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  مترجم ۀمقدم

تعداد قابل برای  اً بیانیھ ای را رویدست گرفتم کھ در احوال کنونی تقریب ۀمین سالروز انقالب کبیر اکتوبر ترجم ٩٣بھ پیشواز 

روشنفکرانی کھ سنگ دفاع از حقوق انسان زحمتکش را ھنوز ھم بھ سینھ نیروھای مترقی و ، کمونیستھا، چپی ھا ۀمالحظ

فراموشی سپرده شده و یا آنقدر از مد افتاده کھ دیگر ھیچ کسی حاضر نیست دوباره روی آن مکث نموده از یا بھ ، میکوبند

این روشن است کھ گاھگاھی آنقدر مسایل مبرم روز ھمھ را بخود مشغول . بعدی بیاموزد ۀدرسھای آن برای پیشبرد مبارز

لذا خطر آن وجود دارد کھ نسل . ابھایش در شلف ھا خاک مینشیندمیسازد کھ پس خوانده گی ھای تاریخی از یاد میرود و روی کت

  . بیخبر باقی بمانندحتا ھای بعدی آز آن بحیث تجارب بشری کمتر استفاده نمایند و 

  رویزیونیزم چی است؟. تشکیل میدھد کھ امروزه بھ دید ھمگانی تبدیل شده است رویزیونیزمموضوع مورد بحث این بیانیھ را 

مورد سوال قرار ، ارزیابی دوباره، برای بازنگریتالشی را گویند کھ ) التینی رویدیره بمفھوم بازنگری ۀاز کلم(رویزیونیزم 

در ادبیات . سیاسی و یا علمی انجام میشود، در عرصھ ھای تاریخی ۀقبول شد و مواضع عمومی دانشدادن و تغییر مفھوم 

یعنی گذار ، رد و در بعضی موارد رفورمیزم را نیز معادل آن پنداشتھ اندمارکسیستی استفاده ازین اصطالح ریشھ ای تاریخی دا

آنچھ در روزگار ما بھ آزمایش گرفتھ شده و بعد از ، رفورم ھا بجای انقالبھای اجتماعیاز سرمایھ داری بھ سوسیالیزم از طریق 

کشورھای سوسیالیستی مبدل گشتھ سقوط سوسیالیزم دولتی و حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ سیاست روز سایر احزاب و 

اخیر موفقیت چشمگیر  مھرنیز  کارگر و زحمتکش و احزاب پیشتاز آن ۀتباه کن در مواضع طبق ۀترویج سراسری این پدید. است

و در صفوف اثربخش ترین حزب  سرمایھ داری در سراسر جھان از برکت ھمین رویزیونیزم در عمده ترین کشور سوسیالیستی

  . ی شوروی را بر جبین داردیعن، کمونسیت

تنھا بررسی آثار نشرشده از جانب احزاب مترقی . مثالھای فراوانی وجود دارنداثبات رویزیونیزم تشریح و در روزگار ما برای 

تفکر و عملکرد در میان احزاب زحمتکشان در تمام  ۀشیواین  ۀو کمونیستی در سی سال اخیر بیانگر بسط و ترویج بیسابق

مترقی بھ بزرگترین رویزیونیست ھا مبدل گشتند و آشکار از رده ھای  ۀبھترین مبارزین و تیوریسن ھای اندیش. کشورھا میباشد

ًمین عدالت بھ سوی سرمایھ داری رجوع کردند و این عملکرد خودرا نیز با  ً مبارزه برای تا تاریک  ۀیا آن گوش استفاده ازینسو

خطر بزرگی کھ امروز نسل جوان را تھدید میکند بیگانگی کامل و دوری جستن از . احزاب مترقی برائت دادند تاریخ مبارزات

متوجھ میشویم کھ ، سرمایھ اینرا بخوبی میداند و اگر اندکی تعمق نماییم. دشوار برای تامین حقوق زحمتکشان است ۀمبارز

و عقاید مارکسیستی اصیل  بورژوازی روی ھمین محور دور ساختن ھرچھ بیشتر نسل جوان از سیاستسرمایھ گذاری اصلی 

تحت تاثیر قوی تبلیغات بورژوازی و شیوه ھای ایجاد تنفر از ، امروز ھر جوان مکتبی کھ تازه پا بھ جھان عقاید میگذارد. است

کج بحثی و عدم . ل میکنندمحو است بھ آدرس کمونیزم بد و رد سیاست و بخصوص اندیشھ ھای کمونیستی ھر آنچھ منفی و

از . قناعت در صحبت ھای سیاسی در میان جوانان از جانب معلمین مکاتب حتی در صنوف پایین نھم و دھم ارکستر میشود

لویزیون و ت، راجع بھ کمونیزم چی فکر میکنی؟ در حالی کھ تمام آگاھی این جوانھا از ورای مطبوعات: شاگردان پرسیده میشود

وسایل اطالعات جمعی سرمایھ داری کھ درآن از بام تا شام بھ کرات آموزه ھای مترقی بھ باد انتقاد گرفتھ میشود شکل گرفتھ 

کسی میگوید کمونیزم خوب نظام است اما مشکل و غیر قابل ، کسی میگوید کمونیزم آخرین چیزیست کھ من میخواھم. است

وسایل خوشگذرانی و تخیل برای  اً مسلکی خویش دارند و بعد ۀوز بیشتر نگرانی در مورد آیندجوانان امر. تطبیق و ازین قبیل

تبلیغ میشود کھ سیاستمدار برایشان از آوان جوانی . پولدار شدن و رسیدن بھ زنده گی لوکس و پربرق آنھا را مشغول میسازد
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انسانھای فعال در زنده گی مبدل  ۀعملکرد روزمر ۀاین موضعگیری بعدھا بھ شیو. سیاست میکند و من کار خود را میکنم

در صد رییس جمھور  ۵٧نیکوال سرکوزی را مردم فرانسھ با آرای . میگردد کھ در ھنگام رای گیری ھا انعکاس بھتر مییابد

ًمین منافع    . »دوستان ثروتمند خویش«خویش مقرر نمودند و از ھمان روز اول او دیگر کاری ندارد بجز تا

این جزییات بخاطری داخل شدم کھ نیروھای چپ و احزاب مترقی بخاطر عدم اطمینان کامل بھ برحق بودن ایدیولوژی من بھ 

بلکھ ، رفورمھای پیشنھادی بورژوازی بسنده میکنندتنھا بھ  فا نمیکنند و در کارزار مبارزه نھخود نقش خود را بھ درستی ای

ست کھ سالھا مان کمونیزم اروپایی و رویزیونیزمیاین ھ. وف زنده گی خود اندزحمتکشان را بحال خودشان تنھا رھا نموده مصر

  . احزاب مترقی از آن رنج برده و متضرر شده اند

جوانان را آگاھی  اً بدین لحاظ اگر ما کتابھای سابق را دوباره مرور نکنیم و با استفاده از حقایق تاریخی و فاکتھا اول خود و بعد

بیایید حرفھای را کھ امروز خریداری . ن خساره در جامعھ برای نسل ھای بعدی خیلی گران خواھد بودالزم نبخشیم جبران ای

. الترناتیف سرمایھ داری برای بشریت درست از آب درنیامد. ندارد و کھنھ پنداشتھ میشود یکبار دیگر بشنویم و بھ تحلیل بگیریم

مترقی بدست خود مواضع و دستاورد ھای با خون و عرق و بمشکل بدست احزاب . طرد گذشتھ ناکامی در آینده را در قبال دارد

این مبرھن . بھ سببی کھ از مبارزه خستھ شده و راه ھای سھل تری را جستجو کردند، زحمتکشتان را بھ سرمایھ تقدیم کردند ۀآمد

  . نمایدآنرا منھدم  شف خودنھ رویزیونیزم کھ از بنیاد و از صفو، است کھ اندیشھ بھ تغییرات جدی مثبت ضرورت دارد

این نوع  ۀمطالع. خویش درین کارزار سخت گذار و مملو از قربانی ضرورت داریم ۀاز دیدگاه روانی ھر کدام ما بھ تقویت روحی

  . یاری خواھند کرد اً دیدگاه ھا ما را حتم

  .اکتوبر دوھزار و دھم میالدی، سویس
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  یدر سقوط اتحاد شورو چفشدر مورد نقش ستالین و سهم رویزیونیزم خرو

  

  ،٢٠٠٤سخنرانی سال ، کورت گوسوایلر

  خوږمن. و :برگردان بھ دری

  

پی خواھد داشت؟ یک دوره  چی عواقبی در، اگر سرمایھ موفق بھ شکست کشور شورا ھا گردد«

کارگر  ۀطبق. ارتجاع بر کشور ھای سرمایھ داری و کشورھای تحت استعمار سایھ خواھد افگند سیاه

آثار ( »! مواضع کمونیزم از بین خواھند رفت، و خلقھای تحت ستم زیر فشار قرار خواھند گرفت

  )٢٩ ۀصفح، جلد نھم، ستالین

از برکت مادرم و ھمسر ، یعنی وقتی دھسال بیشم نبود، سیاسی آغاز نمودم تفکراز آنزمانیکھ من بھ 

روی برای من کشور اتحاد شو، بودندعضو حزب کمونسیت آلمان  ١٩٢٧کھ ھردو از سال ، دومش

باالی شوروی و  من این اعتماد، با گذشت زمان اما، تمام کمونیستھا بود رویا ھا و محل تجمع

  . نماند دوری ما آزمایش ھا و ناباوری ھا ۀرھبران آن از حیط

. مسکو بود ۀمخفی کمونیستی جوانان آلمان ھمان محکم اولین آزمون برای من و رفقایم در سازمان

تسکیزم پیوستھ وبھ تر ناخودآگاهکھ ، داشتیم ما سازمانبا یکی از فعالین بحث ھای ما در آنزمان نیز 

نطوری بیان مینمود کھ اعاده حقوق محکومین آن دوران ھما ۀدر بار نظرات خود را بی پرده و بود

و  »ھارفورمیست«ف در مورد ورباچگ – خروشچف قضاوت و موضعگیری ھای امروز نیز

ی حلقات کمونیستی آن دوران و کمونیست ھای معاصر کھ دراین اواخر تحت نام ھای  »بازسازھا«

 اً آن دوران طبع ۀافراد محکوم شد یعنی، دمیدھن افاده، ری را تشکیل نموده اندمختلف احزاب دیگ

  . میشدند ستالین باید مجازاتمطلق العنانی بیگناھانی بوده اند کھ محض بخاطر ضدیت با 

و  کھ در مورد ستالین ھشدار میداد لنین را ۀدوران نیز ھمان وصیت نامتسکیست در آن وآن جوان تر

  . مینمود یادآوری، میگردد کرات بھ آن اشارهبھ  امروزه
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موضعگیریھای  بر اساس تحلیلولی ، آنھمھ مسایل را نداشتیم بررسیما در آن روزگار امکانات  اً طبع

دالیل موجھ کم از کم میتوانستیم خود را قناعت دھیم  ۀفاشیزم بمثاب در برابر اتحاد شوروی و ستالین

  . کھ باور ما نسبت بھ شوروی و ستالین برحق بود

آغاز  ۀنشان این. اجرا شدمردمی ھسپانیھ  ۀبرضد دولت جبھ کودتای فرانکو ١٩٣۶در تابستان سال 

ک دولت فاشیستی در ھسپانیھ بود نفع استقرار ییتالیا بھ موسولینی ا فاشیستی آلمان و ھایدولت ۀمداخل

بدین ترتیب موضعگیری در . یک جنگ بزرگ شناختھ میشد ۀن شدپال در حقیقت پیش شرط قبالً  و

احزاب و شخصیت ھای مستقل در برابر ، مورد جنگ در ھسپانیھ بھ سنگ محک موضعگیری دولتھا

بود کھ  سرتاسر جھانیک دولت در  تنھا، طوریکھ بھ ھمگان معلوم است. فاشیزم مبدل گردید

 ۀموسولینی کمک میکرد و آن نھ دولت جبھ –جمھوری ھسپانیھ را در دفاع بر ضد مھاجمان ھیتلری 

بر اساس  بیشتر ھمھاینھا . آمریکا ۀنھ ھم ایاالت متحدنھ انگلیس و ، ھمسایھ فرانسھ بودمردمی کشور 

تلر و موسولینی را در سرکوب جمھوری ھسپانیھ ھی، فرانکو عدم مداخلھ در حقیقت ۀسیاست ریاکاران

  . دندیاری میرسان

اتحاد . ی ھسپانیھ شتافتبکمک مردم و داوطلبان انتربریگادھا سربازتنھا اتحاد شوروی با اسلحھ و 

ما را خدشھ دار اعتماد  ارتباطھمان کاری را انجام داد کھ ما از وی توقع داشتیم و بدین  اً شوروی دقیق

  . نساخت

زمانی کھ قرارداد عدم تجاوز میان اتحاد شوروی و آلمان ، ١٩٣٩دومین آزمایش در ماه آگست سال 

ً شد  RAD –جلب شدم و در یک الگر  من در آنزمان بخدمت کار اجباری. بود، ھیتلری امضا

کھ از  بود مربوط دستگاه اداری ناسیونال سوسیالیست ھیتلری مرجعی، رایش مخفف خدمت کار(

در . میفرستاد، دفاعی معموالً ، جوانان را برای مدت شش ماه بھ کار اجباری ١٩٤۵الی  ١٩٣٣سال 

اقتصاد و سیستم و بخش عمده ای از  را نیز جلب کردجوانان اناث  RAD، آغاز جنگ جھانی دوم

در  )مترجم. تکیھ بر ویکی پدیا. ھا را در آلمان نازی تشکیل میدادتربیت کاری ناسیونال سوسیالیست

 بخش اعظم کارگران از اھالی پومرن بودند کھ اگر نازی نبودند بھ. پومرن اعزام گردیدممحلی بنام 

ما یک جوان دیگری از برلین بود کھ او نیز از  ۀدر دست. یچ وجھ افراد آگاه ضد ھیتلری نیز نبودندھ

ماه  ھایروزاز  یدر یک. یمرنگتھ بود و ما بزودی دریافتیم کھ از یک ی برخاسیک فامیل کمونیست

ی را ر ھفتھ پدرش برای دیدار او آمده بود و موضوع غیر قابل باورروز آخآگست او حکایت کرد کھ 

میان اتحاد شوروی و آلمان  یقرارداد، وی ۀبگفت، در ھمان روزھای نزدیک :بود برایش اطالع داده
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ً خواھد گردید پدرش از کجا اینکھ این اطالع را . آن عیار نماید مطابقخود را باییستی کھ او  امضا

  . دنکر اءبدست آورده بود افش

ولی بتاریخ . تعبیر نمودم و نظرم را بھ دوستم نیز بازگو کردم اطالع غیر دقیقمن آنرا بشکل یک 

اتحاد شوروی با آلمان ھیتلری قرارداد عدم تجاوز بر . ست برای تردید ما جای باقی نماندآگ ٢٣

بھ نمایش یک اتحاد برضد قدرت ھای غربی  ۀمطبوعات نازی آنرا بمثاب! یکدیگر را امضا نمود

  میتوانستیم بگیریم؟ یانتباھ واقع شده بود چی چھما از آن. گذاشت

 خصوصیتبرای ھردوی ما مھمتر از ھمھ شکل بیان مواد قرارداد در مورد عدم تجاوز دوجانبھ و 

آنچھ مارا بیشتر آرامش . یمالعھ میدادو ما باید آنرا تحت مط ط ھای کرداز آن استنبامیشد کھ ، بود آن

در جستجوی دالیلی کھ . قرارداد خالف توقع ما چیزی وجود نداشت ۀمیبخشید اینبود کھ در ھیچ ماد

کھ اتحاد  اندیشھ با ھم ھمنظر بودیم میداشت ما بھ ایناتحاد شوروی را بھ امضای چنین قراردادی وا

قرارداد مونشن درمیان نیروھای غربی و  وسیلھ از خطر ایجاد یک پکت دیگری معادل بدینشوروی 

ما ھردو بخوبی . جلوگیری میکرد کھ اینبار میتوانست بھ زیان شوروی تمام شود یھیتلرآلمان 

بھ امید ، کھ تشویق نیز میکردندبل، نظامی آلمان نازی را تحمل ساز وبرگمیدانستیم کھ آنھا نھ تنھا 

این قرارداد برای کسب وقت برای . نمایند تحریکتجاوز آلمان را بر ضد شوروی اگر بتوانند  نکھآ

برای ما . برای ما نیز تنھا میتوانست یک سیاست درست باشدامر شوروی بھترین زمینھ بود و این 

ورنھ ما میدانستیم کھ ھدف مھم ، خوب بود ی این سیاست برای کمایی کردن وقتبل :روشن بود کھ

اتحاد  »لشویزیمخطر ب«جنگی ھیتلر و گروپ مالی بورژوازی وی ھمانا از بین بردن  –نظامی 

ھدفش ازین قرارداد بیخطر ساختن عقب ، گرفت ھم قراراگر آلمان برضد غرب  حتا. شوروی بود

  . تری این جنگ را دنبال کند تا در موقع مساعدبود ش خود جبھھ

کھ ھنوز ھم از جانب ، دسمبر ١٧ھمچنان تصرف مناطق شرقی پولند توسط اردوی سرخ در 

زیرپا نمودن خشن حقوق خلقھا  ۀنامنھاد با خشم و صدای بلند بمثاب »سوسیالیست ھای دموکرات«

کھ امروز بھ مجرد  -  از جانب ھمین افراداین اشغال  برحق شمردنتائید و ، مورد نکوھش است

در خصوص چپاول  دولتی بال فاصلھ بھ تطبیق برنامھ ھای سرمایھ رسیدن بھ کرسی ھای لذت بخش

 میپردازند، کھ قبل از رسیدن بھ قدرت بھ آنھا وعده دفاع از منافع شان را داده بودند، رای دھنده گان

