بود شورشيان که از اعتراف«:جهانشاهلو - ۱۰
ها و  دهد و به زندان هاست که جوانان ايران را فريب مي آموز روس اين کامبخش اردک دست

هاي گيالن  آموز را شکارچي مقصودش را توضيح داد که اردک دست. اندازد ها مي کشتارگاه
ر قيچي کنند، چنان که کبوتربازها در تهران کبوتر پ هاي صحرايي تربيت مي براي اغفال اردک
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  يخيحافظه تار
             

دليل آن هرچه باشد، به اين مفهوم ! ي تاريخي مشهورند ها در نداشتن حافظه ايراني      
را » .آزموده را آزمودن خطاست«چرا که . آموزند است که از خطاها و اشتباهات خود نمي

ما   يخيا مقصر، ولي تار  ما قاصر است  ملت  ى توده  گويم نمى  من«. کنند تکرار مي" مجددا
از   گاه هيچ. ندارد  جمعى دست  ى حافظه. ندارد  تاريخي  ى حافظه  توده  اين  دهد که مى  نشان

و در   است  يي نگرفته  بهره  از آن  گاه و هيچ  موخته نيا  چيزى  اش عيني اجتماعي  تجربيات
  ديگر و اين  ابتذال  به  ، از ابتذالي پهلو غلتيده  ، به رسيده  ش استخوان  هر جا کارد به:  نتيجه

را فريفته، اندکي تفکر در   ، خودش انگاشته  رفت پيش  در جهت  را حرکتى  ارزى  حرکت
  )احمد شاملو(» ...باب اين موضوعات نياز است 

استبداد رسد، که يکي از علل اساسي نداشتن حافظه تاريخي، وجود  به نظر مي      
هاست نسل اندر نسل منتقل شده و به  است، که قرن ي توليد آسيايي ، منتج از شيوهشرقي

استبدادي که با وجود حاکميت . عنوان يک عرف اجتماعي جان سخت در آمده است
نه تنها در تمام نهادهاي اجتماعي النه گزيده است، حتا   داري، ي توليد سرمايه شيوه

ت و اخالق تربي«پدران در خانه و خانواده، آن را تحت عنوان " والدين، مخصوصا
و عين  ۱۱زنند خود را مي] رومينا اشرافي[برند و با داس گردن فرزند به کار مي» فرزندان

                                                                                                                 
پرونده : حسين فرزانه( ».ي سازمان امنيت روس بود اردشير آوانسيان يک خبرچين دون پايه. ... دارند

 )۵۷۶: پنجاه و سه نفر
ايم، چون همه  آينده  کُشد، قاتل مان که فرزندش را به دست خودش مي ما مثل رستم دستان« - ۱۱

جلو «گوييم  خودمان به خودمان ميچون حتا  –» !خفه«گويد  چيز پنهان و آشکار به ما مي
ها که  چون بزرگترها يعني گذشتگان، يعني پدرها و پدربزرگ –» !بزرگترها فضولي موقوف

ما . اند اند و مرده هاشان پير شده ها و نديده ها و نتيجه ها هم در همين فضاي مشابه نبيره خود آن
حتا اگر از کُشتن کساني که حرف نوي . دان خوار کساني هستيم که مرده به دنيا آمده بوده ميراث

لقب » شهيد ثالث«و » شهيد ثاني«و » شهيد اول«ايم و به آنان  اند پشيمان شده به ميان آورده
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نمودهاي   گيرند، که همه شان هم نيست و به عنوان فتح عمل خود، گردن را باال مي خيال
ي توليد، فرهنگ  طبق قاعده و قانون ديالکتيک هر شيوه. عيني از استبداد شرقي است

ي توليد  کند، اما در شرق با وجود حاکميت برتر شيوه مي  را هم توليد خاص خودش
، در چنين شرايطي، استبداد شرقي هم در کنار فرهنگ بورژوايي نقش بازي  داري سرمايه

  .کند مي
گي خصوصي افراد،  گي اجتماعي، حتا براي زنده در کشورهاي شرقي عالوه بر زنده      

به قول . شود ي نشر تفکر مستقل و آزاد داده نمي اجازهکنند و  هم محدويت ايجاد مي
اند و  ايرانيان هميشه فرد پرست بوده«، ۴۲وگو با مجله آدينه شماره  بزرگ علوي در گفت

يکي از مظاهر آزادي، جلب اطمينان افراد يک کشور به . زار کاري بي دستي و هم از هم
و يا دشمن خود را بشنوند، تا مردم آزاد نباشند که سخن مخالف . ديگر است يک
ديگر خوش  کاري با يک مردم ايران در هم. ... شود ديگر ميسر نمي کاري با يک هم

در نتيجه در جوامعي که » ۱۲.شوند و بعد پراکنده زود جمع مي. استقبال و بد بدرقه هستند
ود، آزادي بيان و آزادي نشر کتاب و مطبوعات و هنر و غيره در آن به رسميت شناخته نش

تدريج کور  ي تاريخي هم به  شود و حافظه حقوق شهروندي هم به رسميت شناخته نمي
  .گي نباتي سير خواهد کرد از منظر کسب علم و دانش، به طرف زنده  شود و جامعه مي

طور کلي  اما حافظه تاريخي نداشتن چه ربطي به حزب توده دارد؟ حزب توده و به      
ها و  ها بيان واقعيت ها حافظه تاريخي خوبي دارند، اما هدف آن ها و مائويست استالينيست

ئولوژي  سازي تاريخ است تا ايده که جعل، تحريف و وارونه حقايق تاريخي نيست، بل

                                                                                                                 
ايم که به  اند، وگرنه ما که مان بوده که فرماني را اجرا کرده ايم، اين هم به دستور پدران داده

مان به قتل  ساني را که اجداد گراميجور سرخود ک خودمان جرأت بدهيم برداريم همين
 )۱۳۷۷آويشن، : وشنود ناصر حريري با احمد شاملو برگرفته از گفت(اند، شهيد بخوانيم؟ رسانده

» !خطا و اشتباهي در کارشان نيست" اصال«بيني است  ها خودبزرگ از معضالت ديگر ايراني - ۱۲
ناتوان از «، »!ايم گاه شکست نخورده هيچ«، »!واره پيروز هستيم هم«، »هنر نزد ايرانيان است و بس«

 . »اعتراف به خطاهاي خود هستيم
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حافظه «ها کارشان ساختن  آن. استاليني دوام داشته باشد] ها را وارونه جلوه دادن واقعيت[
  . بوده و هستبراي طبقات اجتماعي ايران » تاريخي جعلي

پاستوخوف ، ايوانف.س.م، )اوسترف( ايراندوستمورخين استاليني مانند؛       
، داويدسون، اليانفسکيمعروف به ميرزا،  روتشتاينمعروف به ايرانسکي و 

در زمان حيات  ايوانوا.ن.خانم م، الوروف، خيفتس، کوتاکوف، کينتسبرگ
 ۱۹۱۷۰و  ۱۹۶۰هاي  در دهه انآريادژيو  دوروشنکو، اف علي، آقايفاستالين و 

 اوليانووسکيو  ايوانف، ايوانواي بعد از جنگ  در دروه«به گفته شاکري . بودند
که با ) ۳۶۵:ميالد زخم:شاکري(».ناپذيرترين موضع رسمي استالينيستي بودند ي انعطاف نماينده

روي، هاي به ظاهر راديکال خود، در مطبوعات آن زمان روسيه شو نشر مقاالت و تبيين
را براي کشورهاي شرق مانند ايران و افغانستان و ترکيه ) ئولوژي استالين ايده(استالينيسم 

توانست  ، مي۱۹۲۸تنها کسي که در مطبوعات شوروي آن زمان و فقط تا . اندازند جا بي
انديشيد و  بود، او تنها بود، مستقل مي زاده سلطانبه اين قلم به مزدان، پاسخ گويد، 

دولت روسيه نبود، در نتيجه صداي او در آن زمان به دستور استالين خفه شد و  وابسته به
  . ۱۳، هم تيرباران گرديد۱۹۳۸در 
اسناد و مدارک تاريخ هاي منشعب از آن با وجود در اختيار داشتن  حزب توده و شاخه     

و  ها در جهت حفظ قدرت معاصر جنبش سوسياليستي ايران، همان کاري که استالين سال
هم انجام   داد، حزب توده ديکتاتوري خود حقايق تاريخي را تحريف و واژگونه جلوه مي

دارد که بعد از مرگ لنين براي  خروشچف در خاطرات خود بيان مي. دهد داده و مي
                                                 

 عبدالحسين زاده، سلطان از غير به ايران کمونيست حزب ديگر هاي  شده تيرباران برخي - ۱۳
 بين حسن نيک شرقي، حسين خان، اهللا احسان علوي، مرتضا ذره، ابوالقاسم ،)دهزاد(حسابي

 کامران يا اصالني نصراهللا و نيمايوشيج برادر اسفندياري الدبن ،اندبيرکل حزب کمونيست اير
 گرفتار از پس ،بگيرد ارتباط اراني گروه با کند مي پيدا ماموريت کمينترن جانب از که قزويني
-۱۹۳۷ هاي سال در استاليني هاي تصفيه در اما کند مي فرار شوروي به او نفر، ۵۳ گروه شدن
 .شود مي تيرباران ۱۹۳۹
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به  لنينخواست زن ديگري را به عنوان بيوه  ، ميلنينهمسر  کروپسکاياحذف کامل 
زني که مد نظر استالين براي جانشيني بيوه . قتل برساند را به کروپسکاياجامعه معرفي و 

   )۳۰ص:خاطرات نيکيتا خروشچف.(لنين بود، به سيبري تبعيد شد
ي تاريخي طبقات اجتماعي  هاي تاريخي و زدودن حافظه جعل و تحريف واقعيت      

شان بوده است تا اهداف  گان ها، کار سران حزب توده و نويسنده ايران از واقعيت
ها تبحر بسيار بااليي در تحريف تاريخ  آن. کارانه خود را از اين طريق به پيش ببرند جنايت

ها، اجرا و جاانداختن آن  تمام هم و غم آن. ي تاريخي ايرانيان دارند و حافظه
  .ها نگاه کنيد تا به عرضم برسيد هاي آن ها و کانال به سايت. هاست  تحريف

پاک و زيبا " يي که ظاهري کامال بره. دهند بره نمايش مي ها روباه را به صورت آن      
گونه معيار انساني سرش  گري است که هيچ دارد، اما ذات بره، روباه مکار و حيله

  !فروشد، چه جو باشد چه آدم او مي. شود نمي
ي اسناد و مدارکي  از جمله کارهاي زشت ديگر استالين به بايگاني سري سپردن کليه      

هاي يکم، دوم و سوم  مانند؛ قرارهاي کنگره. کشيدند بود استالينيسم را به چالش مي را که
و ديگران را، حتا آرشيوهاي تزاري را هم به بايگاني سري   ۱۴زاده کمينترن و آثار سلطان

استالين پيش از آن که دفتر سياسي را در جريان قرار « دارد بيان مي خروشچف. ۱۵سپردند
ي حزب، او حق چنين کاري را  بنابر اساسنامه. کرد طبقه بندي ميدهد، اطالعات را 

يي بود که در زمان استالين  اين عمل خود جلوه و نشاني ديگر از حکومت مطلقه. نداشت
  )۹۷ص:خاطرات خروشچف ترجمه ابراهيم يونسي(» .صورت قانون به خود گرفته بود

                                                 
استالينيست و مائويست، مانند غالمرضا پرتوي، در جعل تاريخي سنگ تمام   گان نويسنده – ۱۴

حيدر کنند و  را ابتدا بايکوت مي زاده سلطانيي  شرمانه اند و به طرز ماهرانه و بي گذاشته
نمايند و اگر مجبور شوند،  از جناح راست حزب کمونيست ايران را برجسته مي عمواوغلي

 . پردازيم به اين موضوع مي. کنند هاي او را جعل مي ببرند، گفتار و نوشتهزاده  طانسلاسمي از 
هاى دوران تزارى در  بسته بودن بايگانى«: به دستور استالين حتا بايگاني تزاري هم ممنوع بود – ۱۵

 )روش شناسي تاريخي فريدون آدميت: خسرو شاکري(» !زمان حکومت استالين بود
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ي جباران، تحريف  مشترک همهالبته يکي از شگردهاي «گفت؛   شاملوزنده ياد       
متاسفانه جز مشتي . چيزي که ما امروز به نام تاريخ در اختيار داريم  تاريخ است و در نتيجه

اند و اين  هاي مختلف به هم بسته دروغ و ياوه نيست که چاپلوسان و متملقان درباري دوره
تواند با  که مي تحريف حقايق و سپيد را سياه و سياه را سپيد جلوه دادن به حدي است

  )۵۰۰ص:۱٣۷۷: جواد مجابي(» ..اندازد  ترين اشخاص را هم به اشتباه بي حسنِ نيت
داشتن «شود  ي تاريخي شهرت دارند، مي که به نداشتن حافظه اما ايرانيان عالوه بر اين      

ي جاعالن  سرآمد همه. هم به آن اضافه کرد» گويي دروغ«، و ۱۶»جعليات فراوان تاريخي
شان  گويان تاريخ معاصر ايران، سران و رهبران حزب توده هستند که با جمع ياران دروغ و

  . اند و نمونه ندارند تک
هاي تاريخي، که به آن خواهيم پرداخت، اين بوده    نهايي پنهان کردن واقعيت  نتيجه      

. ردندمحروم ک سواد مارکسيگان جنبش سوسياليستي در ايران را از  است که کوشنده
ايران، نتواند تئوري انقالبي مارکسي که بديل   ي کارگر اين کمبود سبب شد که طبقه

                                                 
گي در اين خصوص همانا تاريخ حزب  ترين سند جعلي و ساخته و کاملترين  تازه« - ۱۶

در سرتاسر . کمونيست اتحاد شوروي است که چندي پيش زير نظر مستقيم استالين انتشار يافت
_ و به احتمال قوي کس ديگري هم سراغ ندارد_ ي بشريت، من کتابي را سراغ ندارم خانه کتاب

با اين همه تزوير و ريا به  -م واقعيات و اسناد شناخته شدهآن ه -که در آن واقعيات و اسناد 
کاري شده و يا  منظور تجليل و تکريم يک شخص واحد، يعني آقاي استالين، دگرگون و دست

از برکت منابع مادي نامحدودي که اينک در . گي  از سير حوادث حذف شده باشند به ساده
هاي بشر متمدن  ي زبان ي آزرم و ناشيانه به همهاند، اين جعليات ب اختيار جاعالن قرار گرفته

بندي به حقايق  پاي. .. اند ها ميليون نسخه منتشر شده ها و ده ترجمه شده و به ضرب زور در ميليون
مند  ي يک دستگاه قدرت هاي صحيح علمي، جعليات حتا جعلياتي که به وسيله تاريخي و روش

مون زمان تاب بياورند و سرانجام به علت تناقضات توانند در آز دولتي ساخته شده باشند، نمي
يي علمي به ثبت رسيده  برعکس، حقايق تاريخي، اگر به شيوه. دروني خود تکه پاره خواهند شد

تاريخ انقالب :تروتسکي(» .کنند کننده هستند و سرانجام اذهان را مجاب مي باشند، داراي قدرتي اقناع
 )۱۹-۱۸:يکم ج:روسيه



۲۵ 

ابتذالي به «هايي که برخاست، از  داري است در اختيار داشته باشد و در هنگامه نظام سرمايه
  ».ابتذال ديگر، در غلتيد

ايند، تا حقايق را دريابند، ي اجداد خود را مطالعه نم بايد تاريخ گذشته» مردم»  بنابراين      
و به اين درک و شعور اجتماعي برسند، که در جوامع بورژوايي داراي حقوقي هستند به 

. خواهد بود» حقوق سوسياليستي«ي ارتقاء آن به  ، که خود مقدمه»حقوق شهروندي«نام 
  .ي تاريخي است نداشتن چنين پيش شرطي نشان از نبود حافظه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۶ 

  راتخاط
        
اند و  کدام نخواسته ها، هيچ ، و قل ديگرشان يعني مائويست خاطره نويسان حزب توده      

گي تولد و ظهور حزب توده را به  گونه اند که به ريشه دست ببرند، تا علل و چه يا نتوانسته
» يناستال«اند تا از عبوديت  ها در بيان خاطرات خود، در تالش آن. روشني، مشخص نمايند

سران حزب توده در قرارهاي حزبي خود تصويب . چيزي کاسته نشود» صدر مائو«و 
کرده بودند که هيچ وقت حقايق را با طبقات فرودست جامعه و اعضاي رده پايين حزب 

آسيب رساند، به هر قيمتي هم که » رفقا«چه که به منافع  در ميان نگذارند و هر آن  توده،
  . اند ها در خاطرات خود، اين موضوع را در نظر گرفته آن. وندشده، مانع از انتشار آن ش

گان خاطرات ايرج  کننده ي بابک اميرخسروي و فريدون آذرنور تهيه به گفته      
اسرار «رسم بر اين بوده که با استناد به حفظ «اسکندري، در درون تشکيالت حزب توده 

يي  کشان سر باز زده و ملغمه زحمتهاي حزبي و مردم و  ، از بيان حقيقت به توده»حزب
در واقع تاريخ حزب توده . ها به خورد آنان بدهند از دروغ و فانتزي را به جاي واقعيت

چه در اسناد ديده  به تحرير در آمده و آن] از طرف مسئوالن حزب[گونه که  ايران، آن
 شود، در بسياري از مسائل و موارد حساس دور از واقعيت و خالف حقيقت مي

  )۴ص:خاطرات سياسي ايرج اسکندري(».است
ي رهبران حزب توده، هيچ اثري  روي همين دليل هم بوده است که در خاطرات کليه      

 ۱۳۲۰هاي خودشان در رابطه به جنبش کارگري در مقاطع مختلف، مانند؛  کاري از کثافت
بش مستقل جن. گذارند شود و آن را مسکوت مي ، ديده نمي۱۳۵۷، و انقالب ۱۳۳۲تا 

گويي  را با سکوت، جعل، و دروغ باقر اماميو  يوسف افتخاريبه رهبري  کارگري
  . به اين مورد باز خواهيم گشت. کنند مالي مي ماست

ي ما  ها از طبقه اند، که اسکندري بيان داشته اماميو باقر  افتخاريطوري که  همان      
ه در ابتداي استخدام در نيستند، ايرج اسکندري در خاطرات خود گفته است ک

پول " تومان که آن موقع نسبتا ۱۷۰خورشيدي در حدود  ۱۳۱۱سال «دادگستري، در 



۲۷ 

در سال  يوسف افتخاريگرفته است در حالي که  حقوق مي) ۱۶ص:پيشين(»خوبي بود
  . گرفته است تومان ارتقاء يافته، دستمزد مي ۱۰به ماهي " که بعدا تومان ۸ماهي ، ۱۳۰۸

اش، حقايقي را که  کارانه محافظه  نفره در بيان خاطرات ۵۳از افراد  علويبزرگ       
از اعضاي حزب کمونيست ايران، آورده است،  مرتضا علوياستالين بر سر برادرش، 

اش است رونمايي  طور که شايسته گذارد و نيز کارنامه حزب توده را آن مسکوت مي
  .کند نمي
است که به قول ناصر زربخت، خليل ملکي  ملکيخليل مورد ديگر خاطره نويس،       

. نفر را در زندان به قلم آورده است ۵۳يي جريان  ي شايسته در خاطرات خود به گونه«
ها و  هاي دروني آن مکش ها را خاطرنشان نموده و نيز کش ضعف و تسليم بسياري از آن

زب توده و انشعاب ها را پس از خروج از زندان و تشکيل ح مکش ي اين کش ي همه ادامه
. داران آن بوده، نوشته است که خودش هم از سردم] نيروي سوم[، ۱۳۲۶/۱۹۴۷سال 

 ۱۷توان در خاطرات ملکي بسياري از حقايق را چه در زندان و چه در خارج از آن مي
ملکي به ويژه . با وقايع آذربايجان و تشکيل فرقه روش منفي دارد  يافت، ولي در رابطه

ي آذربايجان  را در رهبري حزب پس از واقعه] درون حزب توده[بان طل موج اصالح
   )گذار از برزخ: ناصر زربخت(» .کند، که در خاتمه منجر به انشعاب شد آشکار مي

و برادر زنش  کامبخشدر خاطرات خود فقط  ۱۸فريدون کشاورز" يا مثال      
که خود و رامنش و  نامند در حالي که گروه ديگري کيانوري را محکوم و خائن مي

تواند  تيشه نمي«مثَل معروف است که . داند روستا در آن قرار دارند، را پاک و منزه مي
از اعضاي قديمي حزب توده، فريدون  ناصر زربختبه قول » .دسته خود را به تراشد

                                                 
سر و ته يک «بر مقاله » خليل ملکي و مصدق«ي نقدي دارد تحت عنوان خسرو شاکر - ۱۷

، در دفاع از دادن امتياز نفت شمال به شوروي و مخالفت با ۱۳۲۳از خليل ملکي در سال» کرباس
 .گيري مصدق موضع

، فهميد که افسار در مسکو ۱۳۳۶تير  ۲۶تا  ۵کشاورز در پلنوم وسيع چهارم حزب توده در  - ۱۸
 .ت از حزب توده کنار کشيدشتر کجاس



۲۸ 

من متهم «نوشت  مي» کنم کميته مرکزي را من متهم مي«که بنويسد  جاي اين کشاورز، به
  !بهتر بود» .کنم دسته ديگر را يي از کميته مرکزي را و تبرئه مي م دستهکن مي

اگر . تري طي کرده است همان راه فريدون کشاورز را با ابعاد وسيع يي انور خامه«      
سه جلد کتاب او را با دقت مطالعه نماييد خواهيد ديد که جلد يکم آن، که به 

» نامه کامبخش«د، بهتر است نام آن را شو نفر مربوط مي ۵۳گي سرنوشت  گونه چه
جلد دوم که از تشکيل حزب توده تا انشعاب را در بر دارد کيانوري هم به . گذاشت مي

ولي از جلد . شود مي» کامبخش و کيانوري نامه«شود و خاطرات مبدل به  آن اضافه مي
» نامه وريکيان«گيرد و کتاب مبدل به  کم کيانوري حتا جاي کامبخش را هم مي سوم کم

. ناميده است» باند«ي کيانوري و کامبخش را  جا دسته اگر مالحظه شود او همه. شود مي
يي چه بسيار از موضوع  سواي اين، خامه. ... خبري نيست" ي متقابل اصال ولي از دسته

  )پيشين(».هاي عجيب و غريب پرداخته است پردازي خارج شده و به سياست و نظريه
  ي نفر، در اولين جلسات همه ۵۳که در هنگام دستگيري اعضاي احسان طبري       

اطالعات خود را با توضيحات مفصل نوشت و بعدها هم چون يک چوب تر به هر 
، از طريق فاتح وارد شرکت نفت ۱۳۲۰بعد از آزادي در . صورتي که خواستند در آمد

را براي » اخبار روز«انگليس شد و همراه با فاتح به مدت دو سال، نشريه فارسي زبان 
» فخيمه«تومان حقوق از دولت  ۴۰۰تا  ۳۰۰او ماهي . چرخاندند شرکت نفت انگليس مي

اش ماهي  کرد و بعد از آن وارد خبرگزاري تاس گرديد، خود و زن انگليس دريافت مي
نه سواد » رفقايش«به قول ) ۳۶آدينه شماره .(گرفتند از خبرگزاري تاس مي! تومان ۱۵۰۰

احسان طبري «به قول زربخت . تي داشت و فقط بلد بود، مطلب را حفظ کندعلمي درس
کرده است، در زندان  واره تسليم بوده و گاه گريه مي که در محاکمات عصر پهلوي، هم

گناه  کوبد تا خودش را سالم و بي ي دوستان قديمي خود را مي جمهوري اسالمي همه
  )شينپي(» .فقط خود را نجات دهد. داد نمايد قلم

از خاطرات احسان طبري در روزنامه اطالعات  گراي کنوني، ملي رخسروييبابک ام      
، حزب ۱۶کند که احسان طبري در جريان برگزاري پلنوم  عصر جمهوري اسالمي نقل مي



۲۹ 

خواهش دارم من «ايرج اسکندري در اين موقع به گريه افتاد و گفت؛ «: توده گفته است
کاري بزرگي بود که فقط دبير اول  اين يک ميز منبت. بمانم در پشت ميز کار خود باقي

اعضاء هيئت اجرائيه با . نشست و در اتاق اجالسيه هيئت اجرائيه قرار داشت پشت آن مي
  » .اين خواهش صندلي پرستانه اسکندري موافقت کردند

ط از ها ديگر از آن مطالبي است که فق اين«: گويد اسکندري در پاسخ به طبري مي      
ترين عنصر رهبري حزب توده از اول تا آخر  خباثت اين آدم ساخته است، طبري سست

خاطرات (» .آور است که گفته شده هاي شرم اين ديگر از آن دروغ" بوده، ولي واقعا
  ) ۴۴:اسکندري
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  پرولتارياييانترناسيوناليسم 
    

 ۱۹تروتسکيحزب توده الزم است گفته باشيم، قبل از بحث در مورد انترناسيوناليسم و       
هايي داشته و مورد  گرچه قبل از انقالب لغزش. يکي از رهبران انقالب اکتبر روسيه بود

انتقاد لنين قرار گرفته است، اما اعمال و کردار او در جريان انقالب اکتبر، مورد تاييد لنين 
د که در مقابل ديکتاتوري استالين کن يي دريافت مي بوده است و حتا از طرف لنين توصيه

به ايستد و او را از دبيرکلي حزب بلشويک برکنار نمايند، که تروتسکي به هر دليلي 
او و ديگر اعضاي کميته مرکزي حزب بلشويک که به دستور استالين . کند سرپيچي مي

  .يي نبودند کارانه کدام شايسته چنين احکام جنايت تيرباران شدند، هيچ
سري نقدها به استالينيسم فلسفه وجودي خود را پيدا  ما تروتسکيسم اگر چه با يکا      

کرد، اما به دليل درک مکانيکي از حوادث اجتماعي نتوانست يک بديل سوسياليستي را 
ئولوژي استاليني ارائه دهد و در روند حرکتي خود، همانند استالينيسم و  براي حذف ايده
تر از  ها، راديکال ورژوايي حل گرديد، اگر چه در برخي زمينهئولوژي ب مائوئيسم در ايده

ها در جنگ داخلي اسپانيا، جنگ جهاني دوم،  مواضع تروتسکيست .بقيه حاضر شده است
ها معتقد نبودند که استالين،  تروتسکيست. و غيره با مواضع استالين تفاوتي نداشته است

                                                 
تروتسکي با وجود داشتن انحرافاتي قبل . تروتسکي و تروتسکيسم با هم بسيار متفاوت هستند -  ۱۹

چنان  از انقالب اکتبر و اشتباهات در مواردي چون کمونيزم جنگي، ماهيت شوروي و غيره، هم
قالب اکتبر را هدايت کرد، و او ان. به عنوان يک رهبر برجسته انقالبي و متعلق به پرولتارياست

هاي سفيد و متجاوزين امپرياليست  هاي داخلي عليه روس سازمانده ارتش سرخ در جنگ
گي  در حالي که تروتسکيسم بخشي از دستگاه سياسي چپ سرمايه را نماينده. المللي بود بين
روتسکي استالين قاتل رهبران برجسته بلشويک و هزاران بلشويک ديگر در مورد ت. کند مي
بله اين يک ... کنم  وجه رل بدون شک مهم تروتسکي را در قيام انکار نمي من به هيچ«: نويسد مي

وجه اين امر که تروتسکي رل  من به هيچ... در اکتبر خوب جنگيد " تروتسکي واقعا. واقعيت است
 )۱۹۲۴نوامبر  ۱۹نيسم؟ تروتسکيسم يا لني: استالين(».کنم هاي داخلي بازي کرد انکار نمي مهمي را در جنگ



۳۱ 

ها  آن. در شوروي نهادينه کرده است» ياليسمسوس«دارانه را به جاي  ي اقتصادي سرمايه پايه
براي کشورهاي بلوک شرق و از جمله شوروي، » دولت منحط کارگري«تحت عنوان 

همانند . دارانه، قائل شدند ي اقتصادي سرمايه بدون لغو پايه» انقالب سياسي«تنها يک 
مپرياليستي قرار الشعاع مبارزات ضد ا ها مبارزه طبقاتي را تحت ها و مائويست استالينيست

  .دادند
رقابتي و چه در   داري صنعت بزرگ چه در نظام سرمايه. اما در مورد انترناسيوناليسم      

اين صنعت مرزهاي ملي را در . ، جهاني است]امپرياليستي[انحصاري   داري نظام سرمايه
داشته  ارزان وجود  شناسد، هرجا نيروي کار نورديده، و اکنون هيچ حد و مرزي را نمي

وجود ندارد، و کارگران   ي کارگر بدون وجود طبقه  داري سرمايه. باشد، حضور دارد
اند،  که الزم و ملزوم هم اين دو ضمن اين. وجود نخواهند داشت  داري هم بدون سرمايه

مبارزه   بين اين دو طبقه. دهند ترکيب وحدت ضدين را مي. ديگر هم هستند ضد هم
رزا . ها هم جهاني است ي طبقاتي بين آن مبارزه  بنابراين. ناپذير وجود دارد آشتي

منتشر کرد » زمان نو«يي که در نشريه  لوکزامبورگ حدود صد سال پيش، در مقاله
که پرولتاريا،  استدالل کرد که استقالل ملي امري است مربوط به بورژوازي و حال آن

تاريخ روسيه :کار.اچ.اي( .۲۰ملي ندارديي به استقالل  انترناسيوناليست است، عالقه" چون ذاتا
  )۵۰۷: جلد يکم:شوروي

ي  اش به خطر افتد، بقيه بقاي  داري طوري که اگر در کشوري، نظام سرمايه همان      
ي کارگر  خيزند، طبقه داران در هر کجاي جهان، به کمک و پشتيباني از او بر مي سرمايه

                                                 
: وايلينگ قبل از مارکس و انگلس مفهوم ميهن را با مفهوم ملک مربوط ساخت و نوشت - ۲۰
فقط آن کسي داراي ميهن است که مالک باشد يا دست کم آزادي و امکان مالک شدن را «

ت مارکس از ي برداش  چنين بود سابقه. ... کسي که اين را نداشته باشد، ميهن ندارد. داشته باشد
اين عبارت . »کارگر ميهن ندارد«که » مانيفست کمونيستي«ي آن کالم    مسئله ملي و ريشه

که اعتراضي است بر  ريزي؛ بل اند، نه تفاخر است و نه برنامه چه گاه پنداشته معروف، برخالف آن
 )۴۹۲ص: پيشين(» .ملت  ي ضد محروميت پرولتاريا از امتيازات عضويت کامل در جامعه
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جهاني که   ي کارگر ببرد، توسط طبقه اش، دست به ريشه هر کشوري هم اگر براي بقاي
. خيزند خواهد شد، به کمک و پشتيباني از او بر مي در انترناسيوناليسم خودش متشکل 

ي  جهاني است، صنعت، طبقه  امپرياليستي نئوليبرالي، سرمايه  داري چون در عصر سرمايه
ي که داراي  گري کار اما طبقه. ي طبقاتي، و انقالب هم جهاني هستند کارگر، مبارزه

حساب خود را با «داند که پرولتارياي هر کشوري بايد ابتدا  آگاهي طبقاتي است مي
  »  .بورژوازي کشور خود تسويه کند

دست به يکي کردند و   داري کشور سرمايه ۱۴، ديديم که ۱۹۱۷در انقالب اکتبر       
ارگري را شکست ها تحميل کردند تا انقالب اکتبر ک چهار سال جنگ را به بلشويک

انقالب آلمان، عامل " ها در اروپا، مخصوصا ولي شکست ياران آن. دهند، اما نتوانستند
  .به بعد بود ۱۹۲۸اصلي شکست انقالب اکتبر از 

يي تعبير نشود اين است اگر يک کارگر  گرايانه ي ذهني يک مثال ساده اگر از زاويه      
وي همان شرکت و يا شرکت ديگري، بنگالدشي شرکت آديداس با يک کارگر فرانس

فشارند،  ديگر را به گرمي مي و با لباس کار، با هم روبرو شوند، بالفاصله دست هم" تصادفا
اين دو . داد، صنعت بزرگ است ي اين روي عامل به وجود آورنده. هاست اين ذات آن

فقط مالک هيچي نيستند، . فهمند که مثل هم هستند کارگر در همان لحظه نخست مي
قدر  از هم خواهند پرسيد که شما چه" فروشند و حتما دار مي خود را به کارخانه  نيروي کار
  .گيريد و چيزهاي ديگر از اين قبيل حقوق مي

همين اآلن اگر . دهد ها عوامل مشترکي است که کارگران را به هم پيوند مي اين      
اما سيستم . گردد لتاريايي برپا ميشرايط عيني و ذهني فراهم گردد، انترناسيوناليسم پرو

طور که مانع از  نشيند، همان گر اوضاع نمي امپرياليستي نئوليبرالي نظاره  داري سرمايه
نماينده احزاب کمونيست در سراسر جهان در کنگره دوم کمينترن در  ۲۵۰۰حضور، 

ل عيني و اين پتانسي. ها محدوديت در رفت و آمد، ايجاد کردند روسيه شدند، و براي آن
مارکس و انگلس در سال . شکل بگيرد  واقعي است بايد روزي زير چنگ و دندان سرمايه

جا مناسبات واحدي را ميان طبقات   به عبارت کلي، صنعت بزرگ در همه«: نوشتند ۱۸۴۵
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و سرانجام در . هاي گوناگون را نابود کرد هاي خاص مليت به وجود آورد و جنبه  جامعه
کرد، صنعت بزرگ  ي هر ملت، هنوز منافع ملي جداگانه را حفظ ميحالي که بورژواز

ساني دارد و برايش ديگر مليت مرده  ها منافع يک يي ايجاد کرد که در تمامي ملت طبقه
يي که به راستي از تمامي جهان کهن خالص شده است و در عين حال رو در  است؛ طبقه

دار که با خود کار  نه فقط با سرمايه ي کارگر را صنعت بزرگ رابطه. روي آن قرار دارد
ي نواحي کشور به سطح  بديهي است که صنعت بزرگ در همه. سازد ناپذير مي تحمل
ولي اين مانع جنبش طبقاتي پرولتاريا نيست، چرا که پرولترهاي مولود . رسد ساني نمي يک

ن به پيش ها را با آ گيرند و تمامي توده صنعت بزرگ رهبري اين جنبش را برعهده مي
  ) ۳۵۴-۳۵۳:ايدئولوژي آلماني:انگلس&مارکس( ».برند مي

به   ي کارگر انقالب اکتبر در روسيه، به دست طبقه] ۲۰۲۰[صد و سه سال پيش       
لنين خود آگاه بود، چون پيروزي انقالب اکتبر، را مشروط به پيروزي . ۲۱پيروزي رسيد

  : دانقالب آلمان و کشورهاي ديگر اروپايي کرده بو
ي مليت، اگر  جهاني است؛ براي پرولتاريا رسيدن به مرحله" جنبش کارگران اساسا«      

ي  شود، اما فقط به عنوان جزء مهمي از برنامه روي شمرده مي چه گام الزم و پيش
چنان  ي سوسياليستي انقالب، بورژوازي هم در مرحله. سوسياليسم جهاني اعتبار دارد

گي جهاني  بسته که کارگران دعاوي برتر هم است؛ و حال آن دار جدايي کامل ملل طرف
دهند که عامل موثري در  شناسند، و ملت را چنان سازمان مي انقالب پرولتاريايي را مي

شود؛ اما اين  چنان شناخته مي حق خودمختاري ملي هم. پيروزي جهاني سوسياليسم باشد
يند، تصميم به اعمال اين حق گو که آيا کارگران، که اکنون از جانب ملت سخن مي

                                                 
 ۱۸۸۰ي  تولستوي که در زمان الکساندر سوم، وزير کشور روسيه تزاري بوده است در دهه.د - ۲۱

هرگونه تالش براي وارد کردن اشکال حکومت پارلماني اروپاي غربي به روسيه «: گفته بود
برافتد، کمونيسم جاي آن را خواهد گرفت، و آن ... اگر رژيم تزاري . محکوم به شکست است

  در لندن درگذشت و نيروي کار" م خالص و آشکار آقاي کارل مارکس، که اخيراهم کمونيس
 )۳۲: جلد يکم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(» .ام نظرياتش را با دقت و عالقه مطالعه کرده
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گي به اين خواهد  شوند، بسته هايي براي آن قائل مي گيرند يا نه، و چه قيد و شرط مي
چنين . تر پرولتاريا در سراسر جهان تا چه اندازه در نظر گرفته شود داشت که منافع وسيع

انقالب اکتبر ها آن را پيش از  ي خودمختاري ملي، به شکلي که لنين و بلشويک بود نظريه
  )۳۱۹:جلد يکم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(».ي تعاليم مارکس بنا کرده بودند بر پايه

تزاري را   داري بار، نظام سرمايه پرولتارياي روسيه بعد از کمون پاريس، براي نخستين      
که  بلپذير است،  به زير کشيد و نشان داد که انقالب اجتماعي سوسياليستي نه تنها امکان

پيروزي انقالب . قرار دارد  داري ي توليد سرمايه تنها آلترناتيويي است که در مقابل شيوه
اما . پذير نيست اجتماعي تنها فقط در يک کشور، بنابر تزهاي مارکس و انگلس، امکان

فهمد که نبايد دست روي دست بگذارد، و  ي کارگر داراي آگاهي طبقاتي، مي طبقه
پنداشتند که  ها مي اما منشويک. ، مورد استثمار قرار گيرد ي سرمايه سيلهاجازه دهد که به و

بايد طبقه کارگر همکار بورژوازي باشد و دست به عملي نزد تا زماني که نيروهاي مولده 
  .توسط سرمايه رشد يابد، بعد وارد عمل شود

خوبي  لتاريايي، بهها لنين با آگاهي از انترناسيوناليسم پرو ها و در راس آن بلشويک      
داري، انقالب اکتبر  دانستند که بدون پيروزي انقالب در ديگر کشورهاي سرمايه مي

سري انقالبات،  افتخار بزرگ آغاز يک«: لنين خود گفته است. شکست خواهد خورد
وجود آمد، نصيب پرولتارياي  واسطه ضرورت عيني که توسط جنگ امپرياليستي به به

عنوان يک طبقه انقالبي  تصور نگريستن به پرولتارياي روسيه به ولي. روس گرديده است
نه کيفيات ... گانه است بي" ارتقاء يافته در ماوراي کارگران ديگر کشورها براي ما مطلقا

خيلي کوتاه مدت " شرايط تاريخي خاص، شرايطي که احتماال" که صرفا خاص، بل
» .ل پرولتارياي انقالبي نموده استخواهد بود، است که پرولتارياي روس را پيشاهنگ ک

  ) ۱۹۱۷هشتم آوريل : به کارگران سوئيس: لنين(
نصيب پرولتارياي روس شده است، اما، او ] انقالب جهاني[افتخار بزرگ آغازيدن «      

نبايستي از ياد ببرد که جنبش و انقــالب او تنها جزيي از جنبش پرولتارياي انقـالبـي 
کند، براي نمونه در  مندتر رشد مي تر و قدرت کـه هر روز قويباشد، جنبشي  جهان مي
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 ».توانيم وظايف خويشتن را تعيين کنيم ي اتکا است که مي ما فقط از اين نقطه. آلمان
   )۱۹۱۷راني گشايش کنفرانس آوريل  سخن:لنين(

اس گي نيروهاي مولده روسيه را بي اس رزا لوکزامبورگ نه تنها افسانه رشد نيافته      
که علل انحطاط انقالب اکتبر را در شکست انقالب جهاني دانست و در اين  خواند، بل

گر اين تالش است که گريبان خود را از مسئوليت  اين دکترين بيان" عمال«: رابطه نوشت
المللي و به ويژه به پرولتارياي  جا که به پرولتارياي بين در قبال مسير انقالب روسيه، تا آن

اين . المللي اين انقالب را انکار کند شود، رها سازد و پيوندهاي بين ط ميآلمان مربو
گي روسيه نيست که مسير رويدادهاي جنگ و انقالب روسيه آن را به اثبات  ناپخته

اش بوده است و   گي پرولتاريا آلمان براي تحقق وظايف تاريخي که ناپخته رسانده بل
رزا (».بررسي انتقادي انقالب روسيه است روشن کردن کامل اين امر، نخستين وظيفه

  )انقالب روس: لوگزامبورگ
] کمينترن[الملل کمونيست  بين«: نويسد ، مي۱۹۷۰يي در سال  ارنست مندل در مقاله      

اش  از دولت شوروي، و مانورهاي ديپلماتيک" که تازه بنيان گذارده شده بود، رسما
گان روسيه  فردي مابين رهبران دولت و نماينده گي جا که يگانه مستقل بود، تا آن" کامال

مويد اين امر بود که در تحليل نهايي، بخش " اين صرفا. ۲۲الملل وجود داشت در بين
» .۲۳دانست الملل کمونيست خود را بخشي از جنبش در راه انقالب جهاني مي شوروي بين

  )۳:آميز و انقالب جهاني زيستي مسالمت هم:ارنست مندل(
                                                 

الملل کمونيست متشکل بود از لنين،  گي شوروي در اولين کنگره بين هيات نماينده – ۲۲
گان داراي راي و اوبولنسکي  ين، بوخارين و چيچرين، به عنوان نمايندهتروتسکي، زينويف، استال

قابل توجه است که کميسارياي خلق در امورخارجه در . گان ناظر و وروفسکي به عنوان نماينده
 .گي گنجانده شده بود اين هيات نماينده

ي  ترک کميتهي سياست خارجي در جلسه مش راني درباره در يک سخن ۱۹۱۸مه  ۱۴لنين در  – ۲۳
ما براي مزاياي «: مرکزي کنگره سراسري روسيه شوراها و شوراي مسکو، چنين اظهار کرد

گوييم که منافع سوسياليسم، منافع  کنيم، ما مي ما از منافع ملي دفاع نمي... کنيم  قدرت مبارزه نمي
 )۳۹۶ص:۲۷جلد:نينل(» .سوسياليسم در سراسر جهان، مقدم بر منافع ملي و مقدم بر منافع دولت است
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هايي که وارد عرصه سياست شدند و تا زمان  رکس، انگلس و لنين طي سالما      
ها  اند، اگر کساني آن شان، هرکدام چند ده جلد آثار مکتوب از خود به جا گذاشته مرگ

ها يک جمله پيدا کنند که به دورغ مجيز کسي را  توانند در آن را مطالعه کرده باشند، نمي
ها براي يک لحظه، فرد مرتجعي را انقالبي خوانده  آن گفته باشند، و حتا نبوده است که

هاي سران حزب توده بوده و  ي مقابل افکار و انديشه درجه نقطه ۱۸۰ها درست  آن. باشند
  .هستند

از طرف ديگر، به قول دوستي ما در برخورد به حزب توده از فرط وفور اسناد       
ست که سران حزب توده يک عده به اثبات رسيده ا" امروزه کامال! ايم در مضيقه

گي نسبت  اند که براي در يوزه گو و در عين حال فاسد هاي شارالتان، دروغ انسان
در طريق نوکر صفتي است . گي ابا نداشته و ندارند به اربابان خود از هيچ فرومايه

اگر ارباب با کسي سخن به . کند، تو غلو کني گويد و مي چه ارباب مي که هر آن
اگر ارباب به . ي او را بگيري و از هر رذالتي دريغ نکني ت، تو يقهتندي گف

اين است . شخصي يا جرياني نظر عنايت داشت، تو پاي بوس و نوکر صفت باشي
. اش گي سران حزب توده در طول نزديک به هشتاد سال عمر ننگين راه و رسم زنده

الوقتي و  ويي و ابنگ فريب و شارالتان که دروغ يک جريان سياسي عوام«اين حزب 
کاري و  داند و از هيچ خالف چاپلوسي را ابزار مجاز و ضرور براي مقبوليت مي

گويي در مورد حال  گويي در مورد گذشته، دروغ دروغ. کند پليدي خودداري نمي
هدف وسيله را توجيه [و وارونه نشان دادن حقايق در اين جريان ماکياوليستي 

، تک است و )احزاب برادر(يان احزاب ديگر مشابه اين حزب در م» .است] کند مي
ممکن نيست که . حزب کمونيست فرانسه برادر حزب توده است" مثال. نمونه ندارد

حزب کمونيست فرانسه مانند حزب توده دروغگو، جاسوس، و فاسد باشد، زيرا 
» آزاد«مطبوعات . دهد گونه احزاب را نمي محيط اجتماعي فرانسه اجازه حضور اين

جا به رسميت شناخته  در آن» حقوق شهروندي«. کنند گونه احزاب را رسوا مي اين
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اما حزب کمونيست عراق دقيقا شبيه حزب توده عمل کرده است، چون . شود مي
هم  ۲۴حزب کمونيست عراق. زيست اين دو حزب بسيار نزديک به هم است شرايط

                                                 
طوري  ، موقعيت انقالبي بسيار مناسبي در عراق شکل گرفته بود، به۱۹۵۸/۱۳۳۷از سال  قبل  - ۲۴

شده و از سازماندهي بااليي برخودار بود، و رهبري آن را   ي کارگر عراق مسلح که طبقه
عهده  کرد، بر عمل مي) حزب توده(خود در ايران » برادر«همانند " کمونيست عراق که دقيقا حزب

. سياسي بودند يابي به قدرت بخش نظامي آن، خواستار دست" داشت که اعضاي آن، مخصوصا
هاي نفتي، صنايع کرکوک، موصل و بغداد و نقاط ديگر نقشي  در اين موقعيت، کارگران ميدان

از طرف ديگر طي چند هفته، قيام دهقانان رعيت سراسر . گام در اين جنبش ايفا کردند پيش
ها امالک اربابان را به آتش کشيدند؛ دفاتر  رعيت. هاي کشاورزي عراق را در نورديد تدش

هاي  کنترل اتحاديه  حزب. ها را تصرف کردند هاي آن حسابداري را نابود کردند و زمين
هاي  گردهمايي. جويان را در دست داشت ي دانش هاي دهقاني و اتحاديه کارگري و سازمان

کمونيست عراق به  حزب. شدند از يک ميليون نفر در بغداد برگزار مي عظيمي با مشارکت بيش
اش به مسکو، با وجود داشتن شرايط و موقعيت مادي الزم براي گرفتن  گي خاطر سرسپرده

کمونيست عراق بودند، عاجزانه از  سياسي، حتا شماري از فرماندهان نظامي که عضو حزب قدرت
موقعيت   بنابراين. داد اما مسکو اجازه نمي. کردند ميرهبري حزب درخواست تسخير قدرت را 

،  سرتيپ عبدالکريم ۱۳۳۷تير  ۱۹۵۸/۲۳ژوئيه  ۱۴ي اجتماعي الزم، براي کودتاي  انقالبي، زمينه
، يعني »تنها رهبر«کمونيست عراق دستور داد که از  قاسم فراهم کرد و کرملين به حزب

» يي انقالب دومرحله«ي تزِ  ضدانقالبي ثمرهگيري  اين موضع. عبدلکريم قاسم، حمايت کند
ها نه لغو استثمار و لغو کار مزدي، يعني انقالب  بنا به اين آموزه، هدف انقالب. استالين بود

، از طريق »ضد امپرياليسم«و » بورژوازي ملي و مترقي«که حاکميت  اجتماعي سوسياليستي، بل
هم اکنون حزب توده مدافع و مجري آن يي که  همان ايده. دمکراتيک است-انقالب بورژوا

