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  اندیشید مبارزي که می

  ) رفیق غالم کشاورز باختنِ جان گرد ي بیست و یکمین سال به بهانه(

  مزدك چهرازي                                                                                                     

  

  مقدمه

هیچ منبع . ي او را دارم دربارهمشغول است و قصد نوشتن که هاست  ذهنم مدت

هم وقتم را  هاي سیاسی  ي کاري و دیگر فعالیت مشغله .ی در دست ندارمی شفاهی

خواهم  که من با تمام وجود می دهد می ها زمانی رخ ي این همه. حسابی گرفته است

ها  با تمام این. ابع بسیار محدودي در اختیار دارمبنویسم اما من »او «  ي درباره

کند در مورد مبارزي  به من حکم می) گویم عاطفی انسانییا بهتر ب(ي انسانی  فهوظی

  .شروع به نوشتن کنم انسان کلمه به معناي واقعیِ

یک  کنند و یا تنها با اش سکوت می نویسم که یا درباره ي کسی می من درباره

انسان بزرگی ین براي و ا نمایند ئولوژیک از وي یاد می هي رسمی و اید نامه گی هزند

غالم کشاورز چنین . یر فراوانی گذارده ظلمی عظیم استي خود تاث که در زمانه

  .کسی است

مسایل  از ي آگاهی سال بیشتر نداشتم و تشنه 17ی که هنگام 1372در زمستان 

به بولتنی دست یافتم که متعلق به سپاه پاسداران  سیاسی بودم به طور خیلی اتفاقی

از چند دقیقه در  این بولتن بیشتر. ي امنیتی رژیم اسالمی بودها یا یکی از دستگاه

  . اختیار من نبود
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و حاصل این چند دقیقه خواندن گزارشی کوتاه از یک سازمان . . . تنها چند دقیقه 

هبرانش در شهر و ترور یکی از ر "گروهک حزب کمونیست ایران"سیاسی با عنوان 

   . . .غالم کشاورز : الرناکاي قبرس بود

باره با سال بعد من دو 11یا  10ها گذشت و شاید چیزي در حدود  از آن روز سال

ز او و یک میزگرد که در ا :کرد می روایتکسی از او این بار . کردم آن اسم برخورد

ع بحث آن راجع به حکمت  و ابراهیم علیزاده نیز شرکت داشتند و موضوآن منصور

بعدها . تري نسبت به بقیه داشته است رادیکالشوروي بوده است و این که او بحث 

اصطالح میزگرد در واقع سمیناري تحلیلی بوده و این سمینار بخشی   هفهمیدم این ب

رگان ا "به سوي سوسیالیسم"ي  تحلیلی مارکسیستی متعلق به نشریهاز یک بولتن 

 که اي از نشریه بود شماره 3ي  بولتن یک ضمیمه. حزب کمونیست ایران بوده است

و باز فهمیدم که  منتشر گردیده بود "شوروي ي مارکسیسم و مسئله"با عنوان 

گان خسرو داور،  هکنند سمینار شرکت نداشته بلکه شرکتابراهیم علیزاده در این 

  .ذرین بوده اندآ، حبیب فرزاد و ایرج پ .پرویز

ها  دیشهمن دست یافتن به سرگذشت و اناز آن زمان به بعد همیشه یکی از آرزوهاي 

ي بولتن مباحث  یافتن و مطالعه تر از همه دست کشاورز بود و مهم غالمو مبارزات 

خواستم  می. مباحثی که کشاورز مطرح کرده بود و "شوروي ي مارکسیسم و مسئله"

 60بر چه نکاتی انگشت گذاشته و نقد او در دهه ي  ي شوروي او ببینم بر سر مسئله

شاید این . بوده استنیست امروزي شبیه و نزدیک تا چه حد به نقد مبارزین کمو

هایی بود که به غیر از او مرا به بسیاري از رازهاي تاریخی جنبش  یکی از همان جرقه

  .اد سیاسی مارکسیستی راهنمایی کردانقالبی ایران و اطالعات عمومی پیرامون اقتص

گردیده اما هنوز ر اطالعات بیشتري منتش. ها گذشته است مدتزمان امروز از آن 

من براي معرفی و شناساندن این مرد  ناپذیرِ و این ولع سیري بسیار محدودند

ها قلم به دست گرفته و در  بنابراین پس از سال. نساخته سرسخت و منتقد مرا رها

بر روي کاغذ  ام را تنش هر آن چه را که از او فهمیدهباخ جان گرد یکمین سال و بیست
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ه مرکزي حزب کمونیست ایران محمدي عضو کمیتاز من پویاپیش . جاري می کنم

