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  پیشگفتار:

سال بر 70یکی از مکاتب فلسفی غیرالهی که توانست حدود 

ظلم  نیمی از اروپا حکومت کند کمونیسم بود، مکتبی که از

میالدی بهترین  30و  20کایزرها و تزارهای دهه ، پادشاهان 

استفاده را نمود و از طبقه کارگر و کشاورز که نام پرولتاریا بر 

نهاده بود و در فشار بسیار زیاد بودند بعنوان لشگر پیاده و انبوه این مکتب فلسفی  هاآن

را به شرق اروپا  تا شروع و ه تزارییروسو خیلی زود توانستند ازاستفاده نمود سیاسی 

 ند.سیطره خود درآور

ای زد و ناخواسته طبقههایی که قدرت پلیسی و امنیتی در آن حرف اول را میحکومت

 د.نمایبه جهان معرفی ن را کارگرطبقه دیکتاتوران ولی این بار با نام  ازجدید 

 زمین نه واقتصاد اشتراکی موجود در این کشورها علیرغم اینکه هیچ فردی را بدون خا

مردم که  برای پیشرفت راهی را نیز ولی هیچ ،گذاشتنمیحقوق  حداقل کشاورزی و

ه در د به آیندو در حقیقت امی کردباز نمیان و کشاورزانی برای حکومت بودند، کارگر

 کشورهای کمونیستی به صفر می رسید .

از لتاریا آغمیالدی که آرام آرام صدای مردم در اعتراض به حکومت پرو90در اوایل دهه 

ساله  40رد نظامی این کارزار شد و جنگ س داری هم واردسرمایه دنیای شده بود

 ب وارد عرصه سیاسی گردید.رشرق و غ جهان

دی ماه  11باید بصورت جدی به آن پرداخت نامه  در این جزوه موضوع مهمی که

م، امام خمینی)ره( به گورباچف ریاست جمهوری شوروی 1989یعنی اول ژانویه  1367
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یست شوروی بود و در آن دوره بر نصف اروپا بود، گورباچف که آنروز دبیرکل حزب کمون

که چند ماه از  کرد که رهبر اسالمی ایرانور نمیکرد هرگز باحکمرانی غیرمستقیم می

 ای را برای او بنویسد.جنگ بزرگ خود خارج شده است چنین نامه

 در این نامه این چنین نوشت: امام خمینی)ره(

ر دکه از این پس کمونیسم را باید  قای گورباچف برای همه روشن استجناب آ» 

های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چرا که مکتبی است مادی و با مادیت موزه

ترین درد جامعه بشری توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت، که اساسینمی

 «.آورددر غرب و شرق است به در

بینی یشپدر بهت فرو برده بود،  این نامه که تمام رهبران سیاسی و مذهبی جهان را

 بر آن صحه گذاشت. ،سال بعد کمونیسم نابود شده در جهان 3عظیمی بود که 

 رد.ی گذارا پیش روی خوانندگان مونیسم مجزوه پیوست نگاهی گذرا به تولد تا مرگ ک

 

 سید احمد نبوی

 دبیر کل حزب همدلی مردم تهران)همت(
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  آشنایی با واژه کمونیسم:

 به( مشترک معنی به Communis التینی واژه از) کمونیسم

 قرن از که شودمی گفته اقتصادی - علمی - سیاسی جنبشی

 مارکس کارل هایاندیشه پایه بر بیشتر میالدی نوزدهم

 با خود اختالف و فاصله تعریف برای مارکس. است مطرح کمونیسم ومانیفست

 به کارگری سوسیالیستی جنبش که را عنوانی نوزدهم قرن کارگری غیر سوسیالیسم

 مالکیت حذف سیاسی جنبش این هدف .برگزیدند کمونیسم یعنی بود، داه خود

 انقالب طریق از اجتماعی طبقات برچیدن و کارمزدی لغو و کار ابزار بر خصوصی

 در و مشترک مالکیت با تا کوشدمی کار، ابزار بر عمومی مالکیت عنوان با. است کارگری

 هایطبقه فاقد اجتماعی سازمان یک دولتی مالکیت یا خصوصی مالکیت غیاب

 .کند ترسیم را اجتماعی

 کمونیسم) آنارشیسم مارکسیسم، شامل که شودمی فکری مکاتب انواع شامل کمونیسم

 اینها همه. دارند قرار هم کنار در که است سیاسی هایایدئولوژی دیگر و( آنارشیست

 نظام از جامعه فعلی نظم که گذارندمی اشتراک به را انتقادی گفتمان و تحلیل و تجزیه

 اجتماعی طبقه دو نظام این در که شود؛می حاصل داریسرمایه یعنی آن اقتصادی

 تشکیل جامعه در اکثریت و ماندن زنده برای باید که - کارگر طبقه: دارد وجود بزرگ

 به و دارد خصوصی مالکیت تولید ابزار بر که اقلیتی - دارسرمایه طبقه و - دهند

 همه ریشه طبقه دو این میان درگیری این و - کندمی اقدام کارگر طبقه استخدام

 انقالب. شد خواهد حل کارگری انقالب یک طریق از نهایت در و است جامعه مشکالت

 را تولید از وسیعی اجتماعی مالکیت خود نوبه به و داده قرار قدرت در را کارگر طبقه
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 کمونیسم سوی به جامعه تحول در اصلی عنصر تحلیل، این اساس بر که کندمی ایجاد

 .است

 به داریسرمایه تولید وضعیت از جامعه یک تبدیل برای است معتقد مارکس کارل

 یکباره به امر این و کرد طی را گذاری دوران بایستمی کمونیسم، تولید حالت

 انقالب با اپرولتاری دیکتاتوری تحقق را گذار دوران این مارکس نیست، پذیرامکان

 ساسا  ا که است معتقد چپگرا سیاسی فیلسوف فر نیک محمدرضا. نامدمی کارگری

 نه و دارد داللت کارگر طبقه هژمونی به مارکس، ادبیات در پرولتاریا دیکتاتوری معنی

 .امروزی سیاسی ادبیات در دیکتاتوری مفهوم

 تاریخ جامعه، مانند مفاهیمی همچنین و کمونیسم مبانی و اولیه اصول انگلس فدریش

 تاریخی تریالیسمما نظریه از استفاده با و مارکسیستی منظری از را اقتصادی هاینظام و

 برای ایایهپ عنوان به کتاب این از. دهدمی شرح کمونیسم اصول عنوان با کتابی در

 .استشده گرفته بهره کمونیست حزب برای دیگری مانیفست نوشتن

 قدرت شدند موفق کمونیست احزاب کوبا، و چین شوروی، همچون کشورها برخی در

 لزوما  هرچند هاآن عمل این. بیاوردند بدست چریکی جنگ و انقالب طریق از را دولتی

 اشتهاییبرد با دولتی اقتصاد از شکلی به اما نشد، منجر سوسیالیسم کامل اجرای به

 .گشت منجر جامعه و دولت اداره برای سوسیالیستی

 مطلق یسمکمون به دولتی و خصوصی داریسرمایه از گذار حالتی سوسیالیستی، نظام

 .شود پنداشته یکی آن با نباید که است

 ،1996 سال به مربوط «فاولر مدرن انگلیسی کاربرد» سوم ویرایش مطابق

""communism حرف با آن مشتقات و ""c به آنکه مگر شوند،می نوشته کوچک 
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 اشاره شودمی اداره حزب این توسط که دولتی یا حزب اعضای از یکی سیاسی، حزب

 بنابراین شود؛می نوشته بزرگ" "C حرف با Communist"" کلمه صورتاین در. کند

 (Communist ) اما کمونیسم طرفدار یعنی باشد (communist) است ممکن فرد

 .نباشد آن مشابه هایسازمان یا کمونیست حزب اعضای از یکی
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  : های عملیاتی کمونیسمشاخصه

 از قبل به که دارد طوالنی بسیار ایتاریخچه کمونیسم مفهوم

 یونان در. گرددمی بر انگلس فردریش و مارکس کارل دوران

 «طالیی عصر»  به راجع ایافسانه با کمونیسم مفهوم باستان،

 با جامعه افراد عصر این در که بود همراه هاانسان زندگی

. نداشت وجود خصوصی مالکیت مفهوم و کردندمی زندگی کامل آرامش و هماهنگی

 پردازان نظریه اعتقادات برخی و افالطون جمهوریت کتاب که کنندمی استدالل برخی

 همچنین و دارند قرار کمونیسم از حمایت راستای در اشتراکی زندگی باستان یونان

 مورد در آنچه مطابق اولیه روم کاتولیک کلیسای خصوص به و مسیحیت اولیه شعب

 نوشته کلمبیا از قبل آمریکای در متحده ایالت بومی آمریکای قبائل و حواریون اعمال

 تجربه مشترک مالکیت و اشتراکی زندگی صورت به را کمونیستی عقاید شده،

 . کردندمی

 به را ایجامعه شد، تهیه 1516 سال در که شهر آرمان نام با خود رساله در مور، توماس

 منطق اساس بر آن حاکمان و شدمی اداره مشترک مالکیت اساس بر که کشید تصویر

 در را شهر آرمان جامعه رابلیاس فرانسیس همچنین. بودند کرده انتخاب را رویه این

 میالدی، 17 قرن در. استنموده توصیف شکل همین به تولئم ابی ایافسانه کتاب

 1895 سال مقاله در برنشتاین ادوارد. شد فراگیر انگلستان در کمونیستی عقاید مجددا 

 داخلی جنگ در گروه چندین که کندمی استدالل «کمونیسم و کرامول» نام با خود

 کمونیستی عقاید دارای مشخصا  «حقیقی سرکوبگران» یا دیگرز مخصوصا  انگلستان،

 حالت بهترین در و خصمانه اغلب هاگروه این برابر در کرامول اولیور رفتار و بودند
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 18 قرن روشنفکری دوران تا خصوصی مالکیت مضمون به نسبت انتقاد .بود طرفانهبی

»  کلمه. داشتند قرار منتقدان این رأس در هیروس مانند متفکرانی و یافت ادامه

 " فرانسوی کلمه به توجه با و بارمبی گودوین توسط 1840 سال در «کمونیست

Commuisme" بحث کردن مطرح هنگام در را کلمه این بارمبی که شده اختراع 

 انقالب در کنندهشرکت هایرادیکال از بابف، گراشوس به منسوب مساوات مکتب

 در را لندن کمونیسم تبلیغ جامعه مشخصا   بارمبی. کرد معرفی کنستانت ابه و فرانسه

 اختراع انگلز توسط که ایکلمه) «شهر آرمان سوسیالیسم». کرد ریزی پایه 1841 سال

 همه دووری هنری کالود و فوریه دچار اوون، رابرت هاینوشته اساس بر ،(شد

 . کرد آوریجمع را شهر آرمان به مربوط هاینوشته

. داندمی انسان گری شکارچی وضعیت از گرفته نشأت را اولیه کمون مارکس کارل

 به جامعه هایبرابری شد، مطرح خصوصی مالکیت شدند، ساختن به قادر هاانسان وقتی

 یسمفئودال تولیدی وضعیت سپس گرفتند، شکل اجتماعی طبقات شد، تبدیل نابرابری

 که فتگر شکل کاپیتالیسم مفهوم سرمایه اولیه آوری جمع با نهایت در و گرفت شکل

 کاملت در بعدی گام است معتقد مارکس. استوابسته مرچانتیالیسم به نحوی به

 از رفرات وضعیتی به دستیابی انسان هدف بلکه نیست کمونیسم به بازگشت اجتماعی

 ادبیات از تأثیرپذیری با را نظریه این مارکس) استشدهمی تجربه اولیه کمون در آنچه

 (. استکرده مطرح هگل

 میالدی 19 قرن از کارگری حرکت حاصل است مطرح کمونیسم عنوان به امروزه آنچه

 به را کاپیتالیسم اجتماعی منتقدان خورد، رقم صنعتی انقالب زمان آن در. اروپاست در

 و کردندمی کار سخت شرایط در که تجربهبی کارگران از جدیدی طبقه ایجاد علت

 در که انگلز. داد قرار سرزنش مورد غنی و فقیر بین طبقاتی فاصله افزایش همچنین
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 در که حالی در بود، چارتیست جنبش گیریشکل شاهد کرد،می زندگی منچستر

 . بود پرولتاریا شاهد آلمان و فرانسه در مارکس زمان همین

 داشتن نگه و گرفتن بدست برای ترور و خشونت به اتکا 

 : قدرت

 هاآن. کنند خفیم را خود مقاصد و هانگرش که دانندمی خود شأن کسر هاکمونیست”

 شرایط تمامی براندازی زوربه توسط فقط هاآن اهداف که کنندمی اعالن آشکارا

 یبیانیه پایانی پاراگراف از برگرفته قول نقل این .“شودمی کسب موجود اجتماعی

 ابزاری تریناصلی و اولین خشونت،. باشدمی کمونیست حزب اصلی سند کمونیست،

 ویژگی و خصوصیت این. آورد دستبه را قدرت آن یوسیلهبه کمونیست حزب که است

 .است شده منتقل تولدشان زمان همان از حزب بعدی اشکال تمام به شخصیتی،

. دش تأسیس مارکس کارل مرگ از پس هاسال دنیا کمونیست حزب اولین حقیقت در

 روسی تماما  کمونیست حزب, ”1917 سال در “اکتبر انقالب” از پس سال یک

( شد فمعرو “شوروی جماهیر اتحاد کمونیست حزب” عنوانبه بعدها)“ (بلشویک)

 از و شد شینا “طبقاتی دشمنان” علیه خشونت از استفاده از حزب این. آمد وجودبه

 سازیپاک طول در. یافت ابقا عادی شهروندان و حزب اعضاء علیه خشونت طریق

 رکشتا به شوروی جماهیر اتحاد کمونیست حزب ،1930 یدهه در استالین حکومت

 نظرات شدیم تصور که هاییآن و خائن و جاسوس اصطالحبه میلیون 20 از بیش

 .زد دست باشند داشته متفاوتی
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 1954 سال در ب  گ   کا به موسوم روسیه، دولت امنیت کمیته