ي کارگر جهاني و  گي طبقه همين تئوري استاليني بود که باعث سردرگمي و پراکنده. است
و  ۱۹۷۰ي  و شيلي اوايل دهه ۱۹۳۰ي  تا اسپانياي دهه ۱۹۲۷هاي خونين از چين  شکست
که يک سال بعد از نتيجه عمل استالين در عراق اين شد . هاي ايران ختم شد طور انقالب همين

، حزب کمونيست عراق تظاهراتي در کرکوک ۱۹۵۹ي  کودتاي عبدلکريم قاسم، در ژوئيه
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بدلکريم قاسم، حزب گوش به فرمان مسکو داشت و دارد که در جريان کودتاي ع
جا پيش رفت، که اعضاي کمونيست و صادق اين حزب را، که  کمونيست عراق تا آن

گي نبودند، توسط حزب متبوع خود، لو داده شده و به تيغ اعدام سپرده  حاضر به در يوزه
  . شدند

هاي مربوط پيمان  در جريان بحث. ها را ادامه دهيم به هر حال، رفتن به ريشه      
چه که از تمامي اين بحث روشن  ولي آن«: نويسد ليتوفسک، ارنست مندل مي_برست

انقالب شود، روش اصولي لنين و پيروي پا برجاي وي از اصل مقدم قرار دادن منافع  مي
حتا براي يک لحظه هم اين تصور به او خطور . بر منافع دولت شوروي است جهاني

از جانب قواي اروپاي مرکزي، از تبليغ تر صلح  نکرد که به خاطر دريافت شرايط سبک
گاه به انقالبيون آلماني پيشنهاد نکرد تا از  هيچ. انقالبي در ميان سربازان آلماني بکاهد

طريق اعتدال مخالفت خود با ماشين جنگي امپرياليستي و دولت حاکمان خود، به نجات 

                                                                                                                 
کمونيست عراق را آغاز  يي شد تا عبدلکريم قاسم سرکوبي حزب اين عمل بهانه. سازمان داد

ا ام .ها آغاز گرديد هاي مقاومت مردمي صادر شد و قتل عام کمونيست فرمان انحالل نيروي. کند
البکر، عبدلکريم قاسم به  ، کودتاي حزب بعث عراق به رهبري حسن۱۹۶۳/۱۳۴۲ي  در فوريه

نظاميان حزب بعث، با استفاده از فهرستي که  متشکل از شبه» گارد ملي«پايين کشيده شد و 
يک زير و رو و مظنونين به   به  ها را يک ها تهيه کرده بود خانه از کمونيست) CIA(اي آي سي

به    هزار تن کشته و بسياري ۵قريب به . کمونيست را دستگير و تيرباران کردند ر حزبعضويت د
اما انقالب مداوم لنيني با انقالب دو . طرز فجيعي به دست صدام حسين شکنجه و اعدام و شدند

ي بورژوايي  در کشورهايي که ديرهنگام تحت توسعه«: اي استاليني دو چيز متفاوت است مرحله
مستعمره، انقالب مداوم به معناي آن است  د، خصوصاً در کشورهاي مستعمره و نيمهقرار گرفتن

ي تحقق دموکراسي و رهايي ملي تنها از خالل ديکتاتوري  که راه حلِ کامل و قاطعِ وظيفه
اما ائتالف اين دو طبقه ...هاي دهقانش ممکن است ستم و توده عنوان رهبر ملت تحت پرولتاريا به

ناپذيري با تأثيرات  ي سازش پذيرد که مبارزه تنها در صورتي تحقق مي) دهقانانپرولتاريا و (
 )انقالب مدام: تروتسکي(» .بورژوازي ناسيونال و ليبرال ترتيب دهد
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 بحث برسر انعقاد پيمان جداگانه صلح در. کنند» کمک«دولت شوروي 
ليتوفسک حول اين مساله نبود که آيا انقالب جهاني را بايد فداي دفاع از دولت _برست

جنگ «مساله بر حول اين بود که آيا به انقالب جهاني با دست زدن به . شوروي کرد يا نه
] اروپاي[هاي  يي از طرف جهموري جوان شوروي بر عليه قدرت مستاصالنه» انقالبي

گرديد، به بهترين وجه  سريع پتروگراد و مسکوي انقالبي ميمرکزي، که منجر به اشغال 
ناحيه جغرافيايي به ازاي ] از دست دادن[ي عمدي  که با معامله شد، يا اين خدمت مي

توانند هم روسيه شوروي را نجات دهند و هم ظهور انقالب  ها مي وقت، بلشويک] کسب[
ارنست ( ».ع لنين را ثابت کردتاريخ حقانيت موض. ۲۵را در اروپاي مرکزي تسريع کنند

  ) ۴ص:آميز و انقالب جهاني زيستي مسالمت هم:مندل
هاي آلمان، اتريش و  با نجات جمهوري جوان، لنين و تروتسکي ظهور انقالب«      

ها باعث تسريع فراشد انقالبي در  مجارستان را دشوارتر نساخته بودند؛ برعکس، آن
نُه ماه پس از انعقاد پيمان جداگانه صلح به تر از  اروپاي مرکزي گرديدند که کم

معنوي و سياسي " و شواهد بسياري وجود دارد که اين ياري صرفا. اوج خود رسيد
الزم   )۴ص:پيشين(».۲۶که اشکال بسيار ملموس مادي نيز به خود گرفت نبود، بل

طرق مبارزه " صرفا«است گفته شود که دفاع کمينترن از دولت نوپاي شوروي 
  ي کارگر هاي مشخصي از طبقه اعتصابات بخش تظاهرات،: ي انقالبي بودطبقات

                                                 
اين آن چيزي است که به هنگام پيمان . تر است تا مالکين خرده المللي بورژوازي بين«: لنين – ۲۵

م، هنگامي که قدرت شوروي ديکتاتوري جهاني ليتوفسک با آن مواجه شدي_صلح برست
 ».هاي ملي هر چند هم دردناک، قرار داد پرولتري و انقالب جهاني را باالتر از تمام فداکاري

 )۱۴۵: ۲۹جلد(
در آلمان، حکومت سلطنتي مناسبات ديپلماتيک خود را با  ۱۹۱۸در آستانه انقالب نوامبر  – ۲۶

ک تصادف در ايستگاه راه آهن برلن اين حقيقت را برمال که ي به بهانه اين. شوروي قطع کرد
ساخته بود که محموالت ديپلماتيک ارسالي به سفارت شوروي حاوي مقادير زيادي تبليغات 

 .کمونيستي به زبان آلماني بوده است
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 ».يا اعتصاب عمومي بود) سازي جات مهمات کارگران بنادر، راه آهن، کارخانه(
  )۴ص:پيشين(

اين نادرست است که استراتژي و تاکتيک جنبش انقالبي در يک کشور را تابع «      
چيزي که به تمام و کمال حزب توده در [مقتضيات دفاع از دولت شوروي تلقي کرد

طور که نادرست است که از آن دولت خواست  ؛ همان]اش انجام داد مدت عمر نابکارانه
يي  موقع ديپلماتيک و نظامي هاي بي که انقالب را در کشورهاي ديگر از طريق حرکت

د به مثابه انقالب جهاني را باي. کند» تسريع«اندازد؛  که امنيت خود آن را به خطر مي
گي شرايط مساعد عيني و ذهني براي تصرف  فراشدي ديد که در درجه نخست با آماده

اين . گيرد ي متوالي از کشورها شکل مي ي پرولتاريا در يک سلسله قدرت به وسيله
دهد، قرار  المللي رخ مي چه در سطح بين تواند تحت تاثير شديد آن گي شرايط مي آماده
هاي داخلي حزب  هم سياست. ها تعيين گردد توسط آن" د مصنوعاتوان ، ولي نمي.گيرد

يي هدايت گردد که  المللي دولت شوروي بايد به گونه هاي بين انقالبي و هم سياست
فقط در اين . ها را کند سازند که آن اين فراشدهاي تکاملي را تسريع کنند و نه اين

بين  ۲۷آميز سالمتزيستي م توان به اصطالح تئوري هم چارچوب است که مي

                                                 
زيرا لنين در هيچ کچا با چنين عباراتي آن را فرموله نکرده " به اصطالح تئوري"گوييم  ما مي – ۲۷
شان  امروزه در پشتيباني از موضع] آميز مسالمت همزيستي[هايي که مدافعين اين تئوري  تنها گفته. ستا

هايي است مربوط  ، گفته)۷۱- ۶۶، کمونيسم و جنگ؛ صفحات E.Kardelj" مثال(گيرند  به کار مي
.  ريدا به احتياج به داشتن مناسبات ديپلماتيک يا تجاري عادي بين شوروي و کشورهاي سرمايه

ي دولت کارگري  الملل کمونيست در مبارزه در راه شکستن محاصره که دولت شوروي و بين اين
ولي تغيير شکل اين مبارزه مشخص، در . رسد پر واضح باشد توسط امپرياليسم محق بودند، به نظر مي
در . نمايد مزخرف مي» خط مشي جنبش کمونيستي جهاني«يک موقعيت مشخص تاريخي، به يک 

هاي حزبي و تمام  ي کميته مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي به تمام سازمان ه سرگشادهنام
اصل لنينيستي «شود که حزب  ، گفته مي۱۹۶۳ژوئيه  ۱۴هاي اتحاد شوروي به تاريخ  کمونيست
 ».دارد خط مشي کلي سياست خارجي شوروي اعالم مي«را » آميز مسالمت همزيستي
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درستي  شود؛ به هاي اجتماعي مختلف را که به لنين نسبت داده مي ماهيت هايي با دولت
   )۵ص:پيشين(» .درک کرد

چنان حضور عيني  در جمهوري نوپاي شوروي اهداف انترناسيوناليسم پرولتري آن      
چنين " ها و پاسخها  پرسش"يي تحت عنوان  ، در جزوه۱۹۲۵دارد که حتا استالين در سال 

المللي انقالبي،  عدم درک اين واقعيت که بدون حمايت از جانب جنبش بين«: نوشت
توانست در مقابل امپرياليسم جهاني مقاومت کند، عدم درک اين واقعيت،  کشور ما نمي

ديگر مادامي که انقالب الاقل در چندين کشور ديگر پيروز نشده است، پيروزي 
اين کشور هيچ ضمانتي در مقابل مداخله (تواند نهايي باشد نمي سوسياليسم در يک کشور

که پيروزي سوسياليسم در يک کشور  ؛ فقدان آن انترناسيوناليسم ابتدايي يعني اين)ندارد
که بايد به عنوان ابزاري براي انکشاف و  نبايد به خودي خود هدف غايي تلقي شود؛ بل

  )۶ص:پيشين(».ر گرفته شودپشتيباني از انقالب در ساير کشورها در نظ
نويسد اگر ما از اهداف انترناسيوناليستي خود  استالين در ادامه همين مقاله خود مي      

اين راهي است که به ناسيوناليسم، به انحطاط، «: چشم به پوشيم، چه راهي در پيش داريم
اند،  ه اين مرضکه مبتال ب زيرا آنان. انجامد به انحالل کامل سياست خارجي پرولتاريا مي

که به عنوان آغاز و پايان آن  کشور ما را نه به عنوان بخشي از جنبش انقالب جهاني، بل
هاي انقالبي بايد فداي منافع  ها معتقدند که منافع ديگر جنبش پندارند؛ زيرا اين جنبش مي

  ) ۷ص:پيشين(» ۲۸.کشور ما شود
ها را کنار گذاشت و منافع تمام  حرفي اين  ديديم و مشاهده کرديم که استالين همه      

هاي جهاني را قرباني و فداي منافع ملي کشور روسيه کرد که ناسيوناليسم روس  جنبش
  .تزاري اولويت اول اوشد

گوييم که اين فراشد تغيير ماهيت در واقع با  زياده ساده کردن مطلب است اگر به«      
اين . ثار يک چنين تغييري ظاهر شده بودهم، به نقد آ ۱۹۲۴پيش از . مرگ لنين آغاز شد

سوسياليسم «ي امکان نائل آمدن به ساختمان  يي با بحث درباره تغيير، که به شکل آشفته
                                                 

 ۱۸-۱۷ صص :۱۹۲۵فروشي اومانيته چاپ کتاب :پاريس:ها سخها و پا پرسش: استالين – ۲۸
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الملل  نويس برنامه بين پيش«اش را در  مخلوط شد، اولين بيان تئوريک» در يک کشور
غييرات ناآگاهانه و با شروع از ت. بخت يافت نگون ۲۹به قلم بوخارين] کمينترن[» کمونيست

تر آشکار و  تر و بيش بيش ۱۹۳۰ي  هاي دهه جزيي، اين تغيير ماهيت در نخستين سال
عمدي شده، در نزول و سقوط کمينترن و باالخره انحالل آن به دست استالين در سال 

  )۷ص:پيشين(».تجلي يافت ۱۹۴۳
الب جهاني است، که بر راه حل ما استراتژي جامع و هماهنگي براي انق«در حالي که       
هاي انقالبي در يکي پس از ديگري از تعداد رو  از شورش] مادي و معنوي[ي حمايت  پايه

ها در  به افزايشي از کشورها، به تبعيت از آماده بودن شرايط متناسب براي اين شورش
راه حل ما، به يک کالم، مبارزه طبقاتي متحد، به . داخل اين کشورها، استوار است

ي طبقاتي و انقالب  و در دراز مدت، مبارزه. يي ديالکتيکي در مقياس جهاني است هگون
سوسياليستي در خود کشورهاي امپرياليستي نقش حياتي در زورآزمايي نهايي جهاني ايفا 

  )۲۱ص:پيشين(» .خواهد کرد
ي بيست قرن بيستم و حذف شوراهاي کارگري در امور  بنابراين در پايان دهه      
گونه که نظر  ي دولت شوروي با انقالب جهاني، آن آن رابطه«گذاري و اجرايي،  قانون

اتحاد شوروي ديگر به عنوان ابزاري براي . دگرگونه گرديده بود" لنين بود، کامال
] کمينترن[المللي کمونيستي  شود، برعکس، جنبش بين برد انقالب جهاني ديده نمي پيش

» .شود يي ديپلماسي شوروي ديده مي لحظه هاي برد پيچ و خم ابزاري براي پيش
  )۱۰ص:پيشين(

ليتوفسک که لنين باني آن بود و ديگري پيمان  ي دو پيمان برست اما مقايسه      
در مورد اول، حداکثر «: استالين که استالين باني آن بود بسيار جالب توجه است_هيتلر

در مورد دوم . المللي به عمل آمد نبرد انقالب بي استفاده تبليغاتي از مذاکرات در راه پيش

                                                 
کساني هستند «: ، در نخستين کنگره شوراهاي اقتصاد ملي در مسکو گفت۱۹۱۸مه  ۲۶بوخارين در  - ۲۹

پس به سوي "کنند و  پرچم را بلند مي" پيش به سوي کمونيسم"که به جاي بلند کردن پرچم و 
 )۱۱۶:کار.جلد دوم اچ(».روند مي"  داري سرمايه
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استالين تنزل داده شد، و _جنبش جهاني کمونيستي تا به سطح مدافع پيمان هيتلر
ديگر نبايد ) از قرار معلوم هيتلر(» امپرياليسم آلمان«هاي آلماني نوشتند که  کمونيست

  )۱۹۳۹اکتبر  Die welt  ،۱۸( ».دشمن اصلي محسوب شود
گفت که  Scripps-Howardهاي  ، استالين به رئيس روزنامه۱۹۳۵و در يکم مارس       

» کمدي -تفاهمي تراژيک سوء«به اتحاد شوروي » نقشه و نيت انقالب جهاني«نسبت دادن 
  )International Publishers۱۹۳۶نيويورک :هوارد/مصاحبه استالين(. است
گونه  سازد که چه شان ميخاطر ن» انقالب ناتمام مانده«ايزاک دويچر نويسنده کتاب       

يي که استالين و دوستان  هايش، در تقبيح خفقان ظالمانه لنين در يکي از آخرين نوشته
دمش در مورد گرجستان در پيش گرفته بودند، ترس خود را از اين امر ابراز داشت  هم

م ، با رفتار متکبرانه خود با مرد»روسي کبير؟ آدم رذل شوونيست و ظالم«که مبادا اين 
لنين در يادداشت هايش مورخ . ناپذيري به آرمان کمونيستي وارد آورد آسيا ضرر جبران

تواند  ، اين هشدار تاريخي را بيان داشت که اين چنين طرز رفتاري مي۱۹۲۲دسامبر  ۳۱
شان از اصول  هاي روسي، در پيروي هايي در مورد صداقت کمونيست بدگماني

 :۳۶جلد:لنين.(ي در حال بيدار شدن شرق، به وجود آوردها انترناسيوناليستي در ميان توده
۶۲۳-۶۲۴(  

هرگاه «: گفت ۱۹۱۹ي حزب در  ي حزبي در هشتمين کنگره لنين در بحث برنامه      
ي بزرگ پيدا خواهيد  ها را بخراشيد يک شوونيست روسيه پوست بسياري از کمونيست

ي بزرگ را محکوم  روسيه باز هم شووينيسم ۱۹۲۳و  ۱۹۲۱هاي  در کنگره... » .کرد
ها  يي که وحدت جمهوري نيروي اساسي«آن را  ۱۹۲۳ي  خود استالين در کنگره. کردند

روز به روز و ساعت به ساعت رشد «ناميد و اعالم کرد که اين پديده » سازد را متوقف مي
هاي مديريت را  ي رشته کوشد هر چيز غير روسي را جاروب کند و همه مي«و » کند مي
تاريخ روسيه :کار.اچ.اي(» .عنصر روسي به پيچد و عنصر غير روسي را با فشار بيرون کند دور

  )۴۴۶: جلد يکم:شوروي
بيند و در کنگره يازدهم حزب در سال  لنين ناسيوناليسم عظمت طلب روس را مي      

ها را به ملت غالبي تشبيه کرد که تحت  او بلشويک. دهد ها هشدار مي ، به بلشويک۱۹۲۲
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ها مفلوک و ناچيز است، ولي  فرهنگ آن«: اند تاثير فرهنگ برتر ملت مغلوب قرار گرفته
  )۴۴۷: پيشين(» .باز هم بهتر از فرهنگ ما است

، نه تنها اتهاماتي را که در ۱۹۲۳استالين در کنگره دوازدهم حزب بلشويک در سال       
که خود او هم از اين خطر با  ي شووينيسم روسي به دولت وارد کردند رد نکرد، بل زمينه

ها در ميان کارمندان  رفقا، تصادفي نيست که اسمناوخوف«:تاکيد و صراحت سخن گفت
چنين تصادفي نيست که اين آقايان، يعني  هم. اند دار پيدا کرده قدر طرف شوروي اين
: خواهند بگويند کنند، گويي مي هاي بلشويک را ستايش مي ها کمونيست اسمناوخوف

خواهد تمايالت  تان مي خواهد از بلشويسم حرف بزنيد، هرچه دل تان مي دلهرچه 
دانيم شما به همان جايي خواهيد رسيد که  انترناسيوناليستي خودتان را بلغور کنيد، ما مي

ايد، يا دست  ي عظمت روسيه را زنده کرده ها انديشه دنيکن نتوانست برسد؛ شما بلشويک
چنين تصادفي نيست که اين  هم. ها تصادفي نيست م اينکدا هيچ. کم زنده خواهيد کرد

  )۴۴۸-۴۴۷: پيشين(».يي از نهادهاي حزبي ما هم رخنه کرده است انديشه حتا در پاره
بدين ترتيب در آن زمان کسي يا کساني توانايي اين را نداشتند که پوست استالين را       

او منتظر مرگ لنين بود زيرا . کند به خراشند تا ناسيوناليسم عظمت طلب روس را نمايان،
، لنين درگذشت، استالين تمام نزديکان ۱۹۲۴همين که در . هاي لنين داشت خبر از بيماري

ي ديکتاتورهاي عالم، در حبس نگاه داشت و  لنين را از جمله همسرش را، همانند بقيه
اما بعد از آن، . اشتي لنين را نداد و آن را در بايگاني سري نگه د نامه اجازه انتشار وصيت

  !خورد که ادامه دهنده راه لنين باشد کرد و سوگند مي شرمانه از لنين ياد مي رياکارانه و بي
ديگر چه بود؟ به » ميهن کبير سوسياليستي«اگر شوروي سوسياليسم بود، پس شعار       

لي براي يک کشور سوسياليستي منافع ميهن سوسياليستي و منافع ک«قول محمود طوقي 
اما . تواند در يک راستا مطرح شود مغايرتي با هم ندارند جنبش سوسياليستي جهاني مي

بازخواني :محمود طوقي(».اگر در تضاد با هم قرار بگيرند دومي اصل است و اولي بايد فدا شود

استالين، از » انترناسيوناليستي«هاي  اما واقعيت اين است برخالف گفته )۴۱۴:تاريخ معاصر سچفخا
، با بستن پيمان تجاري با ١٩٢١گيرد و در  هاي استالينيسم شکل مي ، نطفه١٩٢٠ال س



۴۵ 

، تمام نهادهاي قانوني و اجرايي و حتا کمينترن، ١٩٢٨شود و در سال  انگليس، متولد مي
طي اين بازه زماني، بتدريج منافع ناسيوناليسم روس، . گيرد تحت کنترل استالين قرار مي

گيرد،  جي، در نقطه مقابل انترناسيوناليسم پرولتاريايي قرار ميدر سياست داخلي و خار
زاده، بارها به اين موضوع اشاره کرده است که روسيه نبايد  طوري که سلطان به

جا رسيد که منافع  اين عمل تا بدان. انترناسيوناليسم کارگري را قرباني منافع خود نمايد
شد و ] روسيه شوروي[تر  ب برادر بزرگ، فداي منافع حز]حزب توده[ديگر احزاب برادر

ها تبديل شد که هم اکنون پوتين ادامه  به فرهنگ جاري در سياست روس" اين دقيقا
  .دهنده راه استالين است

پيامدهاي سياست استالين در حذف انترناسيوناليسم پرولتاريايي، در سراسر جهان       
اسپانيا، شکست انقالب  ۱۹۳۶شکست انقالب . ناک است انگيز و وحشت بسيار غم

يوگسالوي و تقسيم بالکان با نرخ پنجاه پنجاه با چرچيل نخست وزير انگليس در سال 
، سکوت در برابر تجاوز آمريکا به ويتنام، دخالت مستقيم از طريق احزاب برادر که ۱۹۴۴

  .هاي چين، اندونزي، عراق، ايران،  و غيره گرديد سبب قتل عام کمونيست
در انقالب مشروطه که ما آن را مورد " هاي استالين در امور ايران، مخصوصا تدخال      

اما بعد . گذارد گونه شک و ترديدي باقي نگذاشته و نمي ايم، جاي هيچ بررسي قرار داده
ي امور ايران و اجراي منويات استالين توسط مير جعفر  از جنگ جهاني دوم، اداره

اول حزب کمونيست آذربايجان شوروي، مرد مقتدر  دبير) سيد جعفر باقرزاده(باقروف 
وزير کشور و مسئول سازمان » بريا«. شد اين جمهوري و از نزديکان استالين، اداره مي

هاي عصر استالين، براي  اطالعات و امنيت روسيه و يکي از عاملين اصلي اجراي قتل
ي دموکرات  فرقهي امور ايران، حزب توده و  اداره. مدتي معاون باقروف بوده است

طور کامل در دست باقروف بوده است که منويات استالين را به  آذربايجان و کردستان به
 فرقهبه . باقروف و بريا در زمان خروشچف تيرباران شدند. کرده است دقت اجرايي مي

، ]جا غالمحسين فروتن در اين[ها  مائويستاما  .آذربايجان و کردستان باز خواهيم گشت
اش بوده است،  چه را که استالين خالق تطهير استالين به هر قيمتي است و آنکارشان 
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: گذارند گيرند و آن را به حساب خروشچف و رهبران بعد از خروشچف مي ناديده مي
از .] منظور فروتن رهبران بعد از استالين است[رهبران حزب کمونيست اتحاد شوروي «

انترناسيوناليسم پرولتري را به دور افکنده، به  آميز لنيني عدول کرده، زيستي مسالمت هم
ي طبقاتي خيانت ورزيده و سازش با بورژواامپرياليستي را هدف خود  انقالب و مبارزه
زند و در مسابقه از  ها مهر تاييد مي روي ي اين کج حزب توده بر همه. قرار داده بودند

  ) ۴۹-۴۸:مهاجرت در توده بحز:فروتن غالمحسين(».افتد رهبران شوروي خود نيز جلو مي
همان چيزي " ها دقيقا مفهوم انترناسيوناليسم پرولتاريايي در نزد حزب توده و مائويست      

به قول احسان طبري . کردند ديکته مي» رفقا«است که استالين انجام داده است و 
  . انترناسيوناليسم پرولتاريايي چيزي جز شوروي پرستي نبود

حزب توده تحت عنوان انترناسيوناليسم پرولتري، سياست خود را « هرابياني س به گفته      
اما واقعيت اين بود . كرد و نيازهاي سياست خارجي شوروي تنظيم مي بر مبناي مقتضيات

وار از سياست خارجي شوروي به خاطر اين كه حزب  و برده كه اطاعت كوركورانه
ترناسيوناليسم پرولتري كه معنا آن ربطي به ان كمونيست شوروي حزب مادر است هيچ

داري است،  در مبارزه عليه سرمايه گي ميان طبقه كارگر كشورهاي گوناگون بسته هم
     )خاطرات آلبرت سهرابيان(».نداشته و ندارد
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  کمينترن
  

اش به تبعيت از  هاي سياسي مانند حزب توده و ياران برخي از احزاب و گروه      
که  بل. داري نيست يي مانند ايران سرمايه استالين، هنوز معتقدند که جامعه نمودهاي ره

اعمال » بورژوازي ملي«ابتدا بايد ! است  داري ي توليد در آن، هنوز ماقبل سرمايه شيوه
از نظر کمي   ي کارگر سپس وقتي طبقه! حاکميت کند تا نيروهاي مولده را رشد دهد

اين فکر هم نبايد ! ي توليد باالتر کرد راي رفتن به شيوهشود، فکري ب گاه مي رشد کرد، آن
نوع » سوسياليسم«توان به  مي» داري راه رشد غير سرمايه«که از طريق  انقالب باشد، بل

اين چيزي است که استالين تحت عناوين مختلف براي جلوگيري از ! رسيد حزب توده 
به خورد احزاب برادر داده است جهاني   ي کارگر ي طبقاتي، طبقه رشد و گسترش مبارزه

  .کنند ها نيز کورمال کورمال آن را تبليغ و ترويج کرده و مي و آن
برحسب مقدار کمي   بودن يا نبودن يک جامعه  داري در حالي که سرمايه      

  با ميزان سرمايه  داري و نيز سرمايه. کارگران و يا ميزان گسترش صنايع نيست
ي  طبق گفته  که سرمايه شود، بل ها تعريف نمي ارخانهانباشت شده، يا تعداد ک

تبديل  به کاال  نيروي کاراست که در آن  ي اجتماعي رابطهمارکس يک 
شده، و حاصل کار کارگران چيزي جز ارزش و ارزش اضافي نيست که به جيب 

انباشت سرمايه، حاصل کار اضافي در نتيجه . شود دارها سرازير مي سرمايه
در آن   يي اين رابطه در هر جامعه. داران است براي سرمايه رانکارگ رايگان

امپرياليستي   داري است و بديل آن هم در عصر سرمايه  داري برقرار باشد، سرمايه
  . نئوليبرالي سوسياليسم است نه جمهوري بورژوادموکراتيک

، مهر  ريدا ي توليد سرمايه در حالي که در نيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي شيوه      
در شهرهاي کشورهاي شرق کوبيده بود،   خود را براي خريد و فروش نيروي کار

   .ي توليد فئوداليسم برقرار بود اما در روستاها تا زمان حل مسئله ارضي، شيوه



۴۸ 

کننده، در  به اعضاي شرکت ۳۱کارهاي عملي و ارائه تزهايي بررسي راه ۳۰کار کمينترن      
از دو سال " حضور لنين عمال. ه طبقاتي پرولتارياي جهاني بودجهت رشد و گسترش مبارز

طوري که  شود، به رنگ مي در سياست شوروي کم) ۱۹۲۴ژانويه  ۲۱(اش  قبل از مرگ
شد، اما با خروج لنين از صحنه رهبري  ي کمينترن برگزار مي هر سال يک بار کنگره" قبال

برگزار  ۱۹۲۴ره پنجم در ژوئن کنگ. ها افزايش يافت شوروي به تدريج فواصل کنگره
. و بعد از آن به مدت چهار سال استالين اجازه برگزاري کنگره کمينترن را نداد. ۳۲گرديد

                                                 
 ۵۱از ميان (عضو رسمي ۳۵، در مسکو با حضور ۱۹۱۹مارس  ۶تا  ۲: کمينترن کنگره اول - ۳۰

، ۱۹۲۰اوت  ۷ژوئيه تا  ۱۹در : کنگره دوم. از نوزده کشور جهان، تشکيل گرديد) عضو
ي اوضاع جهاني و انترناسيونال  جلسات آغازين در پتروگراد بود که طي آن لنين درباره

در اين . اوت در مسکو برگزار گرديد ۷ژوئيه تا  ۲۳ادامه جلسات از . ارشي دادکمونيست گز
نفر داراي راي  ۱۶۹از اين تعداد، . شدند گي مي نفر نماينده ۲۱۸ي  کشور به وسيله ۳۷کنگره 

زاده  بين، عوض زاده، نيک سلطان:گان ايران نماينده. نفر داراي راي مشورتي بودند ۴۹قطعي و 
ترين مسائل مطروحه در اين کنگره بود، مسائل ديگري  ملي و مستعمراتي از مهممسئله . بودند

چون پارلمانتاريسم، مسئله ارضي، ساختمان و نقش حزب کمونيست و مسئله تشکيالتي و شرايط 
الملل  بين: ۱۹۲۱ژوئن ۲۱: کنگره سوم. عضويت در کمينترن و غيره در دستور کار قرار داشت

، آخرين ۱۹۲۲ژوئيه :کنگره چهارم. ره شکل واقعي به خود گرفتکمونيست پس از اين کنگ
کنگره . به تصويب رسيد» ي شرق تزهايي درباره مسئله«در آن . يي که لنين حضور داشت کنگره
در  ۱۹۲۸در ژوئيه : کنگره ششم. شود در مسکو تشکيل مي ۱۹۲۴ژوئيه  ۸ژوئن تا  ۵: پنجم

انحالل  .در مسکو برگزار شد ۱۹۳۵ در اوت ي هفتم کنگره .شود مسکو تشکيل مي
 .۱۹۴۳مه  ۱۵به خواست غرب و به دستور استالين در : کمينترن

هدف اين تزها تعيين خط اساسي حرکت انترناسيونال «: لنين در کنگره سوم کمينترن گفت - ۳۱
 )هاي انترناسيونال کمونيستي راني در دفاع از تاکتيک سخن(» .کمونيستي است

توسط  ۱۹۲۶گريگوري زينوويف رئيس کنگره بود، در  ۱۹۲۴کم تا پنجم در از کنگره ي – ۳۲
استالين برکنار شد و نيز قبل از کنگره شش کمينترن، افرادي که منتخب کنگره پنج بودند، 

فيشر، واين کوپ، روي، بورديگا، چن  شلخت، روزنبرگ، روث: توسط استالين اخراج شدند
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) حسين شرقي(براي آخرين بار و رضايفزاده  سلطانکنگره ششم کمينترن که در آن 
  .شد ، برگزار۱۹۲۸گان حزب کمونيست ايران، شرکت داشتند، در ژوئيه  به عنوان نماينده

ي  ي کمينترن، که در کنگره نامه اساس ۲از ماده  ۸در نتيجه فشار استالين، در بخش       
ي جهاني هر  کنگره«شود که  ، به تصويب رسيده بود، به صراحت بيان مي۱۹۲۸ششم سال 

ي هفتم بعد از هفت  با وجود چنين شرايطي، کنگره» .دو سال يک بار بايد برگزار شود
  ! در مسکو برگزار شد ۱۹۳۵سال و در اوت 

ي استالين  ، و بعد از آن، استقالل عملي و فکري کمينترن به وسيله۱۹۲۸يعني از سال       
غرب،   داري طوري که در پايان جنگ جهاني دوم به فرمان بلوک سرمايه به. از بين رفت

  .تاسيس کرد» کمينفرم«آن را منحل و به جاي آن دفتر مقوايي 
يکي کمينترن . طور نتيجه گرفت که ما دو نوع کمينترن داشتيم شود اين مي  بنابراين      

اش تمام و کمال مبلغ و مجيزگوي  حزب توده و ياران. لنيني و ديگري کمينترن استاليني
آورند، منظورشان  ها اسمي از کمينترن مي هرگاه آن. کمينترن استاليني بوده و هستند

زها و قرارهايي که در کمينترن لنيني به تصويب کمينترن استاليني است، زيرا که ت
  بنابراين. ها بدون استثناء، خالف ديدگاه ايدئولوژيکي استالين بودند ي آن رسيدند، همه

آوردهاي کمينترن لنيني  ي دست ي احزاب برادر در سراسر جهان اين بود که کليه وظيفه
مجبور باشند اسمي از آن بياورند، را به بايگاني بسپارند، آن را بايکوت نمايند و هرگاه 

و بازتوليد نمايند و اجازه ندهند که پرولتارياي جهاني داراي   ي آن را توليد جعل شده
  . آگاهي طبقاتي که انترناسيوناليسم پرولتاريايي جزء الينفک آن است، گردند

و  زاده سلطان، لنيننظريه پردازان اصلي کمينترن لنيني، عبارت بودند از       
که با تغييراتي  ريتزهاي  ،)M.N.Roy( ري مانابندراناثكمونيست  هندي، به نام 

ملي در شرق  است که هر جنبشتوسط لنين مورد تصويب کمينترن قرار گرفت، اين 
زمين  و ديگري دهقانان بي» بورژوازي ملي«متشکل از دو بخش، بورژوازي يا به اصطالح 

                                                                                                                 
، ترينت، ژيرالد، دوريه، نوي راث، هوگلوند، کيلبوم و دوسيو، شفلو، کامنف، تروتسکي، سليه

 .بند کمينترن لنيني بودند گي پاي ساموئلسون، که همه
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ديگر وجود خارجي ندارد، » بورژوازي ملي«نون بورژوازي که اک. است ۳۳و کارگران
يعني . داري است ملي در چارچوب نظام سرمايه  سلطه خواستار رهايي درکشورهاي تحت

را » ملي«زند، آزادي  اگر بورژوازي در اين کشورها به مبارزه بر عليه امپرياليسم دست مي
ها به در آورد و با تکيه به  خواهد که بتواند بازار داخلي را از چنگ آن فقط براي اين مي

بنابراين، بورژوازي در مسئله ملي منافع خود را . داري را رشد بدهد بازار خودي، سرمايه
بورژوازي اگر در .   و ديگر طبقات فرودست جامعه را  ي کارگر كند نه منافع طبقه دنبال مي

آورد، براي اين است که  اين مبارزه، کارگران و دهقانان را دنبال خود به ميدان مبارزه مي
اگر پيروز شود حتا دست به سرکوب طبقات اجتماعي . اهداف خود را محقق سازد

چنان که در چين چنين کرد، و در اين ميان چيزي عايد  زند، هم هم مي  فرودست جامعه
  . شود نمي  کش جامعه انقالبي و ديگر طبقات زحمت  کارگران

ر کشورهاي مستعمره دو نوع جنبش را به طور بارز از د ري«کار، .اچ.ي اي به گفته      
نخست جنبش ملي بورژوا دموکراتيک که خواهان استقالل در _ داد ديگر تميز مي يک

گفت  ؛ و مي»نبرد دهقانان بي زمين با هر نوع استثمار«بود، دوم   داري درون نظام سرمايه

                                                 
گذرد بيش از پيش از هم جدا  دو جنبش وجود دارند که هر روز که مي" ري"به نظر  - ۳۳

ظ نظام دمکراتيک، که برنامه رهايي سياسي با حف -يکي جنبش ناسيوناليستي بورژوا. شوند مي
. زمين براي رهايي از هر نوع استثمار کند و ديگري مبارزه دهقانان بي داري را دنبال مي سرمايه

کند، و اغلب هم با موفقيت، تا دومي را تحت کنترل خود در آورد؛  جنبش اول تالش مي
تکامل " اانترناسيونال کمونيست بايد به هر طريق ممکن بر عليه چنين کنترلي مبارزه نمايد، و نتيجت

داري خارجي  کش مستعمرات بايد در جهت سرنگوني سرمايه هاي زحمت آگاهي طبقاتي توده
هاي کمونيستي دهقانان و کارگران  ترين وظيفه ايجاد سازمان ترين و ضروري مهم. هدايت شود

از اين راه است که . ها به سوي انقالب و برپايي جمهوري شورايي است به منظور رهبري آن
که از راه تکامل آگاهي طبقاتي  داري، بل اي ممالک عقب افتاده نه از طريق تکامل سرمايهه توده

تزهاي تکميلي در (." رفته به کمونيسم راه خواهند يافت تحت رهبري پرولتارياي کشورهاي پيش
 ).مسئله ملي و مستعمرات، بند هفتم
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لب ساختن جنبش نوع اول بر ي کمينترن اين است که در برابر هر تالشي براي غا وظيفه
هاي کمونيستي  ايجاد سازمان«ي عاجل عبارت است از  وظيفه. گي کند نوع دوم ايستاده

ها خواهند پيوست،  مانده به صف کمونيست ، که در کشورهاي واپس»کارگران و دهقانان
عي و نيروي واق«بدين ترتيب، » که بر اثر آگاهي طبقاتي ، بل داري نه بر اثر رشد سرمايه«

توان در چارچوب تنگ ناسيوناليسم  بخش را در مستعمرات نمي ي جنبش رهايي شالوده
اما در عين حال که احزاب کمونيستي کارگران داراي » .بورژوا دموکراتيک جاي داد
انقالب در کشورهاي مستعمره انقالب در ابتدا «افتند،  آگاهي طبقاتي بايد جلو بي

گونه کشورها بايد بر  سياست ارضي کمينترن در اين" ؛ مثال»نخواهد بود کمونيستي
بورژوايي تنظيم شود، نه اصول کمونيستي، يعني هدف اين سياست بايد  ي اصول خرده پايه

هشدارهاي ري را بر ضد ... يي  گان ايراني و کره نماينده. ...تقسيم زمين ميان دهقانان باشد
وادموکراتيک به قوت تمام تکرار گي بيش از اندازه با ناسيوناليسم بورژ بسته هم

  )۳۱۴-۳۱۲ص: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(».کردند
بورژوادمکراتيک يک انقالب ناسيوناليستي در   انقالب) Roy(»ري«بنابراين، از نظر       

از . رود است و از آن فراتر نمي] حقوق بورژوازي[داري  چارچوب مطالبات سرمايه
. ي کارگر را هم ندارد داري و پيروي از منافع طبقه قصد تغيير نظام سرمايه" رو، اساسا اين

ولي بخش ديگري که در جنبش ضدامپرياليستي و آزادي ملي وجود دارد بخش 
زمين در اين کشورها  گويد؛ که دهقانان بي مي» ري«. کارگران و دهقانان آن است

ها دفاع از اين  وظيفه سوسياليستداران هستند،  مخالف استثمارگران فئودال و سرمايه
ملي است نه بخش بورژوازي آن، زيرا بورژوازي در قرن بيستم نه تنها  بخش جنبش

اين تزي بود که کمينترن براي کشورهاي شرق ارائه . که مرتجع است انقالبي نيست، بل
نرسيده ي غالب و برتر توليد  ها، به شيوه در آن  داري ي توليد سرمايه داد که هنوز شيوه

کشورهاي شرق اين   ي کارگر ها و طبقه ي سوسياليست در چنين شرايطي وظيفه. بود
نيست که به زير چتر بورژوازي کشور خود بروند و خود را تبديل به سرباز پياده نظام 

هاست که در هر شرايط و در هر زمان و مکاني  ي آن که وظيفه بورژوازي کنند، بل
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را حفظ کنند و تشکيالت مستقل خود را داشته باشند  هستند، استقالل طبقاتي خود
موسس تشکيالت مستقل کارگري در ايران بود، و به  يوسف افتخاريطور که  همان
نبايد به زير چتر رهبري بورژوازي، بروند و فقط به شرطي با   ي کارگر عنوان طبقه  هيچ

نت، ارتجاع و بورژوازي و بورژوازي کشور خود در مبارزه با بقاياي سلط خرده
ها و استقالل طبقاتي  قيد و شرط سوسياليست کنند که آزادي بي کاري مي امپرياليسم، هم

  .بند باشند به آن پاي" ها را در هر زمان و مکاني به رسميت بشناسند و عمال آن
خرداد /۱۹۲۰كه در ژوئن » تزهاي مربوط به مسئله ملي و مستعمراتي«نيز در  لنين     

کاري با بورژوازي  تانه دومين كنگره انترناسيونال كمونيستي منتشر شد، هم، در آس۱۲۹۹
در «: داند مي ها قيد و شرط کمونيست مشروط به فعاليت و آزادي بيخودي را 

تري هستند و مناسبات  گي بيش مانده هايي كه در حالت عقب ملت  مورد كشورها و
ها تفوق دارد،  قاني پاترياركال در آنو مناسبات ده] پدرساالري[فئودالي يا پاترياركال 

نخست، لزوم كمك همه احزاب كمونيست به : بايد به ويژه اين نكات را در نظر داشت
ترين  بخش بورژوا دموكراتيك در آن كشورها ـ وظيفه بذل مجدانه يي جنبش رها

مانده از  ست كه ملت عقب ي نخست به عهده كارگران آن كشوري ها در وهله كمك
انترناسيونال كمونيستي بايد از جنبش ملي ... است   آن  ي ستعمراتي يا مالي وابستهلحاظ م

مانده فقط بدان شرط پشتيباني كند  بورژوا دموكراتيك در كشورهاي مستعمراتي و عقب
ها فقط عنوان  كمونيست بودن آنكه عناصر احزاب پرولتري آينده، كه 

ند و با روح درك وظايف خاص مانده متحد گرد در كليه كشورهاي عقب نباشد
هاي بورژوا دموكراتيك در داخل  جنبش  ي خود، يعني وظايف مربوط به مبارزه

ملت خود، تربيت شوند؛ انترناسيونال كمونيستي بايد با دموكراسي بورژوايي 
در اتحاد موقت باشد ولي خود را با مانده  مستعمرات و كشورهاي عقب

ترين شكل  اي رولتري را، حتا در نطفهها نياميزد و استقالل جنبش پ آن
  )۷۷۸: مجموعه آثار:لنين( .»...چون و چرا محفوظ دارد آن، بي
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در کنگره دوم کمينترن در ژوئيه  دارد که کار بيان مي.اچ.و در اثبات نظر فوق، اي      
بايست  ها مي مانده کمونيست در کشورهاي واپس«نمود کمينترن اين بود که  ، ره۱۹۲۰

آماده باشند، و به ويژه از » بخش بورژادموکراتيک جنبش رهايي«مک کردن به براي ک
» ي فئوداليسم ي تجليات آثار بازمانده در مقابل همه«داران بزرگ و  دهقانان در برابر زمين

بايست از هرگونه خلط مبحث  اما هرجا که اين کار الزم باشد، مي. پشتيباني کنند
  :س کمينترن نوشتسپ» .ئولوژيک پرهيز کنند ايده
الملل کمونيستي بايد در اتحاد موقت با بورژوادموکراسي مستعمرات و  بين«      

مانده گام بر دارد، اما نبايد با آن در آميزد و بايد استقالل مطلق جنبش  کشورهاي واپس
  )۳۱۱: مجلد سو:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(».ترين شکل آن نگه دارد کمونيستي را حتا در ابتدايي

طبق نظريه و تئوريي که کمينترن در مورد ملل شرق ارائه داد و   بنابراين      
ها اکنون در  از هندوستان باني آن بودند که مرکز انقالب» ري«و  لنين،، زاده سلطان

ي  و چون در شرق هنوز طبقه. شرايط امپرياليستي از غرب به شرق منتقل شده است
ملل شرق بايد به شرطي با   ي کارگر طبقهبه ناچار،  صنعتي وجود ندارد  کارگر

قيد و شرط و استقالل  کاري نمايند که آزادي بي بورژوازي خودي هم
اين تزي بود که در  .را به رسميت بشناسد  ي کارگر ها و طبقه کامل کمونيست

  .ي سوم کمينترن به تصويب رسيد کنگره
هاي يک تا چهارم کمينترن را در  ر کنگرههاي لنين د راني اکنون منتخبي از سخن      
آوريم، و بقيه را در صورت  جا به منظور مبارزه با جعليات حزب توده و ديگران مي اين

  :هاي ديگر ارائه خواهيم داد لزوم، در بخش
ي دموکراسي  خود، ماهيت استثمارگرانه] کمون پاريس[مارکس در تحليل«      

ديده هر چند سال  ايي را که در آن طبقات ستمبورژوايي و نظام پارلماني بورژو
ي طبقات  گيرند کدام نماينده شوند که تصميم به يک بار از اين حق برخوردار مي

مردم در پارلمان برگزينند، آشکار ساخته » گي و سرکوبي نماينده«مرفه را به 
  )۱۵ :کنگره يکم:ها در کمينترن راني مجموعه سخن:لنين(».است
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ي ميان پرولتاريا و بورژوازي، گروه ديگري از مردم هستند که نخست به  هدر فاصل«      
واره چنين بوده است و  ها، هم ي انقالب در همه. شوند سو و سپس به آن سو متمايل مي اين

اش را تشکيل  ، که پرولتاريا و بورژوازي دو اردوگاه متخاصم داري سرمايه  ي در جامعه
ها از لحاظ  وجود اين متزلزل. غيرممکن است" اني مطلقادهند، عدم وجود قشرهاي مي مي

دانند فردا در کنار  ناپذير است و متاسفانه اين عناصر که خودشان نيز نمي تاريخي اجتناب
  )۳۰:کنگره دوم:پيشين( »۳۴.هاي مديد وجود خواهند داشت خواهند جنگيد، تا مدت  کدام طبقه

است که زيربناي ] کشورهاي استعمارگر غربي[ه العاد همين هزاران ميليون سود فوق«      
در آمريکا، بريتانيا و فرانسه . دهد اقتصادي اپورتونيسم در جنبش کارگري را تشکيل مي

يعني   ي کارگر تر دوام آوردن رهبران اپورتونيست و قشر فوقاني طبقه شاهد بيش
يستي نشان تري در برابر جنبش کمون ها مقاومت بيش هستيم؛ آن اشرافيت کارگري

به همين علت است که خالص يافتن از اين بيماري براي احزاب کارگري اروپا . دهند مي
ي  من بر شيوه. ...خواهد بود] ۱۹۲۰روسيه[و آمريکا به مراتب دشوارتر از کشور ما

بايد با پيروي از آن انجام ] مبارزه با اپورتونيسم اشرافيت کارگري[مشخصي که اين کار
ي من  وظيفه. ي من بررسي شده است در تزهاي انتشار يافته  نم، اين شيوهک شود تکيه نمي

يي طوالني دارد،  اين بيماري، سابقه. هاي عميق اقتصادي اين پديده است نشان دادن ريشه
اپورتونيسم، . کشد کردند، به درازا مي بينان گمان مي چه خوش عالج آن، بيش از آن
. با اپورتونيسم و رفورميسم است  استين قطع رابطهنشان کمونيسم ر. دشمن اصلي ما است

جا هواداران اپورتونيسم را خواهيد ديد که خودشان را کمونيست  روز فرداي انقالب، همه
، سوسياليسم بورژوايي است  ي کارگر هاي باالي جنبش طبقه اپورتونيسم در رده. نامند مي

