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 مقدمه

ی او را دارم. هیچ  مشغول است و قصد نوشتن دربارهکه هاست  ذهنم مدت

 های سیاسی  ی کاری و دیگر فعالیت مشغله ی در دست ندارم.ی منبع شفاهی

که من با  دهد می ها زمانی رخ ی این همههم وقتم را حسابی گرفته است. 

ابع بسیار محدودی در بنویسم اما من «او »  ی خواهم درباره تمام وجود می

گویم عاطفی انسانی( به ی انسانی )یا بهتر ب ها وظیفه اختیار دارم. با تمام این

شروع به  انسان لمهک کند در مورد مبارزی به معنای واقعیِ من حكم می

 .نوشتن کنم
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 کنند و یا تنها با اش سكوت می نویسم که یا درباره ی کسی می من درباره

ین برای و ا نمایند ئولوژیك از وی یاد می هی رسمی و اید نامه گی هیك زند

یر فراوانی گذارده ظلمی عظیم است. ی خود تاث انسان بزرگی که در زمانه

 .غالم کشاورز چنین کسی است

 از ی آگاهی سال بیشتر نداشتم و تشنه 23ی که هنگام 2731در زمستان 

به بولتنی دست یافتم که متعلق  مسایل سیاسی بودم به طور خیلی اتفاقی

. این بولتن های امنیتی رژیم اسالمی بود به سپاه پاسداران یا یكی از دستگاه

 . از چند دقیقه در اختیار من نبود بیشتر

تنها چند دقیقه . . . و حاصل این چند دقیقه خواندن گزارشی کوتاه از یك 

و ترور یكی از  "گروهك حزب کمونیست ایران"سازمان سیاسی با عنوان 

 : غالم کشاورز . . . هبرانش در شهر الرناکای قبرس بودر

سال بعد من  22یا  21ها گذشت و شاید چیزی در حدود  از آن روز سال

ز او و یك ا :کرد می روایتکسی از او . این بار کردم ن اسم برخوردباره با آدو

حكمت  و ابراهیم علیزاده نیز شرکت داشتند و میزگرد که در آن منصور

تری  ع بحث آن راجع به شوروی بوده است و این که او بحث رادیكالموضو

اصطالح میزگرد در واقع   ه. بعدها فهمیدم این بنسبت به بقیه داشته است

تحلیلی سمیناری تحلیلی بوده و این سمینار بخشی از یك بولتن 

رگان حزب ا "به سوی سوسیالیسم"ی  مارکسیستی متعلق به نشریه

ای از نشریه بود  شماره 7ی  کمونیست ایران بوده است. بولتن یك ضمیمه
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و باز  منتشر گردیده بود "شوروی ی مارکسیسم و مسئله"با عنوان  که

سمینار شرکت نداشته بلكه م علیزاده در این فهمیدم که ابراهی

 .ذرین بوده اندآ، حبیب فرزاد و ایرج گان خسرو داور، پرویز.پ  هکنند شرکت

من دست یافتن به سرگذشت و از آن زمان به بعد همیشه یكی از آرزوهای 

ی  یافتن و مطالعه تر از همه دست کشاورز بود و مهم غالمها و مبارزات  اندیشه

مباحثی که کشاورز مطرح  و "شوروی ی مارکسیسم و مسئله"مباحث بولتن 

بر چه نكاتی انگشت  ی شوروی او خواستم ببینم بر سر مسئله کرده بود. می

تا چه حد به نقد مبارزین کمونیست امروزی  01گذاشته و نقد او در دهه ی 

یر هایی بود که به غ بوده است. شاید این یكی از همان جرقهشبیه و نزدیك 

از او مرا به بسیاری از رازهای تاریخی جنبش انقالبی ایران و اطالعات 

 .اد سیاسی مارکسیستی راهنمایی کردعمومی پیرامون اقتص

ر گردیده اما . اطالعات بیشتری منتشها گذشته است مدتزمان امروز از آن 

من برای معرفی و شناساندن  ناپذیرِ و این ولع سیری هنوز بسیار محدودند

ها قلم به  نساخته. بنابراین پس از سال ن مرد سرسخت و منتقد مرا رهاای

تنش هر آن چه را که از باخ جان گردِ یكمین سال و دست گرفته و در بیست

محمدی عضو . پیش از من پویابر روی کاغذ جاری می کنم ام را او فهمیده

او به وار در مورد  ای بیوگرافی ه مرکزی حزب کمونیست ایران مقالهکمیت

ایران منتشر شد اما  پی های آشتی و سی در سایت تحریر در آورد که ی رشته
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فی نیست من اعتقاد دارم که چنین متنی در عین الزم بودن به هیچ وجه کا