 جدال و جنگ مفهوم به که است شمشیری آن نماد. شد تأسیس

 .است شورش تداوم بیانگر شمشیر این حفاظ و است؛

 در شوروی کمونیست حزب از ایشاخه عنوانبه ابتدا در( چکح) چین کمونیست حزب

 را کشتار حس طبیعتا  روازاین. کرد شروع “کمونیستی انترناسیونال[ سازمان] سومین”

 بین چین تانگکومین و کمونیست بین داخلی جنگ اولین طول در. برد ارث به

 میلیون 10 به نفر میلیون 20 از شیجیانگ استان جمعیت ،1936 و 1927 هایسال

 توسط تواندمی خشونت از چکح یاستفاده توسط آمده باربه خسارت. یافت کاهش نفر

 .شود دیده تنهایی به جریانات این

 ناپذیراجتناب سیاسی قدرت آوردن دستبه هنگام خشونت از استفاده است ممکن

 ویژهبه, است نبوده باشد کشتن مشتاق قدراین که چکح همانند رژیمی هرگز اما باشد،

 شدگانکشته تعداد ،1949 سال از. است این از غیر شرایط که صلح دوران طی در
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 بین هایجنگ درطول شدگانکشته کل تعداد از تربیش چکح هایخشونت توسط

 .است بوده 1949 تا 1921 هایسال

 حزب. است اجتماعی سمداروینی ،برندمی کاربه هاکمونیست که هاییتئوری از یکی

 تاریخ و انسانی روابط با ارتباط در را داروین ی“هاگونه بین رقابت” یفرضیه کمونیست

 یتوسعه برای وبرندهجل نیروی تنها طبقاتی جدال که دارد اعتقاد .گیردمی کاربه ،بشر

 برای ابزاری ،شد کمونیست حزب “اعتقاد” نخستین جدال بنابراین،. است اجتماعی

 اصلح بقای منطق این سادگیبه مائو مشهور بیانات. سیاسی کنترل داشتننگه و کسب

 است؟ پذیرامکان جدال بدون چگونه نفر، میلیون 800 وجود با”:  کندمی آشکار را

 هایخمر” از آن حمایت خشونت، از کمونیست حزب یاستفاده از خوبی بسیار ینمونه

 اکثریت شامل کامبوج جمعیت چهارمیک سرخ، هایخمر دوران در. است “کامبوج سرخ

 در المللیبین یجامعه راه سد هم هنوز چین. شدند کشته ،چینی نژادهای و مهاجران

 چکح یکارانهجنایت نقش ترتیب بدین تا شودمی سرخ هایخمر کشیدن محاکمه به

 .داردنگه مخفی عام قتل در را

 هایرژیم و دنیا بیانقال مسلح نیروهای ترینوحشیانه با نزدیکی هایارتباط چکح

 اندونزی، رد کمونیستی احزاب شامل مسئله این سرخ، هایخمر بر عالوه. دارد مستبد

 تحمای تحت آنها یهمه که شودمی نیز نپال و الئوس میانمار، ویتنام، مالزی، فیلیپین،

 از برخی د؛هستن چینی کمونیستی، احزاب این رهبران از بسیاری. شدند تأسیس چکح

 .شوندمی پنهان چین در هنوز امروز تا هاآن

 و “جنوبی یآمریکا درخشان راه” از عبارتند مائوئستی یبرپایه کمونیستی احزاب سایر

 .است شده محکوم جهانی یجامعه توسط هاآن فجایع که ژاپن، “سرخ ارتش”
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 را معیتج میلیون 800 توانمی چگونه“:  مائو از معروفی قول نقل

 ”کرد؟ اداره ستیز و جنگ بدون

 هر” باید یفرهنگ انقالب که است این است مشهور مشابها  که مائو بیانات از دیگر یکی

 برای چکح یبرا مهمی ابزار قدرت مکرر کارگیریبه. شود اجرا “سال هشت یا هفت

 حشتو و رعب ایجاد زور از استفاده هدف. باشدمی چین در حکومتش داشتن نگه

 مردم که طوریبه کرد خدمت وحشت و رعب تمرین عنوانبه جنبشی و جدال هر. است

 کنترل تحت تدریجبه و نهادند گردن وحشت و رعب به ،افتاد لرزه به شانقلب چین

 .شدند گرفته بردگی به چکح

 تروریسم تمرین. است شده متمدن و آزاد جهان اصلی دشمن تروریسم ،امروز

 دوامش ،بوده وسیع ایگستره در ،حکومت تجهیزات برکت به ،چکح آمیزخشونت

 این نباید ما یکم و بیست قرن در امروز. است بوده ترنابودکننده نتایجش و ترطوالنی

 سرنوشت در قطعا  آن زیرا ؛کنیم فراموش را کمونیست حزب یشدهبرده ارث به ویژگی

 .کرد خواهد ایفا را حساس بسیار نقشی آینده در زمانی چ،کح
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 خشونت توجیه برای دروغ از استفاده 

 مورد شودمی استفاده رژیم یک در که خشونتی یدرجه توسط تواندمی تمدن سطح

 کاراآش کمونیستی هایرژیم ،خشونت از استفاده به توسل با. گیرد قرار سنجش

 حزب ،متأسفانه. گذاشتند نمایش به بشریت تمدن در بزرگی قهقرایی یمرحله

 برای ناپذیراجتناب و اساسی ابزاری خشونت بودند معتقد که کسانی توسط کمونیست

 .است دهش گرفته نظر در گراییپیشرفت عنوان به ،باشدمی جامعه یتوسعه

 و نیرنگ یماهرانه و مانندبی کارگیریبه عنوان به بایستیمی خشونت پذیرش این

 چکح از دیگری موروثی ویژگی که شود نگریسته کمونیست حزب توسط دروغ

 .باشدمی

. کردیمیم فکر محبوب کشوری عنوان به متحده ایاالت یدرباره ما ،جوانی دوران از”

 را ینچ نه هرگز متحده ایاالت که است حقیقت این خاطر به مسئله این که معتقدیم

 مردم ،کهاین تربنیادی طوربه. است زده چین به ایحمله هیچ به دست نه ،کرده اشغال

 از خوبی رداشتب متحده ایاالت مردم بودن فکرروشن و دمکراتیک ویژگی خاطربه چین

 “.دارند آن

 4 در دیلی هواشین چ،کح رسمی یروزنامه در شده چاپ ایسرمقاله از گزیده این

 سربازان با جدال برای را سربازانش چکح ،بعد سال سه تنها. باشدمی 1947 جوالی

 امپریالیسهای ترینشیطانی عنوان به را هاامریکایی و فرستاد کره شمال به امریکایی

 از بیش که سرمقاله این خواندن از چین کشور چینی فرد هر. کشید تصویر به جهان

 نظیر عباراتی که را انتشاراتی تمامی چکح. شودمی متحیر شده نوشته پیش سال 50
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 را شده بازنویسی هاینسخه و کرده اعالم ممنوع کنند قول نقل را اخیر سطر چند

 .است کرده منتشر
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 کمونیست حزب مانیفست

 «!شوید متحد جهان پرولتارهاى»

 

 اول فصل-1

 [  1پرولتارها ] و بورژواها -1-1

 .است تىطبقا مبارزه تاریخ [2]داشته وجود کنون تا که هایىجامعه کلیه تاریخ

 ستمگر الصهخ شاگرد و [3]استادکار سرف، و مالک پلبین، و پاتریسین بنده، و آزاد مرد

 گاه و هانن گاه بالانقطاع، اى مبارزه به و بوده دائمى تضاد در یکدیگر با ستمکش و

 فناى به یا و جامعه سراسر سازمان انقالبى تحول به یا بار هر که اىمبارزه آشکار،

 .اندزده دست میگردید، ختم متخاصم طبقات مشترک

 نوفص به جامعه کامل تقسیم شاهد ما جا همه در تقریبا تاریخ، ادوار نخستین در

 به ما قدیم مر در. هستیم اجتماعى گوناگون مقامات از گوناگونى بندىدرجه یا مختلف

 ،واسالها فئودال، ابانارب به وسطى، قرون در و بردگان ها،پلبین ها،شوالیه پاتریسینها،

 طبقات این همه در تقریبا ضمن در و میکنیم برخورد هاس رف و شاگردان استادکاران،

 .دارد وجود خاصى بندىدرجه نیز
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 طبقاتى ضادت آمده، بیرون فئودال یافته زوال جامعه درون از که بورژوازى، نوین جامعه

 نوین شکالا و ستم و جور نوین شرایط نوین، طبقات تنها بلکه است، نبرده میان از را

 .است ساخته کهن شرایط و اشکال جانشین را مبارزه

 بقاتىط تضاد که است مشخصه صفت این داراى بورژوازى، دوران یعنى ما، دوران ولى

 دو هب متخاصم، بزرگ اردوگاه دو به پیش از بیش جامعه سراسر: است کرده ساده را

 و بورژوازى :میشود تقسیم اندایستاده یکدیگر برابر در مستقیما که بزرگ طبقه

 .پرولتاریا

 صنف این از آمدند؛ پدید شهرها نخستین آزاد اهالى وسطى قرون س رفهاى از

 .یافتند نما و نشو بورژوازى عناصر نخستین آزاد شهرنشینان

 زمینه ود،ب ارتقاء حال در که بورژوازى، براى آفریقا، دور دریایى راه و آمریکا کشف

 مستعمرات، اب مبادله آمریکا، استعمار و چین و شرقى هند بازار. آورد بوجود اىتازه

 چنان ایعصن و دریانوردى و بازرگانى به عموم، بطور کاالها و مبادله وسائل افزایش

 جامعه بىانقال عناصر سریع تکامل سانبدین و بود سابقهبی زمان آن تا که داد تکانى

 .گردید موجب بود، سقوط و انحطاط حال در که را فئودال

 جدید ازارهاىب موازاته ب که را، تقاضا دیگر اکنون تولید صنفى یا فئودالى پیشین شیوه

 تاداناس. گرفت یدى صنایع را آن جاى کند، تکافو توانستنمی بود، افزایش کار در

 اىفهحر سازمانهاى بین کار تقسیم شدند؛ رانده صنعتى متوسط صنف بوسیله کارگاه

 داگانهج کارگاههاى از یک هر در کار تقسیم به را خود جاى و رفت میان از گوناگون

 .داد
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 هم یدى صناعت. بود افزایش حال در پیوسته تقاضا و رشد حال در دائما بازارها اما

 ایجاد نقالبىا صنعتى تولید در ماشین و بخار آنگاه. آمدبرنمی آن تکافوى عهده از دیگر

 ار صنعتى متوسط صنف جاى و گرفت را یدى صناعت جاى جدید بزرگ صنایع. کردند

 .رفتندگ نوین بورژواهاى یعنى صنعتى، کامل لشگرهاى سرکردگان صنعتى، میلیونرهاى

. آورد بوجود بود، کرده چینى زمینه را آن آمریکا کشف که را، جهانى بازار بزرگ، صنایع

 این. داد اىالعادهفوق بسط خشکى راه از ارتباط و دریانوردى و تجارت به جهانى بازار

 و رانىشتىک و صنایع که نسبتى همان به و کرد تأثیر صنایع توسعه در خود نوبههب امر

 خویش هاىسرمایه بر و پذیرفتمی تکامل و رشد نیز بورژوازى یافت،می بسط آهن راه

 .میراند عقب به بودند وسطى قرون بازماندگان که را طبقاتى همه و افزودمی

 تکامل جریان یک محصول خود نوین بورژوازى که کنیممی مشاهده ترتیب بدین

 .است مبادله و تولید شیوه در تحوالت رشته یک و طوالنى

. داشت ىپ از را [4]اىهمربوط سیاسى کامیابى بورژوازى، تکامل مراحل این از یک هر

 رتبصو [5] کمون در بود ستمکش صنفى فئودال اربابان تسلط هنگام که بورژوازى

 در و بود ىشهر مستقل جمهورى - اینجا در آمد، در خویش بر حاکم و مسلح جمعیتى

 صناعت دوره در سپس و[6] پرداختمی مالیات سلطنت به که "سومى صنف" - آنجا

 سىاسا پایه کلى بطور و گردید اشرافیت حریف مطلقه یا صنفى سلطنتهاى در یدى

 در هانى،ج بازار و بزرگ صنایع استقرار از پس سرانجام و گرفت، قرار بزرگ سلطنتهاى

 لتىدو قدرت. آورد بدست بفرد منحصر سیاسى سلطه خویش براى نوین انتخابى دولت

 .مایدمین اداره را بورژوازى طبقه همه مشترک امور که است اىکمیته فقط نوین

 .است نموده ایفا انقالبى العاده فوق نقش تاریخ در بورژوازى
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 بر را تىاحساسا و پدرشاهى فئودالى مناسبات کلیه رسید، بقدرت که جا هر بورژوازى،

 یشخو "طبیعى مخدومین" به را انسان که را فئودالى رنگارنگ پیوندهاى. زد هم

 نفع دپیون جز دیگرى، پیوند آدمیان بین و گسست هم از بیرحمانه ساخت،می وابسته

 و جوش و مذهبى جذبه مقدس هیجان. نگذاشت باقى عاطفه بى "نقدینه" و صرف

 حسابگریهاى زده یخ ىآبها در را نظرانهتنگ احساساتى شیوه و مآبانهشوالیه خروش

 بدل اىمبادله ارزش به را انسان شخصى قابلیت وى. ساخت غرق خویش خودپرستانه

 آزادى تنها آمده، بکف استحقاق روى از یا شده عطا بیشمار آزادیهاى بجاى و ساخت

 پرده در که استثمارى بجاى کلمه، یک در و ساخت برقرار را تجارت وجدان از عارى

 م،شر از خالى آشکار، استثمار بود، مستور و پیچیده سیاسى و مذهبى پندارهاى

 .گردانید رایج را اىسنگدالنه و مستقیم

 زاهدانه خوفى اب بدانها و داشتند حرمتى هنگام این تا که را فعالیتهایى انواع بورژوازى