جای کھ اردوی سرخ از آن  از یکجانب بخاطریکھ در. دشواری ایجاد نمیکردما درک نیز برای  -
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زیر چکمھ ھای  را محافظت میکرد نیروھای متھاجم نمیتوانستند بھ پیشروی ادامھ دھند و مردم

  . ندلھ کن ی خویشفاشیست

سفید و اوکراین  ۀدر گذشتھ مربوط روسی ی بودند کھزمینھاما میدانستیم کھ این  :ولی ازھمھ مھمتر

، بدون درنظرداشت حقوق خلقھا، پیلسودسکی با جبر و زورانب رژیم از ج ١٩٢٠و در سال  میشدند

نبوغ فکری وی تلقی میکردیم کھ از  ۀبرخورد ستالین را بمثابما . درآمده بودندپولند تحت اشغال 

شوروی سابق  ۀگرفتاری ھای نیروھای امپریالیستی استفاده میکرد تا آنچھ را کھ با جبر از روسی

  . آمیز دوباره بدست آورد گرفتھ شده بود با شیوه ھای صلح

صی تعلیمی گرفتم و بخانھ برای سھ ماه مرخ، نظامی بحیث محصل، ١٩٤٠در اکتوبر سال وقتی من 

آنھا نیز مشابھ با من و ، با رفقای خود از انجمن کمونیستی جوانان آلمان در تماس شدم، برگشتم

درمجموع . بررسی میکردندام وقایع متذکره در باال را تحلیل و  RAD –دوست دوران الگر 

ما نسبت بھ اتحاد شوروی درین دوران بغرنج از ھمان اعتمادی بھره میگرفت کھ از  موضعگیری

نزد ما بوجود آمده در ھمھ موارد اتحاد شوروی  رھبری ھایبعد نسبت بھ سیاست بھ ١٩٣٣سالھای 

بھ ھمان  دریافت خواھد کرد و ما متیقن بودیم کھ دیر یا زود اردو امر حملھ بر اتحاد شوروی را. بود

  . رژیم ھیلتری در آلمان خواھد بود جنگ در حقیقت آغاز سقوطپیمانھ متیقن بودیم کھ این 

  . کھ نشد، ی و رھبری آن خدشھ دار نخواھد شدمعتقد بودیم کھ اعتماد ما بر اتحاد شورو ھمچنان

یعنی آغاز حملھ بر اتحاد " پالن بربروسھ"تحقق  ھمان شد کھ ھیتلر امر ١٩٤١جون سال  ٢١در 

بھ جانب  یعنی روزیکھ، ١٩٤٣مارچ سال  ١٤از ھمان روزھای نخست تا . صادر کردشوروی را 

) م. شرق ۀجبھ( »اوست فلد تسوگس«بطور اجباری شامل قوتھای من ، گذر کردماردوی سرخ 

بھ یک الگر اردوی سرخ یک اسیر جنگی بودم کھ  تسلیمی بھمن بعد از  ھاشوروی برای اً طبع. دمگردی

استخراج در معدن ذغال سنگ  ما کار. زنده گی در آنجا طاقت فرسا بود. کار اجباری سوق شدم

کھنھ در میان گودالھای  با بوتھای معموالً ، برق بود کھ در ھمان حوالی قرار داشت ۀبرای یک فابریک

ی اسرای جنگی شوروبا ولی من میدانستم کھ . ودندده بب کھ بمنظور خشک نمودن معدن حفر کرآ

بھ مرمی بستھ ، زنده می ماند و زخمی میبود کسی معجزه آسااگر . در آلمان چگونھ برخورد میشد

گرسنگی و ، کار از اثرجمعی اسیران شوروی بطور دست، »شتالگس«میدانستم کھ در آلمان در . میشد

بطوری کھ دکتوران شوروی کوشش ، زنده ماندیم آنھا خالفما بر . بھ قتل میرسیدند اً عمد بیماری

  . میکردند کھ زنده گی اسیران جنگی آلمانی را نجات دھند
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ولی ما میدانستیم کھ مردم در قریھ ، غذا در الگر ما چنین بود کھ ھیچگاھی ما بھ سیری نمیرسیدیم

بگمانم زمستان سال ، ر سختشاھد بودیم کھ در یک زمستان بسیا. ھای اطراف ما وضع بھتر نداشتند

در حالی کھ برای ، مردم قریھ در غذای خود پوست درخت را مخلوط کرده بودند، ١٩٤۶بر  ١٩٤۵

  . ھای کنسرو ساخت آمریکا میسر میشدھم گوشت ما در بد ترین شرایط

: اسیر جنگی ما میتوانستیم باالی حرفھای ستالین اعتماد کنیم خالصھ من زنده ماندم زیرا بھ عنوان

بر  »! ھای بین المللی با وی رفتار خواھد شدخود را تسلیم میکند مطابق میثاق سرباز آلمانی کھ«

حتا قواعد بشکلی گاھگاھی این مسئلھ تا حدی پیش میرفت کھ ، محلاز افراد  خالف انتظار برخی

  . انفرادی ترجیحی محروم میشدند تنبیھی افسران از حق برخوردھای مراعات میشدند کھ بعضی از

کورس جبھھ انتی مخفف (من با دیگر رفقایم در کورس مرکزی انتی فا ، بعد از گذشت چند ماه
جھانی بھ ابتکار کمینترن برای اسیران جنگی در اتحاد شوروی  کھ در ھنگام جنگ دوم فاشیستی

در ختم  کورسیستدر تلیتسھ اعزام شدم و ما ده تن ) مترجم. ویکی پدیاتکیھ بر . تدویر گردیده بود

برای مھاجرین مصروف امور تدریس بودند بکار کھ در آنجا  یکورس بصفت اسیستانت ھای معلمین

ین سالھای ا. باقی ماندمدرآنجا ) رھایی من بھ صوب آلمان( ١٩٤٧من تا تابستان سال . گماشتھ شدیم

ی برگذاریرا ما باییستی دانشی را فرا میگرفتیم کھ در امور تدریس و ز، سخت تحصیل ما بود

تاریخ جنبشھای کارگری ، تاریخ روسیھ و اتحاد شوروی، مانند تاریخ آلمان یمضامین سیمینار ھا در

  . لنینیستی بدرد بخور بودند –مارکسیستی  ۀاقتصاد سیاسی و فلسف، آلمان

من گزافھ گویی نمیکنم اگر بگویم ، تحصیل یونیورسیتی بودنداین سالھای کورس انتی فا برای من 

چفگری را شخروزیرا در غیر آن قادر نبودم تا ، از آموختھ ھای آنجا تا ھمیندم من بھره میبرم: کھ

  . درک کنم ازآن خصمانھلنینیزم و انحراف  –خیانت بھ مارکسیزم  ۀبمثاب

مسرت ما میشد  ۀندام میکرد و ھمچنان مایقوی عرض ا ۀچیزی کھ درآنجا برای ما منحیث انگیز

آگاھی ما از آن جریانی کھ چگونھ مردم آلمان را ھیتلر فریب داد تا اتحاد شوروی را عبارت بود از 

مادی و در محو میراث  اً تی فاشیست ھای بوطن عودت کردیم کھ بعدھمچنان ما بصفت ان، نابود کنند

  . یمدبوجود آوریم و نظم جدید ضد فاشیستی را در سراسر آلمان دفاشیزم مدد رسان معنوی

 SEDمن بصفت مسوول منطقوی  ١٩۵۵تا سال  ١٩٤٧بعد از برگشتم بوطن در تابستان سال 

تحت کنترول اتحاد شوروی از اتحاد حزب کمونیست و  ۀکھ در ساح، آلمان سوسیالیستمتحده حزب (
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ایفای وظیفھ ) مترجم، تکیھ بر ویکی پدیا. ایجاد شدشوروی  ۀبھ استشار حزب سوسیالیست آلمان

  . یونیورسیتی ھومبولد آغاز نمودم دکتورای خویش را در ینامزددر ھمانسال پروگرام  اً نمودم و بعد

زمانیکھ من ھنوز کارمند حرفوی در اپرات حزبی منطقوی بودم ستالین ، ١٩۵٣مارچ سال  ۵بتاریخ 

من بارھا بھ سوال ، بود برگذاردر ھنگام مراسم عزاداری وی کھ در برلین و در تمام دنیا . درگذشت

من در آن  »رفت؟خواھیم بعد ازین چھ خواھد شد؟ چطور بھ پیش «: نا امید کننده ای مواجھ شدم کھ

چطور یک مارکسیست میتواند چنین «: جواب میدادم کھ و بھ تعدادی ھم لحظات چنین فکر میکردم

راه ، )م. راه ستالین( د گرفت و راھشر خواھقرا شبجای کسی دیگری اً طبع؟ الی را مطرح کندسو

  »! را دنبال خوھند کرد، لنین

  . و نقش شخصیت را کم بھا داده بودم دم کھ من در جواب خویش برحق نبودهولی بزودی متوجھ ش

میشد؟ برای من در آنزمان ھنوز چیزی را کھ بھ تانی ولی بھ تازه گی میآموختم  این از کجا ناشی

یعنی نقش شخصیت در نظام سوسیالیستی بمراتب بیشتر از نظام سرمایھ داری برجستھ : روشن نبود

 رھبر دولتیحزب و یا در سرمایھ داری ناممکن خواھد بود تا در اثر خیانت یک . و قابل اھمیت است

از راه تضعیف شده و قدم بھ قدم و مرحلھ بھ مرحلھ  یبشکلنظام سرمایھ داری ، خویش ۀبھ طبق

  . یعنی سوسیالیستی بگراید، منحرف شده بسوی یک نظام غیرسرمایھ داری خویش

خیانت آن در اثر سرمایھ داری  )پرسترویکای(و بازسازی در سوسیالیزم چنین یک تضعیف نظام 

آغاز و توسط  خروشچفبلکھ از جانب ، تی آن نھ تنھا ممکنطبقاتی یک حزب و یا رھبر دول

  راز این مسئلھ در چی نھفتھ است؟. گرباچف بھ اجرای موفقانھ درآمد

سرمایداری یک سیستم : بھ فھم خود تبدیل ننموده ایم آنرا ولی، ما میدانیم ۀدر حقیقت ھم دلیلش را

 اً بن، سوسیالیزم در تئوری و عمل یک علم است. ست کھ مردم تحت قوانین آن بسر میبرندخودگردانی

باید  سیاستمدار و اقتصاد دان سوسیالیستیکھ  بدین مفھوم. ساختار آن نیز باید بطور علمی عملی گردد

  . قوانین تکامل جامعھ و قوانین اقتصادی سوسیالیزم را بداند و بر اساس آن سیاست خود را بنا کند

 جریان، و تکامل سرمایھ داری یک جریان آنی و خودبخودی استدرحالی کھ ایجاد : بھ بیان دیگر

  . سازمان یافتھ است آگاھانھ و قبالً  ۀپروس سوسیالیزم یکو تکامل تطبیق 

این بدان معناست کھ کیفیت کار رھبری شخصیت ھای سوسیالیستی در مورد سرنوشت آن نظام در 

  . ددارتعیین کننده خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت ساختمان آن نقش 
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 رگذاری براث ستی وسایل و امکانات مثمرتر دیگرامپریالیاین بدان مفھوم نیز است کھ سیاستمداران 

در اثر نفوذ اجنت ھای . جریانات سیاسی تکاملی کشورھای سوسیالیستی در اختیار دارند تا برعکس

وسط ترویج فساد در رھبری آن امپریالیستی در درون سیستم سوسیالیستی و اپرات رھبری آن و یا ت

تنھا از این در حالیکھ در سیستم سرمایھ داری ، ردیده و حتا از کار باز می ایستداین سیستم فلج گ

  . طریق مبارزات توده ھا میسر است

بھتر  اً واضح البی را در موفقیت سوسیالیزمبورژوازی اھمیت بس بزرگ نقش این شخصیت ھای انق

و انحراف ناپذیر احزاب  صادق، مردمی، مستعد ملحوظ پالن قتل رھبرانبدین . نداز ما میدا

تجزیھ جنبشھای انقالبی و احزاب کمونیستی از داخل و ، کمونیست و جنبشھای ضد امپریالیستی

ھمچنان امید قوی شان در مرگ انقالبیون و رھبران خیلی عالی مردمی و تالش مفرط آنان در اثر 

سازمانھای خدمات  ۀدر سرخط کار روزمر، جانشین آنھا بعد از مرگگذاری بر جریان انتخابات 

کھ  »ھاکبوتر«بدین منظور رھبران احزاب کمونیستی تحت نامھای . فی امپریالیستی قرار داردمخ

کبوتر «گروپ بعدھا . ندبندی شد صنف آنھا مبارزه شود علیھکھ باید  »ھا شاھین«باید ارتقا یابند و 

و آنانی را کھ برضد  »رفورمیستھا«و  »ھا یستانتی ستالین«را کھ باید ارتقا یابند بھ گروپ  »ھا

  . ساختند مثمی »کلھ کانکریتی ھا«و  »ست ھاستالینی«شان مبارزه باید صورت گیرد بھ 

 نبرد برسردر غرب آرزو برین بود کھ شوروی توسط ، در ھمان ھفتھ ھا و روزھای اخیر حیات لنین

آنھا دلیلی برای چنین یک . تضعیف و تخریب گردد باالی جانشین لنین بعد از مرگش قدرت

، کھ تازه چند ماه قبل از انقالب اکتوبر، تروتسکی، لنین ۀچندین سال زیرا حریف، آرزومندی داشتند

انقالبی کھ از جانب بلشویکھا  در جریان، ١٩١٧آگست سال ، حزب بلشویک ۀکنگردر ششمین 

ًت در با کسب عضویت در حزب لنین و جھیدن بود ھ و براه انداختھ شده سازمان یافت ، رھبری آنھیا

ًس حزب بصفت خلف لینین قرار گیرد   . تمام نیروی خود را بخرج داد تا در را

لینینیستی و بدین ترتیب  –پایان حزب مارکسیستی  ۀنقطاین معادل ، اگر او بھ این امر موفق میشد

از  اً شدیدتروتسکی ، برخالف لنین و اکثریت اعضای رھبری حزبطوریکھ . ختم قدرت شورا ھا بود

  . در یک کشور ناممکن است دفاع میکردتنھا کھ پیروزی و ساختمان سوسیالیزم  ایده ای

 »سوسیال دموکرات« در سویس بنامطی یک مقال در اخباریکھ  ١٩١۵لنین اولین بار در سال 

او تحت عنوان . نشرات داشت اظھار کرد کھ انقالب میتواند تنھا در یک کشور نیز بھ پیروزی برسد

راه حل . . . «مستقل  بصفت یک راه برون رفت: در آنجا چنین نوشت »اروپا ۀدولتھای متحد«
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ا یکجھمھ با ھم زیرا در قدم اول با سقوط سوسیالیزم ، درست نخواھد بود »جھان ۀدولتھای متحد«

ناممکن بودن موفقیت سوسیالیزم در یک نادرست  ۀمیتواند نظریاین دوم در قدم د کرد و نسقوط خواھ

رشد نا . بوجود آوردرا با سایر کشورھا  شورک آننادرست چگونگی مناسبات  ۀنظریکشور و 

چنین استنباط میشود  اً بن. قانون حتمی سرمایھ داری است، متجانس و نا ھماھنگ اقتصادی و سیاسی

کلیات ( ». کھ موفقیت سوسیالیزم در چند کشور سرمایھ داری و یا حتا در یک کشور ممکن است

  . )، ٣٤۵ ۀصفح، ٢١جلد ، ١٩۶٠برلین سال ، لنین

یگانھ دلیل تا حدودی مشخص «: نوشت کھ در آن آمده است آن مقالھوتسکی بالفاصلھ بر ضد تر

ذیل  ۀجملھمانا در  »سوسیال دموکرات«سویسی  ۀمتحده در روزنامتاریخی بر ضد راه حل دولت 

قانون حتمی سرمایھ ، رشد نا متجانس و نا ھماھنگ اقتصادی و سیاسی« فرمولبندی شده است کھ

در یک کشور تنھا سوسیال دموکرات از آنجا چنین نتیجھ گرفت کھ پیروزی سوسیالیزم  ». داریست

این نومید کننده خواھد : مقابل این نظریھ چنین برخواست یش درتروتسکی با برداشت خو. ممکن است

کرده انقالبی در مقابل یک اروپای محافظھ کار خود را تثبیت  ۀمثال یک روسی«بود اگر باور کرد کھ 

  . )٨٩ ۀصفح، قسمت اول، جلد سوم، آثار ۀمجموع، تروتسکی( ». بتواند

مثال آنھا را کارگران در  ۀروسیھ امیدوار بودند کھ نمونبعد از پیروزی انقالب اکتوبر تمام انقالبیون 

معلوم شد ، وقتی موج انقالبی فروکش نمود. در آلمان دنبال خواھند کرد کشورھای دیگر بخصوص

تنھا زیست نماید و درین ھنگام بود کھ باید سرمایھ داری  ۀشوروی در بین یک حلق ۀروسی کھ

کشور پھناوری  آنھم، لیزم تنھا در یک کشورزی سوسیادر مورد پیرو ١٩١۵حرفھای لنین در سال 

. قرار گرفتند ھابلشویک ی عمل برایراھنما ۀبمثاب، بود شیک قاره برای خود اً قریبمانند روسیھ کھ ت

خویش مبنی بر ناممکن بودن پیروزی انقالب در تنھا یک کشور  ۀتروتسکی بر نظری، برخالف

اتحاد شوروی محکوم بھ شکست ، پیروزی انقالب جھانیبدون «و اعالن کرد کھ  پافشاری نمود

پیش برده شود و در صورت ضرورت حتی با برچھ ھای  »مرمست«بطور انقالب باید  لذا. است

  . »خواھد خشکید رب انتقال یابد در غیر آن در جوانھاردوی سرخ بھ غ

وری تسلیم طلبانھ ای در حقیقت یک تی »بودنانقالبی « تروتسکی زیر لوح »تیوری انقالب متداوم«