 .آن هم در مورد رفیق غالم

 نامه گي هدزن

گردید در سال بهمن جوادی که بعدها با نام تشكیالتی غالم کشاورز معروف 

دهستان  روستاهایای فقیر در روستای نارك از  خانوادهخ. در  2771

 به دنیا آمد. (دوگنبدان) گچساران از توابع کوهزیر

محسوب از طوایف لر  "بابویی" ی عشیرهاهالی روستای محل تولد او از 

مانند  . اهالی این روستاسال بود روستانشین شده بودند که چندین شدند می

ناکی  احمد و خوزستان در فقر دهشتو بویر اری از روستاهای کهگیلویهبسی

طبقاتی آشنا  . به همین دلیل از کودکی با فقر و تبعیضِکردند گی می هزند

ی اول  ی خوزستان که متأثر از مبارزات دهه های منطقه گی ه. ویژبود

ملی شدن صنعت نفت و شورای  ها و فعاالن کارگری و جنبش کمونیست

نوجوانی با را در  رفیق غالم یستی بودئی مرکزی و محافل مائو متحده

جذب گرایشات چپ مرسوم آن . در همان دوران مسایل سیاسی آشنا کرد

خورشیدی دست به ایجاد محفلی مبارزاتی با نام  01ی  زمان شد. او در دهه

در کنكور  2701در سال  وی. زد "ليه وضعيت موجوداقدام انقالبي ع"

شد و در همین رشته وارد  ولسراسری در رشته مهندسی کشاورزی قب

. رفیق در همان ابتدای ورود به ی کشاورزی دانشگاه کرج گردید دانشكده
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شد و پس از مدتی به یكی از  دانشگاه وارد مسایل سیاسی و دانشجویی

 .شجویی این دانشگاه بدل گردیدنی جنبش دا های شناخته شده چهره

اعتراض به کشتار دانشجویان دانشگاه کرج در  2700اردیبهشت ماه  8در 

دست به یك اعتصاب  2701کرج در سال  چیتِ ی جهان کارگران کارخانه

. به این اعتصاب بود گانِ هدهند . رفیق غالم کشاورز از سازمانگسترده زدند

های  گیر و تحت شكنجه ن دلیل در همان زمان توسط ساواك دستیهم

. او در طول بازجویی منكر هرگونه فعالیت سیاسی شد و دی قرار گرفتشدی

. در پاییز )مهر یا آبان( رزمانش را حفظ کرد اسرار و اسامی مبارزین و هم

ای و در جریان آزادی زندانیان سیاسی  با شروع اعتراضات وسیع توده 2703

ه دِ سازمان. در طول چند ماه رفیق غالم به عنوان یك از زندان آزاد گردید

: برگذاری مشغول فعالیت گردیدکمونیست در جریان مبارزات مردم 

رانی و . . . از جمله  ، سخنهای کارگری ، تشكیل گروهمیتینگ و تظاهرات

چنین او از جمله انقالبیونی بود که  . همهای او در روزهای قیام بود فعالیت

 . ادگان عشرت آباد تهران شرکت داشتدر تصرف پ

ی فعالیت و مطالعه به سازمان  پس از یك دوره 2708وایل زمستان اوی در 

های  و در مدت کوتاهی به یكی از چهره اتحاد مبارزین کمونیست پیوست

 رفیق کشاورز. بارز و فعال این سازمان تبدیل شد، می تئوریك شناخته شده

ی اول سازمان که به طور مخفی برگذار  در کنگره 2702یور ماه در شهر

تحاد مبارزان مشغول گردید شرکت کرد و در تشكیالت )کمیته( اصفهان ا
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طول کشید  2702. فعالیت رفیق غالم در اصفهان تا زمستان مبارزه گردید

