متن کوتاه زیر مسئولیت یک جدل طبقاتی را به عهده گرفته است .قصد ما این است که در دنیایی که هنوز طبقه کارگر
نیازمند سامانیابی فکری و عملی خود است ،عدهای کماکان در "بحر" "ملل" و حقوق آنان غوطه می خورند.
اینان هنوز با وامداری از تفکراتی که شاید حتا خود بگونهای مدعی نقد آن نیز باشند ،به همان چیزی مشغولند ،که
طبقه کارگر را بیش از قرنیست که به بیراهه برده است .اینان هنوز با تبختر ویژهای در نقش همان آقا
"روشنفکر"ان در جامعه جوالن می دهند .هنوز هم جزء طبقه نیستند ،بلکه "برای طبقه" دٌر فشانی صدقه می دهند.
پشت سری را هم که دیگر افشا شده نمی بینند ،قصدشان تکرار یک اکتبر آینده است.
هسته کمونمیستی
چپهای "مارکسیست" و "لنینیست" و فرجام تاریخی آنها
چپ عنوان عامی است که دقیقا بعد از انقالب و پارلمان بورژوازی فرانسه به عرصه اصطالحات مبارزه اجتماعی-
تاریخی پیوند خورده است .اما با پایه گذاری "مارکسیسم" ،توسط عدهای از "روشنفکران پرولتاریا"یی ،تدریجا به
جنبش مشخص و طبقاتی کارگران نیز گره زده شد .این موقعیت بویژه در زمانی رنگ و نمای مشخصتری یافت ،که
"لنینیسم" نیز به منصۀ ظهور رسید ،و اندک اندک "جنبشهای ملی" ،و  ...در کنار مفهوم مبارزه طبقاتی جا داده شده ،و
نهایتا به جایگاه خاصی دست یافتند.
البته هنوز در زمان حیات لنین این عنوان ،جنبه عمومی بخود نگرفته بود ،و تنها برای ترسیم گرایشی ،بویژه از سوی
لنینیستها تحت عنوان "چپ روی" اطالق می شد .بویژه آنکه لنین و همراهان در آن زمان بیشتر اصطالح عاریتی
"سوسیال دمکرات" را در مورد خود بکار می بردند .اما از همان زمان و بعدترها با دگردیسی هر چه بیشتر در رفتار
اجتماعی و برنامهای "مارکسیست -لنینیست"ها ،این عنوان جایگزین عامی برای مشخص نمودن یک جنبش "خلقی"
بجای مبارزه مشخصا طبقاتی کارگری شد.
توضیح روند این جایگزینی ،خود شامل پروسه ای است ،که ابتدا از سوسیالیسم علمی به عنوان یک دستاورد زبدۀ
تاریخی و مختص جنبش طبقاتی کارگران ،و در مقابل ایدههایی که مارکس خود آنها را با عنوان "سوسیالیسم تخیلی"
توصیف نموده بود ،چیزی بنام "مارکسیسم" ساخته شد ،و نگاه طبقه کارگر را از یک نظریه دورانساز علمی و طبقاتی،
مجددا به یک نگرش ایدئولوژیک منحرف نمود.
"مارکسیست"ها از قرار معلوم از این پس کسانی بودند ،که به جای نظریه علمی سوسیالیسم ،که قرار بود سنگ بنای
فرهنگ نوین جنبش طبقاتی کارگران شود ،و مبارزه خود را با آن آمیخته سازد ،خود به کتابداران و متولیان ویژه آن
تبدیل شدند.
این واقعیت تنها به این دلیل می توانست شکل بگیرد ،که "مارکسیست"ها خود را با تعاریف عصر روشنگری
بورژوازی منطبق می یافتند .ایدههایی را که میراث عصر روشنگری بود ،اکنون کسانی را هم که مایهای از آگاهی
طبقاتی کارگری داشتند ،بر آن داشت ،تا خود را اندیشه ورزان این جنبش ارزیابی نمایند .و خود را در مقامی یافتند ،که
راه تاریک این جنبش طبقاتی را به مدد مشعل آگاهی ایدئولوژیک خود در جایگاه نمایندهگی کارگران روشن بدارند.
حقیقت چنین پراکتیکی نمی توانست نهایتا به چیز گویایی جز این فرا روید ،که همان تقسیم کار تاریخی شکل یافته در
جامعه طبقاتی را دوباره به جنبش کارگری تسری ندهد .تحت این آموزههای ایدئولوژیک جدید "مارکسیست"ی ،دوباره
طبقه کارگر بایستی به کار یدی خود ادامه می داد ،تا "روشنفکران پرولتاریا"یی به کار ذهنی آن سر و سامان دهند.
نهایتا سوسیال دمکراسی و بویژه "لنینیسم" پرچمدار و مفسر این روند اجتماعی و تاریخی شدند .ایدهها و آموزههای لنین
در این مورد در کتاب "چه باید کرد" معرف بارز و تاریخی این مسئله می باشند.
ایدههای لنین بویژه با آن روحیه آسیایی ،نه تنها فاتحه خوان آگاهی و استقالل طبقه کارگر با جذب سوسیالیسم علمی
است ،بلکه نمودار کاملی از تئوریزه و تالش در جدایی ایده و پراتیک و تحقیر توانایی طبقه کارگر در عملی نمودن آن
با توجیهاتی بظاهر انقالبی است.
این روند با تاثیر بسیار قاطع خود بر جنبش طبقاتی کارگران دو واقعیت را میسر نمود .از یک سو عامل دوری طبقه
کارگر از فرهنگ نوین علمی -طبقاتی مربوط به خود شد ،و از سوی دیگر برای خود مبشران این ایدئولوژی
"مارکسیست"ی ،شرایطی را فراهم نمود ،تا به مدد همین تئوری منبعث از تقسیم کار یدی و ذهنی جامعه طبقاتی،
پراکتیکی را در برنامه خود قرار دهد ،که به هیچ روی نسبتی با منافع طبقه کارگر که نداشت هیچ ،در مقابله تاریخی با
آن نیز بود.
واقعیت تئوری لنینی ،واقعیت جبران کمبود آن انقالباتی بود ،که اگر در اروپا به نتیجه رسیده بودند ،اما در بخش اصلی
جهان و بویژه در جغرافیای سیاسی -آسیایی شکلگیری لنینیسم ،هنوز به چیزی دست نیافته بود .بدین ترتیب گرایش
عملی و پتانسیل این تئوری ،یک انقالب بورژوایی به سبک آسیایی بود ،که این تئوری به پایان رساندن آن را با مشرب
فرمایشیاش بطور برجسته در بطن خود داشت.
لنینیسم با جذب تئوریهای بورژوایی عصر روشنگری و در گونهای همراستایی با آموزههای سوسیال دمکراسی
اروپایی ،دقیقا این نقش را در جنبش طبقه کارگر عملی نمود ،و "تئوریزه نمودن "روشنفکران پرولتاریا" و متعاقبا پایه
گذاری یک ساختار اجتماعی متناسب با آن به نام حزب(پیشاهنگ) ،این تئوری بیگانه با منافع طبقه کارگر را گامی

دیگر به پیش برد .و سپس با دادن جواز به این "روشنفکران پرولتاریا"یی برای تقسیم نمودن انقالب و تئوری پردازی-
های ویژه برای آن ،باز هم قوام بیشتری به این تئوری برخاسته از پذیرش تقسیم کار یدی و ذهنی داد .اما نیازهای یک
انقالب بورژوایی به شیوه آسیایی ،به هر حال تا همینجا به نتیجه خود نمی رسید ،و در نتیجه لنینیسم بایستی هنوز به
نیازهای دیگری از این طبقه(بورژوازی) پاسخ می داد و این پاسخها که تحت عنوان یک انقالب بورژوا -دمکراتیک
سامان تئوریک یافته بود ،با تئوری "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" به شکل نهایی خود دست یافت.
درک لنین در "امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری"( )1اگرچه ظاهرا در خدمت کمک به " انقالبات
پرولتاریا"یی؟! می باشد ،اما این تحلیل وسیع هیچ چیز نیست ،جز آنکه درکی را به بنفع مقابله بورژوازی کوچک در
مقابله با بورژوازی بزرگ آماده و مسلح می کند .لنین خود در دام همین تئوری بود ،که حتا در ایران هم گوشه چشمی
به "رضا خان" داشت .و بیهوده نبود ،که این تحلیل و ایدئولوژی بعدها انواع هواخواهان ملی جهانی و ضد امپریالیست
خودش را هم پیدا کرده بود)2( .
مارکس ملت را پشت سر گذاشت و با ارمغان سوسیالیسم علمی ،و مهر معینی بر درک و روند مفهوم "طبقه" آن را به
طبقه کارگر ارزانی داشت ،و حاال "مارکسیست"ها و "لنینیست"ها این نقش را به عهده گرفته بودند ،تا طبقه کارگر را
با فرهنگ ارتجاعی "ملت" آشتی دوباره دهند .به این صورت لنینیسم با این موقعیت و با پی افکنی ساختار نهادی
بورژوایی بنام "حزب" دقیقا همان انقالبی را "سازمان -دهی" کرد ،که تمامی انقالبات بورژوایی در اروپا بنحوی دیگر
پشت سر گذاشته بودند .در تمامی آن انقالبات نیز طبقه کارگر و دهقانان سهمی بسزا و البته برای کسب قدرت
بورژوازی داشتند .و آیا در اکتبر آن سهم چیزی کمتر از یک انقالب مشابه و بورژوایی در اروپا بود؟
فرق میان سوسیال دمکراسی اروپایی و چپی که بویژه بعدها خود را تحت نام لنینیسم در سطح جهان گسترش داد ،در
این بود ،که سوسیال دمکراسی نیز در نقش یک مصلح اجتماعی ظهور کرده بود و مستقیما متاثر از همان انقالبات
بورژوایی اروپا و تحت تاثیر فرهنگ مستقیم آن به بازی نقش خود در پارلمان و در دنیای بازار آزاد قانع شده بود ،اما
دیکتاتوریهای هار حاکمیتهای آسیایی ،نیروهای انقالبی را در شرایطی قرار می داد ،که کامال در مقابله با قدرتهای
سخت اشرافی ،دچار خیاالت کاذب انقالبی از نوع دیگر نیز بشوند .از اینرو عنوان "چپ" تنها بیان نوعی رادیکالیسم
متمرکز بورژوایی بود ،که واقعیت سخت آن شرایط در نهایت تاثیر خود را در تئوریهای آنها(لنینیسم) بازتاب داد و در
اینجا البته دیگر از یک حداقل منش لیبرال نیز نمی توانست به سبک اروپایی و پارلمانتاریسمش خبری باشد .در این
فرهنگ تنها یک تجمع نیرو می توانست آن انقالبات را تنها با عنوان متناقض "پرولتاریایی" به نتیجه برساند و در این
راه لنینیسم با آن اتوپی خرده بورژوایی "پرولتاریا"ییاش ،تنها کارگران را مجتمع نمود ،تا این انقالب را پاسخ گوید و
در نهایت نیز تحت قیمومت یک حزب بلشویک آن را به سر منزل مقصود رساند.
آن ساختار حزبی و آن فرامین از باال همه ناشی از مطلوبیت یک ساختار وحدت گرای بورژوازی آسیایی بود ،که عاجز
از مقابله با حکومت های دودمان های اشرافی بود .و لنینیسم این وظیفه تاریخی را به گونهای غریزی اما با عنوانی
عکس برای آن بدوش گرفته بود و در فردای کسب قدرت نیر آئینه تمام نمای همان عملکردی بود ،که دیروز در پیکر
حاکمیت همان استبداد شرقی -فئودالی خودنمایی داشت.
حزب بلشویک یا به عبارتی همان سکاندار دولت نوپای بورژوازی واحد دولتی ،همانگونه که تا پیش از انقالبش با
اعالم فرامین و به پیش راندن سیاست و "سازمان-دهی کردن"هایش دستور العملها را صادر و اجرایی کرده بود ،پس
از آن نمی توانست به چیزی جز آن توسل جوید .همه چیز و همه کس می بایستی الزاما تحت فرامین و دستورهای
داهیانه "حزب" و رهبری "روشنفکران پرولتاریا"ی(واقعا رهبران) دیروز و رهبران قاهر دولت شکل گرفته آب
بنوشند .در اینجا طبیعی بود ،که دیگر حتا خبری هم از حداقل دمکرات منشی بازار آزاد و پالمانتاریسم آن در کار نباشد.
زیرا مگر اساسا در اینجا بجز دولتی که خود کارفرما بود ،واقعیت دیگری نقش داشت؟ آری "دولت واحد فرماندۀ کار"!
در اینجا و تا همین حد هم حتا عنوان "سوسیال دمکراسی" نیز با واقعیت این تئوری و آنچه اتفاق افتاده بود ،علنا تناقض
خود را نشان داد .در حقیقت حتا این عنوان هم تنها عاریتی نا بجا از سوسیال دمکراسی اروپا و پارلمانتاریسم برازنده
خود آن بود.
اکنون اما دیگر دیرگاهی است که سرمایه داری دولتی در مقابل سرمایه داری بازار آزاد ،ناتوانی خود را به اثبات
رسانده است .بازار آزاد ،نه تنها با بوق و کرنا در طول بیش از  111سال برتری خود را بویژه با رشد تکنولوژیکش در
مقابل سرمایه داری "طراز نوین" بلشویکی -دولتی به رخ جهان کشید و کارگران و تودههای مردم را به نفع بازار آزاد
سر براه خود نمود ،که بخش بسیار وسیعی از همان چپها و یا به عبارتی مارکسیست -لنینیستها را نیز به سمت افق-
های "آزاد" خود و "فردیت" و "مدرنیته" و "حقوق بشر" اختهاش رهنمون گردید.
اکنون با چنین پیشینهای ،چپ را می توان بار دیگر در چه هیئتی باز شناخت ،جز آنچه دیروز آرزوی او در قالب یک
انقالب بورژوایی حزب محور دولتی بود.
به این ترتیب با این طرح و نگاه کلی اکنون نمونه این چپ در ایران را مورد توجه قرار دهیم.
از آنچه چپ در ایران نامیده میشد ،و تحت نام احزاب و سازمانهای گوناگون با تمامی تفاوتهای کم و بیششان با
یکدیگر ،قامت برافراشته بود ،اکنون جز اندکی با همان ایدهها و آرمانهای کور و درک ناشده باقی نمانده است .این چپی
است گیج و آرمانگرا که هنوز تنها برجستگی آن ،اگر قرار باشد از چنین چیزی صحبت شود ،آری چنین آرمانگراییئی
هنوز در آن باقی مانده است .اما آیا این آرمانگرایی در قبال آن همه واقعیت و برنامههای انقالب بورژوایی به اجرا در

آمده ،چه راهی به دهی می برد ،جز آنکه خود آنان را به اتالف وقت و انرژی بیشتر وادارد و البته هنوز هم مشتی خاک
به چشم طبقه کارگری بپاشند ،که بیش از آنکه به اوهام آنها نیازمند باشد ،به درک موقعیت طبقاتی و انسجام خود نیازمند
است ،و رویکردن دوباره به سوسیالیسم علمی.
چپ اگر بخواهیم با اصطالحات خود جهان بورژوایی به سراغ آن برویم ،در واقع یک "پسا سوسیالیسم تخیلی" بود ،که
بالفاصله پس از مارکس به همان ماقبل سوسیالیسم علمی بازگشته بود ،و دقیقا هم به همین دلیل بود ،که آرمانگرایی تنها
خصیصه بارز آن بود .آن چپ وحدت گرای آرمان جوی دیروز ،اما اکنون به سه بخش کامال مشخص بدین ترتیب
تجزیه شده و قابل شناسایی است:
الف :سوسیال دمکراسی ایرانی
ب :ناسیونالیسم منطقهای
پ :جنبش فمینیستی
سوسیال دمکراسی ایرانی:
بخش مهمی از این چپ اکنون دیگر نزدیک به سه دهه ،آن آرمانگرایی متوهم و وحدت گرایانه حزب مرکزی یک
سرمایه داری دولتی را به نفع یک پارلمانتاریسم بازار آزاد کنار گذاشته ،و تحت عناوین عمومی سوسیال-دمکراتهای
ایرانی اعم از "الئیک" و "جمهوری خواه" به تالش و پرسه در سیاست جهانی پرداخته است .یکی از مشخصات ویژه
این سوسیال دمکراسی ایرانی ،جانبداری از وحدت ایران تحت حداکثر گونهای فدرالیسم است .این بخش از چپ دیروز
و سوسیال دمکراسی امروزی از هم اکنون تالش می کند ،تا خود را وارد هر عرصهای از سیاست نماید ،که امکان
دمکراسی را برای ایران آینده آنها فراهم می نماید .این سیاست از همگام شدن با بخشی از جالدان دیروز دولت سرمایه
داری و حکومت کنونیاش را در بر می گیرد ،تا سیاستهای جهانی که اینان سعی می کنند ،خود را به اشکال گوناگون
برای شناسایی به آنها معرفی کنند.
یکی از برنامههای سیاسی این سوسیال دمکراسی ،تمرکز بر جامعه مدنی و عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر ،و
آزادی انتخابات پارلمانی و انواع مشارکت در این زمینهها می باشد.
یکی از ویژهگیهای خاص این سوسیال دمکراسی همچون تمامی همگنان خود در سطح جهان ،بی اعتبار جلوه دادن
تئوری مبارزه طبقاتی و ضدیت با کمونیسم به اشکال گوناگون آن است.
ناسیونالیسم گرایی منطقهای:
این قسمت از چپ و یا همان "مارکسیست -لنینیست"های دیروز که در پیکر بخشهای منطقهای همان سازمانهای
آرمانگرای پیشین موجودیت یافته بود ،با هر چه داغ تر شدن بازار تبلیغات ضد کمونیستی دنیای سرمایهداری و بویژه
پس از پذیرش علنی شکست سرمایهداری دولتی در قبال بازار جهان آزاد ،به نفع یک ناسیونالیسم خالص مرزبندی و
اعالم و اعمال سیاست نموده و می کند .این بخش از چپ خلق گرای دیروز و ناسیونالیسم امروز ،در پیکرههای
گوناگون ناسیونالیسم آذری ،کردی ،عربی و بلوچ خودنمایی می کند .برنامه این احزاب و جنبشها از فدرالیسم تا جدایی
کامل را در دستور کار "حق تعیین سرنوشت" خود دارد ،و چگونگی دستیابی به این واقعیت را با توسل به جلب حمایت
جهانی از دولتهای معظم سرمایهداری(و بقول دیروز خودشان "امپریالیسم") تا کشورهای سرمایهداری هم زبان دنبال
می کند .قابل گفتن است که در مقابل این ناسیونالیسم منطقهای ،سوسیال دمکراسی ایرانی نیز بطور نا گفته ،نماینده
ناسیونالیسم فارس می باشد .منظور این سوسیال دمکراسی از "ملت" نیز و یا در مرکز "ملت" مورد نظر آنها ،همان
فارسی نشسته است ،که هم اکنون با سیاست و زبانش بر اریکه قدرت سرمایهداری در ایران تکیه زده است.
جنبش فمینیستی:
یکی از بخشهایی که خسته و عاصی از شعارها و آرمانگرایی چپ دیروز ،تجزیه و به بازار سیاست امروز جهان آزاد
گره خورده ،همانا جنبش زنان با تمرکز مبارزه بر روی مردساالری است .آرمانهای ناکارای چپ و آنچه در جبهه
تاریخی حکومتهای چپ به اجرا در آمده بود ،همگی موارد و مستنداتی بودهاند ،تا این بخش را نیز به این نتیجه
برساند ،که با وزیدن نسیم آزادی بازار آزاد و رهایی از توهمات چپ حزب محور پدر ساالر ،بایستی به سیاست و
برنامهای عملی و قابل دسترس در شرایط جهان حاضر توسل جست.
این جنبش اکنون نقش بسیار فعالی در آزادی خواهی سیاسی و قانونی دوران کنونی به عهده داشته و دارد ،و تالشهایش
را تماما بر این دستیابی به برابری قانونی و حقوقی زنان با مردان پایه گذاشته است .بخشی از این جنبش فعالیتش به
حیطه قانون فعلی قانع است و بخش رادیکالتر آن دامنه سیاستش را تا سرنگونی "سیاسی" حکومت فعلی نیز تعمیم داده
است.
آنچه می شود اکنون در مورد این چپ دیروز و تجزیه شدههایش بیان کرد این است ،که برنامه این چپ نه تنها دیروز
جز از طریق توهماتی ایدئولوژک به جنبش طبقاتی کارگران تعلقی نداشته ،که امروز بخصوص با تجزیه روشنی که در
آن به سه شاخه بررسی شده ،صورت گرفته ،جداییاش از جنبش کارگری و طبقاتی کامال مستندتر گردیده و آنچه می