هاي آشتی و  در سایت تحریر در آورد که ي وار در مورد او به رشته اي بیوگرافی مقاله

ایران منتشر شد اما من اعتقاد دارم که چنین متنی در عین الزم بودن به  پی سی

  .فی نیست آن هم در مورد رفیق غالمهیچ وجه کا

  نامه گی هدزن

 1334گردید در سال بهمن جوادي که بعدها با نام تشکیالتی غالم کشاورز معروف 

 از توابع کوهدهستان زیر روستاهاياي فقیر در روستاي نارك از  در خانواده. خ

  .به دنیا آمد )دوگنبدان( گچساران

که  شدند محسوب میاز طوایف لر  "بابویی" ي عشیرهاهالی روستاي محل تولد او از 

اري از مانند بسی اهالی این روستا. سال بود روستانشین شده بودند ندینچ

. کردند گی می هناکی زند احمد و خوزستان در فقر دهشتروستاهاي کهگیلویه و بویر

ي  هاي منطقه گی هویژ. طبقاتی آشنا بود به همین دلیل از کودکی با فقر و تبعیضِ

 ها و فعاالن کارگري و جنبش نیستي اول کمو خوزستان که متأثر از مبارزات دهه

رفیق  ئیستی بودي مرکزي و محافل مائو ملی شدن صنعت نفت و شوراي متحده

جذب گرایشات چپ در همان دوران . نوجوانی با مسایل سیاسی آشنا کردرا در  غالم

خورشیدي دست به ایجاد محفلی مبارزاتی با  50ي  او در دهه. مرسوم آن زمان شد

در کنکور  1354در سال  وي. زد "لیه وضعیت موجودانقالبی عاقدام "نام 

ي  شد و در همین رشته وارد دانشکده سراسري در رشته مهندسی کشاورزي قبول

رفیق در همان ابتداي ورود به دانشگاه وارد مسایل . کشاورزي دانشگاه کرج گردید

ي جنبش  دههاي شناخته ش شد و پس از مدتی به یکی از چهره سیاسی و دانشجویی

  .شجویی این دانشگاه بدل گردیدندا

اعتراض به کشتار کارگران دانشجویان دانشگاه کرج در  1355اردیبهشت ماه  8در 

. دست به یک اعتصاب گسترده زدند 1350کرج در سال  چیت ي جهان کارخانه
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ن دلیل در همان یبه هم. این اعتصاب بود گانِ هدهند رفیق غالم کشاورز از سازمان