که از   ي کارگر ت که فعالين طبقهنشان داده شده اس" عمال. نه سوسياليسم پرولتاريايي
. کنند کنند، بهتر از خود بورژواها از بورژوازي دفاع مي گرايش اپورتونيستي پيروي مي

                                                 
. ا و گاردهاي سفيد با هم متحد شدنداره ها و اس در اين شورش منشويک: در مورد شورش کرونشتاد- ۳۴

مجموعه :لنين. (را اعالم کرد» ها شوراها بدون بلشويک«خواه، شعار  ميليوکوف رهبر حزب کادت مشروطه
 )۱۱۲ :کنگره سوم: ها در کمينترن راني سخن
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. ... تواند در قدرت بماند ها رهبري کارگران را به عهده نگيرند، بورژوازي نمي اگر آن
با تصميمي قاطعانه ما بايد . جاست دشمن اصلي ما، دشمني که بايد بر آن غلبه کنيم، اين

کنگره دوم [ي احزاب، اين کنگره ي اين پيکار تا به آخر در همه براي ادامه
ي  اگر رفقاي ما در همه. ... ي اصلي ما است اين وظيفه. را ترک گوييم] ۱۹۲۰کمينترن

تشکيل دهيم، هيچ ] پرولتارياي متحد[کشورها به ما کمک کنند تا ارتش متحدي 
ي، انقالب پرولتاريايي  اين وظيفه. وي اجراي اين وظيفه را بگيردتواند جل بودي نمي کم

  ) ۵۷:کنگره دوم:پيشين(».ريزي جمهوري شورايي جهان است جهان و پي
  ي کارگر يي در ميان طبقه مانده ، عناصر عقب داري ي کشورهاي سرمايه در همه«      

هاي  ين مردم است و روشي راست اند که پارلمان، نماينده وجود دارند که متقاعد شده
توانيد  گونه مي شما چه. ... بينند شود، نمي ها به کار گرفته مي يي را که در آن نابکارانه

اند  يي که فريب بورژوازي را خورده مانده هاي عقب ماهيت واقعي پارلمان را براي توده
توانيد  يگونه م روشن کنيد؟ اگر در پارلمان نباشيد و در بيرون پارلمان باشيد، چه

هاي احزاب را افشا کنيد؟ اگر مارکسيست  گيري مانورهاي گوناگون پارلماني، يا موضع
، پيوند نزديکي ميان روابط طبقات و  داري سرمايه  ي هستيد، بايد بپذيريد که در جامعه

اگر عضو پارلمان نباشيد و منکر فعاليت : کنم باز تکرار مي. روابط احزاب وجود دارد
را نشان دهيد؟ تاريخ انقالب روسيه به روشني   توانيد اين همه گونه مي يد، چهپارلماني شو

ي اداري را  ، دهقانان و کارمندان پايين رتبه ي کارگر هاي طبقه نشان داده است که توده
ها را  ي شخصي خودشان آن که تجربه توان متقاعد کرد، مگر آن با هيچ استداللي نمي

  )۸۸:کنگره دوم: پيشين(».ي طبقاتي است هاي مبارزه يز يکي از عرصهپارلمان ن. ... متقاعد کند
داشتن  براي زنده نگه. تواند وجود داشته باشد بدون اتحاد اقتصادي، اتحاد نظامي نمي«      

ي اقتصادي، که زيربناي  آدمي، فقط هوا کافي نيست، اتحاد ما با دهقانان، بدون شالوده
توانست چند صباحي دوام  نمي" ازي خودي بود، احتماالمان در جنگ عليه بورژو پيروزي
البته زيربناي . المللي متحد شده است اکنون بورژوازي ما با کل بورژوازي بين. بياورد

ما زمين مورد نياز دهقان را در . اتحاد اقتصادي ما با دهقانان، بسيار ساده و حتا خام بود
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در عوض، قرار شد . از او پشتيباني کرديم داران بزرگ اختيارش گذاشتيم و در برابر زمين
گي داشت و بر روابط عادي ميان  تازه" اين اتحاد، کامال. غذا دريافت کنيم

دهقانان ما اين مسئله را از پهلوانان . گان کاال متکي نبود کننده گان و مصرف توليدکننده
اين «: گفتند مي ها به خودشان آن. فهميدند هاي دوم و دو و نيم بهتر مي انترناسيونال
که ممکن  اين گفته با اين» .گيرند، اما هرچه باشند، از خودمانند ها رهبراني سخت بلشويک

. هاي يک اتحاد اقتصادي جديد را گذاشتيم است درست بوده باشد، ما به اين طريق، پايه
دادند و از کمک اين ارتش در حفاظت از  شان را به ارتش سرخ مي دهقانان محصول

کنيم که شکل اوليه اين اتحاد، بسيار  ما اعتراف مي. ... شدند شان برخوردار مي هاي دارايي
اما مجبور بوديم هرچه تندتر عمل کنيم، . ناقص بود و ما مرتکب اشتباهات فراوان شديم

در جريان جنگ داخلي، . مجبور بوديم تدارکات ارتش به هر قيمتي که شده فراهم کنيم
که  مان بسيار ناگوار بود و اين وضع. خيز روسيه جدا افتاده بوديمي مناطق غله  ما از همه

دستي را تحمل کنند و  روسيه توانستند اين مصيبت، فقر و تنگ  ي کارگر مردم و طبقه
کف زدن (»ماند فقط با نيروي ايمان به پيروزي طاقت بياورند، به يک معجزه مي

  )۱۴۷:کنگره سوم:پيشين)(حضار
يي است که دست به  کران از سوي طبقه نقالبي مستلزم فداکاري بيهر ا" طبيعتا«      

گان در  کننده ي عادي اين است که شرکت تفاوت انقالب با مبارزه. زند انقالب مي
، هر انقالبي نه  بنابراين. اند ي عادي  گان در مبارزه کننده ها و صدها برابر شرکت انقالب، ده

. است  که از سوي کل يک طبقه بلفقط مستلزم فداکاري از سوي افراد، 
فداکاري، فقر و _ پرولتاريا_ ي حاکم  ديکتاتوري پرولتاريا در روسيه براي طبقه

يي در تاريخ به دنبال آورده است و به احتمال قوي، همين وضع  سابقه دستي بي تنگ
گونه بايد  دستي را چه اين فشار و تنگ. در هر کشور ديگري پيش خواهد آمد

اين . فشارها را بايد چنان تقسيم کنيم که قدرت پرولتاريا حفظ شود... م؟تقسيم کني
بورژوازي و  در حال حاضر، ما درگير جنگي اقتصادي با خرده. ...تنها اصل ما است

تر  در مقايسه با آخرين جنگ، به مراتب خطرناک دهقانان هستيم، جنگي که براي ما
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من، پس از گذشت پنج سال از انقالب روسيه،  به اعتقاد« )۱۵۰:کنگره سوم:پيشين(» ۳۵.است
ي ما اعم از رفقاي روس و رفقاي خارجي آن است که بنشينيم و  ترين کار براي همه مهم

. ايم را به دست آورده کردن مطالعهفقط در اين زمان است که ما فرصت . کنيم مطالعه
  داري هاي سرمايه درتدانم که ق نمي. دانم اين فرصت تا چه زماني دوام خواهد آورد نمي

ولي ما بايد در . ادامه دهيم مطالعهتا چه مدتي به ما فرصت خواهند داد که در آرامش به 
به  ي بنيادي مطالعه، آن هم مطالعهشويم به  يي که از پيکار و جنگ فارغ مي هر لحظه
ا ي م ترين وظيفه مهمدهد که امروزه  اين کوشش براي يادگيري نشان مي. ... پردازيم
. رفقاي خارجي ما نيز بايد مطالعه کنند. کردن است کردن و سخت مطالعه مطالعه

چه را که  ها نيز مانند ما مجبورند خواندن و نوشتن و فهميدن آن منظورم اين نيست که آن
ما بايد کارمان را با يادگيري خواندن : اما يک چيز حتمي است. ... گيرند خوانند، ياد به مي

که به رفقاي  ها بل ما نه فقط به روس. ... خوانيم، آغاز کنيم چه مي دن آنو نوشتن و فهمي
ايم، مطالعه کردن  يي که واردش شده ترين کار در دوره گوييم که مهم خارجي نيز بايد به

بايد به معناي اخص ] ها خارجي[ها اما آن. کنيم ما به معناي اعم کلمه، مطالعه مي. است
  )۱۸۸:کنگره چهارم:پيشين(».فهمند مضمون کار انقالبي را بهتا ... کلمه مطالعه کنند 

چيز   و زماني که خود لنين به همه] ۱۹۲۰ژوئيه[لنيني از کنگره دوم  ۳۶سقوط کمينترن     
ي  ها رابطه با توده«و » ها نفوذ کنيد در ميان توده«اشراف دارد؛ با ظهور شعارهاي 

، ۱۹۲۰مه آن در کنگره ملل شرق در سپتامبر تولد يافت و با ادا» تر داشته باشيد نزديک
در همين سال است . رساند ، به ظهور ۱۹۲۱بلوغ خود را در کنگره سوم کمينترن در ژوئن 

                                                 
: ها در کمينترن راني مجموعه سخن:لنين( ».بخندد  بهترين خنده از آن کسي است که آخر همه«-  ۳۵
 )۱۵۷:نگره سومک
الملل سرخ  بين«ترين و دور پروازترين سازمان ثانوي که زير نظر کمينترن تاسيس شد  مهم - ۳۶

که يوسف افتخاري را مامور . شد ناميده مي» پروفينترن«" بود که معموال» هاي کارگري اتحاديه
بعد از . ع نمايديي را شرو کرد که در ميان کارگران نفت جنوب شرکت انگليسي، فعاليت اتحاديه

 .بود» الملل جوانان کمونيست بين«آن سازمان 
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، اميد لنين و ۱۹۱۹شکست انقالب آلمان در . گيرد که نطفه استالينيسم هم شکل مي
گره ملل شرق، در کن  بنابراين. ها که چشم به راه آن بودند را، برباد داد بلشويک

گيرد، که نتيجه ملموس آن قرارداد  نشيني از مواضع انترناسيوناليستي صورت مي عقب
  .، شوروي با انگليس، ايران و ترکيه است۱۹۲۱

به . گيرد نشيني مورد بحث قرار مي ، اين عقب۱۹۲۱در کنگره سوم کمينترن در ژوئن       
صورت گرفت و در سومين  ۱۹۲۱ستان تغيير مورد بحث در بهار و تاب«ي اچ کار،  گفته

ي تغيير سياست داخلي  اين الزمه. ي کمينترن در ژوئن و ژوئيه همان سال ثبت شد کنگره
ي  کننده ي بازرگاني بريتانيا و شوروي بيان نامه و خارجي شوروي بود که نپ و موافقت

اند و  نشيني و سازش بوده دار عقب لنين و تروتسکي و کامنووف طرف. ... آن بود
چنان دم از  هم] در کمينترن و کميته مرکزي[زينوويف و بوخارين و رادک و بالکون 

تاريخ روسيه :کار.اچ.اي(» .در هر حال استقامت لنين به نتيجه رسيد. اند زده تعرض انقالبي مي
  )۴۶۴-۴۶۳ص: جلد سوم:شوروي

ر کنفرانس حزبي راني لنين د در سخن  داري سياست تازه همکاري با جهان سرمايه      
ما نه تنها فرصتي براي نفس تازه « :کند ي نوين را ساز مي اين نغمه ۱۹۲۰مسکو در نوامبر 
ايم و موضع اساسي خود را در چارچوب  يي رسيده ي تازه که به مرحله کردن داريم، بل

  ».ايم به دست آورده  داري هاي سرمايه دولت
اند يا خواب  قول داده« :ها ويکگويد وانمود کردن اين که بلش سپس مي      
» ي تنها تمام جهان را ديگرگون کنند توانند فقط با نيروهاي روسيه اند که مي ديده
ايم که  ما هميشه گفتهايم؛  گي نشده ما هرگز مرتکب اين ديوانه« :هوده است بي

ي  شود که مورد پشتيباني کارگران همه مان وقتي پيروز مي انقالب
کارگران از [ها فقط تا نيمه راه چنين معلوم شد که آن .کشورها قرار گيرد

از ما پشتيباني ] کشورهاي متبوع خود خواستند که بر عليه شوروي جنگ نکنند
ي  کنند، زيرا دستي را که براي زدن ما بلند شده بود تضعيف کردند، ولي با همه مي
  )۳۳۶ص:پيشين(».ها از اين طريق کمکي به ما نکردند اين
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ي قفقاز حزب بلشويک  کنگره ملل شرق که در برگزاري آن استالين و کميته در      
که حيدر عمواوغلي  زاده، بل ايران در اين کنگره، نه سلطان  نقش اصلي داشته، و نماينده

هدف «کار  ي اچ به گفته. ۳۷ي استالين در گرجستان، بوده است دوست دوران مدرسه
، عبارت بود از سازمان دادن ۱۹۲۰در سپتامبرهاي مشرق زمين در باکو،  نخستين خلق

نشان داده بود  ۳۸ماجراي انورپاشا. طور کلي مبارزه با امپرياليسم انگليس، نه امپرياليسم به
ي باکو  از کنگره. تا چه اندازه واقعيت دارد_ کم از نظر زينوويف  دست_ که اين تمايز 

اما در اين فاصله امضاي . اصله بودفقط نُه ماه ف] ۱۹۲۱ژوئن[ي سوم کمينترن  تا کنگره
ي بريتانيا و شوروي تبليغات آشکار بر ضد امپرياليسم انگليس را غيرمقدور  نامه موافقت

هاي شوروي با ايران و ترکيه نيز به همين ترتيب جلو تبليغات کمونيستي  پيمان. ساخته بود
  )۴۶۹:يشينپ( ».هاي ايران و ترکيه شود گرفت، مبادا باعث رنجش دولت را مي

گيري نهايي خود را در کنگره سوم کمينترن به اين  کار، لنين نتيجه ي اچ به گفته      
بيني کرديم در حال  بروز انقالب جهاني که ما آن را پيش«: صورت به ثبت رساند

                                                 
ها در جعل تاريخي  چه است که حزب توده و مائويست اين حقيقت درست برخالف آن – ۳۷

. دارند که حيدرعمواوغلي نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن بوده است خودشان بيان مي
عمواوغلي فقط نماينده حزب کمونيست ايران در  دانند که حيدر جاعالن آگاهانه تاريخ، مي

ها، حد و مرز  ها و مائويست بي شرمي براي استالينيست. کنگره ملل شرق در باکو بوده است
 .ندارد

ژنرال انور پاشا يکي از فرماندهان نظامي امپراتوري عثماني بود که از طريق کارل رادک  - ۳۸
با پاسپورت آلماني با نام ] ۱۹۲۰سپتامبر[باکو،بلشويک، براي شرکت در کنگره ملل شرق در 

هاي جوان و خواستار حفظ  او رهبر ترک. وارد مسکو شد ۱۹۲۰اگوست  ۱۵به تاريخ » علي باي«
هاي  ترکي و قاتل ارمني او پان. امپراتوري عثماني از راه اصالح سيستم حقوقي و ارتش، بود

ي مسکو تبديل به دشمن سوگند خورده همکاري او با شوروي دوام نيافت و برا. ترکيه بود
، در ۱۹۲۲اگوست  ۴که در به تاريخ . اسالميسم بود ترکيسم و پان او مروج پان. خطرناکي شد

 .بخارا به دست نيروهاي شوروي کشته شد
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رفت روي آن خط مستقيمي که ما انتظار داشتيم صورت  اما اين پيش. رفت است پيش
بد ] اين صلح[شود که پس از صلح، هرقدر هم که  آشکار ميبا يک نگاه . گيرد نمي

اندازيم، هر چند  انقالب راه بي  داري ايم در ساير کشورهاي سرمايه باشد، ما نتوانسته
اکنون چيزي که مهم است عبارت ... هاي انقالب بارز و فراوان بود  دانيم نشانه که مي چنان

آن در ] وفاکننده وعده[ظهور منجز است از تدارک اساسي انقالب و بررسي عميق 
  )۴۶۶:پيشين( ». داري کشورهاي اصلي سرمايه

کدام از رهبران  هيچ«در پايان کنگره سوم کمينترن و تصويب آن عقب نشيني،       
گي شوروي، در اين بحث  ي کمينترن، هيچ يک از اعضاي هيات نماينده شناخته شده
ي بحث سال گذشته  توجه به قوت و دامنه ي هندي با نماينده ريفقط . وارد نشدند

در «و » طلبي محض فرصت«کاري را  به خود جرات داد که اين سمبل] ۱۹۲۰کنگره[
گان اروپا و  اعتنايي آشکار نماينده بنامد، و بر ضد بي» الملل دوم ي بين خور کنگره

  )۴۷۰:پيشين( ».امريکا به اين مسئله اعتراض کند
يي است که لنين در آن  ، آخرين کنگره۱۹۲۲در نوامبر  کنگره چهارم کمينترن      

ي مهمي در جريان ديگرگوني و تحکيم  مرحله«کار .اچ.ي اي کند، به گفته راني مي سخن
الملل کمونيستي به پايان رسيد؛  انگيز بين ي هيجان با اين کنگره دوره. سياست شوروي بود

. آور بر آن داستان گاه خجلتيي بود طوالني و  چه پس از آن پيش آمد، مؤخره آن
کنگره . کمينترن را به وجود آورد و برنامه آن را معين ساخت ۱۹۱۹کنگره اول در مارس 

رفت، مقارن با اوج  ، زماني که ارتش سرخ به سوي ورشو پيش مي۱۹۲۰دوم در ژوئيه 
قدرت و اعتماد به نفس رهبران کمينترن بود، اوج اين اعتقاد که کمينترن به عنوان 

دار انقالب پيروز جهاني به زودي کار خود را انجام خواهد داد؛ پس از اين کنگره،  پرچم
شود و بعد  ، نپ آغاز مي۱۹۲۱سپس در مارس . شود کنگره ملل شرق در باکو تشکيل مي

، کنگره سوم کمينترن که صداي ۱۹۲۱در ژوئن و ژوئيه . خورد انقالب آلمان شکست مي
کنگره چهارم کمينترن در . شود گوش رسيد، تشکيل مي نشيني در آن به سازش و عقب

اما پس از آن که شوروي . نشيني باز هم فراتر رفت ، در راه عقب۱۹۲۲نوامبر و دسامبر 
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ي دشمنان خود را بيرون براند و سپس بر  گان توانست دست تنها همه برخالف انتظار همه
هايي شد که در نپ خالصه  شينين ها و عقب اثر تاخير در گسترش انقالب ناچار از سازش

شد، توازن اقتدار و اعتبار ميان کمينترن و دولت شوروي به کلي و از بيخ ديگرگون  مي
اين هم يعني تقويت . براي کمينترن راهي نماند جز اين که به موضع تدافعي پناه برد. شد

تقويت حکومت   نبنابراي. گاه انقالب پرولتاريايي جهاني روسيه شوروي به عنوان تنها تکيه
  .شوروي موضوع اصلي کنگره چهارم کمينترن شد

اگر اکثريت ... اگر وضع از اين قرار باشد «: در کنگره چهارم کمينترن گفت رادک      
ي  پس تصرف قدرت به عنوان يک وظيفه کند، احساس ناتواني مي  ي کارگر طبقه

مبهم برخي از بيني  رادک سپس در پاسخ خوش» .فوري در دستور روز نيست
نشيني پرولتاريا هنوز متوقف  عقب«کند که  رانان باز هم با تاکيد اضافه مي سخن

  ».نشده است
. راني کرد ، به علت مريضي، فقط يک بار در کنگره سخن۱۹۲۲لنين در سيزده نوامبر       

 توانست روي پاهايش به ايستد و مشکل مي«راني که به گفته زينوويف  او در پايان سخن
اش از بابت بيماري عذرخواهي کرد و مطالب خود را  و در آغاز سخنان» .خيس عرق بود

بايد براي " گفت که در زمان انقالب غالبا. به تشريح و دفاع از نپ اختصاص داد
. يي و توجيهي از اين معني است روي کرد؛ و نپ نمونه نشيني آماده بود تا بتوان پيش عقب

يي  اگرچه خود او چنين نتيجه_ اش گرفته شود يجه از سخنانلنين اجازه داد که اين نت
نشيني براي کمينترن هم ضرورت دارد، و به همين اندازه مفيد  که مقداري عقب_ نگرفت

ي سازمان ايراد گرفت و آن را  ي سال گذشته درباره نامه سپس به قطع. خواهد بود
  :راني خود رسيد ن سخنگاه افتان و خيزان به پايا ناميد و آن» روسي" منحصرا«

ها و چه رفقاي خارجي، اين  ي ما، چه روس ترين چيز براي همه کنم مهم گمان مي«      
فقط حاال است که . است که پس از پنج سال از انقالب روسيه، بايد به بررسي به پردازم

اي من يقين دارم که در اين موضوع نه تنها رفق. ... ايم امکان بررسي را به دست آورده
يي که اکنون  ترين وظيفه در دوره که به رفقاي خارجي هم بايد بگوييم که مهم روسي، بل
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ها بايد به  آن. آموزيم ما به معناي کلي کلمه داريم درس مي. شود بررسي است آغاز مي
بتوانند به سازمان، ساختار، روش، و محتواي " معناي اخص کلمه درس بياموزند تا واقعا

انداز انقالب  اگر اين کار بشود، آن وقت من يقين دارم که چشم. يابند کار انقالبي دست
  » .که عالي خواهد بود جهاني نه تنها خوب بل

ي خود را انجام داده است؛ اما  در کنگره بحث شد که روسيه شوروي وظيفه      
اند انقالب جهاني را به هنگام خود صورت دهند و روسيه  پرولتارياي جهان نتوانسته
راني آتشيني بالفاصله پس از سخنان  کالرا زتکين در سخن. اند شوروي را تنها گذاشته

ترين  اگر چه پرولتارياي کشورهاي شوروي جديد با عالي«متين لنين چنين توضيح داد که 
ي شوروي را  گاه باريک روسيه گي برادرانه تکيه بسته توانسته بودند با هم... رشد اقتصادي 
. اما اين کار صورت نگرفت. آمد ، سازش نپ هرگز الزم نمي»قويت کنندتوسعه دهند و ت

به سوي کنار آمدن با «کشورهاي شوروي برادر به وجود نيامدند؛ و انقالب روسيه 
  .رانده شد» داران خارجي و روسي دهقانان، کنار آمدن با سرمايه

چهارمين «: نوشت» وسيهي انقالب ر درباره«يي تحت عنوان  نامه کنگره چهارم در قطع      
انقالب کند که  ي کشورها يادآوري مي الملل کمونيستي به پرولترهاي همه ي بين کنگره

، و پيروزي ي يک کشور پيروز شود تواند در محدوده پرولتاريايي هرگز نمي
تمام فعاليت . المللي با ادغام کردن در انقالب جهاني ميسر است آن فقط در مقياس بين

وي، تنازع براي بقاي خودش و براي دستاوردهاي انقالب، تنازعي است ي شور روسيه
. گي ي تمام جهان از زنجير برده کش و استثمارشده براي رها ساختن پرولترهاي ستم

گان  برنده ي خود را در قبال پرولتارياي جهان به عنوان پيش پرولترهاي روسيه وظيفه
اش را  جهان نيز بايد سرانجام به نوبت خود وظيفهپرولتارياي . اند انجام داده" انقالب تماما
گي معنوي، اقتصادي،  بسته ي کشورها کارگران فقرزده و اسير بايد هم در همه. انجام دهد

در اين کنگره استقالل  )۵۳۶-۵۳۱:پيشين(» .ي شوروي اعالم دارند و سياسي خود را با روسيه
حضور قطعي استالين بر اعمال کمينترن  رود و زمينه را براي گونه از بين مي کمينترن اين

الملل کمونيستي  در بين" به رغم هشدار لنين، سازمان حزب روسيه عينا«: شود فراهم مي
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در کنگره دوم  ريو  لنين«دارد که  کار بيان مي.اچ.اما اي )۵۴۰:پيشين(» .تجديد شد
و نيمه  کمينترن بر سر اين مسئله که احزاب کمونيست ملي در کشورهاي مستعمره

چه روشي بايد در   داري بخش ملي بورژوايي و سرمايه هاي آزادي مستعمره در قبال جنبش
ي دو سال گذشته يافتن  يي با هم کردند؛ پس از تجربه ي سرسختانه پيش بگيرند، مناظره

ري که از ديدگاه هندوهاي هندوستان . پاسخ دقيق آن پرسش باز به همان دشواري بود
کرد  ي دوم تکيه مي ، باز به همان برهان خود در کنگره]کنگره چهارمدر [گفت سخن مي

دو سال . و بر آن بود که سياست همکاري با بورژوازي ملي بيش از اندازه پيش رفته است
» مان با احزاب بورژوا ناسيوناليست در اين کشورها هماهنگ ساختن نيروهاي«تجربه در 

را » ي ضد امپرياليستي جبهه«رهبري . ي نيستنشان داده است که اين اتحاد هميشه عمل
ي تمام جنبش بايد  سپرد؛ شالوده» بورژوازي ترسان و متزلزل«توان به دست  نمي

  )۵۷۴:پيشين(» .آن باشد» ترين عنصر اجتماعي انقالبي«
نشيني خود از مواضع انقالبي از طرف  نمود کنگره چهارم کمينترن از ميزان عقب ره      

هاي در  خود را در اتاق«که  نترن، به حزب کمونيست چين، اين است عضو کمي رادک
و به » کنند اند و مارکسيسم را مانند آثار کنفوسيوس مطالعه مي يي محبوس کرده بسته
نه سوسياليسم و نه جمهوري شوراها اکنون در دستور کار «ها اطالع داد که  آن

با عناصر انقالبي بورژوازي تنظيم روابط خود را «ي حزب اين است که  وظيفه» .نيستند
اين همان دستوري بود » .کند تا مبارزه با امپرياليسم اروپايي و آسيايي را سازمان داده باشد

هاي الزم، به حزب  که در آن زمان به اعضاي حزب کمونيست ترکيه و، با تفاوت
حد ي مت ي دوم حزب کمونيست چين، جبهه کنگره. شد کمونيست آلمان هم داده مي

  )۶۳۸-۶۳۷:پيشين(» .را مورد تاييد قرار داد» مبارزه در راه رهايي ملي«و ] خلقي[
ديپلمات کارکشته شوروي در پکن، که شهرت او به عنوان سفيري که در برلن  يوفه      

 سن يات سوناندازد، همراه با  ، توانست بر ضد حکومت آلمان، انقالب راه بي۱۹۱۸
 ۲۶کنند و در  انگ در جنوب چين با هم مالقات ميت رهبر حزب بورژوايي کومين

دکتر «: که بند مهم آن چنين است. کنند ي مشترکي منتشر مي ، بيانيه۱۹۲۳ي  ژانويه
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در چين قابل " عقيده دارد که نظام کمونيستي يا حکومت شوروي عمال سن يات سون
جا  روي در ايني شو اجرا نيست؛ زيرا که شرايط الزم براي استقرار کمونيسم يا شيوه

که مسئله عمده و مبرم چين رسيدن به وحدت ملي و به دست  يوفهآقاي . وجود ندارد
اطمينان خاطر  سن يات سونآوردن استقالل ملي کامل است؛ و در مورد اين امر به دکتر 

تواند از  دردي مردم روسيه برخوردار است و مي ترين هم داده است که چين از گرم
  )۶۴۴:پيشين(» .اطر جمع باشدپشتيباني روسيه خ

کند و يکي از کارکنان دفتر  چند روز بعد از شانگهاي به سوي ژاپن حرکت مي يوفه      
برد تا مذاکرات با  به همراه خود به ژاپن مي کاي ليائوچونگسن را به نام  يات سون
لشويک کاي با يوفه ب در ژاپن ليائو چونگ. جا ادامه دهد را با او در آن سن يات سون
توان تا ده سال ديگر در  ليائو از او پرسيد که آيا کمونيست را مي«: کند گو مي گفت

تا صد سال «. »نه«پاسخ داد » تا بيست سال ديگر؟«. »نه«روسيه تحقق بخشيد؟ يوفه گفت 
ي به خواب ديدن اين يوتوپيا  فايده... خوب «ليائو گفت . »شايد«يوفه گفت » ديگر؟

ايم  ي ما مرده تحقق پيدا کند يا نکند، آن هم وقتي که همه چيست، که ممکن است
کار » اصل مردم«ي سه  بگذاريد امروز انقالبي باشيم و براي انجام دادن انقالب ملي بر پايه

  ».توانيم در زمان حيات خودمان تحقق بخشيم ها را مي اين. کنيم
اخير در گسترش انقالب و همين استدالل مبتني بر ت«دارد که  کار بيان مي.اچ.اي      

ي اجراي نپ بود، در شرق دور  کننده تاخير در تحقق کامل سوسياليسم، که توجيه" نتيجتا
. ... ناپذيري به سازش و اتحاد با ناسيوناليسم انجاميد نيز مانند ساير جاها با منطق مقاومت

رف تانگ صورت گرفت براي هر دو ط يي که ميان کمونيسم روسي و کومين معامله
  )۶۴۶-۶۴۵:پيشين( ».بار بود حال مرگ ثمربخش و در عين

راني خود در هفتمين  در سخن اما لنين به تبعيت از انديشه انقالب جهاني مارکس،      
تر، بارها گفته بود، با عبارات قاطعي تکرار  چه را که پيش ي حزب بلشويک، آن کنگره
قالب ما، در صورتي که تنها ترين شکي نيست که پيروزي نهايي ان جاي کم« :کرد
داشت، منتفي بود  ماند، در صورتي که جنبش انقالبي در کشورهاي ديگر وجود نمي مي
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» .کنم، انقالب سراسر اروپا است ها، تکرار مي ي اين دشواري نجات ما از همه... 
  )۷۵ص: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(

ي قلمي، يک بار ديگر موضع خود  ر يک مجادلهاندکي بيش از يک ماه بعد، لنين د      
ي سياست خارجي دو خط اساسي روياروي ما قرار دارند،  در مسئله« :را چنين بيان کرد

چيز برتر   چيز عزيزتر و از همه  گويد انقالب سوسياليستي از همه خط پرولتري، که مي
اين انقالب در غرب روي رود که  است و ما بايد اين را در نظر بگيريم که آيا احتمال مي

گويد براي من منزلت قدرت بزرگ و  بدهد يا نه؛ خط ديگر، خط بورژوايي است، که مي
  )۷۵:پيشين( ».چيز برتر است  چيز عزيزتر و از همه  استقالل ملي از همه

هاي اروپا  اگر خلق«: و تروتسکي هم در فرداي انقالب اکتبر با تاکيد تمام بيان کرد      
يا انقالب روسيه . ند و امپرياليسم را در هم نکوبند، ما درهم کوبيده خواهيم شدقيام نکن

ي  کشورها، مبارزه  داران همه که سرمايه اندازد، يا اين گردباد مبارزه را در غرب به راه مي
  )۳۲:پيشين(» .کنند ما را خفه مي

به خاک " اريايي عمالاما بالفاصله بعد از مرگ لنين است که انترناسيوناليسم پرولت      
کارانه، رياکارانه، و  و اعمال فريب» شکند اش فندق مي دم«شود، و استالين با  سپرده مي

ي  ي لنين در ژانويه جنازه در تشيعاو . کند رذيالنه خود را با حمله به بيوه لنين آغاز مي
لنين با رفيق «: ، از زور عادت و در دنبال کردن سنت انقالب روسيه، اعالم کرد۱۹۲۴

رفيق لنين، ما به تو . ترک ما وفاداري به انترناسيونال کمونيستي را بر دوشمان گذاشت
مان را وقف گسترش و تقويت اتحاد کارگران تمام جهان،  کنيم، که جان سوگند ياد مي

  )۲، بخش ۱۲فصل : ي تروتسکي نوشته:»استالين«به نقل از کتاب (» .انترناسيونال کمونيستي، کنيم
ها با وجود مرگ شوروي و بلوک شرق و نابودي  و مائويست  حزب تودهاما 

اند وفادار به روسيه باشند زيرا  شان، باز هم به خودشان قول داده انترناسيوناليسم کذايي
شان  گي تار و پود وجودي اند، و شکستن نمکدان سبب به هم ريخته نمک خورده

ها را واژگونه جلوه  د داشته باشند، واقعيتاند تا زماني که وجو ها عهد کرده آن. شود مي
  .باشد ۲۰۳۶هاي پوتين تا سال  دهند و همواره گوش به فرمان باشند، حتا اگر فرمان
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شرمي  اما بي. امپرياليستي را استالين انجام داد  داري اولين خوش خدمتي به سرمايه      
حزب کمونيست  ۲۵ره در کنگ ۳۹لئونيد برژنفحد و مرز ندارد و از قول   حزب توده

انترناسيوناليسم پرولتري يکي از اصول مارکسيسم «: دارند بيان مي ۱۹۷۶شوروي در سال 
خواهند اين اصل را چنيين تفسير کنند که گويا از  ها مي متاسفانه برخي. لنينيسم است

شوند که حتا  کساني هم پيدا مي. چيز زيادي بر جاي نمانده است" انترناسيوناليسم عمال
بزعم آنان، آن . نظر شود کنند از انترناسيوناليسم صرف آشکارا پيشنهاد مي

اند، گويا ديگر کهنه  انترناسيوناليسمي که مارکس و لنين مستدل ساخته و از آن دفاع کرده
ولي ما بر آنيم که دست کشيدن از انترناسيوناليسم پرولتري در حکم محروم . شده است

ر کلي جنبش کارگري از يک سالح نيرومند و ساختن احزاب کمونيست و به طو
ما . چنين کاري خوش خدمتي به دشمن طبقاتي خواهد بود. آزمايش شده است

ي مقدس هر مارکسيست  هاي شوروي دفاع از انترناسيوناليسم پرولتري را وظيفه کمونيست
  )۲۳:انتشار حزب توده:ب.م:يک کنگره تاريخي( ».دانيم لنينيست مي

ي  گورباچف کليد خورد، نتيجه ۴۱و گالسنوست ۴۰وي که با پروسترويکاسقوط شور      
که نطفه آن از سال  ۴۲هاي استالين و رهبران بعد از او، در شوروي بود عملي فعاليت

يا در حقيقت پايان » پايان تاريخ«چه که فوکوياما آن را  برخالف آن. ، بسته شده بود۱۹۲۰
اين نظر که طرح سوسياليستي مرده است، «ل سوئيزي سوسياليسم قلمداد کرد، اما به قول پ

                                                 
ي نراد روسي که يک پيکرتراش ناشي سبک رئاليسم  يي بود از تخته برژنف مجسمه«- ۳۹

نجف (».قع رنگ کردن هم ابروهايش را پاک خراب کرده بودسوسياليستي تراشيده بود، و مو
 )۱۳۶۸بهمن:۴۱آدينه شماره :دريابندري

 .دولتي  داري گزيني اقتصاد بازار با سرمايه اصالحات اقتصادي از طريق جاي - ۴۰
 .آزاد کردن مردم از کنترل اجباري و فضاي باز در چارچوب بازار آزاد - ۴۱
يي گفته بود هنوز هيچ  در مصاحبه] ۱۹۹۰" [اروپاي شرقي اخيرا يکي از سفيران کشورهاي - ۴۲

جهانگير . (داند آن را تعريف کند داند سوسياليسم يعني چه و نمي نمي" و دقيقا" کس واقعا
 )۱۳۶۸بهمن:۴۱آدينه شماره :افکاري
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برخاست و   داري طرح سوسياليستي از دل مخالفت با سرمايه. وجه درست نيست به هيچ
وجود سوسياليسم در واقع بازتاب   بنابراين. است  داري هاي سوسياليسم، نفي سرمايه ايده

از . مرگ سوسياليسم نيستانقالب روسيه موفق نشد اما اين . است  داري وجود سرمايه
مجله :پل سوييزي(».است  داري تز سرمايه ديدگاه مارکسيستي، سوسياليسم پيش از هر چيز آنتي

  )۶۸ص:۱۳۷۱مرداد:۷۲آدينه شماره 
در حقيقت سوسياليسم مارکسي آن چيزي نيست که سران رفرميست حزب توده بيان       
استثمار يعني . هاست ها از انسان ناانسان سوسياليسم مارکس يعني لغو استثمار. ۴۳دارند مي

کارگران به صورت مفت و مجاني و " انجام کاراضافي طبقات اجتماعي مخصوصا
دانيم که کار روزانه  مي. داران است رايگان، بدون معوض حتا يک ريال، براي سرمايه

 کارالزم. تشکيل شده است کاراضافيو  کارالزمکارگران از دو قسمت نامساوي 
 کاراضافي. کند معادل دستمزد بخور و نمير است مي  توليد ارزشگران که کار

اين ارزش . کند مي  توليد اضافي ارزشکارگران که معادل هيچي براي کارگران نيست، 
گويند به  داران به کارگران مي سرمايه! شود اضافي همان پولي است که با پارو جابجا مي

. زم را انجام دهيد، که کاراضافي را نيز انجام دهيددهيم که کارال شرطي به شما اجازه مي
که توانايي انجام   سوسياليسم يعني لغو کاراضافي و انجام کارالزم براي تمام افراد جامعه

                                                 
دوستي داشته  تفکر سوسياليستي که در قرن هجدهم و نوزدهم مطرح شد، ريشه در انسان – ۴۳
ام که اگر  بارها گفته. ها قانون هشت ساعت کار در روز بود که نخستين شعار آن کما اين. تاس

کنند که  رفته سر از گور در بياورند، خيال مي هاي قديمي ناگهان در کشورهاي پيش سوسياليست
اعي ي اجتم از بيمه  ها برق دارند، همه ي خانه بينند همه چون مي. اند آن کشورها سوسياليستي شده

به . خدمات سوسياليستي است  ها همه اين... دارها نيست و  ها متعلق به سرمايه مندند، بيمارستان بهره
نظر من، سوسياليسم يعني مردم دوستي و شکست سوسياليسم يعني ضعف بشر، يعني شکست 

 داران و آن کنار گذاردن تفکر سوسياليستي يعني دفاع از سرمايه. ي انسان رونده تفکر پيش
آدينه شماره :جهانگير افکاري( .بينيم اش را در نيويورک مي ي طبقاتي هولناکي که نمونه فاصله

 )۱۳۶۸بهمن:۴۱
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سوسياليسم . گي کردن از قبل کار ديگران ممنوع است در سوسياليسم زنده. کار را دارند
به ] نه استاليني[ليد سوسياليستي مارکسي ي تو گزيني شيوه يعني جاي. يعني حاکميت کار

  . است  داري ي توليد سرمايه جاي شيوه
ي نيروهاي مولد جامعه با مناسبات توليدي تاکنون  ناسازگاري روزافزون توسعه«      

انهدام . کند ها بروز مي ها و تشنج ها، بحران موجود آن، به صورت ناگوارترين تناقض
که در قالب شرايطي که براي  مناسباتي خارج از سرمايه، بل ي قهري سرمايه نه به وسيله

توان  يي است که مي توصيهي  شوند، بارزترين نشانه پاسداري از خود نظام فراهم مي
ي باالتري از توليد اجتماعي جا  مرتبهو براي  دار کرد تا کنار بکشد به سرمايه
  )۳۲۲ :گروندريسه جلد دوم: کارل.مارکس(» .باز کند
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    استالينيسم
  

هايي است که از  ها و فاکت نوشتيم شامل نظريه" طور که قبال واژه استالينيسم همان      
گيرد و  ، اوج مي۱۹۲۴شود، و با مرگ لنين در  ، توسط استالين نطفه آن ريخته مي۱۹۲۱

  .د شو برد روسيه شوروي تبديل مي ، به راه۱۹۲۸در 
سوسياليسم «، »رفيق کشي«هاي ضد انقالبي و ضد مارکسي  يدگاهاستالينيسم همان د      

اردوگاه کار «، »ميهن کبير سوسياليستي«، »اردوگاه سوسياليسم«، »۴۴در يک کشور
مارکسيسم «،  کيش شخصيت«، »کارانه هاي جنايت اعدام«، »هاي نمايشي دادگاه«، »اجباري
حذف شوراهاي «، »زور سرنيزهکردن با صنعتي«، »مبارزه ضدامپرياليستي«، »لنينيسم

چيزهاي ديگري که خود . گيرد ، و غيره را در بر مي»کارگران در امور قانوني و اجرايي
» وابسته  داري سرمايه«کرده است مانند،  حزب توده به تبعيت از استالينيسم ابداع و اختراع 

  . شود را نيز شامل مي) بورژوازي کمپرادرو(
» حزب کارگران سوسيال دموکرات روسيه«واند با مطالعه تاريخ کنم کسي بت فکر نمي      

رفيق «تا زماني که لنين در قيد حيات بوده است، موردي از  ۴۵و سپس حزب بلشويک
                                                 

روسيه يک کشور دهقاني، و از «: نويسد اش به کارگران سوييس، مي لنين در نامه -  ۴۴
ز شود، تواند به فوريت پيرو در اين کشور، سوسياليسم نمي. ترين کشورهاي اروپاست مانده عقب

هاي عظيمي از زمين که هنوز دست نخورده در مالکيت  اما ماهيت دهقاني کشور، با توجه به پاره
يي به  ، طيف بسيار گسترده۱۹۰۵ي  تواند، براساس تجربه اشراف روس باقي مانده است، مي

دموکراتيک روسيه ببخشد، و از انقالب ما پيش درآمد و سکويي بسازد براي  -انقالب بورژوا
 )۵۰۰:جلديکم: تاريخ انقالب روسيه: تروتسکي(» .نقالب جهاني سوسياليستيا

حزب «نفره به نام  ۹در يک کنگره  ۱۸۹۸نطفه حزب بلشويک از يکم تا سوم مارس  – ۴۵
نُه  که کار را شروع کنند، تمام اما پيش از آن. شود ريخته مي» کارگران سوسيال دموکرات روسيه

از   Menshevik  ومنشويک   Bolshevik  بلشويک ،۱۹۰۳کنگره دوم  و در. شوند نفر بازداشت مي
  .شوند هم جدا مي
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رفيق «اما با ظهور استالينيسم است که . ، را در ميان کاردهاي حزب بلشويک بيابد»کشي
را شروع و » رفيق کشي«ر ايران گيرد، و سران حزب توده نيز د شروع و اوج مي» ۴۶کشي

. دادند هاي سياسي ديگر رواج و گسترش  در ميان گروه» اعدام انقالبي«آن را تحت عنوان 
  .به اين مورد باز خواهيم گشت

از نظر استالين يعني دفاع از شوروي به هر قيمتي تا در » مبارزه ضدامپرياليستي«مفهوم       
اما ! تري نصيب شوروي شود تر، منافع بيش ي بيشهاي ايجاد شده، و توزان قوا فرصت
هاي واقعي در عصر امپرياليسم که عصر  ي ضد امپرياليستي براي سوسياليست مبارزه

هاي ريز   داري است، به اين معني است که تمامي حاکميت گي و انحطاط سرمايه گنديده
شان  و نظامينظر از قدرت اقتصادي  شان، صرف نظر از بزرگي و کوچکي و درشت صرف

از آمريکا، انگليس، روسيه، فرانسه، آلمان، ژاپن گرفته تا قطر، عربستان سعودي، 
. امپرياليستي هستند  داري گي داراي همان کارکرد سرمايه هندوستان، پاکستان و غيره، همه

را اختصاص دادن به آمريکا و يکي دو کشور » مبارزه ضدامپرياليستي«بنابراين فقط، 
اين نظريه نه تنها . خودي و پيراموني است  داري کردن کشورهاي سرمايه تبرئه ديگر، يعني

لذا . که در قرن بيستم هم، ارزش تاريخي خود را از دست داده بود ويکم، بل در قرن بيست
امپرياليستي نئوليبرالي در سراسر   داري بدون مبارزه عليه سرمايه» ي ضدامپرياليستي مبارزه«

از نظر سران . معني است بي  شود، يه و کشورهاي هم پيمان او نيز ميجهان که شامل روس
افتد،  راه بي» مبارزه ضدامپرياليستي«شوروي سابق اگر پرولتارياي هر کشوري به دنبال 

که يک کشور  کشور خود، بل  داري بدين معني است که اولويت او نه نظام سرمايه
بايد بدون توجه به استقالل   کارگر ي کند، و طبقه خارجي است که شوروي تعيين مي

اين کشور مشخص شده برود، چرا که » بورژوازي ملي«طبقاتي خود، به زير چتر 
ي  نامه ابتکار عمل استالينيسم با امضاء موافقت! کذايي استالين در خطر است» سوسياليسم«

. شود ، شروع مي۱۲۹۹اسفند  ۱۹۲۱/۲۵مارس  ۱۶تجاري بين انگليس و شوروي در تاريخ 
                                                 

به طوري . ، توسط استالين اعدام شدند۱۹۱۷شصت و شش درصد از رهبران انقالب اکتبر  – ۴۶
 .، تيرباران شدند۱۹۳۸و۱۹۳۶هاي  ها بين سال نفر از آن ۲۲که 
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ي هرگونه  شوند که از هرگونه اقدام خصمانه و اشاعه در اين قرارداد طرفين متعهد مي
ديگر، يا از ترغيب مردم کشورهاي آسيا به  تبليغات مستقيم يا غيرمستقيم بر ضد يک

هاي  ها و کنوانسيون نامه ها، موافقت نامه مجموعه مقاوله.(اقداماتي بر ضد منافع انگليس خودداري کنند
  )۴۵ :۱۹۲۱مسکو:نشر دوم:هاي خارجي اري منعقد ميان جمهوري شوروي سوسياليستي فدراتيو روسيه با دولتج

و ] نماينده شوروي[نامه در لندن به دست کراسين ، موافقت۱۹۲۱مارس  ۱۶روز       
کنند از اقدام يا  هريک از طرفين خودداري مي... «: دار انگليس امضاء شد هورن، خزانه

منانه بر ضد طرف ديگر، و از اجراي هر نوع تبليغات دولتي مستقيم يا اعمال دش
غيرمستقيم خارج از حدود مرزهاي خود بر ضد موسسات امپراتوري بريتانيا يا جمهوري 

کند از  ، و باالخص اين که دولت شوروي روسيه خودداري مي"شوروي روسيه متناسبا
رکدام از ملل آسيايي به هر شکلي از هرگونه تالش نظامي يا ديپلماتيک براي تشويق ه

در هندوستان و کشور " اقدام دشمنانه بر ضد منافع بريتانيا يا امپراتوري بريتانيا، مخصوصا
دولت بريتانيا نيز در مقابل دولت شوروي روسيه نظير همين تعهد را در . مستقل افغانستان

اند بر عهده  نون مستقل شدهاند و اک مورد کشورهايي که جزو امپراتوري سابق روسيه بوده
و به دنبال آن، قرارداد ) ۳۵۱ص: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(» .گيرد مي

، ۱۹۲۱مارس  ۱۶فوريه، و با ترکيه در  ۲۸، با افغانستان در ۱۹۲۱فوريه  ۲۶با ايران در 
  .شود بسته مي

کند،  ين آن را اثبات ميي ديگر مورخ کار که تحقيقات گسترده.اچ.ي اي بنا بر گفته      
سياست انترناسيوناليسم پرولتاريايي روسيه شوروي از زماني که قرارداد بازرگاني با 

: شود شود، به تدريج کنار گذاشته مي انگليس و سپس ايران و افغانستان و ترکيه بسته مي
، عبارت بود از تالش براي ۱۹۲۱ي پس از  جوهر سياست شوروي در سراسر دوره«

ها، منتها  هاي ملي در آسيا و گسترش نفوذ شوروي در مناطق اين دولت ي دولتهمکار
رفت تا  هاي تدريجي و پوشيده به کار مي االمکان روش در اجراي اين سياست حتي