، مجبور اد مبارزان در این مقطع وارد آمدو پس از حمالت پلیسی که به اتح

ق رفی 2701ا شهریور ت 2702. از زمستان ردید تا عازم کردستان شودگ

کمونیست ایران بحث مقدمات تشكیل حزب  جدی گانِ کننده غالم از شرکت

. وی از جمله کسانی بود که در کنگره ی کردستان بود در مناطق آزاد شده

مرکزی  ی موسس )اول( حزب کمونیست شرکت کرد و به عضویت کمیته

کنگره ) 2700تا اسفند  2701ی شهریور  تخاب شد. در فاصلهاین حزب ان

عین  در 2701. در سال از مسئولین تشكیالت مخفی حزب بودزب( دوم ح

، در تشكیالت خارج کشور حزب ایفای مسئولیت تشكیالت مخفی

 فعالینِ ی بقیه کاریِ شروع به فعالیت کرد و پس از مدتی با هم کمونیست

. در اروپا نمود "گان هفدراسیون سراسری پناهند"این بخش اقدام به تاسیس 

گان  هپناهند ی ایرانی بلكه از کلیه چپِ گانِ هنه تنها از پناهند این فدراسیون

 .کرد های مختلف دفاع و حمایت می سیاسی و اجتماعی با گرایش

تئوریك خود در قبال مسایل  ی حزب کمونیست ایران در راستای وظیفه

دولتی و  داریِ افشای ماهیت سرمایهبین المللی جنبش کارگری و ضرورت 

ی  دام به چاپ بولتنی راجع به مسئلهخروشچفی اق-استالینی رویزیونیسمِ

داد که رفیق  ز این بولتن را سمیناری تشكیل می. بخشی اشوروی نمود

 2707مینار در دی ماه ی س آن بود. اولین جلسه رانانِ کشاورز یكی از سخن

متن  .فرزاد و خسرو داور بر گذار گردید، حبیب با شرکت او، منصور حكمت
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های انحراف و  زمینه"تحت عنوان  2701اسفند ماه ی این سمینار در نوشتار

بولتن به چاپ  ی در شوروی در اولین شماره "شكست انقالب پرولتری

 . به خود گرفت "ی شوروی مارکسیسم و مسئله"مباحث نام  رسید. بولتنِ

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

گی از  هها به نمایند بود. وی در این کنگره 2703و بهمن  2700اسفند ماه

سوی تشكیالت خارج کشور شرکت نمود و در هر دو کنگره به عضویت 

هایی در  ها او مسئولیت مرکزی انتخاب گردید. عالوه بر این ی کمیته

کمونیست )ارگان کمیته مرکزی( و رادیو صدای حزب کمونیست  ی نشریه

پیشرو  ی ، نشریهو مقاالت متعددی برای این نشریه ایران به عهده داشت

. نوشت ن حزب کمونیست ایران( و رادیو می)ارگان کومه له سازمان کردستا

ارگان  "رسانه" ی در دوران فعالیت در خارج کشور نیز سردبیری نشریه

تا  2700های  سال رفیق غالم در .به عهده داشت کشور را تشكیالت خارج

و در ریزی کرده  گان را در اروپا طرح هسراسری پناهندطرح وحدت  2708

جهل و جنایت اسالمی که از . اما دژخیمان حال تالش برای اجرای آن بود

و شدیدا در  ناپذیر آگاهی داشتند گی ه، تاثیر و توان این مبارز خستها فعالیت

 .ندطرح ترور او را ریخت ندهراس بود

سال قصد دیدار با مادر و  8از  که پس در حالی 2708شهریور  1در روز 

با سوار رژیم اسالمی های موتور داشت توسط یكی از تروریست رابرادرش 

ردسالش مورد ، همسرش و دو فرزند خُسه گلوله در برابر چشمان مادر، برادر
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ساعتی بعد در بیمارستان مرکزی  رفیق غالم کشاورز . اصابت قرار گرفت

به مغزش اصابت کرده ای که  د و گلولهازی ریزیِ بر اثر خون ی قبرسالرناکا

 .بود جان باخت

 

 تئوريك غالم كشاورز گاهِ جاي

گی در کار تشكیالتی و امر  هرفیق غالم کشاورز عالوه بر برجست

های نظری دستی توانا داشت.  ی تئوریك و جدال یی، در عرصه هدِ انمساز

تئوریك و اشراف او به علم مارکسیسم از  ، توانِسطح باالی معلومات

 گاهِ . ما در این جا تنها به جایگردیدند بارز وی محسوب می هایِ گی هویژ

 . پردازیم تئوریك او می

 7وسیالیسم در بولتن مباحث و نظریات ضمیمه نشریه تئوریك به سوی س

آید  طور که از نام بولتن بر می ع بحث همانو. موضشماره منتشر گردید

اقتصادی و  شوروی( بر سر اتحاد شوروی و مناسبات ی )مارکسیسم و مسئله

ا سازمان کمونیستی . حزب کمونیست ایران تنهسیاسی حاکم بر آن است

سوسیالیستی  خورشیدی عمال و علنا ماهیت ظاهراّ 01ی  بود که در دهه

این . اتحاد شوروی، بلوك شرق، چین، کوبا، کره و ویتنام را به نقد کشید

کار خود  مبنایرا  "دولتی داریِ سرمایه"های خویش بحث  حزب در تئوری
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 یستِئبتلهایم اقتصاددان مائو های  شارل و حتا از مرز اندیشه قرار داد