او در طول . هاي شدیدي قرار گرفت گیر و تحت شکنجه زمان توسط ساواك دست

رزمانش را  بازجویی منکر هرگونه فعالیت سیاسی شد و اسرار و اسامی مبارزین و هم

اي و در  با شروع اعتراضات وسیع توده 1357) مهر یا آبان(در پاییز . حفظ کرد

در طول چند ماه رفیق غالم به . ردیداز زندان آزاد گجریان آزادي زندانیان سیاسی 

: مشغول فعالیت گردیده کمونیست در جریان مبارزات مردم د عنوان یک سازمان

از جمله . . . رانی و  ، سخنهاي کارگري ، تشکیل گروهبرگذاري میتینگ و تظاهرات

 چنین او از جمله انقالبیونی بود که در تصرف هم. هاي او در روزهاي قیام بود فعالیت

  . ادگان عشرت آباد تهران شرکت داشتپ

ي فعالیت و مطالعه به سازمان اتحاد  پس از یک دوره 1358اوایل زمستان وي در 

ي  هاي شناخته شده و در مدت کوتاهی به یکی از چهره مبارزین کمونیست پیوست

 1361یور ماه در شهر رفیق کشاورز. بارز و فعال این سازمان تبدیل شد، متئوریک

ي اول سازمان که به طور مخفی برگذار گردید شرکت کرد و در تشکیالت  گرهدر کن

فعالیت رفیق غالم در اصفهان . تحاد مبارزان مشغول مبارزه گردیداصفهان ا) کمیته(

اد مبارزان در این طول کشید و پس از حمالت پلیسی که به اتح 1361تا زمستان 

ا شهریور ت 1361از زمستان . شود ردید تا عازم کردستان، مجبور گمقطع وارد آمد

کمونیست بحث مقدمات تشکیل حزب  جدي گانِ کننده رفیق غالم از شرکت 1362

وي از جمله کسانی بود که در کنگره . ي کردستان بود ایران در مناطق آزاد شده

مرکزي این حزب  ي حزب کمونیست شرکت کرد و به عضویت کمیته) اول(موسس 

از ) کنگره دوم حزب( 1365تا اسفند  1362شهریور  ي در فاصله. تخاب شدان

عین ایفاي مسئولیت  در 1364در سال . مسئولین تشکیالت مخفی حزب بود

شروع به فعالیت کرد و ، در تشکیالت خارج کشور حزب کمونیستتشکیالت مخفی

فدراسیون "این بخش اقدام به تاسیس  فعالینِ ي بقیه کاريِ پس از مدتی با هم

 چپِ گانِ هاین فدراسیون نه تنها از پناهند. در اروپا نمود "گان هسراسري پناهند
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هاي مختلف دفاع و  گان سیاسی و اجتماعی با گرایش هپناهند ي ایرانی بلکه از کلیه

  .کرد حمایت می

سایل بین المللی تئوریک خود در قبال م ي حزب کمونیست ایران در راستاي وظیفه

 دولتی و رویزیونیسمِ داريِ افشاي ماهیت سرمایهجنبش کارگري و ضرورت 

ز بخشی ا. ي شوروي نمود دام به چاپ بولتنی راجع به مسئلهخروشچفی اق- استالینی

. آن بود رانانِ داد که رفیق کشاورز یکی از سخن این بولتن را سمیناري تشکیل می

فرزاد و ، حبیب با شرکت او، منصور حکمت 1363اه مینار در دي مي س اولین جلسه

تحت  1364اسفند ماه متن نوشتاري این سمینار در  .خسرو داور بر گذار گردید

 ي در شوروي در اولین شماره "هاي انحراف و شکست انقالب پرولتري زمینه"عنوان 

د به خو "ي شوروي مارکسیسم و مسئله"مباحث نام  بولتنِ. بولتن به چاپ رسید

  . گرفت

ر اسفند هاي دوم و سوم حزب د کنگره گان هرفیق غالم از جمله شرکت کنند

گی از سوي تشکیالت  هها به نمایند وي در این کنگره. بود 1367و بهمن  1365ماه

مرکزي انتخاب  ي خارج کشور شرکت نمود و در هر دو کنگره به عضویت کمیته

ارگان کمیته (کمونیست  ي نشریه هایی در ها او مسئولیت عالوه بر این. گردید

و مقاالت متعددي  و رادیو صداي حزب کمونیست ایران به عهده داشت) مرکزي

ن حزب کمونیست ارگان کومه له سازمان کردستا(پیشرو  ي ، نشریهبراي این نشریه

 ي در دوران فعالیت در خارج کشور نیز سردبیري نشریه. نوشت و رادیو می) ایران

هاي  سال رفیق غالم در .به عهده داشت کشور را تشکیالت خارجارگان  "رسانه"

و در ریزي کرده  گان را در اروپا طرح هطرح وحدت سراسري پناهند 1368تا  1366

، ها جهل و جنایت اسالمی که از فعالیتاما دژخیمان . حال تالش براي اجراي آن بود

طرح  ندشدیدا در هراس بود و ناپذیر آگاهی داشتند گی هتاثیر و توان این مبارز خست

  .ندترور او را ریخت
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 راسال قصد دیدار با مادر و برادرش  8که پس از  در حالی 1368شهریور  4در روز 

با سه گلوله در برابر سوار رژیم اسالمی هاي موتور داشت توسط یکی از تروریست

رفیق  . ردسالش مورد اصابت قرار گرفت، همسرش و دو فرزند خُچشمان مادر، برادر

د ازی ریزيِ بر اثر خون ي قبرسساعتی بعد در بیمارستان مرکزي الرناکا غالم کشاورز

  .به مغزش اصابت کرده بود جان باختاي که  و گلوله

  

  تئوریک غالم کشاورز گاه جاي

یی، در  هد انمگی در کار تشکیالتی و امر ساز هرفیق غالم کشاورز عالوه بر برجست

 ، توانِسطح باالي معلومات. هاي نظري دستی توانا داشت جدالي تئوریک و  عرصه

. گردیدند بارز وي محسوب می هايِ گی هتئوریک و اشراف او به علم مارکسیسم از ویژ

  . پردازیم تئوریک او می گاه ما در این جا تنها به جاي

شماره  3وسیالیسم در بولتن مباحث و نظریات ضمیمه نشریه تئوریک به سوي س

مارکسیسم و (آید  طور که از نام بولتن بر می ع بحث همانوموض. منتشر گردید

اقتصادي و سیاسی حاکم بر آن  بر سر اتحاد شوروي و مناسبات) شوروي ي مسئله

 60ي  ا سازمان کمونیستی بود که در دههحزب کمونیست ایران تنه. است

وي، بلوك شرق، چین، سوسیالیستی اتحاد شور خورشیدي عمال و علنا ماهیت ظاهراّ

هاي خویش بحث  این حزب در تئوري. کوبا، کره و ویتنام را به نقد کشید

هاي   و حتا از مرز اندیشه کار خود قرار داد مبنايرا  "دولتی داريِ سرمایه"