 و شاعر و کشیش و دادرس و پزشک. کرد محروم خویش مقدس هاله از نگریستند،می

 .ساخت مبدل خوار جیره مزدوران به را دانشمند

 به را آن و درید هم از را خانوادگى مناسبات احساساتى و آمیز عاطفه پوشش بورژوازى

 .نمود تبدیل پولى صرفا مناسبات

 هاىنمایىقدرت برازنده مکمل آسایى،تن و لختى چگونه که ساخت آشکار بورژوازى

 حد بدین تا مرتجعین که نمایىقدرت همان بود، وسطائى قرون آمیز خشونت

 ایجاد مستعد آدمى فعالیت که داد نشان بار نخستین براى وى. هستند اشستاینده

 رم آب هاىلوله و مصر اهرام از غیر کلى به که آورد، پدید هنر از عجایبى و چیزهاست
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 و اقوام مهاجرتهاى از بالمَرّه که داد انجام هایىلشگرکشى است؛ گـُتى کاتدرالهاى و

 .است متمایز صلیبى محاربات و قبایل

 کردن نقالبىا بدون بنابراین و تولید افزارهاى در دائمى تحوالت ایجاد بدون بورژوازى،

 و. شدبا داشته وجود نمیتواند اجتماعى، مناسبات مجموع همچنین و تولید مناسبات

 ارىنگاهد از عبارت سابق، صنعتى طبقات کلیه وجود شرط اولین عکس بر آنکه حال

 و اوضاع کلیه طاعانق بال تزلزل تولید، در الینقطع تحوالت. بود تولید کهنه طرز تغییر بال

 کلیه از را بورژوازى دوران... همیشگى جنبش و دائمى اطمینان عدم و اجتماعى احوال

 و راتتصو آن همه با زده، زنگ و خشکیده مناسبات کلیه. سازدمی مشخص سابق ادوار

 که آنچه و گردند،می محو داشتند، خویش التزام در که سالى کهن و مقدس نظریات

 از تاس مقدس که آنچه. است شده کهنه بگیرد جانى آنکه از پیش شده، ساخته تازه

 ابطرو و زندگى وضع به میشوند ناگزیر انسانها سرانجام و میشود عارى خود قدس

 .بنگرند هشیار دیدگانى با خویش متقابله

 کره جاى همه به را بوروژازى خود، کاالهاى فروش براى التوسعهدائم بازار یک به نیاز

 برقرار هرابط جا همه با و شود ساکن جا همه کند، رسوخ باید جا همه. کشاندمی زمین

 .سازد

 جهان جنبه کشورها همه مصرف و تولید به جهانى بازار از کشىبهره طریق از بورژوازى

. کشید بیرون ملى قالب از را صنایع مرتجعین، فراوان اسف و آه رغم على و داد وطنى

. است رفتن بین از حال در نیز روز هر و رفته میان از ملى سالخورده صنایع هاىرشته

 حیاتى امرى متمدن ملل کلیه براى رواجشان که صنایع نوین هاىرشته را آنها جاى

 از بلکه نیست، کشور درون در دیگر خامش مواد که هایىرشته - گیرد،می است
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 در نه هایشکارخانه محصول که هایىرشته شود،می فراهم زمین کره مناطق دورترین

 با که سابق، نیازمندیهاى بجاى. رسدمی مصرف به دنیا همه در بلکه معین، کشور

 براى که کندمی بروز نوین حوایج اینک گردید،می ارضاء محلى صنعتى محصوالت

 جویىعـُزلَت جاى. است الزم گوناگون اقالیم و دست دور ممالک محصول آنها ارضاء

 همه ارتباط و آمد و رفت را خودى تولیدى محصوالت به اکتفاء و کهن محلى و ملى

 نیز معنویات تولید مورد در وضع. گیردمی یکدیگر با ملل جانبه همه وابستگى و جانبه

 م لک به جداگانه ملل معنوى فعالیت ثمرات. است مادیات تولید مورد در وضع همانند

 از و محال پیش از بیش ملى محدودیت و جانبه یک شیوه. گرددمی مبدل مشترکى

 .شودمی ساخته جهانى ادبیات یک محلى و ملى گوناگون ادبیات

 اندازه و دح بى تسهیل طریق از و تولید ابزارهاى کلیه سریع تکمیل طریق از بورژوازى،

 ارزان بهاى. کشاندمی تمدن سوى به را ملل ترینوحشى حتى و همه ارتباط، وسائل

 در را ینچ دیوارهاى گونه هر آن با که است سنگینى توپخانه همان بورژوازى، کاالهاى

 تسلیم به ادارو را بیگانگان به نسبت وحشیان هاىکینه ترینلجوجانه و کوبدمی هم

 را بورژوازى دتولی شیوه شوند نابود نخواهند اگر که کندمی ناگزیر را ملتها وى. سازدمی

 آنها که عنىم بدین دهند رواج خود نزد دارد نام تمدن اصطالح به که را آنچه و بپذیرند

 .آفریندمی خویش همانند و همشکل جهانى آنکه خالصه. شوند بورژوا نیز

 نفوس تعداد بر آورد، بوجود کالن شهرهاى. ساخت شهر سیادت تابع را ده بورژوازى

 از را اهالى از مهمى بخش بدینسان و افزود شگرفى بمیزان ده نفوس به نسبت شهر

 ساخت، شهر سیادت تابع را ده که شیوه همان به. کشید بیرون ده زندگى بالهت

 فالحت ملتهاى و متمدن کشورهاى وابسته نیز را وحشى نیمه و وحشى کشورهاى

 .نمود باختر وابسته را خاور و بورژوا ملل وابسته را پیشه
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. سازدمی مرتفع را نفوس و مالکیت و تولید وسائل پراکندگى از پیش از بیش بورژوازى

 دست رد را مالکیت و نموده متراکم را تولید وسائل است، ساخته مجمتع را نفوس وى

. است سیاسى تمرکز وضع این قهرى نتیجه. است بخشیده تمرکز کمى عده

 و قوانین و منافع داراى و داشتند اتحادى روابط خود بین تنها که مستقل شهرستانهاى

 واحد گزارى قانون واحد، ملت یک بصورت بودند، مختلف گمرکى و مقررات و حکومتها

 .درآمدند واحد گمرکى مرزهاى و واحد طبقاتى ملى منافع و

 نیروهاى آنچنان خود، طبقاتى سیادت سال صد از کمتر مدت عرض در بورژوازى

 ههم که است چیزى آن از باالتر عظمت و کمیّت لحاظ از که آورد پدید تولیدى

 بکار شینى،ما تولید طبیعت، قواى ساختن رام. اندآورده بوجود جمعا گذشته نسلهاى

 اختنس مزروع برقى، تلگراف آهن، راه کشتیرانى، کشاورزى، و صنایع در شیمى بردن

 از هایىتوده پیدایش رودها، کردن کشتیرانى قابل جهان، بخشهاى از سلسله یک

 ستندمیتوان گذشته اعصار از یک کدام... میجوشند زمین اعماق از گویى که جمعیت

 !است مکنون تولیدى نیروى چنین یک اجتماعى کار بطن در که بزنند حدس

 استقرار آن یادبن بر بورژوازى که اىمبادله و تولید وسائل که کردیم مشاهده سان بدین

 و تولید وسائل این رشد از معینى مرحله در. بود شده ایجاد فئودال جامعه در یافت،

 یعنى یرفتپذ انجام فئودالى جامعه مبادله و تولید آن داخل در که مناسباتى مبادله،

 دیگر لکیت،ما فئودالى مناسبات دیگر، بعبارت یا و صنایع، و کشاورزى فئودالى سازمان

 هآنک جاى به و دادند، دست از بودند یافته رشد که اىمولده نیروهاى با را خود مطابقت

 را آنها یستىمیبا. گردیدند مبدل آن پابند به و شدند آن راه سد دهند پیشرفت را تولید

 .شدند هم خُرد و کرد خُرد
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 و اقتصادى تسلط همراه آن، با متناسب سیاسى و اجتماعى سازمان و آزاد رقابت

 .شد آنها جانشین بورژوازى طبقه سیاسى

 با ژوازى،بور نوین جامعه. پذیردمی انجام ما دیدگان برابر در نیز جریان همین نظیر

 گویى که اىجامعه آن، مالکیت بورژوازى مناسبات با و مبادله و تولید بورژوازى روابط

 بیهش اکنون است، آورده بوجود را مبادله و تولید نیرومند وسائل چنین آسا سحر

 افسون با که االرضى تحت قواى آن کردن رام و اداره عهده از خود که است جادوگرى

 و نایعص تاریخ که است سال ده چند یک دیگر حال. آیدنمی بر است نموده احضار خود

 اسباتمن آن ضد بر معاصر مولده نیروهاى طغیان تاریخ از عبارتست تنها بازرگانى

 ىتجارت بحرانهاى به است کافى. اوست سلطه و بورژوازى هستى شرط که مالکیتى

 تمام هستى تهدیدآمیزتر همواره نحوى به و خویش ادوارى تکرار با که کنیم اشاره

 . دهندمی قرار فنا معرض در را بورژوازى جامعه

 بلکه شده، ساخته کاالهاى از هنگفتى بخش تنها نه بار هر تجارتى بحران مواقع در

 بیمارى یک بحرانها هنگام. گرددمی نابود نیز اندآمده بوجود که اىمولده نیروهاى حتى

 بنظر نامعقول گذشته اعصار مردم براى آن تصور که شودمی پیدید اجتماعى همگانى

 و گرددمی باز قهقرا به ناگهان جامعه. است تولید اضافه همگانى بیمارى آن و رسید،می

 از را او خانمانسوزى عمومى جنگ و غال و قحط گویى شود،می دچار بربریت بحال بغتتا

. است شده نابود بازرگانى و صنایع که پندارى است؛ ساخته محروم زندگى وسائل همه

 صنایع حد از بیش زندگى وسائل حد از بیش تمدن، حد از بیش جامعه آنکه براى چرا؟

 بکار دیگر اوست، اختیار در که اىمولده نیروهاى. دارد خویش اختیار در بازرگانى و

 نیروها آن برعکس، خورد؛نمی مالکیت بورژوازى مناسبات و[ 7]بورژوازى تمدن تکامل

 مانع را آنها نماى و نشو بورژوازى، مناسبات و اندشده عظیم بسى مناسبات این براى
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 آغاز را سدها و موانع این تمام شکستن هم در مولده نیروهاى که هنگامى و گردد؛می

 هستى و نمایندمی اختالل و پریشانى دچار را بورژوازى جامعه سراسر آنگاه کنند،می

 آن از بیش بورژوازى مناسبات دایره. سازندمی خطر دستخوش را بورژوازى مالکیت

 چه از. بگنجاند خویش در اوست خود آفریده که را ثروتى بتواند که است شده تنگ

 و تمام هاىتوده اجبارى محو بوسیله طرفى از میکند؟ دفع را بحران بورژوازى طریقى

 کشىبهره و تازه بازارهاى تسخیر بوسیله دیگر طرف از و مولده نیروهاى از کمالى

 و وسیعتر بحرانهاى که راه این از راه؟ چه از باالخره و. کهنه بازارهاى از بیشترى

 .کاهدمی نیز آنها از جلوگیرى وسائل از و میکند آماده را ترىمخرب

 رژوازىبو خود ضد بر اکنون ساخت، واژگون را فئودالیسم آن با بورژوازى که سالحى

 .است متوجه

 را دمىمر بلکه ساخت، خواهد هالکش که کرد حدادى را سالحى تنها نه بورژوازى ولى

 نیز را ارهاپرولت یا نوین کارگران یعنى نمود، خواهند متوجه او بسوى را سالح این که

 .آورد بوجود

 کارگر طبقه یعنى پرولتاریا، پذیرد،می رشد سرمایه، یعنى بورژوازى، که نسبتى همان به

 آورند دستب کارى که کنند زندگى توانندمی زمانى تنها اینان. یابدمی رشد نیز معاصر

 ینا. بیافزاید سرمایه بر کارشان که آورند بدست کارى میتوانند هنگامى فقط و

 کاالى ره مانند هستند کاالئى رسانند، بفروش را خود فرد فرد مجبورند که کارگران،

 .بازارند نوسانات و رقابت حوادث کلیه دستخوش نیز جهت بهمین و دیگر،

 خود مستقالنه جنبه گونه هر پرولتاریا کار کار، تقسیم و ماشین استعمال توسعه اثر بر

 زائده به کارگر. است رفته بین از کارگر براى نیز کار لطف نتیجه در و داده دست از را
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 را هایىشیوه ترینیکنواخت و ترینساده فقط وى از و گرددمی مبدل ماشین ساده

 کارگر براى که مصارفى جهت بدین. شودمی فراگرفته همه از ترآسان که خواهندمی

 بقاء و خودش حفظ براى که معیشتى وسائل تهیه به گرددمی منحصر تنها شودمی

 تولید مصارف با مساوى ،[8]کار آنجمله از و کاال، یک بهاى و. است ضرورى نسلش

 مزد نیز نسبت همان به شود،می افزوده کار نامطبوعى بر که نسبت همان به. آنست

 تقسیم و ماشین استعمال که نسبت همان به باالتر؛ هم این از حتى. پذیردمی کاهش

 بحساب خواه گردد،می افزوده کار کمیّت بر نیز نسبت همان به یابد،می توسعه کار

 زمان مدت یک در الزم کار [ 9]کمیّت افزایش نتیجه در خواه و کار ساعات ازدیاد

 .غیره و ماشین حرکت تسریع نتیجه در یا و معین

 مبدل داریهسرما بزرگ کارخانه به را پاتریارکال استادکار کوچک کارگاه معاصر، صنایع

. شوندمی متشکل سربازان مانند اندآمده گرد کارخانه در که کارگر، هاىتوده. ساخت

 دارانجهدر از کاملى مراتب سلسله نظارت تحت صنعتى، عادى سربازان بمثابه کارگران

 ژوازىبور حکومت و بورژوازى طبقه غالمان تنها نه آنان. میگیرند قرار افسران و

 دخو همه از بیش و کارخانه ناظرین و ماشین ساعت هر و روز هر بلکه میباشند

 این که هانداز هر. آورنددرمی خویش اسارت قید به را آنان کارخانه صاحب بورژواهاى

 مانه به دارد، اعالم خویش مقصد و هدف آشکارترى نحو به را سودورزى استبداد،

 .سازدمی خویش متوجه را بیشترى خشم همانقدر و است منفورتر و ترسفله اندازه

 معاصر صنایع که معنى بدین آید، الزم کمتر دستى کار در بازو زور و مهارت اندازه هر

. میشود مرد کار جانشین بیشتر کودک و زن کار اندازه همان به یابد، رشد بیشتر

 میدهد، دست از را خود اجتماعى اهمیت کارگر طبقه براى دیگر جنس و سن اختالف

 .دارند الزم را مختلفى مصارف جنس و سن حسب بر که کارند افزار همه
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 خویش زدم سرانجام کارگر و پذیرفت انجام کارگران از کارخانه صاحب استثمار همینکه