 .بحثی را آغاز کرده بود فراتر رفتفرانسوی که چنین 

ی شوروی دقیقا از همین نقد بر  طرح انتشار بولتن مارکسیسم و مسئله

شده  اسناد  تشكیل-7مقاالت -1سمینار -2 بخشِ 7 ازها  تن. بولخواست می

 اول ی شماره های زیر منتشر گردید: شماره به تاریخ 7این مجموعه در  .بود

،  2880نوامبر  /2700آبان دوم ی شماره، 2880/مارس2701اسفند 

 .انتشار یافتند 2888/ آوریل 2703فروردین  سوم ی شماره

ها بین او و  بحث بود و محور بحث ان اولین دورِگ هکنند رفیق غالم از شرکت

، ی تاریخ جنبش کارگری جهان رفیق منصورحكمت دور می زد. او در زمینه

روسیه  طبقاتیِ ی جامعه های درونیِ یخ انقالب روسیه شوروی و مرزبندیتار

 های یی بود. آوردن فاکت و حزب بلشویك دارای اطالعات وسیع و غنی

ئوری کامال به ت ویدهد که  مختلف از آثار مارکس، انگلس و لنین نشان می

تی را از روی متون دستِ اول های کمونیس مارکسیستی مسلط است و آموزه

و  انتقاديغالم در تحلیل مسایل روش  . روشِشناسد اش می گذاران بنیان

ه ک دهد . کلیت مباحث نشان میای( است )ریشه راديكال هم از نوعِ آن

: موجود در جنبش چپ ندارد کارگریِرفیق هیچ توهمی به گرایشات غیر

دیق سیاسی رویزیونیسم استالین و خروشچف را به عنوان مصا

گوید  قتی از تروتسكی و بوخارین سخن می. وشناسد )تجدیدنظرطلبی( می

)آن  "حزبی–نظامی "ها را نه به عنوان الگوی ناب کمونیسم که گرایشی  آن
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شناسد و  ها( می ی طبقه و اتحادیه ی برخوردشان با مسئله وهشی هم از

 . کند معرفی می

ای از او تحت عنوان  مقاله 2رده در همان بولتن شماره ب عالوه بر سمینار نام

منتشر  11ی حزب بلشویك در دهه اپوزیسیون درونیِ ی مختصری درباره

گفتار هیات تحریریه به سوی سوسیالیسم  چه در پیش گردیده. بر اساس آن

 نوشته شده : 

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

. توضیحات مفصل و اند تهیه کند هکه در این اسناد مورد اشاره قرار گرفت

ای در معرفی طیف اپوزیسیون و رهبران فعالین متعلق به  چنین مقدمه هم

رفت. ما با  ر فراتر میاها بسی طح زیرنویسن طیف تدوین نمود که از سای

العاتی و تدقیق اط ، تغییرات و حذف و اضافات و افزایشتوافق رفیق کشاورز

تا  ها وارد کردیم در نوشته –های تحلیلی  تاریخی و کم کردن از جنبه

مختصری "ی  جا که نوشته منظور را بهتر برآورده نماید. با این همه تا آن

ی  ارای جنبهچنین توضیحات زیرنویس اسناد د و هم "درباره اپوزیسیون . . .

این رو ما  کند و از تحلیل است و نقطه نظرات نویسنده را منعكس می

)ضمیمه به سوی سوسیالیسم .« نویس حفظ کردیم امضای رفیق را در زیر

شارات از انت –بولتن نظرات و مباحث  –مارکسیسم و مسئله شوروی  –

 (0و 0صفحات  – 2701اسفند  – 2شماره  –حزب کمونیست ایران 
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مبارزات طبقاتی در  ی دهد که اطالعات رفیق غالم در زمینه ها نشان می این

از قوت بسیاری برخوردار بوده شوروی و انعكاس آن در حزب بلشویك باال و 

های  زمینه"به سمینار  يتحليل و، روايي گذراجا در نگاهی  است. ما در این

های رفیق را مورد بررسی قرار  پرداخته و دیدگاه "انحراف و شكست . . .