بحثی را آغاز کرده بود فراتر فرانسوي که چنین  یستئبتلهایم اقتصاددان مائو شارل

  .رفت

. خواست ي شوروي دقیقا از همین نقد بر می ارکسیسم و مسئلهطرح انتشار بولتن م

این مجموعه در  .شده بود اسناد  تشکیل-3مقاالت -2سمینار -1 بخشِ 3 ازها  تنبول

، 1986مارس/1364اسفند  اول ي شماره :هاي زیر منتشر گردید شماره به تاریخ 3
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آوریل / 1367فروردین  سوم ي شماره،  1986نوامبر  /1365آبان دوم ي شماره

  .انتشار یافتند 1988

ها بین او و رفیق  بحث بود و محور بحث گان اولین دورِ هکنند رفیق غالم از شرکت

یخ انقالب ، تاري تاریخ جنبش کارگري جهان او در زمینه. منصورحکمت دور می زد

روسیه و حزب بلشویک  طبقاتیِ ي جامعه هاي درونیِ روسیه شوروي و مرزبندي

مختلف از آثار مارکس، انگلس  هاي آوردن فاکت. یی بود داراي اطالعات وسیع و غنی

هاي  ئوري مارکسیستی مسلط است و آموزهکامال به ت ويدهد که  و لنین نشان می

غالم در  روشِ. شناسد اش می گذاران تی را از روي متون دست اول بنیانکمونیس

کلیت . است) اي ریشه( رادیکال هم از نوعِ و آن انتقاديتحلیل مسایل روش 

موجود در  کارگريِه رفیق هیچ توهمی به گرایشات غیردهد ک مباحث نشان می

دیق سیاسی رویزیونیسم استالین و خروشچف را به عنوان مصا: جنبش چپ ندارد

ها را  گوید آن قتی از تروتسکی و بوخارین سخن میو. شناسد می) تجدیدنظرطلبی(

ي  شیوه آن هم از( "حزبی–نظامی "اب کمونیسم که گرایشی نه به عنوان الگوي ن

  . کند شناسد و معرفی می می) ها ي طبقه و اتحادیه برخوردشان با مسئله

اي از او تحت عنوان  مقاله 1رده در همان بولتن شماره ب عالوه بر سمینار نام

بر . همنتشر گردید 20ي حزب بلشویک در دهه اپوزیسیون درونیِ ي مختصري درباره

  : گفتار هیات تحریریه به سوي سوسیالیسم نوشته شده  چه در پیش اساس آن

هایی در معرفی افراد و وقایعی که در  کشاورز در ابتدا قرار بود زیرنویس مرفیق غال«

چنین  توضیحات مفصل و هم. اند تهیه کند هاین اسناد مورد اشاره قرار گرفت

هبران فعالین متعلق به این طیف تدوین اي در معرفی طیف اپوزیسیون و ر مقدمه

، تغییرات ما با توافق رفیق کشاورز. رفت ر فراتر میاها بسی طح زیرنویسنمود که از س

هاي  العاتی تاریخی و کم کردن از جنبهو تدقیق اط و حذف و اضافات و افزایش

با این همه تا . تا منظور را بهتر برآورده نماید ها وارد کردیم در نوشته –تحلیلی 

چنین توضیحات  و هم ". . .مختصري درباره اپوزیسیون "ي  جا که نوشته آن
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ي تحلیل است و نقطه نظرات نویسنده را منعکس  اراي جنبهزیرنویس اسناد د

ضمیمه به سوي (» .نویس حفظ کردیم این رو ما امضاي رفیق را در زیر کند و از می

از انتشارات  –بولتن نظرات و مباحث  –مارکسیسم و مسئله شوروي  –وسیالیسم س

  )5و 6صفحات  – 1364اسفند  – 1شماره  –حزب کمونیست ایران 

مبارزات طبقاتی در شوروي  ي دهد که اطالعات رفیق غالم در زمینه ها نشان می این

ما در . بوده استاز قوت بسیاري برخوردار و انعکاس آن در حزب بلشویک باال و 

. هاي انحراف و شکست  زمینه"به سمینار  یتحلیل و، روایی گذراجا در نگاهی  این

هر جا که جمله یا . دهیم هاي رفیق را مورد بررسی قرار می پرداخته و دیدگاه ". .