ماند ،اینکه جنبش کارگری اکنون با فرو ریختن دیوار این توهمات ،بایستی بیشتر به چگونگی در دست گرفتن راه و
رسم مستقیم خود بیاندیشد .چیزی که جز تعمق در چگونگی یک تجمع سراسری و طبقاتی با محور تأمین فرهنگ و
سیاست و سازمانیابی طبقه کارگر و رویکرد مجدد به سوسیالیسم علمی ممکن نخواهد بود.
یونی  - 2112هسته کمونیستی -فرانکفورت
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امپرياليسم ،باالترين مرحله سرمايهدارى
و .ای .لنين
انتقاد از امپرياليسم 9
انتقاد از امپرياليسم بمعناى وسيع اين کلمه از نظر ما عبارت از روشى است که طبقات گوناگون جامعه ،بر حسب
ايدئولوژى عمومى خود ،نسبت به سياست امپرياليسم دارند
.
امپرياليسم عبارت است از عصر سرمايه مالى و انحصارهايى که در همه جا با کوششهايى توأم است که هدف آن
آزادى نبوده ،بلکه احراز سيادت ميباشد .نتيجه اين تمايالت
در اينجا هم عبارت است از بسط ارتجاع در همه جهات عليرغم وجود هر گونه نظام سياسى و نيز منتهاى حدت
تضادها .ستمگرى ملى و کوشش براى الحاق اراضى ديگران يعنى کوشش براى نقض استقالل ملى ديگران (زيرا
الحاق اراضى ديگران چيزى نيست جز نقض حق ملل در تعيين سرنوشت خويش) نيز شدت خاصى مييابد .هيلفردينگ
بطرز صحيحى ارتباط بين امپرياليسم و تشديد ستمگرى ملى را خاطرنشان ساخته مينويسد" :و اما در مورد کشورهاى
تازه کشف شده بايد گفت که سرمايه وارد شده در آنجا بر شدت تضادها ميافزايد و موجب مقاومت روز افزون
تودههايى ميگردد که افکار ملى آنان بر ضد واردين بيگانه برانگيخته شده است؛ اين مقاومت بسهولت ممکن است به
اقدامات خطرناکى عليه سرمايه خارجى مبدل شود .مناسبات اجتماعى کهن از ريشه منقلب گرديده ،انزواى ارضى
هزاران ساله "ملتهاى برون از جريان تاريخ" از بين ميرود و اين ملتها به گرداب سرمايهدارى کشانده ميشوند .خود
سرمايهدارى رفته رفته وسايل و شيوههاى رهايى را در اختيار مس ّخر شدگان ميگذارد ،آنها هدفى را مطرح مينمايند که
زمانى در نظر ملل اروپايى عاليترين هدفها بود و آن عبارت است از تشکيل دولت ملى واحد بمثابه حربه آزادى
اقتصادى و فرهنگى .اين جنبش استقاللطلبانه سرمايه اروپايى را در پُر ارزشترين مناطق استثمار که درخشانترين
دورنماها را نويد ميدهد ،تهديد مينمايد و سرمايه اروپايى ديگر نميتواند سيادت خود را حفظ کند مگر از طريق افزايش
}".{١١١دائمى نيروهاى نظامى خويش
به اين موضوع اين نکته را هم بايد اضافه کرد که امپرياليسم نه تنها در کشورهاى تازه کشف شده بلکه در کشورهاى
قديمى هم کار را به الحاق اراضى ديگران و تشديد ستمگرى ملى و بالنتيجه به تشديد مقاومت ميکشاند .کائوتسکى
ضمن اعتراض به اقدام امپرياليسم مبنى بر تشديد ارتجاع سياسى ،مسأله مربوط به عدم امکان وحدت با اپوتونيستها
در دوران امپرياليسم را که جنبه بس مبرمى بخود گرفته است مسکوت ميگذارد .اعتراض او به الحاقطلبى طورى
است که براى اپورتونيستها نهايت درجه بى زيان بوده و سهلتر از هر چيز برايشان قابل قبول است .او مستقيما
مستعمعين آ لمانى را مخاطب قرار ميدهد ولى با اين وصف درست همان چيزى را که از همه مهمتر و از مسائل روز
است ،مثال اين موضوع را که آلزاس-لورن سرزمينى است که آلمان بخود ملحق ساخته ،پردهپوشى ميکند .براى
ارزيابى اين "انحراف فکرى" کائوتسکى مثالى ميآوريم .فرض کنيم يک ژاپنى الحاق فيليپين از طرف آمريکايىها را
مورد تقبيح قرار ميدهد .حال اين سؤال پيش ميآيد که آيا خيليها ممکن است به اين موضوع باور نمايند که علت اين
تقبيح ،خصومت نسبت به هر نوع الحاقطلبى است نه اينکه تمايل شخصى خود او به الحاق فيليپين! و آيا نبايد تصديق
کرد که فقط هنگامى ميتوان "مبارزه" آن ژاپنى را عليه الحاقطلبى صادقانه و از نظر سياسى شرافتمندانه دانست که
همان کس عليه الحاق کره به ژاپن هم قيام کند و آزادى جدايى کره از ژاپن را هم طلب نمايد؟
هم تجزيه و تحليل تئوريک کائوتسکى درباره امپرياليسم و هم انتقاد اقتصادى و سياسى او از امپرياليسم هر
آغشته به روحى است که بکلى با مارکسيسم منافات دارد ،زيرا در آنها کوشش ميشود ريشهاىترين تضادها سراپا دو

پردهپوشى و ماستمالى گردد و به هر قيمتى شده از وحدت با اپورتونيسم در جنبش کارگرى اروپا يعنى همان وحدتى
.که شيرازه آن در حال از هم پاشيدن است دفاع شود
.......
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انحصار ،اليگارشى ،کوشش براى احراز سيادت بجاى کوشش براى نيل به آزادى ،استثمار تعداد روزافزونى از دول
کوچک و ضعيف از طرف عده قليلى از غنىترين يا نيرومندترين ملتها  -همه اينها موجب پيدايش آن عالئم مشخصه
.امپرياليسم است که واميدارد امپرياليسم را بمثابه سرمايهدارى طفيلى و پوسيده توصيف نماييم
...........
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مقاله زیر به این خاطر آورده شده ،که توضیحاتی در مورد عملکرد کمینترن میدهد .اما خود نویسنده هم از یک نگاه
کهنه در ارتباط با موضوع برخوردار است .زیرا تمامی آنچه در اینجا مستند میشود ،نتیجه همان تئوری
"لنینیسم" است ،که برنامه نپ تنها یکی از راه حلهای آن بوده است .مسئله این است که بلشویکها مثل تمامی
نیروهای انقالب بورژوازی در انقالبهای اروپایی ،قدرت را اما به شیوه متمرکز و از طریق یک حزب
سازمانیافته بدست آوردهاند و مابقی مسئله روندی است اجباری که آنها غیر از آن کاری نمی توانستهاند انجام
دهند .به این ترتیب نپ عامل بازگشت نبود ،بلکه خود معلول حاکمیت سرمایهداری دولتی از همان ابتدای
کارش بود .من قسمتهایی را مخصوصا درشت و خط کشی کردهام که چنانچه کل متن هم خوانده نشود ،الاقل
این قسمتها را بشود سریعتر مالحظه کرد.
مثال در همین اشاره که می گوید:
"سالها طي شد تجربهها انباشته گردید ،تراژدیها ساخته شد ،تا دلسوختگان پیام انقالب اكتبر
نظارهگر بوروكراتیزه شدن انقالب و استحاله آن به ی استبداد دولتي گردند".
حتا پس از یک قرن و اندی همین نویسنده خود متوجه نیست که با پایه گذاری ساختار نهادی بورژوایی به نام حزب که
آنها از پیش ایجاد کرده بودند ،این بوروکراتیسم اهرم اساسی پیشبرد سیاست های آنها در تمامی دوران قبل از
انقالب بوده است و پس از آن چیزی غیر از آن نمی توانسته به پیش برده شود .کسانی که خود را به عنوان
متولیان طبقه کارگر و با عنوان "روشنفکران طبقه" پیشاپیش به روی صحنه کشانده بودند ،مگر قرار بود در
فردای بعد از انقالب به کسانی راه بدهند که زمانی درباره آنها ادعاهایی کرده بودند.
از سویی وقتی در پایانه قرن بیستم در ایران ،رهبری مذهبی عقل و هوش از سر مردم می برد ،و به اعتبار برافتادن
حکومت شاهی تا سالها مسحور آن میشوند ،آیا عجیب است که کارگران و دهقانان روسیه تزاری و جهان دچار
توهم شوند ،آن هم در شرایطی که اساسا هنوز شناختی از شکل دیگری از حاکمیت سرمایه داری در جهان و
آن هم بصورت دولتی تجربه نشده بوده است؟
ـ * در تنظیم این مقاله از تحقیقات م .آتیه عضو هیئت تحریریه "نظم نوین" بهره گرفته شده است.
»كمینترن و مفهوم «مبارزه ضد امپریالیستي
مرثیهاي بر انحطاط انترناسیونال سوم
انقالب اكتبر مسئله فعلیت انقالب سوسیالیستي را در ی كشور عقب مانده و دهقاني اروپا ،و پیام
تحقق رهایي كشورهاي عقب مانده را از چنگال "قوانین آهنین مادي تاریخ" به همراه آورد .شور
و اشتیاق انقالب اكتبر ،كمونیستها و مردم ملل "شرق" را بر آن داشت که " انقالب تنها در
كشورهاي عمده صنعتي اروپا " قابل تحقق نیست .هر چند كه بعدها با از میان رفتن دستاوردهاي
انقالب اكتبر بسیاري از امیدها نقش بر آب گشت اما كماكان انقاب اكتبر و تشيیل دولت شوروي
بصورت عامل مهم و نیرویي مؤثر در چگونگي امر انقالب در شرق باقي ماند .این مسئله چه از
جهت وجود كشوري با سیستم سیاسي ـ اجتماعي متفاوت از سایر كشورها و چه بعنوان مدلي براي
سازماندهي جدید اجتماعي در سطح جهان مطرح گردید .لذا این عامل جدید نقشي دخالتگر در
امر تغییر و تحوالت آینده جهان ایفا نمود ،و عمل انقالبي در كشورهاي شرق و سایر نقاط جهان

از تزهاي سیاستهاي دولت شوروي متأثر گردید.
سالها طي شد تجربهها انباشته گردید ،تراژدیها ساخته شد ،تا دلسوختگان پیام انقاب اكتبر
.نظارهگر بوروكراتیزه شدن انقالب و استحاله آن به ی استبداد دولتي گردند .و این شد ،كه شد
برداشتي كه ما از انقالب اكتبر گرفتهایم همان گشایش آن فضاي انقالبي است كه به تئوري عجز
انسانها در چیره شدن بر "سرنوشت" خود و پاره نمودن بندهایي كه تا آن زمان وجودشان پیش
فرض شده بود خاتمه داد؛ یعني اميان فعلیت یافتن انقالب مداوم در ی كشور عقب مانده .انقالب
اكتبر در چهارچوب ی كشور ،اما ،استحاله آنرا نتیجه میدهد ،كه داد .زیرا انقالب اكتبر بخشي
از انقالب دائمي و جهاني بود .ماركس حتي انقالب  1871فرانسه را انقالبي مداوم میدانست و
.پیش از اینيه ماهیت بورژوایي آن مدنظرش باشد ،نطفههاي تحول پرولتري آینده را در آن میدید
انقالب اكتبر نیز میتوانست در وجه گشودن دریچهاي بر روي كساني كه به انقالب مداوم
میاندیشیدند ،برجسته گردد ،و گشت (روزا لوگزامبورگ ،گرامشي ،و بوردیگا از آن دفاع
نمودهاند) .محدود كردنش به ی كشور (سوسیالیسم در ی كشور) و ستایش آن به منظور ارضاء
آرزوها و آمال ملت روسیه چه ثمري به غیر از سترون نمودنش و چه آتیهاي به جز تحولش به
.سنگ سنگین تيرار و تداوم وضعیت موجود (شوروي كنوني) ،میتوانست داشته باشد
»زمینههاي نظري شيلگیري تز «سوسیالیسم در ی كشور
كسب قدرت دولتي توسط بلشویيها آنان را با مسئله سیاست خارجي ی كشور سوسیالیستي در
جهان سرمایهداري روبرو ساخت .فرمول اولیه لنین دال بر عدم جدایي سیاست خارجي از داخلي
بزودي كارآیي خود را از دست داد .دولت شوروي به سرعت متوجه گردید كه در رابطه با جهان
خارج بایستي سیاستي مؤثر داشته باشد .خطوط اولیهاي كه سیاست خارجي شوروي را تعیین
میيرد بر دو پایه استوار بود :اول ،اعتقاد بلشویيها بر این امر بود كه خطر دنیاي سرمایهداري
بعنوان ی سیستم متضاد با شوروي دائمي و قطعي میباشد .دوم ،بلشویيها تضادهاي دروني
سرمایهداري جهاني را كه از سال  1111حاد گردیده بود عاملي در جهت تضعیف این سیستم و
مانعي در راه موفقیت آن براي نابودي اتحاد شوروي ارزیابي میيردند .این دو عامل را ما پیوسته
در سیاستهاي دولت شوروي مشاهده میينیم؛ حتي آنجا كه صحبت از همزیستي میشود
نشانههاي اعتقاد به اینيه همزیستي امري موقتي بوده ،خطر دنیاي سرمایهداري جدي است مشاهده
میشود .اما مهمترین نيته در رابطه با دو عامل تشيیل دهنده سیاست خارجي شوروي عدم
همخواني این دو عامل است .عامل اول تيیه بر آنتاگونیسم دو سیستم اجتماعي متفاوت داشته و
مسئله انقالب جهاني براي نابودي سرمایهداري را مطرح میيند در حالیيه عامل دوم بر
تضادهاي ذاتي سیستم سرمایهداري جهاني تيیه كرده و بر مانور دادن و استفاده از این تضادها
توسط دولت شوروي تيیه دارد .این همان معماي حل ناشده مشي سالهاي اولیه كمینترن و اتحاد
شوروي بود .ی سري عوامل و شرایط جدید در سالهاي بعد از انقالب اكتبر سبب گردیدند كه
اتحاد شوروي هرچه بیشتر و بیشتر به عامل دوم تيیه كرده و آنرا سرلوحه سیاست خارجي خود
قرار دهد .عامل اول شيست انقابها در اروپا ( ،)1121و دیگر به رسمیت شناخته شدن دولت
شوروي توسط دولتهاي بزرگ سرمایهداري مانند انگلیس ،ایتالیا ،و غیره بود .ایجاد رابطه
دیپلماتیك با دنیاي سرمایهداري مسئله تثبیت دولت شوروي را مطرح نمود .در همین اثنا نیز
برنامه نپ در سطح داخلي در همین جهت حركت میكرد .لذا مسئله ارتباط دولت شوروي با دنیاي
سرمایهداري و همزیستي با آن تبدیل به یك امر مهم گردید .این امر حتي از نظر حقوق بینالمللي
نیز در شوروي مورد بحث قرار گرفت .كورووین حقوقدان شوروي مطرح نمود كه دوران گذار،
عصر همزیستي دو نظام سرمایهداري و سوسیالیسم است و عصر قراردادهاي كشوري تنها مشي
.واقعي حقوق بینالمللي است
"چنین بحثي در تطابق با آن گرایش سیاسي است كه در سال  1121در كتاب "مسائل لنینیسم
توسط استالین فرموله شده و تحت عنوان "سوسیالیسم در ی كشور" در عرصههاي سیاست داخلي
فرآیند تحواتي را كه منجر ) (H. Gruberو خارجي اتحاد شوروي بعمل درآمد .هلموت گروبر
.به غلبه سیاست "سوسیالیسم در ی كشور" گردید ،بدینگونه زمان بندي میيند
)(2
ـ دوران اولیه ،كه با شيست انقالبهاي كشورهاي اروپائي در سال  1121خاتمه مییابد .این1
.دوراني است كه هنوز مسئله انقالب جهاني مدنظر بلشویيها قرار دارد
ـ دوران گذار ،كه برگزاري كنگره پنجم كمینترن در سال  1121آنرا مشخص میيند .در این2
دوران فرآیند گسست از سیاست انقاب جهاني و دلبستگي به "سوسیالیسم در ی كشور" عملي
.میگردد