 گروگیر و دکاندار و خانه صاحب مانند بورژوازى دیگر قسمتهاى تازه داشت، دریافت را

 .افتندمی بجانش غیره و

 کوچک، رانرباخوا و کسبه کوچک، دارانکارخانه یعنى متوسط، صنف پایینى قشرهاى

 بدان اىعده. شوندمی داخل پرولتاریا صفوف به طبقات این همه دهقانان، و ورانپیشه

 از و نیست رسا صنعتى عظیم بنگاههاى ساختن دائر براى آنها کوچک سرمایه که سبب

 رد آنان شغلى مهارت آنکه براى اىعده و آیندبرنمی بزرگتر دارانسرمایه با رقابت عهده

 در افرادى اهالى طبقات تمام از بدینسان. میشود ارزشبى تولید جدید وسائل قبال

 .شوندمی وارد پرولتاریا زمره

 موازى بورژوازى ضد بر اشمبارزه. پیمایدمی را تکامل و رشد گوناگون مراحل پرولتاریا

 .گرددمی آغاز زندگیش با

 کارگران نگاهآ و کارخانه یک کارگران بعدها کنند،می مبارزه فرد فرد کارگران ابتدا در

 ستثمارا مستقیما را آنان که بورژوایى فالن ضد بر ناحیه یک در صنایع از رشته یک

 بورژوازى تولیدى مناسبات ضد بر تنها کارگران حمله. گذارندمی مبارزه آغاز نمایدمی

 را اىانهبیگ کاالهاى که معنى بدین. هست نیز تولید افزارهاى خود ضد بر بلکه نیست

 طعمه را هکارخان شکنند،می هم در را ماشینها سازند،می نابود میکند رقابت آن با که

 را سطایىو قرون کارگر رفته دست از مقام زور ا عمال با تا کوشندمی و کنندمی حریق

 .بازیابند

 اثر در و پراکنده کشور سراسر در که دهندمی تشکیل را اىتوده کارگران مرحله این در

 بلکه نیست آنان خود اتحاد ثمره کارگر هاىتوده یگانگى هنوز. است افتراق دچار رقابت،
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 پرولتاریا همه باید خویش سیاسى مقاصد احراز براى که است بورژوازى یگانگى نتیجه

 این در. دهد انجام را کار این است قادر هنوز هنگام این در و درآورد جنبش به را

 دشمن دشمن ضد بر آنان مبارزه. کنندنمی مبارزه خود دشمن ضد بر پرولتارها مرحله

 بورژوازى خرده و صنعتى غیر بورژواهاى و زمین مالکین و مطلقه سلطنت بازماندگان یا

 پیروزى هر و یابدمی تمرکز بورژوازى دست در تاریخى جنبش همه سان بدین. است

 .است بورژوازى پیروزى آید بدست حالت این در که

 رتبصو پرولتاریا بلکه یابد،می افزایش پرولتاریا تعداد تنها نه صنایع ترقى نتیجه در ولى

 به. کندمی سح بهتر را نیرو این و گیرد می فزونى نیرویش آمده گرد بزرگى هاىتوده

 مزد تقریبا و برد می میان از را کار اختالف روزافزونى بطور ماشین استعمال که نسبتى

 شرایط و مصالح نسبت همان به دهدمی سقوط نازلى میزان تا مساوى بطور را همه کار

 بین افزون روز رقابت. شودمی یکسان و همانند پیش از بیش نیز پرولتاریا زندگى

 یوستهپ را کارگران مزد است، رقابت این از ناشى که تجارتى بحرانهاى و بورژواها

 همواره و لتکام تمامتر چه هر سرعتى به که ماشین، کار. آورددرمی ناپایدارتر بصورتى

 افراد نبی تصادمات. گرداندمی ترنامطمئن را کارگران زندگى وضع یابد،می بهبود

 بخود را قهطب دو میان تصادم شکل پیش از بیش بورژوا جداگانه افراد و کارگر جداگانه

 براى و زنندمی[ 10] ائتالف به دست بورژوازى ضد بر کار آغاز در کارگران. گیردمی

 دهندیم تشکیل دائمى جمعیتهاى حتى و نمایندمی عمل مشترکا خود کار مزد از دفاع

 برخى رد. کنند تأمین را خویش معیشت وسائل بتوانند احتمالى تصادمات صورت در تا

 .گیردمی بخود شورش جنبه مبارزه نقاط

 نتیجه. است گذرنده پیروزیهاى تنها پیروزیها این ولى شوندمی پیروز کارگران گاه گاه

 در همواره که است کارگران اتحاد بلکه نیست آنان بالواسطه کامیابى آنان مبارزه واقعى
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 کارگران و است بزرگ صنایع محصول که ارتباط وسائل مداوم رشد. است نضج حال

 تنها. نمایدمی مساعدت وى به امر این در سازد،می مربوط یکدیگر به را گوناگون نواحى

 خصلت یک داراى جا همه در که را محلى مبارزه کانونهاى تمام تا است الزم رابطه این

 خود هم طبقاتى مبارزه هر. سازد متمرکز ملى و طبقاتى مبارزه یک بصورت است واحد

 اثر در ایجادش، براى وسطى قرون شهرنشینان یگانگى آن و. است سیاسى مبارزه یک

 در آهن راه بوسیله معاصر پرولتاریاى بودند، قرنها نیازمند روستایى راههاى کوره وجود

 .آوردمی بوجود سال چند عرض

 اثر در لحظه هر سیاسى، حزب بصورت سرانجام و طبقه شکل به پرولتاریا تشکل این

 و قویتر گردی بار تشکل این ولى. میگردد مختل دارد وجود کارگران خود بین که رقابتى

 نموده، ادهاستف بورژوازى قشرهاى بین منازعات از و آیدمی بوجود نیرومندتر و محکمتر

 صورت آن به و شده شناخته برسمیت کارگران منافع از برخى که میکند ناگزیر را آنها

 .نگلستانا در ساعته ده کار روز به مربوط قانون است قبیل این از شود، داده قانونى

 ریانج به لحاظ بسیارى از دارد وجود کهن جامعه درون در که تصادماتى کلى بطور

 بر آغاز رد است؛ بالانقطاع مبارزه حال در بورژوازى. نمایدمی مساعدت پرولتاریا رشد

 نایعص پیشرفت با آنها منافع که بورژوازى از قسمتهایى آن علیه سپس اشراف، ضد

 بارزاتم این همه طى. بیگانه کشورهاى همه بورژوازى علیه دائم بطور و است متضاد

 را او سان دینب و طلبد یارى به را وى و کند استمداد پرولتاریا از است ناگزیر بورژوازى

 عناصر اریاپرولت به که است بورژوازى خود این بنابراین. بکشاند سیاسى جنبش عرصه به

 وى اختیار در را خویش ضد سالح دیگر عبارت به دهد،می را خود[11] آموزش

 .گذاردمی
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 داخل به ار حاکمه طبقه از تمامى و تام قشرهاى صنایع ترقى دیدیم چنانکه بعد، اما و

 نیز اینان. دهدمی قرار تهدید دستخوش را آنها زندگى شرایط الاقل یا و میراند پرولتاریا

 .آورندمی همراه پرولتاریا براى را [12] آموزش عناصر زیاد، میزان به

 اىیهتجز جریان شود،می نزدیک قطعى لحظه به طبقاتى مبارزه که هنگامى سرانجام،

 و شپرجو جنبه چنان پذیرد،می انجام کهن جامعه تمام و حاکمه طبقه درون در که

 قهطب به شده روگردان آن از حاکمه طبقه از کوچکى بخش که گیردمی بخود شدیدى

 مانند که ستا جهت همین به. پیونددمی اوست، آن از آینده که اىطبقه یعنى انقالبى،

 و رژوازىبو از قسمتى نیز اکنون آمدند،می بورژوازى بسوى نجباء از بخشى که گذشته،

 جنبش درک به تئورى لحاظ از اندتوانسته که بورژوازى صاحبنظران از اىعده یا

 .گروندمی پرولتاریا به آیند، نائل اجتماعى

 واقعا طبقه کی پرولتاریا تنها دارند قرار بورژوازى مقابل در اکنون که طبقاتى همه بین

 والز و انحطاط راه بزرگ صنایع تکامل اثر بر دیگر، طبقات تمام. است انقالبى

 .است بزرگ صنایع محصول و ثمره خود پرولتاریا آنکه حال و میپیمایند

 دهقانان، و ورانپیشه پا،خرده سوداگران کوچک، صنایع صاحبان یعنى متوسط، صنوف

 نبرد رژوازىبو با برهانند، زوال از متوسط، صنف بعنوان را، خود هستى آنکه براى همگى

 آنها تر،باال هم این از حتى. کارند محافظه بلکه نیستند انقالبى آنها پس. کنندمی

 باشند هم البىانق آنها اگر. برگردانند عقب به را تاریخ چرخ تا میکوشند زیرا. مرتجعند

 از لذا ند،شو رانده پرولتاریا بصفوف که خطرند این معرض در که است جهت این از تنها

 پس نمایند،می مدافعه خویش آتى مصالح از بلکه کنندنمی دفاع خود آنى منافع

 .بپذیرند را پرولتاریا نظر تا میگویند ترک را خویش نظریات
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 در کهن، معهجا قشرهاى ترینتحتانى پوسیدگى انفعالى محصول این پرولتاریا، لومپن

 وضع اثر بر ولى شودمی کشیده جنبش بطرف نقاط برخى در پرولتارى، انقالب جریان

 تحریکات و دسایس به را خود که است متمایل بیشتر بسى خویش زندگى عمومى

 .بفروشد ارتجاعى

 پرولتار. است شده نابود کهن جامعه شرایط دیگر پرولتاریا، زندگى احوال و اوضاع در

 هیچگونه بورژوازى هاىخانواده مناسبات با فرزند و زن با وى مناسبات ندارد؛ مایملکى

 خواه که ،سرمایه یوغ زیر در اسارت نوین شیوه و صنعتى نوین کار ندارد، مشترکى وجه

 از را ملى نبهج گونه هر است، یکنواخت آلمان و آمریکا در خواه و فرانسه و انگلستان در

 خرافات جز نیست چیزى وى براى مذهب، اخالق، قانون،. است زدوده پرولتاریا

 .است شده پنهان بورژوازى منافع آنها پس در که بورژوازى

 را ىحیات موقع و وضع آن میکوشیدند سیادت، به رسیدن از پس پیشین، طبقات تمام

 را آنها کتمل طرز که شرایطى به را جامعه تمام و کنند تحکیم اندآورده بچنگ که

 تبدس را جامعه مولده نیروى میتوانند زمانى تنها پرولتارها اما. سازند تابع کند، تأمین

 که را مالکیتى هاىشیوه همه حال عین در و خود تملک کنونى شیوه بتوانند که آوردند

 حفظش که ندارند چیزى خود از پرولتارها. ببرند میان از است داشته وجود تاکنون

 و مأمون راآن و مینمود حفاظت را خصوصى مالکیت کنون تا که را آنچه باید آنها کنند،

 .گردانند نابود میساخت مصون

 اقلیتها بسود خود یا و بوده اقلیتها جنبش یا داشته وجود تاکنون که جنبشهایى کلیه

 بسود که است عظیم اکثریتى مستقل جنبش پرولتاریا جنبش. است میگرفته انجام

 نمیتواند کنونى، جامعه قشر ترینتحتانى یعنى پرولتاریا،. پذیردمی انجام عظیم اکثریت
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 جامعه که قشرهایى آن شامل روبناى تمام آنکه بى برافرازد قد نمیتواند و برخیزد

 .گردد منفجر میدهند، تشکیل را رسمى

 از نباشد ىمل مضمون و معنى لحاظ از اگر آغاز، در بورژوازى ضد بر پرولتاریا مبارزه

 را کار یدبا امر ابتداى در طبیعتا کشورى هر پرولتاریاى. است ملى صورت و شکل لحاظ

 .نماید یکسره خود کشور بورژوازى با

 نهانىپ بیش و کم داخلى جنگ آن پرولتاریا تکامل و رشد کلى مراحل توصیف ضمن ما

 با لتاریاپرو و درمیگیرد آشکار انقالبى که اىنقطه آن تا را، موجود جامعه درون

 .ایمهکرد دنبال میافکند، پى را خویش حاکمیت زور، طریق از بورژوازى برانداختن

 و ستمگر طبقات تضاد بنیاد بر اند،داشته وجود تاکنون که جوامعى کلیه دیدیم، چنانکه

 داد قرار ستم و جور معرض در را اىطبقه بتوان آنکه براى اما. اندبوده استوار ستمکش

 واربرده بتواند الاقل ستمکش طبقه آن، طبق که نمود تأمین را شرایطى است الزم

 بورژوا خرده چنانچه  گردید مبدل کمون عضو به سرواژ شرایط در س رف. کند زندگى

 با آنکه بجاى معاصر، کارگر برعکس. شد تبدیل بورژوا به فئودالى استبداد یوغ زیر در

 خویش طبقه زندگى شرایط از نازلتر وضعى به پیوسته کند، طى ترقى راه صنایع، ترقى

 ثروت و نفوس رشد از مسکنت رشد و میشود ترمسکین بدم دم کارگر. نمایدمی سقوط

 این از بیش که نیست قادر بورژوازى که گرددمی آشکار سانبدین. است سریعتر هم

 تنظیم قوانین بعنوان را خویش طبقه شرایط و بماند باقى جامعه حکمرواى طبقه

 براى نمیتواند چون نیست حکمروایى به قادر وى. کند تحمیل جامعه تمام به اىکننده

 چنان به اشبرده بگذارد است مجبور و نماید تأمین را وارىبرده زندگى حتى اشبرده

 جامعه. بدهد غذا را آنها نماید تغذیه آنان ق بَل  از خود آنکه بجاى که نماید تنزل وضعى
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 بورژوازى حیات که معنى بدین. بَرَد بسر بورژوازى سیطره تحت این از بیش نمیتواند