ي  کلیه. است 1ینار مندرج در بولتن شماره آمده نقل قول از متن سم« » اي در  واژه

  .باشد می ااز مها نیز تاکید

  

  ي سمینار تحلیلی مختصر درباره

  هاي انحراف و شکست انقالب پرولتري در شوروي زمینه

  )هاي رفیق غالم کشاورز صحبت(

  

گردد که او انحراف از انقالب اکتبر و مشی  یق کشاورز دقیقا از جایی آغاز میبحث رف

می  "قدرت مطلقتالین در راس اس"،  "خروشچف"پیش از دوران کارگري آن را 

 .داند می 1921و  1920هاي  سالیعنی از  20ي  هاي آن را در دهه و ریشه. داند

کمونیست  ي حزبِ کند تا با طرح نظریه بحث سعی می البته او در آغازِ

دست  همحل فعالیت این حزب اطالعاتی ب چه یا کشورِ من از تاریخ(انترناسیونالیست 

و انحراف در شوروي را با آن روند، ظاهرا این حزب شکست . بندي کندمرز )نیاوردم

المللی و  کوشد تا با توضیح بستر عینی بین رفیق غالم می. دانسته قطعی و جبري می
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برسد که  و از این مبنا به این نتیجه وضعیت روسیه این مرزبندي را روشن سازد 

  .توانسته رخ ندهد چنین شکست و انحرافی می

ي  ي اقتصاد روسیه و خصوصیت پیشرفته مانده ر ابتدا به شرایط عقبرفیق کشاورز د

ي و انفعال ي مناسبات اقتصاد قالبی این کشور و خصوصیت پیشرفتهسیاسی و ان

 گاه کند که روسیه ایست پردازد و از لنین نقلِ قول می می) غرب(سیاسی اروپا 

و در ) براي غرب و هم هم براي روسیه(واحدي براي رسیدن به سوسیالیسم است 

بارزات از ضرورت کمک پرولتاریاي اروپا و متقابال کمک انقالب روسیه به م ادامه

مهم که انحراف از آن  پارامتراز این بستر به دو . گوید کارگران آن کشورها سخن می

  :رسد دهد می رخ می

  کارگري انقالب جهانیِ)1

  پرولتاریا در شوروي استقرار دیکتاتوريِ)2

او معتقد . بیند اي دیالکتیکی و متقابل می میان این دو مسئله رابطهکشاورز  رفیق

مطلقا «: ي دیکتاتوري پرولتاریا و استالین ایدهاست در دوران حاکمیت رویزیونیسم 

ي پرولتاریا را مکانیزمِ دولتی دیکتاتور وي. »اي مارکسیستی تهی شده استاز محتو

اي ه تی را تشکیل دهد که بر خالف دولتتا دول سازد در میداند که پرولتاریا را قا می

سپس با . گرایش به تخریب و زوال دولت دارد، سابق که گرایش به تحکیم دارند

،  "بندي تجارب کمون پاریس جمع": استناد به آثار مارکس، انگلس و لنین یعنی

دولت "و  ". . .ي انگلس بر جنگ داخلی  مقدمه"،  "1871داخلی در فرانسه  جنگ"

ي یک دولت دوران گذار کارگري  ضرورت دیکتاتوري پرولتاریا را به مثابه "و انقالب

  .توضیح می دهد

 ي قدرت طبقه هم انقالب جهانی و هم  1921رفیق کشاورز معتقد است تا سال 

و نه قدرت (پ حفظ حکومت شوروي کارگر در شوروي زنده بوده اما از دوران ن

این بحث  1925گوید که از سال  او می. شود می دادهیت بر همه چیز ارجح) پرولتاریا

این در حالی . رار سوسیالیسم در شوروي ممکن استدر شوروي پیش آمد که استق
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به این نتیجه رسیده بود که براي رسیدن به  1923بود که لنین در سال 