غرب آسيب نبيند يا از دست   داري هاي روابط اقتصادي سودآور با جهان سرمايه فرصت
وي در آسيا به دقت تمام از هواسنج اين در چارچوب اين سياست کلي، عمل شور. نرود
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ي مادي و واقعي ظهور استالينيسم  اين قرارداد زمينه )۵۶۰:پيشين(» .کرد روابط پيروي مي
دهد و  است که آن را به جاي سوسياليسم مارکسي و انترناسيوناليسم پرولتاريايي قرار مي

اين قراردادها نيز، منافع شود که در  به دنبال آن، قرارداد با ايران و ترکيه بسته مي
ي الزم براي  شود و زمينه گزين انترناسيوناليسم پرولتاريايي مي ناسيوناليسم روس جاي

کشور » بورژوازي ملي«گان  به عنوان نماينده» کمال آتاتورک«و » رضاخان«معرفي کردن 
  . شود خود فراهم مي

 ايرانسکيمعروف به  پاستوخوف، ايوانف، )اوسترف( ايراندوستکساني مانند       
پردازان کشورهاي شرق، شروع  ، به عنوان مورخين و نظريهميرزامعروف به  روتشتاينو 

اين  حيدر عمواوغلي. کنند ئولوژي استالين يا همان استالينيسم مي به جا انداختن ايده
داد به همراه برخي از  ي انقالب مشروطيت را تشکيل مي مرد جسور و انقالبي که يک پايه

در نتيجه تا . پيوندند اش در حزب کمونيست ايران، هم متاسفانه به استالينيسم مي دوستان
، گرفتار اين خورشيدي، حزب کمونيست ايران هم، تحت تاثير شرايط موجود ۱۳۰۶سال 

 زاده سلطاناما زيرکي و هوشياري . کنند شود و از رضاخان دفاع مي تحليل غلط مي
حزب کمونيست ايران، مشهور به کنگره اروميه،  شود که در کنگره دوم سبب مي

هنگامي که استالين متوجه . گردد شود و تبيين حزب اصالح مي مي رضاخان به نقد کشيده 
شود، براي به اجرا در آوردن اهداف  استقالل راي و فکري، حزب کمونيست ايران مي

ي کردن حزب ي الزم را براي متالش شود و زمينه خود در ايران، دست به کار مي
  .کند که به آن خواهيم پرداخت کمونيست ايران آغاز مي

 ۱۳۲۰هاي استالين در ايران را حزب توده از سال  تبليغ و ترويج و اجراي سياست      
طوري . اند استاد بوده" ها در کارشان واقعا آن. گيرد خورشيدي، برعهده مي

ها  لين کرده بودند، که اکثريت آنئولوژي استا هاي ايراني را گرفتار ايده سوسياليست
طور مستقيم يا غيرمستقيم در چارچوب فکري حزب توده  متوجه نشده بودند، که دارند، به

، حزب ۱۹۵۶/۱۳۴۳تا کنگره بيست شوروي در سال  ۱۹۴۲/۱۳۲۰از سال ! کنند فعاليت مي
ن، و در دهه تنها مخالف حزب توده در اين زما. دار استالينيسم در ايران است توده ميدان
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است که فعاليت مستقل کارگري را در ايران شروع  يوسف افتخاريبيست خورشيدي، 
  .کند که به آن نيز خواهيم پرداخت مي

گذار افکار  شوند و پايه داران مائو درون حزب توده اخراج مي ، طرف۱۳۴۳از سال       
شوند، به اين موضوع  ميبورژوا رفرميستي مائو در ميان ايرانيان داخل و خارج از کشور 

از سال   بنابراين. ها در اصل خود نيز استالينيست هستند اما مائويست. پرداخت نيز خواهيم 
» سازمان توفان«ها که شامل حزب توده و  ها و مائويست ، استالينيست۱۳۵۷تا سال  ۱۳۴۳

استاليني در ي بورژوا رفرميستي  دار افکار و انديشه شود، ميدان احمد قاسمي و شرکاء مي
  .داخل و خارج از ايران هستند

، استالينيسم مهر خود را بر جنبش ۱۳۵۷با باز شدن فضاي باز سياسي در نتيجه انقالب       
هاي سياسي در اين مقطع به غير از يک  ها و گروه ي سازمان کوبد و همه چپ ايران مي

حتا . را از آن رها سازند شوند و قادر نيستند، گريبان خود مي  گروه کوچک، گرفتار آن
] حزب توده و اکثريت[که با خط يک » خط سه«خط دو،  و «معروف به   جريانات سياسي

وحدت «تنها گروه . به طور کامل بشناسند" مرزبندي داشتند، نتوانستند استالينيسم را واقعا
دند، ، شروع کرده و توانسته بو۱۳۵۷بود که کار تحقيقاتي خود را قبل از » کمونيستي

، زاده سلطان، لنينهاي راستين  حافظه تاريخي خود را مدون و به تئوري
رسي پيدا کنند، و با استالينيسم مرزبندي مشخص داشته  ، دستانگلسو  مارکس

گونه کار تحقيقي به منظور ارتقاء  ، هيچ۱۳۵۷هاي سياسي مقطع  بقيه گروه. باشند
کلي استالينيسم انجام نداده طور  حافظه تاريخي خود و شناخت حزب توده و به
اند، گريبان خود  ها هنوز نتوانسته بودند و اکنون هم بعد از چهل سال، بسياري از آن

ها تهيه نموده بود، آزاد نمايند و در اين  را از منجالبي که حزب توده براي آن
   .۴۷ي خالقيتي از خود نشان دهند رابطه

                                                 
هر دو عضو حزب کمونيست [و تقي اراني زاده سلطاناز انقالب مشروطه تاکنون فقط  – ۴۷

يي از نگاه مارکسي  اند، کارهاي تحقيقي ارزنده که مخالف استالينيسم هم بودند، توانسته] ايران
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روهي که در آن زمان، به سراغ آثار مارکس را ، تنها گ»وحدت کمونيستي«به غير از       
را منتشر نمود، که در » ۴۸اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«ي دو قسمتي  رفته بود و مقاله

با وجود اين، . بود» اتحاد مبارزان کمونيست«شد،  آن زمان، حرکتي نوآورانه محسوب مي
  :قاطع و مشخص داشته باشد نتوانست با استالينيسم مرزبندي اين گروه نيز، مانند بقيه

بر احزاب کمونيست شوروي و چين به شکست و عقب  ۴۵حاکميت رويزيونيسم«      
. جهاني از دو سنگر مهم خود در اين کشورها انجاميده است  ي کارگر رانده شدن طبقه

اکنون بورژوازي در شوروي موفق شده است که ديکتاتوري پرولتاريا را امحاء کند و 
امروز اين دو . ... را در اين کشور احياء نمايد  داري اسي خود و نظام سرمايهحاکميت سي

شوروي امروز در . کشور به اردوگاه ضد انقالب بورژوا امپرياليستي جهان تعلق دارند
دار و نقطه اتکا رويزيونيسم خروشچفي و مدافع رفرميسم بورژوايي که  پرچم  سطح جهاني

                                                                                                                 
خسرو شاکري . طي اين تاريخ حتا يک مورخ واقعي سوسياليست حضور نداشته است. ارائه دهند

کنند  يراني انجام داده، و او را متهم ميهاي ا با کمونيست  که کارهاي بسيار ارزشمندي در رابطه
 .در حالي که عضو جبهه ملي ايران بود. که کمونيست بوده است

مرتکب اشتباه » اسطوره بورژوازي ملي و مترقي«منصور حکمت در قسمت دوم مقاله  – ۴۸
پول ( 'M → C → M هاي مصرفي از فرمول او براي اثبات نظر خود در مورد توليد ارزش :شود مي

  → C C → Mکند در حالي که بايد از فرمول  استفاده مي) تر ي بيش پول ثانويه_کاال_اوليه
فرمول اول و دوم معرفي . نمود کااليي ساده است، استفاده مي  که فرمول توليد) کاال_پول_کاال(

 .است  داري کااليي يعني سرمايه  شده توسط منصور حکمت هر دو يکي است و آن هم فرمول توليد

به  Bernstein واژه رويزيونيسم همان رويزيونيسمي نيست که لنين در نقد ادوارد برنشتين – ۴۵
و آن هم زماني که استالين مرد . هاست ي مائويست رويزيونيسم ايراني ساخته و پرداخته. کار برد

از آن . و خروشچف در کنگره بيست حزب کمونيست شوروي، استالين را مورد حمله قرار داد
، و گفتند که خروشچف »مارکسيست ارتدکس«شان به اصطالح شدن  داران ن مائو و طرفزما
 ۱۳۴۳از سال   بنابراين. ها را تغيير داد و در آن تجديد نظر کرده است آن» مارکسيسم لنينيسم«

 .شود هاي ايراني مي گير استالينيست رويزيونيسم ايراني دامن
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برنامه اتحاد مبارزان :منصور حکمت(» .۵۰باشد تجاعي است، ميدر عصر امپرياليسم جرياني ار
  )۱۳۶۰فروردين: کمونيست

در قيد حيات بوده، حاکميت  استاليندر پاراگراف باال، مشخص است، تا زماني که       
آيد، سوسياليسم از  مي خروشچفشوروي و چين سوسياليستي بوده است، اما زماني که 

 مائوئولوژي  اين همان ايده. گردد ر چين و شوروي حاکم ميرود و رويزيونيسم ب بين مي
هاي احمد قاسمي،  ي مرکزي حزب توده به نام است که سه تن از اعضاي کميته

خورشيدي از حزب توده  ۱۳۴۳غالمحسين فروتن و عباس سقايي، هنگامي که در سال 
  .جود آوردندخود را به و] توفان[اخراج شدند، اختراع کردند و تشکيالت مائويستي 

حزب کمونيست شوروي به «: آمده» اتحاد مبارزان کمونيست«در برنامه   بنابراين      
روي اوليه پرولتارياي  حزبي بورژوايي بدل شده است و بورژوازي با اتکا بر آن، پيش

انحصاري   داري شوروي در جهت ساختمان سوسياليسم را به شکست کشانيده و سرمايه
دار و نقطه اتکاء  شوروي امروز پرچم. کشور مستقر نموده استدولتي را در اين 

  )۱۳۶۰فروردين: پيشين(» .رويزيونيسم خروشچفي است
ظهور کامل استالينيسم، مقارن است با انحطاط   طور که بيان داشتيم اما همان      

  داري ، و به مفهوم سر بر افراشتن ضد انقالب سرمايه۱۹۲۸کامل انقالب اکتبر در 
هاي خالق انقالب اکتبر، جشن  استالينيسم با قتل عام نسلي از کمونيست. لتي استدو

هاي  هاي انقالب اکتبر و بر روي استخوان پيروزي خود را بر پا کرد و بر ويرانه
يعني استالينيسم نه روند . خون تپيده شده، خود را تحکيم بخشيد هاي به کمونيست

  .که گورکن آن بوده است انقالب اکتبر، بل  تکامل ديالکتيکي

                                                 
دهد که اينان به  از رابطه پراتيک با تئورى اجازه نميسوسياليسم خلقى ايران  درک محدود« - ۵۰

ترين دستاورد تئوريک در تاريخ عينى و پراتيک طبقات، يعنى مارکسيسم لنينيسم توجه الزم  مهم
سه منبع و سه جزءسوسياليسم خلقى  :منصور حکمت(».را به مثابه يک علم فرا گيرند را معطوف کنند و آن

 .که حزب توده خالق آن بود  يي ماعينگسستن از اثرات اجت) ايران
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که مرگ زودهنگام به او اجازه نداد که کار تحقيقي  بهزاد کاظميزنده ياد       
دارد که  ي استالينيسم بيان مي مبسوطي را که شروع کرده بود به سرانجام برساند، در زمينه

] ديقرن بيست ميال ۳۰دهه [تصفيه کنوني «کنيم؛  نقل مي" هايي از آن را عينا ما نمونه
ها و استالينيسم رسم  که رودي جاري از خون بين بلشويک نه خطي خونين بل" صرفا
ها و قسمت مهمي از نسل ميانه که در  نابود ساختن تمامي نسل قديمي بلشويک. کند مي

" ها را جدا هاي داخلي شرکت داشتند و آن بخشي از جوانان که سنن بلشويک جنگ
سازي جسماني ميان  که ناهم سازي سياسي بل نام" رفاي نه ص اند، نشان دهنده کسب کرده
: بهزاد کاظمي(» توان اين امر را ناديده گرفت؟ گونه مي چه. ها و استالينيسم است بلشويک

  )۱۲و۱۱: سامان نو
ي تاکتيک و  استالينيسم ادامه«، »احزاب برادر«برخالف ايده هواداران استالين، يعني       

. ها، آن را ثابت کرده است حقايق منتج از واقعيت. ه و نيستها نبود استراتژي بلشويک
گيرانه، دقيق و حتا  ها برخورد سخت ي بلشويک هاي برجسته يکي از خصلت«

بيست و هفت جلد آثار لنين براي . اش درباره مسايل اصل نظري بوده است جويانه ستيزه
ها بدون اين کيفيت  ويکبلش. ي واالترين آگاهي تئوريک باقي خواهد ماند هميشه نمونه

ي اين ديد، استالينيسم  از زاويه. بودند اساسي، هرگز قادر به ايفاي نقش تاريخي خود نمي
نگارش [حدود ده سال پيش،. امپريک، در قطب مخالف قرار دارد" مايه، جاهل و کامال بي

ا به از زمان مرگ لنين ت: ي خود اعالم داشت اپوزيسيون در برنامه] ۱۹۳۷اوت۲۹:مقاله
اش توجيه برگشت  هاي جديد ظاهر گرديده که يگانه نيت حال موجي از تئوري

  )پيشين(» .المللي است استالينيستي از مشي انقالب پرولتاريايي بين
که به  بوروکراسي استالينيستي، نه تنها هيچ وجه مشترکي با مارکسيسم ندارد، بل«      

اين » ئولوژي ايده«باشد  گانه مي طورکلي با هرگونه اصول نظري و سيستمي بي
گرايي پليسي اشباع گرديده است و پراتيک آن عبارت  بوروکراسي يک سره با ذهني
اين بوروکراسي قادر نيست توضيحي در توجيه نقش . ... است از امپريسيسم اعمال زور

در مکتب  استالين. اجتماعي خويش چه براي خود و چه براي ديگران ارايه دهد
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او، تجديدنظر .پ.هاي گ که با پاشنه ها، بل نه به مدد قلم تئوريسين لنينو  مارکس
  ) پيشين(».کند مي

ها در عمل ترکيبي از واالترين جسارت انقالبي و رئاليسم سياسي را نشان  بلشويک«      
تواند ضامن  را که مي  روان و طبقه بار يگانه نوع رابطه بين پيش براي نخستين. داده است
در تجربه ثابت کرده است که اتحاد بين پرولتاريا، . باشد، برقرار کرده استپيروزي 

بورژوازي شهري تنها از طريق سرنگوني سياسي  ي روستايي و خرده هاي ستم ديده توده
برد قيام مسلحانه و تسخير  ها، راه پيش بلشويک. بورژوازي سنتي ممکن است احزاب خرده

   )۱۲و۱۱:پيشين(» .است ي دنيا نشان داده قدرت را به همه
شود که به سطح  گي کمينترن به ناهنجارترين شکلي در اين واقعيت بيان مي پوسيده«      

توانند  اينان به کارگران هيچ چيز نمي. ... تئوريکي انترناسيونال دوم نزول کرده است
  )۱۲و۱۱:پيشين( ».بياموزند

از ] محمود طوقي[ستالينيست، که يکي افکنيم به ديدگاه دو نفر ا در ادامه نظري مي      
داند و اين اشتباه را به  مي» اشتباه«" ها بر استالين نگاهي نقادانه دارد و اعمال او را صرفا آن

  با نابود کردن کامل توليد«نويسد؛ استالين  او مي: گذارد حساب پرولتارياي روسيه مي
شور مرحله انقالب کردن ک بورژوازي و صنعتي خصوصي يعني بورژوازي و خرده

اجتماعي است آن _استالينيسم يک جريان تاريخي«... » .سوسياليستي را به پايان رساند
هاي  که ضرورت هاي شخصي او نبود، بل گي چيزي که استالين را روي کار آورد ويژه

يي از مبارزات تاريخي  ئولوژي دوره استالينيسم خط مشي و ايده. شخصي اجتماعي بود
. داخلي و خارجي. جنگد شوروي است که خلق شوروي در دو جبهه ميپرولتارياي 

و اشتباهات استالينيسم اشتباهات . امان است خشونت پرولتاريا در اين دوران سخت و بي
بازخواني :محمود طوقي(».توانست داشته باشد تاريخي پرولتاريا است که از آن هيچ گريزي نمي

قي کردار استالين را به حساب پرولتاريا و اشتباهات محمود طو )۴۰۹-۴۰۸:تاريخ معاصر سچفخا
در حالي که پرولتارياي روس در زمان حاکميت استالين از سال ! گذارد ميکارگران 

ي حزب او صورت  به وسيله چيز به دستور استالين و  ، خلع يد شده بود، و همه۱۹۲۵
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حالي که اين  شمارد در آوردهاي زمان استالين را بر مي  دست، و نيز گرفت مي
شهروندان روسي که به قول » حقوق سوسياليستي«آوردها نه تنها هيچ ربطي به  دست

شهروندان هم » حقوق بورژوايي«که حتا شامل  ندارد، بل! اند طوقي به سوسياليسم رسيده
  :شود نمي
. ۳قاطعيت در مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي . ۲. مبارزه بر عليه تزاريسم.۱«      
باال بردن سطح . ۴) که به صورت شورايي نبود ولو آن(ختن زيربناي مستحکم صنعتيسا

گير  که کم و ناپي ولو آن(کمک به احزاب کمونيست . ۵گي کارگران و دهقانان  زنده
چون استالين با آمريکا و انگليس هم کاسه [مبارزه با امپرياليسم ژاپن و فاشيسم -۶) بود

  )پيشين(» .کمک معنوي به مبارزه هندوچين. ۸انقالب چين  کمک به. ۷]برد بود نامي نمي
گونه بر  محمود طوقي مواردي از اعمال ضد سوسياليستي، استالين را نيز اين" اما انصافا      
جانشين کردن امثال خروشچف و برژنف به جاي . ۲هاي گسترده تصفيه. ۱«: شمارد مي

توصيه . ۵روابط نابرابر با ديگر احزاب . ۴. خشونت زايدالوصف. ۳. رهبران اصيل انقالب
ايجاد يک . ۷دستور انحالل احزاب کمونيست جهان . ۶نادرست به ديگر احزاب 

کيش . ۹هاي مبارزه درون خلقي و برون خلقي  عدم تمايز بر شيوه. ۸بوروکراسي عظيم 
گري و  جدايي از ماترياليسم ديالکتيک و لغزش به طرف متافيزيک و ذهني. ۱۰شخصيت 

دولتي   داري انجام ندادن دستور لنين در گذار از سرمايه. ۱۱ها  ها و توده دوري از واقعيت
عدم توجه به سانتراليسم . ۱۳بينش تک خطي در ماترياليسم تاريخي . ۱۲به سوسياليسم 

. ۱۵. به وجود آوردن محيطي که کسي جرات ابراز نظر مخالف نداشت. ۱۴دموکراتيک 
و [تاييد حکومت رضاخان . ۱۷انحالل کمينترن . ۱۶ناصر متقلب سازي براي رشد ع زمينه
فشار اقتصادي به . ۱۹اعمال فشار براي گرفتن امتياز نفت شمال از ايران . ۱۸] پسرش

هاي بزرگي  تصفيه کمونيست. ۲۰. حکومت مصدق، نخريدن نفت و ندادن طالهاي ايران
تخريب . ۲۲اسرائيل کمک قاطع در به وجود آوردن دولت . ۲۱زاده  سلطانچون 

» .تز سوسياليسم در يک کشور. ۲۴عدم انتشار آثار مارکس . ۲۳تاريخ انقالب اکتبر 
  )۴۱۱-۴۱۰:پيشين(
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او اذعان . بيند، اما توان ندارد، استالين را ضد بشر بنامد طوقي حقايق را مي      
 ۵۱يو خليل ملک يوسف افتخاريالبته در اين ميان ما با کساني چون «کند که  مي

و مصطفا شعاعيان رو بروييم که شامه تيزتري داشتند و با فاکتورهايي که داشتند پي 
. ... چيز هست اال استقرار کمونيسم  افتاد همه چه در شوروي اتفاق مي بردند آن

روي  کشتن تمامي رهبران حزب کمونيست ايران و لهستان هيچ ربطي به چپ
ستالينيسم متفکر بزرگي چون ا. نداشت ۵۲در انقالب گيالن زاده سلطان
و  مرتضا علويو  حسابيو  ذرهو  بين نيک، الدبنو  زاده سلطان
، را ]خان را نپذيرفت اهللا حزب کمونيست ايران عضويت احسان[، اهللا خان احسان

و ديگران را  بوخارينو  ۵۳زينوويف، تروتسکيچنان که  هم. آورد تاب نمي
  )۴۱۳:پيشين(».نتوانست تحمل کند

                                                 
کسوتان  نفر، با نظريات پيش ۵۳گيري  کساني بود که پيش از دست خليل ملکي از« -۵۱

نفر، از او  ۵۳ي مادي ديالکتيک آشنايي نداشت و تالشي هم در گروه  و فلسفه... مارکسيسم 
ناتواني و زبوني نشاد داد و از  ي سياسي شهرباني نيز از خود شد و در برابر بازرسان اداره ديده نمي

سرگذشت ما و :افشار  شاهلوي اهللا جهان نصرت(».نفر، را سنگين و دشوار کرد ۵۳ي  کساني بود که پرونده
 )۱۱۲:بخش دوم: بيگانگان

چپ زاده  سلطانگويند علت اعدام  به تبعيت از استالين و حزب توده مي ها فدايي چريک -۵۲
 .ه استروي او در انقالب گيالن بود

ي حزب  العاده ي فوق به عنوان نماينده کمينترن در کنگره ۱۹۲۰اکتبر  زينوويف در –۵۳
راني  سپس زينوويف يک سخن«دموکرات مستقل آلمان در شهر هاله، شرکت کرد و  سوسيال

ها باقي ماند و به عنوان هنرنمايي و استقامت در  ها در خاطره چهار ساعته ايراد کرد که تا مدت
. کننده نبود، گرفت شان قانع بيان به يک زبان خارجي حتا نظر کساني را که براهين او براي نطق و

گي صدا نتوانست  اکتبر در تظاهرات برلن شرکت کرد و به سبب گرفته ۱۵زينوويف در 
تاريخ روسيه :کار.اچ.اي(.به او اخطار شد ظرف يک هفته از آلمان خارج شود. راني کند سخن
 )۲۶۹ص :جلد سوم:شوروي
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يي تاريخ را به روايت استالين  ي توده نويسنده» عبدالحسين آگاهي«اما نفر دوم جناب       
ي دوم کمينترن استدالل  هم در کنگره عدالت و هم در کنگره زاده سلطان«: نويسد مي
کرد که ايران در برابر انقالب سوسياليستي قرار دارد و مرحله انقالب بورژوا  مي

  )۴۶ص:تاريخ احزاب در ايران:عبدالحسين آگاهي( ».تدموکراتيک را سپري کرده اس
گان  ترين، رفتار و کرداري است که عبدالحسين آگاهي و ديگر نويسنده شرمانه اين بي      
ما به آن . چنين چيزي بيان نداشته است" او مطلقا. دهند نسبت مي زاده سلطانيي، به  توده

  .خواهيم پرداخت
ي تاريخي خود را  دهد که حافظه وانان امروزي پيام ميبه ج» عبدالحسين آگاهي«      

اکنون صحبت بر سر اين «: فراموش کنيد، و کاري به گذشته حزب توده نداشته باشيد
ي  گان، به استناد مدارک و اسناد موجود، درباره نيست که اکثر قريب به اتفاق پژوهنده

ست که حتا چه کسي در صحبت بر سر اين هم ني. يي دارند چنين عقيده زاده سلطان
وگو در  گفت. هاي چپ و يا راست بوده است کنگره و قبل يا بعد از آن، داراي گرايش

سوزي براي  نماهاي امروزي، زير پوشش به اصطالح دل گونه چپ اين هم نيست که چه
 حيدرخانگان نظر  روان ديروزي با مقايسه و رو در روي هم گذاشتن آن کوشنده چپ

. هاي واقعي ايران امروز را دارند ر واقع سعي در تضعيف سوسياليستد زاده سلطانو 
نشان داد " سخن بر سر واقعيات سر سخت تاريخ است، که ديروز نتايج تلخ خود را عمال

و بايد امروز درس بزرگي براي تمام هواداران صادق سوسياليسم علمي باشد که متاسفانه 
  ».هنوز چنين نيست

ين يعني به استالينيسم که بيش از يک قرن است، عامل اصلي فساد و از منظر عبدالحس      
تباهي در جهان بوده و بر ضد سوسياليسم و کمونيسم مارکس تبليغ و ترويج نموده و به 

  !ها آفريده است، کاري نداشته باشيد جنايت لنينو  مارکساسم 
ران شرکت در هاي حزب کمونيست اي در دوران بعد چپ«: نويسد و باز هم مي      

ي روز را در انجام  کردند و وظيفه دموکراتيک را سپري شده حساب مي-انقالب بورژوا
اين هم ) ۴۷:تاريخ احزاب در ايران:عبدالحسين آگاهي( ».دانستند مي» انقالب کمونيستي خالص«
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زاده  سلطانيي است که اين قلم به مزدان به  شرمانه هاي بي يکي ديگر از آن تهمت
  .خواهيم پرداخت» انقالب کمونيستي خالص«:ما به اين جعل. دهند نسبت مي

ي مارکسي يک بار و براي هميشه ايدئولوژي  بايد جنبش انقالبي متکي بر انديشه       
، ساخته و پرداخته دم و دستگاه استالين که وارثان »مارکسيسم لنينيسم«کاذب و دروغين 

ها هستند را، نقد و رسوا نمايند تا  و مائويست» اه اکثريتي«طبيعي آن در ايران، حزب توده، 
  . ديگر نتوانند در يک شرايط اعتالي انقالبي، دوباره عصر استالين را تکرار کنند

شوروي، واقع بين بود و همواره نقاط   ي هاي آن روزگار جامعه لنين در مورد واقعيت      
يکي . داشت بيان مي" غ، علنايي پرده پوشي و درو ها را بدون ذره ضعف و قوت بلشويک

که آن را جعل و  ها را بدون اين کار، اين بود که واقعيت.اچ.هاي لنين به قول اي از برتري
گفتارها و نوشتارهاي او برخالف نظر جاعالن تاريخ روسيه . داشت وارونه سازد، بيان مي

ليسم دانش ما از سوسيا«: ليتوفسک نوشت لنين پس از امضاي پيمان برست . بوده است
دهي و  ها، دانش از سازمان داريم، اما در خصوص دانش از سازمان در مقياس ميليون

... اين را رهبران قديم بلشويک به ما نياموختند . توزيع کاالها، اين دانش را ما نداريم
تاکنون در اين باره چيزي در متون بلشويکي نوشته نشده است، و در متون منشويکي هم 

چه  هر آن«: افزايد تري به سخن خود مي چند هفته بعد لنين توضيح مفصل  ».چيزي نيست
در   داري سرمايه  ي چه بهترين کارشناسان، نيرومندترين مغزهاي جامعه دانيم، هر آن ما مي
بيني تطور آن به دقت براي ما بيان کرده بودند اين بود که، به حکم جبر تاريخي،  پيش

را   کلي معيني روي دهد، مالکيت خصوصي وسايل توليدبايد نوعي دگرگوني در مسير 
تاريخ محکوم کرده است و درهم شکسته خواهد شد، و از استثمارگران ناگزير سلب  

وقتي که ما به دست خود . اين نکته با دقت علمي اثبات شده بود. مالکيت خواهد شد
يم، وقتي که احزاب پرچم سوسياليسم را بلند کرديم، وقتي که خود را سوسياليست ناميد

سوسياليستي را تاسيس کرديم، و وقتي که قدرت را به دست گرفتيم تا بازسازي 
اما اشکال ديگرگوني و سرعت . دانستيم ها را مي را آغاز کنيم، اين  سوسياليستي جامعه

ي جمعي، فقط  فقط تجربه. توانستيم بدانيم را نمي] وفاکننده وعده[رشد بازسازي منجز 
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تاريخ :کار.اچ.اي(» .تواند در اين باره اطالع قاطع به ما بدهد ها از مردم، مي يليوني م تجربه
  )۴۲۴-۴۲۳ص: جلد دوم:روسيه شوروي

ترين  فهميد که سوسياليسم عالي ي لنين را درک نکرد و نمي استالينيسم اين گفته      
  داري سيون سرمايهفرماسيون اجتماعي اقتصادي است که در آن از هر نظر بايد برتر از فرما

خواست سوسياليسم را در يک کشور با ديکتاتوري و تيرباران هر  به خيال خود مي. باشد
، داد و ستد کاال ۱۹۲۱مارس  ۲۱در فرمان اصلي نپ در تاريخ  .مخالفي، برقرار نمايد

هاي کشاورزي مبادله پاياپاي در  شود که در آن کاالي صنعتي با فرآورده مجاز شناخته مي
  :کند لنين شکست خود را در اين امر اذعان مي ۱۹۲۱اما در پاييز . زارهاي محلي، شوندبا

هاي صنايع به طرزي کمابيش  غرض اين بود که در سراسر کشور که فرآورده«      
ي کاال، صنايع  هاي کشاورزي مبادله شوند، و از طريق اين مبادله سوسياليستي، با فراورده

نتيجه چه بود؟ نتيجه . مکن سازمان سوسياليستي است، احيا شودي م بزرگ که يگانه پايه
ايد، و حتا آن را در تمام  ي اين امر را در عمل به خوبي شناخته شما اکنون همه_ 

ي کاال افسار گسيخت؛ به اين معني افسار  نتيجه اين بود که مبادله_ بينيد مطبوعات ما مي
_ ا اکنون ناچاريم اين را اعتراف کنيم و م. گسيخت که به صورت خريد و فروش در آمد

بينند؛ اگر از رويا  ي کساني را به خود بگيريم که شکست خود را نمي اگر نخواهيم قيافه
نشيني ما کافي نبوده است،  بايد اعتراف کنيم که عقب. رو شدن با خطر باکي نداشته باشيم

واپس برويم، و از نشيني مکملي بزنيم، يک گام ديگر  و ما ناگزيريم دست به عقب
ي  از مبادله. دولتي به تنظيم دولتي خريد و فروش و گردش پول به پردازيم  داري سرمايه

به خريد   يي به دست نيامد؛ زور بازار آزاد بر ما چربيد؛ و ما به جاي مبادله  کاال هيچ نتيجه
طبق سازيد، خودتان را با اين وضع من" لطفا. و فروش عادي، به بازرگاني متعارف رسيديم

بعدها لنين دولت » .و گرنه عنصر خريد و فروش و گردش پول شما را فرا خواهد گرفت
: شوروي را در نظام نپ به ماشيني تشبيه کرد که اختيار آن از کف انسان خارج شده باشد

مانند اين است که مردي پشت فرمان نشسته باشد، ولي ماشين در آن جهتي که مرد «
  )۳۸۹-۳۸۸:پيشين( ».نکند دهد حرکت فرمان مي
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نپ را به دهمين  لنينهنگامي که « :شود جا متولد مي اما ريشه استاليسنسم در اين      
ها  کرد بار ديگر به دو شرط گذار به سوسياليسم بازگشت که مدت کنگره حزب ارائه مي

در کشورهاي «گويد که فقط  مي. ها را بيان کرده بود ، آن۱۹۰۵پيش، يعني در 
وجود دارد؛ در روسيه هنوز » گذار فوري به سوسياليسم«امکان » رشديافته  داري يهسرما

روي زمين کار » پا اقليتي از کارگران در صنايع و اکثريت عظيمي از کشاورزان خرده«
انقالب سوسياليستي در چنين کشوري فقط با دو شرط به «: دهد که لنين ادامه مي. کنند مي

ت، با شرط دريافت پشتيباني از انقالب سوسياليستي در يک يا نخس. رسد پيروز نهايي مي
دانيد، ما براي احراز اين شرط در قياس با کارهايي که  که مي چنان. چند کشور پيشرو

ايم، ولي اين اقدامات براي احراز آن شرط  تر انجام گرفته بود اقدامات فراواني کرده پيش
  ».روي کافي نيوده است به هيچ

عبارت است از سازش ميان پرولتاريا که ديکتاتوري خود را اجرا دوم شرط «      
  ».گيرد، و اکثريت جمعيت دهقانان کند يا قدرت حکومتي را به دست مي مي

چنان تاخير داشت و پرولتارياي اروپاي غربي به نجات  جا که انقالب جهاني هم از آن      
نان در گرو همت دهقانان گرفتار بود، چ شتافت، انقالب روسيه هم پرولتارياي روسيه نمي

فقط توافق با «:  گويد ي دهم مي لنين در کنگره. و نپ به اين دليل ضرورت داشت
تواند انقالب سوسياليستي را در روسيه نجات دهد، تا روزي که انقالب در  دهقانان مي

ميان » حلقه اتصال«داري  جوهر نپ عبارت بود از نگه» .۵۴ساير کشورها نيز رخ نمايد

                                                 
سران دبيرخانه عبارت . کمينترن در برلن برپا شد» ي اروپاي غربي دبيرخانه«، ۱۹۱۹در پاييز  -  ۵۴

ي مخفي براي کمينترن  خانه هاي باوريا، که توانسته بود يک چاپ بودند از توماس، از کمونيست
اروپاي غربي ي  دبيرخانه. لهستاني بود" در هامبورگ برپا کند و برونسکي، کمونيستي که اصال

يي خطاب به کارگران جهان به مناسبت دومين سالگرد انقالب  والدت خود را با صدور اعالميه
در اين اعالميه . اکتبر اعالم کرد و از کارگران خواست که با مداخله در خاک روسيه مقابله کنند

رگران روسيه گفته شده بود که اگر کارگران اروپا به کمک انقالب روسيه نشتابند، آن وقت کا
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. دهقانان و پرولتاريا، يعني ابزاري که پيروزي در جنگ داخلي با آن به دست آمده بود
  :گويد ، خطاب به يک کنفرانس حزبي مي۱۹۲۱لنين در مه 

که ما  توان بيرون راند، چنان را نمي  پرولتاريا رهبر دهقانان است، اما اين طبقه«      
را بايد با زحمت   اين طبقه. انديم و نابود کرديمداران را بيرون ر داران و سرمايه زمين

  ».هاي فراوان ديگرگون کرد فراوان و تحمل محروميت
ي  گذشته از طبقه«: کند ي کمينترن همين نظر را بيان مي دو ماه بعد، در سومين کنگره      

و پا  گان خرده کننده توليد  داري ي کشورهاي سرمايه همه" گان، تقريبا استثمارکننده
ها اکثريت بزرگي را تشکيل  در روسيه اين. پاي خاص خود را دارند کشاورزان خرده

ها  در مورد اين» .ي آخر است مسئله عمده انقالب اکنون مبارزه با اين دو طبقه. دهند مي
هاي مصادره و اخراج را به کار برد، که در مورد استثمارگران به کار  توان همان روش نمي

شود، که  هاي ديگر در نپ خالصه مي اين روش. ي ديگري الزم استها رفته بود؛ روش
که  داري اتحاد پرولتاريا با دهقانان، براي آن نگه«ي اصلي آن عبارت است از  قاعده

وضع مبهم » .پرولتاريا بتواند نقش رهبري و قدرت حکومتي را در دست داشته باشد
ر عين حال، معارضي است که بايد دهقانان، که هم متحد اساسي پرولتاريا است و هم، د

لنين پس از اندکي . داد ي بسياري از مشکالت آينده را تشکيل مي بر آن چيره شد، ريشه
دهيم براي  در هر حال، آزمايشي که ما داريم انجام مي«کند که  تامل اضافه مي

  ».هاي پرولتاريايي آينده مفيد خواهد بود انقالب
: کند ، لنين باز همان اصل را تکرار مي۱۹۲۲در مارس در يازدهمين کنگره حزب،       

اهميت سياست اقتصادي نوين براي ما بيش از هر چيز در اين است که آزموني است «
دهقان ايجاد ] ي طبقه[ي اتصالي با اقتصاد  براي نشان دادن اين نکته که ما داريم حلقه

_ رط گذار به سوسياليسم را گرايش ذاتي نپ آن بود که شرط اول از دو ش... » .کنيم مي
_ يعني انقالب سوسياليستي جهاني، که حکومت شوروي نيز نتوانسته بود آن را احراز کند

                                                                                                                 
. چيز را فدا کرديم، شما هيچ چيز را  ما براي رهايي پرولتاريا همه«: حق خواهند داشت که بگويند

 )۱۷۴: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(» .کي کنيد گي زنده ميريم، شما محکوميد که در برده ما آزاد مي
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فشار بياورد، که _ يعني جلب حمايت دهقانان_ به دست فراموشي بسپارد و بر شرط دوم 
ه سه سال بعد، ک. نمود به نيرو و تدبير سياست شوروي وابسته مي" احراز آن منحصرا

غيرعملي بودن شرط اول بيش از پيش پديدار شده بود، اصرار لنين بر نپ به نام راه 
آشکار  »سوسياليسم در يک کشور« راستين سوسياليسم به صورت پيش درآمد مسلم

  )۳۲۶-۳۲۴:پيشين( ».شد
جا بيان داريم که کارل  جا الزم است در مورد سوسياليسم در يک کشور اين اما همين

ي بدون طبقه  ، دو فاز اوليه و ثانويه را براي رسيدن به جامعه»د برنامه گوتانق«مارکس در 
ي بورژوايي است، اما در  از نظر مارکس، فاز اول داراي آثار و بقاياي جامعه. دارد بيان مي

بعدها، بعد از مرگ مارکس، . شود ي بورژوايي ناپديد مي بقاياي جامعه  ي فاز دوم، همه
اکنون بسياري به علت عدم . سم و فاز دوم را کمونيسم خواندندفاز اول را سوسيالي

روي . کنند، که بسيار اشتباه و نادرست است آگاهي، اين دو فاز را با هم يکي فرض مي
ي کمونيستي بدون طبقه،  همين دليل اگر مقصود از سوسياليسم همان فاز دوم يعني جامعه

ها فهماند که چنين  ره باشد، بايد به آنگي انسان و غي دولت، پول، کاال، ازخودبيگانه
  داري فقط و فقط در مقياس جهاني قابل حصول بوده و تا نابودي سيستم سرمايه  يي جامعه

المللي متحقق نخواهد شد، پس در اين صورت تز  جهاني و پيروزي انقالب پرولتايي بين
ور، که استالين و در يک کش  طبقه ي بي به مثابه تز جامعه» سوسياليسم در يک کشور«

استالينيسم آن را علَم کرده بودند، از لحاظ تئوريک تزي غيرعلمي و غير مارکسي بوده و 
ي وجود  ارتجاعي و غلط است، زيرا وجود دولت، خود نشانه" از لحاظ سياسي کامال

  .است  ي طبقاتي جامعه
و کوشش در راه اما اگر مقصود از سوسياليسم همان فاز اول باشد، در اين صورت تالش 

يي که مبتني بر فاز دوم هست، نه  ساختن، ساختمان سوسياليسم و حرکت به سوي جامعه
که با تئوري علمي و واقعيت عيني  تنها در يک کشور تالشي راستين و درست است، بل

در ايام «: لنين در مورد ساختمان سوسياليسم گفته است. جهان در انطباق کامل قرار دارد
اين چيزي . داديم، و در ايام کرنسکي صدها هزار تن را اران تن را سازمان ميتزار ما هز
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. اين کالس مقدماتي بود. اين کار مقدماتي بود. آيد نيست؛ اين در سياست به حساب نمي
ها ميليون تن را سازمان دهند، هنوز  اند که ده تا زماني که پيشتازان کارگران نياموخته

ي الزم سازمان  سوسياليستي نيستند، و تجربه  ي گان جامعه ينندهاند و آفر سوسياليست نشده
ي ساختمان سوسياليستي  راه سازمان راه درازي است، و وظيفه. اند را به دست نياورده

ي کافي  ي متناظر با آن است، و ما اين را به اندازه گير و طوالني و تجربه مستلزم کار پي
، که بهتر از نسل ما پرورش يافته است، مشکل بتوان حتا نسل بالفاصله بعد از ما. نداريم

  )۱۱۵-۱۱۴: جلد دوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(».گذار کامل به سوسياليسم را انجام دهد
که احترام  نه تنها در يک سنت انساني تربيت شده بود، بل لنين«کار .اچ.ي اي به گفته      

. معنوي زيادي داشت و هم قدرت اقناع فراوان هم اقتدار: فراواني هم در ميان مردم داشت
داد که عنصر  شد، به او امکان مي کدام از رهبران ديگر ديده نمي اين صفات، که در هيچ

هيچ اقتدار معنوي نداشت، در  استالين. اجبار را تخفيف بدهد و به حداقل به رساند
. خود فراهم کند هاي بسيار خامي براي هاي بعد کوشيد اين اقتدار را با روش سال

فهميد، و از همان روز اول اين روش را به طور آشکار و با  نمي اجبارچيزي جز  استالين
لنين ممکن نبود به جعل سوابق، که کار . ... خشونت تمام به کار بست

اگر در سياست يا در عمل حزب . گي استالين بود، رضايت بدهد هميشه
شناخت و  به همين عنوان مي" آمد لنين آن را صراحتا شکستي پيش مي

کرد؛ مانند استالين مصلحت ديدهاي ناگزير را به عنوان پيروزي  اذعان مي
ي سيليگا به  اتحاد شوروي زير فرمان لنين به گفته. کرد درخشان عنوان نمي

  )۳۷_۳۶: جلد يکم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(» .آمد در نمي» سرزمين دروغ بزرگ«صورت 
داري قابل  عيت اين است که جنايات استالينيسم در مقابل جنايات نظام سرمايهاما واق      

هيتلر، موسوليني، ژنرال فرانکو، جنگ جهاني اول و دوم،  اعمال. مقايسه نيست
ي نود ميالدي قرن بيستم، ده هزار روز جنگ آمريکا با  هاي بالکان در دهه کشي نسل

 ،ولف ديويد ريچاردي  به گفته. ز آن استهاي اندکي ا ويتنام در قرن گذشته، نمونه
 داري سرمايه نظام غيرمستقيم و مستقيم هاي دخالت از آمريکايي، برجسته اقتصاددان
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 ايران و گواتماال مانند؛ کشورهايي در انگليس و آمريکا کشورهاي گي سرکرده به جهاني
 که ،۱۹۷۳  شيلي و )۱۹۹۴-۱۹۴۵( جنوبي آفريقاي ،)۱۹۶۱-۱۹۵۹( کوبا ،۱۹۵۴/۱۳۳۲

  .برد نام توان مي گرفت، خود به را رژيم تغيير شکل موارد برخي در
 بين جان که اندونزي هاي کمونيست جمعي دسته کشتار ،۱۹۶۶ و ۱۹۶۵ هاي سال در      

 آلمان ،]فرانکو[ اسپانيا فاشيستي هاي نظام در .گرفت را نفر ميليون سه تا هزار پانصد
 .شدند کشته و شکنجه زنداني، گير، دست  سوسياليست هزاران ،]موسوليني[ايتاليا ،]هيتلر[

هاي سياه،  هاي شغلي، ليست با انبوهي از گزينش سرخ ترس يا ۵۵کارتيسم دوره مک
ها آمريکايي را  گي ميليون هاي نمايشي همراه بود و زنده فريبي، سانسور و دادگاه عوام

داري که در حافظه  ام سرمايهنظآوردهاي  تحت تاثير قرار داد، همه و همه از دست
استالينيسم، تاريخ را ها نيز مانند  آن. تاريخي و اذهان طبقات اجتماعي، پاک شدني نيستند

اعداد و ارقامي نجومي  ها را با استالين از کمونيستکشتار دهند و  وارونه جلوه مي و جعل
  !کنند ذکر مي

طبق «: نويسد مي» نيکالس ورت«نقل از دارانه است، به  راديو فردا، که منبعي سرمايه      
منتشر شده است، فقط در  نيکيتا خروشچفمدارک رسمي شوروي که در دوران 

گير شدند و در  هزار انسان دست ۵۷۵، در حدود يک ميليون و ۱۹۳۸و  ۱۹۳۷هاي  سال
هاي نمايشي محکوم  هزار نفر در دادگاه ۳۴۵ها يعني يک ميليون و  درصد آن ۸۵.۴حدود 

  » .ها اعدام شدند انسان از آن ۶۹۲هزار و  ۶۸۱و 
 داري سرمايه نظام قلب در که آمريکايي اقصاددان ولف ديويد ريچارد ي گفته به      

 سوسياليسم«[ را ما تاريخ که چرا بفهميم را ]واقعي[ سوسياليسم بايد ما دارد، حضور
 واقعي و علمي وسياليسمس را ما  آينده و داده شکل ]استالينيسم از منتج جعلي »۵۶علمي

                                                 
 .يسم در آغاز جنگ سرد بودهاي شاخص مبارزه با کمون کارتي از چهره سناتور مک - ۵۵

ي  که تکيه بر مبارزه ي آينده نيست، بل پردازي عقالني براي جامعه علمي نقشه سوسياليسم«- ۵۶
اين مرزي بود که سوسياليسم مارکس را از . داري است ي سرمايه طبقاتي هميشه جاري در جامعه

شود  به صراحت تاکيد مي در مانيفست. کرد اتوپيک جدا مي]  استاليني حزب توده[سوسياليسم 
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 علمي سوسياليسم .داد خواهد شکل دارد، قرار کارمزدي لغو ي پايه بر که مارکسي
 که شده انباشته هم روي هاي آزمايش و تجارب افکار، :از است عظيم منبعي مارکس
 را کارمزدي لغو جهت در انقالبي کرد عمل آرزوي که  رسيده سرانجام به کساني توسط

  .راندندپرو مي سر در

 و آالم منشا که ست ا کارگراني آگاهي گر نمايان سوسياليسم گويد؛ مي او      
 داري سرمايه نظام .شان کارفرمايان تا است داري سرمايه نظام تر بيش شان هاي محدوديت

 »هاي انتخاب« براي هايي تنبيه و ها پاداش و طرف، دو براي را هايي گزينه و ها مشوق
 آگاهي و کارگران پايان بي مبارزات آن حاصل که چيزي .کند مي ويزتج ها آن رفتاري

 .است داري سرمايه نظام تغيير حل، راه که است امر اين از ها آن

 يک سرمايه کتاب اول جلد در مارکس کارل ولف، ديويد ريچارد ي گفته به      
 ارتباط اساس اريد سرمايه در چه آن _ کشي بهره _ کند مي تعريف را بنيادين عدالتي بي
 ارزشي آن در که است موقعيتي مارکس، تعبير به کشي، بهره .است کارگر و کارفرما بين
 ها آن به که است دستمزدي ارزش از تر بيش کنند، مي توليد کارفرمايان براي کارگران که

 شکل داري سرمايه جوامع در را چيز همه دارانه سرمايه کشي بهره .شود مي پرداخت
 پايان خواستار قبل از بيش روز هر بهتر، يي جامعه آرزوي در ها، سوسياليست .دهد مي

 کارگران آن در که هستند گزيني جاي سيستم دنبال به چنين هم و استثمار، به دادن
 مسير در مشارکت عين در خواهند مي ها سوسياليست .کنند عمل خود کارفرماي عنوان به

 کشف آن اعضاي و افراد عنوان به را خود هاي پتانسيل تمام باشند قادر جامعه، رفاه و رشد
 از متفاوت بسيار اقتصادي نظام يک سوسياليسم او ي گفته به .بخشند بهبود و کرده