 .نیست سازگار جامعه حیات با دیگر

 روتث شدن انباشته از است عبارت بورژوازى طبقه سیادت و وجود براى اساسى شرط

. است مزدورى کار سرمایه وجود شرط. سرمایه افزایش و تشکیل و اشخاص دست در

 ورژوازىب که صنایع، ترقى. است بسته کارگران فیمابین رقابت به منحصرا مزدورى کار

 ناشى آنها رقابت از که کارگران، پراکندگى بجاى است، آن بالمقاومت و بالاراده مجرى

 رشد با بنابراین. آوردمی بوجود کارگرى جمعیتهاى ایجاد با را آنها انقالبى یگانگى است

 مشغول یدتول به آن اساس بر بورژوازى که اىشالوده آن خود بزرگ، صنایع تکامل و

 یزچ هر بر مقدم بورژوازى. میریزد فرو دهدمی اختصاص بخود را محصوالت و است

 . است ناگزیر همانندى بطور پرولتاریا پیروزى و او فناى. آوردمی بوجود را خود گورکنان

 

 دوم فصل -2

 کمونیستها و رهاپرولتا -1-2

 دارند؟ مناسباتى چه یکدیگر با کلى بطور پرولتارها و کمونیستها

 آنها .اشندب گرفته قرار کارگرى احزاب دیگر برابر در که نیستند خاصى حزب کمونیستها

 [13]اىویژه لاصو آنها .ندارند باشد جدا پرولتارها کلیه منافع از که منافعى، هیچگونه

 هویژ اصول آن چهارچوب در را پرولتارى جنبش بخواهند که آورندنمی بمیان را

 .بگنجانند
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 در نیستهاکمو طرفى، از که است این در تنها پرولتارى احزاب دیگر با کمونیستها فرق

 منافع از نظر صرف را پرولتاریا همه مشترک مصالح گوناگون، ملل پرولتارهاى مبارزات

 مراحل رد دیگر طرف از و نمایند،می دفاع آن از و دهندمی قرار نظر مد در ملیشان،

 و مصالح اننمایندگ همیشه آنان میکند، طى بورژوازى و پرولتاریا مبارزه که گوناگونى

 .هستند جنبش تمام منافع

 و کشورها همه کارگرى احزاب بخش ترین عزم با عمال، کمونیستها مناسبت بدین

 به سبتن کمونیستها مزیت تئورى، لحاظ از اما و اند؛پیش به جنبش محرک همیشه

 نبشج کلى نتایج و جریان و شرایط به آنان که است این در پرولتاریا توده بقیه

 .اندبرده پى پرولتارى

 یعنى نند،آ پى در پرولتارى احزاب دیگر که است همان کمونیستها هدف تریننزدیک

 حرازا و بورژوازى سیادت ساختن سرنگون طبقه، یک بصورت پرولتاریا ساختن متشکل

 .پرولتاریا سیاسى حاکمه قدرت

 جهان صلحم یک که اصولى و هاایده بر مبتنى هیچوجه به کمونیستها تئوریک نظریات

 کلى بیان از است عبارت فقط نظریات این .نیست باشد کرده اختراع یا و کشف

 ما دیدگان برابر در که تاریخى جنبش آن و طبقاتى جارى مبارزه واقعى مناسبات

 صرفا که نیست چیزى داشته، وجود تاکنون که مالکیتى مناسبات الغاء. دارد جریان

 .باشد کمونیسم به مختص

 گىهمیش تبدالت و تاریخى دائمى تغییرات دستخوش پیوسته مالکیت مناسبات کلیه

 لکیتما و ساخت ملغى را فئودالى مالکیت فرانسه انقالب مثال .است بوده تاریخى

 .نمود آن جانشین را بورژوازى
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 از تاس عبارت بلکه نیست، کلى بطور مالکیت الغاء از عبارت کمونیسم ممیزه صفت

 ملترینکا و آخرین بورژوازى، معاصر خصوصى مالکیت اما و .بورژوازى مالکیت الغاء

 از ردف استثمار و طبقاتى تضادهاى بر که است محصولى تملک و تولید آنچنان مظهر

 .است مبتنى [14]فرد

 مالکیت غاءال: کنند خالصه اصل یک در را خود تئورى میتوانند کمونیستها لحاظ این از

 .خصوصى

 دستب شخصا که مالکیتى خواهیممی که دهندمی قرار مالمت مورد را کمونیستها ما

 و فعالیتها و آزادیها همه بنیاد که را مالکیتى است، شخص خود کار نتیجه و شده آورده

 .سازیم ملغى دهدمی تشکیل را فردى استقالل

 خرده تمالکی مقصودتان آیا! است کدّ یمین و کار ثمره و دسترنج حاصل که مالکیتى

 چه ود؟ب بورژوازى مالکیت دوران از قبل به متعلق که است دهقانى خرده و بورژوازى

 ملغى مرهروز بطور را آن که است صنایع رشد این سازیم، ملغى را آن ما که است الزم

 .است آن کامل الغاء کار در و ساخته

 رانید؟می سخن بورژوازى خصوصى مالکیت از شاید یا و

. وجه هیچ به کند؟می ایجاد مالکیتى وى براى پرولتاریا کار یعنى مزدورى کار مگر ولى

 ستثمارا را مزدورى کار که آوردمی بوجود را مالکیتى آن یعنى سرمایه مزدورى، کار

 تا مایدن ایجاد جدیدى مزدورى کار که یابد افزایش تواندمی صورتى در تنها و کندمی

 کار و سرمایه بین تضاد بر مبتنى آن کنونى شکل در مالکیت. کند استثمارش مجددا

 .دهیم قرار بررسى مورد را تضاد این جانب دو هر اکنون. است مزدورى
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 به بلکه ستنی تولید در شخصى صرفا مقام یک اشغال معناى به تنها بودن دارسرمایه

 جمعى دسته محصول یک سرمایه. هست نیز آن در اجتماعى مقام یک اشغال معناى

 لیتفعا بوسیله فقط و اعضاء از کثیرى عده مشترک فعالیت وسیله به تنها و است

 فردى نیروى یک سرمایه پس .درآید حرکت به میتواند جامعه اعضاء همه مشترک

 .است اجتماعى نیرویى بلکه نیست

 جامعه ىاعضا کلیه به متعلق جمعى، دسته مالکیت یک به سرمایه که هنگامى بنابراین

 اجتماعى مالکیت به خصوصى مالکیت که نیست آن حکم در عمل این گردد، مبدل

 بقاتىط جنبه مالکیت و یابدمی تغییر مالکیت اجتماعى خصلت تنها است، شده تبدیل

 .دهدمی دست از را خود

 مزد، قلا حد از است عبارت مزدورى کار متوسط بهاى.بپردازیم مزدورى کار به اکنون

 ارگرک بعنوان بتواند تا است الزم کارگر یک براى که معیشتى وسائل مجموعه یعنى

 آورد،می بکف خویش فعالیت اثر بر مزدور کارگر که را آنچه بنابراین. کند زندگى

 که یمنیست آن صدد در وجه هیچ به ما است، کافى زندگیش تولید تجدید براى بزحمت

 از ود،میر بکار زندگى مجدد تولید براى مستقیما که را، کار محصوالت خصوصى تملک

 بازوى زحمت بتوان آن با تا کندنمی ایجاد مازادى که است تملکى این. ببریم میان

 تملک این بارمصیبت جنبه خواهیممی تنها ما. ساخت خویش حکم محکوم را دیگرى

 سرمایه بر که است زنده آن براى تنها کارگر تملک طرز این در زیرا ببریم میان از را

 .شمرَد مقتضى حاکمه طبقه مصالح که است زنده زمانى تا و بیفزاید
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 کمونیستى جامعه در. است متراکم کار افزایش وسیله فقط زنده کار بورژوازى جامعه در

 را آن و بخشیده توسعه را کارگر زندگى جریان که است اىوسیله فقط متراکم کار

 .گرداندمی ترآسان و سرشارتر

 امعهج در که صورتى در حکمرواست، حال بر گذشته بورژوازى، جامعه در ترتیب بدین

 راىدا سرمایه بورژوازى جامعه در. بود خواهد حکمروا گذشته بر حال کمونیستى،

 قدفا و استقالل از محروم زحمتکش فرد آنکه حال و است شخصیت واجد و استقالل

 .است شخصیت

 زادىآ و شخصیت بردن بین از را آن بورژوازى که است مناسبات همین بردن بین از

 و بورژوازى شخصیت بردن میان از سر بر سخن هم واقع در. دارد حق وى! نامدمی

 .است بورژوازى آزادى و بورژوازى استقالل

 از ستا عبارت آزادى مفهوم بورژوازى، کنونى تولیدى مناسبات چهاردیوار داخل در

 .ستد و داد آزادى بازرگانى، آزادى

 که خنوریهایىس. رفت خواهد میان از نیز آزاد بازرگانى بازرگانى، رسم برافتادن با ولى

 دى،آزا درباره ام بورژواهاى دیگر رجزخوانیهاى انواع مانند میشود، آزاد بازرگانى درباره

 سطائىو قرون شده برده شهرنشینان براى و آزاد غیر بازرگانى براى فقط کلى بطور

 ناسباتم و بازرگانى کمونیستى الغاء براى نه باشد داشته مفهومى و معنى میتواند

 .بورژوازى خود نیز و بورژوازى تولیدى

 در ولى. افتیدمی هراس به کنیم لغو را خصوصى مالکیت میخواهیم ما اینکه از شما

 این. است شده لغو جامعه اعضاى دهم نه براى خصوصى مالکیت شما، کنونى جامعه

 بنابراین. نیست موجود دیگر دهم نه براى که است موجود آن سایه در همانا مالکیت
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 اکثریت محرومیت که سازیم ملغى را مالکیتى میخواهیم که میکنید سرزنش را ما شما

 .است آن وجود ضرورى شرط مالکیت، از جامعه مطلق

 واقعا آرى، .سازیم ملغى را شما مالکیت میخواهیم که میکنید مالمت را ما شما بالجمله

 .خواستاریم را همین ما هم

 قدرت یک به خالصه و ارضى عواید و پول و سرمایه به کار تبدیل دیگر که لحظه آن از

 شخصى تمالکی که لحظه آن از یعنى نباشد، میسر نمود، انحصارش بتوان که اجتماعى،

 هاراظ شما که است لحظه همان از گردد، مبدل بورژوازى مالکیت به نتواند دیگر

 .است رفته میان از شخصیت میدارید

 دفر شخصیت از غیر دیگرى چیز شخصیت از شما منظور که دارید اقرار سان بدین

 .برود بین از باید هم حقیقتا شخصیتى چنین. نیست بورژوا مالک یعنى بورژوا

 از اتنه بلکه نمی نماید سلب را اجتماعى محصوالت تملک امکان احدى از کمونیسم

 خود کوممح نیز را دیگران کار تملک این طریق از که میکند سلب را قدرت این کسانى

 متوقف تىفعالی گونه هر خصوصى مالکیت الغاى اثر بر که گویندمی معترضانه .میسازند

 .گیردمی فرا را جا همه همگانى بطالت و لَختى و شودمی

 شده ودناب بطالت و لختى اثر بر پیش مدتها بورژوازى جامعه میبایستى اینصورت در

 دستب چیزى آنکه و آوردنمی بدست چیزى کندمی کار آنکه جامعه این در زیرا باشد

 که شودمی محدود مکرر تکرار این به هراسها و بیم این همه. کندنمی کار آوردمی

 .داشت نخواهد وجود دیگر نیز مزدى کار نداشت وجود سرمایه وقتى
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 اردو مادى محصوالت تولید و تملک کمونیستى شیوه به که را ایرادهایى آن کلیه

 نطباقا نیز د ماغى کار محصوالت تولید و تملک شیوه به را همانها عینا آورند،می

 تولید دخو الغاء حکم در طبقاتى مالکیت الغاء بورژوا براى که سان بهمان. دهندمی

 موزشآ الغاء حکم در نیز طبقاتى فرهنگ آموزش الغاء وى براى ترتیب بهمان است،

 .است کلى بطور

 یمعظ اکثریت که است همان کندمی سرایى نُدبه زوالش در وى که آموزشى آن ولى

 .سازدمی مبدل ماشین زائده به را انسانها

 و آزادى درباره خود بورژوامآبانه پندارهاى نظرگاه از را بورژوازى مالکیت الغاء شما اما

. پردازیدن مجادله به ما با نتیجه در و ندهید قرار سنجش مورد غیره و حقوق و فرهنگ

 رژوازىبو مناسبات و بورژوازى جامعه تولیدى مناسبات محصول خود شما هاىایده

 شما، بقهط اراده از است عبارت تنها نیز شما حقوقى احکام که همانطور است، مالکیت

 .کندمی تعیین شما طبقه زندگى مادى شرایط را مضمونش که اىاراده

 اسباتمن و تولیدى مناسبات سازدمی وادارتان که خود، مغرضانه پندار این در شما

 جدا کند،می تغییر تولید تکاملى جریان طى که تاریخى مناسباتى از را خود مالکیت

 قبل که اتىطبق آن همه با کنید، بدل تفکر و طبیعت جاودان قانون به را آن و انگاشته

 از سخن که هنگامى. سهیمید و شریک اندسپرده فنا راه و کرده حکمروایى شما از

 دوران تمالکی مورد در که را آنچه ندارید جرأت شما آیدمی بمیان بورژوازى مالکیت

 .کنید درک نیز مورد این در کنید،می فئودالى عهد و باستان

 خشم به کمونیستها یدپل قصد این از نیز رادیکالها ترینافراطى حتى! خانواده الغاء اما و