انقالب روسیھ را از انزوا بیرون خواھد ، البتھ نھ بدین زودی ھا، »انقالب جھانی«بود در مورد آنکھ 

 مبارزه بر بلکھ بھر روی ضد انقالبی نیز بود و، این تیوری نھ تنھا ماجراجویانھ و ناموفق بود. کشید

  . خروجی مبارزه برای موجودیت و اسقرار قدرت شوراھا بود ۀیچضد آن در اصل در
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یعنی ، امکان پیروزی سوسیالیزم تنھا در یک کشورمبنی بر لنینی  ۀبھ سبب آنکھ ستالین از نظری

دفاع ، »ناممکن بودن پیروزی سوسیالیزم در یک کشور«، تروتسکی ۀدر مقابل نظری، کشور شوراھا

 آنھا بھ این. را بطرف ستالین توجیھ نمودندآتش نیروی اساسی ش این اخیرالذکر و ھمراھان، میکرد

ستالین نظریھ پرداز پیروزی سوسیالیزم در  اصالً کھ  تصور کنندامروز  یت دست یافتند تا مردمموفق

 استدالل و دفاعبلکھ علت ، نھ تنھا این. نا آگاه باشند تنھا یک کشور است و از تیوری لنین کامالً 

قابل یادآوریست بدین لحاظ درینجا . ستالین ازین تیوری لنینی را نیز از آگاھی مردم پنھان نگھ داشتند

  :نوشتچنین  ١٩٢۶در سال  »در مورد نظریات لنین«تحت عنوان  خود ۀکھ ستالین در مقال

  امکان پیروزی سوسیالیزم در تنھا یک کشور بھ کدام مفھوم است؟«

میتوان کھ تضاد میان پرولتاریا و زارعان را با نیروی داخلی کشور خود ما این بمفھوم آن امکانیست 

بھ قدرت سیاسی و با اتکا بھ پشتیبانی پرولتاریای دیگر رسیدن آن امکانی کھ پرولتاریا با ، خنثی کرد

بدون آنکھ انقالب ، سوسیالیستی در کشور ما استفاده کند ۀآن بنفع پیروزی نھایی جامع کشورھا از

  . در دیگر کشورھا بھ پیروزی رسیده باشد پرولتری قبالً 

ناممکن بودن پیروزی نھایی و کامل سوسیالیزم در تنھا یک کشور بدون پیروزی انقالب در دیگر 

 اً در خصوص مداخلھ و نتیجت کامل تضمین ۀارای عدم امکان کشورھا بکدام مفھوم است؟ این بھ مفھوم

انقالب حد اقل در یکتعداد کشورھا بھ پیروزی  در صورتیکھ، تنظم بورژوازی اس ۀار دوباراستقر

  . )۵٨ ۀصفح، ٨جلد ، آثار ستالین( ». نرسد

در تروتسکی  ۀایدحقانیت اثبات شکست اتحاد شوروی ، م نیستند افرادیکھ تصور میکنندامروزه ک

در قدم اول  آنھا. سوسیالیزم در تنھا یک کشور استپیروزی  ناممکن بودندر مورد مقابل ستالین 

ھنوز یگانھ کشور سوسیالیستی در روی  متوجھ نمیشوند کھ اتحاد شوروی در حالتی از بین نرفت کھ

بلکھ کشورھای سوسیالیستی دیگر و کشورھای دارای سمتگیری سوسیالیستی در تمام ، زمین بود ۀکر

تا ، ١٩۶٠سالھای تا  ١٩٤٨⁄  ٤٩یعنی از سالھای ، جود داشتندقاره ھای دیگر بجز آسترالیا و

یک اتحادی از کشورھای ، مردم چین و البانیا مقاطعھ نمود با جمھوری خروشچفآنزمانیکھ 

امکان  سوالبدین ترتیب . سوسیالیستی را بوجود آورده بودند کھ یک سوم کره زمین را احتوا میکرد

این . ن حل گردیدستالی –پیروزی سوسیالیزم در تنھا یک کشور برضد تیوری تروتسکی و بنفع لنین 

در جوار ابرقدرت جھانخوار فراموش میکنند کھ موجودیت کیوبای سوسیالیستی  افراد ھمچنان کالً 

 ۀت دیگری است بر ضد تیوری مسخراثبا، اتحاد شوروی، آمریکا بعد از شکست بھترین حامی آن

http://www.esalat.org


 در مورد نقش ستالین و سھم رویزیونیزم خروشچف در سقوط اتحاد شوروی

١٢ 

www.esalat.org 

میتوانست درک نتروتسکی . مبنی بر ناممکن بودن پیروزی سوسیالیزم در تنھا یک کشور، تروتسکی

  . دارد در کجاریشھ  انیروی مقاومت انقالب پرولتاریکھ کند 

یعنی بعد از ، حزب ٢٠ ۀبعد از کنگر. او قبل از مرگ لنین مبارزه بر سر قدرت را آغاز کرده بود

سال  ۀمنتشر( ١٩٧٠ در سال. ست اتحاد شوروی از وجود ستالینتھی کردن تاریخ حزب کمونی

تروتسکی از حالت «: این مسئلھ بطور روشن و حقیقی چنین گزارش داده شد) در برلین ١٩٧١

در اثر ناراحتی صحی کھ ، لنین. یا. و، سود برد کھ رھبر حزب طوریبوجود آمده بنفع خویش 

او امیدوار بود کھ . ضد حزب را از سر گرفت داشت از کار کنار رفتھ بود و او مبارزه بر

دشواریھای کشور راه تطبیق پالنھای او را ھموار نموده و او میتواند رھبری کشور را بدست گیرد و 

  . )٤٢٣ ۀصفح( ». نظم سرمایھ داری را مھیا سازد ۀدوبار ۀاعاد ۀراھی را پیش گیرد تا زمین

کھ بشکل نامھ بھ ) ١٩٢٣جنوری  ٤و  ١٩٢٢دسامبر  ٢٣، ٢٤، ٢۵(موصوف بھ یادداشتھای لنین 

، تضادھای درون حزبیدرین یادداشتھا نگرانی لنین از . حزب عنوان شده بود اتکا مینمود ١٣ ۀنگرک

یک  اً و ضمنا. بود کھ میتوانستند باعث انشعاب در حزب شوند، بخصوص در بین ستالین و تروتسکی

، کامنف، زینوفیف، تروتسکی، ستیک مختصری برای اعضای مھم رھبری حزب مانند ستالینکرکتر

  . آنھا بودشخصیت بوخارین و پیاتاکوف ارایھ کرده بود کھ بیانگر نقاط ضعیف و قوی 

تنھا ، یری سیاسی اش ھیچ شکی نداشتدرین میان تنھا کسی بود کھ لنین در مورد موضعگستالین 

او . در ھنگام بررسی تضادھای درون حزبی برجستھ نموده بود تشنوضعف او را در خش ۀنقط

در در میان ما و  نوشتھ بود؟ ستالین خیلی خشن است و این ضعف او ١٩٢٤جنوری سال  ٤بتاریخ 

در سمت منشی عمومی قابل ، میتوان نادیده گرفت کھ در حال حاضر مناسبات میان کمونیست ھا را

کسی دیگری را بجای اگر تا  تعمق نمایندبدین سبب بھ رفقا پیشنھاد مینمایم کھ درمورد . تحمل نمیباشد

، ارای حوصلھ مندی بیشترد »جنرال ستالین«تالین بصفت منشی عمومی برگزینند کھ نسبت بھ س

از  چنین بنظر میرسد کھ این مسئلھ. دمدمی مزاج نباشد، مھذب تر و در مورد رفقا توجھ بیشتر داشتھ

اما بھ باور من از نقطھ نظر آنکھ از انشعاب باید جلوگیری کرد و از نقطھ نظر ، جزییات است

جزئی نھ تنھا چگونگی مناسبات میان ستالین و تروتسکی کھ من در باال تذکر دادم این موضوع 

صفحات ، ٣۶جلد ، برلین چاپ، کلیات لنین( ». از اھمیت بزرگی میتواند برخوردار باشد بلکھ، نیست

۵٨٠ ⁄ ۵٧٨( .  
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ولی . نموده بودکھ این انتقادات را ستالین از حزب پنھان  حاکیستپروپاگند تروتسکی تا امروز 

 ١٩٩۵ضد کمونیستی کھ در ماسکو در سال  اثردر یک موضوع را  ؟ ایناست از چھ قرارحقیقت 

در سال  اً و بعد بچاپ رسید »١٩٢۵ -١٩٣۶نامھ ھای ستالین بھ مولوتوف سالھای «تحت عنوان 

  :چنین میخوانیم زیدلر انتشار یافت ۀمطبع در آلمان ازجانب ١٩٩۶

مضمون کامل آن نوشتھ ھا را میدانست کھ بعد از درگذشت لنین ، ھمسر لنین، تنھا نادژدا کروپسکایا«

رھبری حزب تصمیم . مرکزی حزب سپرد ۀدیگر اسناد بھ کمیت یآنرا با جمع ١٩٢٤در آغاز سال 

بھ نماینده ھای محرمانھ بلکھ ، نکندشامل پروتوکول حزب  ١٣ھ ھا را در کنگره گرفت تا این نام

کرد کھ بھ پیشنھاد را استعفای خود سمت منشی عمومی  از ستالین. کنگره بطور انفرادی قرائت نماید

  . )ھمان کتاب ٣٣ ۀصفح( ». اما نامھ ھا افشا نشدند. دتصویب نرسی

 ١٩٢٧اکتوبر  ٢٣بتاریخ  »اپوزیسیون تروتسکی در گذشتھ و حال«ستالین در مورد  ۀبیانی، در مقابل

  :چنین نوشت »RSIAFFA - EASTMAN«ستالین در مورد انتشار یافت کھ در آن 

پیشنھاد نمود تا بھ کنگره ستالین  »خشونت«در مورد  اش وصیتنامھ طیلنین  رفیق د کھگفتھ میشو«

 این کامالً . دنتعمق بیشتر نمایانتخاب رفیق دیگری بجای او بسمت منشی عمومی  خصوصدر رفقا 

برخالف کسانی ھستم کھ خشونت آمیز و خاینانھ حزب را تخریب و  اً من جد، بلی رفقا. درست است

 باید در برابر انشعابیون از مدارادراینجا  احتماالً . من اینرا پنھان ننموده و نمینمایم. منشعب مینمایند

من تقاضا  ١٣ ۀمرکزی بعد از کنگر ۀدر اولین پلینوم کمیت. اما من چنین نخواھم کرد، کار گرفت

، کنگره خود این موضوع را بررسی کرده بود. نمودم تا مرا از پست منشی عمومی سبکدوش نمایند

، کیتسوتمام نماینده گان بشمول تراما ، کنگره نیز این موضوع را بررسی نموده بود ۀھر نمایند

ً ستالین را مجبور کردند تا در    . خود باقی بماند مقامکامنف و زینوفیف بھ اتفاق آرا

لیت شانھ خالی میکردم؟ این ً  من ھیچگاھی. در کرکتر من نیست من چھ میتوانستم بکنم؟ از مسو

 یکسال بعد ازآن نیز بھ. فرار استدر حقیقت ھم ندارم زیرا این  نکرده ام و حق مسوولیتم را رھا

بھ دوباره موظف شدم تا  رد شد و من ولی، پلینوم پیشنھاد کردم تا مرا از مسوولیتم سبکدوش نمایند

  ازین بیش چھ میتوانستم بکنم؟. ادامھ دھمکارم 

زیرا آن نامھ بھ ، دھدنکنگره خود تصمیم گرفت تا آنرا انتشار ، آنچھ مربوط میشد بھ نشر وصیتنامھ

، ١٠جلد ، ١٩۵٣سال  چاپ برلین، آثار ستالین( ». مطبوعات ه فرستاده شده بود نھآدرس کنگر

  . )١۵٣ ۀصفح
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لنین بھ تروتسکی در آن نامھ . میداشتنددیگران از نشر وصیتنامھ ھراس باید بلکھ ، نھ ستالین در اصل

ماجراھای «: را نسبت داده بود و در مورد زینوفیف و کامنف گفتھ بود کھ »ضدیت با بلشویزم«

رھبری حزب در خصوص تاریخ  ۀفیصل، ایندو ١٩١٧در اکتوبر سال ( »تصادفی نبودند اً اکتوبر طبع

لنین اخراج ، خیانت بخاطر این اً را بھ مطبوعات بورژوازی افشا کردند کھ نتیجتآغاز قیام مسلحانھ 

 ۀاو بھ حق محبوب ھم«: ھمچنان در مورد بوخارین گفتھ بود، )آنھا را از حزب پیشنھاد کرده بود

  . »بعد از تعمق زیاد میتوان بھ مارکسیزم ناب پیوند زدتنھا اش را  ینظرات تیوریکاما ، حزب است

اما تروتسکی از وصیتنامھ در مورد انتخاب عوضی ستالین بحیث منشی عمومی طوری استفاده کرد 

بوده خود تروتسکی ، تا بھ آرای حزب بفھماند کھ منظور لنین از انتخاب جانشینش در رھبری حزب

بعد «تحت عنوان ، ماکس ایستمن، درین زمینھ کتاب ژورنالیست آمریکایی و ھوادار تروتسکی. است

 ۀدرمورد ایستمن و کتابش ستالین در بیانی. بھ وی کمک زیاد نمود، ١٩٢۵چاپ سال  »از مرگ لنین

  :چنین نگاشتتذکار یافت خویش کھ در باال 

اوقات ، از صفوف حزب اخراج شده بود اً کھ بعد کمونیست سابق آمریکایی، شخصی بنام ایستمن

افواھات و افتراات زیادی را در مورد ، زیادی را در ماسکو در میان تروتسکیستھا سپری نموده

 »بعد از مرگ لنین«سپس بھ خارج رفتھ کتابی را تحت عنوان ، لنین جمع آوری نمود ۀوصیتنام

راھا مرکزی و قدرت شو ۀکمیت، ت بستن بھ حزباز ھیچ نیرنگی در مورد تھمانتشار داد کھ در آن 

لنین متھم  ۀمرکزی حزب ما را بھ پنھان نمودن وصیتنام ۀتا کمیت دریغ نکرده و سعی نموده بود

 ما از اعضای بوروی سیاسی، ط بوداز آنجاییکھ ایستمن مدت درازی را با تروتسکی در ارتبا. سازد

موصوف بھ تروتسکی تمسک جستھ و  زیرا، بگیرداز آن شخص فاصلھ تروتسکی تقاضا نمودیم کھ 

از آنجاییکھ مسئلھ چنین . میسازدلنین  ۀوصیتنامون او را مسوول افتراات در مورد با اتکا بھ اپوزیسی

در مطبوعات توضیحاتی درین  اً فاصلھ گرفت و متناسب بھ واقعیت از ایستمنتروتسکی ، شد مطرح

  . »بھ چاپ رسید »بلشویک«اخبار  ١٩٢۵سال  ١۶ ۀباره ارایھ نمود کھ در شمار

ھای  »افشاگری«از . این کتاب امداد بزرگی بود برای تروتسکی در تالشھایش برای جانشینی لنین

، ١٩٩۵سال  ۀمنتشر، »نامھ ھای ستالین بھ مولوتوف«ایستمن چی برمیآید؟ اینرا در توضیحات ناشر 

  :میتوان چنین دریافت

را درست  تاب ایستمن گزیده ھای طویل وصیتنامھک کھ بود ھای قبلی غرب ھمیشھ برآنتعبیر«

خالف توقع ام دریافتم کھ ، را مطالعھ نمودمآن کتاب بعد از مرگ لنین وقتی من . انعکاس داده است
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 کذب آن حقایقبلکھ از ، کذب نمودهایستمن نھ تنھا وصیتنامھ را . این از واقعیت فرسخ ھا فاصلھ دارد

انقالبیون : بالتردید چنین بیان شده استدر برآوردن ھدف سیاسی نیز استفاده نموده کھ در پایان کتاب 

کھ لنین  نبین المللی گروپی را پذیرفت سیادتدیگر کشورھا باید بھ حافظھ بسپارند کھ زیر نام لنینیزم 

ر حفظ این سیادت متن اساسی آن کالمھا نیز بمنظوو ھشدار داده از آن در آخرین کالمھایش 

  . »قابل قبول نمیباشد، جعلکاری شده است

 برای رسیدن بھ این نتیجھ. شھرت تروتسکی قلمداد میکند ۀتائید بالواسط ۀرا بمثاب وصیتنامھایستمن 

کھ  او ناگذیر بود تا صفات مثبت شخصیتھای رھبری حزب و صفات منفی شخصیت تروتسکی گیری

  . برجستھ نکند را، تذکاریافتھ بود وصیتنامھدر 

 ۀسھ کمونیست بلند پای«را او بھ زی، مسوولیت این خطا را در قدم اول نباید بھ ایستمن منوط کرد

در . وصیتنامھ را خوانده و مھمترین جمالت آنرا یادداشت نموده بودنداتکا کرده بود کھ  »روسیھ

تروتسکی «: ی آورد کھایستمن چنین بخاطر م، بھ چاپ رسیدند ١٩۶۵یادداشتھای خود کھ در سال 

از  پراگرافھایآنجا  خلوتی از قصر کشیده و در ۀمرا در گوش، ١٩٢٤سال ، حزب ١٣ ۀکنگردر 

کھ درین  بود تروتسکی تذکر داده، دریک یادداشت بھ ستالین(. »لنین را برایم قرائت نمود ۀوصیتنام

ایستمن دستنویسش را بھ شخصی بنام ، قبل از انتشار. )مدت او ایستمن را مالقات نکرده است

نشان داده ، یکی از پیروان تروتسکی کھ در آنزمان در فرانسھ فعالیت داشت، رکوفسکیکرستیان 

بدین ترتیب مسوولیت این خطا بدوش . خویش را برای چاپ ابراز داشتھ بود ۀرکوفسکی موافق. بود