 مسلط اقليت طبقه دو به را جامعه کدام هر که است داري برده و فئوداليسم داري، سرمايه
                                                                                                                 

به . رويد ي طبقاتي کارگران فرا مي روي مبارزه که روابط اجتماعي سوسياليستي آينده از پيش
ي کارگر، روابط متکي به مالکيت خصوصي ملغا  عبارت بهتر با فتح قدرت سياسي توسط طبقه

محمد (».گيرد شکل مي) مالکيت اجتماعي و اشتراکي(يي  شود و به ناگزير روابط مالکيتي تازه مي
 )قراگوزلو
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 )کارگران و رعيت ها، برده( طهسل تحت اکثريت و )کارفرمايان و اربابان داران، برده(
 تشخيص ناعادالنه را فئودالي و داري برده هاي نظام اکثريت، که هنگامي .کردند مي تقسيم
 .شدند سرنگون باالخره ها آن دادند،

 و ها برده داري سرمايه .کنند برپا بهتري نظام تا جنگيدند سختي به گذشته هاي اکثريت      
 لحاظ از .کارفرمايان با را اربابان و داران برده و کرد گزين جاي کارگران با را ها رعيت

 و کنند آرزو بهتري چيز نهايت در هم کارگران که نيست گيرکننده غافل اصال تاريخي
 را مردم که نظامي است، سوسياليسم بهتر چيز آن .بجنگند آن آوردن دست به براي

 تمام آن در که دموکراتيک فرآيندي به کند مي تبديل را کار که بل کند، نمي بندي تقسيم
يي  ده نکته :ولف ديويد ريچارد(.هستند خود کارفرماي هم با همه و دارند برابر قدرت کارگران

 )سارا ياوري:که بايد در مورد سوسياليسم بدانيد
 که گفت بار يک شوروي، جماهير اتحاد رهبر عنوان به لنين که است گفته ولف      

 به شوروي، .است نشده محقق هنوز واقعيت در که چيزي بود، هدف يک سوسياليسم
 دولتي قدرت سوسياليست حزب يک .کرد محقق را »دولتي داري سرمايه« آن، جاي

 پيشين خصوصي داران سرمايه ايج که صنعتي داري سرمايه به شد تبديل دولت و داشت،
 بنابراين .را کارگر/کارفرما رابطه نه و داد تغيير را کارفرما شوروي انقالب .گرفت را

 به شوروي جماهير اتحاد که کرد اعالم استالين، لنين، جانشين اما .بود داري سرمايه
 الگوي انعنو به را شوروي داري سرمايه دولت او واقع، در .است يافته دست سوسياليسم

 براي تعريف اين از زمان همان از سوسياليسم دشمنان .کرد معرفي سوسياليسم جهاني
 .اند کرده استفاده سياسي ديکتاتوري با سوسياليسم شمردن يکي

 توسعه استراتژي شوروي، الگوي از برداري نسخه از بعد هم چين گفته ولف ريچارد      
 و صادرات بر تمرکز با دولتي و خصوصي داري سرمايه از ترکيبي و داد تغيير را خود
 با ابتدايي توافق يک چين مند قدرت حکومت .بست کار به را دولت نظارت تحت

 ،ارزان کار نيروي تامين بر مبني توافقي کرد، دهي سازمان جهاني داران سرمايه
 خارجي داران سرمايه مقابل، در .رشد به رو داخلي بازار يک و ،حکومت حمايت
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 اشتراک به ها آن با را تکنولوژي شدند، مي چيني خصوصي يا دولتي داران سرمايه شريک
 فروشي خرده و فروشي عمده تجارت هاي سيستم وارد را چين توليد و گذاشتند، مي
  )پيشين( .کردند مي
 يکي که شوروي، جماهير اتحاد و آمريکا بين تفاوتي ولف ديويد ريچارد گفته به

 .ندارد وجود کنند، مي گي نماينده را دولتي داري سرمايه ديگري و خصوصي داري سرمايه
 استثمار و سود سر بر جبهه دو هر ميان در سرد جنگ زمان در و اکنون هم ها آن دشمني

 قرن بزرگ نبرد« ديگر، يک با خود دشمني و نبرد عمد به ها آن .است جهاني کارگر طبقه
 ۱۹۸۹ در چه آن حقيقت در يعني .نندک مي تعبير »سوسياليسم و داري سرمايه ميان

  )پيشين( .سوسياليستي شوروي نه بود داري سرمايه شوروي فروپاشيد،
  ي کارگر اما استالين در روزهاي پاياني عمرش، که بهترين فرزندان و ياران طبقه      

 در کنار خود داشت،» نيکوالي يژوف«و » بريا«جهاني را به کام مرگ فرستاده بود و فقط 
رودزيانکو، رئيس آخرين دوما، در روز «: مانند آخرين پادشاه تزار به سرش آمده بوده

کوفت، جرئت کرد به  ها مي ، يعني همان ايامي که انقالب به در و پنجره۱۹۱۷هفتم ژانويه 
اعليحضرتا، حتا يک مرد قابل اعتماد يا صادق در کنار شما باقي نمانده «: تزار بگويد

فقط اشخاص بدنام به جا . اند اند و يا کناره گرفته يا بر کنار شدهاست؛ بهترين افراد 
   )۱۲۲:جلديکم: تاريخ انقالب روسيه:تروتسکي(» .اند مانده
ي تضادهاي  گيرد که همه انقالب هنگامي در مي«افزايد که  تروتسکي سپس مي      

ي  طبقات جامعه اما اين حالت اوضاع را حتا براي. جامعه به سر حد انقباض رسيده باشند
هر چند من . سازد ناپذير مي تحمل -اند يعني طبقاتي که محکوم به فروپاشي شده -کهن
اش ببخشم، خالي از  خواهم که به يک تشبيه بيولوژيکي اهميتي بيش از استحقاق نمي

ي خاصي هم براي جسم  فايده نيست که خاطر نشان کنم که عمل طبيعي زايمان در لحظه
گر  مخالفت طبقات ممتاز بيان. شود گريزناپذير مي" نوزاد متساويا مادر و هم براي
ناپذيري است که مابين موقعيت سنتي اجتماعي آنان و مقتضيات هستي  ناسازگاري چاره

. لغزد هاي بوروکراسي حاکم فرو مي توگويي همه چيز از دست. آتي جامعه وجود دارد
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ابد، گناه را به گردن بوروکراسي ي اشرافيت چون خود را در کانون خصومت عموم مي
گاه هر دو با هم، يا جداگانه،  شمرد، و آن افکند، و بوروکراسي اشرافيت را مقصر مي مي

  )۱۵۷:پيشين( ».کنند ي سلطنتي قدرت خويش مي ي قله نارضايتي خود را متوجه
، و يا گيرند و در آخر اين قسمت اضافه کنيم که ديکتاتورها از تاريخ درس ياد نمي      

اش و نيز مدافعين  استالين و ياران. گيرند هاي خود هم چيزي ياد نمي حتا از کرده
تزار پس از «: هاي خود درس نگرفتند ي تزار از کرده ي حاکمه  اش، هم مانند طبقه ايراني

اش در کاخ محبوس  که همراه با خانواده] ۱۹۱۷فوريه [رسيدن به تزار سکوسلو، هنگامي 
... » .در ميان آدميان عدالت وجود ندارد«: ي ويروبووا زير لب گفت به گفتهشده بود، بنا 

دهند که عدالت تاريخي، هر چند دير  اما همين کلمات بي چون و چرا گواهي مي«
  )۱۸۱:پيشين( ».رسد، باز وجود دارد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



۹۲ 

  حزب کمونيست ايران و استالين
  

ها و  در کانال] ۲۰۲۰[شان، حتا هم اکنون  ي سياه  مهکارنا  سران حزب توده با آن همه      
دار حزب کمونيست ايران  شرمانه خود را ميراث هاي اينترنتي متعلق به خود، بي سايت

گي حزب   ت صد سالهببه مناس» اخبار روز«هاي النه کرده در  فسيلحتا . دانند مي
اين اما در حالي «: تازند ميزاده  سلطانشرمانه به  گونه بي ، اين)ا.ک.ح(کمونيست ايران

هاي کمينترن باور داشت در ايران پسا  هايش در نشست بود که سلطانزاده طي سخنراني
ساله نخست مشروطه، بورژوازي در برابر انقالب قرار گرفته و ايران، در  تحوالت ده

  ».است  ايستاده» انقالب سوسياليستي«آستانه 
ا را، که .ک.جناح چپ حاش در  و ياران زاده طانسلهاي ايراني،  اما استالينيست      

داراي استقالل فکري و انديشه بودند و حاضر به پيروي از خط مشي استالين نبودند را 
شايد بشود گفت که . بود» رفقا«اما جناح راست حزب مطيع امر . تابند گونه بر نمي اين

در اين . ست، فقطا بوده و ه.ک.دار خط مشي جناح راست حزب ح حزب توده، ميراث
ي مدعايي حزب توده و استالين را با حزب کمونيست ايران و جناح چپ  قسمت رابطه

  . دهيم آن، مورد بررسي قرار مي
" مفصال» يي به انقالب مشروطه نگاهي ريشه«حزب کمونيست ايران را در " قبال      

و با زاده  سلطانس نخستين حزبي که به سبب تالش انترناسيوناليستي آوتي. ايم بررسيده
الملل سوم  اين حزب عضو بين. گيرد اش شکل مي نمود کنگره ملل شرق، همراه ياران ره
انقالب آلمان، انقالب " هاي جهاني، مخصوصا پس از شکست انقالب. بود) کمينترن(

، ۱۹۲۸و در سال . ، شروع کرد۱۹۲۰اکتبر هم سير نزولي و شکست خود را از سال 
هاي مخالف  هاي انقالب اکتبر، پيروز گشت، و قتل عام کمونيست رانهاستالينيسم، بر وي

نخستين قربانيان ايراني، کساني از اعضاي . جريان حاکم، در روسيه شوروي را شروع کرد
ها  يکي از دهزاده  سلطان. انديشيدند ئولوژي استالين مي ا بودند، که خالف ايده.ک.ح

  . باخته آن حزب بود تن جان
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شود، مدت  ، تشکيل مي۱۹۲۰/۱۲۹۹ا در تابستان .ک.ين کنگره و موسس حنخست      
ي مرکزي  کوتاهي بعد از آن در يک پلنوم فرمايشي هدايت شده توسط استالين، کميته

حيدر بر، به رهبري  يي فرمان شوند و عده منتخب نخستين کنگره حزب، برکنار مي
ا را برعهده .ک.بري ح، با وجود اعتراض کمينترن و شخص لنين، رهعمواوغلي

هاي مسکو که منافع ناسيوناليسم روسيه را خواستار بود،  گيرند و در پي اجراي سياست مي
  .آيند بر مي

، به عنوان ابزار حيدر عمواوغليا به رهبري .ک.به بياني ديگر، جناح راست ح      
منافع   بنابراين. ندشو يابي به منافع اقتصادي روسيه، به کار گرفته مي توازن قوا، براي دست

مادي روسيه، زمينه الزم براي نابود ساختن ساختار تشکيالتي که بسياري اعضاي آن از 
  . آورد فراهم مي] ا.ک.جناح چپ ح[کنترل و فرمان استالين خارج شده بود 

، سياست آشتي ميان مسکو و ۱۹۲۰در پاييز «داريم که  کار، بيان مي.اچ.از قول اي      
، موانعي ۵۷ا، که چندان هم جدي نبود.ک.هاي ح براي فعاليت. رفته چيره شدتهران رفته 
، اعالم کند که انقالب ۱۹۲۰اکتبر  ۲۲ي مرکزي حزب وادار شد که در  کميته. ايجاد شد

اين . در ايران فقط وقتي امکان دارد که رشد بورژوازي به کمال خود رسيده باشد
توانست به بيرون راندن  و به رشد ايران، که مييي بود براي اتحاد با بورژوازي ر مقدمه
، کودتايي در ۱۹۲۱ي  در فوريه. ... دار خارجي و نشستن به جاي او اميدوار باشد سرمايه

اهللا در افغانستان، را به  تهران روي داد که رضاخان، همتاي ايراني کمال در ترکيه و امان
تور ناسيوناليست ظاهر شد و به ي يک ديکتا رضاخان به زودي در چهره. روي کار آورد

گان رژيم گذشته دست زد، اما با هرچه بوي  اقدامات شديدي بر ضد بازمانده
هاي محلي را با  داد مخالف بود و سرکوبي کمونيست مي کمونيسميا  سوسياليسم

                                                 
در شهرهاي تهران، تبريز، «خورشيدي  ۱۳۰۰ي نخست  حزب کمونيست ايران در دهه -  ۵۷

و مجله ستاره سرخ ارگان حزب . گيالن، مازندران، قزوين، خراسان تشکيالت فعال مخفي داشت
گاه  سکو هيچزاده عبدالصمد کامبخش جاسوس م شاه. شد منتشر مي ۱۳۱۰کمونيست ايران تا دي 

 )۶۴ص:۸۹آدينه شماره .(عضو حزب کمونيست ايران نبوده و فعاليتي در آن تشکيالت نداشته است
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کودتا در مذاکرات مسکو که اکنون به بزنگاه خود رسيده . کرد رحمي تمام دنبال مي بي
در ماه . ... ، به امضاء رسيد۱۹۲۱فوريه  ۲۶پيمان ايران و شوروي در . يي نکرد بود مداخله
هاي محلي حزب  ا که در باکو مستقر شده بود از کميته.ک.ي مرکزي ح بعد کميته

اما . مبارزه کنند و هم با حکومت شاه» امپرياليسم استعماري انگليس«خواست که هم با 
هايي مانند جنبش  ايران، يا با جنبش ي بازي با کمونيسم بومي»ها آزمايش«

» بدون نقشه و بدون در نظر گرفتن شرايط و امکانات محلي«خان، که  ميرزاکوچک
گرفت، اکنون کنار گذاشته شد و به جاي آن تحکيم مناسبات با دولت ايران  صورت مي

ي دولت  ، با ورود روتشتاين به تهران به نام نماينده۱۹۲۱در آوريل . مورد نظر قرار گرفت
تاريخ روسيه :کار.اچ.اي(».ي تازه و پرفعاليتي در ديپلماسي شوروي آغاز شد شوروي، دوره

  ) ۳۵۸-۳۵۷-۳۵۶: جلد سوم:شوروي
فوريه، و با  ۲۸، قرارداد با افغانستان در ۱۹۲۱فوريه  ۲۶و به دنبال قرارداد با ايران در       

  .شود ، هم بسته مي۱۹۲۱مارس  ۱۶ترکيه در 
، و ورود ۱۹۲۱فوريه  ۲۶در ايران، پس از امضاء پيمان «کار .اچ.ي اي به گفته      

ي شوروي در تهران، تنازع ميان نفوذ  روتشتاين، دو ماه بعد از آن به عنوان نماينده
جا نيز سياست  اما در اين. تري دنبال شد شوروي و بريتانيا با شدت و سرسختي بيش

مناسبات مؤدبانه با دولت ايران . خود خارج شد قالبيمحتواي انشوروي به زودي از 
ي  ي نظامي کودتاي فوريه ي رضاخان، فرمانده برقرار شد، و دولت شوروي به طلوع ستاره

رسيد که  از لحاظ ناظران شوروي به نظر مي. ، روي خوش نشان داد۱۲۹۹اسفند / ۱۹۲۱
ي  اني است و بهترين وعدهي نيروهاي ناسيوناليسم اير مند رضاخان نماينده دست قدرت

  ».گي در برابر تسلط بريتانيا را در بر دارد استقالل ايران و ايستاده
عالئق مستقيم روسيه شوروي «: نويسد يکي از مفسران شوروي در آن ايام چنين مي      

ي  اين است که ايران داراي دولتي قوي و مرکزيت يافته باشد و بتواند در مقابل مداخله
ي  يک چنين وضعي به روسيه. ثالث، و به ويژه البته انگلستان، از خود دفاع کندهاي  طرف

ي نيروهاي انگليس براي حمله به  دهد که خاک ايران مورد استفاده شوروي تضمين مي
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چنين متعهد به رشد اقتصادي و فرهنگي  مند مرکزي هم دولت قدرت. روسيه قرار نگيرد
گي اقتصادي و سياسي  ي فئودالي به اشکال زنده مرحله ايران نيز خواهد بود و کشور را از

  ».امروزي منتقل خواهد ساخت
اهللا خان به  ، و حمله احسان۱۹۲۱/۱۲۹۹اما در جريان انقالب گيالن در تابستان       

چيچرين «تحريک و به پشتيباني روسيه شوروي به تهران، که شکست خورد 
. ران از مسئوليت آن تبري جستنددر مسکو و روتشتاين در ته] کميسر خارجه[

تخليه نيروهاي . خان کنار گذاشته شد سرانجام سياست پشتيباني از ميرزاکوچک
اين امر راه را براي . ، انجام گرفت۱۹۲۱شوروي طبق نقشه آغاز شد و در سپتامبر 

، نيروهاي دولت مرکزي ايران ۱۹۲۱باز کرد؛ در اکتبر  سقوط جمهوري گيالن
ترين هدف سياست شوروي در ايران  مهم...  .الن را اشغال کردندباز گي] رضاخان[

ي ديپلماسي ماليم، پس از رفتن روتشتاين از تهران، بستن قرارداد  در دروه
ي گمرکي جديدي را  ، دولت جديد ايران تعرفه۱۹۲۳در فوريه . ... بازرگاني بود

هاي  فهرستفوريه  ۲۷که به نفع کاالهاي شوروي بود به اجرا گذاشت؛ و در 
به . ... کاالهاي مجاز براي داد و ستد با ايران به تصويب دولت شوروي رسيد

ساخت و مورد  مقدور مي» کاالهاي ايراني رقيب کاالهاي روسي نباشد«طوري که 
  )۵۶۶-۵۶۱:پيشين(» .تحسين قرار گرفت

شکيالت ي مادي قلع و قمع ت گي زمينه کار بيان داشتيم، همه.اچ.چه که از اي آن      
ا و اعضاي جناح چپ آن به دست استالين را فراهم ساخت، که مستقل .ک.ح
ي قرارداد با تهران، اعمال  همين شرايطي را که مسکو در نتيجه. انديشيدند مي
کرد، در مورد ترکيه هم به کار برد، به طوري که در همين زمان که کمال  مي

دريغ   هاي بي ، به خاطر کمکهاي ترکيه بود آتاتورک مشغول کشتار از کمونيست
اما هنگامي که کمال در . ها را متوقف کرد کشتار کمونيست" مسکو به او، موقتا
کمونيستي که در آنکارا و استانبول از آزادي مختصري  هاي گروه«جنگ پيروز شد، 
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 ».۵۸ها در سراسر کشور آغاز شد برخوردار بودند باز سرکوب شدند و بازداشت کمونيست
   )۵۶۹:پيشين(

از طرف ديگر، بوخارين که بعد از مرگ لنين، فريب حيله و نيرنگ استالين را خورد       
، به دست رفيق ناخلف خود، تيرباران شد، در ۱۹۳۸و به يار غار او تبديل شده بود و در 

، تسالي خاطر داد، که ۱۹۲۳دوازدهمين کنگره حزب کمونيست شوروي در آوريل 
، زيرا که نسبت به سيستم !ها داراي نقش انقالبي است مونيستبه رغم تعقيب ک«ترکيه 

  )۵۷۹:پيشين(» .کننده است طورکلي يک ابزار ويران امپرياليسم به
ي  تزار جديد، که زير پرچم سرخ، خود را از اذهان طبقات فرودست جامعه  بنابراين      

کار شرکت .اچ.ي اي تهشود؛ به گف جهاني، پنهان کرده بود، متولد مي  ي شوروي و جامعه
نخستين موردي ] سوئيس[، در لوزان ۱۹۲۳- ۱۹۲۲زمستان ] صلح[کنفرانس «شوروي در 

به عنوان مدافع منافع انقالب بود که دولت شوروي در يک رويداد مهم جهاني 
منافع ملي و ي آن دفاع از  که هدف آشکار و اعالم شده ، بلظاهر نشد ،۱۹۱۷

روسيه باز «يي با عنوان  ، مقاله۱۹۲۲دسامبر  ۷در . بود جغرافيايي کشور روسيه
در روزنامه ايزوستيا و با امضاي سردبير آن، استکلوف، منتشر شد؛ اين مقاله، » گردد مي

اند، نشان داد که موضوع تداوم تاريخي در  که مطالب آن را ديگران فراوان نقل کرده

                                                 
جا به  به روسيه گريخت و در آن ۱۹۱۴کمونيست برجسته ترک در ] صبحي[مصطفا صوفي  - ۵۸

يسم مغز امپريال«: ، به عنوان نماينده ترکيه، گفت۱۹۱۸در کمينترن در دسامبر . زندان افتاد
او » .هاي آسيا و آفريقا دراز کشيده است انگلستان و فرانسه در اروپا است، اما بدن آن در دشت

ژانويه  ۲۸روم دستگير و در  ها، به دست آتاتورک، در ارض پس از شروع سرکوبي کمونيست
مال تن ديگر در ساحل ترابوزان به دريا انداخته شد، که سنت اعدام مخفيانه ک ۱۶، همراه با ۱۹۲۱
ها مدتي بعد کشف  اما شوروي در مقابل اين جنايت سکوت اختيار کرد، وقتي جسد آن» .بود
ها را پرسيده بود و در پاسخ گفته  وزيرامورخارجه روسيه چيچرين، از دولت کمال وضع آن. شد

 جلد:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي( !شان پيش آمده باشد يي براي شد که ممکن است در دريا سانحه
 )۳۶۶-۲۸۹-۱۰۰ص: سوم
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داخلي، روسيه به عنوان يک  هاي امپرياليستي و بر اثر جنگ« :مسکو فراموش نشده است
ي جديدي که در جريان انقالب به دنيا آمد  روسيه. از افق ناپديد شد" قدرت بزرگ موقتا

اما جمهوري . تر از آن بود که در سياست جهاني حرف خود را بيان کند هنوز ضعيف
 هاي اروپايي شوروي هر سال نيرومندتر شده است و در استفاده از اختالفات ميان قدرت

ي شوروي که از نيروي روزافزون  روسيه. ي قديم نداشته است کمي از روسيه دست
شود، زيرا که به  سرد نمي خويش آگاه است هرگز از شکست ديپلماتيک موقت دل

بگذار اميدوار . گردد المللي باز مي ي بين روسيه به صحنه. پيروزي نهايي خود اطمينان دارد
حضور مجدد روسيه را ديگران چنان به قوت باشيم که نزديک است آن روزي که 

  )۵۸۰-۵۷۹:پيشين(» .احساس کنند که هيچ کس ياراي مخالفت با او را نداشته باشد
لنين و تروتسکي «شود که  ، ظاهر مي۱۹۲۰گونه در ادبيات  استالينيسم، اينظهور       
، اين بار را به دوش ها بايد تا انتهاي مسير آن. کنند  توانند با سوسياليسم قطع رابطه نمي

و از نظر  سرخ" او از نظر قدرت اراده واقعا. سپس فرد ديگري ظاهر خواهد شد. بکشند
او از نظر انرژي و نيرو بلشويک و از . خواهد بود سفيد "کند واقعا اهدافي که دنبال مي

  )اثر شولگين ۱۹۲۰کتاب (».خواهد بود ۵۹ناسيوناليستنظر اعتقادات، 
انقالب کارگر و «يي تحت عنوان  نامه در کنگره دوم کمينترن قطع ۱۹۲۰در سال       
الملل کمونيست حزب جهاني قيام  بين«به تصويب رسيد که » الملل کمونيست بين

                                                 
براي ما آشکار بود که بدون ياري انقالب جهاني، انقالب «: نوشت ۱۹۲۱لنين در ژوئيه  - ۵۹

چون پس از آن، ما بر آن باور بوديم  ، هم]۱۹۱۷[تر از انقالب  حتا پيش. کارگري غيرممکن است
افتاده و  قبکم خيلي به سرعت، در ديگر کشورهاي ع که انقالب نيز بالفاصله، و يا دست

 ».گي ما از بين خواهيم رفت گرنه همهبه وقوع خواهد پيوست؛ و   داري ي سرمايه رفته پيش
ها تمام توان خود  با توجه به ارزش و اهميت انقالب جهاني، کمونيست«لنين اضافه کرده بود که 

» .يه حفظ کنندرا به کار گرفتند، تا نظام شورايي را تحت هر شرايط و با هر ضرر و زياني در روس
کتاب (» .کنيم که براي انقالب جهاني مبارزه مي ما نه تنها براي خودمان، بل«ي لنين  به گفته
  )برگرفته از سامان نو: »سرنوشت انقالب روسيه«:انگليسي
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، زينويف، تروتسکي، لنينکه امضاي » .کارگري و ديکتاتوري پرولتاريا است
پايين آن وجود  و ديگران در بورديگا، جان ريد، ۶۱ري، ۶۰زاده سلطان، بوخارين

را هم در  حيدر عمواوغلي، در کنگره ملل شرق ۱۹۲۰اما استالين که در سال . دارد
ي احزاب کمونيست ملل ديگر بايد تابع و  کنار دست خود داشت، تصويب نمود که، همه

. پيرو حزب کمونيست روسيه شوروي باشند و برنامه و تزهاي ما را به اجراء در آورند
نمود تشکيل  ود که بعد از پايان يافتن کنگره ملل شرق در باکو، رهروي همين دليل ب

اما زماني که در کنگره موسس حزب . کنند ي ملل شرق را صادر مي ا و بقيه.ک.ح
ي مرکزي منتخبي که از کنگره بيرون  ا، دو نماينده شوروي حضور دارند، کميته.ک.ح
در نتيجه استالين . فکر و انديشه استخواند و داراي استقالل  آيد، خط استالين را نمي مي

                                                 
پس از برکناري از دبير اولي حزب کمونيست ايران به خاطر دانش و اطالعات زاده  سلطان - ۶۰

به عنوان يکي از  ۱۹۲۱او در سال . ت هيات اجراييه کمينترن در آمدگسترده خود به عضوي
مشاوران نزديک لنين به رياست اداره خاور نزديک در کميسرهاي امورخارجه در مسکو کار 

به عنوان نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن زاده  سلطان، ۱۹۲۲ژانويه  ۲۵در . کرد مي
 .انتخاب شد

دان و کمونيست هندي  ، رياضيRoy,Manabren danath.N (۱۸۹۳-۱۹۵۴(روي.ن.م - ۶۱
شد  ، روانه مکزيک ۱۹۱۷در . ، به آلمان رفت۱۹۱۵در . در يک خانواده مرفه در بنگال متولد شد

. شد گرديد و به طرف عقايد کمونيستي جلب  هاي قديمي بود آشنا  و با برودين که از بلشويک
، در ۱۹۲۱-۱۹۲۸در فاصله بين . رساند ک ياري به تشکيل حزب کمونيست مکزي ۱۹۱۹در 

در . هاي مهمي از جمله سرپرستي دايره خاور دور کمينترن را برعهده گرفت کمينترن مسئوليت
عنصر «، به عنوان ۱۹۲۹در . شد گزين برودين  ، به عنوان نماينده کمينترن در چين، جاي۱۹۲۷

ها به مدت شش  سپس توسط انگليسي .شد و حامي بوخارين از کمينترن اخراج » دست راستي
، حزب راديکال ۱۹۴۰گرديد و در  بعدها به حزب کنگره هند ملحق . شد سال در هند زنداني 
او که نسبت به . بود» راديکال هومانيست«او تا زمان مرگ سردبير نشريه . کرد دموکرات را تاسيس 

] کنگره[د، بعدها به يک حزب بورژوايي کر هاي بورژوا ناسيوناليست ابراز بدبيني مي حمايت از جنبش
  .او ارائه دهنده تزهاي الحاقي در مورد مسئله ملي و مستعمرات به کنگره دوم کمينترن بود. پيوست
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ا، با تشکيل پلنومي فرمايشي، دوازده نفر .ک.دو ماه بعد از پايان گرفتن نخستين کنگره ح
، زاده سلطاني مرکزي منتخب کنگره را برکنار و به جاي  نفر اعضاي کميته ۱۵از از 

  .نشانند را در رهبري حزب مي حيدر عمواوغلي
، درست پنج روز بعد از مرگ لنين در ۱۹۲۴گو و رياکار در ژانويه  اما استالين دروغ      

هنگامي رفيق لنين «: کند که ي شوراهاي کل اتحاد شوروي سوگند ياد مي دومين کنگره
هاي او برکناري استالين از رهبري  يکي از وصيت[کرد، به ما وصيت کرد  ما را ترک مي

کنيم به تو، رفيق  سوگند ياد مي. ادار باشيمالملل کمونيست وف که به اصول بين.] حزب بود
ي جهان، يعني  که اتحاد رنجبران همه که ما از جان خود دريغ نخواهيم داشت، تا اين! لنين

  ) ۸ :سچفخا:مقدمه منتخب آثار لنين(»!انترناسيونال کمونيست را مستحکم سازيم، و بسط دهيم
: گويد نترناسيوناليسم و انقالب جهاني مياستالين در همان سال باز هم رياکارانه از ا      

برانداختن قدرت بورژوازي در يک کشور و برقراري حکومت کارگران در آن، هنوز «
بدون کوشش مشترک پرولتارياي چند . ... کند پيروزي کامل، سوسياليسم را تضمين نمي

وزي نهايي توان به پير توان اين تکليف را انجام داد؟ آيا مي رفته، آيا مي کشور پيش
براي . چنين چيزي ناممکن است. سوسياليسم در يک کشور دست يافت؟ نه

تاريخ کشور ما بر اين _ برانداختن بورژوازي، تالش يک کشور کافي است 
  براي پيروزي نهايي سوسياليسم، براي سازمان دادن توليد_ دهد  گواهي مي

مانند روسيه؛ اما سوسياليستي، تالش يک کشور، به ويژه يک کشور دهقاني، ه
 ».رفته الزم است براي اين مهم تالش پرولتارياي چند کشور پيش. کافي نيست

  )۶۲:الملل سوم پس از لنين بين:تروتسکي(
، انترناسيوناليسم و انقالب ۱۹۲۶اما استالين به فاصله دوسال، يعني در نوامبر       

: دهد ارائه مي» شورسوسياليسم در يک ک«ي  گذارد و نظريه جهاني را زيرپا مي
داد، که پيروزي  ي آغاز حرکت خود قرار مي واره اين بينش را نقطه حزب هم«

سوسياليسم در يک کشور به معناي امکان ساختن سوسياليسم  درآن کشور است؛ و 
  )۶۲:پيشين( ».توان با نيروي يک کشور تنها انجام داد اين مهم را مي
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در مسکو برگزار  ۱۹۱۹مارس  ۶تا  ۲اول کمينترن در کنگره . ، برگرديم۱۹۱۹به سال       
آوردي در مورد مسئله ملي و مستعمرات ملل شرق حاصل  در اين کنگره دست. گردد مي
اما بعد از کنگره نخست . شود به کنگره دوم منتقل مي  شود و تصميم در اين رابطه نمي

گردد که يکي از  با ملل شرق در باکو برگزار مي  يي در رابطه کمينترن، کنگره
برخالف نظر سران حزب توده و . بوده است حيدرعمواوغليگان آن هم  کننده شرکت

! ا در کمينترن در باکو.ک.نماينده ح حيدرعمواوغليدارند؛  ها، که بيان مي مائويست
يار [آورد کنگره ملل شرق به رهبري استالين و سلطان گليف  ترين دست مهم؟ !بوده است

، ايجاد احزاب ].شود ناپديد مي ۱۹۳۰، زنداني و در ۱۹۲۳که در نزديک استالين 
نامه اين کنگره،  احزابي که در حقيقت، طبق تصويب. کمونيستي در کشورهاي شرق بود

تاريخ ساختن . بايد تحت رهبري مستقيم حزب کمونيست روسيه قرار گرفته شوند، بود
بعد از خاتمه کار کنگره  احزاب کمونيست شرق حکايت از تاکيد اين مطلب دارد که

، ۱۹۲۰حزب کمونيست اندونزي مه : آيند اين احزاب به وجود مي" ملل شرق تدريجا
، حزب کمونيست کره در ۱۹۲۰، حزب کمونيست چين در ۱۹۲۰ا در ژوئن .ک.ح

  .و غيره ۱۹۲۲، حزب کمونيست ژاپن در ۱۹۲۱
 در ا.ک.ح کنگره نخستين ،۱۹۲۰ تابستان درکنگره ملل شرق،  نمود ره طبق  بنابراين      
 ويکتور نانيشويلي و روسيه نماينده ابوکف کنگره اين در. شود مي تشکيل انزلي بندر

 از منتج که کنگره در قرارهايي تصويب از بعد. دارند حضور شوروي، آذربايجان نماينده
 مسئله چون مسائلي سر بر ا،.ک.ح وشوروي  گان نماينده بين است، زاده سلطان نظرات

 مستقل ترويج و تبليغ شورايي، نهاد ارضي، بورژوازي، امپرياليسم انگليس،
 بيان که رود مي پيش جا آن تا ابوکف. گردد مي ايجاد عميقي اختالف ،کمونيستي

 استفاده قابل ها فئودال اگر. گردد مغلوب وسايل تمام با بايد انگليس امپرياليسم«: دارد مي
 از ما کند، قيام بورژوازي اگر: کنيم حمايت ها آن از يمخواه مي ما صورت اين در باشند،
. اند مطلوب انگليس امپرياليسم با مبارزه در وسايل ي همه. کرد خواهيم حمايت نيز آنان
 حمايت را خان کوچک و نکرده گيري موضع انگلستان عليه اکنون بورژوازي اگر
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 قدرت يک نادرستي ي شيوه به ايران، در جا اين که است توضيح قابل گونه بدين کند، نمي
 دوباره را اشتباه اين بايد ما.) است آستارا انقالب کميته مقصودم( شده ايجاد شورايي
 نه شورايي قدرت که کنيم متقاعد را متزلزل نيروهاي که نماييم کوشش و کنيم جبران
 و ها ودالفئ( ها آن که است صورت اين در را، بورژوازي نه و کند مي تهديد را داران زمين

 کمونيستي انترناسيونال نشريه(».کرد خواهند حمايت ملي بخش آزادي جنبش از) بورژوازي
  )۲۲۹: ۱۴ شماره]: آلماني[

چون  توان به خوبي دريافت، که دخالت و اعمال نظر بي بنابراين در نظرات ابوکف مي      
شوروي، گان  در پاسخ به نظرات نماينده. چراي خط مشي استالين، عيان است

: دارد بعد از گزارش کوتاهي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي ايران اظهار ميزاده  سلطان
مستمر با پرولتارياي باکو   سو و رابطه اين وضع سخت و ناخوشايند دهقانان از يک«

در . آورند مساعدي براي کار انقالبي به وجود مي" از سوي ديگر زمينه کامال
طور کلي در  ها به زيرا توده. در جريان نيست حال حاضر در ايران انقالبي

شعارهايي که اکنون بايد به سود انقالب عنوان . جويند جنبش انقالبي شرکت نمي
، مبارزه عليه حکومت شاه، مبارزه عليه انگلستان: اند از شوند، عبارت

اگر حتا يکي از اين شعارها حذف . داران بزرگ ها و زمين مبارزه عليه خان
  )۲۲۸:پيشين( ».قالب در ايران موفقيتي نخواهد داشتشوند، ان

سه شعار باال، که شعارهاي دموکراتيک و " ، خصوصازاده سلطاندر اظهارات       
ها مانند عبدالحسين  يي چه توده خواهانه ملي است، برخالف آن مختص جنبش آزادي

انقالب «چارچوب  تواند شعارهايي در نمي" دارند، اين شعارها، اساسا بيان مي ۱آگاهي
 . ارزيابي شود» خالص کمونيستي«با خصلت » انقالب کمونيستي خالص«و يا » سوسياليستي

                                                 
دموکراتيک را -هاي حزب کمونيست ايران شرکت در انقالب بورژوا در دوران بعد چپ«- ۱

» .دانستند مي» قالب کمونيستي خالصان«ي روز را در انجام  کردند و وظيفه سپري شده حساب مي
 )۴۷ص:تاريخ احزاب در ايران:عبدالحسين آگاهي(
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در . آورد سخني به ميان نمي ۳در شعارهاي خود، عليه بورژوازيزاده  سلطانوانگهي 
نخواسته است از انجام انقالب سوسياليستي در ايران صحبت " تواند و اساسا نتيجه او نمي

] اوليانوف، ايرانسکي، روتشتاين و ديگران[پردازان شوروي  نابراين بسياري از نظريهب. کند
، تروتسکيست، و خواستار  ۶۲رو را به چپزاده  سلطانها،  و حزب توده و مائويست

  . کنند بوده، متهم مي» کمونيستي" انقالب دقيقا«
                                                 

و مستقل از هر ) جمهوري يا پادشاهي(اش  از شکل حکومتي ي بورژوازي ايران مستقل طبقه«- ۳
به دليل ساخت تاريخي ) نمونه رضا شاه(ئولوژي و تفکر اعم از ديني يا سکوالر و ضدديني  ايده

استبداد سياسي ضرورت و ضامن . نخواهد شد» دموکرات«هست و در قدرت است،  خود تا زنده
» .خريد و فروش امن نيروي کار ارزان است و با خصلت طبقاتي اين بورژوازي عجين شده است

 !)ايران بورژوازي ي عمده خطوط :محمد قراگوزلو(
ها  ه بارها مورد بحث سوسياليستيي است ک ، دو مقوله]برد راه[و استراتژي ] کار راه[تاکتيک  -  ۶۲

که هرکس بر اساس ذهن و يا منافع خود بر  يي درست، بل ها نه از زاويه تر آن بوده است، که بيش
ها بارها از  آن. حزب توده آگاهانه، براساس منافع روسيه گام برداشته است. آن نگريسته است

روي حزب  قول آورده تا راست لنين نقل» در کمونيسم" چپ روي"بيماري کودکانه «ي  رساله
چراي از رفرميسم بورژوايي  و چون توده را توجيه نمايند و ديگران را بکوبند و براي دفاع بي

کار زماني که طرح .اچ.ي اي اصل ماجرا چيست؟ به گفته. کنند ي تئوريکي دست و پا  خود، پايه
لنين در ماه آوريل همين سال  شود، ، ريخته مي۱۹۲۰اجالس دومين کنگره کمينترن براي تابستان 

اين «. نويسد را مي» در کمونيسم" چپ روي"بيماري کودکانه «يي  براي تدارک اين کنگره جزوه
بعد از . ... [هاي او نيز از کار در آمد جزوه که آخرين اثر مهم لنين است يکي از موثرترين نوشته

يي  ي لحن خاص کارمايه کننده پيروزي نظريه و عمل بلشويسم تعيين] پيروزي در جنگ داخلي
خورد؛ آن کارمايه  ي لنين، از نخستين تا واپسين عبارت آن، به چشم مي است که در سراسر جزوه

ي  هاي انقالبي در همه ي سرمشق جنبش ي روسيه بايد چراغ راهنما و نمونه اين است که تجربه
را خود لنين به عنوان چه  ها پس از اين ايام بود که آن مدت. ... کشورهاي ديگر باشد

يي بسيار درازتر از  در نظر گرفته بود، ديگران در دوره تاکتيکي کوتاه مدتصالحديدهاي 
دو مورد حرکت تاکتيکي کوتاه . ... [چه منظور لنين بود، مورد استناد و استعمال قرار دادند آن
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، در هر ۱۹۱۸ک در ليتوفس ، و مخالفت با پيمان برست۱۹۰۶مخالفت با شرکت در دوما در ] مدت

لنين سپس به جناح . استناد کرده است» سازشکاري«مبارزه با » اصل«ي مخالف به  دو مورد جبهه
کند، که چرا مشارکت در انتخابات  حمله مي) و نيز انگلستان(چپ جنبش سوسياليستي آلمان 

سنديکاليسم در » روانه چپ«همين خطاي : اند هاي کارگري را رد کرده پارلماني و در اتحاديه
  ».کند فرانسه و ايتاليا و امريکا نيز تجلي مي

کند که در آن انگلس اعالم کرده است که  يي را نقل مي لنين در جزوه خود قطعه«
ها  ي خود آن هايي که ساخته ي مراحل و سازش همه«هاي راستين بايد آماده باشند  کمونيست
در پاسخ . تا به هدف خود برسند» ندي مسير تاريخ است از سر بگذران که ساخته نيست بل

تمام تاريخ «کند که  کنند، لنين اعالم مي روان، که مدعي بودند اصول خالص را رعايت مي چپ
است از موارد مانوردادن، کنارآمدن،  پربلشويسم، چه پيش از انقالب اکتبر و چه پس از آن، 

ترين موردي که از  در مفصلولي » .سازش کردن، با احزاب ديگر، از جمله احزاب بورژوايي
اين همان . گردد هاي عملي آشکار مي يي دشواري شود پاره تاکتيک مانور و سازش نقل مي

ها  به هندرسون«کند که  هاي بريتانيا توصيه مي ي معروفي است که در آن لنين به کمونيست قطعه
با هم شکست را ] نخست وزيران انگليس[ها کمک کنند تا لويد جورج و چرچيل و اسنودن

سازشي پيشنهاد شود به صورت » ها ها و اسنودن هندرسون«توصيه لنين اين است که به » .دهند
، و تقسيم »کاران لويد جورج و محافظه«ي مشترک با  به منظور مبارزه» توافق انتخاباتي«يک 
گر و کند، ميان حزب کار ي اصلي که لنين آن را تشريح نمي هاي به دست آمده، بر پايه کرسي

ها اجازه دهد  ي اين کارها بايد در اوضاعي انجام گيرد که به کمونيست ولي همه. ها کمونيست
» .ها داشته باشند ها و اسنودن ترين آزادي را براي محکوم کردن هندرسون کامل«

ها همکاري داشتند ولي بدون  هاي مديد را در يک حزب با منشويک ها مدت چنان که بلشويک
کند  هاي بريتانيا اين را هم توصيه مي لنين به کمونيست. ... کردند ها را محکوم مي هيچ مانعي آن

ها از هندرسون با راي خود  آن] يعني پشتيباني[داري  نگه«توضيح دهند که » به زبان مردم فهم«که 
ها به  زيرا که هر قدر هندرسون» شود داري طناب است از کسي که به دار آويخته مي مانند نگه

هاي  ها در انظار توده تر شوند، بر اثر آشکار شدن رنگ سياسي واقعي آن ت سياسي نزديکقدر
 )۲۲۵-۲۲۴-۲۲۳ص: جلد سوم:تاريخ روسيه شوروي:کار.اچ.اي(» .اند تر شده نزديک» مرگ سياسي«کارگر، به 
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د او تئوريسين و کاپيتال و ديگر آثار مارکس را خوانده بوزاده  سلطاناما       
او از مارکس آموخته بود، که . يي بود که دست کمي از لنين نداشت پرداز برجسته نظريه

، و انديشد مستقل بي، خود »ي کارگر بايد روي پاي خود به ايستند طبقه«
کرد را  چنان که همين روي هم. اندازي نمايد مورد نظر خود را راه تشکيالت مستقل
معروف به » دانشگاه کمونيستي زحمتکشان شرق«(گاه کوتيودر دانش يوسف افتخاري

بود، آموخته بود و در جنبش کارگري زاده  سلطانکه يکي از مدرسان آن ) کوتيو
به خاطر همين . اين افکار، مخالف خط مشي استالين بود. ي اجرا در آورد ايران به مرحله

ي وي  جعل افکار و انديشه ي مستقالنه است که سران حزب توده او را بايکوت و انديشه
  .اند را در دستور کار خود قرار داده

هاي کمينترن چه گفته است تا رسوا  زاده در کنگره به ريشه برويم، ببينيم که سلطان      
زبان رسمي در کنگره دوم کمينترن، آلماني . هاي جاعل ها و مائويست يي گردند توده
در مورد ] ۱۹۲۰[ر جلسه عمومي کنگره دوم به زبان آلماني د زاده سلطان. بوده است

به نظر من آن بند از تزها که حمايت «: کند راني مي تزهاي مسئله ملي و مستعمراتي سخن
تواند فقط  مانده را در نظر دارد، مي هاي بورژوادموکراتيک در کشورهاي عقب از جنبش

اگر در . است ها اين جنبش در مراحل مقدماتي مربوط به کشورهايي باشد که در آن
تر را پشت سر دارند، يا کشورهايي که در  کشورهايي که هم اکنون تجربه ده سال يا بيش

مطابق همان ] انقالب گيالن[ها جنبش هم اکنون مانند ايران قدرت را در دست گرفته  آن
مسئله بر سر اين است . ها به دامان ضدانقالب است بند عمل شود، اين به معناي راندن توده

به  جنبش خالص کمونيستيهاي بورژوادموکراتيک يک  بايد برخالف جنبش که
تواند به نتايج  ها مي هر ارزيابي ديگري از واقعيت. وجود آورد و برپا نگاه داشته شود

   )۱۷۰-۱۶۹ص:»...پروتکل آلماني«(».انگيزي منجر گردد تاسف
هاي خارجي  به زبان" راها که اکث کار حزب توده و حتا مائويست اما مترجمان جعل      

. برند را غلط ترجمه و عليه او به کار مي زاده سلطانتسلط داشته و دارند، آگاهانه گفتار 
رسي پيدا  به اسناد کنگره دوم کمينترن دست خسرو شاکريي پنجاه خورشيدي  در دهه
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» جنبش خالص کمونيستي«ي  کند او نيز متاسفانه آگاهانه و يا ناآگاهانه گفته مي
ترجمه غلط خسرو . کند ترجمه مي» انقالب خالص کمونيستي«را به زاده  طانسل

آويزي براي سران و  شاکري که منتقد سرسخت حزب توده بوده است، دست
  .کند گان حزب توده از جمله احسان طبري فراهم مي نويسنده

در کمينترن، زاده  سلطان »جنبش خالص کمونيستي«ي  طبري، در مورد گفته      
، نقل قولي از ۱۳۰۱- ۱۳۰، صفحات۱۳۵۶،»ايران در دوران رضاشاه  جامعه«کتاب  در

گفته است زاده  سلطاندهد که  سندي از انتشارات مزدک، خسرو شاکري ارائه مي
براساس همين تز «: نويسد طبري سپس مي» کمونيستي" انجام و حفظ انقالب کامال«

هاي تاريخي رژيم  بيان پيش زمينهکه در  ا در آغاز جنبش گيالن، چنان.ک.بود که ح
که  در مورد آنزاده  سلطانتز . هايي شد رضاشاه بدان اشاره شد، مرتکب تندروي

خود را حفظ کند، تنها به اين دليل که » کمونيستي" کامال«انقالب ايران بايد خصلت 
جنبش در کشور ما سابقه ده ساله داشته است، حاکي از عدم توجه به درجه نضج عيني 

  )۱۲۶ :مالحظاتي درباره انترناسيونال سوم و مسئله شرق:وحدت کمونيستي(» .کشور ماست  امعهج
ها به خوبي  ي سران حزب توده و حتا مائويست در حالي که احسان طبري و بقيه      
، زاده سلطان» تندروي«دانند، که عامل اصلي شکست جنبش انقالبي گيالن، نه در  مي
را مدافع زاده  سلطانشرمانه  ها بي آن. يعني استالين بوده است »رفقا«که به دستور  بل

ها سبب شده  اين عمل آن. دانند مي) کمونيستي" يا دقيقا(» کمونيستي" انقالب کامال«يک 
راه و از راه درست  مندان به مطالعه تاريخ را، گم است که طي يک قرن، جوانان و عالقه

  .  انديشيدن به در کنند
گونه  جا احسان طبري با اين گان حزب توده و در اين سران و نويسنده  اينبنابر      
در حالي که با مراجعه . کنند داد مي سازي زيرکانه و محيالنه، خود را پيروز ميدان قلم جعل