 .آینددرمی
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 لمداخ و سرمایه اساس بر است؟ استوار اساسى چه بر بورژوازى کنونى خانواده

 خانمانىبى و دارد وجود بورژوازى براى تنها کمال و تمام بصورت خانواده. خصوصى

 .است آن مکمل عمومى فحشاء و پرولتارها اجبارى

 با دو هر زوال و رودمی بین از خود مکمل این رفتن میان از با طبیعتا بورژوازى خانواده

 .است توأم سرمایه زوال

 ما هیم؟د خاتمه خود اطفال از والدین استثمار به خواهیممی که کنیدمی سرزنش را ما

 .کنیممی اعتراف جنایت این به

 سازیم،یم برقرار را اجتماعى تربیت خانگى تربیت بجاى ما وقتى که گوییدمی شما ولى

 .بریممی میان از دارد وجود انسان براى که را مناسباتى ترینگرامی

 آن ورشپر این کننده تعیین مگر نیست؟ جامعه شما خود پرورش کننده تعیین مگر اما

 یا و ممستقی دخالت نیز و مشغولید پرورش کار به آن درون در که اجتماعى مناسبات

 پرورش در جامعه تأثیر کمونیستها نیست؟ غیره و مدرسه طریق از جامعه مستقیم غیر

 زیر از را ورشپر کار و دهندمی تغییر را آن خصلت تنها آنها کنند؛نمی اختراع خود از را

 .کشندمی بیرون حاکمه طبقه نفوذ تأثیر

 بیشتر ریاپرولتا محیط در خانوادگى پیوندهاى بزرگ صنایع رشد سایه در که اندازه هر

 بدلم کار افزار و ساده کاالى به بیشتر کودکان که اندازه هر و گسلدمی هم از

 روابط و پرورش و انوادهخ درباره بورژوازى هاىسرایىیاوه اندازه همان به گردند،می

 .کندمی نفرت ایجاد بیشتر اطفال و والدین آمیز محبت
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 ملىع را زن اشتراک خواهیدمی کمونیستها شما آخر: میزند بانگ یکصدا بورژوازى

 .کنید

 باید ولیدت افزارهاى که شنودمی وى. شمردمی تولید افزار یک تنها را خود زن بورژوا

 فکر رىدیگ طور تواندنمی که است بدیهى لذا گیرند قرار همگانى بردارى بهره مورد

 .شد خواهد نیز زنان شامل سرنوشت همان اینکه جز کند

 ،زنان وضع این که است آن سر بر صحبت اتفاقا که بزند حدس تواندنمی حتى وى

 .گردد مرتفع باید آنان، بودن تولید ابزار صرفا یعنى

 اشتراک این از ما بورژواهاى عالیجنابانه اخالقى وحشت از ترمضحک چیزى وانگهى

 تراکاش کمونیستها نیست الزم. نیست دهند،می نسبت کمونیستها به که زنان، رسمى

 .است داشته وجود همیشه تقریبا اشتراک این کنند، عملى را زن

 اکتفا د،دارن اختیار تحت را خود کارگران دختران و زنان که این به ما، بورژواهاى

 از ار یکدیگر زنان وقتیکه برندمی مخصوصى لذت رسمى فحشاء بر عالوه و ورزندنمی

 .کنند بدر راه

 به بود ممکن که ایرادى حداکثر. است زنان اشتراک همان واقع در بورژوازى زناشویى

 را نانز پنهانى و ریاکارانه اشتراک خواهندمی که است این آوردند وارد کمونیستها

 آن ،تولید کنونى مناسبات شدن نابود با که است بدیهى ولى. کنند آشکار و رسمى

 از یزن رسمى، غیر و رسمى فحشاء یعنى شده، ناشى مناسبات این از که زنان اشتراک

 .رفت خواهد میان
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 .دسازن ملغى را ملیت و میهن خواهندمی که کنندمی سرزنش را کمونیستها نیز و

 پرولتاریا یراز. بگیرد ندارند که را چیزى آنها از نمیتواند کسى. ندارند میهن کارگران

 یابد رتقاءا [15]ملى طبقه یک بمقام و آورد بکف را سیاسى سیادت چیز هر از قبل باید

 آن به اصال این گرچه دارد، ملى جنبه هنوز خودش وى درآورد؛ ملت بصورت را خود و

 .فهمدمی آن از بورژوازى که نیست معنایى

 جهانى بازار و بازرگانى آزادى و بورژوازى توسعه و رشد اثر بر ملتها تضاد و ملى جدایى

 .رودیم میان از پیش از بیش آن، با منطبق زندگى شرایط و صنعتى تولید یکسانى و

 اتحاد. کندمی تسریع پیش از بیش را تضاد و جدایى این رفتن میان از پرولتاریا سیادت

 .پرولتاریاست آزادى اولیه شرایط از یکى متمدن، کشورهاى الاقل مساعى

 ملى استثمار رود،می میان از دیگر فرد بوسیله فردى استثمار که اىاندازه همان به

 .رفت خواهد میان از نیز دیگر ملل بوسیله

 یکدیگر هب نسبت ملتها خصمانه مناسبات ملتها داخل در طبقاتى تضاد رفتن بین از با

 .رفت خواهد میان از نیز

 وارد کمونیسم به ئولوژیکایده کلى بطور و فلسفى مذهبى، نظر نقطه از که اتهاماتى

 .نیستند مفصلى بررسى درخور هیچوجه به میشود

 و ظریاتن تصورات، که ببریم پى آنکه براى است الزم خاصى بصیرت و اندیشى ژرف آیا

 و اجتماعى مناسبات و معیشت شرایط همپاى انسانها شعور کلمه یک در و مفاهیم

 مییابد؟ تغییر آنها اجتماعى زندگى
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 ذهن، محصوالت که سازدمی مبرهن را حقیقت این جز دیگرى چیز چه هاایده تاریخ

 تنها پیوسته زمانى هر شایع و رایج هاىایده پذیرد؟می تحول مادى محصوالت با موازى

 .حاکمه طبقه هاىایده از است بوده عبارت

 این تنها نکته این ذکر کند؛می انقالبى را جامعه تمام که رانندمی سخن هایىایده از

 هشد تشکیل جدید جامعه عناصر قدیم جامعه درون در که سازدمی روشن را حقیقت

 .است زندگى کهن شرایط زوال همراه و همپا کهن افکار زوال اینکه و است

 .شدند مسیح مذهب مغلوب کهن مذاهب بود زوال دست در قدیم دنیاى که هنگامى

 میشد، نابود طلبانه تجدد افکار ضربات زیر در مسیحى عقاید 18 قرن در که هنگامى

 هاىایده. بود بارمرگ پیکارى کار در بود انقالبى ایام آن در که بورژوازى با فئودال جامعه

 عرصه در رقابت آزادى سلطه مظهر فقط مذهب، و وجدان آزادى به مربوط

 .بود [ 16]وجدانیات

 غیره و قوقىح و سیاسى و فلسفى و اخالقى و مذهبى هاىایده ولى: گفت خواهند ما به

 و اخالق و بمذه خود اما. اندیافته تطوراتى و تبدالت تاریخى تکامل مسیر در قطعا

 .است مانده محفوظ تطور و تبدل این جریان در حقوق و سیاست و فلسفه

 مراحل هکلی براى که دارد وجود غیره و عدالت آزادى، نظیر جاویدانى حقایق بعالوه

 بیاورد، اىتازه بدل آنکه بجاى کمونیسم، آنکه حال و. است مشترک اجتماعى تکامل

 کاملت سیر سراسر با بدینسان و میبرد میان از را اخالق و مذهب جاویدان حقایق

 .است مخالف داشته وجود تاکنون که تاریخى
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 داشته، دوجو تاکنون که جوامعى کلیه تاریخ میشود؟ منجر کجا به سرانجام اتهام این

 یرس گرفته بخود گوناگونى اشکال مختلف ادوار طى که طبقاتى، تناقضات مسیر در

 .است کرده

 جامعه از بخشى شدن استثمار باز باشند، گرفته بخود که شکلى هر تناقضات این ولى

 بدین. دارد عمومیت گذشته قرون کلیه براى که است حقیقتى دیگر بخش بوسیله

 رغم ىعل گذشته، اعصار و قرون کلیه اجتماعى ادراک و شعور که نیست عجبى مناسبت

 از ایىشکله آن با یعنى معین، و یکسان شکلهایى با تفاوتها، و شکلها اختالف همه

 .شد واهندخ نابود بکلى طبقات تناقض نهایى نابودى اثر بر تنها که میکند سیر معرفت

 است مالکیتى مناسبات با پیوند هاىرشته گسستن شکل ترینقطعى کمونیستى انقالب

 با دخو تکامل جریان در انقالب این اگر نیست آور شگفت است؛ گذشته ماتَرَک که

 .ندک رابطه قطع شکلى ترینقطعى به است گذشته ماتَرَک که هایىایده

 .بگذریم کمونیسم به نسبت بورژوازى اعتراضات از اینک

 به تاریاپرول ارتقاء از است عبارت کارگرى انقالب در گام نخستین که دیدیم فوق در

 .دمکراسى آوردن کف به و حاکمه طبقه مقام

 سرمایه مامت بقدم قدم که کرد خواهد استفاده آن براى خود سیاسى سیادت از پرولتاریا

 که رولتاریاپ یعنى دولت، دست در را تولید آالت کلیه بکشد، بیرون بورژوازى چنگ از را

 رب تمامتر چه هر سرعتى با و سازد متمرکز است، شده متشکل حاکمه طبقه بصورت

 .بیافزاید مولده نیروهاى حجم
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 مناسبات و تمالکی حقوق در مستبدانه دخالت با تنها است ممکن ابتدا در کار این البته

 نا و ارسان اقتصادى لحاظ از که گیرد انجام اقداماتى کمک با یعنى بورژوازى تولیدى

 بردن اربک و یافته نما و نشو بخود خود جنبش، جریان در ولى رسند،می بنظر استوار

 .است پذیرنا احتراز امرى تولید شیوه کلیه در تحول ایجاد براى وسائلى بمثابه آنها

 .بود خواهد متفاوت گوناگون کشورهاى در اقدامات این که است بدیهى

 :داشت مجرى را زیرین اقدامات کلى بطور میتوان کشورها پیشروترین در ولى

 .دولتى مخارج تأمین براى زمین از حاصله عواید صرف و امالک ضبط .1

 .سنگین تصاعدى مالیات .2

 .وراثت حق لغو .3

 .متجاسرین و مهاجرین کلیه اموال ضبط .4

 با و دولتى سرمایه با ملى بانک یک بوسیله دولت دست در اعتبارات تمرکز .5

 .مخصوص انحصار حق

 .دولت دست در نقل و حمل وسائط کلیه تمرکز .6

 ساختن بادآ و اصالح و تولید افزارهاى و دولتى هاىکارخانه تعداد ازدیاد .7

 .واحد نقشه طبق اراضى

 .کشاورزى براى بویژه صنعتى ارتش ایجاد و همه براى کار یکسان اجبار .8

 و ده بین[ 17]تضاد تدریجى رفع راه در کوشش و صنعت و کشاورزى پیوند .9

 .شهر
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 رد کودکان کار بردن میان از و کودکان کلیه رایگان و اجتماعى پرورش .10

 و غیره و ىمال تولید با تربیتى امور آمیختن در. آن کنونى بشکل هاکارخانه

 .غیره

 دست رد تولید کلیه و برود میان از طبقاتى اختالفات تکامل، جریان در که هنگامى

 دست از را خود سیاسى جنبه عامه حکومت زمان آن در یابد، تمرکز افراد از اجتماعى

 تشکلم زور ا عمال از است عبارت کلمه خاص بمعناى سیاسى حاکمه قدرت. داد خواهد

 زیرناگ بورژوازى ضد بر پرولتاریا که هنگامى. دیگر طبقه سرکوب براى طبقه یک

 کند مبدل حاکمه طبقه به را خویش انقالب، یک راه از و گردد، متحد اىطبقه بصورت

 آنگاه ،سازد ملغى جبر اعمال طریق از را تولید کهن مناسبات حاکمه طبقه بعنوان و

 وجود رایطش نیز و کرده نابود را طبقاتى تضاد وجود شرایط تولیدى مناسبات این همراه

 نبی از طبقه یک بعنوان هم را خود سیادت حال عین در و کلى بطور[18] طبقات

 .بردمی

 پدید دافرا از اجتماعى طبقاتیش، تناقضات و طبقات با بورژوازى، کهن جامعه بجاى

 . است همگان آزادانه تکامل شرط فرد هر آزادانه تکامل آن، در که آیدمی

 

 

 

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(            «                          از ظهور تا سقوط»کمونیسم 

 

 
47 

 سوم فصل -3

 کمونیستى: و ستىسوسیالی ادبیات -1-3

 ارتجاعى سوسیالیسم  -1-1-3

 فئودالى سوسیالیسم. الف

 بر که ودب این مأموریتشان خویش تاریخى موقع اقتضاء به بنا انگلیس و فرانسه اشراف

 در 1830 لسا ژوئیه انقالب در. بنگارند هایىهجونامه بورژوازى معاصر جامعه ضد

 تازه از ردیگ یکبار اشراف انگلستان، در پارلمانى رفرم طرفداران جنبش در و فرانسه

 جدى مبارزه یک از سخنى دیگر پس این از. خوردند شکست منفور رسیده بدوران

 باقیمانده برایشان ادبیات طریق از مبارزه راه تنها. باشد میان در توانستنمی سیاسى

 غیر [ 19]سلطنت تجدید دوران پردازیهاى عبارت دیگر نیز ادبیات عرصه در اما بود،

 هک سازند جلوگر چنین بظاهر بایستىمی شفقت، جلب براى اشراف. بود شده ممکن

 حفظ ربخاط فقط بورژوازى ضد بر آنان دادخواست و نیستند خود منافع بند در دیگر

 سَروَر ضد بر که ساختندمی دلخوش بدین را خود آنان. است شده استثمار طبقه منافع

 ىشوم کمابیش هاىپیشگویى وى گوش در نجواکنان و سروده هزلیات خود جدید

 کنند

 نیمى هزلیات، نیمى سرایى، نوحه آن از نیمى که فئودالى، سوسیالیسم ترتیب بدین

 گویانهذلهب و تلخ دادنامه گاه گاه که آمد بوجود است آینده تهدید نیمى و گذشته قصه

 لتع به پیوسته ولى میکرد دارجریحه را بورژوازى قلب مستقیما نیشدارش و

 .داشت آورى خنده تأثیر معاصر، تاریخ جریان درک براى کامل استعدادىبى



 حزب همدلی مردم تهران )همت(            «                          از ظهور تا سقوط»کمونیسم 