  )٣٤⁄  ٣۵صفحات (. »خود گروپ تروتسکی است

او راھی . کھ بعدھا خودش در آن افتید ه بودتروتسکی چاھی را برای ستالین حفر کردبدین شکل 

کھ در ، ایستمن دروغھا و افترااتدیگری نداشت بجز آنکھ بھ دستور بیروی سیاسی سر نھد و از 

  . فاصلھ اختیار کند، نوشتھ ستالین تذکار یافت

. او آورده است ۀقول مطولی را از نوشتستالین نقل ، اپوزیسیون تروتسکی درموردخود  ۀدر بیانی

  :تروتسکی نوشتھ بود

ھیئت آگاھی مطابق فیصلھ بھ  دایم وبخودی خود روشن است کھ تمام این نامھ ھا و پیشنھادات لنین «

بر فیصلھ ھای حزبی تاثیر گذار بودند و اگر  اً طبعرسانیده شده بودند و  ١٣و  ١٢ھای کنگره ھای 

لف آن بخاطر آن، ھمھ ای این نامھ ھا بھ چاپ نرسیدند ً نامھ ھا را بھ آدرس ، لنین، بود کھ مو
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نظریات  تنھا ھان کردن و یا جعل وصیتنامھتمام شایعات در مورد پن. . . . مطبوعات نفرستاده بود

  . »توجیھ گردیده اند والدیمیر ایلیچ و منافع حزبشحقیقی  ۀتخریب کننده ای اند کھ برضد اراد

منبع افشاگریھای ایستمن خود د کھ روشن میبوزیرا باید بھ ھمھ ، افشای خودی است واقعاین در 

تالش برای  ممد واقع شد تا بعد از مرگ لنین »ایستمن ۀقضی«. تروتسکی و گروپش میتوانست باشد

آن  سر قدرت و فلج ساختن رھبری آن و از مبارزه بر در اثرحزب کمونیست اتحاد شوروی تضعیف 

کھ ، خنثی گردددر اتحاد شوروی نظام بورژوازی  ۀدوبار ۀطریق فراھم ساختن زمینھ برای اعاد

این یک شانسی بود کھ برای اتحاد شوروی و حزب . دیگردبھ ستالین منصوب  اً افتخار آن طبع

ایده ھای لنین را بھتر  تامردی مانند ستالین وجود داشت ، کمونیستش روی آورد کھ بعد از مرگ لنین

بقای  در مبارزه برای و قاطعیت ھای الزم انعطاف دارایکسی دیگری ھضم و درک نموده  از ھر

اتحاد ، بخصوص بعد از آنکھ امپریالیزم، بود، دشمنان قرار داشت ۀاتحاد شوروی کھ در محاصر

  . تھدید میکرد یآلمان فاشیست ۀشوروی را ھمواره با حمل

کھ بعد از مرگ  بخاطری چنین مشرح توضیح نمودم کھ از آن زمان زیادی میگذرداین وقایع را  من

دوباره تکرار شدند کھ در گذشتھ از جانب تروتسکی و  یبھمان منظور، ١٩۵٣مارچ  ۵، ستالین

بیمناک بلشویکھا امید بھ بار دیگر امپریالیستھا از مرگ رھبر منفور و : ددنافرادش بکار بستھ شده بو

بھ نفع  در حالت ناگزیری و عدم اطمینان برای انتخاب رھبری جدید اگر بتوانند شانسی بستند کھ

ًس قدرت قرار دھند   . خویش از اوضاع استفاده نموده و افراد دلخواه خود را در را

و نشراتش را  آلمان غربی را میشناختم »آرشیف معاصر کیزینگ«، ١٩۵٣سال ، اگر من در آنوقت

بالواسطھ بھ این نتیجھ میرسیدم کھ در لندن و واشنگتن از انتخاب رھبری جدید در ، دنبال میکردم

گزارش ذیل را  من احتماالً . ماسکو خیلی راضی بودند و امیدھای زیادی بھ آن بستھ بودند

  :برمیخوردم

بیانیھ ای ایراد نمود کھ در  ١٩۵٣اپریل  ١۶رییس جمھور جدید ایاالت متحده آمریکا آیزنھاور بتاریخ 

  :آن گفتھ بود

 اکنون نسل جدید رھبری در اتحاد شوروی. عصری بھ پایان رسیدجھان میداند کھ با مرگ ستالین «

 ». نسل پیوند جدی نخواھد داشتاین  قدر ھم نیرومند باشد با باند سابق ھر. بقدرت رسیده است

آنھا ارتباط  ۀبھ اراد اً وضع آینده قوی«: آیزنھاور ادامھ داد )تند؟اینرا از کجا میدانسآنھا : سوال ضمنی(

رھبری جدید شوروی اینبار مجالی بدست آورده تا مسئلھ را بطور روشن ارزیابی نماید کھ . . .  دارد
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آنھا میتوانند درین راستا سھم خود را در تغییر حرکت . با تھدید ھمگانی روبرو استیمبھ چھ اندازه ما 

  ». ادا نمایندتاریخ 

  :در مجلس عوام گفت ١٩۵٣می سال  ١١چرچیل در 

تغییر نگرش و روحیھ در قلمرو شوروی و  اً طبع، ما بدان امیدواریم ای کھ ھمھ، مھمترین حادثھ

) برتانیھ(این سیاست دولت . . . .  در کرملین است کھ بعد از مرگ ستالین روی داده است اً مخصوص

است کھ با تمام وسایلی کھ در اختیار دارد از بیان و انجام آنچیزی جلوگیری کند کھ میتواند مانع 

  . در مورد استقبال ما از بھبود روابط با روسیھباشد ی و یا نشانھ ای واکنش

چی اتفاق افتاده؟ از کجا : یدماز خود میپرس اً ھمھ ای اینھا برایم میسر میشد یقین ۀاگر در آنزمان مطالع

 مورد اعتمادفرد آرزوھای نیک در مورد رھبری جدید شوروی؟ آیا آنھا و ھا شدند این ھمھ امیدواری

  ؟دارندآنجا  خود را در

بین  رت بود تا با پیھم نمودن قضایاھمینرو مدت درازی ضرو از، اینھا بھ خوانش من نرسیدند

قضایای کھ بخاطر کمبود وقت من ناگذیر اینجا . سوال برسم نبھر روی بھ آ ١٩۵۶و  ١٩۵٣سالھای 

من در پیشگفتار کتاب خود ، آنچھ مرا مشکوک و بی باور میساخت. یادآوری مینمایماز آنھا تنھا 

بیان نموده ام و شاید در جریان بحث مجال میسر گردد آنھا را بطور مشرح ) شرح وقایع پای کبوتر(

  . یرمتا دوباره روی آنھا تماس بگ

چنین چیزی را اجازه " ھورست کارلس"چرا رفقای : اولین سوالی کھ من از خود پرسیدم این بود کھ

جون  ١١در  "یدکورس جد"در مورد  SEDرھبری  دستورالعمل کھ دستور صادر کردند داده و حتا

بازھم "در کتاب من تحت عنوان میتوان معلومات بیشتر درین مورد را (. دبھ نشر رس ١٩۵٣سال 

  ). مطالعھ کرد ١٩۵٣جون ، ١٧در فصل " رویزیونیزم

ین سوال کھ باعث تحیر من شد و بمن تصوری دست داد کھ در اتحاد شوروی ھمھ چیز درست دوم

شخصی کھ بعد از مرگ ، مورد تیرباران بیریاس بود در ١٩۵٣دسامبر  ۀپیش نمیرود ھمان اطالعی

حزب  »رھبری کلکتیف نوین« ۀاز اعضای برجست خروشچفمولوتوف و ، ستالین بشمول ملینکوف

بھ اعدام بعد از جنگ میھنی  »اجنت امپریالیزم«اتھام  کمونسیت اتحاد شوروی بود و اکنون بھ

  . محکوم شده بود
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تمام اتھامات  :کھ آتیبا توضیح ، بود ١٩۵۵در سال  خروشچفتیتو توسط سوم برائت کامل  سوال

دشمنان دولتی و اجنتھای امپریالیستی  ۀساختھ و پرداخت اً صرفو بعد از آن  ١٩٤٨ضد وی در سال 

. کھ ھدف ازین دروغ تاریخی چی بود دروغ بود و سوالی را برمی انگیخت اً مطلقادعای کھ . بودند

تیتو یوگوسالویا را در پیمان بالکان شامل نموده بود کھ در نھایت امر تمام دنیا آگاھی داشتند کھ 

وابستھ بھ ایاالت آنھا را یعنی ترکیھ و یونان اعضای پیمان ناتو بودند کھ  اعضای دیگر این پیمان

ھمچنان بھ ھمھ معلوم بود کھ ایاالت . برضد شوروی ی بودمیساخت و این سیستم اتحادآمریکا  ۀمتحد

 با آنھم، متحده آمریکا صدور سالح بھ تمام کشورھای سوسیالیستی را بطور قطع منع نموده بود

  . اردوی یوگوسالویای تیتو را تجھیز میکرد

 ۀدر مورد ستالین در کنگر خروشچفتقبیحی  ۀچارمین و تا اکنون سرگیچ کننده ترین سوال ھمانا بیانی

جانب  آنچیزی بود کھ ما تا اکنون از ۀاین نھ تنھا برخالف ھم. بود ١٩۵۶ماه فبروری سال ، ٢٠

برعکس آن حرفھای  اً جمعبلکھ ، ده و در فیلمھا دیده بودیمخوان، ستالین شنیده ۀاتحاد شوروی در بار

تا سرحدی کھ با شنیدن این ھجویات ، بیان نموده بود در مورد ستالین تا این دم خروشچفد بود کھ خو

اعتماد بھ او در اصل کی است؟ آیا میتوان ازین بھ بعد  خروشچفاین : من از خود میپرسیدم، آفتابی

  کامل داشت؟

در روزھای قیام ضد انقالبی در ھنگری چیزی واقع شد کھ قابل درک و ، ١٩۵۶در خزان سال  اً نھایت

، و ھنگامی کھ فاشیستھای ھنگری سبز شد کشورآندر  اردوی سرخ با تانکھای خود :نبود بخشودنی

ھا را دستگیر و کمونیست، نکشوردر آ ١٩١٩شورا ھا در سال  تجمھوریمانند روزھای تصفیھ کاری 

بدوش  قتل و قتال مسوولیت این ھمھ. تنھا نظاره مینمود، بدون ھیچ مداخلھ ای، درختھا می آویختندبھ 

  . بود خروشچفیعنی ، منشی عمومی

شخص قابل اعتماد امپریالیزم مانند تیتو را با وجود دشمنی آشکارش با اتحاد شوروی آیا از کسی کھ 

رفیق با «منتھی میشد برائت کامل داد و او را آمریکا  ۀو عضویتش در پیمانی کھ بھ ایاالت متحد

خواند و در عین زمان اردوی سرخ را در ھنگری دستور داد تا روزھای متوالی نظاره کند  »ارزش

  چی میتوان انتظار داشت؟ ، کھ چگونھ رفقای ھنگری بھ قتل میرسیدند

دم کھ با عقیده رسیمن تشریح نموده بودم کھ چگونھ من بھ این ) شرح وقایع پای کبوتر(در کتاب 

بسمت منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی آنچھ باورنکردنی بود بھ  خروشچفانتخاب 
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ًس قدرت قرار گرفتھ  –یعنی زیر نام مارکسیست ، حقیقت پیوستھ بود لنینیست در واقع دشمن در را

  . بود

در  یھای گرباچفعملکرد تحلیلاما با ، بنظر میرسد بعضی ھا ظالمانھاین استنباط من تا امروز برای 

ًس حزب کمونیست اتحاد شوروی چندان ماجراجویانھ و دور از واقعیت ھم نیست ر زیرا در براب، را

  . نھ تنھا آنچھ غیرمنتظره بود ممکن شد بلکھ بھ حقیقت تلخی مبدل گشت، انظار ھمھ

  چطور اینھمھ امکان پذیر شد؟ :سوالی در ذھن خطور میکند کھ ناگھان

زیرا مدت درازی الزم ، وقت زیادی خواھد گذشت، گردیم یمقنع تا آنکھ ما قادر بھ دریافت جواب

استقرار و  چگونگیاما . یفھای دست یابیم کھ در آنھا قسمتی از جوابھا مستور انداست تا ما بھ آرش

  . میتوان شرح داد وز نیزرویزیونیزم را امر ۀتوسع
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  جنبشهاي کارگري مارکسیستی یدایمضمیمه هاي  –اپرچونیزم و رویزیونیزم 

بھ نسبت کمبود (از خط لنین  ستتروتسکیاپرچونیستی و ستالین برضد انحرافات  ۀمبارز - ١

  )بسنده شده ذکر نقاط مھمبھ وقت تنھا 

  

  . است دشواربطور بی امان طبقاتی پرولتاریا  ۀمبارز

طفره رفتن از ، تضادھا تخفیف، فرار از مشکالت در جھتخرده بورژوازی  تمایل دایمی نقش منفی

  . دشواریھا

  . استقرار یابدباید کھ جنبش انقالبی  :انترناسیونال دوم مثالً 

بمراتب  کامل امپریالیستی ۀدشمن و محاصرسوسیالیستی در قلب  ۀجامع مبارزه بخاطر جایگزینی

  . دشوار تر است

 بلکھ ھمچنان، کھ نھ تنھا برضد دشمن طبقاتی یازیددست آن میتوان داوم تنھا بشرطی بھ پیروزی و 

بھ پیش برده  آشتی ناپذیر ۀبا جدیت و پیگیری مبارزدر صفوف خویش با اپرچونیزم و رویزیونیسم 

  . شود

  :از ھمان آغاز باید پیشبرده میشد شوروی این مبارزه ۀدر روسی

آنھا این تصمیم را بھ ! زینوفیف و کامنف برضد آن بودند: ورد قیام مسلحانھفیصلھ در م: ١٩١٧

لنین اخراج آنھا را از صفوف حزب پیشنھاد نمود کھ . دشمن از طریق اخبار بورژوازی افشا کردند

  . اکثریت را بدست نیاورد

  . گرفتآن قرار برعلیھ با دلیل خاینانھ ای نھ جنگ و نھ صلح تروتسکی : صلح برست: ١٩١٨

نپ «: تعدادی مانند بوخارین. )نپ(سیاست نوین اقتصادی گذار از کمونیزم جنگی بھ : لنین: ١٩٢٠

اقتصاد  ۀدستاوردھای ستالین در عرص: اثر ھووار( ».سیاست اقتصادی دایمی دولت سوسیالیستیست

  )٤١ ۀصفح ٠٢⁄  ٨. یا پیشرویسوسیالیستی 
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دیکتاتوری پرولتاریاست کھ برای خنثی نمودن عناصر نپ سیاست « :برضد آن لنین و ستالین

جلد ، آثار ستالین( ». از طریق بازار است، بورژوازی و ساختمان سوسیالیزم با استفاده از بازار

  . )١٢٨ ۀصفح، ١١

با  اً مصمم و شدیدبطور لنین . بوخارین خواستار لغو انحصار دولت بر تجارت خارجی شد: ١٩٢٢

خرده بورژوازی و فیودالھا ، محتکریندر موضع دفاع از  بوخارین عمالً « :بھ مخالفت برخاستوی 

یی نمیتواند صنعت خود را بھ تنھا اً قطع این اخیرالذکر کھ، قرار گرفتھ و برضد پرولتاریای صنعتی

کدام  بلکھ با اتخاذ، نھ انحصار دولتی بر تجارت خارجی وضع از طریق( کند و روسیھ را بازسازی

، ٣٣جلد ، آثار ۀمجموع، لنین( ». دبھ یک کشور صنعتی مبدل کن )حمایھ نمایدنوع سیاست گمرکی 

  . )٤٤٤ ۀصفح

 ۀصفح، آموزش مختصر: (١٩٣١ستالین در فبروری : صنعتی ساختن سوسیالیزم :١٩٢٨ –١٩٣١

در ما باید این فاصلھ را . سال عقب افتاده ایم ١٠٠تا  ۵٠ما از کشورھای پیشرفتھ در حدود «) ٤٢۵

یعنی سال ، ده سال بعدتر ». یا اینکار انجام میشود و یا ما پامال میشویم. مدت ده سال طی کنیم

اجباری نھ ضرور است و نھ صنعتی ساختن «: زینوفیف و کامنف ، تروتسکی: برضد آن! ١٩٤١

فصل ، آموزش مختصر( » .بھ کشور جلب شوند بلکھ بجای آن فابریکھ ھای خارجی با امتیاز، عملی

  . )٢، ١، دھم

سیاست  گذار از سیاست محدود کردن فعالیت عناصر کوالک بھ کوپراتیفی ساختن یعنی: ١٩٢٨⁄  ٢٩

 ۀدر کنگر روزا لوکزمبورگ از بیانیھ اشۀ نظری درست مطابق. طبقھ ۀمحو کامل کوالک ھا بمثاب

سس حزب کمونیست آلمان ً سوسیالیزم را بدون کشاورزی بنا  راین جنون محض خواھد بود اگ«: مو

 ساختار زراعتۀ بالواسطتسریعی و صنعتی ساختی بدون تجدید ، از نظر اقتصاد سوسیالیستی. کنیم

 ۀصفح، ١٩۵٨سال ، برلین. »ھستم و خواھم بود، من بودم«: از اثر( ». ممکن نیست سوسیالیستی

کوپراتیفی ساختن نھایی و از بین بردن کوالک ھا بحیث طبقھ  بیشر بوخارین در مقابلاز ھمھ  ).١٢۶

 ». زیرا کوالک ھا بطور مسالمت آمیز بھ سوسیالیزم میگرایند، این ضروری نیست«. قرار گرفت

 ۀمبارز، زراعت ۀدر عرصطبقاتی  ۀواقعیتھا در مورد مبارز. )٢، فصل یازدھم، آموزش مختصر(