.ـ عصر سوسیالیسم در ی كشور كه تمام دوران استالین از سال  1127به بعد را شامل میشود3
در این سالها "سوسیالیسم در ی كشور" بعنوان مدل استالیني "ساختمان سوسیالیسم" پیاده
میگردد .البته ا.ح .كار محقق شوروي شناس انگلیسي در تبیین فرایند تحوات فوق وجوه دیگر را
نیز اضافه میيند .او طرح برنامه نپ را در شيلگیري سیاست "سوسیالیسم در ی كشور" مورد1
بررسي قرار داده و نقش مهمي بدان میدهد .كار حتي دوران اولیه سیاست خارجي شوروي را به
سال  1121به عقب میبرد" .تابستان  1121پایان دوراني بود كه در آن مسئله اعتقاد به
".قریبالوقوع بودن انقالب در اروپا عامل عمده در سیاست خارجي شوروي به حساب میممد
)(3
لذا ما نیز به مطالعه نقشي كه برنامه نپ (بعنوان ی چاره اقتصادي) در شوروي ایفا نموده و
تأثیراتي كه این امر بر سیاست خارجي آن كشور و استراتژي كمینترن در رابطه با مسئله انقالب
.جهاني (بخصوص در "شرق") گذارد میپردازیم
از پائیز  0221كه دولت شوروي از فرآیند جنگ داخلي پیروز بیرون آمد با نارضایتي دهقانان كه
جایگزین در اوضاع كشاورزي روبرو گردید طرح یك برنامه اقتصادي كه جایگزین برنامه
كمونیسم جنگي" گشته و بتواند نقشهاي اقتصادي را در جامعه حل كرده و زمینههاي مساعد"
رشد اقتصادي را فراهم نماید استفاده از امكانات و تكنولوژي سرمایهداري در غرب بود كه بر
اساس آن قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي سرمایهداري ضروري به نظر میرسید .در این
شرایط فضاي سیاسي در داخل كشور كه آماده حركت به سوي نزدیكي و همكاري با جهان
سرمایهداري (بعنوان بعدي طبیعي از برنامه نپ) بود با مصوبات كنگره دوم كمینترن سیاست
دفاع از انقالب جهاني در مقابل كشورهاي سرمایهداري در تضاد قرار میگرفت .چنین تضادي
بین برنامه اقتصادي نپ كه همكاري و دعوت از سرمایههاي كشورهاي غرب را در دستور كار
قرار میداد ،با سیاست رادیكال كنگره دوم میبایستي به نفع یكي حل میگشت .در عمل برنامه نپ
قادر گردید كه سیاست خارجي همخوان خود را بر كمینترن دیكته كند( .به بحثهاي كنگره سوم
).كمینترن در این مقاله رجوع نمائید
كلیه تحوات فوق زمینههاي نظري "سوسیالیسم در ی كشور" را تدارك میدیدند .برنامه نپ با
دعوت از سرمایههاي خارجي امر صنعتي كردن سریع را تسهیل میيرد و سیاست خارجي آن نیز
.حفظ" دولت شوروي را در سطح جهاني تضمین مینمود"
با جو خلق شده توسط برنامه نپ پیوستگي داشتند طرح سوسیالیسم در
چندین عامل دیگر كه كامالا
ی كشور را تقویت نمود از جمله اشغال لهستان در  1121توسط ارتش سرخ .جنگ با لهستان به
احساسات میهن پرستانه روسي دامن زده و كارگران و دهقانان روسي را كه خواهان بازگشت
روسهاي سفید نبودند به دفاع از جمهوري جوان شوروي برانگیخت
)(4
حتي زینویف نیز تحت .
:تأثیر شعلههاي احساسات میهن پرستانه روسي قرار گرفت
جنگ (لهستان) دارد شيلي ملي بخود میگیرد .نه تنها بخشهاي پیشرفته دهقانان
بليه حتي دهقانان ثروتمند نیز به دشمني با طرحهاي زمینداران لهستاني
برخواستهاند ...ما كمونیستها بایستي در رأس این جنبش ملي كه حمایت تمام
.جمعیت كشور را داشته و هر روز قویتر میگردد قرار گیریم
)(5
عامل دیگري كه به همراه جنگ لهستان زمینه تحقق پیدا كرد به خدمت گرفتن هزاران نفر از
افراد نظامي و اداري روسیه تزاري در ارتش سرخ و دستگاه اداري حيومت شوروي بود .این
امر فضاي "ملي" را در اتحاد شوروي قوت بخشیده و به گفته ا.ح .كار "جنگ لهستان نمود نقطه
".عطفي در تبدیل ارتش سرخ انقابي به ی ارتش ملي بود
)(6
ارتشي كه از جنگ داخلي پیروز
 (Votsetis)4بیرون آمده بود هزاران كادر نظامي ارتش تزار را به خدمت خود درآورد .وتستیس
رؤساي ستاد و ارتش سرخ هر دو سرهنگان فرماندهي ) (Sergei Kamenovو سرجي كامنف
عمومي سلطنتي بودند .در این رابطه تروتسكي مسئول ارتش سرخ میگوید كه وقتي به لنین اعالم
داشت كه تا اوایل  0202حدود  111/01نفر از افسران ارتش تزاري به استخدام ارتش سرخ
.درآمدهاند او از این امر بسیار تعجب نمود

)(7
تمامي این تغییرات و تحوات از طرح برنامه نپ گرفته تا ایجاد جو میهن پرستي روس و گرایش
در جهت آشتي ملي (بيار گرفتن كادرها و متخصصین روسیه تزاري) و بینالمللي (دعوت از
كشورهاي سرمایهداري براي سرمایهگذاري در شوروي) زمینههاي بسیار نیرومندي بودند كه
تحت تأثیر نا امید شدن بلشویيها از وقوع انقالب در اروپا آنان را بیش از پیش متوجه روسیه
.گردانید
"بحثهاي زیادي در مورد رابطه شيست انقاب در اروپا و طرح شدن "سوسیالیسم در ی كشور
انجام گرفته است .برخي شيست انقالب در اروپا را تنها دلیل مطرح شدن "سوسیالیسم در ی
انقالب اكتبر را بدین علت كه در روسیه عقب مانده بوقوع پیوست
كشور" دانسته ،عدهاي نیز كالا
از ابتدا محيوم به روي آوردن به طرح "سوسیالیسم در ی كشور" میدانند .به نظر میرسد كه
ا.ح .كار درك بهتري از مسئله دارد .به نظر او مسئله انقالب جهاني و همياري و همزیستي با
كشورهاي جهان هر دو پیوسته مدنظر رهبران انقالب اكتبر بوده است .وقتي صحبت از تأثیر
برنامه نپ در سیاست خارجي شوروي میشود و یا اینيه شيست انقالب در اروپا را نطفه عطفي
در رابطه با تغییر در روابط بینالمللي اتحاد شوروي و جهان سرمایهداري تلقي میينیم نبایستي از
یاد بریم كه در هر حال این دو عامل (انقالب /همياري) بعنوان دو راه براي تأمین امنیت ملي
مورد نظر بودند و نه بعنوان دو بدیل مختلف .گرچه اظهار نظر درباره مسئله فوق مشيل بوده و
امر پیچیدهایست اما تا آنجائیيه اطالعاتمان اجازه میدهد رابطهاي بسیار مهم بین برنامه نپ و
.تغییر سیاست خارجي شوروي وجود دارد
یكي از مسائل عمده در رابطه با پیاده نمودن برنامه نپ نیاز شوروي به جلب سرمایههاي خارجي
بود اما دولت شوروي چیزي براي عرضه متقابل نداشت لذا مسئله دادن امتیازات خارجي مطرح
.گردید .این تال ش اما محتا تعدیل سیاست خارجي اتحاد شوروي و كمینترن بود
مسئله اعطاء امتیازات خارجي بحثهاي زیادي را درون اتحاد شوروي برانگیخت و اپوزیسیون
چپ این امر را مغایر قانون اساسي شوروي سوسیالیستي دانست .اما بنا به گفته كار اتحادیههاي
كارگري كانون مخالف اعطاي امتیازات خارجي و سرمایهگذاري توسط كشورهاي اروپایي و
امریيا بودند؛ در چهارمین كنگره كشوري اتحادیههاي كارگري اتحاد شوروي این امر كامال هویدا
ًا
.بود
)(8
بهررو ،لنین در كنگره دهم حزب كمونیست قطعنامهاي مبني بر اخذ مالیات جنسي بر
تولیدات كشاورزي را پیشنهاد نمود و بدینوسیله پایه اساسي برنامه نپ نهاده شد .جالب اینجاست كه
یك هفته بعد از این واقعه قرارداد انگلستان ـ شوروي( ،كه در آن شوروي تعهد نمود كه بر علیه
منافع امپراطوري انگلستان در آسیا تبلیغ نكند) به امضاء رسید .دولت شوروي برنامه نپ را
تبلور طبیعي قرار گرفتن دولت پرولتري در زنجیره روابط بینالمللي" ،دانست"
)(9
و چچرین آنرا
.نقطه عطفي در سیاست خارجي شوروي" ،به حساب آورد"
)(10
5
تحوالت فوق تثثیرات مهم و زودرسي بر سیاست "شرقي" اتحاد شوروي نهاد .در پائیز سال
دولت شوروي اقدام به بستن یك سري قراردادهاي مودت و دوستي با دولت ایران (1920 22
فوریه  )0220افغانستان ( 22فوریه  )0220و تركیه ( 02مارچ  )0220نمود .با این كار سیاست
انقالب جهاني و حمایت از جنبشهاي انقالبي در مقابل دولتهاي حاكم تبدیل به حمایت از دولتهاي
ضد امپریالیست" در این كشورها براي ایجاد یك بلوك "ضد امپریالیستي اسالمي" گردید"
)(11
.
كلیت تحوالت فوق را بایستي بعنوان فرایندي كه زمینه ساز تز "سوسیالیسم در ی كشور" گردید،
بحساب آورد .گرچه آنچه كه بطور اخص بعنوان "سوسیالیسم در ی كشور" معروف است همان
ساختمان سوسیالیسم در شوروي دوران استالین میباشد اما مطالعه شرایطي كه بر بستر آنها چنین
.نظري شيل گرفته و مشروعیت پیدا نموده نیز شاید به همان اندازه مهم باشد

»مختصات نظري «سوسیالیسم در ی كشور
ویژگي عمده تز "سوسیالیسم در ی كشور" محتواي محافظهكارانه در بستر پذیرش "وضعیت
موجود بینالمللي" و همخوان دانستن آنان با حفظ سوسیالیسم در كشور شوروي میباشد .این تز
برخالف تئوري انقاب مداوم ماركس كه از محتوایي پویا و رادیيال برخوردار بود از ی سو به
حفظ روابط موجود در سطح جهاني (تا آنجا كه به منافع دولت شوروي زیان نزند) توجه دارد و از
.طرف دیگر به تعریف جدیدي از مفهوم سوسیالیسم اقدام میيند
پایههاي تئوری "سوسیالیسم در ی كشور" را بایستي از دو زاویه مورد بررسي قرار داد .برنامه
داخلي (مفهوم سوسیالیسم) ،برنامه خارجي (مفهوم انترناسیونالیسم) .از نظر برنامه داخلي ،تز
سوسیالیسم در ی كشور" اثرات تعیین كنندهاي بر آنچه كه بنام مدل ساختمان سوسیالیسم در"
شوروي معروف گشته است داشتند .در این تز ساختمان سوسیالیسم مساوي است با انجام برنامه
صنعتي كردن سریع و اشتراكي نمودن كشاورزي ("انباشت اولیه سوسیالیستي") تحت رهبري
حزب .روي همین اصل است كه در زمان استالین مسئله صنعتي كردن چنان نقش عمدهاي در
ایدئولوژي دولتي اتحاد شوروي میگیرد .در دیدگاهي كه اتوپياش مترادف با رشد عظیم صنعتي
است سازمانیابي ایدئولوژی جامعه نیز بگونهاي بنا نهاده میشود كه دیگر ساختن ی كارخانه نه
امري در جهت رفاه انسانها ،كه خود هدفي مستقل تلقي میگردد .هدفي كه اهداف اولیه انقالب
اكتبر را مانند تشيیل شوراها و نفي هرگونه ستم و استثمار را به فراموشي میسپارد .در همین
رابطه است كه سازماندهي كار به مدیریت تیلوریستي روي میيند و از مردم خواسته میشود تا
"در راه صنعتي كردن جامعه شوروي فداكاري نمایند .تحت چنین شرایطي "دولت سوسیالیستي
بجاي اینيه تضمین كننده حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه باشد ،به عنوان مداخلهگر
صنعتي كردن" جامعه اعمال استبداد میيند .كار به جائي میرسد كه در هنر و ادبیات نیز دیدگاه"
حاكم (رئالیسم سوسیالیستي) از تمام هنرمندان و نویسندگان میخواهد كه در نوشتههایشان به تبلیغ
.رشد اقتصادي جامعه پرداخته و خوشبیني توسعهگرایانه را مطرح سازند
استالین بعنوان مشتاقترین و معتقدترین هوادار "سوسیالیسم در ی كشور" با طرح برنامههاي پنج
ساله فرایند صنعتي كردن شتابان و اشتراكي نمودن قهرآمیز كشاورزي را (در اواخر سالهاي
و سالهاي  )1111عملي نمود .این نوع "ساختمان سوسیالیسم" تحت رهبري استالین و یا 1920
ماركسیسم انترناسیونال دوم" توسعهگرائي را معادل سازماندهي سوسیالیستي قرار میدهد .این"6
*.گرایش نظري مشروعیت تئوری خود را با عمده نمودن تئوري نیروهاي مولده بدست میمورد
استالین خود در فصل "ماتریالیسم تاریخي" از كتاب "ماتریالیسم تاریخي و دیاليتی " نیروهاي
مولده را انقالبيترین عناصر تولید خصلتبندي كرده و تالش نیروهاي مولده را براي خارج شدن
از پوسته خود نیروي محرك تاریخ میداند و آنرا نیرویي تصور میيند كه هدایت كننده
سرمایهداري به سمت انقالب سوسیالیستي است
)(12
.
این نوع تفسیر توسعهگرایانه از سوسیالیسم بعنوان ی گرایش نیرومند نظري در روسیه چنان
رواج داشت كه حتي تروتسيي نیز از آن مصون نماند .تروتسيي علیرغم تمام مخالفتهائیيه با تز
سوسیالیسم در ی كشور" مینمود ،هیچگاه با مهمترین جزء این تز ،یعني مفهوم سوسیالیسم"
توسعهگرایانه آن برخورد ازم تئوري را نيرد .مختصات اصلي سوسیالیسم در نظر تروتسيي به
نفي ماليیت خصوصي ،برنامهریزي مركزي ،و رشد نیروهاي مولده ،محدود ماند .و به همین دلیل
انتقاد تروتسيي (و جنبش تروتسيیستي) به تز سوسیالیسم در ی كشور و ماهیت جامعه شوروي
نیز در چهارچوب چنین تعریفي از سوسیالیسم ،محدود ماند .بنابراین اختالف تروتسيي با استالین
درباره تز "سوسیالیسم در كشور" صرفا به تأكید تروتسيي بر عدم اميان ساختمان سوسیالیسم در
ًا
ی كشور محدود میماند ،و كلیت مسئله را به زیر سئوال نمیبرد .دلیل عمدهاي نیز كه با توسل
بدان امروزه جنبش تروتسيي "زیربناي" جامعه شوروي را "سوسیالیستي" ارزیابي میيند ،همان
.وجه اشتراكي است كه با تعریف استالیني از ساختمان سوسیالیسم دارند
"از نظر سیاست خارجي تز "سوسیالیسم در ی كشور" به مقوله "مبارزه ضد امپریالیستي
میانجامد .این مفهوم را شاید بتوان رایجترین مقوله تئوری ـ سیاسي در توجیه سیاستهاي
كمینترن و حزب كمونیست اتحاد شوروي دانست .مفهوم "امپریالیسم" در تز "سوسیالیسم در ی
)كشور" نه در ارتباط با سازمانیابي تولید سرمایه بینالمللي و یا ی تقسیم كار (اقتصادي ـ سیاسي
با چنین
ًا

جدید در سطح جهاني بليه به كشورهاي دشمن اتحاد شوروي اطاق میگردید .نتیجتا
تعریفي از امپریالیسم كلیه كشورها و با نیروهائي كه به دالیل گوناگون (و حتي ارتجاعي) در
مخالفت با دشمنان شوروي قرار داشتند به عنوان "ضد امپریالیست" "مترقي و دموكراتیك" مورد
حمایت قرار میگرفتند .از نظر طرح كنندگان تز "سوسیالیسم در ی كشور" تنها ایجاد ائتالفهاي
ضد امپریالیستي" و عدم طرح انقالب در ممال شرق بود كه به اتحاد شوروي مجال پیاده نمودن"
سوسیالیسم در این كشورها را میداد؛ بدین ترتیب كه با تقویت نیروها و دولتهاي شرق از آنان
بعنوان سدي در مقابل حمات امپریالیسم به شوروي بهره جسته و در صورت لزوم به عنوان
تهدیدي در مقابل منافع امپریالیسم و بخصوص امپریالیسم انگلستان بيار گرفته خواهد شد
)(13
كمي .
بعد توضیح خواهیم داد كه این مسئله چگونه عامل بوجود آمدن تراژدیهاي مهمي در تركیه،
ایران ،چین گردیده و بعدها نیز همین "مبارزه ضد امپریالیستي" به چه ترتیبي سبب به شيست
.كشانیدن بسیاري از جنبشهاي مترقي سوسیالیستي گشت
مفهوم "مبارزه ضد امپریالیستي" بعنوان ترجمان تئوري "سوسیالیسم در ی كشور" در رابطه با
انقالب در شرق را میتوان از درون مباحثات و مصوبات كنگرههاي اولیه كمینترن و كنفرانس
ملل شرق در باكو بیرون آورده و ارائه نمود .ما نیز در این مقاله ابتدا مباحثي را كه گرایشات
گوناگون و متنوع درون كمینترن حول مسئله انقالب در شرق ابراز داشتند دنبال كرده و به سایه
روشنهاي تئوریك و سیاسي كه مختصات تئوري انقالب در "شرق" (كشورهاي "وابسته") را
سامان دادند میپردازیم ،سپس تبیین تئوري "دموكراسيهاي تودهاي" بعنوان تالي "دیكتاتوري7
پرولتاریا" و سوسیالیسم دست خواهیم زد .سعي داریم نشان دهیم كه چگونه تز "سوسیالیسم در ی
كشور" با معادل كردن سوسیالیسم (دوران فراهم نمودن شرایط محو روابط و ساختارهاي
اجتماعي اقتصادي استثماري قدرتمداري) با پروژه رشد نیروهاي مولده (صنعتي نمودن جامعه
مدرنیزاسیون) و نظام جمهوري شورائي به دیيتاتوري دموكراتی كارگران دهقانان حزب
كمونیست را بر فراز طبقه قرار داده و پدیده "دموكراسيهاي تودهاي" (اروپاي شرقي) تحقق
یافت .قصدمان نیز پیش از اینيه تاریخنگاري باشد هشداري تئوری به چپي است كه امروزه در
ایران در راه بر پا كردن "جمهوري دميراتی خلق" شربت "شهادت" مینوشد و آتیه نگریش
.تيرار همان سناریوي تراژدی "دموكراسيهاي تودهاي" است
.كنگره اول :كمینترن و مسئله شرق
.این كنگره در سال  1111در شرائطي برگزار گردید كه اروپا آبستن حوادث انقالبي مهمي بود
بلشویيها كه در این ایام عموما حفظ انقالب اكتبر را در گرو انقالبهاي پیروزمند در اروپا
ًا
میدانستند توجه چنداني به مسئله انقالب در ممال "شرق" نداشتند .هر چند كه در این لحظات
كشورهاي شرق در معرض تغییرات انقالبي بودند .در چین ،هندوستان و ایران جنبشهاي متعددي
شيل گرفته و یا در حال شيل گرفتن بودند ،اما درگیري كنگره با مسئله برپا داشتن انترناسیونال
سوم (كمینترن) و مباحثه حول مسائل انقالبهاي پرولتري در اروپا به آن مجال پرداختن به مسئله
شرق" را نداد و مسئله در حد اعام همبستگي با مبارزات ملل مستعمره باقي ماند .دلیل این امر"
را میتوان بعلت شرایط بعد از جنگ و بیان فوریت انقالب در اروپا به مثابه ی نیروي كميي در
جهت بیرون آوردن انقالب از انزوا دانست و هم جدي تلقي ننمودن جنبشهاي مردم كشورهاي
".مستعمره" و "نیمه مستعمره"
.كنگره دوم :مباحثه لنین و ري
این گردهممیي (ژوئیه  )1121در شرائطي متفاوت از نشست پیشین انترناسیونال انجام گرفت .از
ی سو اولین موج انقاب در آلمان با شيست مواجه شده بود و از طرف دیگر جنبشهاي انقالبي
شرق" به گونه برتري مطرح گردیده بودند و از طرف دیگر حساسیت بلشویيها بخاطر رسیدن"
ارتش سرخ به مرزهاي كشورهاي فوقالذكر بیشتر گردیده بود .نتیجتا در این كنگره بحث حول
ًا
مسئله انقالب در "شرق" جاي مهمي را اشغال كرد .در این نشست بحث بر سر انقالب در شرق
:در رابطهاي دوگانه قرار گرفت
.ـ چگونگي مبارزه ملل شرق علیه امپریالیستها و بخصوص امپریالیسم انگلستان1
.ـ طرح برنامه انقالب در كشورهاي شرق2
اشيال اساسي طرح مسئله بدین شيل آن بود كه برخالف تصور بسیاري چنین اهداف دوگانهاي در
هر شرایطي ميمل هم نبوده برعيس با یيدیگر در تقابل قرار میگرفتند؛ بخصوص اینيه تفسیري