ینار آمده نقل قول از متن سم» « ای در  دهیم. هر جا که جمله یا واژه می

 .باشد می اها نیز از می تاکید . کلیهاست 2مندرج در بولتن شماره 

 

 ي سمينار تحليلي مختصر درباره

 هاي انحراف و شكست انقالب پرولتري در شوروي زمينه

 (هاي رفيق غالم كشاورز صحبت)

 

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

تالین در راس اس"،  "خروشچف"پیش از دوران اکتبر و مشی کارگری آن را 

های  سالیعنی از  11ی  های آن را در دهه می داند. و ریشه "قدرت مطلق

کند تا با طرح  بحث سعی می البته او در آغازِ .داند می 2812و  2811

محل  چه یا کشورِ من از تاریخکمونیست انترناسیونالیست ) ی حزبِ نظریه

. ظاهرا این حزب بندی کندمرز (دست نیاوردم هفعالیت این حزب اطالعاتی ب
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دانسته. رفیق  قطعی و جبری میو انحراف در شوروی را با آن روند، شكست 

وضعیت روسیه این المللی و  کوشد تا با توضیح بستر عینی بین غالم می

برسد که چنین شكست  و از این مبنا به این نتیجه مرزبندی را روشن سازد 

 .توانسته رخ ندهد و انحرافی می

ی اقتصاد روسیه و خصوصیت  مانده رفیق کشاورز در ابتدا به شرایط عقب

ی مناسبات  قالبی این کشور و خصوصیت پیشرفتهی سیاسی و ان رفتهپیش

کند  پردازد و از لنین نقلِ قول می ی و انفعال سیاسی اروپا )غرب( میاقتصاد

واحدی برای رسیدن به سوسیالیسم است )هم برای  گاهِ که روسیه ایست

از ضرورت کمك پرولتاریای اروپا و  و هم برای غرب( و در ادامه روسیه

. گوید بارزات کارگران آن کشورها سخن میمتقابال کمك انقالب روسیه به م

 :رسد دهد می مهم که انحراف از آن رخ می پارامتراز این بستر به دو 

 کارگری انقالب جهانیِ (2

 پرولتاریا در شوروی استقرار دیكتاتوریِ (1

. او بیند ای دیالكتیكی و متقابل می طهکشاورز میان این دو مسئله راب رفیق

ی دیكتاتوری  و استالین ایدهمعتقد است در دوران حاکمیت رویزیونیسم 

ی دیكتاتور وی. «ای مارکسیستی تهی شده استمطلقا از محتو: »پرولتاریا

تی را تا دول سازد در میداند که پرولتاریا را قا پرولتاریا را مكانیزمِ دولتی می

، ای سابق که گرایش به تحكیم دارنده بر خالف دولتتشكیل دهد که 

گرایش به تخریب و زوال دولت دارد. سپس با استناد به آثار مارکس، انگلس 
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داخلی در فرانسه  جنگ"،  "بندی تجارب کمون پاریس جمع"و لنین یعنی: 

 "دولت و انقالب"و  "ی انگلس بر جنگ داخلی . . . مقدمه"،  "2832

ی یك دولت دوران گذار کارگری  پرولتاریا را به مثابهضرورت دیكتاتوری 

 .توضیح می دهد

قدرت  هم انقالب جهانی و هم  2812رفیق کشاورز معتقد است تا سال 

پ حفظ حكومت شوروی کارگر در شوروی زنده بوده اما از دوران نِ ی طبقه

از  گوید که . او میشود می یت داده)و نه قدرت پرولتاریا( بر همه چیز ارجح

رار سوسیالیسم در این بحث در شوروی پیش آمد که استق 2810سال 

به این نتیجه  2817. این در حالی بود که لنین در سال شوروی ممكن است

 . ها سال وقت نیاز است رسیده بود که برای رسیدن به سوسیالیسم ده

ویك و ی حزب بلش كننده انحرافات تعيينو  اشتباهاترفیق در ادامه به 

اگر  . در عین حال که معتقد استپردازد نترن در سیاست خارجی میکمی

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

ی کارگران و  اما الاقل تا این درجه به مبارزه. انقالب سوسیالیستی رخ ندهد

ایی ه آمد. نمونه رد نمیو آسیایی ضربه وا ییهای کشورهای اروپا کمونیست

، چین ، آلمان و انگلستان  ایران ، ترکیه :شمارد که او در این مورد بر می

کمینترن در قبال  ی است در مورد انحراف تعیین کننده . وی معتقدهستند

گی و مقاومت کردند  هزاده ایستاد های واقعی مانند سلطان رضاشاه کمونیست
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ی امپریالیسم انگلستان  کر دالیل عینی عامل و دست نشاندهذ با و رضاشاه را