  . ها سال وقت نیاز است سوسیالیسم ده

ویک و ي حزب بلش کننده نانحرافات تعییو  اشتباهاترفیق در ادامه به 

این اگر  در عین حال که معتقد است. پردازد کمینترن در سیاست خارجی می

شت که انقالب داد این تضمین هم وجود ندا اشتباهات و انحرافات روي نمی

هاي  ي کارگران و کمونیست اما الاقل تا این درجه به مبارزه. سوسیالیستی رخ ندهد

هایی که او در این مورد بر  نمونه. آمد رد نمیو آسیایی ضربه وا ییکشورهاي اروپا

است در مورد  وي معتقد. ، چین ، آلمان و انگلستان هستند ایران ، ترکیه :شمارد می

هاي واقعی مانند  کمینترن در قبال رضاشاه کمونیست ي انحراف تعیین کننده

کر دالیل عینی عامل و ذ اب گی و مقاومت کردند و رضاشاه را هزاده ایستاد سلطان

  .دانستندي امپریالیسم انگلستان  دست نشانده

عمال ها بعد از انقالب اکتبر جهتی را در پیش گرفتند که ا بلشویک«: او معتقد است

کشاورز در  بحث رفیق. » کردند ي کارگر سلب می دیکتاتوري پرولتاریا را از طبقه

او بدون آن که موضعی دگماتیک و متعصبانه داشته باشد : این جا قابل توجه است

. می پردازد) 1924(تا زمان مرگ او به نقد لنین و دولت سال هاي پس از انقالب 

بهتر است "و  "درباره مالیات جنسی"وي ضمن استناد به مقاالت لنین همچون 

حزب  11 ي حزب به کنگره مرکزيِ کمیتهبه گزارش "و  "کمتر ولی بهتر است باشد

دولتی  داريِ ه این نتیجه رسیده بود که سرمایهمعتقد است لنین ب "1922-بلشویک

در شرایط کنونی متحد سوسیالیسم است و از طرفی دولت فعلی شوروي بسیار به 

ها  گوید بلشویک رفیق غالم می .تار دولت تزاري پیشین شبیه گردیده استساخ

چه  اختند که همتاي همان اولی بود و آندولت تزاري را ویران کردند اما دولتی س

هاي  از دولت به تشکل مانند تفویض قدرت(داد  نهاد می حزب پیش اپوزیسیون درونِ

می مره. مرهمی رفرمیستی بود در حکم) ها ردمی یا گسترش اختیارات این تشکلم

در واقع او دیکتاتوري . ي قدرت با طبقه نداشت که هیچ تاثیري در وضعیت رابطه



دقتنم زِرابم

www.process2010.blogspot.com                                                                                                            

13

 گیريِ رفیق غالم راجع به دوران قدرت رانیِ سخن .داند بین رفته می لتاریا را ازپرو

او با استناد . گیرد ن بخش کمی از بحث او را در بر میجناح راست به رهبري استالی

به نام ) در اروپا (ي ضد انقالب روس  ي یکی از رهبران شناخته شده به مقاله

یل نزدیکی به دل(که خواهان حمایت از جناح استالین در حزب است  "استریالوف"

ي در این دوران دولتی در شورو داريِ ، معتقد است سرمایه)این جناح به بورژوازي

، رفیق غالم با تکیه بر سخنرانی اولِ دورِ در پایانِ. اي یافته است رشد و تکوین ویژه

ها مبناي انحراف را در  ولتاریا و عدول از آنپر جهانی و دیکتاتوريِ انقالبِ گیِ هدو ویژ

ضیح در تو«: گوید رفیق کشاورز می پایاندر . عدول از این دو پارامتر می شناسد

م ولی باید بگویم که در زیادي ندار گیِ هسوسیالیستی هر چند آماد مفهوم اقتصاد

ره به وا استقرار سوسیالیسم هم ي ي مارکس و انگلس و لنین، دورهها تمام بحث

بنابراین مناسبات اقتصادي مجزایی به اسم مناسبات گذار است  ي مفهوم دوره

ارزه بین ي مب یستی نداریم و سوسیالیسم آن دورهاقتصادي سوسیال

  »  .داري باید نابود گردد  گیري و سرمایه کمونیسم در حال شکل

داور به ، حبیب فرزاد و خسرو هاي رفیق کشاورز رفقا منصور حکمتپس از صحبت 

هاي کشاورز  حکمت به نکات غیر روشن در دیدگاه. رانی پرداختند ایراد سخن

 دومِ در دورِ. سازد اورز وارد میو انتقاداتی را بر نظرات کش) از دید خودش(پردازد  می