 

 
48 

 از را مردم تا آوردنددرمی بحرکت پرچمى همچون را پرولتاریا دریوزگى چنتاى اشراف،

 ئودالىف قدیمى نشان شدند، روان آنان بدنبال مردم که وقت هر ولى اندازندبراه خود پى

 .تندگرف دورى احترامى از خالى بلند قهقهه با و کردند مشاهده آنان پشت در را

 کمدى این اجراء به[ 20]"جوان انگلستان" گروه و فرانسه لژیتیمیستهاى از قسمتى

 .شدند مشغول

 شیوه از یرغ و دیگرى نوع از آنها استثمار شیوه که میکنند ثابت فئودالها که هنگامى

 و وضاعا در آنان که میکنند فراموش را نکته این فقط است، بوده بورژوازى استثمار

 که نگامىه. بودند مشغول استثمار به است رفته میان از اکنون که دیگرى بکلى احوال

 این تنداش وجود معاصر پرولتاریاى سیادتشان دوران در که کنندمی خاطرنشان آنها

 .آنهاست اعىاجتم نظام ناگزیر ثمره معاصر بورژوازى اتفاقا که کنندمی فراموش را نکته

 اتهام که میدارند پنهان کم را خویش انتقادات ارتجاعى جنبه آنقدر فئودالها بعالوه

 ازىبورژو سیادت دوران در که است همین از عبارت بورژوازى ضد بر شانعمده

 .اختس خواهد منفجر را کهن اجتماعى نظام کلیه که یابدمی نما و نشو اىطبقه

 را بىانقال پرولتاریاى وى که کنندمی نکوهش جهت این از بیشتر را بورژوازى آنها

 .آوردمی بوجود را پرولتاریا کلى بطور که جهت این از نه میآورد بوجود

 رکارگ طبقه ضد بر جابرانه اقدامات کلیه در سیاسى، عمل هنگام جهت همین به

 جمع ىبرا را فرصت طمطراق پُر عبارات همه با هم عادى زندگى در و میجویند شرکت

 تجارت زا حاصله منافع با آزادگى و محبت و وفا مبادله یا و[ 21]زرین سیبهاى کردن

 [.22]دهندنمی دست از را عرق و چغندر و گوسفند پشم
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 لیسمسوسیا است، برمیداشته گام فئودال بازوى به بازو پیوسته کشیش که همانطور

 .است حرکت در فئودالى سوسیالیسم بدوش دوش نیز کشیشى

 یستىسوسیال رنگ و آب مسیحى مرتاضانه شیوه به که نیست آسانتر این از چیز هیچ

 کردهن پیکار دولت و زناشویى و خصوصى مالکیت ضد به نیز مسیحیت مگر. شود داده

 انیترهب نفس، داشتن خوار و مجرد زندگى مسکنت، و نکوکارى آنها بجاى مگر است؟

 است متبرکى آب مثابه به تنها مسیحى سوسیالیسم است؟ ننموده موعظه را کلیسا و

 .میپاشند اشرافیت غضب و خشم بر کشیشها که

 

 بورژوازى خرده سوسیالیسم. ب

 ایطشر و شده سرنگون بورژوازى بدست که نیست اىطبقه یگانه فئودال اشرافیت

. است کرده طى را زوال راه خود و گردیده تروخیم بورژوازى معاصر جامعه در گذرانش

 معاصر بورژوازى اسالف پا خرده دهقانان صنف و شهرنشینان وسطائى قرون صنف

 طبقه این اند،یافته رشد کمتر تجارتى و صنعتى لحاظ از که کشورهایى در. اندبوده

 .دهدمی ادامه را خود جامد زندگى یابنده رشد بورژوازى کنار در هم تاکنون

 بورژوازى خرده است گرفته بسط و یافته رشد معاصر مدنیت که کشورهایى آن در

 بوجود سیر دائما بورژوازى جامعه مکمل بخش بعنوان و است آمده بوجود جدیدى

. است نوسان در بورژوازى و پرولتاریا بین بورژوازى خرده این. کندمی طى را خود آمدن

 آنان و راندمی پرولتاریا صفوف بداخل را طبقه این به متعلق افراد پیوسته رقابت، ولى

 بعنوان بزرگ صنایع رشد اثر بر که لحظه، آن که کنندمی نکته این درک به شروع دیگر
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 تجارت در را آنها جاى و است نزدیک بروند، میان از بکلى معاصر جامعه مستقل بخش

 .گرفت خواهند اجیر مستخدمان و بازرسان زراعت، و صنعت و

 تشکیل را نفوس کلیه از نیمى از بیش بمراتب دهقانان که فرانسه، مانند کشورهایى در

 انتقادات در و گرفته بورژوازى علیه را پرولتاریا جانب که نویسندگانى پیدایش دهند،می

 کارب را دهقانى خرده و بورژوازى خرده مقیاسهاى بورژوازى نظام به نسبت خویش

. بود عىطبی امرى نمودندمی درک بورژوازى خرده نظرگاه از را کارگر حزب و بردندمی

 فرانسه رد تنها نه سیسموندى. آمد پدید بورژوا خرده سوسیالیسم که بود ترتیب بدین

 .دارد قرار نوع این از ادبیاتى رأس بر نیز انگلستان در بلکه

 رد موجود تضادهاى است توانسته فراوان بصیرتى و تیزبینى با سوسیالیسم این

 و کند اشف را اقتصادیون سالوسانه ثناخوانى و نماید درک را معاصر تولیدى مناسبات

 تولید، فهاضا ارضى، مالکیت و سرمایه تمرکز کار، تقسیم و ماشینى تولید مخرب اثرات

 تناسب عدم ولید،ت مرج و هرج پرولتاریا، فقر دهقان، و بورژوا خرده ناگزیر زوال بحرانها،

 و دابآ شدن منسوخ یکدیگر، با ملتها صنعتى خانمانسوز جنگهاى ثروت، توزیع فاحش

 مبرهن یرىانکارناپذ شیوه با را قدیم ملیتهاى و خانوادگى کهن مناسبات و سابق رسوم

 .سازد

 و تولید کهن وسائل با دارد سعى سوسیالیسم این خود، مثبت مضمون نظر از ولى

 و نماید احیاء دیگر بار را کهن جامعه و مالکیت قدیمى مناسبات آن همراه به و مبادله

 مناسبات چهارچوب در دیگر بار زور و جبر راه از را مبادله و تولید معاصر وسائل آنکه یا

 هم میبایستى ناچار و شده منفجر تولید وسائل این بوسیله قبال که مالکیتى کهن
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 است ارتجاعى هم حال، عین در سوسیالیسم، این حالت دو هر در. بگنجاند شود منفجر

 .تخیلى هم و

 یارکالپاتر روابط و صنایع در صنفى سازمان که است آن سوسیالیسم این کالم آخرین

 لند لند به خود آتى تکامل و رشد در طریقت این .گردد مستقر کشاورزى در

 [.23]گردید مبدل اىمرعوبانه

 

 "حقیقى" سوسیالیسم یا آلمانى سوسیالیسم. ج

 و آمده بوجود حاکم بورژوازى فشار تحت که فرانسه، کمونیستى و سوسیالیستى ادبیات

 آنجا در که شد داده انتقال آلمان به زمانى بود، حاکمیت این ضد بر مبارزه ادبى مظهر

 .بود نموده شروع فئودالى استبداد ضد بر را خود مبارزه تازه بورژوازى

 در تمام عول و حرص با آلمان در زیبا جمالت دوستداران و فیلسوفها نیمه و فیلسوفها

 از هاوشتهن این انتقال با همراه که کردند فراموش فقط و زدند چنگ ادبیات این دامن

 و اوضاع در. است نشده منتقل آلمان به فرانسه کشور حیاتى شرایط آلمان، به فرانسه

 یک نظرهم و داد دست از را خود بالواسطه عملى اهمیت فرانسوى ادبیات آلمان، احوال

 یالبافىخ به شبیه چیزى فقط میبایستى ادبیات این. گرفت بخود را ادبى صرفا جریان

. آید بنظر نسانىا ماهیت یافتن تحقق درباره و[ 24]واقعى جامعه یک درباره باالنفارغ

 به نهات هجدهم قرن آلمانى فالسفه براى فرانسه انقالب نخستین خواستهاى سان بدین

 هم فرانسه ىانقالب بورژوازى اراده ابراز و بود کلى بطور "عملى عقل" خواستهاى معناى

 .داشت را رىبش واقعا اراده و هى حیث من اراده محض، اراده قوانین مفهوم آنها نظر در
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 وجدان با ار فرانسوى نوین هاىایده که شد این به منحصر آلمانى مصنّفین کار تمام

 از را فرانسوى هاىایده ترصحیح عبارت به یا و سازند سازگار خویش کهن فلسفى

 .فراگیرند خود فلسفى نظرگاه

 گیرند،امیفر را بیگانه زبان معموال که گرفت انجام شکلى همان به فراگرفتن عمل این

 .ترجمه طریق از یعنى

 باستان پرستان تب کالسیک آثار آن بر که نویسهایىدست بر راهبان دانیم،می چنانکه

 آلمانى مصنّفین. نگاشتندمی را کاتولیک مقدسین معناىبى حال شرح بود، شده نوشته

 اطیلاب که معنى بدین کردند را رفتار این عکس درست فرانسه دینى ضد ادبیات با

 مناسبات زا فرانسوى انتقاد ذیل در مثال. نوشتند فرانسه متن ظَهر در را خود فلسفى

 ولتد از فرانسوى انتقاد ذیل در و "بشرى ماهیت شدن جدا خود از": نوشتند پولى

 .الخ و "تجریدى کل سلطه الغاء": نوشتند بورژوازى

 سفهفل" بنام را فرانسوى تئوریهاى ذیل فلسفى لفاظیهاى گنجاندن عمل این آنان

 فلسفى بنیاد" ،"سوسیالیسم آلمانى دانش" ،"حقیقى سوسیالیسم" ،"عمل

 .کردند تعمید غیره و "سوسیالیسم

 از را خود واقعى ماهیت بکلى فرانسوى کمونیستى - سوسیالیستى ادبیات ترتیب بدین

 علیه اىطبقه مبارزه مظهر دیگر آلمانها دست در ادبیات این که آنجایى از و. داد دست

 قرار "فرانسوى بودن یکطرفه" مافوق که بودند مطمئن آلمانها نبود، دیگر طبقه

 از پرولتاریا منافع بجاى و حقیقت به نیازمندى از حقیقى نیازمندیهاى بجاى و اندگرفته

 نیست اىطبقه هیچ به متعلق که انسانى یعنى کلى بطور انسانها و بشرى ماهیت منافع
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 فلسفى پندارهاى آلودمه آسمان در او هستى تنها بلکه نیست موجود الواقعفى اصوال و

 .نمایندمی دفاع است، متصور

 شکل به آنقدر را خود چرند و مآب اسکوالستیک تمرینهاى که آلمانى، سوسیالیسم این

 اندک اندک نمود،می گرمى بازار جنجال و جار با و کردمی تلقى حرارت پُر و جدى

 .داد دست از را خود نمایانه عال م معصومیت

 یا و لقهمط سلطنت و فئودالها ضد بر پروس بورژوازى بخصوص آلمان، بورژوازى مبارزه

 .گشتمی ترجدى همواره لیبرالى، جنبش دیگر بعبارت

 خواستهاى تا آمد چنگ به مطلوب فرصتى "حقیقى" سوسیالیسم براى سان بدین

 به موجود سنت حسب بر و دهد قرار سیاسى جنبش مقابل در را سوسیالیستى

 بورژوازى، قحقو بورژوازى، مطبوعات آزادى بورژوازى، رقابت انتخابى، دولت لیبرالیسم،

 این از آنان که کند موعظه را مردم توده و بفرستد لعنت بورژوازى مساوات و آزادى

 زچی همه که خطرند در عکس بر بلکه بست، برنخواهند طرفى هیچ بورژوازى جنبش

 انتقاد که کردمی فراموش الزم موقع در آلمانى سوسیالیسم. بدهند دست از را خود

 معاصر عهجام وجود فرض از ناشى بود، آن روحبى تقلید و انعکاس وى که فرانسوى،

 فرض زا ناشى یعنى آن، با متناسب سیاسى ساختمان و مادى حیاتى شرایط و بورژوازى

 .دهآم بمیان آنها آوردن بدست از سخن آلمان در تازه که بود مقدماتى آن کلیه

 و انکشیش مانند آنان ملتزمین و آلمان استبدادى حکومتهاى براى سوسیالیسم این

 مساعدى سکمتر بمنزله حکومتها، این دیوانى عُمّال و جاهل یونکرهاى و مدارس اولیاء

 .بود معترض و کننده تهدید بورژوازى ضد بر
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 که بود تفنگ هاىگلوله و سوزان هاىتازیانه بخشتسلیت مُکمّل سوسیالیسم این