به اصل سند به زبان آلماني که زبان رسمي کنگره دوم کمينترن بوده است، مشخص 
نه » جنبش خالص کمونيستي«: بيان داشته استجا  در آنزاده  سلطانگردد که  مي
را خواهيم زاده  سلطانراني  ما در ادامه متن کامل سخن» کمونيستي" انقالب دقيقا«
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در » انجام و حفاظت«و » انقالب«مقوالتي از قبيل " آورد، که در آن مشخص است که ابدا
يک » امانج«است و نه » جنبش خالص کمونيستي«صحبت از برپايي يک . آن نيست

يعني  Bewegungenکلمه " در سند آلماني، صراحتا. »کمونيستي" انقالب دقيقا«
  .خورد در آن به چشم نمي» انقالب«يعني  Revolutionآمده است و واژه » جنبش«

راني خود در کنگره دوم کمينترن، موافقت خود را با  در ابتداي سخنزاده  سلطان      
با اين وجود، تزهاي لنين را در . دارد عمراتي اعالم ميتزهاي کميسيون مسئله ملي و مست

کاري با آن را به تمام کشورها بسط  مورد لزوم حمايت از جنبش بورژوادموکراتيک و هم
اند، بايد  رفت کرده ها پيش وي معتقد است در کشورهايي که اين جنبش. دهد نمي

  . ها ايجاد کرد اپوزيسيون کمونيستي را در مقابل آن
تزهاي انترناسيونال ... «دارد که  لنين در کميسيون مسئله ملي و مستعمرات، بيان مي      

گان،  کمونيست، بايد معلوم کنند که شوراهاي دهقانان، شوراهاي استثمار شونده
که در کشورهايي با مناسبات  داري، بل هايي هستند که نه تنها در کشورهاي سرمايه اسلحه

ل استفاده است و اين وظيفه احزاب کمونيست و عناصر آماده داري، نيز قاب پيش سرمايه
مانده و  جا و منجمله در کشورهاي عقب براي تشکيل حزب کمونيست است که در همه

کليات :لنين(».کش، تبليغ کنند مستعمره، به نفع شوراهاي دهقاني يا شوراهاي مردمان زحمت
  )۲۴۳-۲۴۲ص:۳۱جلد:آثار، انگليسي

گان کنگره دوم کمينترن  باره سازماندهي شورايي مورد حمايت نمايندهنظريه فوق در      
  :به صورت زير به تصويب رسيد) د:۱۱ماده (»مقدماتي«واقع گرديد و در تزهاي 

داران و  مانده عليه زمين بخصوص، حمايت از جنبش دهقاني در کشورهاي عقب: د«      
از هر چيز بايد کوشيد که به جنبش  قبل. ي اشکال و بقاياي فئوداليسم، ضروري است همه

دهقاني تا حد امکان خصلتي انقالبي داد و در صورت امکان، دهقانان و همه استثمار 
گان را بايد در شوراها سازمان داد و به همين روال، امکان ارتباط فشرده ميان  شونده

عمرات و پرولتارياي کمونيست اروپاي غربي و جنبش انقالبي دهقانان در شرق، در مست
تصويبي کنگره در پروتکل آلماني : تزهاي مقدماتي( ».مانده را به وجود آورد در کشورهاي عقب

  )۱۳۲-۲۲۴:کنگره دوم
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درباره موضع » گزارشي به کميسيون بررسي مسائل ملي و مستعمراتي«سپس لنين در       
زماني بايد از  ها فقط ما کمونيست... «: دهد که در قبال بورژوازي جوامع شرق توضيح مي

بخش در مستعمرات پشتيباني کنيم و پشتيباني خواهيم کرد که  آزادي_هاي بورژوا جنبش
ها جلوي ما را در آموزش و  گان آن انقالبي باشند و نماينده" ها حقيقتا اين جنبش

اگر اين شرايط وجود . هاي استثمارشونده نگيرند دهي انقالبي دهقانان و توده سازمان
هاي اين کشورها بايد با بورژوازي رفرميست، که رهبران  د، کمونيستنداشته باش

هاي  ها، در کنگره راني مجموعه سخن: لنين(»... اند، مبارزه کنند انترناسيونال دوم نيز از آن جمله
  ) ۷۱:پرتو. ت.م:ترجمه: کمينترن

ار ، انقالب سوسياليستي را در دستور کريو زاده  سلطان، لنين  بنابراين      
ها در برابر  راهي که آن. مانده شرق قرار نداده بودند هاي کشورهاي عقب کمونيست
است،  دهي شورايي مستقل تشکل و سازمانگذارند،  هاي اين جوامع مي کمونيست

ها  آن. ي بسط شوراهاي کارگري را ندهد اجازه  ي کارگر بود طبقه حتا اگر نبود و يا کم
ها با طرح اين نظريه به  آن. کنند پافشاري مي بر لزوم ايجاد شوراهاي دهقاني

" نگريستند که الزاما انترناسيوناليسم پرولتري وفادار و به انقالب سوسياليستي آينده مي
دهي شورايي دارد، امري که در يک انقالب  براي پيروزي خود احتياج به يک سازمان

  .پذير نيست بورژوادموکراتيک امکان
در کمينترن زاده  سلطانراني  ترين اسناد به جاي مانده از سخن اينک يکي از مهم      

   :که از زبان آلماني ترجمه شده است
  ۱۹۲۰ژوئيه  ۲۸الملل کمونيستي در  پنجمين نشست دومين کنگره بين

  )صبح به رياست رفيق زينوويف ۱۱گشايش نشست در ساعت (
  )دياب ها و مستعمرات ادامه مي هاي پيرامون مسئله مليت بحث(

هاي خود مسئله مستعمرات را  الملل دوم، در اغلب کنگره بين«): ايران(زاده سلطان      
هاي زيبايي درباره آن صادر کرده است که با وجود اين  نامه مورد بررسي قرار داده و قطع

اين سئواالت مورد بحث قرار " غالبا. توانستند صورت تحقق به خود، بگيرند هرگز نمي
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. شدند مانده اتخاذ مي گان کشورهاي عقب صميماتي بدون شرکت نمايندهگرفتند و ت مي
هنگامي که پس از سرکوب نخستين انقالب ايران توسط جالدان : که اين" باري مضافا

که در آن زمان به _ روسي و انگليسي، سوسيال دموکراسي ايران از پرولتارياي اروپا 
حتا اين حق را نيافت که . کمک کرد ، طلب_شد گي مي الملل دوم نماينده وسيله بين

الملل کمونيستي  يي در اين زمينه به راي گذاشته شود، امروز در دومين کنگره بين نامه قطع
گان  ي نماينده همه" بار، اين مسئله از اساس و با شرکت تقريبا است که براي نخستين

. گيرد ميکشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره شرق و آمريکا، مورد بررسي قرار 
هاي  انتظارات توده" اند، کامال هايي که توسط کميسيون ما پذيرفته شده نامه قطع

کنند و به ويژه به مثابه محرکي در خدمت  هاي تحت ستم را برآورده مي کش خلق زحمت
در نگاه اول، ممکن است . گيرند حمايت از جنبش شورايي در اين کشورها قرار مي

هنوز وابسته از " شورهاي وابسته و يا در کشورهاي تقريباغريب به نظر برسد که در ک
با اين وجود، هنگامي که به اوضاع اجتماعي اين کشورها . جنبش شورايي صحبت شود

درباره تجربيات " رفيق لنين قبال. بايد شک ما از ميان برود توجه کافي مبذول داريم، مي
اگر سيستم . ان سخن گفته استحزب کمونيست روسيه در ترکستان، بشقيرستان، قرقيزست

بايد جنبش شورايي در ايران و هند  شورايي در اين کشورها نتايج خوب به بار آورده، مي
پيوندند،  هاي عظيم به وقوع مي ها جدايي طبقاتي با قدم يعني در کشورهايي که در آن

  .توسعه يابد" سريعا
اين وضع . تجاري قرار داشتند  ، تمام اين کشورها تحت سلطه سرمايه۱۸۷۰در سال       

هاي بزرگ، با جلوگيري  سياست استعماري قدرت. فقط به ميزان کمي تغيير کرده است
از رشد صنعت ملي، اين کشورها را به بازار و منابع مواد خام براي مراکز اروپايي تبديل 

واردات مصنوعات کوچک اروپايي به مستعمرات، ضربه نهايي را به صنعت . کرده است
  .بومي وارد ساخته است

گران قديم را  در کشورهاي اروپايي، صنعت  داري اگر رشد سريع صنايع سرمايه      
در شرق جايي که . بيني جديدي به وجود آورد ها جهان پرولتريزه کرد و در آن" سريعا
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شرايط، هزاران بدبخت وادار کرده است که به اروپا و آمريکا مهاجرت کنند، اين حالت 
هاي دهقاني  چنين توده در اين کشورهاي مستعمره يا نيمه مستعمره، هم. نداشت وجود

در . کنند گي مي غيرقابل زيست، زنده" وجود دارند که تحت اوضاع و احوالي تقريبا
ها و عوارض در درجه نخست، به دوش اين بخش بدبخت  سراسر خاور، سنگيني ماليات

  تنها کساني هستند که مواد غذايي توليد" ان تقريباجا که دهقان از آن. شود اهالي تحميل مي
داران و استبدادگران را  هاي بازرگانان و استثمارگران، سرمايه کنند، بايد تغذيه لژيون مي

تحت ستم خاور   شود، اين طبقه ي اين فشاري که به آنان وارد مي در نتيجه. تامين کنند
توان  در ميان طبقات حاکم مي. تواند حزب انقالبي مستحکمي را ايجاد کند نمي

منافع تجاري، ادامه سياست استعماري . هاي گوناگوني را مشاهده کرد خواست
در مقابل، بورژوازي از طريق دخالت خارجي ضرر . کنند هاي بزرگ را طلب مي قدرت

از طرف ديگر، هنگامي که روحانيت عليه واردات کاالها از کشورهاي داراي . بيند مي
در . شوند کند، بازرگانان بدون معطلي با آنان وارد تماس مي اعتراض مي مذاهب ديگر

  .تواند داشته باشد ميان طبقات حاکم وحدت وجود ندارد و نمي
ها يک جو انقالبي پديد آوردند و توفان ملي بعدي در اين کشورها  اين واقعيت      
به طور کلي اوضاع و به يک انقالب اجتماعي تبديل شود، اين است " تواند سريعا مي

) Roy(طوري که رفيق ري  آيا نتيجه اين نيست همان. احوال در غالب کشورهاي آسيا
دهد که سرنوشت کمونيسم در سراسر جهان به پيروزي انقالب اجتماعي در  اطمينان مي

. اند رفقاي بسياري از ترکستان به اين اشتباه دچار شده. نه" خاور وابسته است؟ مسلما
اما . سازد در مستعمرات روحيه انقالبي را بيدار مي  داري کرد سرمايه ت که عملدرست اس

در بين اشرافيت کارگري در متروپل،   داري اين نيز درست است که توسط استثمار سرمايه
کوشد تا از طريق جلب  آگاهانه مي  داري سرمايه. گردد يک روحيه ضدانقالبي ايجاد مي
به سوي خود، توسط اعطاي امتيازات جزيي، مانع  اقشار کوچک و ممتاز کارگري

فقط فرض کنيم که در هندوستان انقالب کمونيستي آغاز شده است، آيا . انقالب گردد
توانند بدون کمک يک جنبش انقالبي در انگلستان و اروپا در  کارگران اين کشور مي
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انقالب در ايران و سرکوب . نه" مقابل حمله بورژوازي سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا
اگر انقالبيون ايراني و ترک اکنون انگلستان زورمند . چين داليل روشني بر اين مدعاست

که بدين  اند، بل اند، بدين جهت نيست که آنان اکنون نيرومندتر گشته طلب را به مبارزه مي
ر انقالبي که د. اند گران امپرياليست قدرت خويش را از دست داده سبب است که غارت

غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده ساخته و به انقالبيون نيرو 
  .  عصر انقالب جهاني آغاز گشته است. بخشيده است

هاي بورژوادموکراتيک در کشورهاي  به نظر من آن بند از تزها که حمايت از جنبش      
ها اين  ورهايي باشد که در آنتواند فقط مربوط به کش مانده را در نظر دارد، مي عقب

اگر در کشورهايي که هم اکنون تجربه ده سال يا . جنبش در مراحل مقدماتي است
ها جنبش هم اکنون مانند ايران قدرت  تر را پشت سر دارند، يا کشورهايي که در آن بيش

ها  مطابق همان بند عمل شود، اين به معناي راندن توده] انقالب گيالن[را در دست گرفته 
  .به دامان ضدانقالب است

جنبش هاي بورژوادموکراتيک يک  مسئله بر سر اين است که بايد برخالف جنبش      
هر ارزيابي ديگري از . به وجود آورده و برپا نگاه داشته شود خالص کمونيستي

مالحظاتي : وحدت کمونيستي(» .انگيزي منجر گردد تواند به نتايج تاسف ها مي واقعيت
  )آذرپور. س: مترجم: ۱۳۳- ۱۳۰ص:انترناسيونال سوم و مسئله شرقدرباره 

، بند پنجم تزهاي مقدماتي پيشنهادي لنين به کنگره دوم کمينترن آمده ۱۱و نيز در ماده 
هاي  هايي که بر آن است به گرايش يي قاطعانه عليه کوشش لزوم مبارزه«: است

رنگ کمونيستي بدهد، مانده  دموکراتيک در کشورهاي عقب_بخش بورژوا رهايي
دموکراتيک و ملي در مستعمرات و _هاي بورژوا بايد جنبش انترناسيونال کمونيست، مي

مانده را تنها به شرطي حمايت کند که عناصر احزاب آتي پرولتري در  کشورهاي عقب
به دور هم جمع کرده و براي _ که فقط در نام کمونيست نخواهند بود_ اين کشورها را 

_ هاي خود  دموکراتيک در ميان ملت_هاي بورژوا مبارزه عليه جنبش_شان  درک وظيفه
بايد وارد  انترناسيونال کمونيست، در کشورهاي شرق و مستعمرات مي. تربيت کند
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گاه نبايد در آن  بورژوايي گردد، اما هيچ ۶۳موقت با دموکراسي) Alliance(اتحادي 
جنبش پرولتري را حفظ کند، حتا اگر  بايد استقالل مستحيل شود و در تمام شرايط، مي

  ) ۱۵۰-۱۴۹:۳۱مجموعه آثار انگليسي، جلد:لنين( ».۶۴اين جنبش در حالت جنيني آن قرار داشته باشد
دولتي روسيه   داري هاي سوسياليسم بورژوايي يا در حقيقت سرمايه ادامه سياست      

» داري ه رشد غير سرمايهرا«هاي  ، و به دنبال آن ادامه سياست۱۹۵۳توسط استالين تا 
سبب نشد که حزب توده موضع خود را تغيير دهد، زيرا او در هنگام   توسط خروشچف،

تولد، به مغزش فرو داده بودند که در هر زمان و مکاني، بدون حتا يک پرسش، مدافع، 
ها بودند که در کنگره  اما تنها مائويست. مبلغ، و مجيزگوي شوروي و رهبران آن باشند

تم حزب کمونيست شوروي، به دفاع تمام قد از استالين برخاستند و خروشچف را بيس
و گالسنوست  پروسترويکاحاصل هر دو سياست با سياست . کردند » رويزيونيسم«متهم به 

گورباچف، که با سقوط ديوار برلن عيان شد و سوسياليسم بورژوايي قبله عالم حزب توده 
 ديوار فروپاشي« عنوان تحت مطلبي در قراگوزلو حمدم .دان تاريخ فرو ريخت در زباله

 :نويسد مي »برلين

. اين جمله فقط يک خبر نيست! فروريخت١٩٨٩نوامبر  ٩ديوار برلين در تاريخ «      
ي تلخي  منظورم از پايان؛ فرجام دوره. پاياني است بريک آغاز و آغازي بريک فرجام
ري پرولتاريا، اما در واقع از طريق است که سوسياليسم بورژوايي به نام ديکتاتو

  .کشان حاکم کرده بود گي کارگران و زحمت ديکتاتوري بر پرولتاريا، بر زنده
داري خروشچف، به بن بست  هاي ناسيوناليستي استالين و راه رشد غيرسرمايه سياست

ده بندي سوسياليسم به کارگران و فرودستان تحميل کر رسيده و فقر و استبداد را در بسته
  .بود

                                                 
اما سوسياليست هرگز . طور اعم، امري طبيعي است به» دموکراسي«صحبت از  براي ليبرال«- ۶۳

 لنين» .يي  براي چه طبقه«: اين پرسش را فراموش نخواهد کرد که
ي  که بتوانند، در سرنگون کردن سلطه ها به محض آن است که کمونيست حقيقت اين«- ۶۴

 ايدئولوژي آلماني:مارکس».بورژواها، ترديدي به خود راه نخواهند داد
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اند و وجود حداقلي از رفاه  ها که هنوز به گذشته چشم دوخته شايد از نظر برخي چپ
دانند، فروپاشي  داري غرب مي مانند مسکن و کار در بلوک شرق را دليل مزيت بر سرمايه

ي توسط نهادهاي امنيتي آمريکا و  ي سياسي از پيش طراحي شده ديوار برلين يک فاجعه
ها در روياهاي نوستالژيک خود دوران پيري را به ياد  شايد اين چپ. ودناتو تلقي ش" کال

روزهاي خوش عظمت اتحادجماهير شوراها؟ سپري کنند و براي از دست رفتن آن 
  .داري غربي از اعماق قلب نفرين بفرستند آرزوهاي متعالي اوليه آه بکشند و به سرمايه

تر وقايع، نشان داد  و آشکار شدن هرچه بيش رسد فروپاشي ديوار برلين اما به نظر مي      
ي خشن  که شيوه که آن چه در شوروي و اقمارش حاکم بوده نه سوسياليسم کارگري، بل

ريخت اي  اگر ديوار فرو نمي. داري دولتي بوده است و درنده خوي ديگري از سرمايه
راک، بخارست، ي کاذبي که در مسکو، برلين، پ ي فاضله بسا هنوز بعضي با روياي مدينه

کردند که قرار بود  زدند و به طور کلي فراموش مي و ورشو ساخته بودند، نرد عشق مي
اين طنز تلخ و واقعيت عيني . سوسياليسم منادي رفع استثمار و آزادي براي همه باشد

  :تاريخ دوران ماست
داري  مايهي طبقات و افرادي که ديوار برلين را ساختند و درقفاي آن بساط سر همه      

ي  ي همان کسان و طبقاتي که ديوار را فرو ريختند چهره افکندند به اندازه دولتي پي
محمد ».ازظهور و سقوط ديوار برلين فقط چپ متضرر شد. سوسياليسم را مشوه کردند

 ١٣٨٨دي  ١-قراگوزلو 

داند، در صورتي که در هنگام تشکيل حزب  ا مي.ک.حزب توده خود را وارث ح      
ي قاجار، حق استفاده از واژه  ده توسط سازمان امنيت استالين و به دست شاهزادهتو
  .را نداشته است» کمونيست«

، سيد باقر امامي و ديگران به مخالفت با تشکيل حزب يوسف افتخاريزماني که       
از   من از نخستين كساني بودم كه پس« .ا بودند.ک.توده پرداختند و خواهان تشکيل ح

نامه و  از مشاهده وضع حزب و مرام  بالفاصله پس. آزاد شدم حزب توده از زندان  ستاسي
و نوشين جداگانه مالقات و مخالفت خود را با آن ابراز  كميته مركزي با اسكندري، روستا
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خواستيم حزبي  ما هم با اين شكل حزب موافق نيستيم و مي«: گفتند" ها صريحا آن. داشتم
ها عمل  موافق نبودند و ما طبق دستور آن ولي رفقاي شورويانقالبي تشكيل دهيم 

من با صراحت جواب دادم تا حزب به اين شكل است من هرگز عضو آن » .كرديم
  )۲۵۷ص :سياسي جلد دوم  خاطرات:يي انور خامه(» .نخواهم شد

گيرند، در درون تشکيالت  يي از جمله باقر امامي تصميم مي در چنين شرايطي عده      
اندازي کنند و بتدريج به قول  ازه تاسيس حزب توده، تشکيالت مخفي کمونيستي راهت

اين عده با شروع چند . حزب کمونيست نمايندخودشان حزب توده را از درون تبديل به 
دهند، جاسوسان خودي، خبرش را به حزب کمونيست شوروي  دورهمي که تشکيل مي

کنند و اظهار  کردي را صادر مي چنين روي دستور انحالل" فورا» رفقا«رسانند، و  مي
نبايد در درون حزب توده چنين چيزي شکل بگيرد و آن را ممنوع " دارند، مطلقا مي
اش،  گونه است که اين حزب در طول عمر ننگين نزديک به هشتاد ساله حال چه. کنند مي

شود او را  يچيزي جزء خدمت به روسيه و تامين منافع اين کشور در کارنامه نداشته، م
  ! ايران دانست؟  ي کارگر ا و حافظ منافع طبقه.ک.وارث ح

برد  کار و راه ا درست نقطه مقابل راه.ک.برد، ح کار و راه اما حقيقت آن است که راه      
با مخالفين " نگاري و اصوال برخورد حزب توده در تاريخ  روش«. بوده است  حزب توده

ها به راحتي هر  يي توده. رفته از سنت استاليني استبر گ... خود فكري و ايدئولوژيك
گونه كه دستگاه استاليني  همان]. دهند و مي[دادند  مي مخالف خود را عامل دشمن جلوه

برجسته و طراز اول انقالب بلشويكي  از ترتسكي و بوخارين كه از انقالبيون و رهبران
  شان پيش تا امحاي فيزيكي ها ساخت و در دشمني با آن بودند عامل امپرياليسم مي

هر مخالف فكري را فرد   رفت، حزب توده نيز به تاسي از اين سنت مذموم، به راحتي مي
و [كرد  قلمداد مي را عامل دشمن و پرووكاتور  مشكوك و هر جريان فكري ديگرانديش

با نيروهاي   از انقالب بهمن در برخورد  حزب توده را ما پس  اين روش]. کند مي
اما دستگاه تحليلي حزب توده داراي وجه مشخصه ديگري نيز . مبارز نيز شاهد بوديم چپ
هاي  كرد و آن تبعيت تحليل و اعتبار ساقط مي  آن را از هرگونه ارزش كه] و هست[بود 
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كه انطباق آن با  بل] طبقاتي ايران  ي جامعه[مبارزه طبقاتي  هاي اين حزب نه از واقعيت
كه روزي بايد  درست به همين علت بود. است  رويسياست خارجي اتحاد شو

روشن است كه يك چنين دستگاه تحليلي نيازي به . ... شد مي  مصدق عامل انگليس
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(»!ها، به تحقيق و داوري علمي ندارد شناخت واقعيت

باره شيوه نگاري حزب توده پرداختم الزم است كه در حال كه در باره شيوه تاريخ«      
با . گان و محققين شوروي سابق نيز نكاتي يادآور شوم ها يا نويسنده بلوف . آي برخورد

يي بنام  مقوله" سوسياليسم بوروكراتيك در شوروي سابق ساخته بود اصوال نظامي كه
گان با دريافت خط از كميته  نويسنده. علمي و تاريخي وجود نداشت آزادي تحقيقات

به . آسمان به ريسمان خط و سياست حاكم را توجيه كنند  با دوختن مركزي موظف بودند
اتحاد شوروي سابق معناي خود را از دست داده و  همين خاطر است كه علوم تحقيقي در

  )خاطرات آلبرت سهرابيان( ».مبدل شده بود هاي تبليغاتي دولت ومهره به يكي از پيچ
او فردي صريح، شجاع و .  ي برقرار كردمتر رابطه نزديك ۶۵من با پرويز حكمت جو«      

حكمت جو تا   پرويز... كرد  را رك و راست و به راحتي بيان مي  جسور بود كه نظراتش

                                                 
، ۱۳۳۳گيري در سال  ع دستپرويز حکمت جو عضو سازمان افسران حزب توده بود که موق – ۶۵

گردند و به  به همراه علي خاوري به ايران برمي ۱۳۴۳  در سال . توانسته بود فرار و به خارج برود
 .شوند گير مي شهرياري رهبري وقت، حزب توده در ايران به ساواک معرفي و دست  وسيله عباس

آرا  رزم(حکمت جو  خاوري و«: گويد مي) ۲۳۳ص(درگفتگو با علي درويشيان صفر قهرماني
کردند که شهرياري  حتي پس از دستگيري شان هم باور نمي) شوهر خواهر حکمت جو بود

جو اصرار داشت که او جاسوس  حکمت" شان مخصوصا گيري حتا بعد از دست. جاسوس است
. گفتند که بابا اين جاسوس است، عزيز يوسفي گفت، بيژن جزني گفت خيلي از رفقا مي. نيست

مکاتبه داري  آلمان شرقي گفتيم به حکمت جو که با زنت در مي]. گفتند[، ديگران]گفتم[من
تا اين که راديو پيک . کردند دو قبول نمي. ها بنويس که مواظب اين باشند يک جوري به آن

هاي ديگر براي  هايي که حکمت جو از راه نامه. ...ها را او لو داده گفت و او قبول کرد که اين
رسيد به دست عباسعلي شهرياري و او هم به ساواک تحويل  مي" فرستاد، مستقيما يآلمان شرقي م
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اما او . بر اين عقيده بود كه حزب توده يك حزب كمونيست است  اش هنگام مرگ
آخرين تا   اش وفادار است و در راه اعتقادات  هايش كه اوست كه به آرمان دانست نمي
را براي آزادي و عدالت اجتماعي در ايران فدا كرده   اش گي و زنده مقاومت كرده  نفس
  )پيشين( ».است
ي سياه  نقدي بر کارنامه«عبدالرحيم طهوري عضو حزب توده در کتابي تحت عنوان       

چون و چراي اين حزب از  يي به تبعيت بي که اشاره ، بدون اين»ي حزب توده يکساله
بيند، و  مي» اشتباه«ي بيان دارد، کارنامه سياه اين حزب را در حد چند شورو
حزب توده به نام و به خاطر مبارزه با فاشيسم زاده «: کند هاي حزب را نفي مي گويي دروغ

گي، خود را مارکسيست و لنينيست و حزب طرازنوين حزب  شد و در اين دوره از زنده
ي حزب  ي سياه يکساله نقدي بر کارنامه: عبدالرحيم طهوري( ».هرگز نگفت و ننوشت  ي کارگر طبقه
  ) ۵:توده
ها هم معتقدند که  که حتا مائويست اين در حالي است که نه تنها سران حزب توده، بل      

در حقيقت ! ايران بوده است  ي کارگر حزب توده تا زمان مرگ استالين، حزب طبقه
تواند هر چيز ديگري باشد، به غير  ين حزب ميکند، که ا ي حزب توده ثابت مي کارنامه

ئولوژي  حزب توده، حزبي با  ايده. ايران بودن  ي کارگر ا و حزب طبقه.ک.از وارث ح
  .بورژوايي بوده و هست

با شکست انقالب آلمان، انتظارات واقعي . دهيم میادامه  ا.ک.حسرگذشت       
ناشي از پنج سال جنگ داخلي و از  فشار اقتصادي  بنابراين. ها برآورده نشد بلشويک

طلبان  ي الزم براي فرصت بلشويک آگاه و رزمنده، زمينه  دست دادن بسياري از کارگران
و ناسيوناليستي خود را در   طلبانه تا اهداف عظمت. درون حزب مانند استالين فراهم شد

ناليستي با دوري جستن از اهداف انترناسيو» سوسياليسم در يک کشور«قالب تئوري 

                                                                                                                 
تو را . به عباسعلي شهرياري اعتماد داشت. حکمت جو خيلي به رادمنش اعتقاد داشت. ...داد مي

مدافع جاسوس نبودن شهرياري دبيرکل وقت حزب ) ۲۵۵(»زده بودند و زير شکنجه کسته بودند
  .ودرضا رادمنش ب توده،
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  ي کارگر و دهقانان چنين نگرشي سبب شد طبقه. به مرحله عمل در آورند  ي کارگر طبقه
، عراق و غيره، قرباني و قتل ۶۶در کشورهايي مانند چين، ترکيه، ايران، افغانستان، اندونزي

زيرا در ديدگاه استالين انترناسيوناليسم پرولتاريايي حذف و تامين منافع . عام شوند
دي، سياسي شوروي تبديل به هدف اصلي در روابط تجاري با کشورهاي اقتصا

  . جهان شد  داري سرمايه
فايده  جا که ما، يعني دولت شوراها، در اين موقع، نه تنها عمليات انقالبي را بي از آن«      
مان را تغيير داده و طريق ديگري اتخاذ  دانيم اين است که سياست که مضر مي و بل
، ما مجبوريم ايران را از وجود ۱۲۹۹اسفند / ۱۹۲۱بنا به مفاد قرارداد فوريه ... ايم  کرده

اجبار ما منحصر است به خارج کردن قواي روس . ها راحت کنيم انقالبيون و عمليات آن
از ] ايران[ايم که در مقابل دولت  از طرف ديگر، ما مکلف نشده. و آذربايجان از گيالن

  ) ۱۶۳: تاملي در انقالب مشروطه ايران:عباس خاکسار(».ت کنيمقواي انقالبي ايران حماي
طرفين معظمتين « بين ايران و شوروي آمده است؛ ۱۹۲۱در فصل پنج قرارداد       

به ] ها گروپ[از ترکيب يا توقف تشکيالت يا دستجات ) ۱: نمايند که متعاهدتين تقبل مي
تشکيالت و اشخاص مزبوره مبارزه هر اسم که ناميده شوند يا اشخاص منفرد که مقصود 

چنين با ممالک متحده با روسيه باشد در خاک خود ممانعت نمايند  با ايران و روسيه و هم
چنين از گرفتن افراد قشوني يا تجهيزات نفرات براي صفوف قشون يا قواء مسلحه  و هم

قطع نظر  به کليه ممالک يا تشکيالت) ۲. تشکيالت مزبوره در خاک خود ممانعت نمايند
از اسم آن تشکيالت که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نبايد اجازه داده شود که 

چه را که ممکن است بر ضد  به خاک هر يک از طرفين معظمتين متعاهدتين تمام آن
با تمام وسايلي که به آن دسترس ) ۳. متعاهد ديگر استعمال شود وارد نموده يا عبور دهند

                                                 
ميليون فعال و  ۱۰ميليون عضو و  ۳کم  حزب کمونيست اندونزي دست ۱۹۶۰در سال  - ۶۶

هوده به وحدت با بورژوازي  سياسي و تاکيد بي سمپات داشت اما درک غلط اين حزب از قدرت
مانند انجاميد و يک ميليون کمونيست را به  ي بي به آن فاجعه ۱۹۶۶در سال ) سوکارنو(ملي 
 .ليبراليسم شد انقالبي که مغلوب نئو:محمد قراگوزلو. ستادگاه فر نطع
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قشون يا قواء مسلحه مملکت ثالث ديگري در صورتي که احتمال برود  باشد از توقف
شود  توقف قواء مزبوره باعث تهديد سرحدات يا منافع يا امنيت متعاهد معظم ديگر مي

شبکه قابل  در۱۹۲۱متن کامل قرارداد(» .بايد در خاک خود و متحدين خود ممانعت نمايد
  .)دسترس است

ها سوسياليسم دهقاني مائو را عين سوسياليسم  اشيم، مائويستجا الزم است گفته ب اين      
ها سوسياليسم بورژوايي استالين را عين  يي طور که توده پندارند، همان مارکس مي

نقد ما بر اين دو ديدگاه، از منظر مارکس، انگلس، لنين و . دانند سوسياليسم مارکس مي
بتدا تا انتها، کارگران در آن نقش رزالوکزامبورگ مبتني بر سوسياليسمي است که از ا

گير انجام انقالب اجتماعي، که خود نيروي  کنند و قدرت خود را اعمال، و پي بازي مي
نام کارگران پاريس، با «. يعني سوسياليسم کارگران. اند، خواهند بود ي آن محرکه
تمام ياد  با احترام ي نوين جامعهآور پرافتخار  شان، براي هميشه به عنوان پيام کمون

براي   ي کارگر گانش سرشار از تقدس در قلب طبقه باخته ي جان خاطره. خواهد شد
اکنون به چرخ عذاب  اش زدند از هم و آنان که دست به نابودي. هميشه باقي خواهد ماند

شان با هم نيز براي آمرزش  ي کشيشان اند و دعاي همه و ملعنت تاريخ بسته شده
  )باقر پرهام:۱۵۴ص : ۱۸۷۱جنگ داخلي در فرانسه، :کارل مارکس( ».د کردشان کفايت نخواه گناهان

نوين سوسياليستي است   ي دارد همان جامعه نويني که مارکس در باال بيان مي  ي جامعه      
سوسياليسم دهقاني مائو و سوسياليسم . شود که به دست کارگران ساخته و پرداخته مي

جهاني بود، تا استثمار،   ي کارگر ر چشمان طبقهبورژوازي استالين، پاشيدن خاک ب
ديکتاتوري و خفقان را که در اين جوامع زير نام سوسياليسم در جريان بود، مخفي 

  .دارند نگه
کردند و سپس توسط احزاب   توليد» سوسياليسم«چه را که مائو و استالين به عنوان  آن       

اليسم مارکس در مغز طبقات فرودست وابسته به خود در سراسر جهان به عنوان سوسي
] کمون پاريس[ترين شباهتي با سوسياليسم مارکس  جهاني فرو کردند، کوچک  ي جامعه

در حالي که در چين . ي اصلي سوسياليسم مارکس، لغو استثمار است پايه. نداشته و ندارد
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دو . ترين قدمي در جهت لغو استثمار انسان از انسان صورت نگرفت و شوروي کوچک
. گرفتند» سوسياليسم«داران قبلي را با نقاب  حزب کمونيست چين و شوروي، جاي سرمايه

قرار ) حزب کمونيست(ي استثمارگر جديد  ي استثمارگر قبلي، طبقه يعني جاي طبقه
  .گرفت

ناپذير رياضي و علوم بحت  منطق انساني حاکم بر تاريخ با منطق خشک و انعطاف«      
تاريخ اجتماعي با ) معرفت شناخت(نقد و بررسي اپيستمولوژيک . تسان نيس هم) خالص(

ها قرار نيست هر فردي با  گويد که به موجب آن هايي سخن مي ما از مصاديق و آموزه
  زند الزاماً ي قدرت تکيه مي وقتي به اريکه –حتا يک پرولتر  –گاه طبقاتي مردمي  خاست

ها تا رضاخان ما  ها و هيتلر آلمان ز استالين روسا. ي محروم باشد مدافع منافع مردم و طبقه
همين لخ والسا در   از جمله –توان نشان داد  هاي بسياري مي ايرانيان، روساي حکومت

که از اقشار محروم جامعه برخاسته بودند، اما وقتي به قدرت رسيدند، در عمل  –لهستان 
چه . بورژوازي عمل کردندها و  داران، فئودال گزار برده به صورت يک ماشين خدمت

ها و به محض مرگ لنين  کسي است که نداند اندک مدتي پس از حاکميت بلشويک
بر : نقد محمد قراگوزلو(».سر درآورد» ديکتاتوري بر پرولتاريا«از » ديکتاتوري پرولتاريا«

  )۱۳۹۵, ۲۲آذر سخنراني احمد شاملو در دانشگاه برکلي
 يکي است؛ داشته وجود ديدگاه دو ا.ک.ح در دانيد مي که طور همان. ادامه دهيم     

 و طبقاتي، تشکيالتي، استقالل مدافع که زاده سلطان نظرات از متاثر مارکسي ديدگاه
 رهبري به زاده سلطان نظرات مخالف استاليني ديدگاه ديگري و] چپ جناح[انديشه،
 و خشم مورد همواره ا.ک.ح چپ جناح]. راست جناح[است بوده عمواوغلي حيدر
  .است بوده استالين غضب

نويسد که بعد از کنگره بيست حزب کمونيست  اردشير آوانسيان در خاطرات خود مي      
هاي  گي به وضع کمونيست يي به آن حزب، خواستار رسيده شوروي، حزب توده در نامه

ها ضمن قبول درخواست، خواستار  آن. شود ايراني محکوم شده در دوران استالين مي
اردشير . شوند رفي دو نفر از اعضاي قديمي حزب توده به دادستان نظامي شوروي ميمع
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زاده  سلطانراجع به «دادستان پرسش کرد که . روند آوانسيان و رضا روستا به مسکو مي
ا بوده، .ک.، عضو ح...از تاريخ زاده  سلطانچه نظري داريد؟ من در جواب نوشتم که 

کمونيست روسيه بود، در انقالب مشروطيت ايران قبل از انقالب اکتبر عضو حزب 
 ۱۹۲۰ا بود، در .ک.اش در انقالب گيالن رهبر طراز اول ح شرکت داشته، در دوره جواني

چنين عضو رهبري کمينترن و در هيات  هم. شناسي بود اولين مشاور لنين در امور شرق
خاطرات اردشير آوانسيان (» .کاري داشتم اجرائيه آن عضو بود و من در بعضي از کارهاي او هم

  )۴۰:از حزب توده ايران
و تقي اراني، ظرف مناسبي براي اجراي اهداف زاده  سلطانرهبراني مانند ا با .ک.ح      

زيرا اکثريت اعضاي حزب داراي استقالل . ي قفقاز حزب بلشويک نبود استالين و کميته
به عنوان نمونه . کردند گي مي ادهفکري و انديشه بودند و در مقابل خط مشي استالين ايست

دهد در جهت  هنگامي که بخش کارگري کمينترن به او ماموريت مي يوسف افتخاري
يابي کارگران نفت جنوب به ايران برود، به طور مخفيانه و به دور از چشم ماموران  سازمان

  .شود استالين وارد ايران مي
ل فکري و عملي و فرهنگ ، بر استقالا.ک.حاکثريت اعضاي   بنابراين      

روي همين دليل هم بود که، اجازه نيافتند که . فشردند انترناسيوناليستي پرولتري، پاي مي
ها به دستور استالين اعدام و يا به  ي آن تدريج همه براي فعاليت وارد ايران شوند، و به 

  !].نفر ۱۳۰آمار دولتي [سيبري تبعيد شدند
ها،  مده بودند مانند تقي اراني و افتخاري، سايه به سايه آنهايي که به ايران آ آن      

کردند تا از هر طريق ممکن مانع از فعاليت  ها را دنبال مي جاسوسان ايراني استالين آن
عبدالصمد کامبخش دو عاملي " رضا روستا و مخصوصا. ها شوند سياسي اجتماعي آن

نشين  دان رضاخان و حذف و خانهي قتل تقي اراني در زن بودند که از آن طريق زمينه
ي کمي مانند  عده. را براي ارباب به نحو احسن انجام دادند يوسف افتخاريکردن 

مجريان اهداف  .ابوالقاسم الهوتي که فرهنگ استالين را پذيرفت از تيرباران رهايي يافتند
ر استالين در ايران سران حزب توده مانند؛ عبدالصمد کامبخش، رضا روستا، اردشي
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، ۶۷آوانسيان، محمد بهرامي، احسان طبري، ايرج اسکندري، کيانوري، رضا رادمنش
  .، و ديگران بودند۶۸مرتضا يزدي

عفو عمومي «. شود ي خروشچف عفو عمومي صادر مي بعد از مرگ استالين به وسيله      
ي آشنا ي هاي تازه ما هم در شهرمان با چهره. بهره نبود براي ما هم که ايراني بوديم بي

سرماي شديد و کار سنگين . شديم که ايراني بودند و اکثرشان پير و شکسته شده بودند مي
ها در  آن. شان اثر گذاشته بود و اغلب به تنگ نفس دچار شده بودند هاي در سيبريه در ريه

شان به شوهر  هاي شان را يافته و برخي زن هاي برخي خانواده. شان بودند هاي پي خانواده
، ۱۹۳۷گان زياد نبود، اکثر در  تعداد آزاد شده. بودند و در نتيجه سرگردان بودند رفته

بردند که در زندان مرده    ها را نام مي شهري ي زيادي از هم ها عده آن. گرفتار شده بودند
به خيانت خود و يا "] اجبارا[ها  گي آن همه. بودندا .ک.حترشان از اعضاء  بودند و بيش
در زندان که بودم پيرمردي برايم تعريف کرد که . ها اقرار کرده بودند ستماس با انگلي
اهللا خان  احسان[اهللا خان  ها شروع شد با احسان بند خارجي ها که بگير و به در همان سال

در زندان در يک سلول بوديم، او را هر شبانه روز به بازپرسي .] ا نبود.ک.عضو ح

                                                 
ي رضا رادمنش که عضو سازمان جوانان حزب توده بوده است،  موسا رادمنش برادرزاده – ۶۷
 .، هم در ايران در شرکت زيمنس مشغول به کار بوده است۱۳۹۳کار ساواک بوده و تا سال  هم
ولي . حبس پنج سال براي من باالخره قابل تحمل استاين « :نفر ۵۳يزدي در دادگاه  مرتضا -  ۶۸

به  شما را. تهمت کمونيست بودن در صورتي که کمونيست نيستم براي من خيلي شديدتر است
گاني کند  خواهد در اين کشور يک عمر زنده ر طبيب که ميفخدا قسم اين تهمت را از يک ن

، ولي عضو فرقه کمونيسم خوانده دهم تمام عمر در حبس باشم زيرا من ترجيح مي. برداريد
ترين و  عمليات شش سال اخير من در ايران که با کم. ... گناه ترحم کنيد نشوم، به حال يک بي

ترين فردي صحبتي از کمونيسم حتا نکردم و از اراني برکنار بودم و هميشه به کار خود  کوچک
آخر در اين مدت يک عملي  اگر بودم. مشغول بودم بهترين دليل است که من کمونيست نبودم

زد و باالخره از وجدان خود شرمنده نيستم که به ميهن کشور و دولت  کاري حرفي از من سر مي
 ».من کمونيست نبوده و نيستم. ام و يک سوء تفاهم مرا به اين بدبختي انداخته است خيانت نکرده
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پس از دو ماه که به همين . گردانيدند اش باز مي ه سلولبردند و هر بار با بدن کوفته ب مي
از او . ها که از بارپرسي برگشت گفت؛ ديگر راحت شدم وضع گذشت در يکي از شب

پايش را . کردمو خودم را راحت . خواستند گفتم پرسيدم چه کردي؟ گفت؛ هرچه مي
ناصر (» .او خبري نشدفردايش آمده او را بردند و ديگر از . خوابيد یدراز کرده به راحت

  )۳۳:گذار از برزخ: زربخت
روزي که به ديدن رضا . ، سفري به مسکو کردم۱۹۵۶به ياد دارم که در حدود سال «      

، نفر در آن نگاشته شده ۱۳۰روستا رفته، کاري داشتم، کاغذي به من نشان داد که نام 
اند و چون من از اعضاي  هاي حزبي شوروي به من داده او گفت اين صورت را ارگان. بود

اند تا  ام اين را به من داده شناخته ها را در جواني مي قديمي حزب توده هستم و اغلب آن
شان معلوماتي دارم  ي خودشان يا خانواده شناسيم اگر درباره هايي که مي ي آن درباره
در چه حالي  ها حاال پرسيدم آن. ها کنند توانند کمکي به آن شان بنويسم تا شايد به براي

، اگر زنده بودند که ديگر احتياج به آگاهي من اند شان مرده همههستند؟ گفت البته 
ي مبارزات  چه يي از تاريخ طي مقاله] قاتل تقي اراني[باز به ياد دارم که کامبخش . نداشت
بود، » کامران«شان به نام شايد مستعار  ها، که يکي گي سياسي دو سه نفر از آن و زنده

ها به  ي ارتجاع در ايران آن ا بوده و پس از غلبه.ک.ي ح ته بود که از اعضاء برجستهنوش
ها چيزي ننوشته بود، گويي  بخت آن ولي از سرنوشت نگون. شوروي آمده پناهنده شدند

جا به خاطر دارم که يکي از رفقاي حزبي  اين را از آن. ها به مرگ طبيعي مرده بودند ن آ
گونه حقايق را  کرد که چه کامبخش ايراد گرفته او را تنقيد مياين مطلب را سخت به 

  )۳۴-۳۳:پيشين(» .نويسد نمي
ي  او به دليل دخالت کميته. ا بوده است.ک.سيروس آخوندزاده يکي از اعضاي ح      

جمهوري گيالن، در جريان " قفقاز حزب بلشويک در دخالت به امور ايران مخصوصا
کند که با تقاضاي او موافقت  تقاضاي ديدار با لنين را مي ي کمينترن برگزاري اجالسيه

شود که در اين ديدار استالين و اورژنيکيدزه هم حضور داشته، از دخالت تشکيالت  مي
لنين هم شکايت او را . کند باکو حزب کمونيست شوروي در امور ايران شکايت مي
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ت نکند، اما استالين به اين امر دهد که در امور ايران دخال پذيرد و به باکو دستور مي مي
مورد خشم استالين قرار گرفت،  ۱۹۳۷سيروس آخوندزاده در سال . گذارد وقعي نمي

شايد همان مالقات باعث نجاتش . زنداني شد اما به سيبري تبعيد نشد و تيرباران نگرديد
  .گي درگذشت ساله ۹۶در سن  ۱۳۵۸او در سال . شده بود

ي مستقيم حزب عدالت بود  ا، ادامه.ک.ح«: نويسد ا مي.ک.ح خسرو شاکري در مورد      
از . ا گرداند.ک.، نام خود را به ح۱۲۹۹ي خود در انزلي در تابستان  که در نخستين کنگره

به بعد، با پيوستن  ۱۲۹۸نگاه تئوريک نيز، اين امر صادق بود، با اين تفاوت که از سال 
بايد . فکري آن ارتقاء زيادي يافتبه آن، سطح زاده  سلطانمتفکري چون آوتيس 
عضويت نداشت و حيدرخان هم، پس از . ا.ک.اهللا خان هرگز در ح يادآور شد که احسان

هاي  ي انزلي، در اثر فشار استالين، به هنگام نخستين کنگره خلق برگذاري کنگره
» روغيرتند«، به رهبري جناح )۱۲۹۹شهريور (در باکو ] در يک پلنوم فرمايشي[خاورزمين 

از آن تاريخ تا مرگ حيدرخان دو . حزب کمونيست برگزيده شد» دموکراتيک«يا 
تأثير حيدرخان، چون کسي که تا آن تاريخ . کردند گي مي را نماينده. ا.ک.سازمان ح

حزبي به نام دموکرات را در ميان ايرانيان روسيه تزاري به وجود آورده بود، تنها در ميان 
حيدرخان . کردند شناختند و در حزب او فعاليت مي او را مي ايرانياني بود که از پيش

مردي انقالبي و اهل عمل بود و مورد حمايت استالين، اما کسي که وي رقيب خود 
ايراني و يک _شوي ارمني خود فرزند يک زن رخت(زاده  سلطاندانست، يعني  مي

هاي  د و مارکسيست، مردي خودآموخته و مارکسيستي متبحر بو)نجار ايراني مسلمان بود
يي پيرامون برخي خطوط کلي جنبش  مصاحبه:خسرو شاکري(».شناختند اروپايي او به چنين عنواني مي

  )چپ ايران
اش نقد حمايت از  ا را، که کار اصلي.ک.ي دوم ح کنگره«ي خسرو شاکري  به گفته

در (شهر ايوانوآ  ، در۱۳۰۶ي آينده بود، در پاييز  ي برنامه رضاشاه، نقد نظام پهلوي، و تهيه
  ا که تا سال.ک.ح .ده اند، در اروميه، برگذار کردکه آور ، نه، چنان)نزديکي مسکو