بلکھ در اثر شولوخوف تحت ، »آموزش مختصر«تلخ کوالکھا برضد قدرت شوراھا را نھ تنھا در 

  . بھ خوانش گرفتمیتوان نیز  »آھن زمین جدید با گاو«عنوان 
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بلکھ ، بین المللی ۀطبقاتی نھ تنھا در ساح ۀبقدرت رسیدن فاشیزم در آلمان بمفھوم تشدید مبارز: ١٩٣٣

امپریالیزم جھانی بر ضد شوروی قرار  متھاجمآلمان بصفت اردوی . در داخل شوروی نیز بود

  . گرفت

  . ایتالیا در ھسپانیھ –آلمان ۀ مداخل: ١٩٣۶

  . قرارداد مونشن :١٩٣٨

اقتصادی و سیاسی در  ثبات ۀقابل مالحظ ۀتوسع از یکجانب: شوروی ناقض در اتحادانکشافات مت

اپوزیسیون  ھمچنان. بر اتحاد شورویامپریالیستی  ۀخطر حمل افزایش از جانب دیگر، اتحاد شوروی

  . مبدل گشتضد شوروی آشکار و توطیھ آمیز  ۀبھ مبارز اً مشترکروبھ شکست تروتسکی و بوخارین 

با انکشافات ، ودرا ملغا نم ١٩٢٤سال  شوراھا کھ تصاویب ۀکنگر ١٩٣۵ماه فبروری سال  ۀفیصل

مسوده ، ایجاد شده بود ١٩٣۶منظور در نوامبر سال کمیسیونی کھ بدین . فوق الذکر مطابقت داشت

فصل ، آموزش مختصر(. شوراھا پیشکش نمود کھ بھ تصویب نیز رسید ٨ ۀای را تھیھ و بھ کنگر

ھانس ھاینس . )۵٧ ۀصفح، ١٤جلد ، بیانیھ در مورد مسوده فیصلھ نامھ، آثار ستالین. ٣ۀ صفح، ١٢

. عضو حزب کمونیست آلمان، ارکسیستیفیلسوف م، فرانکفورت ١٩٢٧فبروری  ٢۶(ھولتس 

  . سوسیالیستیاقتصاد  ۀقانون نام براینمونھ ایست  این فیصلھ): مترجم

لیگ ملتھا سازمان بین (شامل لیگ ملتھا  ١٩٣٤اتحاد شوروی در سال : سیاست خارجی ۀدر عرص

 ۀدر عرصاندکی بعد از ختم جنگ اول جھانی کارش را ، ١٩٢٠المللی بود کھ در دھم جنوری سال 

ًمین صلح پایدار در ژنف سویس آغاز کرد و در  بعد از ختم جنگ جھانی ، ١٩٤۶اپریل سال  ١٨تا

قرارداد اتحاد نظامی با  ١٩٣۵در سال ، گردید )مترجم. تکیھ بر ویکی پدیا. دوم در پاریس منحل شد

 ۀامنیت برضد حملبرای نیل بھ یک قرارداد دستھ جمعی تامین . نمود ءاضفرانسھ و چکوسلواکیا را ام

 ۀحتا در عرص، جمھوریخواه ۀمنحیث یگانھ قدرت بھ ھسپانی. احتمالی آلمان فاشیستی مبارزه نمود

  . بھ کمک برخواست، نظامی

 ۀمنشی اول کمیت، قتل سرگی کیروف: ١٩٣٤دسامبر  :تشدید مبارزه ای اپوزیسیون: از جانب دیگر

قتل قرار  ۀافرادیکھ در پس پرد ۀبررسی دوسی. حزبی حزب کمونیست اتحاد شوروی در لنینگراد

، )خارج از کشور(، تروتسکی: متھمین. کشید ١٩٣۶ماسکو در سال  ۀداشتند بھ تدویر محکم

آموزش « :آثار بیشتر در مورد این محکمھ و محکمھ ھای بعدی در(. کامنف و شرکا، زینوفیف
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 ١۶۶ ۀاز صفح »ز دیدگاه دیگرستالین ا«لودو مارتین تحت عنوان ، ٤ ۀصفح، ١٢فصل ، »مختصر

، بھ بعد ٤٩١ ۀاز صفح، چاپ برلین »نطق ھای محکمھ«ویشینسکی تحت عنوان . جی. بھ بعد و ا

  . )مطالعھ کنید

  :١٩٣٧مارچ  ٣مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی مورخ  ۀستالین در پلینوم کمیت

تر شده و دشمن طبقاتی با ھر ضعیف ما بھ جلوطبقاتی با ھر قدم  ۀمبارز(: الزم است تا تیوری پسیف«

 ھر، قدر ما بجلو میشتابیم ھر، برعکس. درھم شکستھ و بدور افگنیمرا  )موفقیت ما رام تر میگردد

بیشتر  استثمارگر شکست خورده ۀبھمان اندازه غضب بقایای طبق، قدر بھ موفقیتھا نایل میگردیم

 بھمان مقیاس بھ، اتحاد شوروی تشدید میگرددحس نفرت آنھا نسبت بھ دولت  بھمان اندازه، میگردد

  . متوصل میگردند، آخرین شیوه ھای کسی کھ متھم بھ نابودی است، پیکار ۀشیوه ھای نومیدان

آنھا از امداد مستقیم . محکوم بھ مرگ در اتحاد شوروی تنھا نیستند ۀنظر داشت کھ بقایای طبقباید در 

در مورد کمبودیھای کار «. ستالین. و. ج( ». برخوردار انددشمنان ما در ماورای سرحدات شوروی 

  . )٢٢ ۀصفح، ١٩۵٤برلین سال . »حزبی و تدابیر برای رفع تروتسکیزم و دیگر افراد دوزبانھ

  . درست و یک ھشدار بود اً ارزیابی مطلق این

ستالین از «: اتھام دیگری استخراج نمود یک ٢٠پنھانی خود در کنگره  ۀدر بیانین آ از خروشچف

  ». استفاده نمود سوء ناحق خود گروپیھای اعدام این ارزیابی خویش بخاطر برائت دادن

اولین کشور سوسیالیستی را تا حدی قوی سازد کھ  دستاورد لنین یعنی: ستالین اینبود کھ اصلی نگرانی

او مواظب ، التر ازینبا. بلکھ آنرا درھم شکند، نھ تنھا در مقابل تجاوزگر امپریالیستی ایستاده گی کند

کھ در ھسپانیھ برضد  »ستون پنجم«مانند ، بود کھ ھیچ نوع کمکی از جانب دشمنان داخلی

زیرا او میدانست کھ ، گیردبھ دشمن خارجی صورت ن، جمھوریخواھان بھ کمک فرانکو شتافتند

برای تمام بلکھ ، آنشکست قدرت شوراھا چی عواقب مصیبت باری برای نھ تنھا خود کشور و مردم 

  . خواھد داشتدر پی  تمام بشریت مردم تحت ستم و

  ):انترناسیونال کمونیستی ۀاجرایی ۀکمیت(ھفتم  در پلینوم ١٩٢۶دسامبر سال  ٧ستالین در 

دشوار ترین ؟ چی پیامدی خواھد داشت ، اگر سرمایھ موفق بھ شکست جمھوریت شورا ھا گردد«

 ۀطبق. ارتجاعی بر تمام کشورھای سرمایھ داری و کشورھای مستعمره سایھ خواھد افگند ۀدور
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مواضع کمونیزم در ، کارگر و تمام زحمتکشان تحت ستم بطور قطعی خورد و خمیر خواھند شد

دردآوری  ما امروز بشکل. )٢٩ ۀصفح، ٩جلد ، کلیات ستالین( »! سراسر جھان از بین خواھند رفت

  ! شگویی ھای داھیانھ را شاھدیمحقیقت این پی

اتحاد شوروی تالش نمود تا با انگلستان و فرانسھ یک ، تا ماه آگست ١٩٣٩سال از آغاز : ١٩٣٩

قدرت ھای غربی ھشدارھای ستالین را . رسانددر برابر آلمان نازی را بھ امضا پیمان کمک متقابل 

  ):١٨ ۀمارچ در کنگر ١٠(. بھ آدرس خویش نادیده گرفتند

ند تا بدین وسیلھ مجبورش ه اتحفھ داد آلمان شاید خاکھای چکوسلواکیا را بھتصور براین است کھ 

زرگ و آنھای کھ بازی ب، یاز بھ تذکر استن. . .  کھ با اتحاد شوروی جنگ را بنا نھد سازند

سرانجام برای خودشان بھ یک شکست خواھد ، خطرناک سیاست عدم مداخلھ را پیش گرفتھ اند

  . . . .  انجامید

  :سیاست خارجی عبارت اند از ۀوظایف حزب در عرص

خود را توسط داغ کچالوی ، رغم عادتھ محتاطانھ باید مراقب بود کھ بھ تحریکات آنانیکھ ب - ٢. . . 

ارش زگ( ». ه شودندتا کشور ما بھ جنگ کشا اید زمینھ میسر گرددنب، دیگران از آتش بیرون میآورند

  . )١٨، ١۵ ۀصفح، ١٩٤٩ چاپ برلین، حزب ١٨ ۀجوابیھ بھ کنگر

شوروی و ، مانند ھمیشھ، روشن بود کھ قدرتھای غربی کھ در خفا با آلمان نازی در معاملھ بودند

اخبار  آگست ٢٣در . در پاھای خود احساس کردند اندکی بعد سزای آنرا. رھبری آنرا نادیده گرفتند

کھ اتحاد شوروی با آلمان قرارداد عدم تجاوز را بھ مبنی بر اینتکان دھنده ای بگوش شان رسید 

در  ١٩٢٠ستالین و رفقایش درست در خط لنین عمل کردند کھ در نوامبر سال . امضا رسانیده است

  :یک بیانیھ ای گفتھ بود

ما این . بلشویکھا را نابود کنند مساعدی نشستھ اند کھ در انتظار لحظھ ایتا امپریالیست ھا عجال«

کھ قدرتھای  برای ما نجاتبخش خواھد بود عالوه بر آن این حالت. . .  میکنیم ھ آینده موکوللحظھ را ب

 کھ، چون دزدان سرمایھ را ر ما ناگذیر باشیم فرزندان نابکاریاگ. امپریالیستی سرگرم جنگ اند

را  کارد پس رسالت مستقیم ماست کھ این، تحمل کنیم، یز میکنندخود را برضد ما ت ھریک شان کارد

  . )۶٣٣ۀ صفح، ٢۵جلد ، ١٩٣٠سال ، برلین –وین ، آثار ۀمجموع( ».توجیھ کنیم یدیگربرعلیھ آن 
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از جانب سیاست ) مترجم. چال شطرنج(شطرنج  ۀیک حرکت خارق العاد، قرارداد عدم تجاوز

احتمالی موقت سرگیچی خویش  ۀدر محاسبرھبری شوروی  :سوسیالیستی بود ۀدوراندیشانخارجی 

 زیرا میدانست کھ ھدف جنگی آلمان ھیتلری از، گنجانیده بود ناشی ازین سیاست رااحزاب کمونیست 

در آنصورت . واھد گرفتپا درآوردن اتحاد شوروی بود و ھست و این حملھ دیر یا زود صورت خ

  . ندبھ متحدین شوروی مبدل میگشت، یا نھ اگر دولتھای شان مایل بودند، ھیتلرتجاوز  کشورھای مورد

اتحاد نیروھای غربی با آلمان ھیتلری بر ضد  –قرارداد عدم تجاوز از بدترین پدیده جلوگیری کرد 

بدون قرارداد این اتحاد بوجود نمی . بدین ترتیب اساس یک اتحاد ضد ھیتلری گذاشتھ شد –شوروی 

  ! آمد

قیھ را خود تصور ب، بھ ھیتلر اعتماد میکرد، مدعی بود خروشچفطوری کھ ، اگر ستالین بی خیال

  ! کنید

 NDاز جانب  ١٩٤١می  ۵نکات مھمی از یک نطق ستالین در برابر فارغین اکادمی حربی مورخ 

فرامنطقوی است کھ بیشتر برای خواننده گان آلمان شرقی نشرات دارد و  ۀیک روزنام، آلمان جدید(

تحت (١٩٩۶جون سال  ٩و  ٨ در شماره ھای) مترجم، تکیھ بر ویکی پدیا. مقر آن در برلین است

  :ارش شده استزگچنین ) فاکتھا در برابر ادعاھا: عنوان

اردوی سرخ ھنوز بقدر کفایت . آلمان در ھمین زودیھا بود ۀباید منتظر حمل. اوضاع خیلی جدیست«

نیروھای دفاعی در سرحدات جدید کفایت . . . .  دھ آلمانھا را بدون اشکال درھم شکننیرومند نیست ک

ک از برخورد نظامی دیپلوماتی ۀدولت شوروی کوشش خواھد کرد با تمام امکانات دست داشت. کنندنمی

آلمان دیر نظامی  ۀین فصل سال برای حملزیرا ا، خزان جلوگیری کندفصل تا  با آلمان کم از کم

در ، شوداگر موفق . دارد بی نتیجھ بماند موفق شود و نیز احتمال ش احتمال دارداین تال. خواھد بود

 زیرا اردوی، البتھ با شرایط مساعدتر برای ما، جنگ با آلمان اجتناب ناپذیر خواھد بود ١٩٤٢سال 

  ».دسرخ بھتر تجھیز و آماده خواھد ش

در  عقب نشینیخصوص باالی ستالین در  خروشچفشوکوف در خاطرات خود در مورد اتھامات 

ستالین در روز حملھ را در ژورنال  ۀحقایق دربار. پرده برداری نمود دروغ ۀاز آن بمثاب، آغاز حملھ

ریشھ ھای «من ازآن ژورنال در اثر خویش بنام (شخصی دیمیتروف نیز میتوان مطالعھ کرد 

سھم ستالین در : ھووآر. یو: غیر ازآن در اثر، )نقل قول نموده ام، ١٧ ۀصفح، »رویزیونیزم مدرن

⁄  ٣ ۀحمل«: اثر، »١٩٤١-١٩٤٢⁄  ٤٣لھای لنینیستی سا –تیوری و سیاست نظامی مارکسیستی «
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مطالبی در مورد بنشر  نشرات حزب کمونیست آلمان ۀسلسل ١۵٠شماره  ۀو مجل ٢٤ ۀصفح »١٤

  . رسیده

در مورد جنگ کبیر میھنی اتحاد «آثار منتخب ( –بیانیھ ھای ستالین در جریان جنگ کبیر میھنی 

منبع نیرومند ، شگفت انگیزو  دقیق ھایپیشگویی، تحلیل ھای عالی از اوضاع موجود –) »شوروی

  . را انعکاس میدھند بھ پیروزی مردم و اردوی سرخراسخ انرژی و اعتقاد 

. درین جنگ آزادیبخش ما تنھا نیستیم«: برمیخوریمچنین بھ این مسایل  ١٩٤١سوم جوالی  ۀدر بیانی

متحدین صدیق با خود خواھیم ما خلقھای کشورھای اروپا و آمریکا را بصفت ، درین جنگ بزرگ

خلقھای دیگر  ۀجنگ ما برای آزادی با مبارز. . .  د بودنداشت کھ مردم آلمان نیز از آن مستثنا نخواھ

  ».شان عجین خواھد شد آزادیدموکراسی و کشورھای اروپایی و آمریکا برای 

 یکدام فرد ضد ھیتلرولی ، بھ سھم مردم آلمان اشتباه کرده بود درین پیشگوییدر یک نگاه او 

  ؟نمیتوانست درین نکتھ اشتباه نکند

ما حرفھای از ستالین را درمییابیم کھ طی آن وی این جنگ را جنگ مرگ و زنده گی قدرت  اً ضمن

  :شوراھا تعریف کرده بود کھ باید با پیگیری و پشت کار خاص پیشبرده شود

پاگند و افواه پراگنی ھای خصمانھ را راه پرو، فرار، بینظمی ما باید علیھ افرادیکھ در عقب جبھھ«

باید در نظر داشت کھ دشمن مکار و . . .  بی امان کنیم ۀمیاندازند و وحشت ایجاد میکنند مبارز

ایجاد  ھمھ ای آنانیکھ با. فراوان دارد ۀدسیسھ ساز است و در افواه پراگنی و ترویج دروغ تجرب

جنگی  ۀباید صرف نظر از شھرت شخصی بھ محکم، رعب و بزدلی دفاع کشور را تضعیف مینمایند

  ».تسلیم داده شوند

 اً وی بمناسبت سالروز انقالب اکتوبر فراموش ناشدنی و حقیقت ١٩٤١نوامبر  ۶مورخ  ۀھمچنان بیانی

 قطعات آلمان در دروازه ھای مسکو رسیده بودند و ھیتلر از قبل: از اھمیت تاریخی برخوردار است

بود کھ درین روزھا بیرق صلیب شکستھ باالی قصر کرملین بھ اھتزاز در  گزافھ گویی پرداختھ بھ

آیا ستالین مانند ھرسال بیانیھ خواھد داد؟ آیا او ھنوز ھم در مسکو بود و یا مانند سایر . خواھد آمد

مانند ، در مسکو بود و آنجا در ششم نوامبر کھ او ھتبال کویبیشف بسر میبرد؟شھر اعضای کابینھ در 

ی ماسکو اینبار از جانب شورا، محفل یاد و بودی بمناسبت انقالب کبیر سوسیالیستی اکتوبر، ھرسال

ستالین در بیانیھ . قطعات نظامی در میدان سرخ اجرا شد ۀژرطبق معمول نوامبر  ٧و در  برگذار
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دالیل ، شده بود برگذارخطر بمباردمان ھوایی در ایستگاه متروی مایاکوفسکایا  ھ سببکھ ب، خویش

کھ حملھ ھای برق آسای اردوی  او اطمینان داد. اردوی شوروی را نیز توضیح نمودعدم موفقیت 

آرزوی جنگ تباه کن با مردم شوروی را اشغالگران آلمانی «. آلمان دفع و شکستش حتمی است