 ي دیکتاتوريِ به نقد حکمت دیدگاه خویش درباره صحبت رفیق کشاورز در پاسخ

به همین دلیل براي باز . سازد تر می روي را روشنو عدم تحقق آن در شو پرولتاریا

 ي ي درباره شوروي در آن زمان مجددا به مقالهکردن قضیه و دیدگاه رسمی دولت 

ده کاالیی رتولید خ ي برتريِ در این باره وي بر مسئله. کند استناد می مالیات جنسی

لنین در این شایان ذکر است . گذارد هاي تولید دست می در شوروي بر دیگر شیوه

اقتصاد ) 1: مقاله عناصر اقتصادي گوناگونی را در روسیه بر می شمارد که عبارتند از

ي طبیعی و دهقانی دارد   جنبه ي زیاد ریارکال یعنی اقتصادي که به درجهپات

فروشند جزو این گروه هستند    اکثریت دهقانانی که غله می. تولید کاالیی کوچک)2

  داري خصوصی  سرمایه)3
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  داري دولتی سرمایه) 4 

اهمیت سیاست -مالیات جنسی ي درباره ي رجوع کنید به مقاله( .سوسیالیسم ) 5  

جلد سوم  صفحه  –ي آثار ترجمه فارسی  لنین مجموعه. ا . شرایط آن ـ و  نوین و

  ) 2024و  2023

شود که کجاي این اقتصاد  توضیحی داده نمی ،البته به قول رفیق غالم 

تولید  او معتقد است این برتريِ. است یا مصادیق آن کجا هستندیستی سوسیال

 از ،راند داري دولتی می ها را به سوي سرمایه لنین و بلشویک  که جبراّْ ردخُ کاالییِ

 کند که عمال دیکتاتوريِ سپس عنوان می. دید منصور حکمت پنهان مانده است

از پایین و توسط  پرولتاریا زیرا دیکتاتوريِ پرولتاریا در شوروي وجود نداشته

شود و اگر غیر از  ها از خودشان دفاع می آن پذیرد و از طریق خود کارگران شکل می

رگري این وقتی دولت کا«: ولتاریا نیستپر این باشد و عمل کند دیگر دیکتاتوريِ

سانی که تواند علیه ک ي کارگر دیگر نمی دهد، که طبقه خاصیت خود را از دست می

او معتقد است این سلب قدرت و . ».کنند  اقدام کند ف منافع او عمل میبر خال

گردد زمانی که جناح راست به رهبري  بر می 1923کارگران به سال  سرکوبِ

هایش باز بر اصل  وي در جایی دیگر از صحبت. گیرد قدرت را به دست میاستالین 

ن است تاکید کرده و درتشاها که منشا سلب ق و سرکوبی آن توقف انتقاد کارگران

    .داند پرولتاریا را به همین دلیل می دیکتاتوريِ گیريِ عدم شکل

دیگر  رانِ سخنهاي رفیق کشاورز از سوي سه  صحبت که باز دیدگاه سومِ در دورِ

او بر این نکته انگشت . آید پاسخ بر می ، رفیق در مقامِگیرد مورد نقد قرار می

دولتی را اتخاذ  داريِ راه حلِ متفاوتی غیر از سرمایهها بایستی  گذارد که بلشویک می

دولتی صحبت  انحصاريِ داريِ شخصا براي آلمان که در آن سرمایهم«: کردند می

قدرت سیاسی توسط  اش کسبِ ي بعدي رسیده و پلهشود که به آخرین حد خود  می

. کرد شود همان فرمول را تکرار ، سوسیالیسم خواهد بود دیگر نمیي کارگر طبقه

  » .دولتی داشته باشد  داريِ متفاوتی از سرمایه کارگر راه حلِ ي باید طبقه
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رو در آن شرایط اشاره  عنصر پیش نبود او در پایان در قبال نقد حکمت که به

رو وجود نداشته یا  گویید عنصر پیش شما می«: گوید تر بازگشته و می کند به عقب می

که چرا چنین کمبودي وجود  دهید نمی رو خط نداشته ولی توضیح عنصر پیش

 درستی است و من نیز می گویم که بینش پرولتري و خط ي ؟ این نکتهدارد

 رویی وجود نداشت که استنتاج صحیحی بکند و وقتی از عدم تحقق دیکتاتوريِ پیش

هاي ناآگاه و  ي توده آن به وسیله من تحققِ کنیم آلترناتیوِ پرولتاریا صحبت می

 اهداف بورژوازيِاز متمایز  پرولتريِ اقتصاديِ این که آلترناتیوِ. . . نیست  مانده عقب