 .دانستند

ها بعد از انقالب اکتبر جهتی را در پیش گرفتند  بلشویك»او معتقد است: 

بحث « . کردند ی کارگر سلب می عمال دیكتاتوری پرولتاریا را از طبقهکه اِ

: او بدون آن که موضعی دگماتیك کشاورز در این جا قابل توجه است رفیق

تا نقد لنین و دولت سال های پس از انقالب  و متعصبانه داشته باشد به

. وی ضمن استناد به مقاالت لنین همچون ( می پردازد2811زمان مرگ او )

و  "بهتر است کمتر ولی بهتر است باشد"و  "درباره مالیات جنسی"

 "2811-حزب بلشویك 22 ی حزب به کنگره مرکزیِ کمیتهبه گزارش "

دولتی در شرایط  داریِ بود که سرمایه ه این نتیجه رسیدهمعتقد است لنین ب

کنونی متحد سوسیالیسم است و از طرفی دولت فعلی شوروی بسیار به 

گوید  رفیق غالم می .تار دولت تزاری پیشین شبیه گردیده استساخ

ها دولت تزاری را ویران کردند اما دولتی ساختند که همتای همان  بلشویك

داد )مانند تفویض  نهاد می حزب پیش چه اپوزیسیون درونِ اولی بود و آن

در ها(  ردمی یا گسترش اختیارات این تشكلهای م از دولت به تشكل قدرت

ی  می که هیچ تاثیری در وضعیت رابطه. مرهمرهمی رفرمیستی بود حكم

بین رفته  . در واقع او دیكتاتوری پرولتاریا را ازقدرت با طبقه نداشت

جناح راست به  گیریِ اجع به دوران قدرترفیق غالم ر رانیِ سخن .داند می

گیرد. او با استناد به  ن بخش کمی از بحث او را در بر میرهبری استالی
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ی ضد انقالب روس )در اروپا ( به نام  ی یكی از رهبران شناخته شده مقاله

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

ی دولتی در شورو داریِ رژوازی(، معتقد است سرمایهنزدیكی این جناح به بو

، سخنرانی اولِ دورِ . در پایانِای یافته است در این دوران رشد و تكوین ویژه

پرولتاریا و  جهانی و دیكتاتوریِ انقالبِ گیِ هرفیق غالم با تكیه بر دو ویژ

. در عدول از این دو پارامتر می شناسدها مبنای انحراف را در  عدول از آن

سوسیالیستی هر  ضیح مفهوم اقتصادِدر تو: »گوید رفیق کشاورز می پایان

ی مارکس و ها م ولی باید بگویم که در تمام بحثزیادی ندار گیِ هچند آماد

گذار  ی واره به مفهوم دوره استقرار سوسیالیسم هم ی انگلس و لنین، دوره

بنابراين مناسبات اقتصادي مجزايي به اسم مناسبات اقتصادي است 

ارزه بين كمونيسم ي مب يستي نداريم و سوسياليسم آن دورهسوسيال

 .«  داري بايد نابود گردد  گيري و سرمايه در حال شكل

، حبیب فرزاد و خسرو های رفیق کشاورز رفقا منصور حكمتپس از صحبت 

های  . حكمت به نكات غیر روشن در دیدگاهندرانی پرداخت داور به ایراد سخن

اورز وارد پردازد )از دید خودش( و انتقاداتی را بر نظرات کش کشاورز می

به نقد حكمت دیدگاه  صحبت رفیق کشاورز در پاسخ دومِ . در دورِسازد می

تر  و عدم تحقق آن در شوروی را روشن پرولتاریا ی دیكتاتوریِ خویش درباره

ین دلیل برای باز کردن قضیه و دیدگاه رسمی دولت . به همسازد می

استناد  مالیات جنسی ی ی درباره شوروی در آن زمان مجددا به مقاله
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ده کاالیی در شوروی رتولید خ ی برتریِ کند. در این باره وی بر مسئله می