كه از هدف اول میشد (مبارزه علیه امپریالیستها) با مفهوم انقالب اجتماعي انطباق نداشت .اینيه
انقالب اجتماعي توسط طبقه كارگر و درهم ریزي نظام
در برخي از كشورهاي "شرق" اصواا
سنتي توسط انقالب ارضي و شوراهاي دهقاني نمیتوانست در دستور كار باشد امر منطقي بنظر
میرسد .در این كشورها بورژوازي محلي با داشتن یيسري اختالفات با سرمایه بینالمللي حركاتي7
بر علیه دولتهاي اروپائي انجام میداد كه میبایستي مورد حمایت واقع میشدند .ولي مسئله بر سر
این است كه در كشورهایي كه حركات تودهاي كارگران و دهقانان بعنوان تالي اجتماعي مطرح
بودند دولت شوروي و كمینترن همچنان بر تقویت و به رسمیت شناختن دول بورژوایي و یا
آمیزهاي از بورژوازي نوخاسته و طبقات سنتي پافشاري كرده و مسئله انقالب در این كشورها را
تابع اختالفات این قشر یا طبقه با سرمایه بینالمللي میيرد (تركیه ،چین ،ایران .)...راه حل
پیشنهادي لنین ،ایجاد پلي بین جنبشهاي كارگري كشورهاي سرمایه داري پیشرفته و رنجبران ملل
مستعمره و عقب مانده بود .لذا او مطرح ساخت كه كمینترن میبایستي از جنبشهاي بورژوا
.دموكراتی در كشورهاي عقب مانده حمایت كند تا آنها خود را از یوغ امپریالیسم رها سازند
مهمترین تاكتی پیشنهادي در این مسیر را نیز تالش در جهت ایجاد شوراهاي دهقاني میدانست تا
بدین وسیله شوراها بعنوان نیروي محركه حل مسئله ارضي ،تضمین كننده پیروزي مبارزه ضد
امپریالیستي گردند .البته لنین در عین حال پیشنهاد میكرد كه كمینترن بایستي "وحدت موقتي" با
.جنبشهاي "بورژوا دموكراتیك" در این كشورها را نیز در دستور كار خود قرار دهد
سخنگوي اصلي كه مسئله كمونیستهاي ملل شرق را مطرح ساخت كمونیست هندي م.نُ .ري
) (M.N.Royبود.
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ًُري بحث خود را در كنگره با تمایز بین مراحل مختلف رشد سرمایهداري
.در كشورهاي شرق آغاز نمود
كشورهاي شرق را میتوان به سه دسته تقسیم نمود .اول ،كشورهائي كه در ...
آنجا سرمایهداري كامال توسعه نیافته است
اینها كشورهائياند كه نه تنها صدور ا .
سرمایه از كشورهاي سرمایهداري صنعتي مركزي در آنجا انجام میگیرد ،بليه
سرمایهداري داخلي توسعه یافتهاي كه رشد ی طبقه بورژوازي با آگاهي طبقاتي
را فراهم نمود نیز در آنجا وجود دارد .سرمایه ضد خود را نیز تولید میيند (در
این كشورها) ی پرولتاریاي در حال كسب آگاهي طبقاتي (پدید آمده است) كه
درگیر مبارزه اقتصادیايست كه رفته رفته رنگ سیاسي به خود میگیرد .دوم،
كشورهائي كه رشد سرمایهداري در آنجا آغاز گردیده است اما هنوز در سطح
پائیني بوده و وضعیت فئودالي هنوز بر ساخت جامعه غالب است و در آخر
مرحله سوم توسعه است كه در آن (كشورها) وضعیت ابتدائي (تولید) هنوز
برقرار است .یعني جوامعي كه توسط فئودالهاي موروثي اداره میشوند .چگونه
"میتوانیم براي تمامي این كشورهائي كه به "مستعمرات و نیمه مستعمرات
معروف گشته و به چنین دستههائي تقسیم میگردند ی برنامه عمومي و یا ی
اصل كلي رهنماي تاكتیيي به منظور رشد جنبش انقابي ارائه دهیم؟
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.وي در رابطه با ماهیت جنبشهاي موجود در كشورهاي شرق نیز آنها را به دو نوع تقسیم كرد
یيي جنبشهاي "ملي" كه توسط بورژوازي با هدف طرح استقالل سیاسي كه درون سیستم
سرمایهداري جهاني باقي خواهد ماند و دیگري جنبش دهقانان و بخصوص دهقانان بي زمین كه به
همراه پرولتاریاي جوان این كشورها خواستار تغییر اجتماعياندُ .ري تأكید داشت كه اگر چه
كمینترن میتواند در برخي موارد از جنبشهاي دسته اول حمایت كند اما در هر كجا كه جنبش نوع
دوم ُبعد اجتماعي پیدا كرده است وظیفه كمینترن حمایت كامل از انسان است1 .
نكتهاي را كه ُري قصد تثكید آنرا داشت رابطه جنبشهاي به اصطالح "بورژوا دموكراتیك" در
كشورهاي "شرق" با احزاب كمونیستي و انقالبي بود .تجربه نیز چه در همان دوران و چه در
سالهاي بعد (مسئله چین ،تركیه ،ایران )...نشان داد كه وي محق بود كه از كمینترن بخواهد
سیاستش را نسبت به دفاع و یا عدم دفاع از جنبشهاي كمونیستي و انقالبي در برابر جریانهاي
.حاكمي كه در این كشورها بعنوان "ضد امپریالیست" مورد حمایت واقع میشوند روشن سازد
تال ش هواداران مشي استالین نیز كه بعدها بحثهاي ُري و سلطانزاده را به لوث كشانیده و آنان را

به چپ رواني كه خواهان انقالب سوسیالیستي فوري در كشورهاي شرق بودند خواندند تنها به
.تكرار فجایعي نظیر كشتار كمونیستها و انقالبیان انجامید
بعد از بحثهاي دیگري كه در این كنگره انجام گرفت لنین اعام داشت كه در كمیسیون این مسئله
نزدیكي بورژوازي محلي به امپریالیسم) به گونه غیرقابل نفي نشان داده شد و ما به این نتیجه(
ً همه جا لفظ "بورژوا دموكراتیك" را با
رسیدیم كه تنها كار صحیح در نظر گرفتن آن بود و تقریبا
انقالبي ـ ملي" تعویض كردیم .معني این تغییر آنست كه ما كمونیستها باید از نهضتهاي ملي"
بورژوائي در كشورهاي مستعمره فقط زماني حمایت كنیم كه این جنبشها واقعا انقالبي
اند .زماني
كه نمایندگان این نهضتها جلو ما را در تربیت و بسیج دهقانان و تودههاي وسیع با یك روحیه
انقالبي نگیرند
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.بهررو كنگره ،آمیختهاي از تزهاي "لنین" و " ُري" را (علیرغم اختالفاتشان) به تصویب رسانید
پایه تئوری تحلیل " ُري" از مسئله انقالب در شرق كه عامل تأثیر گذارنده در مصوبه فوق گشت
این بود كه چون كشورهاي اروپائي از كشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره مافوق سود اخذ
میينند قادر به مقابله با بحرانهاي اقتصادي خود بوده و میتوانند كارگران كشورهایشان را در
رفاه نسبي قرار دهند .انقالب در كشورهاي شرق سبب قطع سود اخذ شده گردیده و امر انقالب در
.كشورهاي امپریالیستي را اميانپذیر میيند
برخالف تحلیل كنگره اول این سرنوشت جنبش طبقه كارگر اروپا است كه به
انقاب در شرق وابسته است
)(17
.
جالب اینجاست كه هنوز دو ماه از تاریخ مصوبات كنگره دوم كمینترن نگذشته بود كه در باكو
اولین كنفرانس "ملل شرق" برگزار شده و در آنجا "زینویف" بعنوان صدر كنفرانس اعالم داشت
كه بایستي بر علیه امپریالیسم انگلستان اقدام به "جهاد" نمود و از انور پاشا رقیب "آتاتورك" كه
در دوران جنگ جهاني اول در اتحاد آلمان ـ عثماني مسئول مستقیم قتل عام هزاران نفر از ارامنه،
بعنوان میهمان برجسته كنگره دعوت نمود .به گفته كار ،فاز اولیه سیاست اتحاد شوروي در رابطه
.با مسئله شرق بدین ترتیب شيل گرفت
كنگره باكو :شمشیر دموكلیوس در دست رهبران اتحاد شوروي
شوروي شناس معروف انگلیسي "كار" مینویسد :كنفرانس باكو را میتوان آغاز فاز اول سیاست
اتحاد شوروي در "شرق" دانست كه با معاهده شوروي انگلیس به افول رسیده و در سومین كنگره
سپري میگردد11 .
در شانزدهم ماه مه  0221هیئت رئیسه كمینترن درخواستي خطاب به "حزب كمونیست ایران" كه
در همان ایام در "انزلي" در حال تشكیل بود فرستاده و از حزب دعوت نمود كه در اول سپتامبر
.با بیشترین تعداد ممكن هیئت نمایندگي خود را به كنگره ملل شرق در باكو اعزام دارد 1910
دعوتنامه كمینترن از كارگران و زحمتكشان ملل شرق درخواست نمود كه آنان در كنگره باكو و
:براي مبارزه بر علیه امپریالیسم انگلستان و نوكرانش شركت نمایند
دهقانان و كارگران ایران حكومت قاجار در تهران و خوانین خدمتگزار آن در"
والیات قرنهاست كه به چپاول و غارت شما مشغول بودهاند .زمین كه بر طبق
قوانین شریعت ملك مشترك شما بوده توسط كارگزاران حكومت تهران غصب
...شده است
دهقانان بینالنهرین ،انگلستان كشورهاي شما را مستقل اعالم داشته است اما ...
هزار سرباز انگلیسي در كشور شما و ایران مستقر بوده و به چپاول و 80/000
...غارت ،كشتار و تجاوز به زنان شما اشتغال دارند
)(19
.
همین نقل كوتاه و لحن تهییج آمیز آن خطاب به مردم شرق میتواند نیت سیاسي تشيیل دهندگان
:كنگره باكو را بیان كنند .دو هدف عمده كنگره را میتوان چنین خالصه كرد
.ـ تهییج احساسات ضد انگلیسي مردم شرق بر علیه انگلستان و نوكرانش1

ـ برجسته نمودن و ارز ش نهادن بر اعتقادات عقب مانده ملل شرق براي مبارزه2
علیه حزب (انگلستان) از طریق طرح مسائلي مانند تجاوز به ناموس حفظ
.شریعت و غیره
دعوت از كساني مانند سلطان امانﷲ از افغانستان ،شیوخ عرب ،و غیره نیز تنها بیان توسل هیئت
رئیسه كمینترن به ارزشها و نیروهاي كهن ارتجاعي جوامع شرق بخاطر تحریك آنان علیه
انگلستان است حتي اگر این امر به قیمت مشروعیت بخشیدن به اسالم و در خدمت هر چه
مستحكمتر شدن آن در این جوامع باشد .مروري بر وقایع و مباحثات مطروحه در كنگره مسئله را
.عریانتر خواهد نمود
مراسم افتتاحیه كنگره باكو خود صحنه نمایش "ضد امپریالیستي" بود .چند روز پیش از گشایش
كنگره به بورژوازي باكو دستور داده شد تا براي آسودگي خاطر "پرولتاریا و ارتش سرخ" شهر
را ترك گوید .در روز افتتاحیه ابتدا از مجسمه بزرگ ماركس پرده برداري شده و سپس مترسيهاي
لوید ) (M.Millerandپارچهاي را كه از پیيرههاي م .میلراند سوسیالیست سازشيار فرانسوي
جرج نخست وزیر انگلستان و ویلسون رئیس جمهور امریيا ترتیب داده بودند به جایگاه هیئت
رئیسه آورده رئیس دادگاه باكو آنان را به مرگ محيوم نموده و ی بطري از نفت باكو را روي
مترسيها ریخته و آتش زدند ".این است مزه نفت باكو كه شما آنقدر مشتاق تصاحبش بودید
)(20
.
زینویف سعي نمود كه در نطق افتتاحیه از هر طریق و حتي با دامن زدن به احساسات دیني
شركت كنندگان آنان را بر علیه انگلستان تحریك كند .آنان نیز به درخواست زینویف مبني بر
اعام جنگ مقدس بر علیه انگلستان پاسخ مثبت داده و فریاد زدند كه جهاد جهاد ،سوگند میخوریم
كه جهاد نمائیم
)(21
.11
هیئت نمایندگي ایران در این كنگره (با  118نفر) بعد از تركیه بیشترین تعداد شركت كننده را
داشت .هیئت رهبري حزب كمونیست ایران را حیدرخان عمواوغلو  ،علي اف ،سلطانزاده ،جعفر
پیشهوري ،لطفي ،زارع و احسانﷲ خان ،تشيیل میدادند .اولین شركت كننده در بحثهاي كنگره
.حیدرخان دوست نزدی استالین بود"
)(22
وي عنوان نمود كه حيومتهاي وابسته به امپریالیسم در
شرق" خود بخود سقوط نخواهند كرد و كم دولت شوروي به شيل اسلحه و مهمات براي"
سرنگون نمودن آنان ضروري است .نكته جالب در رابطه با حیدرخان نطق او در روز پنجم
كنگره بود .وي در این نطق به ستایش تمدن ایران پرداخته و این كشور را "زادگاه زردشت محل
تولید تمدن بزرگ و مهمترین مركز زندگي فعالیتهاي اسالمي كه جایگاه خاصي در خاورمیانه
"دارد
)(23
معرفي نمود .سخنان حیدرخان در ستایش از ایران به مذاق هیئت نمایندگي اتحاد
شوروي خوش نیامد .بعدها زینویف گالیه نمود كه برخي از نمایندگان احزاب خاورمیانه بجاي
انترناسیونالیسم" به تبلیغ "ناسیونالیسم" پرداختهاند"
)(24
.
اما بهررو كنگره نتایجي را كه هیئت رئیسه كمینترن برایش در نظر داشتند بهمراه آورد .چنانيه
زینویف در نطق اختتامیه كنگره خاطر نشان ساخت كه كنگره ملل شرق (باكو) "سختترین
.ضربات را بر علیه سرمایهداري انگلیس وارد آورد
)(25
اگرچه در این نشست مسائل انقالب در كشورهاي شرق در دستور قرار گرفته و حتي در تبلیغات
آن نیز مطرح گردید ،اما قرائت اهداف اصلي كنگره و آشنائي با مجموعه مسائلي كه كنگره تحت
آنها برپا گردید؛ اشاره بر مسائل دیگري سواي "انقالب" "در شرق" داشت .خطوط ذیل را
:میتوان بعنوان گرایش اصلي نظري در كنگره باكو جمعبندي كرد
.ـ هدف اصلي كنگره باكو به تهییج شركت كنندگان به علیه امپریالیسم انگلستان محدود ماند1
ـ سعي كنگره بر این بود كه مجموعه هرچه وسیعتري از نیروهاي ضد انگلیس را در راه باا2

بسیج نماید؛ لذا در برخورد به نیروها و ارزشهاي عقبمانده و ارتجاعي حاكم بر مردم شرق تا
.جائیيه در تضاد با انگلیس قابل بهره وري بودند ،سیاست بسیار محافظه كارانهاي را اتخاذ نمود
ـ طرح مسئله انقاب در این كشورها را و همچنین رابطه احزاب كمونیست این ملل را با3
.نیروهاي "ضد امپریالیست" تحت الشعاع ایجاد "جبهه ضد امپریالیستي" و ائتال ف سیاسي قرار داد
از مطالعه مجموعه شرایط موجود در سطح بینالمللي بخصوص رابطه بین اتحاد شوروي و
انگلستان چنین بنظر میرسید كه هدف اتحاد شوروي از برگزاري چنین نشستي در آن ایام تحت
فشار قرار دادن دولت انگلستان كه سیاست سرسختانهاي را در رابطه با این كشور در پیش گرفته
.نیز ،بوده است
در  21سپتامبر  1121چچرین وزیر خارجه شوروي اعالم داشت كه "آقاي لوید جرج با قطع
مذاكره با شوروي نبایستي از رخ دادن ی جنبش عظیم در آسیا بر علیه بریتانیاي كبیر شيایتي
"داشته باشد
)(26
در پاسخ بدین التیماتم
لوید جرج نیز پیشنهاد مجدد مذاكره را (به شرایط قبول ُ
شروط دولت انگلستان از طرف دولت شوروي) داده و باالخره در سال ( 1121سال بعد از
برگزاري كنگره باكو) قرارداد معروف شوروي ـ انگلستان تعهد نمود كه12 :
ـ دولت شوروي متعهد میگردد كه از دست زدن به هر گونه عمل و یا تبلیغ بر علیه انگلستان1
.خودداري كند
ـ دولت شوروي متعهد میگردد كه از دامن زدن و یا حمایت از هرگونه حركات تبلیغاتي و یا2
قهرآمیزي كه مردم آسیا را مستقیم و یا غیر مستقیم بر علیه منافع انگلستان و یا بریتانیاي كبیر
.تحری كند خودداري كند
فرآیند انحطاط كمینترن را براي سالهاي آتي تدارك ) (NEPدو سال بعد اثرات سیاسي برنامه نپ
میدید؛ انترناسیونال دوم "انتقام" خود را از "انترناسیونال سوم" بدین ترتیب گرفت .حزب
كمونیست شوروي در تعقیب دیدگاه "توسعهگرایانه"اش از سوسیالیسم ،برنامه نپ (بازگشت به
سرمایهداري) را بعنوان بدیل سازماندهي اقتصادي براي حل مشيات آن روز جامعه شوروي
قرار داد .اثرات "بازگشت به عقب" در عرصه سیاست داخلي در بكارگیري سازمانیابي نیروي
كار (مدیریت تیلوریستي) و عمده شدن جایگاه متخصصین در فرآیند تولید متبلور گردیده ،در
عرصه سیاست خارجي نیز دعوت از سرمایههاي خارجي( ،كشورهاي پیشرفته صنعتي) و انعقاد
قراردادهایي مانند معاهده  0220شوروي ـ انگلستان در دستور كار قرار گرفت .از این به بعد
كمینترن (و دولت شوروي) پیوسته ی سیاست دوگانه را در رابطه با مسئله انقالب در "شرق" و
مبارزه "ضد امپریالیستي" اتخاذ نمود .هر آنگاه كه رابطه بین شوروي و كشورهاي امپریالیستي
شيراب میشد شوروي با دامن زدن به جو "مبارزه ضد امپریالیستي" مسئله "انقالب" در شرق را
در دستور كار قرار میداد و هرگاه كه روابط دیپلماتی شوروي ایجاب میيرد جهت "حفظ صلح
جهاني و دفاع از دستاوردهاي سوسیالیسم" كمونیستهاي كشورهاي "شرق" به ایجاد "جبهههاي
واحد" و سازش دعوت میگردیدند (همانگونه كه در بحثهاي كنگرههاي ششم و هفتم خواهیم
).دید
بهررو اثرات این سیاستها را میتوان در تغییر مشي كمینترن و اتحاد شوروي درباره ایران
بستن معاهده ایران ـ شوروي حمایت از رضا شاه عدم حمایت از جناح چپ حزب كمونیست(
ایران و  ،)...تركیه (انعقاد پیمان مودت با دولت آتاتورك و سكوت در مقابل كشتار رهبران حزب
كمونیست تركیه بدست او) ،چین (سیاست فاجعهآمیز كمینترن در قبال رابطه بین گومین تانگ و
.كمونیستهاي چین) مشاهده كرد
:كنگره سوم :دفن مسئله انقالب در شرق
این كنگره در سال  0220در شرایط حاكم بعد از قرارداد انگلستان ـ شوروي و معرفي برنامه نپ
برپا گردیده و با كنارگذاري قطعي مسئله "انقالبات اجتماعي در شرق" و حمایت از دولتهاي "ضد
امپریالیست" حاكم بر این ملل به گفته "كار" انقالب در شرق را به خاك سپرد .در این كنگره به
كمونیست هندي ُري كه در كنگره دوم بحثهاي مفصلي در رابطه با مسئله انقالب در شرق ایراد
كرده بود تنها  1دقیقه فرصت صحبت كردن داده شد .وي نیز از این فرصت محدود استفاده كرده
.این سیاست را ابنالوقت ممبانه (اپورتونیستي) خوانده و به این امر اعتراض نمود
نيته جالب در این كنگره دیدگاه شوونیستي احزاب كمونیستي كشورهاي اروپائي درباره جنبشهاي
در اعتراض به )" (Safarovكشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره بود .تا جائیيه "صفراف
اظهارات نماینده حزب كمونیست فرانسه دائر بر اینيه برخي از مردم از رشد كافي براي اداره11