انحراف بخش  اما در توضیحِ. باشد من نیز می، مورد موافقت کامل روس وجود نداشت

ي  ی مسئلهي داخل المللی و هم در عرصه ي بین ي کارگر هم در عرصه طبقه روِ پیش

  ».کنید  ي اقتصادي تاکید می روي مسئله دانم و شما سیاسی را تعیین کننده می

رفیق  مورد نقدو در بولتن شماره یک  ن چه در سمینار منتشر شده آدر واقع 

پیوندد و  ه در درون حزب بلشویک به وقوع میکشاورز قرار دارد انحرافی است ک

اعی شوروي است  شرایط و مناسبات اقتصادي و اجتم ي بخشی مهم از آن نتیجه

توانستند  ها می ي کارگر و بلشویک او بر این باور است که طبقه. شرایط یعنی تحمیل

یروشن نم ادولتی ارائه دهند ام داريِ حلی غیر از سرمایه راه حلی سازد که چه راه .

در واقع آن چه که هم در بحث این رفیق و هم در مباحث دیگر مبارزان آن 

مستقیم کارگران است زمان غایب است قرار گرفتن حزب به جاي دخالت. 

داي انقالب اش به طور مشخص در فر ـ اقتصادي سیاسی گزینی به شکلِ این جاي

حمایت  ها از سیاست مانی که بلشویکیعنی درست در ز .صورت گرفت 1917اکتبر 

 کنترلِ رادیکالِ و در مقابل خواست. دست کشیدند "ها هاي کارخانه کمیته"از 

ها  در این راستا بلشویک. آنارشیسم بر آن زدند چسبِو برکارگري بر تولید ایستادند 

کار بودند دست زدند و در  هاي رفرمیستی و سازش به حمایت از سندیکاها که تشکل

این  .ِکارگري بر تولید مبارزه کردند هاي کارخانه و کنترل این اتحاد با کمیته پناه

ها با  بلشویک. ها نبود هلت بلشویکی براي کاهش قدرت کمیتمبارزه تنها تالش دو

شد عمال  خوانده میوسنخا که اختصاراّ  ملی اقتصاد تاسیس شوراي عالیِ
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ما از نظارت «: باره نوشت لنین در این. نداقتصاد و تولید را به دست گرفت ریزيِ برنامه

 25مجموعه آثار روسی جلد (» رسیدیم وسنخاکارگران گذشتیم و به تاسیس 

 11و مشخصا بعد از کنگره  1922ر این ها دولت در سال عالوه ب) . 215صفحه 

 ضعف  !ري را در دستور کار خود قرار دادکارگ سیاست ممنوعیت اعتصابات ،حزب

شوراهاي  دومِ ها در دورِ اي باعث کاهش قدرت آن هايِ کارخانه تشکلکارگران در 

هم به  رفیق کشاورز ي مسئله، اي است که به عنوان ریشه سراسري شد و این نکته

شاید بتوان دلیل اصلی این نادیده گرفتن را در کمبود منابع . آن نپرداخته است

امروز منابع تاریخی بیشتري که پس . سل رفیق غالم با نسل امروز دانستتاریخی ن

روي ما  پیشِکه گرفته صورت  ردیده و تحقیقات جدیديگاز فروپاشی شوروي فاش 

. م. هاي کارخانه اثر ا شلیاپنکوف ، کتاب کمیته. ج. اطرات امنابعی از قبیل خ: است

  ي میترا هاي کارخانه در روسیه و برخورد احزاب سوسیالیست نوشته پانکرتوا ، کمیته

  . . . .دي و جلیل محمودي و ، ناصر سعیسترگ

کشاورز  رفیق غالم هايِ توان راجع به دیدگاه چه در پایان می نآبا این توضیحات 

پرولتاریا در  عدم وجود دیکتاتوريِاز جا که  آن. او است نقد ادیکال بودنِگفت ر

خورشیدي است  60ي  گوید فکري نو در دهه لنین سخن می شوروي و نقد نگرشِ

ها  متاسفانه ما هنوز به نوشته. کند بزرگی را طلب می فکريِ که خود جسارت و خوش

امید است با . سی نداریمر کارگر دست ي طبقه گی ناپذیرِ هي خست و آثار این رزمنده

ا قلم ه ات حزب کمونیست ایران که او در آنهاي نشری ي شماره کلیه انتشار اینترنتیِ

 هایی که بخشِ دیدگاه. داي از آثار و مقاالتش دست ز زده بتوان به ایجاد مجموعه

پرباري از  خود مفاهیمِ نقدي که با. ایران را باخود دارد کمونیستیِ مهمی از نقد

  .گیر را دارد پی دموکراسیِ

                                                           یادش گرامی و راهش پرو باد  هر ر  
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  :هایی از غالم کشاورز عکس
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