، خویش ۀدر بیانیھ اختتامی »!ا این جنگ تباه کن را خواھند دیدآنھ، نطور استوقتی ایاکنون . دارند

بھ خط  اً از آنجا مستقیم اً بعدسھم گرفتند و میدان سرخ نظامی  ۀھمچنان بھ قطعاتی کھ در رژ ستالین

: جنگ میھنی مبدل گشتعمومی شعاری داد کھ بعداھا بھ شعار ، مسکو اعزام شدند ۀدفاعی جبھ

  »!ھدف ما برحق است و پیروزی از آن ما خواھد بود«

برای اردوی مردمی و برای تمام خلقھای کھ برضد ، ردم شوروینطق ستالین درآن روزھا برای م

در ، ویره اینبر، شوروی ۀنویسند. ھیتلر میرزمیدند یک منبع عظیم نیرو و اعتماد بھ پیروزی بود

بھ  »در حدود سھ سال«تحت عنوان  اً لنینگراد کھ بعد ۀخویش در مورد محاصر ۀیادداشتھای روزان

  :چاپ رسید چنین نوشت

مانند . رسا و شگفت انگیز بود. . .  رادیو شنیدمامواج ستالین را از ورای  ۀدوم بیانی ۀتنھا نیممن «

 صدایش بطور شگفت. سخنرانی مینمود. . .  آنبود کھ گویا ستالین از عین صالون و از عین عمارت

را  میکند کھ ھمھ چیزصحبت  شخصید کھ آدم احساس میکر. آوری آرامش بخش و قانع کننده بود

مناسبات ما با  ۀباردر  او در آن گفتار. برخالف وجدان خویش چیزی نخواھد گفت چگاھییھ میداند و

در مورد  البتھ کھ. در مورد پیروزی با اطمینان کامل حرف میزد. متحدین آرام و متین صحبت میکرد

حقیقت . کھ چی وقت این پیروزی فرا خواھد رسید سوال درین بود، پیروزی کسی تردیدی نداشت

، ١٩٤٧سال ، SWAنشرات بنگاه ( ". نزدیکتر شد »چی وقت«این ، اینست کھ بعد ازین بیانیھ

  )۵١ ۀصفح

یک عضو مخفی سازمان برلین حزب کمونیست آلمان . ھای آلمان این بیانیھ را شنیدندحتا کمونیست

  :ارش دادزدرین مورد چنین گ

نوامبر را استماع کردند  ٧مسرت آور  ۀاین بیانی ناگھان رفقای ما کھ رادیوھای خارجی را میشنیدند«

اردوی سرخ در میدان سرخ  ۀرژ. من امروز در مورد با احساسات درونی خاصی میتوانم بنویسم و

رفقای ما . مسکو برگذار شد و رفیق ستالین بھ آن رژه و بھ تمام مردم شوروی بیانیھ ای ایراد کرد

جشن اکتوبر شورای  ۀبیانینکات مھم و ھمچنان ان سرخ مید ۀخوشبختانھ موفق شدند تا این خطاب

ترین روز در زنده گی سازمان ما از بھاین . . . .  را بطور مکمل ثبت نمایند نوامبر ۶ مسکودولتی 
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تمام . نیرومند احساس میکردیم اً ھرکدام ما خود را مجدد. بود زمان آغاز این جنگ لعنتی بدینسو

چاپ مطبعھ ، آلمان در جنگ دوم( ». قابل فھم و روشن شدند اً میداد دفعت مسایلی کھ ما را تا ایندم رنج

  . )۶٣ ۀصفح، ٢جلد ، ١٩٧۶، برلین، اکادمی

  :دو موضوع مھم: مجلس رای دھنده گان، ١٩٤۶فبروری  ٩ستالین در  ۀبیانی

برخالف جنگ اول «، بر ضد نیروھای محوری جنگ دوم: در مورد خصوصیت جنگ دوم، اول

شامل شدن اتحاد . . .  را بخود گرفتو آزادیبخش از ھمان آغاز خصوصیت ضد فاشیستی ، جھانی

و  تایید عمالً خصوصیت ضد فاشیستی و آزادیبخش جنگ را محوری  شوروی در جنگ ضد نیروھای

  ».کرد تقویت

، برای دولت و حکومت ما، جنگ نوعی آزمونی بود برای نظام شوروی«: در مورد شوروی، دوم

 :میخواست برای ما نشان دھد کھاین جنگ نتیجھ گیری چنین بود کھ گویا . کمونیست برای حزب

مطابق بھ آنھا بھ دقت نگاه کنید و ، اینست کردار و زنده گی شما، اینست افراد و سازمانھای شما

  ! . . .کارکردھای شان از آنھا قدردانی کنید

  . . . ؟بودجنگ چی نتایج 

جنگ موفقانھ  ۀکھ از کورنظامی ، ی شوروی بودپیروزی نظام اجتماعپیروزی ما در اصل بمفھوم 

نظام اجتماعی شوروی از دیگر . . . .  ت رسانیدحیات خویش را بھ اثبا ۀبلیت ادامبدر آمد و قا

شکل ، بیک حرف، است استوارو بیشتر داشتھ شده قابلیت زیست  بتاثبطور  ی غیر شوروینظامھا

  . ستانظامھدیگر بھتری از 

از تمام آزمونھای  ما شوروی فرا ملیتیدولت . شوراھا بود یدولت نظام دوم اینکھ موفقیت ما موفقیت

 ۀچندین ملیتی شوروی بمثابدولتی نظام . جنگ پیروزمندانھ بدر آمد و قابلیت زیست خودرا نشان داد

 ۀدر چوکات آن مسئل را بھ نمایش گذاشت کھ سیستم دولتی ایچنان دولت تثبیت گردید و مدل یک 

بدین شکل است کھ ما . حل گردیده است یملتھا بھتر از ھرنوع نظام دولتی دیگر ملی و ھمزیستی

  ».را ارزیابی میکنیم خودبر دشمنان  غلبھ

حتا دشمنان شوروی نتوانستند حقیقت این ارزیابی را زیر سوال برند و تازه  ١٩٤۵در سال : در عمل

ًسفانھ امروز ، ارزیابی غیر ازین نماید تااندیشید ھیچ کمونیستی بھ این نمی  حتا ، در نشراتآنچھ متا
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یک مدل غیر قابل " مدل شوروی"تاریخ نشان داد کھ  :مثالً . بچشم میخورد، حزب کمونیست آلمان

  . استفاده برای ساختمان سوسیالیزم است

برژنف ، خروشچف ای درک کنند کھ اتحاد شوروی کمونیستھای کھ نمیتوانندھستند ، تعجب آور است

زمانی یک اتحاد شوروی ای بود کھ از ، و گرباچوف کھ مانند یک عمارت فرسوده بھم ریخت

پیروزمندانھ بدر ، واقع نشده تاریخ ھیچ دولت و نظام اجتماعی دیگریدشوارترین آزمونھای کھ در 

  . آمد

  با درک ضعیف در مورد سوسیالیزم چھ میتوان انتظار داشت؟ یاز تصورات اینگونھ افراد

  :جھان بعد از غلبھ بر فاشیزمنقش ستالین در طرح جدید 

، بلغاریا، ھنگری، چکوسلواکیا، پولند، کمک در پیروزی نیروھای مردمی در یوگوسالویا -١

تبادل نامھ ھای « و »پوتسدام –یالتا  –تھران «اسناد  ۀمجموع: بیشتر درین مورد در. البانیا، رومانیا

  . مطالعھ کنید »١٩٤١ – ١٩٤۵، آتلی روزولت و ترومن، ستالین با چرچیل

تنھا بخاطر موجودیت شوروی سوسیالیستی و . چارت ملل متحد ۀستالین در تھی رول: خیلی مھم -٢

تا ، ر نمودو موفقانھ پیکا کھ با سرسختی، دموکراتیک چارت ملل متحد ۀنقش انفرادی ستالین در تھی

  . ایفا کرده استدر جھان بھ تناسب اتحادیھ ملل سابق رول مثبت تری را ، داکنون سازمان ملل متح

ً «شرح بیشتر در (. سالح جدید امپریالیزم در مبارزه برضد اتحاد شوروی و سوسیالیزم مبدا

. رویزیونیزم جدید: دوم، سالح اتمی: اول )» ٨٠ ۀصفح، ١٠⁄  ٠٣ ۀحمل«و  »رویزیونیزم مدرن

  . تیتو، فیلد، براودر

  خنثی نمودن این سالح جدید توسط ستالین

ً ھا(ترومن و ستالین در کنفرانس پوتسدام : در خصوص بمب ھیروشیما و . )٨٢ ۀصفح، مبدا

ً ھا(. )٤۵آگست  ٩و  ۶(. ناگازاکی انحصار ! ٤٩سپتامبر  ٢۵: بمب اتمی شوروی. )٨١ ۀصفح، مبدا

  ! خنثی شدتھدید اتمی ! پایان یافتبر اسلحھ اتمی آمریکا  ۀایاالت متحد

ً ھا: (»رویزیونیزم مدرن« ۀدر بار برعلیھ  »مرکز ضدیت« یای تیتو بھیوگوسالو. )٨٢ ۀصفح، مبدا

. باالیش چلیپا کشیده شد ١٩٤٨با تصمیم ایجاد دفاتر اطالعاتی در جون . اتحاد شوروی مبدل گشت

ً ھا(. تمام احزاب کمونیست و کشور ھای سوسیالیستی »واکسن وقایوی«   . )٨٤ ۀصفح، مبدا
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موفق گردید تا جنبشھای  وی. با بھتان ھایش برضد ستالین بکمک امپریالیزم شتافت خروشچف

. مسموم کند، او دستھ جمعی بیگناھان بدستبخصوص اتھام اعدامھای ، کمونیستی را با انتی ستالینیزم

 ۀتصفی«در فصل ، »ستالین از جھت دیگر«: لوودو مارتنز: برضد این اتھامات با حقایق فراوان(

 –رویزیونیزم « ۀو مقال ١٩٩٧سال ، مونشن، »برضد رویزیونیزم«، گوسوایلر: ھمچنان. »بزرگ

  . )٢٠٠٤فبروری ، اوفنزیفمنتشره در ، »دفن کننده سوسیالیزم

  . حزب ٢٠ ۀکنگر تجاوز بر – خروشچف »پنھانی ۀبیانی«

خصمانھ علیھ حزب و  ۀیک حمل ترویج آن بیانگر ۀراد و شیوبلکھ فضای ای، نھ تنھا مضون این بیانیھ

  چرا؟! قدرت شوراھا بود

. درحال اختتام تحمیل کرد ۀبر کنگر، بشکل کودتایی، این بیانیھ را در آخرین لحظات خروشچف -١

در  ١٩۵٧دولتی تا سال  -رھبران حزبی ۀاکتوبر و از جملشرکت کننده در انقالب ، الزار کاگانوویچ

  :کنگره را بھ تعجب واداشتچگونھ  خروشچفیادداشتھای خود تذکر میدھد کھ 

اعضای ھیئت رئیسھ بھ اتاق . بھ پایان خود نزدیک شده بود کھ ناگھان تفریح اعالن شد ٢٠ ۀکنگر«

سوالی را مطرح کرد  خروشچفدر آنجا . مجاور کھ برای تفریح مدنظر گرفتھ شده بود دعوت شدند

. مضمون خود را قرائت کند، در کنگره در مورد کیش شخصیت ستالین و تاثیرات آن مبنی براین کھ

جلسھ بشکل . کوچک برنگ سرخ توزیع گردید ۀتایپی مضمون در یک جزو ۀھمزمان برای ما مسود

این مشکل . و دیگران ایستاده بودند تعدادی نشستھ –غیر نورمال آن در یک فضای ضیق ادامھ یافت 

 سپس. صورت گیرد و روی محتوای آن تعمقشود  طالعھم طویل اً نسبت ۀجزودر وقت کم آن  بود کھ

ھمھ ای اینھا . داسی درون حزبی قطعنامھ ای صادر شنورمھای دموکر بدون مراعاتآن  موازی با

ا موضوعی خارج از آجندای کنگره و نزیرا نماینده ھا در صالون در انتظار ، نیم ساعت اخیر در

  . . .  کنگره ختم شده بودتصویب شده ای مواد اجندای . آشنا برای شان نشستھ بودند

ھیئت رئیسھ موضوع اعدامھای غیر قانونی و اشتباھات انجام شده را ، حزبی ٢٠ ۀقبل از کنگر

ً . مطرح کرده بود وظیفھ داشت قضایای معدوم مرکزی کمیسیونی را ایجاد کرد کھ  ۀکمیتداراالنشا

پس از . و پیشنھادات مشخص خود را ارایھ نماید. . .  شده ھا را بطور جداگانھ و جابجا بررسی کند

مرکزی  ۀیک پلینوم کمیت، ٢٠ ۀدر نظر بود کھ بعد از کنگر، ھیئت رییسھ روی این مسایل ۀمشور

، درست درھمین مورد رفقا کاگانوویچ. ارش کمیسیون و پیشنھاداتش را استماع کندزدعوت شود تا گ

رفقا گفتند کھ ما ، از آن گذشتھ. وروشیلوف و دیگران دلیل اعتراض خود را بیان کردند، مولوتوف
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ی و اصالحات ضروری را در آن وارد را بررس) خروشچف(سخنرانی  انشاً قادر نیستیم حتا از نظر 

کارکردھای . استتھیھ شده ما گفتیم کھ حتا یک نظر اجمالی نشان میدھد کھ سند یکجانبھ و غلط . یمکن

ثبت م نقاطاز تمام بلکھ یک بررسی عینی ، ستالین بھیچ وجھ نمیتوانند تنھا از یکجانب بررسی شوند

زب و دشمنان ح ۀدسیستا ھیئت بررسی در روشنی قرار گیرد و از ھرنوع  الزم است فعالیتھای وی

  . کشور ما جلوگیری بعمل آید

ھیچ نوع بخشم آمدند و بدین ترتیب بدون ) صالون حاضر بودنددر کھ (نماینده گان ، جلسھ طوالنی شد

 اتدر آنجا آجندای جلسھ بعد از تغییر. گردید و ما در صالون باقی ماندیم دنبالرای گیری جلسھ 

بعد از ختم بیانیھ . دیگردمیدر مورد کیش شخصیت ستالین باید استماع  خروشچف ۀبیانی: شد اعالم

  ". اعالن نشد و کار کنگره پایان یافتدرمورد  ھیچ ابراز نظری

بلکھ کار یک گروپ ضد ، در مورد تقبیح ستالین یک سند حزبی نی خروشچف ۀبدین ترتیب بیانی -٢

ه و در ھ موارد از قبل کارگذاری شددر ھم، کنگره ۀطرح شد برخالف آجندای قبالً ، حزبی بود کھ

تا قبل از انتخاب گورباچف در ، بھ دلیل آنکھ این یک سند حزبی نبود حقیقت تجاوز بر کنگره بود و

ًس قدرت   . در سرتاسر شوروی اقبال نشر نیز نیافت، را

ن در سرتاسر جھا" نھانیپ ۀبیانی"مدت این کمترین کردند کھ در  سعیو شرکایش  خروشچف -٣

  . "نیویارک تایمز"در قدم اول در ، انعکاس یابد

طی یک  خروشچفیک خبرنگار نیویارک تایمز بنام ترنر کتلج از : موضوع تعجب آور بعدی -٤

یمز مطابق منتشره در نیویارک تا ۀپرسید کھ آیا نسخ، انجام شد ١٩۵٧می  ١٤مصاحبھ ای کھ در 

کھ این از ساختھ ھای سی آی ای  انکار کرد و اذعان داشت و بیانیھ را کالً ا وی میباشد؟ ۀاصل بیانی

این  و ناخواستھ واقعیتی را افشا نمود کھ در ھنگام ترتیب شاید او حقیقت را گفتھ باشد( –است 

من نمیدانم از « :خروشچفحرفھای . )در کار بوده باشند ای کودتای حزبی شاید دستھای مشورتی

شنیدم کھ در ایاالت متحده از جانب استخبارات آمریکا کدام متنی من . کدام متنی سخن در میان است

ولس در اما نشرات آلن د. است شده قلمداد ٢٠ ۀمن در کنگر ۀبھ نشر سپرده شده کھ بنام متن بیانی

کھ از جانب آلن دولس انتشار  را موادی مایل نیستممن . اتحاد شوروی ھیچ مقامی را خرسند نمیسازد

شرح «نقل قول شده در ، ١٩۵٧جون  ٢٠، ١٤٤ ۀشمار، اسناد وقت: از( ». نمایم مطالعھ داده میشود

  . )٢٩٩ ۀصفح، ١جلد  »وقایع پای کبوتر
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ستالین را  ۀاش این نمیبود کھ یکبار برای ھمیشھ اتوریت »پنھانی ۀبیانی«با  خروشچفاگر ھدف 

و برای مشی ضد انقالبی اش  مقایسھ نگردد اوبا نام  شخص خودش ھیچگاھیدیگر تا  بزمین زند

شوروی در راه اگر ھدفش وارد کردن ضربھ بر اعتقاد راسخ مردم ، نداز سر راه برداشتھ شوموانع 

میخواست  اً اگر او واقع، نمیبود بی اعتبارکردن افتخار آنھا بر قدرت شوراھای خویشبرحق شان و 

بنشاند و حقایق تاریخی دوران اختناق  بکرسی »تصفیھ ھا«عدالت را در مورد قربانیان بیگناه دوران 

  :پس در بیانیھ اش باید چنین گنجانیده میشد، را زنده کند

یز آلمان فاشیستی از جانب قدرت بعد از تجھ، بعد از استقرار دیکتاتوری فاشیستی در آلمان، ١٩٣۶«

آلمان  ۀدر مقابل ما خطر حمل، بعد از خیانت نیروھای غرب بھ جمھوریت ھسپانیھ، ھای غربی