امور خود برخوردار بوده و برخي دیگر (مانند الجزایر مستعمره فرانسه) قادر به تعیین سرنوشت
و اداره امور خود نمیباشند اظهار داشت" :برخالف تصمیمات كنگره دوم كمونیست بینالملل،
احزاب كمونیست كشورهاي امپریالیستي كمترین توجهي به مسئله ملي و مستعمرات انجام
ندادهاند ...از آن بدتر پرچم كمونیسم را براي پنهان ساختن ایدههاي شوونیستي كه با انترناسیونال
پرولتري بیگانه است بيار گرفتهاند
)(27
مسئله آنقدر جدي بود كه در كنگره دوم نماینده حزب .
كمونیست انگلستان اعتراف كرده بود كه اكثریت كارگران انگلیس مخالف ی مبارزه طبقاتي ضد
.استعماري توسط مردم شرق علیه امپریالیسم انگلیساند
)(28
بنابراین نه مالحظات سیاسي اتحاد
شوروي و نه دیدگاه ناسیونال شوونیستي احزاب كمونیست اروپائي براي طرح و انجام انقالبات
اجتماعي در "شرق" چندان ارزشي قائل نبودند .بیدلیل نبود كه در همه كنگرههاي اول كمینترن
)كه هنوز اميان انجام بحث آزاد عملي بود و مخالفین دچار تصفیههاي استالین نگردیده بودند(
.اغلب كمونیستهاي شرق در صف اول انتقاد به سیاستهاي مسلط بر كمینترن قرار داشتند
)(29
كنگره چهارم :جبهه متحد كارگري
در نوامبر  1122تشيیل گردید این در شرائطي بود كه انقالب در سطح جهاني از اوج خود
فروكش كرده و احزاب كمونیستي در كشورهاي اروپایي سعي در حفظ پایگاههاي موجود خود
داشتند .بدین خاطر تاكتی "جبهه متحده كارگري" در این نشست به تصویب رسید .هدف این
تاكتی جدید فراهم آوردن شرایطي بود تا احزاب كمونیست اروپا بتواند در مبارزه روزمره
كارگران خود را فعال كرده از طریق تيیه بر منافع كوتاه مدت كارگران احزاب سوسیال دميرات
را از طریق فشار از پائین منزوي نمایند (خواهیم گفت كه این امر چگونه زمینه ساز رفرمیسم در
).میان این احزاب گردید
در رابطه با مسئله شرق نیز سیاست محافظهكارانه سوسیالیسم در ی كشور بیش از پیش دلباختگي
خود را به حمایت از "رهبران ضد امپریالیست" كشورهاي شرق نشان داد .در آستانه گشایش
كنگره چهارم (نوامبر  )0222كمال آتاتورك حزب كمونیست تركیه را غیرقانوني اعالم كرده
دست به قتل عام اعضاي این حزب زد .حتي شانزده تن از رهبران حزب كمونیست را با دست و
پاي بسته به تنگه بسفر انداخت .نمایندگان حزب كمونیست تركیه شرح مفصلي از این فجایع را
نوشته و او كمینترن درخواست تجدید نظر در سیاستهاي خود در مورد حمایت از حكومت آتاتورك
:گردیدندِ .رادك به نمایندگي از سوي هیئت رئیسه كمینترن در پاسخ اظهار داشت كه
ما براي یك لحظه هم از آنچه كه به كمونیستهاي ترك گفتیم پشیمان ...
نمیباشیم ...مسئله این است كه آیا تركیه میتواند خود را آزاد كند یا برده سرمایه
بینالمللي خواهد شد ...امروز ما به كمونیستهاي ترك میگوئیم ...وظیفه دفاع از
.استقالل تركیه كه از اهمیت انقالبي خا برخوردار است هنوز تمام نشده است
شما باید خود در مقابل این فشارها دفاع كنید ...اما همچنین بایستي بفهمید كه زمان
هنوز براي مبارزه قطعي براي نجات و آزادي فرا نرسیده است و شما هنوز راه
.درازي در پیش دارید تا همراه عناصر بورژوازي انقالبي سفر كنید
)(30
واقعیت آن بود كه در این ایام دولت تركیه از نظر بینالمللي از سوي دول "آنتانته" براي انعقاد
قرارداد صلح تحت فشار قرار گرفته بود و مقاومت میيرد .دولت اتحاد شوروي نیز در این مورد11
از دولت تركیه دفاع میيرد .حال كمینترن نیز كه تحت سیاست خارجي شوروي تبدیل به یيي از
ادارات وزارت امور خارجه شوروي گردیده بود با توسل به تئوري انقالب مرحلهاي و عمده بودن
مبارزه ضد امپریالیستي به كمونیستهاي تركیه كه توسط حكومت آتاتورك كشتار میشدند درس
.خونسردي و حفظ ائتال ف با "عناصر بورژوازي انقالبي" (آتاتورك) را میداد
كنگره چهارم را میتوان از ی نظر نقطه عطفي در تاریخ "انترناسیونال سوم" قلمداد كرد .از ی
سو جناح بنديهاي دروني كمینترن هرچه بیشتر روشن گردیده و تز "سوسیالیسم در ی كشور" و
جناح هوادار آن میرفت كه تسلط كامل و قطعي خود را بر تمامي آحاد سیاسي و تئوری كمینترن
ًا كلیه مصوبات

عملي سازد .از طرف دیگر این كنگره در رابطه با مسئله انقالب در "شرق" تقریبا
كنگره دوم را به فراموشي سپرد .استالین كه در این مقطع نفوذ بسیاري در هیئت رئیسه كمینترن
:كسب كرده بود این مسئله را در كتاب "اصول لنینیسم" این گونه فرموله میيند
لنین میگوید" :تقاضاي جداگانه دموكراسي منجمله حق حاكمیت بر سرنوشت ی
چیز مطلق نبوده بليه جزئي است از نهضت عمومي دموكراتی جهان (اكنون
نهضت عمومي سوسیالیستي) .ممين است در بعضي از موارد جداگانه جزء با كل
متضاد باشد در این صورت الزم است از آن صرفنظر نمود" ...عین همین را باید
بطور كلي در باب نهضت انقالبي ملي گفت .لزوم جنبه انقالبي نهضت ملي در
شرایط فشار امپریالیسم به هیچ وجه آن نیست كه عناصر پرولتري در نهضت
وجود داشته و نهضت داراي برنامه انقالبي جمهوریخواهانه و یا متيي بر
دموكراسي باشد .مبارزه امیر افغان براي استقال افغانستان با وجود نظریه
سلطنت طلبانهاش ...از نظر عیني مبارزهاي انقالبي است ،زیرا این مبارزه
امپریالیسم را تضعیف و قوایش را تجزیه میيند ...مبارزه بازرگانان و
روشنفيران بورژوازي مصر براي استقال این كشور بهمین جهان از نظر عیني
مبارزهاي انقالبي است علیرغم اینيه رهبران نهضت ملي مصر از طبقه
.بورژوازي و مخالف سوسیالیسم هستند
)(31
گفتههاي فوق جان كالم سیاست خارجي "سوسیالیسم در ی كشور" است كه استالین با "شیوائي" و
عریاني تمام آنرا جمعبندي میيند .میتوان از ی نیروي ارتجاعي سلطنت طلب ضد سوسیالیست
و ...بشرط اینيه دشمن "امپریالیسم" باشد حمایت كرد .این چنین بود كه بارقههاي امیدبخش انقالب
اكتبر در لواي "مبارزه ضد امپریالیستي" خش گردید .تمام تازگي پیام انقالب اكتبر در دست رد
زدن به سینه كساني بود كه انقالبهاي سوسیالیستي را در پس پردههاي آهنین "قوانین" رشد
نیروهاي مولد (منشویسم) حبس كرده و نفس آزادیخواهي و رهایيطلبي انسانها را در سینهشان
خفه نموده بودند .تمامي تاش شیفتگان بعدي انقالب اكتبر در شرق (نظیر ُري و سلطانزاده) نیز
از شنیدن چنین پیامي ،انرژي خود را میگرفت .دفاع ما نیز از اینان تنها به قصد برجسته نمودن
آراء فرزانگانیست كه در دل شور انقاب مداوم و در افيارشان دلبستگي به گسستن "قوانین الیزال
مادي" تاریخ به چشم میخورد .اینان را ما رهنوردان اندیشههاي نوین (در مقابل آراء
تيامل گرایانه انترناسیونال دوم) سوسیالیستي میدانیم كه از انقاب اكتبر رهایي از محبس تئوري
مرحله بندي انقالب ،ستیز با نیروها و ارزشهاي كهن ،و طرح شوراهاي كارگري و دهقاني را
گرفته بوده ،خزیدن در آسودگي سایه دولتمردان و سران قبائل ملل شرق ("رهبران مبارزه ضد
امپریالیستي") را با سوسیالیسم بیگانه مي پنداشتند .چون آتیه سوسیالیستي و سازماندهي شورایي را11
پیشه كرده بودند ،هیچگاه در برابر "سوسیالیسم در ی كشور" زانو خم نيرده و غالبا نیز دچار
ًا
.تصفیههاي استالیني گردیدند
سوسیالیسم در ی كشور محتاج ایجاد رابطه فرمانده و فرمانبردار بین احزاب كمونیستي جهان بود
.و هر آنيه چنین نيرد خائن و جاسوس امپریالیست معرفي شد ،و به قتل و تبعید گرفتار گردید
كنگره چهارم كمینترن نقطه برشي بود كه بعد از آن و در طي ی پروسه كوتاه جناح غالب بر آن
جناح استالین) با توسل به تز "سوسیالیسم در ی كشور" (صنعتي كردن سریع اشتراكي نمودن(
قهرآمیز در شوروي و بوروكراتیزه نمودن هرچه بیشتر حزب كمونیست شوروي و كمینترن و قلع
و قمع كردن مخالفین) به آمال و آرزوهاي قدیمي پوپولیستهاي روس دال بر اینيه "روسها برترین
.مردم جهانند" جامه عمل پوشانید
)(32
كمینترن و مسئله ایران :حزب كمونیست ایران و تحول آن
كنگره انزلي و تشيیل حزب كمونیست ایران ـ اولین كنگره حزب كمونیست ایران در  21ژوئیه
را بایستي در عین حال نشست اعالم موجودیت آن نیز بحساب آورد .در این كنگره بود كه 1920
كمونیستهاي ایران كه پیش از این تحت نام "حزب عدالت" فعالیت میيردند نام خود را به
حزب كمونیست ایران" ،تغییر دادند 17 ،نماینده از طرف  111/21نفر اعضاي حزب تحت"
.ریاست آقازاده كنگره را افتتاح نمودند
.از بحثهاي نمایندگان در این كنگره چنین درك میشود كه دو گرایش عمده خود را مطرح نمودند

یيي گرایشي بود كه به طرح مسئله انقاب مداوم در ایران از طریق سازماندهي شوراهاي دهقاني
و مبارزه بر علیه زمینداران بزرگ پرداخت (جناح سلطانزاده) .و گرایش دوم ،كه مسئله انقالب
.مرحلهاي و عمده بودن مبارزه بر علیه امپریالیسم انگلستان را در دستور كار خود قرار داد
سلطانزاده در روز دوم كنگره اعام نمود" :در حال حاضر در ایران وضعیت انقابي وجود
".ندارد زیرا تودهها بطور عمومي در جنبش انقالبي شركت نمي جویند
)(33
در این رابطه وي
شعارهاي زیرا را به سود انقالب ایران میدانست1 :ـ مبارزه علیه انگلستان2 ،ـ مبارزه علیه
حيومت شاه1 ،ـ مبارزه علیه خانها و زمینداران بزرگ .وي اضافه نمود كه حتي اگر یيي از
.این شعارها كنار گذاشته شود انقالب ایران به پیروزي نخواهد رسید
)(34
در مقابل بحثهاي او
:ابوكف در روز سوم مطرح نمود
توده دهقانان هم میتوانند علیه انگلستان بيار گرفته شوند و هم علیه شوروي .این
امر بستگي به این دارد كه در چه جهتي بر روي آنان كار شود .لیين از طریق
كار تهییجي كه به دقت انجام گیرد در آن واحد هم زمینداران بزرگ شمال هم
بورژوازي و هم دهقانان قیام خواهند كرد .آن چه باید توجه جدي ما را بخود جلب
.كند پیدایش مرد انقالبي كوچك خان و انستیتوسیون قدرت سوویتي در ایران است
اگر بورژوازي امروز علیه انگلستان قیام نمیكند و از كوچك خان پشتیباني
نمي نماید علت آن اشتباهي است كه ما مرتكب شدهایم و در ایران حكومت سوویتي
تشكیل دادهایم .براي پایان دادن به این برخورد قابل تثسف ما باید به همه اهالي
بفهمانیم كه حكومت شوروي (در ایران) در واقع نه زمینداران را تهدید میكند و
نه بورژوازي را .آنها نیز به جنبش آزادیبخش ملي خواهند پیوست .و نیز نباید02
هیچگونه تظاهراتي علیه زمینداران و بورژوازي انجام داد .امروز جز از یك
.شعار نمیتوان سخن گفت مرگ بر انگلستان نابود باد شاه
)(35
اختالف اساسي دو گرایش فوق چنانيه در این نقل قول تبلور یافته در استراتژي سیاسي براي
انقالب ایران است .نيتهاي را كه سلطانزاده به درستي برجسته میيند لزوم انقالب ارضي در
ایران است .لذا او شوراهاي دهقاني را نیروي اصلي مبارزه براي تحول اجتماعي پیشنهاد
مینماید .به همین دلیل سلطانزاده مسئله مبارزه بر علیه "زمینداران بزرگ" را عمده میيند .اما
گرایش مقابل به جاي طرح انقالب ارضي مسئله ائتال ف سیاسي از كمونیستها بورژوازي و
.زمینداران بزرگ بر علیه امپریالیسم و شاه را پیش میكشد
به هر رو نشست انزلي موفق به تصویب برنامهاي گردید كه هسته اصلي آنرا بحث سلطانزاده
درباره تئوري انقاب ایران تشيیل میداد .برنامه بعد از بدست دادن ی تحلیل از اوضاع اقتصادي
:اجتماعي ایران و وضعیت سرمایهداري بینالمللي چنین نتیجه میگیرد
تمام این اوضاع و احوال موقعیتي ،با اميانات بسیار وسیع ایجاد میيند كه با ...
توجه به ضعف بورژوازي باید المحاله از (مرحله) ملي به (مرحله) اجتماعي
تغییر یابد .همسایگي و نزدیيي روسیه پرولتري این منبع عظیم نیروي انقالبي
براي جنبش رهایي بخش تمام طبقات ستم دیده و استثمار شده خاور دور و نزدی
اهمیتي تقریبا تعیین كننده در بر خواهد داشت
ایران یيي از نمونه وارترین ا .
كشورهاي شرق است كه در آن روشنتر از هر جاي دیگر این امتزاج و این ستم
.امپریالیستي و بیدادگري استعماري به چشم میخورد
حزب كمونیست ایران وظایف مشخص دیيتاتوري پرولتاریا را در ایران كه
در حالیيه تودههاي كارگري آن عمدتا در مناطق مرزي قفقاز و تركستان ساكن
ًا
اند
در داخل كشور فقیرترین بخش دهقانان و اقشار خرده بورژوازي اهالي تفوق
.دارند به شرح زیر انيشاف میدهد
).خالصه این برنامه چنین است1 :ـ طرح انقالب اجتماعي به عنوان بدیل انقالب مرحلهاي (ملي