جويان ايراني در آلمان و فرانسه ادامه  چنين دانش ، که به فعاليت خود در ايران و هم۱۳۱۱
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سرکوبي که با تصويب _ هاي داخلي توسط حکومت رضاخان،  داد، طي سرکوب مي
و  نيز در شوروي توسط دستگاه ديکتاتوري _ يافت» قانوني«شکل  ۱۳۱۰قانون سياه 

   ».فردي استالين نابود گرديد
ا که در دوران رضاشاه به شوروي رفته بودند، .ک.افرادي از ح«طور که نوشتيم،  همان

و » محاکمه«گير، زنداني،  هاي سرکوب استاليني دست ي آنان توسط دستگاه تقريباً همه
چند تن از آنان، چون الهوتي شاعر، . د، يا در معادن گوالگ جان سپردندتيربارن شدن

کاري و ايراد اتهام  به برکت هم" سيروس بهرام، و ديلمي، جان سالم به در بردند، احتماال
  ) پيشين( ».امري که در محاکمات استاليني مرسوم بود_ جاسوسي به رفقاي خود 

، در پاسخ ۱۳۵۸خرداد  ۲۵، ۲۲ن مصور شماره ايرج اسکندري در مصاحبه با تهرا      
هاي قبل از تشکيل حزب توده  ا در سال.ک.ي زيادي از اعضاي ح عده«پرسشي که چرا 

توسط ... و زاده  سلطانها مثل  مجبور شدند به شوروي مهاجرت کنند و برخي از آن
ا حزب ها چه بود و چر حکومت استالين در شوروي اعدام شدند دليل واقعي اعدام آن

افرادي که وارد حزب «دهد  توده در اين مورد هيچ اقدامي نکرد؟ اسکندري پاسخ مي
ما بعدها فهميديم که عده زيادي . ا اطالعاتي نداشتند.ک.توده شدند، نسبت به گذشته ح

از افراد برجسته جنبش کمونيستي ايران بر اساس داليل واهي در زمان استالين به دست 
ها پس از مرگ اعاده  در نتيجه اقدامات حزب ما، از بعضي از آن. دان ها اعدام شده روس

 ».يي هم در دنيا نوشتيم و جز اين هيچ کاري نکرديد؟ چرا مقاله: پرسش. حيثيت شد
  ) ۹۹ص:هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده(

حزب . يدگو دروغ ميزاده  سلطاناش در مورد  اسکندري در مورد اقدامات حزب      
توده همان کارهايي را انجام دادند که خروشچف بعد از مرگ استالين در مورد 

نيا و ديگران،  گان حزب توده مانند رحيم رئيس رهبران و نويسنده. گان انجام داد باخته جان
چه در زمان استالين و چه در زمان خروشچف و حتا هم اکنون که شوروي وجود 

تازند، زيرا از روز  اش مي و دوستانزاده  سلطانرمانه بر ش چنان بي خارجي ندارد، هم
قيد و شرط به رهبران شوروي سابق، کار  اند، جز خدمت بي نخست در مغزشان فرو کرده
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مارس  ۲۵شناسد همين ديروز،  شرمي حد و مرز نمي بي. مثبتي در کارنامه خود ثبت نکنند
حيدر خان «: سازد دروغ و جعل مي گونه ، کانال تلگرامي وابسته به حزب توده اين۲۰۲۰

المللي  در تشکيل اولين کنگره بين) حزب عدالت(به دعوت لنين از طرف  ۱۹۱۹در سال 
گي ايران در هيئت اجرائيه  به نماينده" شود و بعدا سوم کمونيستي به پتروگراد دعوت مي

  ».گردد انتخاب مي) کمينترن(المللي سوم  بين
شما اگر . دترين حزب تاريخ معاصر ايران دروغ و جعل استي فاس سراسر اين نوشته     

از جعل خارج يي  تا اندازهقرار بدهيد، نوشته زاده  سلطان، حيدر عمواوغليبه جاي 
  .شود مي

زاده  سلطانمنظورشان [رو  گروه چپ«: جعل ديگر را بدون هيچ توضيحي بخوانيد      
. فعال بود" منتخب کنگره شديدا هم در کنگره و هم در کميته مرکزي] اش و دوستان

روي در بدنه و کميته مرکزي  چپ. دراين کنگره حيدرعمواغلي نتوانسته بود شرکت کند
حزب را فلج کرده بود و از سوي " و تحريکات حکومت عليه حزب کمونيست، عمال

  ».ديگر دولت نوپاي انقالبي در رشت را با مخاطره روبرو ساخته بود
و يازده تن از زاده  سلطانو اخراج  ۶۹و آن جريان پلنوم فرمايشي حاال جعل ديگر      

: ا به دست استالين و مريدانش.ک.ي مرکزي منتخب کنگره موسس ح پانزده نفر، کميته

                                                 
 ۱۱تا  ۷رق در باکو از تشکيل حزب کمونيست ايران، کنکره ملل ش حدود سه ماه بعد از -  ۶۹

در اين کنگره متني مبني بر پيروي احزاب کمونيست کشورهاي ديگر از . شود سپتامبر تشکيل مي
در نتيجه سه روز بعد از اين کنگره پلنوم فرمايشي . رسد حزب کمونيست شوروي به تصويب مي

فر کميته مرکزي ن ۱۵نفر از  ۱۲شود و  حزب کمونيست ايران تحت فرماندهي استالين تشکيل مي
جانشين  حيدر عمواوغليشوند و  حزب کمونيست ايران منتخب کنگره اول اخراج مي

ي مرکزي هر حزبي  چرا پلنوم فرمايشي؟ پلنوم يعني نشست اعضاي کميته. شود ميزاده  سلطان
کنند حق راي ندارند و  افراد ديگري که به هر عنواني در پلنوم شرکت مي. که حق راي دارند

تصميمات پلنوم با کسب حداکثر   بنابراين. توانند حداکثر حق راي مشورتي داشته باشند يفقط م
نفر  ۱۵گونه اتفاقي افتاده است که سه نفر از  حال چه. شود راي اعضاي کميته مرکزي اتخاذ مي
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بندي داليل شکست  نخستين پلنوم وسيع حزب کمونيست با هدف جمع ۱۹۲۰در سپتامبر «
در اين پلنوم . ۷۰شد ها تشکيل جمهوري گيالن و خاتمه بخشيدن به چپ روي

در آن حضور داشت به دبير اولي حزب انتخاب شد و " حيدرعمواغلي که شخصا
، )سيروس بهرام(بين، سليمان تاريوريف، محمد آخوندزاده هايي نظير کريم نيک شخصيت

يي  ها نمونه اين» .به عضويت کميته مرکزي برگزيده شدند) وري پيشه(ميرجعفر جواد زاده 

                                                                                                                 
نفر را اخراج کنند؟ در ضمن هيچ  ۱۲توانند  اعضاي کميته مرکزي حزب کمونيست ايران مي

تغيير ترکيب اعضاي   بنابراين. تواند مصوبات کنگره را را باطل نمايد قانوني نمي پلنومي حتا
کميته مرکزي حزب کمونيست ايران منتخب کنگره نخست، تنها در صالحيت کنگره بعدي 

در شوروي تشکيل  ۱۳۰۶کنگره دوم، معروف به کنگره اروميه بود که در سال .( است نه پلنوم
 .) زاده، مترقي و ملي بودن رضاخان مردود دانست نجا سلطا شده بود و در آن

يي   با جنبش گيالن و حاکميت وقت کشورش، ارزيابي تحريف شده ايوانف در ارتباط.س.م«- ۷۰
روانه  دهد و به دنبال اين تحريف، مسئله شکست جنبش گيالن را ناشي از سياست چپ ارائه مي

مورخ استاليني ... » .کند انزلي معرفي مي شديد رهبري حزب کمونيست ايران منتخب کنگره يکم
ايوانوا کميته مرکزي حزب کمونيست ايران منتخب کنگره نخست را .ن.خانم م«ديگر 

نامد که با سياست چپ روانه خود باعث شکست جنبش گيالن  هاي خائن مي کمونيست
معاون وقت مورخ جاعل ديگر استاليني اليانفسکي  )۶۱ص:۱۳۷۲بهمن : ۸۸آدينه شماره (».شدند

در باره چپ روي حزب کمونيست  ۱۳۵۶حزب کمونيست شوروي در سال الملل  روابط بين
در نخستين کنگره حزب کمونيست ايران، «: زند ايران در جنبش گيالن چنين نعل وارونه مي

گزارشي در باره وضع موجود داد و گفت کنگره بايد اعالم کند که انقالب ايران زاده  سلطان
گان حزب کمونيست روسيه در اين  نماينده. واي انقالب سوسياليستي صورت گيردبايد تحت ل

و نانيشويلي با مشي .] آبوکف و همسرش، بوله، به دستور استالين تيرباران شدند[کنگره آبوکف
نامه مصوب نخستين کنگره  قطع .پيشين ۶۱ص» .يستي مخالفت کردندلانجام انقالب سوسيا

پيشرفت اجتماعي و اقتصادي موجود ايران انقالب سوسياليستي «: ليحزب کمونيست ايران در انز
مجله انترناسيونال کمونيستي (».جنبش فزاينده در ايران انقالب سوسياليستي نيست. طلبد را نمي
 ) ۲۳۰-۲۲۵صص:۱۹۲۰نوامبر:۱۴شماره:کمينترن
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يازده سال بعد از تصويب و اجراي دستورات استالين  اما .وز اين حزب بوداز جعليات دير
ا در باکو در .ک.ي ح نشست سه روزهو ، ۱۹۲۰ا در سال .ک.از طريق پلنوم نمايشي در ح

در اين . برگذار شدزاده  سلطان، به رياست هواداران استالين و با حضور ۱۹۳۱دسامبر 
ي  تشکيل شده بود، تبديل به محاکمه ا.ک.نشست که در ظاهر براي بازسازي ح

گذاشتند، تا زاده  سلطانا را به حساب .ک.هاي ح ي شکست شد و همهزاده  سلطان
عدم «را متهم به زاده  سلطان. به تدريج زمينه الزم براي حذف کامل او فراهم آورند

 ايران و تحميل اراده و عزم شخصي و نه برمبناي رهبري جمعي و  ي شناخت از جامعه
  .کردند» ...بيرون آمدن از کمينترن و 

کند و حتا به قول بهزاد کاظمي در همايش  ي اين اتهامات را رد مي همهزاده  سلطان     
در دفاع از خود اين واقعيت تلخ را بيان کرد که بيرون آمدن از زاده  سلطانباکو، 

ي ساده بود  نکته که فقط ناشي از اين کمينترن ربطي به ناکارآمدي وي نداشته است، بل
" و طبيعتا ا وجود خارجي نداشت.ک.ديگر کميته مرکزي ح" اصوالکه 
زاده  سلطانهايي که  در واقع، اغلب نامه. يي در کمينترن داشته باشد توانست نماينده نمي

به عبارت . هاي ايراني به کمينترن فرستاده بود، ناپديد شده بودند از طريق کمونيست
ا، .ک.هاي سازماني ح کرد که عالوه بر از هم پاشي تشکل ذعان ميازاده  سلطانديگر، 

يابند، به  کنند يا ماموريت مي کساني که به اسم آن حزب از طرف کمينترن صحبت مي
اند و تنها کارگزاران  هاي ايراني انتخاب نشده طور دموکراتيک از جانب کمونيست

  . گمارده از سوي شوروي و کمينترن استاليني هستند
ا را .ک.پيشنهاد ترک حزاده  سلطانجو حاکم در اين نشست طوري بوده که حتا       

يادآوري کردند که او زاده  سلطاناما اعضاي استاليني حزب به . به اعضاي حاضر داد
در حقيقت منظورشان اين ! ا را بازسازي و سپس آن را ترک کند.ک.نخست بايستي ح

يي را  ماده ۱۹نشست باکو بيانيه . بعد برود بود که يک حزب گوش به فرمان بسازد و
بدون . کشان  ايران چيزي در بر نداشت و زحمت  ي کارگر کند که براي طبقه منتشر مي

ا در باکو، رهبري استاليني حزب کمونيست شوروي و .ک.ترديد پشت صحنه نشست ح



۱۲۷ 

ميرجعفر کار  به ويژه حزب کمونيست آذربايجان شوروي به رهبري باند مخوف و جنايت
ا بايد .ک.ها هم اين بود که يک به يک اعضاي ح هدف اصلي آن. باقراوف بوده است

وضع خود را مشخص کنند يا تابعيت شوروي را به پذيرند و بدون چون چرا مجيزگوي 
استالين باشند مانند الهوتي، و يا در غير اين صورت، تبعيد به سيبري، زندان و اعدام در 

توانستند به ايران بروند  حق رفتن به ايران را نيز نداشتند، در صورتي ميحتا . انتظارشان بود
ها جاسوسي بود را به طور کامل به  که همکاري بي قيد و شرط خود را که يکي از آن

  . کردند دستگاه رهبري استالين اثبات مي
ا که از طريق حزب .ک.بايد به اين مسئله دقت کنيم که ديدگاه جناح راست ح      

رسمي » مورخان«شد، بيش از صد سال است که از طرف  کمونيست شوروي اعمال مي
همراه با انواع جعل تاريخي » هاي انکارناپذير واقعيت«شوروي و حزب توده، به عنوان 

  .ها را وارونه و از ديد نوجوانان و جوانان پنهان دارند شود، تا واقعيت تبليغ و ترويج مي
هاي اجتماعي  ي که مسائل تاريخ معاصر ايران خود را در جنبشتا زمان«اما بايد بدانيم 

و تا . هاي انحرافي غيرقابل ترديد است کنند، مواجهه با ديدگاه و بازتوليد مي  کشور توليد
هاي موجود قادر نخواهد بود،  ها پاسخ مقتضي داده نشود، جنبش هنگامي که به آن

گذشته نزديک را نه تنها بايد . ص کننديي، خال گريبان خود را از اين انحرافات ريشه
هاي آموختني،  که بايد آن را به عنوان درس مورد شناخت و ارزيابي علمي قرار داد، بل

و تجربيات «. ، زيرا آزموده را آزمودن خطاست»خطاهاي آزموده را تکرار نکرد. آموخت
البته تا هنگامي . هاي اجتماعي گذشته را سرمشق خود قرار داد گان راستين جنبش کوشنده

ليکن . که ريشه و علت طبقاتي انحرافات از بين نرفته باشند، ناگزير تکرار خواهند شد
  ».ها بايستي شناخت علمي تئوريک را به کار گرفت براي برخورد به آن

يي استالين،  دوست دوران مدرسه حيدر عمواوغليجا گفته باشيم  الزم است اين      
او شد و استقالل فکري خود را از دست داده بود، کارهاي  که تبديل به مجري اوامر

يي به  نگاهي ريشه«عظيم و نيکي در مورد انقالب مشروطه انجام داده بود که در کتاب 
اما از کارهاي نابجاي او هم ترغيب . به آن پرداخته شده است» انقالب مشروطه
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گان فاتح  ح رزمندهطلبان به تحصن در سفارت انگليس، شرکت در خلع سال  مشروطه
تهران به نفع ارتجاع و فئوداليسم، شرکت در جنگ امپرياليستي به نفع امپرياليسم آلمان و 

هاي جوان به رهبري انورپاشا  ترکي، ترک عثماني و نزديکي به سياست شووينيستي و پان
ي حزب توده و  نيا نويسنده است که رحيم رئيس حيدر عمواوغلياز کارهاي زشت 

  .يي نکرده و نخواهند کرد گاه اشاره سران اين حزب به آن هيچي  بقيه
ا، چه آناني که در شوروي .ک.هنگامي که استالين اطمينان يافت که آزادانديشان ح      

گاه به فکر  ، را از بين برده است، آن]تقي اراني[بودند و چه آناني که در ايران بودند 
رفرميستي _حزبي بورژا. يعني حزب توده شد آموز خود، ي دست ساختن و پروراندن گربه
طور کامل و بدون حتا يک ذره  شود تا به صورت تمام قد و به براي ايران ساخته مي

ها  آن. نشينان کرملين را با دقت به مرحله عمل در آورند استقالل فکري، اميال کاخ
سيوناليسم روس، را ضمن کنار نهادن انترناسيوناليستي پرولتري، نا] احزاب برادر+استالين[

و فرقه   ساختن حزب توده. ي اجرا در آوردند تحت پوشش سوسياليسم به مرحله
نفت شمال ايران [دموکرات آذربايجان و کردستان در جهت تامين منافع اقتصادي مسکو 

و ديگر اعضاي  تقي اراني، ۷۱زاده سلطانقتل . کردند ، دنبال مي]و صدور کاال
  .گرفت به خاطر انجام سهل و آسان اهداف فوق انجام مي "ا در روسيه، دقيقا.ک.ح

ي  ي توليد سوسياليستي ندارد، فقط به شيوه اين اهداف هيچ ربطي با فرهنگ و شيوه      
  .تر خواهيم شکافت اين را بيش. کند امپرياليستي شوروي ربط پيدا مي  داري توليد سرمايه

در زاده  سلطانا جناح .ک.يران، تنها حنوشتيم، در تاريخ معاصر ا" طور که قبال همان
، ۱۳۵۷در مقطع انقالب » سازمان وحدت کمونيستي«مقطع انقالب مشروطيت و 

کردند، چون متکي به  گي مي را نماينده] مارکسي[بودند که چپ سوسياليست 

                                                 
اعضاي رهبري   ي ، همه۱۹۳۰هاي  حزب کمونيست جهان عضو کمينترن در سال ۶۴از ميان « - ۷۱

هاي  دو حزب کمونيست ايران و لهستان در دوران کشتار خونين سيستم استاليني در نيمه دوم سال
 )۶۰ص:۱۳۷۲بهمن : ۸۸آدينه شماره (» .جا اعدام و يا سر به نيست شدند ، در آن۱۹۳۰
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سازمان وحدت «. انگلس، لنين و رزا لوکزامبورگ بودند هاي مارکس، تئوري
در خارج از کشور، » گروه اتحاد کمونيستي«، با نام ۱۳۵۷انقالب  تا قبل از» ۷۲کمونيستي
  .کردند فعاليت مي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
شوند و  کمونيستي در خارج از کشور با هم متحد مي ، چند جريان کوچک۱۳۴۹سال  - ۷۲
به منظور وحدت با دو گروه چريکي فدايي و . دهند را تشکيل مي» اتحاد کمونيستيگروه «

در مورد استالينيسم و " ها عمدتا مباحث جدلي آن. شوند مجاهد، وارد جدلي قلمي با هم مي
بعد از انقالب . تر بوده است که جدايي بيش مائويسم بوده است که نتيجه نهايي نه وحدت، بل

سازمان در ادامه جدل . دهند را تشکيل مي» سازمان وحدت کمونيستي« ، گروه منحل و۱۳۵۷
پردازد و در  قلمي خود، به مبارزه با سه جريان غيرمارکسي استالينيسم، مائويسم و تروتسکيسم مي

» ايسم«و بعد از آن، که زير چتر سه  ۱۳۵۷هاي سياسي مقطع  ها و سازمان ي گروه اين رابطه کليه
هايي  که داراي ضعف تمام اين نقدها با وجود اين. دهند مورد نقد خود قرار مي باال قرار داشتند،

ها  نقد آن. است، در آن زمان، بسيار جسورانه و از منظري مارکسي و ديالکتيکي برخوردار هستند
، »سازمان انقالبي«، »رزمندگان«، »سچفخا«، »راه کارگر«، »پيکار«، »اتحاد مبارزان کمونيست«بر 
  :توانيد در دو آدرس زير مشاهده کنيد و غيره را مي] جديد[»حزب کمونيست ايران«، »هل کومه«

http://www.vahdatcommunisti.org  
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  هاي عيني ظهور حزب توده  زمينه
  

، شرايط اقتصادي، اجتماعي ايران را زاده سلطانتوانند با مطالعه آثار  مندان مي عالقه      
اين کشور با توجه به . ورندبه طور مشروح و مستند به دست آ  خورشيدي را ۱۳۲۰قبل از 

شرايط جغرافياي طبيعي و سياسي، در طول تاريخ همواره مورد هجوم اقوام و ملل ديگر 
توان،  گي مي با نگاهي به جغرافياي انساني افراد ساکن در فالت ايران، به ساده. بوده است

ظاهري مردم ها و غيره را در اشکال  ها، انگليسي ها، روس ها، افغان هجوم مغوالن، عرب
  .مشاهده نمود

در اروپا و انباشت   داري ي توليد سرمايه در حدود سيصد سال پيش با رشد شيوه      
يابي به بازارهايي براي فروش کاالهاي  دارها به فکر دست بازارهاي داخلي از کاال، سرمايه

ان را بين امپرياليستي اروپا، جه  داري ها يعني کشورهاي سرمايه آن. توليدي خود شدند
  .ها را آغاز کردند خود تقسيم و يورش به آن

يي آشکار و پنهان براي  چهار کشور انگلستان، آلمان، روسيه، و فرانسه وارد مبارزه      
ها براي تصرف بازار ايران، حذف آلمان و  نتيجه تهاجم آن. تصرف خاروميانه شدند

هم توافق کردند که ايران را بين  دو کشور فاتح با. فرانسه و پيروزي روس و انگليس شد
با وقوع انقالب اکتبر روسيه، اين توازن . ۱۹۱۷خود تقسيم کنند و چنين کردند تا سال 

امپرياليستي براي مدت پنج سال به هم خورد و در   داري قواي سياسي نظامي دول سرمايه
  .گشت ، دوباره به روال قبل از انقالب اکتبر بر ۱۹۲۱سال 
هاي دو دولت قاجار و  ، روسيه و انگليس، در تمام ارکان۱۹۱۷از انقالب اکتبر  تا قبل      

ترين مقام که آبدارچي باشد، جاسوس و  پهلوي اول، از باالترين مقام که شاه باشد تا پايين
ها تمام اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي خود را به  آن  بنابراين. خوار داشتند رشوه
ي نهايي آن براي طبقات  نتيجه. کردند مزدوران داخلي، اعمال مي گي از طريق همين ساده

دستي و نابودي  گان اصلي جامعه، فقر و تنگ توليدکننده و به خصوص   فرودست جامعه
ي  ها آگاهانه و عامدانه اجازه آن. دستي و کارگاهي و کشاورزي خوداتکايي بود صنايع
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يا به . دادند يي نمي هاي مصرفي و سرمايهي توليد کاال گونه خالقيتي در زمينه رشد هيچ
  .کردند جلوگيري مي» بورژوازي ملي«بياني ديگر، از هر طريق ممکن از رشد 

از طرف ديگر در حالي که در اروپا، نشر کتاب و مطبوعات و آموزش از کودکستان       
، هر در عصر قاجار" ي مخصوصا طبقه حاکمه تا دانشگاه رايج بود، در ايران از طرف 

  .شد، ممنوع بود چيزي که سبب آموزش و افزايش شعور اجتماعي و آگاهي مي
هاي  اما در غرب و شرق جهان، آثار و بقاياي شرايط انقالبي همراه با جنبش      

بخش، در سه دهه نخست قرن بيستم ميالدي، ادامه داشت و با شروع جنگ جهاني  آزادي
ايران دوباره بعد از ديکتاتوري رضاخان آغاز   يي طبقات دوم، شرايط انقالبي در جامعه

  . گرديد
، تحت ۱۲۹۹، در سال ]حزب کمونيست ايران[نخستين تشکيالت سياسي خاروميانه       

، فرخي يزدي، تقي اراني، حيدر عمواوغلي، زاده سلطانهدايت بزرگاني مانند 
اعي، سياسي هاي اجتم و ديگران طي دو دهه فعاليتيوسف افتخاري ، مرتضا علوي

آن روز به عرصه عمل در آوردند، بيش از دو دهه   ۷۳ي طبقاتي يي که در جامعه ارزنده
، قلع ۱۳۲۰ي رضاخان و رضايت کامل استالين تا قبل از شهريور  طول نکشيد، و به وسيله
  .و قمع و نابود گرديدند

روي پاي وچهار ساعت نتوانست  با شروع جنگ جهاني دوم، دولت رضاخان بيست      
ايستد و توسط انگليس و روسيه برکنار و طبق روال گذشته، شمال ايران جوالنگاه  خود به

  .ي انگلستان با قواي نظامي اشغال شد روسيه و جنوب هم به وسيله
در چنين شرايطي پهلوي دوم به امر دو قدرت خارجي، جانشين پدر ديکتاتور شد اما       

باز " در نتيجه فضاي تقريبا. اتوري پدر را اعمال نمايدتوانست، بالفاصله ديکت او نمي
و   خورشيدي، و جو انقالبي در ميان طبقات فرودست جامعه ۱۳۲۰سياسي در دهه 

                                                 
از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهاي اخالقي،  ريكمادام كه افراد ياد نگيرند در پس ه«-  ۷۳

ديني، سياسي و اجتماعي منافع طبقات مختلف را جستجو كنند، در سياست همواره قرباني 
 )]۲۷: سه منبع و سه جزء ماركسيسم[ل .ا.آثار منتخب و:لنين(».ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بود سفيهانه
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که زاده  سلطاني  هاي عيني براي ظهور يک تشکيالت به گفته فکران، زمينه روشن
ي آن روز طبقات  ي را هدايت و رهبري نمايد، در جامعه» جنبش خالص کمونيستي«

ي  دارانه او که نيات سرمايه. بردار چنين فضايي استالين بود اما بهره. فراهم گرديده بود
اش مانند  پروده خود را از طريق سفارت شوروي در تهران و نيز جاسوسان دست

هاي عيني رشد  اش به انحراف کشاندن زمينه کرد هدف عبدالصمد کامبخش اعمال مي
تبديل آن، به رفرميسم بورژوايي در جهت تامين منافع فرهنگ چپ سوسياليستي و 

ها از همان ابتدا به صورت آگاهانه افراد  آن. بود  اقتصادي روسيه، در قاموس حزب توده
چين و به عرصه اجتماعي در جهت برآورده کردن اهداف خود  خود را محرمانه دست

  .فرستادند مي
گزين  جاي  کرد انترناسيوناليسم پرولتاريايي وي، ر۱۹۱۷اما در روسيه با انقالب اکتبر       

داد که  را مي ۷۴ي دنياي نو و جديدي طلب روس تزاري شد و وعده ناسيوناليسم عظمت
ها نتوانستند بعد از پنج   اما بلشويک. بعد از کمون پاريس، دومين آن در جهان خواهد بود

                                                 
گان  ران به نماينده سخن. در کنفرانس حزب حضور يافت ينلن، ]۱۹۱۷[روز چهارم آوريل - ۷۴

اما » آيا از نفي خاطرات کهن خود واهمه داريد؟«: گفت گين مي زده و متحير و نيمه خشم شرم
ي خويش را عوض کنيم؛ ما ناچاريم که پيراهن چرکمان را از  جامه«: اينک وقت آن است که

يي که تا مغزش  به لفظ کهنه«: ورزد که ز اصرار ميو با» .تن در آوريم و پيراهن تميزي بپوشيم
گاه خواهيد ديد که  آن... اراده داشته باشيد و حزب جديدي بسازيد . گنديده است، نچسبيد

هاي آتي،  ها و تهمت او براي مقابله با اعتراض» .کشان به شما رو خواهند کرد ي ستم همه
ها صورت  هاي ما بايد براساس آگاهي توده يتبردار نيستيم، فعال ما دغل باز و کاله«: گفت مي

خالي از فايده نيست که چند . حتا اگر الزم باشد در اقليت بمانيم، در اقليت خواهيم ماند. بگيرند
از ماندن در » .صباحي از موضع رهبري کنار برويم؛ ما نبايد از ماندن در اقليت واهمه داشته باشيم

ارت از فقط يک تن باشد، مانند ليبکنخت که يک تنه در حتا اگر آن اقليت عب -اقليت نترسيد
: تاريخ انقالب روسيه: تروتسکي( ».لنينچنين بود ترجيع بند نطق  -برابر صدوده تن ايستاد

 )۵۳۹:جلديکم
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ند و تکميل نمايند در نتيجه را با انقالب اجتماعي پيو ۱۹۱۷سال، انقالب سياسي اکتبر 
کرد انترناسيوناليسم  شکست در اين عرصه سبب شکست در روي. شکست خوردند

گزين انترناسيوناليسم پرولتري  و به دنبال آن ناسيوناليسم روس، جاي. پرولتاريايي هم شد
  . ي اجرايي درآمد ي استالين به مرحله اين سياست به وسيله. گرديد 

در پايان عمر خود، داليل فراواني داشته که نسبت به  لنيناست که حقيقت اين «      
نسبت به  استالينتر، عدم توجه  منشاء آن هم بيش. ، سخت بدبين باشداستالين

و البته [هاي شوروي  ، در مورد مليتلنيننمودهاي  هاي حزب بلشويک و ره برنامه
کار " شديد و بستري بودن، عمالاما به سبب بيماري . بوده است] اش در امور ايران دخالت

هاي اعضاي  گي جا که ويژه ي خود، آن نامه در وصيت لنين. ساخته نبود لنينمهمي از 
يي که چند روز بعد به آن افزود  ي مرکزي را تشريح کرده، به خصوص در تکلمه کميته

 ي کشور تاکيد کرد که در انتخاب رهبر آينده" ضمن هشدار به رهبران شوروي، صريحا
نيز ابراز  استاليندقت الزم و کامل به عمل آورند؛ و نظر سخت منفي خود را نسبت به 

  )۷۳:راهه بي: عبداهللا برهان(».ي مرکزي را از او به شدت برحذر داشت داشت و کميته
گرانه به قول  با عملي حيله استالين، ۱۹۲۴در بيست و يک ژانويه  لنينپس از مرگ       

، و زينوويفنزديک بود، با  لنينکه بسيار به  روتسکيتخودش در مبارزه با 
سه چرخه، را تشکيل ي  يعني درشکه» ترويکا«هم دست شده و با هم به  ۷۵کامنوف

                                                 
ي پراودا که مواضع درست  اعضاي هيئت تحريه کامنوف، استالين و ۱۹۱۷در ماه مارس  -  ۷۵

هيئت تحريريه پراودا، شروع به نشر، مواضع راست و ليبرالي داشتند، برکنار و خود، به عنوان 
در راه  لنيندر ماه آوريل که . گيرند نمايند که مورد اعتراض کارگران پتروگراد قرار مي مي

. روند به فنالند مي لنيندر جهت استقبال از  کامنوفيي از جمله  بازگشت به روسيه بودند، عده
هنوز روي «: نويسد دريايي و عضو حزب بلشويک، ميراسکولنيکوف، افسر جوان نيروي 

اين «: گفت کامنوفکنان به  هاي قطار ننشسته بوديم که والديمير ايليچ پرخاش صندلي
و حسابت را چنان که . ايم اش را ديده نويسي؟ ما دو سه شماره مزخرفات چيست که در پراودا مي
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، رهبري تروتسکينگذارند اين بود که به کمک دو نفر ديگر،  استالينهدف . دادند
ت خود را قدر استالينکه  اما پس از اين. حزب کمونيست را بر عهده داشته باشد

چنين " اصال تروتسکياستحکام بخشد و حتا در آن چند ماه اوليه مشخص شد که 
سپس  استالين. از هم پاشيد» ترويکا«يعني  استالينقصدي نداشته است، اتحاد سه جانبه 

و بقيه را در دستور کار خود قرار داد و بر هر فردي که  زينوويفو  کامنوفمبارزه با 
  .ها را سر به نيست کرد را از او بگيرند به مبارزه پرداخت و آنداد، قدرت  احتمال مي

، با حيله و نيرنگ سبب لنينگي  در مراحل پاياني زنده استالينبه بياني ديگر؛       
تقويت باند تشکيالتي خود در حزب کمونيست شوروي کرد، همان کاري که اکنون 

و  زينوويفو  ۷۶کامنوفاو . هندد هاي ايراني حي و حاضر دارند انجام مي استالينيست

                                                                                                                 
ي اين  اما با همه. ها جدايي از سال چنين بود مالقات آن دو تن پس» .ايم حقت بوده رسيده

 )۵۱۵:جلديکم: تاريخ انقالب روسيه: تروتسکي(» .اوصاف، آن مالقات روي هم رفته دوستانه بود

ثباتي موجود در افکار و عقايد حزب بلشويک را در مقاالت  پراودا تشتت و بي ي روزنامه«- ۷۶
اين وضع . ن افکار حزب عاجز بودکرد، و از يک پارچه کرد منعکس  مي] ۱۹۱۷در مارس [خود 

از تبعيد، بدتر شد، زيرا  اين دو  استالينو  کامنوفدر اواسط  ماه مارس، يعني پس از بازگشت 
هر چند تقريباً از بدو تولد  کامنوف. تن سکان سياست حزب را ناگهان به راست چرخاندند

با  کامنوف. رار داشتبلشويسم به اين حزب گرويده بود، اما هميشه در جناح راست حزب ق
اش، و نيز با تجارب وسيعي که از مبارزات حزبي در روسيه و   ي سياسي دانش نظري و غريزه

ها  تر بلشويک يي که از مشاهدات سياسي در اروپاي غربي اندوخته بود، بهتر از بيش گنجينه
ن تفسيرها را از تري کرد، منتها هميشه در ميدان عمل ماليم را درک مي لنينهاي عمومي  انديشه

داشتي و نه ابتکار در  نه استقالل رأي بايد توقع مي کامنوفاز . داد ها به دست مي آن انديشه
، اين مبلغ و خطيب و روزنامه نگار برجسته، نه چندان نابغه اما متفکر، وجودش به کامنوف. عمل

هر چند  -مغتنم بود ويژه براي مذاکره با ساير احزاب و شناسايي ساير محافل اجتماعي، بسيار
آورد که با روح حزب بيگانه  ها احوال و احساساتي را با خود باز مي گونه مأموريت هميشه از اين

ي  چنان آشکار بودند که هيچ کس هنگام قضاوت درباره کامنوفاين خصوصيات در . بودند
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، مانع از انتشار ]کروپسکايا[ لنينرا همراه خود ساخته و ضمن تاختن به همسر  بوخارين
چه از  آن. شود ي دوازهم حزب کمونيست مي در کنگره لنيني  نامه کامل وصيت

نامه در کنگره نشر يافت برخي جمالت منتخب بود که هيچ مسئوليتي را براي  وصيت
دستور داده بودند که کسي حق يادداشت کردن از " البته قبال. در پي نداشت يناستال
  .ها را هم ندارد آن

اش به طور علني  نامه را چنان رقم زد که تنها پس از مرگ سرنوشت وصيت استالين«      
نامه اطالع داشتند، توسط دستگاه استبدادي  اگر معدود افرادي از وصيت. انتشار يافت
به ) لنيني  نامه وصيت" (سند ضد انقالبي"به جرم داشتن و حتا دانستن محتواي  استالين

  )۷۴:پيشين(».ديار تبعيد و نيستي فرستاد
هم، سخت  استاليني حزب کمونيست براي  نسبت به شغل رياست دبيرخانه لنين«      

شت، معترض بود و طي چند نامه در همان حال مريضي، اعتراضات شديد خود را ابراز دا
، بارها از مسئولين خواسته بود نسبت به تعويض ۷۷استالينو با تشريح خصوصيات 

                                                                                                                 
ديده » گي برنده«سوخانوف در او فقدان . رفت او، در مقام يک شخصيت سياسي، به خطا نمي

ممکن است اندکي مقاومت نشان دهد، . را هميشه بايد هل داد کامنوف«: گويد نامبرده مي. بود
با  کامنوفرفتار : استانکويچ نيز کمابيش بر همين عقيده است» .اما مقاومتش هرگز پايدار نيست

ده ناپذيري موضعش شرمن کردي که خود او از آشتي چنان ماليم بود که تصور مي«دشمنانش 
به اين گفته » .که صرفاً يک مخالف بود ترديدي نيست که در کميته، نه يک دشمن بل. است
 )۵۰۵:جلديکم: تاريخ انقالب روسيه: تروتسکي(» .توان افزود ي ديگري نمي نکته
ها تعلق داشت، هم از حيث خصوصيات رواني و  متفاوتي از بلشويک" استالين به سنخ کامال«- ۷۷

يي چيره دست بود، اما از معرفت نظري و  او سازمان دهنده: هاي حزبي فعاليت هم از لحاظ ماهيت
به سر برده بود، يعني  لنينها در خارج، در کنار  سال کامنوف. ي چنداني نداشت سياسي بهره

که  حال آن. شد هاي حزب در آن ساخته و پرداخته مي يي زيسته بود که تئوري در جوار کوره
، بدون ديدگاه نظري، بدون عالئق وسيع سياسي، و بدون »مرد عمل«اصطالح  استالين، در مقام به

اين دسته از کارگزاران . هاي خارجي، از خاک روسيه جداناپذير بود گونه آشنايي با زبان هيچ
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افزايد  نامه مي در ارتباط به وصيت تروتسکي. و يک انتخاب شايسته اقدام کنند استالين

                                                                                                                 
رفتند، تا از رهبري دستور بگيرند، مسائل خود را  حزب براي ديدارهاي کوتاه مدت به خارج مي

استالين در ميان کارگزاران حزب به . ارند، و بار ديگر به روسيه باز گردندبا رهبري در ميان گذ
و به دليل شخصيت خاص " طبعا کامنوف. نيرو و جديت، و ابتکار در امور پشت پرده، ممتاز بود

کرد، حال آن که استالين برعکس از اين  مي» شرم«خويش، از نتايج عملي بلشويسم احساس 
بست، و در اين راه  ها را به کار مي و بدون هيچ قصوري اين سياست کرد نتايج عملي  دفاع مي

، علي رغم استالينو  کامنوفتصادفي نبود که . آميخت پشت کار و گستاخي را با هم در مي
آن دو مکمل : هاي متضادشان، در آغاز انقالب موضع مشترکي را اشغال کردند شخصيت

ي انقالبي مانند ساعتي است که فنر آن شکسته شده  دهي انقالبي بدون ارا انديشه. ديگر بودند يک
اما . تر، يا بهتر بگوييم، از وظائف انقالب فروتر بود هميشه از زمان انقالب عقب کامنوف. باشد

ترين فرد انقالب را در قبال حوادث گسترده و پيچيده به  فقدان يک طرح وسيع سياسي با اراده
، در برابر تأثيرات خارجي نه از حيث »مرد عمل«ستالين، آن ا. کند کفايتي محکوم مي تزلزل و بي

تصميم و  بدين ترتيب بود که اين متفکر بي. که از لحاظ ذهني ضعيف و تأثيرپذير بود اراده بل
. ، تا مرزهاي منشويسم فروکشاند۱۹۱۷ي تنگ فکر، بلشويسم را در ماه مارس  اين سازمان دهنده

ي حزب  ي اجرايي، که در مقام نماينده هم نتوانست در کميته کامنوفي  استالين حتا به اندازه
ي  ها و نشريات کميته در گزارش. واردش شده بود، موضع مستقلي براي خود دست و پا کند

توان يافت که در آن استالين نظرگاه حزب  اجرايي حتا يک پيشنهاد، يا بيانيه، و يا اعتراض نمي
سوخانوف . در بارگاه ليبراليسم، بيان کرده باشد» کراسيدم«بلشويک را در مخالفت با عبوديت 

، شخصي به نام کامنوفها، عالوه بر  در ميان بلشويک«: نويسد هاي انقالب مي در يادداشت
استالين در زمان فعاليت اندکش در ... ي اجرايي ظاهر شد استالين نيز در آن روزها در کميته

ماند که گاهي  ي خاکستري رنگي مي نظر من، به لکه ي اجرايي، در نظر من، و نه فقط در کميته
حقيقت مطلب اين است که چيز ديگري . پراکند خاصيتي از خود مي اوقات پرتو ضعيف و بي

گيرد، با  هر چند سوخانوف استالين را روي هم رفته دست کم مي«. ي او گفت توان درباره نمي
» .کند ي سازش کاران به درستي توصيف ميي اجراي گي سياسي او را در کميته مايه اين حال بي

 )۵۰۶:جلديکم: تاريخ انقالب روسيه: تروتسکي(
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از سمت  استاليني لزوم برداشتن  نوشتي، در زمينه ، پس۱۹۲۳ژانويه  ۲۳در «: لنينکه 
  )۷۵:پيشين(».۷۸ودش افز دبيرکلي، به وصيت

هاي  ي تمام ارگان ، با قبضه۱۹۲۸توانست سياست داخلي را تا  استالينهمين که       
ها و  ترين بلشويک ، کشتار برجسته۱۹۳۰ي  حزبي و کمينترن در کنترل بگيرد، و در دهه

سر به نيست کردن مخالفان و منتقدان خود را به سرانجام رسانيد؛ سياست خارجي خود را 
ريزي کرد و در  بر همين مبنا که چيزي جز تزاريسم با پوشش سوسياليسم نبود را، پينيز 

  .کرد  مقطع جنگ جهاني دوم، شروع به ساختن احزاب برادر مانند حزب توده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۲۱، ص ۱۳۵۸بهشت  اردي ۱۴انديشه و هنر، دفترهاي جداگانه،  – ۷۸
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گذاري به دست اداره اطالعات ارتش  پايه( تاسيس حزب توده
  ٧٩شوروي

  
 خسرو شاکرييي از قلم  بدون هيچ توضيح اضافي گذاري حزب توده را ابتدا، پايه      

محقق برجسته، که با استفاده از اسناد و مدارکي که از آرشيوهاي استالينيسم در شوروي 
و  يوسف افتخاريخواهيم خواند و سپس نظرات  به دست آورده است، با هم » مرحوم«

ترين حزب تاريخ کنيم تا ساخت و پاخت فاسد و چند تن ديگر را مرور مي باقر امامي
  :معاصر ايران را دريابيم

دهند كه حزب  روشني نشان مي اند به مداركي كه در مقاله مورد بررسي قرار گرفته«      
سان،  بدين. ي اطالعات ارتش سرخ، مخلوق حكومت شوروي بود توده، با دخالت اداره

اصر مترقي آزاده از جانب عن" چون سازماني اصيل كه مستقال اين نظريه كه اين حزب هم
حزب توده، اگرچه از طريق ارتش ... شود تأسيس شد، باطل مي رضاشاهشده از زندان 

خواستي كه از آن استادانه _ وجود آمد، اما انعكاسي بود از خواست اصيل برخي   سرخ به
از زندانيان سياسي كه خواستار ايجاد و رهبري يك _ برداري شد  بهره] توسط شوروي[

يي، در سرنوشت  كننده مترقي بودند كه نقش مؤثري، اگر نه تعيينحزب سياسي 
گذاري حزب توده در  هاي گوناگوني در مورد پايه تاكنون نظريه .كشورشان ايفا كنند

در آخر  رضاشاه، يعني پس از اشغال ايران توسط متفقين و استعفاي اجباري ۱۳۲۰پاييز 
                                                 

ي آكادميك زير  يي به زبان انگليسي که در مجله يي است از مقاله استخراج فشرده اين نوشته - ۷۹
 C. Chaqueri, «Did the Soviets play a role in founding the Tudeh Party:به چاپ رسيد

in Iran ?” Cahier du monde russe et soviétique, juillet-septembre 1999.  
ي تاريخ حزب توده، و حاوي اسناد  يي دو جلدي در باره ي کامل فارسي آن در مجموعه ترجمه

ي اسناد ناشناخته، و  ه از پس پردهحزب تود. آن حزب، زير عنوان شالوده شکني يک افسانه
نگاري چـپِ ايـران سه سال پيش آماده شد و توسط ناشر به وزارت ارشاد سپرده شد، اما  تاريخ

 ش.خ.دريغا که هنوز اجازه چاپ نيافته است
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تز مربوط به تأسيس حزب توده اين است ترين  اصلي. اند سال، عرضه شده تابستان همان 
، كه اُف رستم علي سليمان ميرزا اسکندري،گذاري آن در منزل  ي پايه که در جلسه

داران و هم  اين نظريه هم توسط طرف. بعدها در باكو خاورشناس شد، حضور داشت
ي نينديشه توسط آخرين دبير اول حزب  اين نظريه. مخالفان حزب توده تبليغ شده است

در  سپهر ذبيحو )۷۸و ۷۳ص:۱۳۷۲:تهران:خاطرات( نورالدين كيانوريتوده، 
ي  يادآوري اين نکته در مورد اين نظريه. نامه ايرانيكا هم عرضه شده است دانش
متولد شد و در هنگام  ۱۹۳۰در سال  اف رستم عليآميز، ضروري است که  افسانه

  » !۸۰تأسيس حزب توده بيش از يازده سال نداشت
از اين بخت استثنايي، اما محدود، برخوردار ] خسرو شاکري[ي اين سطور  نويسنده«      

انترناسيونال سوم [هاي بين الملل كمونيست  به بايگاني ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲هاي  شد كه در سال
توان به اين  مي اسناد غيرقابل انكاراكنون با تكيه به . در مسكو دست يابد] يا کمينترن

يي كه از سوي  هاي متضاد و فصلي ويژه در پرتو روايت داخت، بهموضوعِ مورد نزاع پر
گذاري  ي شرح پايه چه در پي خواهد آمد خالصه آن. اند خود حزب توده عرضه شده

] کمينترن[الملل كمونيست  هاي بين حزب توده بر اساس اسنادي است كه در بايگاني
. شده نيز ارجاع داده خواهد شددر ضمن، هرگاه كه الزم آيد، به اسناد منتشر . ام يافته

هاي مفصلي آورده  ها نقل قول خاطر ماهيت مورد نزاع اين موضوع از اسناد شوروي به
  ».خواهد شد، تا هرگونه ترديدي زدوده شود

ي سوم اطالعات ارتش  رئيس ركن دوم اداره( سليوكُفدر گزارشي كه سرهنگ «      
كميسرِ بريگاد ايلچِف  ۸۱ات ارتش سرخ،به مقام باالدست خود در بخش اطالع) سرخ

                                                 
اف  علي" شخصا] خسرو شاکري[اين نويسنده. گراد شد دانشگاه لنين وارد ۱۹۴۹او در سال  - ۸۰

 .او چند سال پيش در اثر يك سكتهء قلبي در گذشت. در باكو مالقات كردم ۱۹۹۳را در سال 
 Transcription of Conversation with”(:»صورت مذاكرات با سليمان ميرزا«نگاه كنيد به  - ۸۱

Solayman Mirza,” dated 8 November 1941, RTsKhIDNI, 495/74/192; this report was 
forwarded by Il’ichev to the Comintern Secretary-General G.M. Dimitrov on 8 November 1941(. 
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، دمكرات سليمان ميرزا اسكندريبا » بنابر خواست شما«نوشت، گفته شده است كه 
 ۱۹اين مالقات در ساعت شش عصر در روز » .مالقات كردم«سوسياليست و با سابقه 

سرهنگ ارتش سرخ توسط . در منزل وي صورت گرفت ۱۳۲۰شهريور ۲۸/ ۱۹۴۱سپتامبر 
وگوي   گفت. معرفي شد سليمان ميرزا، رايزن سفارت شوروي در تهران، به پِترف

  ۸۲.فارسي و روسي كه هشتاد دقيقه طول كشيد از طريق مترجم انجام گرفت
را  سليمان ميرزاي  عقيده سليوكُفپس از اداي تعارفات مرسوم، افسر ارتش سرخ       

: پاسخ اسكندري چنين بود. ا شدجوي» رويدادهاي جاري و وضع كنوني ايران«در مورد 
چه در  داد مشابه آن ما شاهد هيچ روي» «.اي رخ نداده است هيچ امر تازه«در اين كشور 

در جاي خود باقي ] كذا، مقام سلطنت[جا شاه  در اين... ايم  رخ داد نبوده] ۱۹۱۷در[روسيه 
هيچ بهبودي  به -ردر حال حاض - اند، و راستي، همانند پيش مجلس و دولت، به. مانده است

افزود كه  سليمان ميرزا» .اند زندانيان سياسي هنوز آزاد نشده. اند در اوضاع دست نزده
رسيد كه او  ها و ارتش سرخ ايران را ترك گفت، و به نظر مي زير فشار روس«رضا شاه 