گذارد. شایان ذکر است لنین در این مقاله  های تولید دست می بر دیگر شیوه

( 2: دی گوناگونی را در روسیه بر می شمارد که عبارتند ازعناصر اقتصا

ی طبیعی و  جنبه ی زیاد ریارکال یعنی اقتصادی که به درجهاقتصاد پات

فروشند  . اکثریت دهقانانی که غله میتولید کاالیی کوچك(1دهقانی دارد  

 داری خصوصی  (سرمایه7جزو این گروه هستند   

 داری دولتی ( سرمایه1 

اهمیت -مالیات جنسی ی درباره ی ) رجوع کنید به مقالهسیالیسم .سو( 0  

 –ی آثار ترجمه فارسی  شرایط آن ـ و . ا . لنین مجموعه سیاست نوین و

 ( 1111و  1117جلد سوم  صفحه 

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

 او معتقد است این برتریِ. یستی است یا مصادیق آن کجا هستندسوسیال

داری  ها را به سوی سرمایه لنین و بلشویك  که جبرا ّ ردخُ تولید کاالییِ

سپس عنوان . دید منصور حكمت پنهان مانده است از ،راند دولتی می

زیرا  پرولتاريا در شوروي وجود نداشته كند كه عمال ديكتاتوريِ مي

پذیرد و از طریق  از پایین و توسط کارگران شكل می پرولتاریا دیكتاتوریِ

شود و اگر غیر از این باشد و عمل کند دیگر  ها از خودشان دفاع می آن خودِ

رگری این خاصیت خود را از وقتی دولت کا: »ولتاریا نیستپر دیكتاتوریِ
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سانی که بر خالف تواند علیه ک ی کارگر دیگر نمی دهد، که طبقه دست می

. او معتقد است این سلب قدرت و «کنند  اقدام کند. عمل می منافع او

گردد زمانی که جناح راست به  بر می 2817کارگران به سال  سرکوبِ

گیرد. وی در جایی دیگر از  قدرت را به دست میرهبری استالین 

ها که منشا  و سرکوبی آن هایش باز بر اصل توقف انتقاد کارگران صحبت

پرولتاریا را  دیكتاتوریِ گیریِ د کرده و عدم شكلدرتشان است تاکیسلب ق

   داند. به همین دلیل می

 رانِ سخنهای رفیق کشاورز از سوی سه  صحبت که باز دیدگاه سومِ در دورِ

آید. او بر این نكته  پاسخ بر می ، رفیق در مقامِگیرد دیگر مورد نقد قرار می

 داریِ فاوتی غیر از سرمایهها بایستی راه حلِ مت گذارد که بلشویك انگشت می

 داریِ شخصا برای آلمان که در آن سرمایهم: »کردند دولتی را اتخاذ می

ی  رسیده و پلهشود که به آخرین حد خود  دولتی صحبت می انحصاریِ

، سوسیالیسم خواهد ی کارگر قدرت سیاسی توسط طبقه اش کسبِ بعدی

 کارگر راه حلِ ی طبقه . بایدشود همان فرمول را تكرار کرد بود دیگر نمی

 .« دولتی داشته باشد  داریِ متفاوتی از سرمایه

رو در آن شرایط  عنصر پیش نبودِ او در پایان در قبال نقد حكمت که به

رو  گویید عنصر پیش شما می»گوید:  تر بازگشته و می کند به عقب اشاره می

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

درستی است و من نیز می گویم که  ی ؟ این نكتهچنین کمبودی وجود دارد
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رویی وجود نداشت که استنتاج صحیحی بكند و  پیش بینش پرولتری و خطِ