ـ برنامه انقاب ارضي به عنوان چاره ساز انقالب اجتماعي و تحول ساختي ـ طبقاتي1 .ـ پیشنهاد2
دموكراسي شورائي به عنوان تالي سازماندهي اجتماعي سیاسي جامعه .این برنامه با طرح انقالب
اجتماعي به نفي تئوري انقالب مرحلهاي پرداخته و در مقابل تز ائتالف سیاسي ،طرح انقالب
ارضي را پیشنهاد میيند .از مفاد این برنامه چنین برمیمید كه كنگره انزلي به طرح سازماندهي
وفادار بوده و به جاي دیيتاتوري دموكراتی كارگران و دهقانان (خلق) حيومت شورایي را
دستور كار خود قرار میدهد .نيته جالب دیگر در برنامه حزب كمونیست آن است كه مبارزه
ضد امپریالیستي" را پدیدهاي خارجي و بر علیه "بیگانگان" ندانسته و مبارزه علیه زمینداران"
.بزرگ ،خانها  ،و روحانیت را در عین حال مبارزه ضد امپریالیسم انگلستان نیز میداند
گرایش دیگر درون حزب كمونیست ایران را میتوان به وضوح در سندي كه در ژانویه ـ مارس
منتشر شد (معروف به تزهاي حیدرعمواوغلي كه انتشارات مزدك آنرا نوشته یيي از 1921
كارشناسان كمینترن به نام سياچيو میداند) مالحظه نمود18 :
در مقابل یگانه طبقه ضد انقالبي ماليین بزرگ طبقات زیرین قرار دارند كه ...
بالقوه انقالبیند الف :بي چیزان شهر ب :دهقانان ج :طبقه چند میلیوني كسبه كوچ
و متوسط .در چنین شرائطي كه در ایران پرولتاریاي صنعتي كامالا غیر متشيل
است و دهقانان در تاریيي و جهالت بسر میبرند ،...و مادامیيه نفرت به
خارجیها كه در نظر خلق ایران منشأ تمامي این بایا هستند ،نظر مشترك همه
است (جز طبقه ماليین بزرگ) تصور اینيه انقالب ایران میتواند بر زمینه
ًا
مبارزه طبقاتي بوجود آید و از همان آغاز زیر پرچم كمونیستي برود قطعا
نادرست است .انقالب ایران فقط در شيل نهضت آزادیبخش ملي كه هدفش
رهانیدن خلق از اسارت خارجي و تثبیت استقالل كامل سیاسي و اقتصادي ایران
باشد ،میتواند به وجود آید ،و پیروزمندانه تيامل یابد .چنین انقالبي به وسیله
خرده بورژوازي تجاري كه یگانه طبقه قادر به رهبري سیاسي در ایران است،
رهبري خواهد شد .فقط در جریان بعدي تيامل انقالب یعني وقتي كه تودههاي
وسیع دهقاني بدان ملحق شوید ،و این تودهها متشيل گردند و زیر رهبري حزب
كمونیست قرار گیرند ،و زماني كه دشمن مشترك یعني امپریالیسم خارجي كه
فقط در این صورت در جریان تقریبا به تمامي طبقات تعدي مي
ًا
كند مغلوب گردد،
تحيیم پیروزي مبارزه عمومي ملي ،خصلت مبارزه طبقات زحمتيش پرچم انقالب
سوسیالیستي را برافراخته و با از سر راه برداشتن سایر طبقات مخالف تا پیروزي
نهایي پیش خواهد رفت .جریان تيامل انقالب ایران با منافع انقالب اجتماعي
جهاني هماهنگي كامل خواهد داشت ،زیرا در وهله اول انگلستان را از ایران
میراند ،قدرت امپریالیسم انگلستان را متزلزل میسازد و سپس ایران را به طور
.طبیعي و به تدریج به مدار نظام كمونیستي سوق میدهد
)(37
سند باال به خط مسلط بر كمینترن نزدی بوده و زمینه تئوری خود را بر بستر انقالب مرحلهاي
درك تياملگرایانه از تغییرات اجتماعي (حركت "طبیعي و تاریخي" ایران به مدار نظام
در همین جاست كه ماركسیسم انترناسیونال سوم ،به موازات
ًا
كمونیستي) قرار داده است و دقیقا
.ماركسیسم انترناسیونال دوم و بلشویسم در خط منشویسم گام برمیدارد
نيته مهم در اینجا مسيوت گذاردن مسئله انقالب ارضي و تأكید نهادن بر عقب ماندگي جامعه ،و
تسلط امپریالیسم است .جالب این جاست كه سند باال راه حل بیرون آمدن جامعه كشاورزي ایران را
از عقب ماندگي به جاي انقالب ارضي و فروپاشي نظام ارباب ـ رعیتي در "بیرون كردن
امپریالیسم انگلستان" ،میداند .نوشته فوق این را به خواننده القاء میيند كه انقالب ایران دو مرحله
دارد ،در مرحله اول "انگلستان را از ایران میراند" ،و "سپس ایران را بطور طبیعي به تدریج به
مدار نظام كمونیستي سوق میدهد" .جالب اینجاست كه حتي فردي مانند تروتسيي كه خود را
تدوین كننده "انقالب مداوم" و كسي كه با تز "سوسیالیسم در ی كشور" از ابتدا مخالفت كرده بوده
:نیز موضعي چندان متفاوت از گرایش غالب بر حزب كمونیست شوروي و كمینترن اتخاذ نميكند

ما باید با استفاده از هر طریق و وسیلهاي به تأكید بر آمادگي خود در رسیدن به سازش با"
.انگلستان در مورد شرق ادامه دهیم
)(38
18
كمینترن و رضا شاه
براي شناخت از مختصات تئوری ـ سیاسي گرایشات موجود در كمینترن و حزب كمونیست اتحاد
شوروي ،درك دو واقعه مهم كه در این ایام (سالهاي  )1121در ایران رخ داد ضروریست كودتاي
.میالدي) و به خدمت رسیدن رضا شاه ،و دیگر مسئله جنبش جنگل 1921) 1299
سیاست اولیه اتحاد شوروي در رابطه با جنبش جنگل حمایت از آن بود ،چرا كه شوروي این
جنبش را مانعي بر سر راه امپریالیسم میدانست .انعقاد قرارداد شوروي ـ انگلستان و سیاست
خارجي شوروي مبني بر حمایت از دولتهاي "ضد امپریالیستي" (رضا شاه) ،منجر به تغییر این
سیاست گردید .از سوي دیگر موضعگیري كمینترن و اتحاد شوروي در رابطه با اختالفات دروني
ًا محافظهكارانه و تحت تأثیر این
جنبش جنگل (اختالف حزب كمونیست و كوچ خان) نیز شدیدا
سیاست شوروي بود .به گونهاي كه تا زماني كه شوروي از جنبش جنگل حمایت میكرد ،حزب
كمونیست را به حمایت مطلق از میرزا كوچك خان فرا خوانده و حمایت از او را در صدر همه
مسائل دیگر ارزیابي مینمود .حتي هنگامي كه سلطانزاده مسئله ائتال ف كوچك خان را با
زمینداران بزرگ ،خوانین ،و روحانیت مطرح كرده و حمایت از چنین ائتالفي را به زیر سئوال
كشید ،كمینترن حزب كمونیست ایران را تشویق به دفاع از كوچك خان كرده ،و "نابودي یك شبه
فئودالیسم در ایران" را ،غیرممكن تلقي میكرد .شاید بتوان خطوط عمده سیاست اتحاد شوروي (و
:كمینترن) را در رابطه با جنبش جنگل ،چنین جمعبندي كرد
ـ دولت شوروي هیچگاه مسئله انقالب اجتماعي در ایران را جدي نگرفته بود و پیش از هر چیز1
از این جنبش به عنوان شمشیر دولبهاي بر علیه حيومت ایران (رضا شاه) ،و دولت انگلستان
استفاده میيرد .چچرین وزیر امور خارجه شوروي در مقالهاي در پراودا (شماره  050مورخ 2
نوامبر  )0220نوشت" :در  22اكتبر  0221كمیته مركزي حزب كمونیست ایران ضمن تصویب
قطعنامهاي خاطرنشان ساخت كه انقالب ایران هنوز باید از مرحله بورژوائي گذر كند .بدین سان
به كوشش در جهت استقرار یك رژیم كمونیستي در ایران كه با پایهگذاري دولت محلي شوروي
".گیالن آغاز گشته بود پایان داده شد
)(39
خوشحالي چچرین از تغییر سیاست حزب كمونیست ایران
كه تحت تئوري انقالب مرحلهاي توجیه شده بود ،بي اعتقادي دولت شوروي را به مسئله انقالب
اجتماعي در ایران به وضوح بازگو میيند .البته این امر تنها با عدم برقراري "حيومت
كمونیستي" ،به اظهارنظر "رونشتاین" (سفیر شوروي در ایران) درباره جنبش جنگل كه در
نامهاي به میرزا كوچ خان عنوان گردیده ،توجه كنید "با آن امیدي كه به دوستي شما دارم به خود
اجازه میدهم كه گوشزد كنم كه بواسطه اوضاع بینالمللي برایتان اميان نیافت با تاكتی خودتان
دولت را مرعوب و مجبور به برخي تغییرات كنید .و یا اینيه ممليت را از نفوذ انگلیسها آزاد
نمائید ،تيرار میينم كه تقصیر شما نیست بليه بعلت اوضاع بینالمللي است كه از زمان جنگ به
این طرف ناشي شده است .و از آنجائي كه ما ،یعني دولت شوروي در این موقع نه تنها عملیات
انقالبي را بي فایده و بليه مضر میدانیم .این است كه شيل سیاسي را تغییر و طریق دیگري اتخاذ
".كردهایم
)(40
ـ دولت شوروي جنبش جنگل را سدي در مقابل انگلستان میدید .زماني كه در سیاستها و2
معادات دیپلماتیك این كشور رژیم رضا شاه به عنوان نیرویي ضد امپریالیست وارد گردید ،دیگر
جنبش جنگل را ،و به خصو شدت گرفتن آن را عاملي در جهت ترسیدن رضا شاه كه02
میتوانست او را به انگلستان نزدیك كند ،ارزیابي كرد .در همین رابطه بود كه چچرین وزیر امور
خارجه شوروي نوشت " :سیاست ما در رابطه با ایجاد شرایط خودآگاهي بورژوازي كشورهاي
شرق بوده است ،تا به عنوان یك نیرو قادر به ایجاد مانعي بر سر راه خیاات امپریالیسم و دیگر
".سرمایهها باشد
)(42
البته معلوم نیست كه چگونگي خودآگاهي بورژوازي او را دوست

سوسیالیسم" و مانعي بر سر راه امپریالیسم قرار میدهد .مگر تئوري انقالب مرحلهاي كه خواب"
رسیدن به سوسیالیسم را از طریق انقالب بورژوا دموكراتی میبیند .در همین رابطه كار رادك
ًا غیر ضروري یيي از رهبران حزب كمونیست شوروي میگوید" :براي دولت شوروي كامال
است كه در ایران ی جمهوري شورایي مصنوعي ایجاد كند .منافع واقعي او (دولت شوروي) در
ایران این است كه آنجا تبدیل به پایگاهي براي حمله به باكو نگردد ".چنین سیاستي سبب گردید كه
دولت شوروي در رابطه با مسئله اختالفات دروني جنبش جنگل نیز تا آنجا پیش رود كه از وحدت
با زمینداران بزرگ در ایران نیز دفاع كند ،و دست آخر نیز شيست جنبش جنگل را به گردن
جناح چپ حزب كمونیست ایران اندازد .نوشتههاي جدیدي كه شوروي درباره رابطه كمینترن و
مسئله شرق انتشار داده است به خواننده چنین القاء میيند كه جناح سلطانزاده قصد داشته در
كشوري كه طبقه كارگر آن هنوز آمادگي نداشته است ی شبه "دیيتاتوري پرولتاریا" را برقرار
.سازد
)(43
.این در حقیقت تحریف در تاریخ و بحثهاي سلطانزاده و مصوبات كنگره انزلي است
:سلطانزاده در رابطه با كوچ خان چنین میگوید
درباره مقاصد كوچ خان دائر به اجراي انقالب بورژوا دموكراتی از طریق
جلب خوانین گوناگون زمینداران بزرگ و فئودالها تحت این عنوان كه در مبارزه
بر علیه شاه و انگلیسیها باید همه ملت را متحد ساخت ابراز نگراني میشد .نیاز
...به گفتن ندارد كه حزب كمونیست ایران نمیتوانست بر این تاكتی صحه بگذارد
از آنجا كه بسیاري از كمونیستهاي ایراني در تردید بودند ،من از جانب كمیته
".مركزي حزب مأموریت یافتم با لنین در این باره تماس برقرار كنم
)(44
این تماس نیز نتیجهاي نداد و بي تأثیر ماند .پس مسئلهاي كه براي حزب كمونیست (جناح
سلطانزاده) مطرح است عدم همياري با خوانین و فئودالهاست كه آن نیز از تحلیل صحیحشان در
رابطه با نیاز انقالب ارضي در ایران نشأت میگرفت .آخر چگونه میشد براي انجام انقالب
ارضي با زمینداران بزرگ و خوانین ائتالف كرد؟ سلطانزاده هیچگاه زیر بار قبول سیاستهاي
.كمینترن و دولت شوروي مبني بر عمده بودن مبارزه ضد امپریالیستي نرفت
)(45
بحث حول ماهیت رضا شاه و سیاست كمینترن و كمونیستهاي ایران درباره آن نیز مانند مسئله
جنگل جاي مهمي در تاریخچه بحثهاي انقالب در شرق ایفا نمود .گرایش مسلط در كمینترن با
توسل به مسئله "مبارزه ضد امپریالیستي" كودتاي فوریه ( 1121سوم اسفند  )1211را به فال نی
گرفته و آن را "مترقي و ضد امپریالیست" ارزیابي نمود .اما حتي در درون حزب كمونیست
.شوروي نیز بحثهاي متنوعي حول این مسئله درگرفت
.در سال  1127مباحثهاي در شوروي بر سر مسئله ایران (ماهیت رژیم رضا شاه) در جریان بود
كه خط مسلط در حزب كمونیست شوروي را ) (V.A Gurbe- Krezhinو.ا گوربو كریژین
نمایندگي میيرد در مطالعهاي تحت عنوان "كودتا در ایران" ،تزهاي اساسي خود را در لزوم
دفاع از رضا شاه عنوان نمود21 :
ـ كودتاي رضا شاه ادامه سنت بزرگ جنبش مترقي و دموكراتی در ایران است كه سیستم دولت1
"مركزي را به همراه آورده و بدین دلیل حمایت سوسیالیستهایي مانند "سلیمان میرزا اسيندري
.را نیز بدست آورده است
ـ بایستي از حيومت رضا شاه دفاع كرد ،چرا كه به عنوان ی دولت ناسیونالیست نیروئي بر2
.علیه امپریالیسم انگلستان است
ـ رفرمهاي اقتصادي و اجتماعي رضا شاه ،همانند رفرمهاي مشابهي كه توسط آتاتورك در تركیه3
.انجام شده ،مترقي میباشد
آفتاب آمد دلیل آفتاب ،به روشني مشخص است كه نویسنده به غلط مسحور ماهیت "ضد
امپریالیستي رضا شاه" و مدل معروف "از هر كسي كه سدي بر سر راه انگلستان ایجاد كند باید
.دفاع كرد" ،شده است .حتي اگر مانند رضا شاه با كم خود انگلیس روي كار آمده باشد
با تدوین مقالهاي تحت عنوان "ایران رضا شاه" به نقد ) (Vissonovاز سوي دیگر ویسونف
:نظرات فوق پرداخته و چنین استدال میيند
ـ دولت رضا شاه از ماهیتي بورژوا دموكراتی برخوردار نبوده ،ضد فئودال نیز نمیباشد ،و1

.چون وابسته به نیروها و ارزشهاي كهن جامعه ایران است لذا قابل حمایت نمیباشد
ـ سیستم نظامي رضا شاهي نه در خدمت اهداف بورژوا دموكراتی كه در خدمت اقشار زمیندار2
.بوده و كودتا نیز ی تحول انقالبي نمیباشد .تركیب اجتماعي مجلس و ...این را نشان میدهد
ارتش نیز ی نیروي انقالبي نبوده و بليه در خدمت سركوبي جنبشهاي مترقي مانند جنگل و
.خیاباني و الهوتي قرار گرفته است
ًا چیزي بنام صنعت داخلي وجود
ـ سازماندهي تولید در ایران كشاورزي است و در آن تقریبا3
.ندارد .لذا تنها راه رشد بازار داخلي و صنعت ملي حل مسئله ارضي میباشد
ـ گرچه سلسله پهلوي از خاندان قاجار مترقیتر است اما از آنجا كه پادشاهي پهلوي در خدمت4
.زمینداران و روحانیت است قابل حمایت نمیباشد
ـ علیرغم باور بسیاري دولت رضا شاه توسط حمایت انگلستان به قدرت رسید و ضد امپریالیست5
.نمیباشد
)(46
علیرغم اینيه این مباحثه براي مدتي ادامه یافت اما اتحاد شوروي و كمینترن از موضع اولیه خود
در دفاع از "رضا شاه ضد امپریالیست" عدول نيرده ،و مسئله در گزارش هیئت رئیسه كمینترن
:ـ  )112بار دیگر تائید گردید(26
رضا شاه به رغم گرایشهاي سزار ممبانهاش فعالیت اصلي خود را متوجه آن ...
ساخته است كه حزب نیرومند متحدي با اساس بورژوا ـ سرمایهداري بوجود
آورد .ما در ایران شاهد مراحل پدید آمدن بورژوازي صنعتي هستیم ...جنبش ملي21
در ایران بدون وقفه انيشاف مییابد .زیرا امپریالیسم انگلیس به رشد و انيشاف
سرمایه ملي در ایران عالقمند نیست این سرمایه ملي در مبارزه خود براي
انيشاف و مستقل خویش تنها میتواند به اتحاد شوروي تيیه كند .تفویض سلطنت
.به رضاخان مرحلهایست در دگرساني ایران به ی جمهوري بورژوا ـ دموكراتی
...جنبش آزادي بخش ملي در این مرحله نمیتواند متوقف گردد
)(47
كنگره دوم حزب كمونیست ایران
این كنگره در سال  1128در ارومیه و در شرائطي برگزار گردید كه جناح استالین ـ بوخارین از
مبارزه" دروني حزب كمونیست اتحاد شوروي پیروز بیرون آمده و تز "سوسیالیسم در ی "
كشور" در عرصه جنبش كمونیست بین المللي بیرقیب "به پیش" میرفت .هم زمان جناح
عمواوغلو (دوست نزدی استالین) درون حزب كمونیست ایران تقویت شده و در موضع رهبري
از هنگام تشيیل حزب كمونیست ایران اختالف بین جناح سلطانزاده و
قرار گرفت .اصوالا
عمواوغلو وجود داشت تا جائیيه حیدرخان و كمیته قفقاز كمیته مركزي منتخب كنگره اول را كه
مركب از سلطانزاده پیشه وري آقازاده چنلگریان و ...بود به رسمیت نشناختند .علیرغم این امر
كمیته مركزي در جلسات كمینترن شركت كرده و در آنجا به رسمیت نیز شناخته شد .پس از ی
سري درگیریها كه طي آن كمینترن كمیته مركزي را و حزب كمونیست آذربایجان شوروي از
كمیته باكو حمایت میيردند سرانجام در هفتم اكتبر  1121كمینترن تصمیم گرفت كه كمیته
مركزي را كه جناح مخالف تشيیل داده بود تحت شرائطي به رسمیت بشناسد" :كمیته مركزي كه
در نشست باكو برگزیده شده بود بدین شرط به رسمیت شناخته میشود كه نمایندگان خراسان،
".سلطانزاده و جوادزاده را به عضویت بپذیرد
)(48
كنگره ارومیه در چنین شرائطي برگزار شد .سلطانزاده را میتوان برجسته ترین نماینده جناح
انقالبي حزب كمونیست ایران محسوب كرد .او گرچه در ابتدا و براي مدت كوتاهي در ارزیابي
از ماهیت دولت رضاشاه دچار اشتباه گردید اما پیوسته مبادي انقالب اجتماعي و علیه خط "مبارزه
ضد امپریالیستي" كه توسط جناح مسلط بر كمینترن مطرح میگردید بود .او در كنگره اول به
در مقابل جناحي از حزب كه عقیده داشت كه
ًا
طرح مسئله انقالب ارضي در ایران پرداخته ،شدیدا