بزرگترین و قویترین  داشت و ما خودرا باقرار  –شاید ھم با توافق نیروھای غربی  -فاشیستی 

نیز در ھسپانیھ  مثال ۀنمون ھمچنان. میدیدیم مواجھ تنھاتک و ، جنگھا در طول تاریخنظامی  ینیرو

یعنی قوتھای فاشیستی در داخل ، عدھا در ناروی و فرانسھ تکرار شدباز زیر انظار ما گذشتھ بود کھ 

  . را از دلقکھا و خائنین محلی بوجود آوردند »ستون پنجم«کشورھای اشغال شده 

شد  روشنبعدھا با امضای قرارداد مونشن میان قدرتھای غربی و ھیتلر و تسلیمی چکوسلواکیا بھ وی 

بیھا از امضای پیمان غر نھمھ در اوضاعی بود کھو ایکھ تا چھ حد خطر حملھ ما را تھدید میکرد 

  . امنیت کلکتیفی و کمک متقابل برضد آلمان ھیتلری با ما ابا ورزیدند

فاشیستی باید در عین زمان ھمراه با مبارزه برضد ایجاد ستون پنجم در  ۀآماده گیھای ما برعلیھ حمل

کوالکھا و نسلھای بعدی  ھای وابستھ، قدرت شوراھادر داخل کشور ما دشمنان . داخل کشور میبود

 کھ خود تروتسکی، اپوزیسیون حلقاتو دیگر  تروتسکی ۀھمچنانیکھ بقایای گروپھای ورشکست، شان

، در موقع بروز جنگ در نشرات خود نام برده است »ستالینیزم«بر ضد  ای قیاماز موجودیت شان بر

گاگراد و ملیتھای دیگر مانند تاتار مانند آلمانھای وال، حسن نظر داشتندمردمانی کھ بھ آلمانھا  و ھم

نابودی  تحت تحدید میباییستلذا ما . وجود داشتند و ھنوز ھم وجود دارند، ھای کریم و چچنی ھا

در  شانامداد و کشور داخل  در کاری میکردیم کھ دشمنان قدرت شوراھا را از ایجاد ستون پنجم

  . باز میداشتیمفاشیستی  ۀاجرای حمل

نمیتوانست  ما شامل میبود کھ در تصفیھ کاریھای ضروری با این وسعت ۀدر محاسببدین اساس باید 

یا بر اساس اتھامات غلط عناصر دشمن و یا اتھامات گروپی از ، اشتباھات رخ ندھد و بیگناھانی

  . شده اند اً یقینشامل این محاکمات نشده باشند کھ ، سوی ارگانھای محلی
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قدرت باید ، آیا بخاطر اقدامات ناکافی امنیتی: میکردیم کھ چی مھمتر بودزان ولی ما در آنزمان باید می

 احتماالً بلکھ بیگناھان و حتا مردمان خودی ، شوراھا سقوط میکرد و یا درین اقدامات نھ تنھا دشمنان

  . نده باششامل تصفیھ کاری شد

با  از ھر اقدام دیگریشورا ھا بود کھ در آنھنگام تصمیم حزب البتھ در خصوص تقویت امنیت قدرت 

  . اھمیت تر بود

  ».بررسی و بیعدالتی ھا را برمال کنیماکنون وقت آن فرا رسیده تا اعمال انجام شده را 

جوانب تاریک و دردآور تاریخ شوروی برای  ۀموضعگیری صادقانھ و کمونیستی در بار، بھر شکل

ن اتھام بر اساس واقعیت در مورد موضعگیری بمفھوم وارد کرداین . ھر کمونیست باید چنین میبود

ملیون سرباز و  ٢۵مانند ھتصریح میگردید کھ رنج و مرگ آنھا باید بطور روشن  بود و این قربانیھا

ثبت میگردید کھ رھبری باییستی جنگ جھانی دوم بحساب آنانی  ۀملیون کشت ۵٠شوروی و  ۀتبع

بحساب ھیتلر و امپریالیزم آلمان  یعنیشوروی را در برابر چنین یک تصمیم غیر عادالنھ قرار دادند 

سالح بران آنرا منحیث  اً بعد تادر قدم اول و در قدم دوم بحساب آنانیکھ آلمان ھیتلری را تقویت کردند 

  . نمایند شمالپا دستھ جمعی امنیتیاتحاد شوروی توجیھ کنند و در یک اتحاد برضد 

، ھیتلر بھ صفت قاتل دستھ جمعی عوضرھبر حزب کمونیست اتحاد شوروی با متھم نمودن ستالین ب

کھ تا اکنون تنھا از جانب مطبوعات غربی بر ضد شوروی انتشار ، دروغھای تحریک آمیزاکنون 

بھ را از البراتوار متخصصین امپریالیستی جنگ روانی بیرون کشیده و آنرا منحیث حقیقت ، مییافت

  . معرفی نمودھمھ 

افتراات زھرآگین ، بدون تعمق امروز معتقد و صادقکمونیست ھای حتا تعدادی از از ھمینجاست کھ 

  . را بقتل رسانیده است ھاکمونیستاز ھیتلر ستالین بیشتر  گویا بیکدیگر انتقال میدھند کھخود را 

تمام جنگاوران ضد فاشیستی و تمام یھودانی کھ در اروپای تحت ، تمام کمونیستھا حقیقت اینست کھ

اتحاد شوروی و اردوی مدیون  زنده گی خویشرا، ندجان بھ سالمت برد اشغال فاشیزم بسر میبردند و

  . اند، ستالینمنجملھ ، سرخ

در سطح چرچیل نمیتوانستند از  ی امپریالیستیحتا رقبا. شن بودان روگبھ ھماین مسئلھ در آنزمان 

  :چرچیل او را با کلمات ذیل حرمت گذاشتھ بود. بزرگی تاریخی ستالین چشم پوشی کنند
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ًثیر، دورانیکھ او بسر میبرد، بود کھ در روزگار خشن ماای او یک شخصیت برجستھ «  گذار خیلی تا

، خشن، محکم ۀو با اراد آگاه، فوق العادهستالین مردی بود با انرژی ، در مواردی مانند مالقاتھا. بود

 قادر نبودم با وی مخالفت کنم، حتی من کھ در پارلمان انگلستان بزرگ شده بودم. و بی احتیاط تندخو

 . . .  

انرژی ستالین آنقدر بزرگ بود کھ رھبر ھیچ ملتی در . دی عظیمی نھفتھ بومنددر کارھایش یک نیرو

. دنمایکسی نمیتوانست در مقابل نفوذ او ایستاده گی . . .  کند با او برابرینمیتوانست ھیچ زمانی 

بھ ندرت . بودیمای او تحت قومانده  گویی، ما بپا خاستیم ۀھم، وقتی او داخل صالون کنفرانس یالتا شد

و کاملی  ستالین از درک عمیق منطقی. حضور او دستھا را در جیب بگذاریمواقع میشد کھ ما در 

 پیچیدهدر جستجو و دریافت راه بیرون رفت از مشکالت ، او در حاالت فوق العاده. برخوردار بود

ما را کھ او ھمیشھ بی ، او کسی بود کھ دشمن خود را بدست دشمنش ازبین میبرد. . . . بودفن استاد 

او روسیھ را با صلیب . ریالیستھا برزمیممجبور میکرد کھ بر ضد امپ، یست خطاب میکردپرده امپریال

نقل قول شده از جانب نینا اندرییفا ( ». شکستھ تسلیم گرفت و مجھز با بمب اتمی دوباره تحویل داد

  . )٢⁄  ٣⁄  ٤ ١٩٨٨، ND ۀمطبع. »من پرنسیپ ھای خودرا افشا نمیکنم«در مقالھ اش تحت عنوان 

  ند؟حاد شوروی بر لنینیستھا چیره شدچھ علتی رویزیونیستھا در ات بھ

کھ  قطھ نظرھایبھ ن اما من بھر ترتیب. درینجا بھ این سوال اساسی نمیتوان جواب مناسب ارایھ نمود

  . برای من از اھمیت برخوردار اند اشاره خواھم کرد

 ۀرویزیونیزم مدرن بمثاب ١٩۶٠ و ١٩۵٧کارگری سالھای در نشستھای مشورتی احزاب کمونیست و 

چنین  ١٩۵٧مشورتی سال  ۀدر توضیحات جلس. خطر اصلی تثبیت و اجزای اساسی آن برشمرده شد

  :میخوانیم

آنرا ، لنینیزم را بی ارزش جلوه دھد –رویزیونیزم مدرن تالش دارد آموزه ھای بزرگ مارکسیزم «

  . مطابقت ندارد معاصراعی تکامل اجتم ۀپروسد کھ با خوانده و توضیح میدھ" کھنھ"

کارگر و  ۀانقالبی مارکسیزم را ریشھ کن کنند و اعتقاد طبق ۀرویزیونیستھا میخواھند روحی

آنھا برضد ضرورت تاریخی انقالب پرولتری و . تضعیف نمایندزحمتکشان را بھ سوسیالیزم 

کننده و منکر نقش رھبری  داری بھ سوسیالیزم قرار گرفتھدیکتاتوری پرولتاریا در گذار از سرمایھ 

از پرنسیپھای لنینی ساختار ، انترناسیونالیزم پرولتری را رد میکنند. اند لنینیستی –ب مارکسیستی حز
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شکل حزب رزمنده  آنھا طالب تغییر. زیت دموکراتیک چشم پوشی مینمایندبخصوص مرک، حزبی

  ».انقالبی بھ یکنوع کلوب مشاجره اند

  . اما دو کمبود بزرگ دارد، ستشماری بسیار مفید ا این بر

اما ویژه گی مھمی درآن ، مدرن است بدردبخوری از نشانھ ھای رویزیونیزم فھرستاین : اولکمبود 

کینھ توزانھ  مستور نگھداشتن خصوصیت عالج ناپذیر صلح ستیزی امپریالیزم و دشمنی :کمبود است

ھمکاری و  امپریالیزم را میتوان بجانبدر درازمدت کھ « و ترویج افکار تخیلی ضد سوسیالیزم بر

  . »سوق داد ھمزیستی مسالمت آمیز با سوسیالیزم

و اتخاذ  پذیری تحملسطح  تقویتزیرا میتواند بھ ، ای سوسیالیزم خطر حیاتی دارداین تخیل بر

  . مرگبار منجر شود کھ در عمل منجر ھم شدش بھ دشمن و تسلیمی داوطلبانھ ا سیاست خلع سالح

اتحاد شوروی بعد خود و در داخل در مجموع در صفوف جنبش کمونیستی  نوع تصوراتترویج این 

  :ازین قبیل بودند. مساعد تری کسب کرد ۀز ختم جنگ دوم جھانی زمینا

میان  ریالیزم و رفع تضادھا و مخالفتھاتی در مورد دگرگونی امپصوراتائتالف ضد ھیتلری  -١

  . امپریالیزم و سوسیالیزم را بوجود آورد

  خستگی از جنگ و اشتیاق بھ صلح -٢

صلح : قرار گرفتپذیرش  تعجب آوری موردبشکل  استدالل رویزیونیستی: اتمی موجودیت سالح -٣

ًمین شمیتواند با امپریالیزم  با کنارآمدنبلکھ ، با ضدیتنھ    . ودتا

ویژه گی درونی . ات اندینیست کھ کی ھا حامل این نظردرین برشماری روشن : کمبود دوم

اما در مورد ذکر نام و آدرس رھبران رویزیونیست سکوت ، رویزیونیزم البتھ با نام تذکر میرود

  . اختیار میگردد

. نیز باید درج میگردید خروشچفپس در پھلوی نام تیتو در قدم اول نام ، اگر این افراد معرفی میشدند

برخورد طریق از اکنون : گفت چنانچھ، لنینیزم را کھنھ اعالم کرد –مارکسیزم  ٢٠ ۀاو در کنگر

  ! پارلمانی نیز میتوان بھ سوسیالیزم نایل آمد
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اش اعتقاد بھ عادالنھ بودن سوسیالیزم و خودگردانی حزب کمونیست اتحاد شوروی  ٢٠ ۀدر کنگراو 

قاتل فرد بھ بعد از جانب یک  ١٩٢٤سال تاریخ کشوری کھ از  ۀبا اعالم تاریخ شوروی بمثاب، را

  . متزلزل ساخت، دیرھبری میگرد توده ھا

، کردچشم پوشی  شوروی در حال حاضرانقالب پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد  از او

  . فاصلھ گرفتھ بود »رھبری مردمی«اتحاد شوروی این انقالب و دیکتاتوری از در بھ زعم او  زیرا

کھ نقش رھبری حزب کمونیست در ساختمان ، رویزیونیستھای مانند تیتو و گوموولکا رااو 

  . لنینیست ھای قابل اعتماد نامید –بنام مارکسیست ، سوسیالیزم را انکار میکردند

یوگوسالویا در  –مشترک اتحاد شوروی  ۀھمراه با تیتو در ھنگام صدور اعالمی ١٩۵۵او در سال 

م ظمسایل مربوط بھ ن«: بود نترناسیونالیزم پرولتری را چنین تصریح کردهانصراف از ا، بلگراد

کشور  ھمانفرد بھ  مسایل منحصر، در ھر کشور داخلی و تفاوتھا میان اشکال تکامل سوسیالیزم

  »!کمونیزم ملی« نامرئی تیتو یعنیدر مورد رویزیونیزم  خروشچف نعت خوانیاینبود  ».میباشد

خود را بصفت مبارز پیشگام برضد رویزیونیزم " ھر مجلس"نشد و توانست در  برجستھولی نام او 

  . جاه زند

ستر و اخفای اتھامات رویزیونیستی ، ١٩۶٠، مشورتی احزاب کمونیست و کارگری مسکو ۀدر جلس

جلسھ  ۀافشا و محکوم شد و این در قطعنام اً بھ شکلی کھ رویزیونیزم تیتو جد، درھم شکستتا حدی 

  :پنھان ماند خروشچفیعنی ھم خطرناکترین رویزیونیست با آن، گردیدقید 

اپرچونیزم بین المللی را کھ بیان فشرده تر  خصوصعملکرد یوگوسالوی در ۀاحزاب کمونیست نحو«

کمونیستھای یوگوسالویا کھ مارکسیزم  ۀرھبری اتحادی. تیوری رویزیونیزم مدرن است تقبیح مینمایند

یعنی (ضد لنینی و رویزیونیستی خود  ۀامبا برن، نمود عالن کرد و بھ آن خیانتلنینیزم را منسوخ ا –

بدین ترتیب آن اتحادیھ و . قرار گرفت ١٩۵٧ ۀبرعلیھ اعالمی) ١٩۵٨سال  "الیب آخر ۀبرنام"

کشور خویش را از جمع ، رفتندمقابل جنبش جھانی کمونیستی موضع گ ۀنقطرھبری اش در 

. ندساخت آمریکا و دیگر کشورھای امپریالیستی وابستھ ھ امدادبخود را و  کشورھای سوسیالیستی جدا

 حاصل شده شان ۀکھ با پیکار قھرمانان مردم یوگوسالویا دستاوردھاین بدین شکل خطر از دست رفت

رویزیونیست ھای یوگوسالویا فعالیتھای تخریبکارانھ بر ضد کمپ سوسیالیستی و . بیشتر شدبود 

اعمالی را براه انداختند کھ اتحاد ، سیاست غیر متعھد ۀبھ بھان. آغاز کردندرا جنبش جھانی کمونیستی 
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افشای بیشتر رھبران رویزیونیست . تمام کشورھا و نیروھای صلحدوست را خدشھ دار کردند

 ۀحمایاندیشھ ھای ضد لنینی رویزیونیستھای یوگوسالویا بمنظور  فعال بر ضد ۀمبارز یوگوسالویا و

  ».لنینیست است –خستگی ناپذیر ھر حزب مارکسیست  ۀو کمونیستی وظیفکارگری  جنبشھای

ًسفانھ خیلی دیر رسید خواستاین   . بسیار بجا بود اما متا

جنبشھای کمونیستی در  ۀبصفت رویزیونیست و وقای یعنی افشای تیتو، درینجا تقاضا شده بود آنچھ

آنرا دفترھای اطالعاتی احزاب کمونیستی مانند ، مقابل ایده ھای ضد لنینی رویزیونیستھای یوگوسالویا

حزب کمونیست ، حزب زحمتکشان ھنگری، حزب کارگر پولند، حزب کمونیست اتحاد شوروی

سال قبل  ١٢، فرانسھ و حزب کمونیست ایتالیا حزب کمونیست، حزب کارگران بلغاریا، چکوسلواکیا

  . انجام داده بودند »حزب کمونیست یوگوسالویا موضعگیریدر مورد « ١٩٤٨جون  ۀطی قطعنام

 –جنبشھای کمونیستی را  ۀاین وقای، با برائت کامل تیتو ١٩۵۵در سال  خروشچفولی ما دیدیم کھ 

بعنوان  خروشچفتیتو از جانب . خنثی ساخت - شده بود  صویبت ١٩۶٠سال  تیورجلسات مشکھ در 

. قلمداد گردیدو مقدس بیگناه  اً قربانی افتراات دشمنان حزب و اجنتھای امپریالیزم جاه زده شد و تقریب

از جانب ، بود برآورده ساختھ را ١٩۶٠ جلسات مشورتیتمام مطالبات  اً کھ دقیق، اما ستالین

مطالبات از جانب دیگر . منکوب گردیدحزبی بنام تعقیب گر تیتوی بیگناه  ٢٠ ۀدر کنگر خروشچف

برآورده چگونھ  خروشچفاحزاب کمونیستی و جنبشھای کارگری را  ١٩۶٠ جلسات مشورتی

او با قاطع ترین مبارزین ضد ! عکس آنرا انجام داداو درست ! برآورده نساخت ساخت؟ اصالً 

نیا برید و علیھ این دو کشور سوسیالیستی و برادر کارزار تبلیغاتی با چین و البا، یزیونیزم تیتورو