 من تحققِ کنیم آلترناتیوِ پرولتاریا صحبت می وقتی از عدم تحقق دیكتاتوریِ

 . این که آلترناتیوِمانده نیست . .  های ناآگاه و عقب ی توده آن به وسیله

، مورد روس وجود نداشت اهداف بورژوازیِاز متمایز  پرولتریِ اقتصادیِ

ی  طبقه روِ انحراف بخش پیش . اما در توضیحِباشد من نیز میموافقت کامل 

ی سیاسی  ی مسئلهی داخل المللی و هم در عرصه ی بین کارگر هم در عرصه

 .«کنید  ی اقتصادی تاکید می مسئلهدانم و شما روی  را تعیین کننده می

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

ه در درون حزب بلشویك به وقوع رفیق کشاورز قرار دارد انحرافی است ک

شرایط و مناسبات اقتصادی و  ی پیوندد و بخشی مهم از آن نتیجه می

ی  . او بر این باور است که طبقهطاعی شوروی است  یعنی تحمیل شرایاجتم

دولتی ارائه  داریِ حلی غیر از سرمایه توانستند راهِ ها می کارگر و بلشویك

در واقع آن چه كه هم در . حلی سازد که چه راهِ یروشن نم ادهند ام

بحث اين رفيق و هم در مباحث ديگر مبارزان آن زمان غايب است 

این  .م كارگران استمستقي قرار گرفتن حزب به جاي دخالتِ

دای اش به طور مشخص در فر ـ اقتصادی سیاسی گزینی به شكلِ جای

ها از  مانی که بلشویكیعنی درست در ز .صورت گرفت 2823انقالب اکتبر 

. و در مقابل دست کشیدند "ها های کارخانه کمیته"حمایت از  سیاستِ

آنارشیسم بر  چسبِکارگری بر تولید ایستادند و بَر کنترلِ رادیكالِ خواستِ
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های  ها به حمایت از سندیكاها که تشكل آن زدند. در این راستا بلشویك

های  این اتحاد با کمیته کار بودند دست زدند و در پناهِ رفرمیستی و سازش

لت این مبارزه تنها تالش دو .ِکارگری بر تولید مبارزه کردند کارخانه و کنترل

تاسيس شوراي ها با  نبود. بلشویكها  بلشویكی برای کاهش قدرت کمیته

 ریزیِ شد عمال برنامه خوانده میوسنخا که اختصاراّ  ملي اقتصادِ عاليِ

ما از نظارت : »باره نوشت ند. لنین در ایناقتصاد و تولید را به دست گرفت

)مجموعه آثار روسی جلد « رسیدیم وسنخاکارگران گذشتیم و به تاسیس 

و مشخصا بعد از  2811ها دولت در سال  ( . عالوه بر این120صفحه  10

ری را در دستور کار کارگ سیاست ممنوعیت اعتصاباتِ ،حزب 22کنگره 

ای باعث کاهش قدرت  هایِ کارخانه تشكلکارگران در  ضعفِ  !خود قرار داد

ای است که به عنوان  شوراهای سراسری شد و این نكته دومِ ها در دورِ آن

. شاید بتوان دلیل هم به آن نپرداخته است رفیق کشاورز ی مسئله، ریشه

سل رفیق غالم با نسل اصلی این نادیده گرفتن را در کمبود منابع تاریخی ن

. امروز منابع تاریخی بیشتری که پس از فروپاشی شوروی فاش امروز دانست

روی ما است: منابعی از  پیشِکه گرفته صورت  ردیده و تحقیقات جدیدیگ

های کارخانه اثر ا. م. پانكرتوا ،  شلیاپنكوف ، کتاب کمیتهقبیل خاطرات ا. ج. 

  ی میترا های کارخانه در روسیه و برخورد احزاب سوسیالیست نوشته کمیته

 دی و جلیل محمودی و . . . .، ناصر سعیسترگ
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رفیق  هایِ توان راجع به دیدگاه چه در پایان می نآبا این توضیحات 

عدم وجود از جا که  او است. آن نقدِ کشاورز گفت رادیكال بودنِ غالم

گوید فكری نو  لنین سخن می پرولتاریا در شوروی و نقد نگرشِ دیكتاتوریِ

بزرگی را  فكریِ خورشیدی است که خود جسارت و خوش 01ی  در دهه

گی  هی خست ها و آثار این رزمنده کند. متاسفانه ما هنوز به نوشته طلب می

ی  کلیه . امید است با انتشار اینترنتیِسی نداریمرَ کارگر دست ی طبقه ناپذیرِ

ا قلم زده بتوان به ه ات حزب کمونیست ایران که او در آنهای نشری شماره

مهمی  هایی که بخشِ . دیدگاهدای از آثار و مقاالتش دست ز ایجاد مجموعه

پرباری از  خود مفاهیمِ ایران را باخود دارد. نقدی که با کمونیستیِ از نقدِ

 .گیر را دارد پی وکراسیِدم

 رو باد  هر رَیادش گرامی و راهش پُ                                                   
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 هايي از غالم كشاورز عكس

 

 

                              

 

                             