از طریق دخالت فعال میتوان زمینداران شمال بورژوازي و دهقانان را به مبارزه علیه"
".امپریالیسم انگلستان كشانید" و "نبایستي علیه ماليین ارضي و بورژوازي اقدام كرد
)(49
شدید
ایستادگي نموده و علیه همياري با فئودالها و زمینداران بزرگ پافشاري نمود( .نظرات
سلطانزاده هیچگونه رابطهاي با سیاستهاي آنارشیستي احسانﷲ خان در رابطه با جنبش جنگل
).نداشته است
در كنگره دوم اما بعلت شرایط جدید و سلطه جناح استالین بر حزب كمونیست شوروي و كمینترن
نظرات حیدرعمواوغلو برجستگي بیشتري پیدا كرد .در این كنگره براي اولین بار تمایز بین
.بورژوازي دالل (كمپرادر) و ملي مطرح گردید
)(50
علیرغم تسلط جناح استالین این كنگره موضع
:محيمي را در رابطه با حيومت رضا شاه اتخاذ نمود و اعالم داشت
چنین نظریهاي را كه كودتاي رضاخان معنایش سقوط حيومت فئودالها و استقرار حيومت"
".بورژوازیست بایستي باش نظریهاي آپورتونیستي ابنالوقت و ضد انقابي محسوب داشت
)(51
22
:كنگره دوم در مصوبات خویش راجع به ساخت طبقاتي جامعه ایران چنین اظهار نظر نمود
به مقاصد ارتجاعي انگلیس و رضا شاه كم
ًا
ساختمان طبقاتي ایران معاصر موقتا
نمود .طبقه حاكمه مهم یعني ماكین عمده صاحب و ارباب حقیقي ممليت
میباشند ...رل بورژوازي صنعتي غیرقابل ذكر بوده و بورژوازي دال با رسته
فوقاني بورژوازي كه متيي بر كاپیتالیسم خارجي است مانند روحانیون در دست
ارتجاع و امپریالیستهاي خارجي بوده و خواهد بود ...ایران امروز به دو صف
متخاصم تقسیم گردیده است در ی طرف ماكین یعني طبقه حاكمه و طرفداران
آنان و یا به عبارت صحیحتر آنهائي كه در عملیات با ماليین شریيند (قسمت
فوقاني بورژوازي) و در طرف دیگر كارگران دهاقین و صنعتگران بورژوازي
كوچ و قسمت خیلي زیاد بورژوازي متوسط
)(52
.
كنگره با توجه به تحلیل تئوری خود از ساخت طبقاتي جامعه و چگونگي آرایش نیروهاي
اجتماعي در ایران تزهایي در رابطه با ماهیت انقالب ایران و تاكتی و استراتژي آن به تصویب
.رسانید
.ـ حزب انقالبي ملي ایران باید حزب اتحاد انقالب كارگران و دهاقین و بورژوازي كوچ باشد1
.ـ اساس آن باید تشيیاتي باشد كه حزب كمونیست ایران در آن نقش رهبریت را بازي كند2
ـ این حزب باید بر ضد استقال سیاسي و تشيیالتي حزب كمونیست ایران دستاندازي ننموده و3
.براي تنقیدات از اشتباهاتي كه در مبارزه انقالبي میشود وي را به مظیقه نیاندازد
مصوبات كنگره دوم حزب كمونیست ایران تغییرات مهمي را در رابطه با تئوري انقالب ایران در
برنامه كنگره اول ایجاد كرد .كه مهمترین آنها نفي نیروي دهقانان به عنوان نیروي محركه انقالب
و شوراهاي دهقاني به عنوان شيل سازماندهي اجتماعي انقالب است .كنگره دوم طرحي را
.پیشنهاد میيند كه به میزان زیادي شبیه بحثهاي لنین در "دو تاكتی سوسیال دموكراسي است
دهقانان كارگران خرده بورژوازي و بخشي از بورژوازي متوسط را نیروي محركه انقالب دانسته
و دیيتاتوري دموكراتی آنان را شيل سازماندهي سیاسي انقالب میداند .برنامه كنگره دوم از
سوي دیگر با توجه به اهمیت فراواني كه به نقش حزب كمونیست میدهد شباهت زیادي با طرح
تئوري "دموكراسيهاي تودهاي" كه چند سال بعد از سوي كمینترن به عنوان بدیل سوسیالیسم در
ی سري از كشورهاي اروپاي شرقي گردید دارد .برنامه كنگره دوم با كمي تفاوت همان برنامه
اكثریت نیروهاي چپ ایران كنوني است كه به انقالب مرحلهاي معتقد بود و مسئله "جمهوري
.دموكراتی خلق" را در دستور كار خود قرار دادهاند
اما آنچه كه در رابطه با برنامه تصویب شده در كنگره دوم حزب كمونیست ایران اهمیت دارد
وجود ی استقالل نسبي (از كمینترن) در محتواي این برنامه و طرحي است كه در آن ایام اتحاد

شوروي براي كشورهایي مانند ایران ارائه داده بودند .برنامه بر سر مسایل بحث انگیزي مانند
ماهیت دولت رضا شاه و برخورد به مسئله ارضي موضعي مغایر با خط مسلط در كمینترن اتخاذ
نموده موضعي میانه نسبت به برنامه اول حزب و خط غالب در كمینترن پیشه نمود .این نيته را
میتوان بوضوح در "پروگرام عملیات" حزب كمونیست ایران مصوب كنگره دوم مشاهده نمود21 .
انقالب زراعتي در شرایط حاضر الزمهاش محو و انحال كامل بقایاي ...
فئودالیسم و حيومت روحانیت و دموكراتیزاسیون اساس كلیه بنیان حیات ایران
است .براي اجراي پیشرفت فاتحانه انقالب زراعتي مبارزه كردن دهاقین به تنها و
تصرف حيومت بدست خود در دهات و ضبط و تقسیم اراضي اربابي بین خود
كافي نبوده بليه الزم است كه دهقانان با داشتن اتحاد محيم با طبقات انقالبي
...شهرها (كارگران صنعتگران و بورژوازي كوچ ) مبارزه خود را اجرا نمایند
الزم است كه در آتیه انقالب ایران در تحت رهبریت فيري و تشيیالتي پرولتاریا
...تشيیل یافته و توسعه یابد
)(53
.
كنگرههاي پنجم و ششم كمینترن
در كنگره پنجم مسئله قابل ماحظهاي در رابطه با طرح انقاب در شرق روي نداده و بیشتر
بحثها حول مسائل احزاب كمونیستي اروپایي دور میزد .اما در فاصله زماني بین كنگرههاي
پنجم و ششم وقایع مهمي رخ دادند .جناح استالین ی سري تصفیههاي مهم را در میان كادرهاي
رهبري حزب كمونیست اتحاد شوروي و كمینترن كه در كنگره پنجم ( )1121برگزیده شده بودند
توسط جناح استالین كنار گذاشته بودند .زینویف صدر كمینترن ،شل اكت روزنبرگ ،فیشروبنيپ
م .ن روي ،بوردیگا ،چن توسیو ،شفلو ،كامنف ،تروتسيي توانست سیلر ژیرال ،دوریو ،لوزات،
هوگلند ،لیيبوم ،ساموتیسون و ...از جمله تصفیه شدهگان بودند .از این  17نفر ،ده نفرشان در مقام
.رهبري كمینترن بودند
كنگره ششم برخاف دیگر كنگرهها كه هر ساله برگزار میگردیدند ،چهار سال بعد برگزار
گردید .خط راست و سازشيارانه در این كنگره محل مانور بسیاري پیدا نمود .فرمولبندي معروف
اگر بورژوازي جلو حركت و تبلیغ كمونیستها را نگیرد بایستي از او پشتیباني نمود" در این"
كنگره طرح گردید .هنوز بعد از تجربیات تراژدی ایران ،تركیه ،چین ،كره ،و غیره كمینترن
احزاب كمونیستي را تشویق به پیروي از سیاستهاي انحرافي گذشته میيرد .قبا كومین دان را
ًا
به عنوان حزب هوادار كمینترن به صفوف خود راه میداد .كنگره سعي زیادي داشت كه اشتباهات
خود را به گردن احزاب محلي اندازد و تا جائیيه میتواند نقش خود را پنهان نماید .بونتینگ
از افریقاي جنوبي در اعتراض به سیاستهاي كمینترن در رابطه با استراتژي انقاب )(Bunting
.در كشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره به نقد طرح پیشنهادي كمینترن پرداخت
من طرح پیشنهادي كمینترن را خواندم .در آن اشاره میشود كه دو نیروي انقابي
اصلي وجود دارند یيي پرولتاریاي كشورهاي سرمایهداري مادر و دیگري
تودههاي مستعمرات .من به وجود چنین تمایزي اعتراض میينم .كارگران ما فقط
تودههاي ساده نیستند آنها پرولتر هستند ...برنامه پیشنهادي براي مستعمرات فقط
وظیفه مبارزه علیه امپریالیسم را تجویز میيند هیچ اشارهاي به پرولتاریاي
مستعمرات ندارد به نیروي طبقاتي این كارگران مستعمرات به عنوان ی طبقه
آنها محيوم به بیعلمي هستند
)(54
.
ًا هیچ
تدوین گردیده بود تقریبا ) (Kuusinesطرح پیشنهادي كنگره كه توسط بوخارین و كوزینس
محلي براي انقاب در كشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره قائل نبوده و با تأكید بیش از حد بر21
نادیده میگرفت و تنها مبارزه "خلق" را بر
عقبماندگي این جوامع امید هرگونه تغییر را عما ا
علیه امپریالیسم در دستور كار آنان قرار میداد .نمایندگان هندوستان و ایران به شدت با طرح
پیشنهادي مخالفت كرده و نظرات خود را عنوان نمودند .نازاریان نماینده هندوستان اظهار داشت
:كه
در طرح پیشنهادي گفته شده كه مستعمرات و نیمه مستعمرات براي دوران ...

انتقالي مهم میباشند زیرا كه آنها نقش مناطق روستایي دنیا را نسبت به كشورهاي
صنعتي كه شهرهاي دنیا هستند بازي میينند .من فير میينم كه این فرمولبندي
چیز رضایتبخشي نیست اگر ما بگوئیم كه مستعمرات و نیمه مستعمرات
روستاهاي دنیااند این بدان معني است كه در آنها هیچ تيامل سرمایهداري موجود
نیست
)(55
.
:و شرقي نماینده ایران افزود
در گزارش خود رفیق بوخارین درباره برخورد احزاب كمونیست اروپاي غربي
درباره احزاب سوسیال دموكرات صحبت كرد .در ایران هیچ حزب سوسیال
دموكراتي وجود ندارد اما احزاب مشابه مانند سوسیالیست ـ ناسیونالیست و غیره
داریم .براي مدت مدیدي ما در ی بلوك با حزب سوسیالیست بودیم .در سالهاي
اخیر این حزب به نمونه بارز اپورتونیسم بدل گردید و عما بر علیه حزب
ًا
كمونیست بوده و به آن خیانت كرده است .حزب سوسیالیست هیچگاه ی حزب
تودهاي نبوده و نخواهد بود .اما حزب كمونیست در آینده نه چندان دوري به نمایش
بازیها و ...برخي از اعضاء این حزب خاتمه خواهد داد .متأسفانه كمینترن هیچ
نوع خط مشخصي در رابطه با این مسئله ندارد
)(56
.
این در واقع سلطانزاده بود كه در این كنگره با طرح بحثي پیچیده درباره تئوري امپریالیسم
نظرات بوخارین را به نقد كشیده و طرح پیشنهادي كمینترن را به زیر سئوال كشید .نقطه نظرات
سلطانزاده درباره تئوري امپریالیسم بیشتر به آراء هیلفردینگ شباهت داشت و تمام سعي بوخارین
.در مباحثه با او این بود كه نظرات او را ضد تئوري امپریالیسم لنین قلمداد كند
:سلطانزاده در بحثي پیرامون نقدي بر برنامه پیشنهادي اظهار داشت
رفقا هنگامیيه من تزها را دریافت داشتم و شروع به قرائت آنها نمودن براي ی
لحظه تصور كردم كه در مسيو نبوده و بليه در یيي از مستعمراتي كه تزهاي
درباره آنان سخن میگوید میباشم .من سعي كردم ) (Kuusinessرفیق كوزینس
تا ایران را در این طرح كه كلیه كشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره را در چهار
گروه جاي داده است قرار دهم اما موفق نشدم( .این طرح) چگونه با واقعیت ایران
در ایران ایجاد
ًا
میخواند؟ آیا این اميانپذیر میباشد كه ی جمهوري شورائي فورا
شود و یا اینيه روز بعد از انقاب میبایستي دیيتاتوري دموكراتی دهقانان و
كارگران را برقرار ساخت؟ آیا ما قادر هستیم كه انقاب ارضي را در ایران تحقق
بخشیم و یا اینيه بایستي در این مورد سيوت نمائیم .متأسفانه من هیچ پاسخي در
جواب به این سئوالها كه بسیار براي ما مهماند دریافت نمیينم .من فير میينم كه21
.طرح رفیق كوزینس بیش از حد كلي بوده و در آن هیچ درك عملي وجود ندارد
كشورهاي مذكور چنان (در این طرح) گروهبندي شدهاند كه مشيل بتوان هر ی
از آنان را در جایگاه شایستهشان قرار داد ...مطمئن هستم كه رفقاي ترك ما نیز
دچار همین مشيل میباشند
)(57
.
اگر چه در این كنگره پاسخ روشني به سئوالهاي نقادانه سلطانزاده داده نشده و طرح پیشنهادي به
تصویب رسید اما كمي بعد كمینترن با طرح تئوري "دموكراسیهاي تودهاي" قالب منسجم
"تئوریيي براي توجیه سیاستها و نظرات خود پیدا نمود .جمهوري شوراها به "زبالهدان تاریخ
سپرده شد و "دموكراسیهاي خلقي" جایش را گرفت .سازماندهي سیاسي و اجتماعي شورایي نیز
تحت طرح "انقابات خلقي به رهبري حزب طبقه كارگر بایگاني شدند .دیيتاتوري حزب بر طبقه
و تمام خلق برقرار گردید .این نوع تئوري "انقاب" كه سازماندهي اجتماعي را همانند
سوسیالیسم موجود" بوروكراتیزه كرده و اميان هرگونه حركات خودانگیخته و حتي سازمان یافته"
طبقه را در جامعه نفي مینماید و حزب را قیم "خلق" میداند .هما مدل دست دوم "سوسیالیسم در

ی كشور" میباشد .عجیب نیست كه طرح نهایي تئوري "دموكراسیهاي تودهاي" در اواخر
سالهاي  1111هم زمان با به سرانجام رسیدن فرآیند بوروكراتیزه شده مطلق سازماندهي جامعه در
كشور شوروي انجام گرفت" .دموكراسیهاي تودهاي "را میتوان در ی جمله محصول صادراتي
ساختمان "سوسیالیسم در ی كشور" دانست كه تئوریسینها و آكادمیسینهاي شوروي به عنوان
.نسخه براي كشورهاي "برادر" تجویز نمودهاند
جمهوریهاي دموكراتی تودهاي ،بدیلي براي سقط جمهوري شوراها
دوران بین كنگره ششم ( )1127و هفتم ( )1116را بایستي سالهایي دانست كه دیگر دوران انتقالي
تحول دستاوردهاي تاریخي انقاب اكتبر (سازماندهي شورایي فعلیت انقاب )...راه به سیستم
جدیدي از تئوریها و برنامههاي اجتماعي میدهد كه امروزه معروف به "ساختمان استالیني
.سوسیالیسم در اتحاد شوروي" گردیده است
از خصوصیات بارز این سالها یيي گردش به "چپ" توسط كمینترن بود .سیاست جدید با خیزش
فاشیسم در اروپا همراه بود سوسیال دموكراتها را به عنوان "برادر دوقلوي فاشیسم" ارزیابي
كرد .از دیگر ویژگیهاي دوران "گردش به چپ" طرح تز مشهور "فاز سوم" بود .فاز سوم بر
اساس تزهاي مصوبه در پلنوم دهم كمینترن به عنوان آخرین فاز زندگي سرمایهداري جهاني
ارزیابي گردیده بود .مولوتف مرد دست راست استالین اعام داشت كه تاریخ فاز چهاري را شاهد
نخواهد بود .تحت تأثیر چنین تزهاي جبرگرایانه كمینترن به چپترین موضع ممين افتاد و دوراني
را كه جوش و خروش انقابات جهاني فروكش كرده بود به عنوان عصري كه با انقابات جهاني
همراه بوده و تمامي حيومتهاي غربي فاشیستي خواهد شد ارزیابي كرد .از این رو هرگونه اتحاد
مبارزاتي با "سوسیال فاشیستها" (سوسیال دموكراتها) را به عنوان خیانت به طبقه كارگر تلقي
.كرد
=بنابراین تحلیل هیچ گرایش دیگر كارگري به رسمیت شناخته نمیشد ،سوسیال دموكراتها
سوسیال فاشیست ،آنارشیستها= آناركو فاشیست و سندیيالیستها= سندیيو فاشیست به حساب26
آمدند .نتایج مخربي را كه این تئوري نوظهور بر سر انقابات اسپانیا و غیره آورد از بحث ما
:خارج است .پلنوم دوازدهم كمینترن سرانجام وظایف كمونیستها را چنین مطرح ساخت
شعبات كمینترن بنابراین میبایستي نوك حملهشان را به سمت سوسیال دموكراسي
وارد آورند زیرا ایزوله شدن سوسیال دموكراسي از پرولتاریا ی پیش شرط كسب
حمایت اكثریت طبقه كارگر بوده و لذا پیش شرط پیروزي علیه فاشیسم
میباشد
)(58
.
جالب اینجاست كه هنگامیيه پرولتاریاي آلمان شيست نهایي را از فاشیسم آلمان خورد و اطمینان
رهبران شوروي از شعله كشیدن انقاب در اروپا از بین رفت گرایش مافوق چپ كمینترن كاماا
براست تغییر موضع داد .نه تنها اعتقاد به فاز چهارم سرمایهداري تائید گردید بليه حتي صحبت از
همياري سوسیالیسم و سرمایهداري به سوي جامعه فرداي صلحممیز به میان آمد .فرناندو كلودین
سیاست خارجي دوران استالین را بدینگونه تعریف میيند
)(59
در سیاست خارجي استالین دو نوع .
استراتژي قابل ماحظه است .استراتژي اول كه سالهاي آخر دهه  1121را در بر میگرفت و
تحت مباني تئوري "سوسیالیسم در ی كشور" فرموله شده بود بر اساس تقدم منافع دولت شوروي
و تحتالشعاع قرار دادن هر عمل انقابي در جهت این رابطه بود .استراتژي دوم كه پس از
شيست نهایي پرولتاریاي آلمان توسط فاشیسم اتخاذ شد تحت تأثیر عدم اعتماد به هر گونه جنبش
انقابي در اروپا به طرح مسئله "استفاده از تضادهاي دروني امپریالیسم" پرداخت .بنابراین
سیاست هر عمل انقابي در جهان میبایستي با در نظر گرفتن اصل استفاده از تضادهاي دروني
امپریالیسم صورت گیرد .وجه مشترك هر دو استراتژي قرباني كردن جنبشهاي انقابي به خاطر
منافع دولت شوروي بود .استراتژي دوم را میتوان نتیجه عملي استراتژي اول اما در شرائط
دیگري دانست .بیان روشن اتخاذ استراتژي دوم را میتوان در امضاء معاهده شوروي ـ آلمان
هیتلري مشاهده كرد .امضاء چنین قراردادي كه بر مبارزه ضد فاشیستي محدودیت زیادي بر جاي
)میگذاشت تنها با توسل به تز استفاده از تضادهاي دروني امپریالیستها (آلمان ،انگلیس ،آمریيا
.به منظور خریدن زمان براي دولت سوسیالیستي شوروي قابل توجیه بود
اما نتایج واقعي سیاست جدید استالین را بایستي پس از شروع حمله آلمان نازي به شوروي و
بوجود آمدن اتحاد میان شوروي و متفقین مطالعه نمود .تشيیل اتحاد جدید فاز تازهاي را در رابطه