ت صور(». نشيند به جاي او به] بتواند[فرزند او ] تا[داوطلبانه از ايران خارج شده باشد 
  )مذاكرات با سليمان ميرزا

خواست كه مخاطب روس خود را  مي سليمان ميرزاجا  روشن است كه در اين      
نوازش كند؛ در عين حال، واقعيت اين است كه رضا شاه مجبور شده بود زير فشار 
مشترك روسيه و بريتانيا از تخت و تاج صرف نظر كند، اما داوطلبانه ايران را ترك 

رغم هشدارهاي مكرر بريتانيا داير بر لزوم اخراج جاسوسان آلماني، او  به نگفت، زيرا،
  ».۸۳مناسبات خود را با آلمان نازي ادامه داده بود

توانيم در  خواهان نمي ما آزادي«به مخاطب شوروي خود گفت كه  سليمان ميرزا      
ه ارتش سرخ كردند كه، هنگامي ك بسياري در تهران فكر مي. مطبوعات چيزي بنويسيم

                                                 
 .شد شخصي به نام اركوش ترجمه مي مذاكرات توسط - ۸۲
 ;IOR/L/PS/12/3513 (London)(:ها و موضع رضا شاه، نگاه كنيد به نازي در مورد پروپاگاند -  ۸۳

Archives du Quai d’Orsay, Asie, Iran, 1930-1940, Doss. 98.)  
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راني برپا خواهند شد و ايشان خواهند توانست آزادانه  هاي سخن وارد ايران شود، تريبون
اما . گير خواهند شد ي الشخورها دست ها با مردم سخن بگويند و همه ي زمينه در همه

چون گذشته  اند و دولت هم ژاندارمري و شهرباني برجاي مانده. چنين امري اتفاق نيفتاد
] سياسي[نحوي كه بسياري ار مردم نااميد شده، و از فعاليت  راند، به يحكومت م

  )پيشين( ».هراسند مي
روشن است كه به زبان ديپلماتيك _ در پاسخ او، سرهنگ ارتش شوروي تذكار داد       

هاي  توانند و بايد نظم و برنامه آزادي و انقالب صادراتي نيستند، و مردم ايران مي«كه  -
او به قصد ترغيب شخص اسكندري افزود » .خود را در كشورشان برقرار سازندمورد نظر 

مرد و فعال سياسي مهمِ ايران هستيد و خود  ، يك دولتسليمان ميرزاشما، آقاي «كه 
خواهند و براي بهبود وضع ايران چه  دانيد كه مردم ايران چه مي بهتر از هر كس ديگر مي

حضور ارتش سرخ در ايران تاثيراتي بر . ام بزنيدبايد كرد، و چه خوب كه دست به اقد
  ».گذارد و خواهد گذارد حال مردم ايران و رهبران آنان مي

حزبي ايجاد كرده بود كه ) ۸۴يا ه(يادآور شد كه فردي بنام خ  سليمان ميرزاسپس،       
ده ي بهبود وضع را دا پيشاپيش پيامش را خطاب به مردم ايران منتشر كرده بود، و وعده

  :چنين افزود كه او خطاب به افسر شوروي هم. بود
توانستيم چنين حزبي ايجاد كنيم، اما هم شهرباني و هم ژاندارمري مانع  البته ما هم مي«      

نيست و آنان با ] حزب ديگر[از كار ما خواهند شد، در حالي كه كسي مزاحم آنان 
آشكار است كه خود ما  اين امر مطلقا. كنند آزادي از مطبوعات استفاده مي

. كاري از پيش ببريم] ها شوروي[خواهان نخواهيم توانست بدون كمك شما  آزادي
ما به ] ».به من است« سليمان ميرزا» ي اشاره«: يي نوشت ي معترضه در جمله سليوكُف[

                                                 
ح فارسي /تواند معادل ه مي)  X(» خ«حرف روسي . اين شخص را بيابم توانستم هويت من نه - ۸۴

بوده باشد كه مصطفي فاتح، كارمند ايراني شركت » همراهان«كه مراد حزب  نيز باشد، مگر آن
 .نفت ايران و انگليس به وجود آورد
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كنيم، يعني به هنگام  يي كه ما اكنون از آن گذر مي طور كلي، برهه به. كمك نيازمنديم
  ».ارتش سرخ در ايران، بايد براي بهبود وضع ايران مورد استفاده قرار گيردحضور 

ترين وضع براي ايجاد حزب  مناسب«افسر ارتش شوروي پاسخ داد كه وضع كنوني       
كه  شرط آنكمك رسانده خواهد شد، به ] اسكندري[به اقدام شما «بود و » مورد نياز

سليمان در پايان  ».نباشد] ها شوروي[مغاير به منافع ما ] حزب[آن ] اهداف[
  :اعالم داشت كه ميرزا

گي  هاي دمكراتيك و زنده توانيم آزادي ما به سازماندهي خواهيم پرداخت تا به. ۱      
  تري را براي مردم ايران تحصيل كنيم؛ آسوده

ي حقوق  بايد در اين اقدام به ما مدد برسانيد و به آزادي و اعاده] ها شوروي[شما . ۲      
  ».مدني زندانيان سياسي كمك كنيد

چنين به مقام باالدست خود گزارش داد كه او و اسكندري  هم سليوكُفسرهنگ       
، در نيمروز ۱۹۴۱سپتامبر  ۱۳۲۰/۳۰مهر  ۸موافقت كرده بودند كه فرداي آن روز، 

يشيد و به مسائلي چند خواهد اند سليمان ميرزامالقات خواهند كرد، و در اين فاصله 
  ».او موافقت كرد كه با كمك ما كار كند«كه  اين

انجام گرفت و نود دقيقه به طول  سليمان ميرزادر منزل  سليوكُفدومين مالقات       
كس نبايد از مالقات  هشدار داد كه هيچ سليمان ميرزابه «سرهنگ ارتش سرخ . انجاميد

عنوان مثال، او  به. ر موافقت كرداظها سليمان ميرزادر پاسخ » .ديروز ما با خبر باشد
گفت كه برخي از زندانيان سياسي به او مراجعه كرده بودند و از او خواسته بودند كه او از 

اين امر خود «طلبد، اما او جواب داده بود كه  سفارت شوروي براي آزادي آنان كمك به
سرهنگ   ».۸۵تواند در اين مورد دخالت كند ست و سفارت شوروي نمي]ها ايراني[ما 

نظم «يي در سخن اسكندري در مالقات روز پيش در مورد  شوروي با اشاره به نكته
                                                 

آزادي «هاي غيرعلني از جمله  در نشست شهريور مجلس ۲۵كرد كه تا از  بايستي اشاره - ۸۵
 Bullard to F.O., dated 18 September:(نگاه كنيد به. را به بحث گذاشته بود» زندانيان سياسي

1941, FO 371/27219.(. 
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توانستيد داليل  مي] اسكندري[بود اگر شما  مناسب مي«در ايران اظهار داشت كه » واقعي
» .ي بهبود آن را به روي كاغذ بياوريد و برنامه] در مورد اوضاع كنوني[نارضايي خود را 

به اسكندري گفت كه چون در همان روز قرار بود، در ساعت چهار او چنين  او هم
يي برگذار كند و قصد داشت همراه آنان  با تني چند از هواداران خود جلسه] اسكندري[

كه در  خود را كتبي كنيد و نيز اين] پيشنهادي[ي حزب  بايستي برنامه«حزبي را ايجاد كند، 
  »خواهيد بكنيد؟ آن جلسه چه مي

ها موافقت كرد، و افزود تا ايجاد حزب، هواداران او  ي اين با همه سليمان ميرزا      
او سپس نظر افسر ارتش سرخ را در مورد نام حزب . ناميده خواهند شد» گروه حزبي«

نام حزب اهميت زيادي " اصوال] و[در حال حاضر «افسر شوروي پاسخ داد كه . جويا شد
  ».موضوع باز خواهيم گشتندارد، اما ما در آينده به اين 

مردي و  دولت«سپس افسر شوروي اظهار داشت كه، در حالي كه او نسبت به       
اگر كار او به طريق مناسبي پيش رود، و «اطمينان داشت، ] سليمان ميرز[هاي او  توانايي

توان مطمئن بود كه، در صورتي كه  مطابقت داشته باشد، مي] ها شوروي[با اهداف ما 
ي در وضع دولت ايجاد شود، او خواهد توانست اميد به شركت در آن را داشته تغيير
توانست در دولت وقت فروغي شركت جويد،  گفت كه او نمي سليمان ميرزا» .باشد

اگر دولت ديگري تشكيل شود، «. دوزد توانست به كمكي از سوي او چشم به زيرا نمي
   ».شركت خواهند كردمطلب ديگر خواهد بود و او و هوادارانش در آن 

من در «: هنگامي كه افسر شوروي در مورد وضع مالي او پرسيد، اسكندري جواب داد      
   .اين براي من كافي است. تومان در ماه نيست ۲۵۰آمد كوچكي دارم كه بيش از 

از او خواست » مؤدبانه«چنين  هم سليوكُفدر طول اين دومين مالقات، سرهنگ 
به  سليوكُفدر پايان ديدار، سرهنگ . ود را بنويسدتا سرگذشت سياسي خ

اسكندري يادآور شد كه بايد نكات زير را براي مالقات بعدي به روي كاغذ 
  :بنويسد

  نگرش او نسبت به اوضاع حاكم و دولت وقت در ايران؛. ۱      
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ايران  هاي مردم توانست خواست ي تغيير اوضاع و احوالي كه مي نظرات او در باره. ۲      
  را ارضاء كند؛

سپتامبر در منزل او به بحث  ۳۰ي حزب و مسائلي كه او و هوادارانش در روز  برنامه. ۳      
  گذاشته بودند؛

  )۱۹۴۱نوامبر  ۸صورت مذاكره با سليمان ميرزا، به تاريخ ( ».سرگذشت خود. ۴      
انجام گيرد، ) مهر ۱۴(ر اكتب ۶قرار بود روز  سليمان ميرزاي بعدي مالقات با  جلسه      

سليمان در اين ديدار . ۸۶صورت گرفت) مهر ماه ۱۹(اكتبر  ۱۱اما پنج روز بعد، روز 
يي كه او از طريق هوادارانش به او رسانده  به سرهنگ شوروي اطالع داد كه برنامه ميرزا

و هنگامي كه افسر شوروي از ا. بود براي انتشار به سردبيران مطبوعات ارسال شده بود
اسكندري  سليمان ميرزاي گروه،  پرسيد كه اين نظر شخصي خود او بود يا نظر همه

كه در ضمن هنوز نامش  -بود » ي حزب اجالس و هيئت رئيسه«جواب داد كه اين نظر 
. شده بودند» انتخاب«، ۱۳۲۰مهر ۱۹۴۱/۱۸اكتبر  ۱۰كه پانزده تن بودند، و در - توده نبود 

ي حزب  ي برنامه گفت كه پس از مطالعه ان ميرزاسليمافسر شوروي از جمله به 
و موقعيت ايران ] شوروي[در اساس اين برنامه مطابق با نظر ما «توانست به او بگويد كه  مي

اما در مورد انتشار آن و قانوني كردن حزب، افسر شوروي افزود كه او براي » ۸۷.است يا نه
او گفت . ا بتواند نظر خود را بيان كندتري نياز داشت ت ها به وقت بيش برروي آن» تعمق«

ي پيشين سخن از اين رفته بود كه  بودند، چه در جلسه» غير منتظره«كه اين مسائل براي او 
، تقويت و تربيت حزب و ]شما[نياز به افزايش نيروهاي ] شما[شما و تظاهراتي بعدي «

                                                 
ها براي انتخاب هيئت اجرايي حزب در دهم  از انتظار شوروي اين تأخير ممكن است ناشي - ۸۶

 .اكتبر بوده باشد
مردا  ۲۱تا ۱۰(در تهران در مورد نخستين كنگرهء حزب توده  سفارت بريتانيا گزارش - ۸۷

روشني محصول نيازهاي تاكتيكي حزب  به«برنامهء حزب توده » اعتدال«اشعار داشت كه ) ۱۳۲۳
 British Embassy Report dated( :نگاه كنيد به » در مبارزه اش براي قدرت بود، نه مالحظات مرامي

26 August 1944, FO 371/40187(. 
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ها  كه شوروي روشن است» .ي نقاط قوت و ضعف دولت و مجلس دارد چنين مطالعه هم
  ».مايل نبودند تعادل كشتي اتحاد با بريتانيا را به هم بزنند

ها نارضايي خود را از بند چند از برنامه را بيان داشته بوده باشند،  گويي كه شوروي      
را ] زمين[كردن  ي پليس و ملي ما نكات برنامه پيرامون مسئله«: اشاره كرد سليمان ميرزا

در . كردن كشور هستيم شورايييا  نظمي بيم نشويم كه خواستار تغيير داديم تا مته
ي كساني كه به آزادي تجاوز  همه«: مورد پليس، برنامه به ترتيب زير تغيير يافته است

به اين شكل " كردن زمين تقريبا ي راجع به ملي و نكته» .كنند مجازات خواهند شد مي
به مسكو ارسال  سليوكُفيي كه  برنامه» .بايد به دهقانان فقير زمين داده شود«: است

ها حذف  ي شوروي اين نكته بايد با توصيه. شد ي مربوط به پليس را شامل نمي داشت نكته
  ».شده بوده باشد

 ۱۵و سليمان ميرزا اسكندري در  سليوكُفي بعدي مالقات بين افسر شوروي  جلسه«      
ساعت طول  حضور مترجم مدت نيم ، برگذار شد و با۱۳۲۱مهرماه  ۱۹۴۱/۲۳ماه اكتبر 

ي نشر برنامه را كسب  او به مخاطب شوروي خود اطالع داد كه از مجلس اجازه. كشيد
پس از انتشار آن خواهد بود كه . كرده بود، كه از آن هزار نسخه چاپ خواهد شد

او در مورد اعضاي هيئت تحريريه ارگان . ي نشر ارگان حزبي را خواهد خواست اجازه
توانستند دبيري روزنامه  ي او مي چيزي نگفت، اما از چند تن ياد كرد كه به عقيدهحزبي 
يي نزديك محلي براي كلوب حزب  چنان قصد داشت در آينده او هم. عهده بگيرند را به

  ».تهيه كند
من خط مشي «، به باالدستان خود گزارش داد كه سليوكُفافسر شوروي، سرهنگ «      

ي يك  را در مورد چاپ برنامه و قانوني كردن حزب، تهيه] اسكندري سليمان ميرزا[او 
در همان ديدار افسر شوروي توجه » ارگان حزب و يك كلوب حزبي تاييد كردم
ي حزب او اكنون عبارت بود از گرد  اسكندري را به اين نكته جلب كرد كه وظيفه

در  روانه ر چپي اقسام تفك مبارزه با همهي نيروهاي دمكراتيك و  آوردن همه
، او افزود كه هيچ كس در سفارت روستادر مورد . روستادرون حزب، چون نظرات 
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كه چنين  به او اجازه نداده بود كه با حزب تماس برقرار كند چه برسد به اين] شوروي[
اين را هم به اسكندري توصيه  سليوكُفسرهنگ » .يي را توصيه كند ]تندروانه[شرايط 

شناسد، و او شخص  گويد، مي كه مي روستا را، چنان مان ميرزاسلياگر «كرد كه 
بايد بكوشد او را قانع كند كه نگرش و پيشنهادهاي او  سليمان ميرزاماجراجويي است، 

نگرش تندروانه هستند از حزب ] افرادي كه داراي[سودمند نيست كه ] چه. [آميزاند اشتباه 
  )پيشين(».آميزشان را به آنان توضيح داد اشتباهكه بايد با پافشاري مواضع  رانده شوند، بل

 ۲۲ديگر بار در  سليوكُفبنا بر توافق پيشاپيش، اسكندري و افسر شوروي سرهنگ «      
مذاكره از طريق . ، در ساعت هفت و نيم غروب ديدار كردند۱۳۲۰مهر ۳۰/ ۱۹۴۱اكتبر

وروي خود گفت اسكندري به مخاطب ش. نام چهل دقيقه طول كشيد ابراهيممترجمي 
كه دو روز پيش از آن يك افسر شهرباني به ديدن او رفته بود و به او هشدار داده بود كه 

خاطر وضعيت  كه، به در منزل او خبر داشت و اين) يعني افراد حزبي(از تجمع برخي افراد 
امروز فرمانداري نظامي اعالم كرد «اسكندري افزود كه . جنگ، چنين جلساتي ممنوع بود

اسكندري » .يي كه هدفش حزب من است اعالميه_ جلسات سياسي ممنوع هستند  كه
يي كسب  اگرچه اجازه. چنين اشاره كرد كه هنوز فرصت انتشار برنامه را نيافته بودند هم

در مورد . ها را توقيف كرد شده بود، هنوز ده نسخه چاپ نشده بود كه پليس آن
يي به نخست  قصد داشت اعتراضيه زاسليمان ميرممنوعيت جلسات از سوي دولت، 

افسر . را در آن مورد بداند سليوكُفخواست نظر افسر شوروي  وزير بفرستد؛ وي مي
وضعيت حزب به پيچ بدي برخورد كرده است، اما اين بدين معنا «شوروي پاسخ داد كه 

برعكس، كار بايد با كوشش هرچه . ... نبود كه بايد از آن بابت اظهار تاسف كرد
در مورد اعتراضيه به نخست » .تري به پيش برده شود تا بر تعداد هوادارن افزوده شود يشب

» .گويم توانم در مورد محتواي آن چيزي به من اكنون نمي«وزير، افسر شوروي گفت كه 
خواست از مقامات باالدست خود كسب  چون موارد پيشين، او مي به ديگر سخن، هم

خواست تا سرگذشت  سليمان ميرزااز " شوروي مجددا در اين جلسه افسر. تكليف كند
  )پيشين(» .خود را بنويسد
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سليمان ، با ۱۳۲۰آبان  ۱۹۴۱/۲۰نوامبر ۱۱بار ديگر در روز  سليوكُفافسر شوروي «      
 سليوكُفبه  سليمان ميرزا. دقيقه به طول انجاميد ۲۰مالقات كرد؛ اين ديدار  ميرزا

ز ضرورت مطلق در مورد تماس با سفارت شوروي ي پيش سخن ا در جلسه«گفت كه 
دانند،  ي ما هيچ نمي ي رابطه درباره] كاران او در حزب هم[چون آنان «: او افزود» .رفته بود

گويي در  دروغ[».چيزي به آنان نگفتم و اعالم كردم كه ما بايد برخود تكيه كنيم] هم[من 
سازماندهي در مناطق زير اشغال  سپس در همان ديدار سئوالي در مورد] ذات حزب توده

  :به رابط شوروي خود گفت سليمان ميرزا. ارتش سرخ مطرح شد
، ]انزلي[گان خود را به شهرهايي چون اهواز، تبريز، پهلوي  خواهيم نماينده ما مي      

رشت، گرگان، مشهد و ديگر شهرهاي تحت اشغال ارتش شوروي اعزام كنيم تا شعبات 
اما هراس دارم كه از اين لحاظ مانعي در راه كار شما . ني ايجاد كنيمطور قانو حزب را به

ام، و  من قبال دو نفر را به تبريز اعزام كرده. ي شما هستم از اين رو خواهان توصيه. باشم
  ».ام كه بايد صبر كنند پرسند چه كاري بايد بكنند، و من جواب گفته آنان از من مي

در جنوب «، اسكندري اشاره كرد كه او سليوكُفوي بازهم در پاسخ افسر شور«      
باز با لزوم پرسش » .جا سازمان دهد ايران چند تن را دارد و قصد دارد گروهي را در آن

اين نظر «گفت كه  سليمان ميرزاهاي خود، افسر شوروي به  در اين مورد از باالدست
  ».همجالبي است، و من خواهم توانست ظرف چند روز جواب شما را بد

يكي از مسائل حزب «افسر شوروي در پايان گفتارش با اسكندري بر اين پاي فشرد كه 
ي  عبارت است از افزايش تعداد هواداران آن و تربيت ايرانيان با روحيه سليمان ميرزا

  ».دمكراتيك
پس از گزارش به مقامات باالدست خود، در بخش اطالعات ارتش شوروي، «      

   :توصيه كرد دو سليوكُفسرهنگ 
ي  يك جبهه] چون هم[، ميسر است حزب واحدي را سليمان ميرزااز طريق « -۱      
از طريق اين حزب ما اين امكان را خواهيم ] در چنين صورتي. [فاشسيم سازمان داد_ضد

ي  از همان آغاز اين به معناي استفاده. [داشت بر دولت و مجلس شديدا تأثير بگذاريم
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ها را  ي احزاب و گروه اين حزب همه.] رجي شوروي از حزب توده بودابزاري سياست خا
حزبي را ] وجود[چون دولت . متحد خواهد ساخت سليمان ميرزاتحت رهبري 

فاشيسم را _خواهد، ميسر خواهد بود كه پس از رفع برخي موانع يك حزب ضد مي
  ».سازمان دهيم

ق اشغالي توسط ارتش سرخ در مناط سليمان ميرزاهاي مشخص حزب  گروه« -۲      
حزب كمونيست در آذربايجان شوروي، در ارتش [ي مركزي  بايستي به سازمان كميته

] ؟[سرهنگ سليوكُف، صورت مذاكره با سليمان ميرزا اسكندري به تاريخ ( ».رجوع داده شود] سرخ؟

  )RTsKhIDNI, 495/74/192در  ۱۹۴۱دسامبر 
سليمان ها  ، شوروي۱۹۴۱نوامبر  ۱۲سپتامبر و  ۲۹سان، ظرف شش هفته بين  بدين«      
كارانش را هدايت كردند تا سازماني را ايجاد كنند، كه نه تنها به خواست  و هم ميرزا

چنين، و  كه هم ي ايران براي فعاليت سياسي در چپِ مركز پاسخ گويد، بل بخشي از جامعه
نحوي شكل  مستعد بودند به تر از آن، ايرانياني را كه در همان جهت از نظر سياسي مهم

ي ضدفاشيستي را به وجود آورد كه در سطح سياسي در خدمت منافع  توان جبهه دهد تا به
  ».جنگي شوروي باشد و، دست آخر، منافع پس از جنگ دولت شوروي را نيز ارضاء كند

ي  كه در نامه» گروه حزبي،«ي  به مقامات باالدستش، برنامه سليوكُفهاي سرهنگ  توصيه«
نگاه كنيد به (مورد تأييد قرار گرفت  مالنكُف، و بِِِريا، مولوتُف، استالينبه  ديميتروف

به عمال كمينترن در  ديميتروفكه در دستورالعمل  ، چناناستالين؛ تأييد آن توسط )زير
را شكل » گروه حزبي«آمده است، خط مشي  - رضا روستاو  آرتاشس اُوانسيان -ايران 

، ۱۳۲۰آذر  ۱۸/ ۱۹۴۱دسامبر  ۹مورخ  ديميتروفي  پيش از ارسال نامه گروهي كه، -داد 
ها بر سرنوشت  ي اين سرانجام همه. را اختيار كرد ي ايران حزب توده، نام استالينبه 

دبيركل کمينترن  ».۸۸چپ و امر سياست در ايران به مدت چهار دهه تأثيري عظيم گذاشت

                                                 
ها نسبت به سرنوشت حزب توده آگاه  ي شوروي ي عالقه كه از درجه ، با اينمقامات بريتانيا - ۸۸

ترين تصوري از  كوچك) British Embassy Report dated 26 August 1944, FO 371/40187( بودند
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كنوني من عقيده ندارم كه بايستي حزب در وضعيت «: گئورگي ديميتروفاستاليني، 
بايد در چارچوب حزب توده و ] ي ايران[ها كمونيست را از نو ايجاد كرد و كمونيست

  :مطابق خط مشي زير كار كنند
  مبارزه براي دموكراتيك كردن ايران؛: الف      
  دفاع از منافع کارگران؛:  ب      
  و اتحاد شوروي؛تقويت مناسبات دوستانه بين ايران : ج      
از ميان برداشتن كامل عنصر فاشيسم در ايران و نابودكردن تبليغات ضد شوروي : د      

  ].در آن كشور[
، براي تأسيس سنديكاهاي كارگري و ]مشي خط[ها بايد، در همراهي بااين  كمونيست      

ايران هاي  دانم كه كمونيست هوده مي چنين بي من هم. هاي دهقاني بكوشند سازمان
بر عكس، ما رفيق مناسب خود را تحت پوشش . بفرستند] در كمينترن[يي نزد ما  نماينده

او خواهد توانست به رفقاي ايراني كمك كند اين . قانوني مناسب اعزام خواهيم داشت
من قصد دارم همين خط مشي را به رفقاي ايراني توصيه . را به اجرا در آورند] مشي[خط 

به استالين، بريا و « نامهء ديميتروف( ».تور غير از اين به من داده شودكه دس كنم، مگر آن
  )RTsKhIDNI, 495/74/192(» مالنكُف،

ما نبايد شعارهاي سوسياليستي يا شورايي را مطرح ي كنوني،  در مرحله«      
ضروري است كه تبليغات . ي دمكراتيك را رها كنيم ؛ ما نبايد چارچوب برنامهكنيم

ويژه در ميان نسل  لنينيست را انجام داد، به_ي ماركسيستي توضيحي با روحيهكرد، كار 
آزمايش " كار و كامال چند تن كمونيست فعال درست. جوان ايران، اما با دقت و محتاطانه

ديگر متصل شوند  ، با ورود به حزب توده، بايد به يك]».د.وِ.كا.ان«رد شده از صافي [شده 
ترين  ايجاد دوستانه. ي طرح شده در باال را به اجرا در آورند توانند برنامهتا ب -" اما نه علنا -

در حال حاضر اين را براي شما مفيد . ضروري است" مطلقا سليمان ميرزامناسبات با 
                                                                                                                 

اين تز حاكم در ايران است اين رد . ها آن را ايجاد كرده بودند اين نداشتند كه در واقع شوروي
 .داد با خبر بودند ها همواره از همه چيزي كه در ايران روي مي كه انگليسي
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] ما[ي دشمنان  چنين سفري مورد استفاده. يي به اتحاد شوروي بفرستيد دانم كه نماينده نمي
از وضعيت ايران و فعاليت " ما را مداوما. ما ضرر خواهد زدقرار خواهد گرفت و به كار 

ي ديميتروف به اردشير  نامه( ».دريافت اين نامه را تأييد كنيد. داريد در حزب توده باخبر نگه
  )RTsKhIDNI, 495/74/192( ۱۹۴۱دسامبر  ۱۵آوانسيان مورخ 

ديگران، داير بر نوشين، و . ها تقاضاي ع اين نيز جالب توجه است كه شوروي«      
هاي استاليني جان سالم به در  هاي ايراني، كه از تصفيه بازگشت دادن برخي كمونيست

اسير » .د.وِ.كا.ا«هاي  برده بودند، را رد كردند و پس از آن، كساني را كه در اردوگاه
ي ي اعضا دليل واقعي اين امر را بايد در استقالل فکري و انديشه. بودند به قتل رساندند

دو دهه، خط مشي مستقلي كه وجو كرد، يعني در  حزب کمونيست ايران جست
. هاي شوروي، به مورد اجرا گذارد رغم توصيه كوشيده بود، به حزب كمونيست ايران

گي  يي بين مرگ و زنده هاي غربي در مبارزه آشكار است كه، با توجه به ائتالف با قدرت
توانستند اجازه دهند،  ها به سختي مي ، شورويجان هيتلري در گير بود كه با دشمن سخت
ي سياسي ايران كنند كه در گذشته  هايي را وارد پهنه كننده، كمونيست در اين برههء تعيين
شان  تر به صرف هاي شوروي در ايران موضعي انتقادي داشتند؛ و حتا كم نسبت به سياست

ر ايران پروبال بدهند، هاي ايراني را آزاد كنند و د يي ازكمونيست بود كه عده
هايي منتقدي كه حضورشان براي تأمين منافع شوروي دوران پس از جنگ در  كمونيست

ادامه نحوه ساختن ) هاي خسرو شاکري پايان نقل قول(» .توانست بود ايران تهديدآميز مي
  .بخوانيد در پيوست يک  حزب توده

امل استاليني به شود، توسط عو که ساخته و پرداخته مي  حزب توده      
شان باشد و منافع شوروي را در ايران به  گردند تا حواس ها معرفي مي امپرياليست
 وزير ايدن، آنتوني به ،۱۹۴۱در لندن در اکتبر  شوروي سفير! اندازند خطر ني
 سه از ايران سياسي ي صحنه در حاضر نيروهاي كه گويد مي ي انگلستان، خارجه
از  «متشكل  باشد توده حزب كه سوم بخش ...«: اند تركيب شده بخش

 آرمان و هدف«از  و »اند كشيده ستم و جور سابق رژيم در كه روشنفكراني
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 .Azimi, F (».اند گرفته را متفقين با كاري هم وجانب كنند مي دفاع غربي هاي دموكراسي

Iran: the crisis of democracy 1941-1953   ,London, I.B.Tauris, 1989, p 40-41  (  
ي مرکزي حزب  و کميته استاليننمود  گونه با ره چه  حاال که دانستيم حزب توده      

کمونيست آذربايجان شوروي و به دست ماموران امنيتي روسيه تزاري جديد، ساخته و 
و باقر امامي ، آلبرت سهرابيان، يوسف افتخاريپرداخته شد، اکنون به نظرات 
پردازيم  اند، مي در مورد تشکيل حزب توده بيان داشته ديگران را که در خاطرات خود

از   من از نخستين كساني بودم كه پس«: که بسيار آموزنده براي جوانان امروز است
نامه و  از مشاهده وضع حزب و مرام  بالفاصله پس. آزاد شدم حزب توده از زندان  تاسيس

ات و مخالفت خود را با آن جداگانه مالق نوشينو  روستا، اسكندريكميته مركزي با 
خواستيم  ما هم با اين شكل حزب موافق نيستيم و مي«گفتند؛ " ها صريحا آن. ابراز داشتم

ها عمل  موافق نبودند و ما طبق دستور آن حزبي انقالبي تشكيل دهيم ولي رفقاي شوروي
  )خاطرات آلبرت سهرابيان( ».كرديم

از زندان بندرعباس  ۱۳۲۰در شهريور  سال زندان، ۱۳بعد از يوسف افتخاري       
شوند و هنگامي که وارد تهران  آزاد مي] اهل کرمانشاه[روشنو  زاده عليهمراه با 

خانه به  حضور يک مهمان در تهران، سه را امين«: تشکيل شده است  شوند، حزب توده مي
نه من و نه  پول دارد و زاده عليحاال نه . جا منزل کرديم اسم روشن يا گلشن بود در آن

پول در يک  سه نفر آدم بي. ها تمام مندرس شده بود بعد از سيزده سال لباس. روشن
حتا . گانه کرده بود چيز بي سيزده سال زندان ما را از همه. خانه و بالتکليف بوديم مهمان

ديگران آمدند و ما را پيدا . شناختيم در تهران هم جايي را بلد نبوديم و کسي را نمي
رسي نداشتيم که بتوانند  چون وضع بسيار بدي داشتيم و به خانواده هم دست .کردند

را به اتهام  رضا روستا. بود ۸۹رضا روستانخستين کسي که به ديدن ما آمد . کمک بکنند
                                                 

رضا روستا در سال «: است در مورد رضا روستا از زبان ياران خودش بخوانيم جا الزم اما اين -  ۸۹
ين کتاب يي درباره نهضت کارگري نوشته بود و کسي نمانده بود که اسمش در ا ، جزوه۱۹۶۶
هايي که در نهضت ما هيچ محلي از اعراب نداشتند، ولي نزد روستا عزيز بودند،  حتا اسم آن. نيايد
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چون جزو محصلين . شناختم جاسوسي گرفته بودند و من او را از مسکو و زندان مي
گفتيم براي . ه موقع رسيديد شانس آورديدآمد سراغ ما و گفت خوب ب. بود ۹۰کوتيو

گفتم شما با چه کساني . ايم به نام حزب توده که ما حزبي تشکيل داده چه؟ گفت براي اين
گفتم چرا اين کار را . ۹۱سليمان ميرزااين کار را کرديد؟ گفت با همراهي شازده 

                                                                                                                 
اما از . زيرا کافي بود که کسي حرف او را گوش کرده و از او تملق بگويد. ذکر شده بود

مي اشخاصي که در اتحاديه زحمت کشيده و کار کرده و اساس اتحاديه را گذاشته بودند، اس
اين جزوه را . از خودش تعريف کرده بود" ارزش و در آن دائما خود کتابش نيز بي. نياورده بود

مقامات [باال«نه کامبخش و نه روستا جرات نداشتند برخالف . ... خواند» روستانامه«شود  مي
مورد رفتار  اردشير آوانسيان در) ۴۸:خاطرات اردشير آوانسيان از حزب توده ايران( »اقدام کنند] شوروي

هاي رانده را دور خود  گي رضا روستا بود که آدم اين کار هميشه«: گويد و کردار رضا روستا مي
گفت  روستا هم که حالش معلوم بود اگر کسي به او تملق مي. داد ها ميدان مي جمع و به آن

ا از خوب عقل و منطق هم در کارش نبود، تا آدم بد ر. جور مساعدت کند  حاضر بود به او همه
صفر نوعي از حزب . را او به حزب توده آورد] مدير روزنامه مردم[صفر نوعي . تشخيص بدهد

در معاشرت فهميدم که او آدم منطقي و جدي «) ۵۵ص:پيشين(».کمونيست ايران اخراج شده بود
. بودگونه آدمي  بعدها بهتر فهميدم که روستا در سياست چه. ها فهميدند اين را بعدها خيلي. نيست

هپو، غير دقيق، زن باز، تا بخواهي پرخور  که آدمي بود نامنظم، کم عقل، احمق، هپلي خالصه اين
ها افزوده شد و به تخريب حزب توده  پرستي نيز به آن طلبي و تملق فرهنگ که بعدها رياست و بي

 ) ۶۱:پيشين( ».منتهي گرديد
 معروف به کوتيو» زحمتکشان شرق دانشگاه کمونيستي«- ۹۰
فکر  در زمان انقالب مشروطيت که خود را روشن] سليمان ميرزا اسکندري[ ي قاجار زاده شاه - ۹۱

. داشته است  دانسته، با سفارت شوروي در تهران رابطه ي مي گرايانه انقالبي و داراي تمايالت چپ
ان بين تقسيم اير[، ۱۹۰۷، بين انگليس و شوروي و زنده کردن، قرارداد ۱۹۲۱با بستن قرارداد 
بورژوازي ملي «ي  شود و به عنوان نماينده متولد مي» ضدامپرياليست«، رضاخان ]انگليس و روسيه

گردد که  در چنين شرايطي به سليمان ميرزا اسکندري توصيه مي. شود ايران معرفي مي» و مترقي
ناري اما بعد از برک. کند وارد کابينه رضاخان شود و پست اهدايي وزارت فرهنگ را اشغال 
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آمدند و يک  ها هم مي گذاشتيد آن مي. ي کثيري زنداني و تبعيدند کرديد؟ چون عده
ي ايران چه فکري بايد کرد؟  بينيم راجع به آينده داديم که به يي تشکيل مي مجلس مشاوره
رفقا دستور دادند و ما .) بود استالينمنظورش از رفقا . (اند گفت رفقا گفته. عجله کرديد

ما  گفتم نه اين براي. به موقع آمديد و بياييد با هم کار کنيم. خوب است. هم اجرا کرديم
آن هم بدون حضور . مناسب نيست که بياييم به امر مامورين خارجه حزبي تشکيل بدهيم

کار ملت ايران دو نفر بنشينيم و يکي يکي مردم را جمع بکنيم، اين صحيح نيست و شما 
خالي رفت و  روستا دست. کاره نيستيم از ما دوري کنيد، چون ما اين. کرديد غلطي
پوليم، چرا اين کار  تلخ شد و گفت در اين موقع که ما بييک خرده اوقاتش  زاده علي

اگر آدم گفتم نه . کنيم کنيم و چه کار نمي رفتيم تا ببينيم چه کار مي را کردي؟ حاال مي
  .تواند مثل تجارت از اختالس بيرون بيايد در سياست ننگين بشود ديگر نمي

اين بود که در اتحاد جماهير  ادآز]عبدالقدير[و  روستا] رضا[تعجب دوم من از پيشنهاد «

                                                                                                                 
وگو با اردشير آوانسيان، شرکت خود در  زاده قاجار، در گفت ، شاه۱۳۲۰رضاخان و در شهريور 

ها وارد  داند زيرا که به پيشنهاد شوروي تقصير مي برد و خود را بي کابينه رضاخان را زير سوال مي
ب مردم را بايستي جوا واهللا هنوز که هنوز است من مي«او گفته است ! کابينه رضاخان شده است

سليمان ميرزا پدر ...».بود] شوروي[من اگر وارد کابينه رضاخان شدم بنا به پيشنهاد رفقا. بدهم
] قبل از شرکت حزب توده در دولت قوام[واقعي حزب توده، به قول آوانسيان به درخواست شاه،

زند که  هم مياندازد و آن را به  کند و در چاي سليمان ميرزا قند مي با محمدرضاشاه مالقات مي
به گفته اردشير آوانسيان سليمان ميرزا در مالقات . گذارند آن را به حساب اقتدار حزب توده مي

پس چرا در کابينه او شرکت کرديد؟ [مخالف پدرتان رضاشاه بودم " من شخصا«: با شاه گفته بود
اما چون من . مبا خود شما هم مخالف هست" و شخصا.] گفتند" رفقا"خودت اختيار نداشتي، چون 

عضو حزب توده هستم و در برنامه حزب از مشروطه ايران پشتيباني شده و شاه هم جزو مشروطه 
من دموکرات و «بعد شاه هم گفته بود که . کنم من با شما مخالفت نمي  بنابراين. باشد مي

» .دار رنجبر هستم کشان هستم و مانند حزب شما طرف دار زحمت سوسياليست هستم، من طرف
 )۷۵-۷۳:خاطرات اردشير آوانسيان از حزب توده ايران(»از اين قبيل چيزها
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ها در  گونه اين الملل کمونيستي و سنديکاي جهاني را منحل کردند چه شوروي که بين
چون . اين خيلي جاي تعجب بود و باورکردني هم نبود. خواهند تشکيالت بدهند ايران مي

به وجود کاري انگليس و آمريکا نياز داشت و اگر تشکيالتي را در ايران  اين کار به هم
در صدد برآمديم و . توانستند جلوگيري بکنند ها مي خورد و آن ها بر مي آوردند به آن مي

چون در آن زمان در ايران . دهند ها اين کار را انجام مي معلوم شد که با نظر خود انگليسي
داران زيادي داشت و انگليس و شوروي در صدد برآمدند يک تشکيالتي  فاشيسم طرف
اين . اورند که مردماني که دنبال ماجرا هستند، بروند توي آن تشکيالتبه وجود بي

ها حزب  از طرف انگليسيو  ها حزب توده از طرف روستشکيالت عبارت بود 
کارمند شرکت نفت به وجود  خان فاتح مصطفاي  حزب همراهان به وسيله. همراهان

بود ] تبعيد[در ساوه  روستا .و روستا ميرزا سليماني  آمده بود و حزب توده هم به وسيله
ها هم راهنمايي  رسي پيدا کرد و آن ها دست و چون زودتر به تهران رسيده بود به روس

توانستند در چنين موقعيتي که خودشان در  ها نمي براي ما روشن بود که شوروي. کردند
" تماماالملل کمونيستي جهاني را منحل کرده بودند و رهبران آن را هم  خطر بودند، بين

يي تشکيل بدهند و به خواهند  کشته بودند و اين کار را به تنهايي انجام داده و حزب توده
  ».قدرت را دست به گيرند

خليل و ... ، چي عتيقهنفر مانند  ۵۳البته در آن زمان تعدادي از همان افراد «      
مرا در  خليل ملکييک روز . به تشکيل اين حزب خوش بين نبودند ملکي

گفتم خوب کاري . ام و نادم هم نيستم ابان ديد و گفت به حزب توده نرفتهخي
بعد که کار حزب . حزب توده حزبي نيست که اساس درستي داشته باشد. کردي

ها  گوي آن جا سر در آورد و حتا سخن هم از آنخليل ملکي رونق گرفت ديدم 
فرستادم و  مي ها يي از کارگرها را به جلسات آن من محرمانه عده. شده بود
فهميدند و  مي" فورا. توانستند پاسخ بدهند ها نمي کردند که آن هايي مي پرسش

- ۶۸-۶۷:خاطرات دوران سپري شده:يوسف افتخاري(».ها از رفقاي افتخاري هستند گفتند اين مي
۶۹(  
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هم يکي از رهبران جنبش باقر امامي شود و  حزب توده تشکيل مي ۱۳۲۰مهر  ۷در       
 امامياز " اسکندري، بعدا سليمان ميرزا. پيوندد ايران به آن نمي  ارگرانمستقل ک

يک کمونيست حق ندارد «:خواست که به حزب توده ملحق شود اما او نپذيرفت و گفت
. حزب توده يک حزب خرده بورژازي است. ... وارد يک حزب غير کمونيست شود

که باند  حزب نيست، بل" ع و اصالالمناف تشکيل شده است از تمام طبقات متضاد و مختلف
حزب بايد از عناصر روشنفکر طبقه کارگر تشکيل شود و پايه حزب . و گروه است

ريزي کند تا بتواند انقالب سوسياليستي را رهبري کرده و آن را به  کمونيست را محکم پي
  ».کمونيسم برساند

در سال  يانوريک«:گويد مي ايرج اسکندريدر گفتگو با  بابک امير خسروي      
، به پاريس آمد، براي شرکت در جشن اومانيته، يک شخصي کاريکاتوري کشيده ۱۹۷۷

آورند آن را  بود که دکل نفتي بود و باالي سر آن هم تاجي گذاشته بود و مردم هجوم مي
دانستيم که حزب توده با شعار سرنگوني مخالف است،  منتها چون ما مي. واژگون کنند
ري نشان داديم که تاج را چه بکنيم، آيا آن را بگذاريم يا نه؟ کيانوري آن را به کيانو

آن وقت . گفتيم باالخره مبارزه است. خواند قدري فکر کرد و گفت با سياست حزب نمي
برنامه حزب توده چاپ شده بود، گفتم خوب سرنگوني رژيم شاه و سلطنت که در برنامه 

روم  مي] آلمان شرقي[من به اليپزيک جوابش جالب است، گفت . حزب انعکاس داشت
در همان موقعي بود که هويدا نخست وزير، . گويم کنم و نتيجه را مي جا تلفن مي و از آن

ها  جا با شوروي گفت ببينم نتيجه مذاکرات چه خواهد بود؟ اگر در آن. به مسکو رفته بود
اگر توافق کردند، آن برخورد پيدا کردند و مذاکرات به جايي نرسيد، تاج را بگذاريد و 

  )۲۴: خاطرات ايرج اسکندري(»!را نگذاريد
که در هنگام تشکيل حزب توده در بندرعباس زنداني تبعيدي  اردشير آوانسيان      

او . آيد ي مرکزي در مي توسط موسسين حزب توده، به عضويت کميته" بوده است، غيابا
هايي در مورد تشکيل حزب توده بيان  بعد از آزادي و مراجعه به تهران ابتدا آه و ناله

دارد که گويا با تشکيل حزب توده مخالف است و معتقد است که بايد حزب  مي
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گيرد که در درون  سپس تصميم مي. شود اما با او مخالفت مي. کمونيست تشکيل شود
حزب «حزب توده يک گروه کمونيستي تشکيل دهد و به تدريج حزب توده را تبديل به 

ي باال فهميدند گوش او را گرفتند و به او حالي »رفقا«اما وقتي که . کند »!کمونيست
کند که با نام  سپس او اعالم مي. خارج نشود» رفقا«کردند تا از خط تعيين شده توسط 

براي » کمونيست«براي اين حزب مخالفتي ندارد و نيز موافق اين است که از نام » توده«
  :دانند مي! يي در حزب توده خود را کمونيست هاما عد. تشکيل حزب استفاده نشود

 عباس ميرزا. عجيبي بود شتر گاو پلنگکميته مرکزي حزب توده آن روزي ما، «      
او  ايرج اسکندري. آدم اجتماعي نبود" باز، وزيرمآب، شارالتان و اصال کسي بود حقه

عباس که  در صورتي. را در کميته مرکزي قالب کرده بود» دايي جانش«را يعني 
. آدمي نبود که عضو حزب دموکراتي باشد چه رسد به حزب مارکسيستي اسکندري

مرد حزبي نبود و عضويت هيچ حزبي را " اصال. که داستانش خواهد آمددکتر يزدي 
ناگهان اين آدم نه فقط عضو کميته مرکزي . نداشته تا چه رسد به حزب مارکسيستي

اين ديگر نهايت هرج و مرج و . م شده بودکه عضو مرکز کمونيستي ه حزب توده بل
اين کار در اثر دوستي ايرج با او بوده که بدون تعقل دوست خود . گي بوده است آشفته

 ايرجاما روستا احمقانه اين نوع پيشنهادات . دکتر يزدي را وارد کميته مرکزي کرده بود
خانه » سگ و گربه«حاال چون دکتر يزدي وارد شده، پس او حق دارد . کرد را قبول مي

را نيز وارد حزب و  محمد يزدي. خودش را نيز وارد حزب و حتا کميته مرکزي بکند
باز خدا پدرش را بيامورزد که او را عضو مرکز . کميته مرکزي حزب توده کرده بودند

ام بعد از  وقت با او تماسي نداشته اين محمد يزدي که من هيچ. کمونيستي نکرده بودند
چون  وم شد کارمند معمولي يکي از ادارات دولتي و آدم دزدي بوده و همتحقيقات معل

ديگر معلوم است که عاقبت چنين . کسي را آورده و عضو کميته مرکزي کرده بودند
  ».حزب يا رهبري به کجا خواهد انجاميد

او را مسخره   يي بود و همه چاره و ساده که آدم بسيار بي ابوالقاسم موسوي«      
او مرد بدي نبود ولي عقل درست و حسابي . ند وارد کميته مرکزي کرده بودندکرد مي
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خواست  يي مي اين همان کسي بود که با عده. ... دست و پايي بود نداشت و آدم بي
رضاشاه را بکُشد و رئيس جمهور بشود و کارش چنان احمقانه بود که خود رضاشاه نيز او 

تري  اگر او و کارهايش جنبه جدي. اش نزده بود رو دست به ترکيب را شناخته و از اين
   )۶۲-۶۱:خاطرات اردشير آوانسيان از حزب توده ايران(» .اعدامش کرده بودند" داشت جدا

نزديک به هشتاد سال . اين چنين بود که  فاسدترين حزبي پا به عرصه ايران گذاشت      
ور آن استالينيسم بوده و هست يي که آبشخ  هاي ضد سوسياليستي است، که افکار و انديشه

کند تا از درون آن را به  را در جنبش سوسياليستي ايران، حتا هم اکنون، دارد تزريق مي
هنوز که هنوز است بسياري به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه . فساد و نابودي کشاند

نيستند،  اند و قادر شده  گرفتار فرهنگ بورژوارفرميستي منتج از استالينيسم حزب توده
گان، که ناشي از  گرفته شده مرده چرا که افکار به عاريت. گريبان خود را از آن رها سازند

! کند گان امروزي سنگيني مي بر مغز زنده  تفکر و انديشه استالينيسم حزب توده است
گرفتار بوده   جنبش مستقل کارگري تاريخ معاصر ايران در چنگال اختاپوسي حزب توده

يي الزم دارد تا بتوانند خود را از نفوذ  هاي آگاه و رزمنده ف افتخارييوسو هست، 
  .رها سازند  استالينيسم و مائويسم منتج از حزب توده
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