
                                                           
 

  

یی  برنامهبرنامه

                                                

   پيشنهادی پيشنهادی

انتقادیانتقادی    از اصول آن از اصول آن   بين الملل کمونيست، بين الملل کمونيست،

   . 

ين لب الالمل ایس دهه امانآين د،س اده دتنه هچن يشهفت ارپ انتش

هاصلیسند دمیک هباي تهم ایفعالي ه یپيشنهادی، يعن ه     ای     ی       یبرنام

  را در          از     

شر   منت- پنجم تشکيل می شود   ی که چهار سال پس از کنگره     -فراخوان کنگره   

١ پيشنهادیی اولين طرح اين برنامه    اين که    اشاره بهشده است 

اری   تابک ش ع دیجم ایبن ده الچن تس اس

پيش از    حتی   

ر      پنجم انتشار يافته است     ی کنگره د دي د،           نمی توان ه کن رد انتشار آن را توجي ک

ان گذشته است            دين سال از آن زم ون چن ه ی پيشنهادی    . چه اکن ساختار برنام

اوت              ع کوششی        دوم به گونه ای همه جانبه با طرح نخستين متف است و در واق

ر     ونی    اخي رای   دگرگ زده و . ب
 

١

دقيقًا
سرانجامتغييرات

هيک نهادیبرنام دیپيش هجدي ًاک ارينتوسطاساس بوخ ًال دک دهناپدي دش وبودن ع
 )

اخير

ه هبرنام ودپذيرفت نش هطرحاي رایپاي ایبحثب دیه ونبع پيرام نهادی يونپيش کميس

 )

ورگ ندلوکزامب ارينس ايزبوخ ود،متم اکتچيف،طرحب کاب رمايهانباشت س
ه ي ايمر،طرح بتاله زبجان ان،کمونيستح نآلم نداي دتًاس هعم اطرب تخ حماي

ليم تس
ين هاول نهادیبرنام رایپيش رنب طکمينت ارينتوس ليمبوخ ارمينتس رهچه دکنگ ش    ی                  -

د از           ). ١٩٢٢ دسامبر   -نوامبر( ارت بودن ز  شدند عب : طرح های ديگری که در آن زمان ني
   از           از نظر   

 از       از     داری روزا
.  عمل انتقادی از جانب حزب کمونيست ايتاليا یسوی حزب کمونيست بلغارستان؛ و يک برنامه

کنگره به گزينش يک برنامه در مجمع عمومی خود رأی مخالف داد و تصميم گرفته شد که تمام                
وليه و اسناد را برای مطالعه و تکميل به کميسيون برنامه ارجاع کند، به اين اميد که طرح های ا 

يد         ی کنگره د رس ايی خواه ه يک تصميم نه نجم   یدر کنگره .  پنجم بر سر اين مسأله ب ن  پ ژوئ
ه طرح        . ، گزارش برنامه ای بوخارين به تصويب رسيد       )١٩٢٤ ود ک ن ب اين گزارش مبنی بر اي

    و    ای        
رات             . باشد)) بين الملل ((برنامه در احزاب     ه مسئول تغيي هم چنين کنگره به تشکيل کميسيونی ک

نهايی سند بوده و نيز به تشکيل يک کميسيون دائمی برنامه که وظيفه خواهد داشت که برنامه ی  
د داشت      . گان برساند، رأی داده همپيشنهادی را به اطالع   ه خواه ين وظيف م چن کميسيون  ه

ی را             رانس آت ه در کنف ايی يک برنام زينش نه ه، جهت گ که بحث های بين المللی پيرامون برنام
نهادی پيشين     ی کليه) ١٩٢٨ سپتامبر   -جوالیششم    ی در کنگره . سازمان دهد   برنامه های پيش

ض   ی           و در 
نگاشته شده بود و به اسم استالين و بوخارين ارائه شده بود، با يک چند  جزئی،  

نهادی است     . توسط کنگره به عنوان برنامه ی کمينترن به تصويب رسيد       ه ی پيش ن برنام  اي
  .که هدف انتقادات تروتسکی است

 ١ 
www.hks-iran.com



 لئون                                         بين الملل سوم پس از لنينتروتسکی
 

(-

ه زابهم اح دی یج ات،علم دونمطبوع کب ثي گسبح

  -   

ه ای روشن  -نسنجيده تر از اين نيست که اين طرح        نشانه های يک     که به گون

 مقدماتی انتقادگونههيچ بدونسرسری را در خود دارد     حتی   زده وکار شتاب 

ترده در  ی    و  در  و          

  . ششم پذيرفته شود ی در کنگرهبين الملل کمونيست(کمينترن 

 .

دت دم هچن انک تمي هدرياف نهادیبرنام تادنپيش نفرس در   روزی     ی  و      اي

رين              اتی ت د از حي اره ی يک چن ا می توانستيم در ب ود، تنه ا ب نامه در اختيار م

  کنيممسائلی که بايد در اين برنامه بررسی شوند، تأمل

احتماًال .

ائلی همس ايدک روزهش دانام مچن مه اره هاش استرفت ا ه ن رحاي هط ب

به داليل کمبود وقت ناچار شديم از بررسی برخی از مهم ترين مسائلی که در             

       -    آن    

يم      -نباشند ولی  فردا دارای اهميت استثنائی خواهند شد           چشم پوشی کن

در مقايسه با بخش هائی از      ن ها    آ اين به هيچ رو بدان معنی نيست که انتقاد از         

  .ويژگی يافته است، ضرورت کمتری دارند آن ها طرح که نوشته ی حاضر به

زبررسی وردسهني ورديگرم ديممجب هش هب هحافظ تکي

نده تبس هاس ک ان اممکنم تن اس تيم ههس یک هدسترس ارب اخب

د            چنين   هم ه ی طرح جدي بايد بيافزائيم که در شرايطی مجبور به کار در زمين

     .     ي     الزم برا   

ن بدست آوردن اولين طرح برنامه نبوديم و از توانا به   حتی   يادآوری کنيم که    اي

در  آن و  در دو          رو 

ه هم       . کنيم ه          هنيازی به يادآوری نيست ک وده و ب ابع اصلی ب ا از من ول ه ل ق  نق

  .دقت مطابقت شده اند
١٩٢٨    ژوئيه ١٢    
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