با تاكتیيها و استراتژي احزاب كمونیست در سطح جهان بوجود آورد .در مركز این سیاست تز
جبهههاي تودهاي" قرار داشت كه میبایستي در سراسر جهان توسط اتحاد كمونیستها و تمامي"
نیروهاي ضد فاشیسم تشيیل شود .البته در این تز تشيیل چنین جبهههایي تنها به عنوان ی تاكتی
استقال و منافع احزاب كمونیستي و طبقه كارگر را در جهان
مقطعي مورد نظر نبود بليه عماا
دست بسته تقدیم بورژوازي كشورهایي كه در جبهه مخالف آلمان قرار داشتند میيرد .استالین خود
اعام داشت كه شيلگیري این "اتحاد بزرگ" نه تنها موقتي و زودگذر نمیباشد بليه جنبه
درازمدت دارد
)(60
حتي صحبت از آن شد كه "سرمایهداري و كمونیسم شروع به حركت در جهت .
"جامعه صلحممیز آینده در كنار یيدیگر كردهاند
)(61
خاصه اینيه كشورهاي بدتر از فاشیسم سابق .
هنگام عقد قرارداد شوروي ـ آلمان) به یيباره تبدیل به متحدین پرولتاریا گردیدند (جالب آنيه با(
به "امپریالیست خونخوار" تبدیل شدند .به نطق ژدانف در
ًا
شروع جنگ سرد همین كشورها مجددا
)اولین نشست كمینفرم رجوع گردد
)(62
.27
نتایج عملي و تئوری سیاست "جبهههاي تودهاي" در مطالعه تحول استراتژي كمینترن و مسئله
انقاب جهاني از جایگاه ویژهاي برخوردار است .فضایي كه سیاست "جبهههاي تودهاي" خلق
كرده بود و توهمي كه توسط دستگاه استالیني ایجاد شده بود چنان تأثیري داشت كه حتي برخي از
احزاب كمونیست قصد داشتند در شرایط جدید خود را منحل كرده و كاما در اختیار بورژوازي
ًا
"ضد فاشیسم قرار دهند .با این وجود شاید بتوان مهمترین پیامد تئوری سیاست "جبهههاي تودهاي
را تئوري "دموكراسي تودهاي" به عنوان تالي گذار به سوسیالیسم در كشورهاي اروپاي شرقي
كه ارتش سرخ در آنجا حضور داشت) ،دانست .اهمیت این امر در بعد جهاني (بوجود آمدن(
دموكراسي تودهاي" ـ آلمان شرقي مجارستان چيوسلواكي لهستان و ،)...و چه در رابطه با"
انقاب ایران (بیرون آمدن حزب توده از دل سیاست "جبهه تودهاي" و تاش "چپ موجود" در
ایران براي برپایي "دموكراسي تودهاي" ـ جمهوري خلقي ـ به عنوان راهحل انقابي در ایران
.امروز مورد ماحظه است
پایه اصلي تئوري "دموكراسي تودهاي" بر این پیش فرض استوار است از آنجا كه قدرت سیاسي و
مالي اولیگارشي زمیندار در فرآیند رهایي (كشورهاي اروپاي شرقي از جنگ فاشیسم) از بین
رفته و پایه اقتصادیش توسط مصادره و ملي نمودن سرمایههایش قطع گردیده است ی همياري
درازمدت بین طبقه كارگر دهقانان كوچ و بورژوازي صنعتي و تجاري و كشاورزي متوسط به
عنوان بخشي از فرآیند گذار تدریجي به سوسیالیسم ممين است .در این فرآیند بخش ملي شده به
رشد خود ادامه داده و بخش سرمایهدارانه نزول خواهد كرد .دهقانان كوچ نیز به تدریج و
.داوطلبانه به سوي شيل تولید تعاوني كشانیده شده اقتصاد بر پایهاي سوسیالیستي استوار خواهد شد
البته در این فرآیند مبارزه طبقاتي نیز ادامه خواهد یافت اما به شيلي صلحممیز و تياملي و در
درون ی سیستم دموكراتی پارلماني
)(63
دركي كه چنین "تالي نوین گذار به سوسیالیسم" القاء .
میيند چیزي جز یيي شمردن سوسیالیسم با دولتي نمودن وسایل عمده تولید و رشد صنعت و
كشاورزي نمیتواند باشد .اما آنچه كه در این تئوري نوظهور است گذار به چنین سوسیالیسمي با
تمام طبقات جامعه (به غیر از اولیگارشي زمیندار) است .در این رابطه
ًا
همياري تقریبا
دیمیتریوف تا آنجا پیش رفت كه ادعا نمود كه "براي گذار به سوسیالیسم دیيتاتوري پرولتاریا
ضروري بود( ،در سال  )1111اما اكنون در بسیاري از كشورها مسئله رسیدن به سوسیالیسم در
گرو همياري بین طبقه كارگر دهقانان ،ابزارمندان ،روشنفيران و دیگر بخشهاي مترقي خلق

"قرار گرفته است
)(64
جاي تعجبي نیست كه چنین دركي از سوسیالیسم ثمرهاي بهتر از لهستان و .
.چيوسلواكي و ...نداده است
*
*
*
.تأثیرات عملي و تئوری استراتژي جدید كمینترن در ایران جاي مطالعه و تعمق فراوان دارد
تشيیل "حزب توده ایران" تحت غلبه چنین استراتژي ممين گشت .حزب توده در سالهاي آغاز
تشيیلش بلندگوي تبلیغاتي سیاستهاي اتحاد شوروي و مبلغ و مشوق پیگیر "جبهههاي تودهاي" با
شركت هرچه وسیعتر نیروهاي ضد فاشیسم بود .حتي عدم توافق اتحاد شوروي با نامگذاري حزب
در راستاي به حزب كمونیست و قرار دادن شاهزاده سلیمان میرزا در رهبري حزب توده نیز دقیقا
ًا
اي پیروي از استراتژي آن زمان حزب كمونیست اتحاد شوروي بوده است .اصوا ساخت جبهه
ًا
حزب توده و درخواست حزب براي پیوستن تمام اقشار خلق به آن نیز تحت تأثیر مستقیم ایجاد
جبهههاي تودهاي" بوده است .عدم فعالیت حزب توده در مناطق نفتي جنوب (حوزه نفوذ انگلستان"27
متحد آن روز اتحاد شوروي) تا پایان جنگ ،شركت در كابینه قوام و ...چیزي جز بیان پیاده نمودن
سیاستهاي دوران جنگ جهاني اتحاد شوروي در ایران نبوده (مسئله استفاده از تضادهاي دروني
امپریالیسم) .رشد بعدي حزب توده ایران نیز در شرایطي انجام گرفت كه از ی سو احزاب
كمونیست" به مجریان سیاستهاي دیيته شده از مسيو بدل گردیده بودند و از طرف دیگر"
سیاستهاي مذكور به جز حفظ منافع دولت شوروي هدف دیگري نداشت حزب توده را به عنوان
ی سازمان دال خارجي در ایران معرفي نمود( ،نمونه بارز این امر را در تبلیغات حزب توده
).براي اعطاي امتیاز نفت شمال به اتحاد شوروي میتوان ماحظه كرد
گرچه حزب توده ایران توانست با استفاده از تجربیات حزب كمونیست در امر تشيیل اتحادیههاي
كارگري به عنوان ی نیروي قابل ماحظه اجتماعي در عرصه سیاست خود را مطرح سازد .اما
)...متأسفانه آنچه كه از حزب كمونیست ایران باقي مانده بود نه گرایش انقابي آن (سلطانزاده و
.بليه گرایشي بود كه به نقد تسلیم روابط ارباب و رعیتي "سوسیالیسم در ی كشور" گردیده بود
.چرا كه كمونیستهاي انقابي ایران قبا ا دچار تصفیههاي استالیني گردیده و به قتل رسیده بودند
)آنچه كه مانده بود گماشتگان علي اف و سفارت شوروي بودند (كامبخش نمونه كامل این افراد بود
بنابراین آنچه كه به سازشياري نوكر صنعتي و خیانت معروف است همه محصوات دوران
رهبري استالین بر جنبش جهاني كمونیستي بوده است .خروشچف و "رویزیونیسم مدرن" تنها بر
.كشتي آمادهاي كه "رفیق استالین" برایشان فراهم آورده بود "سوار" گردیدند
حال "چپ موجود" ایران كه خود را وارث "سنن انقابي رفیق استالین" میداند چه براي گفتن
دارد؟ آیا براستي معماي كهنه شده "چپ موجود" كه در آن واحد خود را "سمبل مبارزه" با حزب
و ا "فدائیان توده پیرو راه استالین میداند ،كاف سردرگمي نگردیده است؟ آیا واقعا آنطور كه "
راه كارگر" و دیگران میپندارند میشود فرآیند افسانهزدایي از پدیده تودهایسم در ایران را تحت"
افسانه سازي استالیني واقعیت بخشید .آیا براستي رابطهاي بین دفاع از "سوسیالیسم در ی
كشور" ،تئوري "جمهوري دموكراتی خلق" و وجود "اردوگاه" ،و تئوري تودهایسم موجود
نمیباشد؟ و در این صورت آیا "گناه" حزب توده به جز پیروي از خط "اردوگاه" بوده است؟ اینها
سئوااتیاند كه سالهاست پیش روي كمونیستهاي انقابي ایران قرار داشته است و دارد .پاسخ
بدان وظیفهاي انقابي و سوسیالیستي است .جدي نگرفتنشان نیز عقب انداختن پروژه سوسیالیستي
و انقابي است .فرار از تودهایسم تنها فاجعه را عقب خواهد انداخت (فدائیان پیش از انقاب) ،در
بهترین وجه "چپ موجود" در فاصلهاي نزدی اما در موازات حزب توده به زندگیش ادامه خواهد
*.داد
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بوروكرات منشانه و ضد انساني دوران استالین از ماركسیسم سرخورده و به نظرات
اومانیستي گرایش پیدا نمود .واضح است كه ما در این نوشته به دفاع جزء به جزء نظرات و یا
اعمالي كه وي در طول زندگیش معتقد بوده نپرداخته و بیشتر بحثهاي وي در كنگره دوم
.انترناسیونال را در مدنظر داریم
.چنین تعریف از امپریالیسم بود که بورژوازی به دو جناح "وابسته" و "ملی" تقصیم شد 15-
.ـ هلموت گروبر ،1181 ،صفحه 16116
17- Claudin, Fernando. The Communist Movement (I), MR: New York.
1975. P. 247.
ـ منبع باا1811 .
19- Fatemi. N.S. Diplomatic History of Persia, 1917- 1923. Russell F.
Moore Co: N.Y. 1952. P. 161.
همانجا 20-
فاطمی ،صفحه 21- 162
.ـ فاطمي ،1112 ،صفحه 22161
تركیب شركت كنندگان در این كنگره بسیار ناهماهنگ بود عده زیادي از  2111نماینده حتي سواد
خواندن و نوشتن را نداشتند .اختاف نژادي بین شركت كنندگان طوري بود كه حتي ی شورش 1
روزهاي كنگره را تهدید نمود .نمایندگان تاتار به كشتن  11111نفر از مسلمانان آن دیار توسط
بلشویيها اعتراض نمودند .چندین نماینده تركستان دولت شوروي را مهم به ستمگري بر ملت
ازب نمودند .و خواهان حق تعیین سرنوشت ملت خود شدند .مسئله چنان باا گرفت كه نماینده
.تاتار و تركستان را به زور از صحنه خارج نمودند
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.ـ فاطمي ،1112 ،صفحه 26181
.ـ فرناندو كلودین 1181 ،جلد اول ،صفحه 27281
ـ همانجا28
ـ جالب توجه است كه نمایندگان ایران در شش كنگره اول كمینترن گرایش انتقادي به خط غالب29
بودند .این امر نه تنها دال بر استقال رأي آنان میيرد بليه بیان توانایي آنان در شركت در
بحثهاي پیچیده تئوری و سیاسي كمینترن بود .مقایسهاي بین عمليرد نمایندگان حزب كمونیست
.ایران در  61سال پیش با سطح بحثهاي كمونیستهاي امروزي كشورمان قابل تأسف است
30- Helene Carrered Encausse and Stuart R. Schrom. Marxism and Asia,
Pengin Press: Baltimore. 1965.

ـ جوزف استالین مسایل لنینیسم ،چاپ پين صفحه 3111.11
ـ تجزیه و تحلیل سوگندنامه استالین بر مزار لنین روان شوونیستي روسي را در لفافه غرور32
برانگیخته شده ی ملت "عقب مانده" (دهقاني) براي مطرح كردن خود به عنوان ی قدرت در
عرصه جهاني به نمایش میگذارد .استالین به عنوان ی رهبر فرهمند بیان آمال و آرزوها و
.غرور زنده شده پوپولیستهاي روسي است
ـ مزدك ،اسناد تاریخي جنبش كارگري سوسیال دموكراسي و كمونیستي ایران ،جلد اول چاپ33
.دوم صفحه82 ،
.ـ مزدك ،جلد اول ،صفحه 3482
.ـ مزدك ،جلد اول ،صفحه 3571
.ـ مزدك ،جلد اول ،صفحه 3671
.ـ مزدك ،جلد اول ،صفحه 61ـ 3711
ـ تروتسيي حتي در نامهاي مورخ  1ژوئن  1121در این رابطه مینویسد" :در سیاست بریتانیا38
به به هیچ وجه یگانگي مطلق دیده نمیشود .و ما ظاهرا مي
ًا
توانیم پیدایش این یگانگي نظر را
تعویق بیاندازیم .از این نتیجه میشود كه انقاب سویتي در شرق اكنون براي ما عمدتا به منزله ی
ًا
.وسیله اصلي معامله دیپلماتی با انگلستان امتیازآور است" .مزدك ،جلد چهارم ،صفحه 27
ـ مزدك ،جلد یيم ،صفحه 3972.
.ـ مزدك ،جلد یيم ،صفحه 4071
.ـ اي .اچ ،كار ،1187 ،صفحه 41611
42- Rezun Miron. The Soviet Union and Iran, S. and N. International
Publishers BV: Geneve. 1981. P. 18.
ـ در چند سال اخیر دولت شوروي تاش نموده است كه با انتشار مطالبي در رابطه با43
سیاستهاي كمینترن در شرق به انتقاداتي كه در سطح جهان بدین سیاستها گردیده است پاسخي
)...گفته و پایههاي تئوری بحثهاي امروزي اتحاد شوروي را (راه رشد ـ دموكراسي تودهاي و
و )" (The Comintern and the Eastتقویت نماید .دو جلد كتاب ه نامهاي "كمینترن و شرق
كمینترن و شرق نقدي بر نقد"
)(The Comintern and the East. A Critique of Critique
حدود هزار صفحه با كم زبدهترین آكادمیسینهاي روسي به چاپ رسیده است نویسندگان این
نوشته سعي نمودهاند كه با هزار فریب و نیرنگ سیاسي ثابت كنند كه تنها راه ممين در شرق
همان خط غالب بر كمینترن بوده است .جالب اینجا است كه آكادمیسینهاي روسي نیز مانند حزب12
توده (و چپ مدعي مبارزه بر علیه حزب توده) سعي دارد كه سلطانزاده را عنصري چپنما كه
نظرات "انحرافي" داشته است معرفي كند .و حیدرخان را نماینده گرایش متعادل و انقابي در
حزب كمونیست ایران بشناساند .تقسیم كار جالبي است استالین اقدام به از بین بردن فیزیيي رفیق
سلطانزاده كرد ،و امروز نیز نویسندگان شوروي با تحریف بحثها و نظرات او دست به ترور
.شخصیت او به عنوان ی كمونیست میزنند
ًا " شوروي به غیر از دو كتاب یاد شده اخیرا
آكادمي اتحاد " اقدام به انتشار نشریهاي به نام
مطالعات شرقي در اتحاد شوروي" كرده است .تا آنجا كه از مطالعه  1شماره اول این نشریه"
میتوان درك كرد این نشریه به عنوان وسیلهاي براي تئوریزه نمودن سیاست خارجي شوروي در
رابطه با كشورهاي "جهان سوم" به چاپ میرسد .بحثهاي این نشریه نیز مانند دو كتاب ذكر شده
بیشتر تئوری بوده و با دیگر نوشتهها و نشریات منتشره توسط اتحاد شوروي به محتوایي تبلیغاتي
فدائیان اكثریت یيي از كتابهاي مذكور را در ایران
ًا
و تهییجي دارند كاما ا متفاوتاند (ظاهرا
ترجمه نموده است) .قصد داریم اگر مجال یابیم در مقالهاي جداگانه به بحث درباره دو كتاب
.مذكور بپردازیم
.ـ مزدك ،جلد ششم ،صفحه 4472
ـ سلطانزاده در جریان ترورهاي معروف دوران استالین همراه هزاران كمونیست دیگر به قتل45
رسید ( )1127براي اطاع بیشتر به مقدمه آثار سلطانزاده ( )1به كوشش حيمت ،شاكري،

.كشاورز و گنجبخش انتشارات پادزهر  1171رجوع كنید
"از كساني كه دچار قتلهاي انجام شده دوران استالین گشته است آورده شده و از او "اعاده حیثیت
.گردیده است
.ـ رزون میرون ،1171 ،صفحه 46276
.ـ مزدك جلد ششم صفحه 47111
.ـ مزدك جلد ششم صفحه 488
.ـ مزدك جلد ششم صفحه 4921
.ـ مزدك جلد اول صفحه 5016
.ـ مزدك ،جلد ششم ،صفحه 5118
.ـ مزدك جلد ششم صفحه 5217
.ـ مزدك ،جلد ششم ،صفحه 53111
ـ هلن كررد و استوارت شروم ،1161 ،صفحه 5411 .221
.ـ هلن كرر و استوارت شروم  1161صفحه 55221
.ـ رزون میرون  1171صفحه 56278
.ـ رزون میرون 1171 ،صفحه 57271
58- Guide to the XII Plenum, ECCI, Sept. 1932, P,63.
.ـ كلودین جلد دوم  1181صفحه 59172
.ـ كلودین ،جلد دوم 1181 ،صفحه 60211
.ـ كلودین ،جلد دوم ،1181 ،صفحه 61111
در زمان شروع جنگ سرد و تشيیل كمینفرم بخود انتقاد نموده و اعام
ًا
ـ البته دیمیتریف بعدا62
.داشت كه دیيتاتوري پرولتاریا همیشه به عنوان شيل سیاسي دوران گذار باید اعمال گردد
.ـ كلودین ،جلد دوم 1181 ،صفحه 63161
.ـ كلودین ،جلد دوم ،صفحه 64162
ـ * تعریف استالین از نیروهاي مولده آنرا تقریبا به ابزار تولید و تينولوژي تقلیل مي
دهد .نقش عامل انساني (كار ا
ًا شود .انسان) و دانش سازماندهي فرآیند كار كاما نادیده گرفته مي
ـ * در تنظیم این مقاله از تحقیقات م .آتیه عضو هیئت تحریریه "نظم نوین" بهره گرفته شده است.
........
فرمان دولتی بر روی پارچه

انترناسيونال کمونيستی (کمينترن) در مسکو در  81ژوئيه  8211فرمانی صادر کرد
که طبق آن حزب کمونيست چين بايد از شانگهای به کانتون منتقل میشد .هدف از اين
اقدام تشويق همکاری با انقالبیهای "بورژوای" جنوب بود که بعدها به کومينتانگ
فرمان ،ژوئيه 8211
تبديل شد .اين اوکاز (فرمان) که روی تکه پارچهای نوشته شده و در لباس نماينده
کمينترن ،هنک سنيوليت ،با نام مستعار فيليپ و مارينگ ( )8111 – 8291مخفی شده
بود ،بايد از مسير سيبری به چين برده میشد .کمونيستهای چين از تمام جنبهها در برابر وی پاسخگو بودند .از ژوئيه
 8211حزب کمونيست چين رسما ً عضو کمينترن بود و کمينترن تصميم گرفته بود که چين هنوز آماده برقراری
کمونيسم نيست.
منبع :انستيتوی بينالمللی تاريخ اجتماعی  -آمستردام
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