اجندای . دتعرض نمو اً بھ البانیا و چین وسیع او ١٩۶٠در ھمان کنگرس . بیمانندی را براه انداخت

او اتھام نامھ ای را بر ضد حزب کمونیست چین  :بود از طرف او چنین مطرح شده ١٩۶٠ ۀکنگر

 او کنگره ای. ھمھ شرکت کننده گان توزیع گردیدترتیب کرده بود کھ قبل از آغاز کار کنگره بھ 

جمھوری مردم چین را در چوکی  بدھد و درمقابل کامل میخواست کھ یوگوسالویا را دوباره برائت

کنگره ای دایر شد کھ تیتوی  برعکس موفق نشد و الً در آنزمان او بھ اینکار اص. متھم احظار کند

بھ زودترین کاری ای بود کھ  حادثھ ایبرای او یک شکست این . او را محاکمھ نمود ۀتحت الحمای

با تمام قوت علیھ  باید بلکھ، افشا شودرویزیونیزم تیتو نباید بیشتر ازین : میشد اصالحفرصت باید 

و و انور خو ً   ! آتش گشود چین مردمی و البانیا اجھ یعنیماو
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  چرا او بھ اینکار موفق شد؟

حزب و ھمچنان در  ٢٠ ۀدر اسناد کنگر توانست خود را خروشچف :یل قابل توجھ اینبوددالیکی از 

  . نماید برحق تثبیت ١٩۵٧کنگرس مشورتی سال  ۀقطعنام

عمومی  مشیپیشنھاد در مورد "خویش تحت عنوان  ١٩۶٣جون  ١٤در سند  حزب کمونیست چین

توضیحی  ۀدر مسود سمت اعظمی از دیدگاه ھای غلطق«: چنین نوشت" ن المللی کمونیستیجنبش بی

ھمچنان ھیئت حزب کمونیست چین و . . .  از جانب ما رد شدرھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی 

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی موافق شد ند کھ بعد از آن بعضی دیگر احزاب اعترافاتی کرد

. تا از نظرات نادرست خویش صرف نظر نماید و موضعگیری درست احزاب برادر را قبول کند

حزب کمونیست اتحاد شوروی نظرات ما باھم توافق  ٢٠ ۀکنگر ۀایل مطروحدر مورد مس بطور مثال

ما ، حزب کمونیست اتحاد شوروی و تعدادی از احزاب برادر اما بادرنظرداشت نیازھای. . . داشتن

بحث در مورد مشی ( ». ابراز کردیم بود ١٩۵٧ ۀخود را کھ مطابق فرمولبندی اعالمی ۀموافق

  . )١٩٧١برلین ، اوبرباوم ۀانتشار مجدد مطبع، احزاب کمونیست و جنبشھای کارگری عمومی

حزب کمونیست اتحاد شوروی نھ تنھا  ٢٠ ۀریخی کنگرفیصلھ ھای تا«: این فرمولبندی قرار ذیل بود

شوروی از  ۀو ساختمان کمونیزم در اتحاد جماھیر اشتراکیبرای حزب کمونیست اتحاد شوروی 

بوجود جدیدی را  ۀیک مرحل بلکھ برای جنبش جھانی کمونیستی، بزرگی برخوردار استاھمیت 

  ».را ھموار نمودلنینیزم  –تکامل بعدی آن بر مبدای مارکیسزم راه و  هآورد

وحدت احزابی کھ در آنزمان در مواضع مختلف و حتی متناقضی قرار  ۀبمنظور حفظ و تقویت اراد

فرمولبندی مرا درین مورد اینجا تائید کن : یعنی، گری بوجود آمده بودیکنوع معاملھ  آنھامیان ، داشتند

وحدت  نھ تنھا گری در واقعیت با این معاملھاما . مورد در آنجا تائید خواھم کرد و من نظر ترا در آن

ًمین این عملکرد نھ . بھ نمایش گذاشتھ میشد جھان خارجی کھ وجود نداشت برای بلکھ وحدت، نمیشد تا

برای تضادھای موجود در مسایل : بلکھ آنرا زیرپا میکرد، تنھا تقاضای لنینی را برآورده نمیساخت

  ! را بی ارزش جلوه داد آنھانھ اینکھ ، شوداه بیرون رفت جستجو اساسی باید ر

چنین بیان نموده  )۵٠٢ ۀصفح( »ی ھاخروشچف«تحت عنوان  جھ در کتابشابعد از ارزیابی انور خو – خروشچف

خطور  خروشچفحتا بفکر  تصریح کرد کھ او بدین وسیلھ ». سند یک سازش بود و سازشھا عمر کوتاه دارند«: بود

آغاز و  ١٩۵٣او میخواست چیزی را کھ در . نیست خود را پابند پندارد مطابق ذوقشبھ آنچھ کھ درسند  کھ نمیکردھم 

 بھر ترتیب. مانع اینکار شد ١٩۶٤ولی سقوطش در اکتوبر ، یده بود موفقانھ بھ اتمام برساندبھ اوجش رسان ١٩۵۶در 
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 و خروشچفسینھ چاک ارادتمندھا و ھواداران  ۀشخص گورباچف بود کھ از جمل تخریب آمیزش اعمال ۀادامھ دھند

 ۀصفح، ١٩٩٠دوسلدورف چاپ ( »سیاسی ۀیک چھر، خروشچف«ش بنام در اثر گورباچف. بود فیودور بورالتسکی

بود و  ٩٠و  ٨٠سالھای  خروشچفگورباچف . مسما نمود »٢٠ ۀکنگر نسل«را بھ  این دو شخص اخیر الذکر، )١٣

  . ۶٠و  ۵٠گورباچف سالھای  خروشچف

  

  :نکات نھایی قابل یادآوریبرخی 

شرطی بود  لنینیزم در حزب کمونیست اتحاد شوروی و دیگر احزاب کمونیستی پیش –پیروزی رویزیونیزم بر مارکسیزم  -١

  . روپابرای موفقیت امپریالیزم و احیای سرمایھ داری در اتحاد شوروی و سایر دولتھای سوسیالیستی در ا

  . سوسیالیزم بر امپریالیزم ۀجنبش کمونیستی شرطیست برای تحرک جدید و موفقیت دوبار غلبھ بر رویزیونیزم در سرتاسر

و گورباچف  خروشچفاز تیتو گرفتھ تا ، و سست عنصر سوسیالیزم دولتی ستالینیزم رویزیونیستھای تخریبکار –انتی  -٢

  :اند ستالینتثبیت شخصیت شاھدان برای  بھترین

 ۀدوباردر اتحاد شوروی و جنبش کمونیستی زمینھ ساز احیای  تخریب اتوریتھ اش برای نقش مثبت ستالین منحیث حقیقتی کھ

پیروزی سرمایھ داری در  »از وجود ستالین حزب ۀتصفی«بدون . اثبات قویتری وجود ندارد، سرمایھ داری در آنکشور بود

  ! شوروی ممکن نبود

برای رویزیونیستھای  حملھ بر ستالین. آن در نقاب مدافع است لنینیزم –یعنی انتی  فشرده رویزیونیزم معادل ستالینیزم –انتی  -٣

 ۀبجاست کھ دست پرورد اً بن. از ھمان آغاز لنین بودھدف ، کار است اءمبدتنھا ، گورباچف آغاز یافت – خروشچف –کھ از تیتو 

تا نموده است بیوگرافی خویش غیض و نفرت خویش را بیشتر متوجھ لنین در ، فو مشاور گورباچف یعنی یاکوفل خروشچف

 ۀدر اعماق سد«از کتاب موصوف تحت عنوان  ٢٠٠٤جنوری  ٢۶مورخ  ۀاخبار فرانکفورتر الگماینھ سایتونگ شمار. ستالین

بھ  آنچھ او دست میزد بھر. نداشتدر تاریخ ھیچ فردی بقدر اولیانف لنین از روسیھ تنفر « :چنین نقل قول نموده است »ما

آن  ». زنده ھا و مرده ھا، ھمھ افراد بھ غارت رفتند. اجتماعی و اقتصادی، انسانی بھ قبرستان وسیع، قبرستان مبدل میگشت

، ا بودبلکھ ستالین ھیوالی حقیقی قدرت شورا ھ، آنانیرا کھ بھ این عقیده بودند کھ لنین نھ ۀیاکوفلف ھم«نوشت کھ  اخبار با حیرت

در " آلمان جدید" ۀروزنام، در مروری بر کتاب یاکوفلف. »م در بنیاد خویش چیزی جدیدی نیستتاریخ ستالینیز: چنین میآموزد

انقالبات جھانی مبتنی بر  ۀستراتیژیک میان دور ۀوقفیاکوفلف زعم ھ ب« :چنین توضیح نمود ین بارهخود در ٢٩⁄  ١⁄  ٠٤ ۀشمار

  ». سوسیالیزم ملی وجود ندارد ۀانقالب و فعالیتھای ستالین در عرص خصوصلنین در . ای. نظریات و

ھانری ، فرانسوی ۀستالینیستھا بھ بدترین و افتراآمیزترین وجھ صحت نظریات نویسنده وکمونیست برجست –سرسخت ترین انتی 

روت فرانت  ۀمطبع، یک دنیای دیگر –ستالین : ھانری باربووس( »! ستالین لنین دوران ماست«: تانید مینمایندباربووس را 

  . )٢٧٩ ۀصفح، ١٩٩۶برلین ، رپرنت

اتھام زننده خویش مقاالت سلایر ھا و مطبوعات امپریالیستی با ، )٢٠٠٣مارچ  ۵(مین سالروز درگذشت ستالین  در پنجاه -٤

ھمھ ای آنچھ را کھ در پنجاه سال اخیر بعد از مرگ ستالین برعلیھ وی ، بطور بیسابقھ، ستالین یعنی »جنایتکار قرن«باالی 

  . بود تحت الشعاع قرار دادند یافتھانتشار 

http://www.esalat.org


 در مورد نقش ستالین و سھم رویزیونیزم خروشچف در سقوط اتحاد شوروی

٤٠ 

www.esalat.org 

: وجود داردستالینیستی را توجیھ کرد؟ تنھا یک جواب  –اینھمھ تبلیغات تحریک آمیز انتی  پنھانی موقتی و» لذت«چطور میتوان 

کھ نیم قرن پیش ، آنھا از نفوذ ستالین، آری! آنھا ھراس دارند، دت باورمند نیستندموفقیت خویش در درازم ظفرمندان دیروز بھ

بار بیشتر از بار قبلی مردم در روسیھ و دیگر  از آن دارند کھ امروز و ھر بیمآنھا ! بر نسلھای امروز میترسند، میزیست

ظفرمندان  امروزمیترسند کھ بازنده گان آنھا ! ات خویش حمل میکنندجمھوریتھای شوروی سابق عکسھای ستالین را در تظاھر

، »آلمان جدید«در غیر آن چرا بقول . بر شانھ ھای یاکوفلف نیز سنگینی میکند این ترس احتماالً . فردا یا پس فردا خواھند بود

کاریھای ستالین توسط بعضی ارگانھا  تصفیھدوران از  و امروز ما در فضای آرامتر«: نقل شده است یادشدهآنطوریکھ از کتاب 

   آثار تاریخی لنین وجود دارد؟بدست آمدن از ترس و دلھره ، شکایت، ناآرامی. »! و وسایل اطالعات جمعی بسر میبریم

من «: جنگ بھ مولوتوف گفتھ بود دوراناو در . کرده بود نھایت امر توفیق نظریات خود را پیش بینیستالین محکومیت و در 

اما ما  ». اما تندباد تاریخ آنرا بدون مالحظھ دوباره خواھد روفت. خواھند پوشانید را از کثافات گورم، کھ بعد از مرگ من میدانم

  . حقایق تاریخی را بکرسی بنشانیم را تمیز نموده افتراات ا خود باید تندباد روفنده شویم وم –نمیتوانیم منتظر تندباد تاریخ باشیم 

آنھا در عمیق ترین بحران ، پانزده سال پس از پیروزی بر سوسیالیزم. خویش دارند ترسپیروزمندان دیروز دلیلی برای البتھ کھ 

 بیش از پیش روشن. کلتوری و بیش از ھمھ ایدیولوژیک، تماعیاج، سیاسی، بحران اقتصادی: تھ اندسیستم خویش فرو رف

. بلکھ عمیقتر گردیده و ادامھ مییابد، سوسیالیزم در اروپا برطرف نشده میگردد کھ بحران عمومی سرمایھ داری با وجود شکست

  . ت بیشتر کسب میکندمقاومت در برابرش قو

پیروزمندان دیروز بدون شک اینست کھ آنھا نتوانستند اکثریت جوانان کشورھای سوسیالیستی دیروز را  نگرانییکی از دالیل  -۵

  . بطرف خود بکشانند

یک نظرسنجی کھ از جانب . کشورھای سوسیالیستی سابقوضع در دیگر باشد از  شرق میتواند نمونھ ای زیر در آلمان مثال

 ١٢ :آن بنشر رسید حاکیست ۀفشرد »المان جدید«از جانب  ٢٠٠٢سپتامبر  ٢٠یونیورستی الیپزیک براه انداختھ شده بود و در 

حتا جوانانیکھ ، را تجربھ کردندھمشھریان جمھوری دموکراتیک آلمان سرمایھ داری حقیقی و بدون تبلیغات آنکھ  سال بعد از

صرف چند سال محدود حیات شان در آلمان دموکراتیک سپری شده بود دریافتند کھ نظام سوسیالیستی کھ در جمھوری 

در رای . تانھ تر نسبت بھ جمھوری فدرال آلمان بودبشردوس، باوجود تغییر شکل صریح خویش، دموکراتیک آلمان وجود داشت

  :جوانان چنین برمیخوریم ۀدر مورد پالنھای آیندپرسی مذکور 

تنھا یک در صد معتقد اند ، وجود داشت در زنده گیامنیت و اطمینان بیشتر، در صد پرسش شده ھا قبل از تحوالت ٩١برای «

سیستم اجتماعی فعلی محدودتر است و صرف یک بخش محدود آنھا امیدوارند کھ توانایی ھای آینده . . . .  کھ امروز بھتر است

با تشخیص ھویت خویش با  در مقابل سیستم سرمایھ داریآن نظام فاصلھ . . . . این سیستم برای ھمیشھ باقی خواھد ماند

 ». جوانان آلمان شرق ھنوز شستھ نشده است ۀتفکر سوسیالیستی از مخیل ۀشیو. . . .  آرمانھای سوسیالیستی مشخص میشود

، »نوشتھ برای پتر ھاکس. در ویرانھ ھا بدون ترحم«ھمچنان  »اول ۀمرحل -سوسیالیزم فناناپذیر «: خودم ۀبرگرفتھ از مقال(

  . )٢٢۵ ۀصفح، ٢٠٠٣برلین ، نشرات اویلن شپیگل

انگلس و ، آثار مھم مارکسیستی مانند آثار مارکس بجز، کمونیستھای واقعی کھ در نیم قرن گذشتھ شدند باعثستالینیستھا  -انتی -۶

 »فھرست«ھمانطوریکھ پاپ ھا آثار ملحدین را شامل . دوری جویند و ھیچگاھی آنرا بخوانش نگیرند از آثار ستالین، لنین

و احزاب  »پلورالیست«و  »دموکراتیک«ھمانطور نوشتھ ھای ستالین نیز از جانب رھبران احزاب سوسیالیست ، میکردند
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 بعد از اتھامات وی بر ستالین ممنوع خروشچفبا آثار ستالین کھ در دوران (. شدند »فھرست«قدغن و شامل  اً اخالقکمونیست 

  . )میشد کتابخانھ ھا را پر کرد، تحویل گردیدندو بھ زبالھ دانی ھا  اعالن شدند

  . سقوط سوسیالیزم و جنبش کمونیستی نیز شروع شد »فھرست سازی«با آغاز دوران  اً دقیق

آثار ستالین کھ حاوی تجارب غنی ساختمان  ۀرویدست گرفتن و آموزش دوبار، پیش شرط ضروری برای جھش جدید ۀبمثاب

  . حتمی است، سوسیالیزم مطابق خط لنین میباشد ۀموفقان

  

او یکی از نامدارترین محققین انتی . تاریخ است ۀانی در رشتیک عالم مارکسیست آلم) ١٩١٧نوامبر  ۵متولد (کورت گوسوایلر 

  . جمھوری دموکراتیک آلمان استدوران فاشیست  –

اقتصاد  ۀش در رشتتحصیالت در١٩٣٧ – ١٩٤١. فعالین قیام ضد نازی بوداو در یک فامیل کمونیستی بزرگ شده و ازجملھ 

فا در  –در آنجا او در مکتب انتی . اردوی سرخ گذر کرد بھ جانب ١٩٤٣در سال . سکتگی رخ داد بخاطر خدمت سربازی

  . تالیسھ شامل شد

 ١٩٤٨در برلین ایفای وظیفھ نمود و از اکتوبر  SEDاو بھ سمت معلم در مکتب حزبی ایالتی ، ١٩٤٧، بعد از برگشت بھ برلین

در آنجا . ار کردیونیورسیتی ھوومبولد کدر کدر علمی  ١٩۵۵او از سال . در برلین بود SEDمنشی منطقوی  ١٩۵۵تا آگست 

تا . دکتور علوم را کسب کرد ۀرتباو  »دولت، مونوپولھای صنعتی، بانکھا«با کتاب خویش . را نوشت »رم افیر«دیپلوم 

موصوف در انستیتوت مرکزی تاریخ مربوط اکادمی علوم جمھوری دموکراتیک آلمان مشغول  ١٩٨٣فرارسیدن بازنشستگی در 

، جنبشھای کارگری ۀکارھای دیگری در عرص، بغیر از تحقیقات در مورد فاشیزم. ١٩٨٨رای افتخاری در سال ودکت. کار بود

  . لنینیستی است –مارکسیستی  او از پیروان جھانبینی کالسیک. مھم اوست از آثارتاریخ شوروی و رویزیونیزم 

http://www.esalat.org