 .کردندمی سرکوب را آلمانى کارگران قیامهاى آنها بکمک حکومتها همین

 بر مبارزه براى اىحربه به بدل دولت دست در "حقیقى" سوسیالیسم طریق بدین اگر

 فعمنا یعنى ارتجاعى منافع مظهر هم مستقیما حال عین در گشت،می بورژوازى ضد

 خرده طبقه لمانآ در موجود ترتیبات اجتماعى حقیقى پایه. بود آلمانى[ 25]نظرانکوته

 کلهاىش پیوسته تاکنون زمان آن از و است شانزدهم قرن بازمانده که است بورژوایى

 .است گرفته بخود اىتازه به تازه

 دهخر این. است آلمان در موجوده ترتیبات حفظ حکم در بورژوازى خرده این حفظ

 طرفى از ىبورژواز سیاسى و صنعتى سلطه که است آن انتظار در تمام رُعب با بورژوازى

 و بودىنا برایش انقالبى پرولتاریاى رشد اثر بر طرفى از و سرمایه تمرکز بوسیله

 این دمیتوان "حقیقى" سوسیالیسم که رسیدمی چنین وى بنظر. بیاورد ببار اضمحالل

 .یافتمی اشاعه گیرىهمه بیمارى مانند لذا. بزند تیر یک با را نشان دو هر

 تزیین تفصاح نگار و نقش خوش گلهاى با و بافته تخیالت تارعنکبوت از که جامه این

 که عارفانه جامه این بود، شده داده شستشو مفرط تأثرات سرشک با و یافته

 هانن را خود ناقابل "جاویدان حقایق" مشتى آن لفافه در آلمانى سوسیالیستهاى

 .میافزود جماعت این میان در آنان کاالى فروش بر تنها اندمیساخته

 مایندهن که اوست بعهده که بردمی پى پیش از بیش خود بنوبه نیز آلمانى سوسیالیسم

 .باشد نظرانکوته این مطنطن

 مانند را آلمانى نظرکوته و نمونه ملت یک بعنوان را آلمان ملت سوسیالیسم این

 سوسیالیستى معناى هایشدنائت از یک هر براى و داشتمی اعالم بشر براى اىنمونه
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 و. ساختمی بدل بود که آنچه بعکس درست را آن یعنى شد،می قائل باطنى و عالى

 "مخرب و خشن" روش ضد بر مستقمیا که رساند بجایى پیگیر بطرز را کار پایان

 خویش عظمت با غرضىبى عالم در وى خود که داشت اعالم و برخاست کمونیستها

 آلمان در که آنچه معدود، استثناء چند بجز. دارد قرار طبقاتى مبارزه هرگونه مافوق

 و پلید ادبیات این به دارد، جریان کمونیستى و سوسیالیستى تألیفات باصطالح بعنوان

 [.26]است مربوط آوربیزارى

 

 بورژوایى یا ارک محافظه سوسیالیسم  -2-1-3

 بورژوازى جامعه بقاء تا کند درمان را اجتماعى دردهاى است مایل بورژوازى از قسمتى

 .نماید تأمین را

 خیریه، ىجمعیتها بانیان کارگر، طبقه مصلحین انساندوستان، پروران،نوع اقتصادیون،

 انطلب اصالح و مسکرات منع مجامع مؤسسیس حیوانات، از حمایت انجمنهاى اعضاى

 حتى ورژواب سوسیالیسم این. دارند تعلق دسته این به قماش، و رنگ همه از پاخرده

 .آمدمی در کمالى و تمام سیستمهاى بصورت

 .کنیممی ذکر را پرودون تألیف "فقر فلسفه" کتاب مثال بعنوان

 بدون ولى کنند حفظ را معاصر جامعه حیات شرایط میخواهند بورژوا سوسیالیستهاى

 را موجود جامعه میخواهند آنها. شودمی ناشى آن از ناگزیر که مخاطراتى و مبارزات

. پاشدمی هم از را اششیرازه و کرده انقالبى را آن که عناصرى بدون ولى کنند حفظ

 حکمرواست، آن در که را عالَمى بورژوازى. خواهندمی پرولتاریا بدون را بورژوازى آنها
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 بصورت را بخش تسلیت پندار این بورژوا سوسیالیسم. پنداردمی عوالم بهترین طبیعتا

 پرولتاریا از سوسیالیسم این که هنگامى. وردآمی در اىکارهنیمه یا و تمام سیستم یک

 در گذارد، گام وى جدید المقدسبیت در و نماید عملى را او سیستم که کندمی دعوت

 ولى بماند باقى همچنان کنونى جامعه در پرولتاریا که آنست فقط وى توقع واقع

 .افکند بدور جامعه این درباره را خود آمیزکینه هاىاندیشه

 ست،ا عملى بیشتر ولى منظم و سیستماتیک کمتر که سوسیالیسم، این از دومى نوع

 و ندک تلقین منفى نظریاتى انقالبى جنبش هر به نسبت کارگر طبقه در تا کوشیدمی

 یستن سودمند سیاسى اصالحات بهمان یا و فالن کارگر طبقه براى که نماید اثبات

 ینا مقصود اما و. است مفید اقتصادى مناسبات و مادى شرایط تغییر تنها بلکه

 که زى،بورژوا تولیدى مناسبات الغاء وجه هیچ به مادى شرایط تغییر از سوسیالیسم

 اساس رب ادارى اصالحات مقصد بلکه باشد،نمی است، شدنى عملى انقالب طریق از تنها

 هیچ مزدورى کار و سرمایه بین روابط در نتیجه، در. است موجود تولیدى مناسبات

 و ازىبورژو سیادت مصارف از کاستن جز حاالت، بهترین در و کند نمی وارد تغییرى

 .دهد نمی صورت دیگرى عمل بورژوازى دولت اقتصادى امور کردن ترساده

 از وجهى به که شودمی جلوگر خود برازنده چهره با زمانى تنها بورژوازى سوسیالیسم

 طبقه بسود! گمرکى حمایت کارگر؛ طبقه بسود! بازرگانى آزادى. گردد مبدل سخنورى

 جدى سخن تنها و آخرین است این... کارگر طبقه بسود! انفرادى زندانهاى کارگر؛

 .بورژوازى سوسیالیسم

 طبقه بسود بورژواست، بورژوا که ادعاست این به منحصر درست بورژوازى سوسیالیسم

 .کارگر
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 تخیلى-انتقادى کمونیسم و سوسیالیسم  3-1-3

 خواستهاى نترجما کنونى زمان کبیر انقالبهاى کلیه در که ادبیاتى آن از اینجا در ما

 (.غیره و بابف هاىنوشته) آوریمنمی بمیان سخن است، بوده پرولتاریا

 راندو در خود طبقاتى خاص منافع مستقیم اجراى براى پرولتاریا کوششهاى اولین

 ودخ رشد عدم اثر بر ناگزیر، فئودال، جامعه سرنگونى دوران در عمومى، هیجان

 صرع محصول تنها که رهاییش، مادى شرایط فقدان نتیجه در همچنین و پرولتاریا

 شهاىجنب این همراه که انقالبى ادبیات. گردیدمی مواجه شکست با است، بورژوازى

 هبانیتر یک زیرا است ارتجاعى مضمون لحاظ از ناگزیر شد، پدید پرولتاریا نخستین

 .کندمی موعظه را ناهموارى مساوات و عمومى،

 و اوئن فوریه، سیمون،سن سیستم یعنى کمونیستى، و سوسیالیستى اصلى سیستمهاى

 و بورژوازى" بخش به کنید رجوع) گذشت، آن وصف که اولیه دوران در غیره

 بوجود بود، نیافته رشد بورژوازى و پرولتاریا بین مبارزه که زمانى یعنى( "پرولتاریا

 .آیدمی

 مخرب عناصر تأثیر همچنین و طبقاتى تضاد سیستمها این مخترعین است، راست

 فعالیت ههیچگون پرولتاریا خود براى ولى کنند،می مشاهده را حاکمه جامعه خود درون

 .نیستند قائل خاصى سیاسى جنبش هیچگونه تاریخى، مستقل

 از هنوز آنها لذا است، حرکت در صنایع رشد بپاى پا طبقاتى تضاد رشد که آنجایى از

 لمع آنچنان جستجوى در و آیندنمی بر پرولتاریا نجات مادى شرایط دریافت عهده

 .وردآ بوجود را شرایط این بتواند که هستند اجتماعى قوانین آنچنان و اجتماعى
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 نجات ىتاریخ شرایط جاى و آنها شخص اختراعى فعالیت باید را اجتماعى فعالیت جاى

 باید ار طبقه بصورت پرولتاریا تدریجى پیشرفت جاى و آنها، تخیلى شرایط باید را

 جهان مامت آینده تاریخ آنها نظر در. بگیرد آنها درآوردى من نسخه طبق جامعه تشکل

 .آنان اجتماعى هاىنقشه عملى اجراى و تبلیغ از است عبارت

 طبقه نافعم از عمده بطور خودشان، هاىنقشه در که کنندمی اعتراف آنها است راست

 که نظر قطهن این از تنها پرولتاریا. کنندمی مدافعه طبقات دردمندترین بعنوان کارگر،

 .دارد وجود آنها براى است طبقات دردمندترین

 را هاآن کار اشخاص این خود زندگانى وضع همچنین و طبقاتى مبارزه نارس شکل ولى

 همه وضع ندمیخواه آنها. کنند تصور طبقاتى تضاد از برتر را خود که کشاندمی آنجا به

 اصالح برند،می بسر شرایط بهترین در که را کسانى روزگار حتى و جامعه، اعضاى

 حاکمه هطبق حتى و اختالف و تفاوت بدون را اجتماع همه آنها جهت همین به. نمایند

 آنها تمسیس به که است کافى آنها نظر به. دهندمی قرار مخاطب بیشترى رجحان با را

 مکنهم جامعه بهترین براى نقشه بهترین سیستم این که شود تصدیق تا شود برده پى

 .است

 از که آنند بر و نمایندمی طرد را انقالبى بویژه و سیاسى اقدام هر آنان جهت همین به

 آزمایشهاى کمکه ب تا کوششند در و یابند دست خود هدف به آمیزمسالمت طریق

 جدید اجتماعى انجیل براى را راه نمونه و مثال زور به و نتیجه،بى البته و کوچک

 پرولتاریا که میشود پدیدار زمانى آینده جامعه از خیالى وصف این. کنند هموار خویش

 بشکلى را خود اوضاع هنوز جهت همین به و است اىنیافته رشد بسیار وضع در هنوز
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 از انباشته شوق و شور اولین از ناشى وصف این. میگرداند مجسم نظر در خیالى

 .است جامعه عمومى اصالح براى حدسیات

 به آثار ینا. دارد وجود نیز انتقادى عناصر کمونیستى و سوسیالیستى آثار این در ولى

 مصالح و مواد فراوان میزان به جهت، همین به و میبرد حمله موجود جامعه مبادى همه

 جامعه ربارهد آنها مثبت استنتاجات. است داده بدست کارگران افکار تنویر براى گرانبها

 کار و صوصىخ سودهاى و خانواده الغاء ده، و شهر بین تضاد بردن میان از مثال آینده،

... ولیدت دستگاه ساده اداره یک به حکومت تبدیل و اجتماعى هماهنگى اعالم مزدورى،

 با فقط و هکرد بسط به شروع تازه که را، طبقاتى تضاد رفع ضرورت تنها اصول، این همه

 این هم جهت همین به. کندمی بیان بود، روشن آنها نظر در اشاولیه شکلىبى و ابهام

 .است تخیلى بکلى جنبه داراى هنوز اصول

. دارد معکوس نسبت تاریخى تکامل با تخیلى انتقادى کمونیسم و سوسیالیسم اهمیت

 گیرد،می بخود ترىمشخص شکلهاى و یابدمی بسط طبقاتى مبارزه که نسبت همان به

 تخیلى منفى روش این و مبارزات این مافوق گرفتن قرار براى تخیلى کوشش این

 دست از را خود تئوریک صالحیت و عملى اهمیت گونه هر مبارزات این به نسبت

 اند،بوده انقالبى جهات بسى از سیستمها این مؤسسین هم اگر جهت این به. دهدمی

 تاریخى تکامل به توجه بدون آنان. آیندمی در ارتجاعى ف رَقى بصورت پیوسته پیروانشان

 جهت همین به. اندچسبیده محکم و سخت آموزگارانشان کهنه نظرات به پرولتاریا،

. بدهند آشتى را تناقضات و ساخته کُند را طبقاتى مبارزه دیگر بار تالشند در پیگیرانه

 عملى را خود اجتماعى پندارهاى آزمایشها، طریق از که هستند آرزو این در هنوز آنها،

-Home)  داخلى هاىکُلُنى و آورند بوجود اىجداگانه[ 27]فاالنسترهاى و سازند

colonies) جدید اورشلیم بغلى چاپ -[ 28]کوچک ایکاریهاى و نمایند احداث - 
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 کیسه و پرورنوع قلوب به ناچارند آسمانى کاخهاى این تمام ایجاد براى و دهند ترتیب

 یا و ارتجاعى سوسیالیستهاى درجه به بتدریج اینان. نمایند مراجعه بورژواها پول

 فروشى فضل یک لحاظ از تنها و کنندمی تنزل گذشت آن ذکر که کار، محافظه

 .متمایزند آنها از خود، اجتماعى دانش معجرآساى قدرت به خیالى اعتقادى و ترمنظم

 ران،کارگ سیاسى جنبشهاى علیه تمامتر چه هر شدتى با آنها که است جهت همین به

 قیام است، دجدی انجیل به کورکورانه اعتقادىبى نتیجه فقط ایشان عقیده به که

 .کنندمی

 و چارتیستها لیهع آنجا در ترتیب، به فرانسه در فوریه پیروان و انگلستان در اوئن پیروان

 [. 29]قیامند حال در رفرمیستها علیه اینجا در

 

 چهارم فصل -4

 اپوزیسیون مختلف احزاب با ونیستهاکم مناسبات -1-4

 که گرىکار احزاب آن با کمونیستها مناسبات شد، گفته دوم بخش در که آنچه به بنا

 در رضىا اصالحات طرفداران و انگلستان در چارتیستها یعنى دارند وجود دیگر اکنون

 .است روشن شمالى، آمریکاى

 ولى کنندمی مبارزه کارگر طبقه منافع و هدفها نزدیکترین به رسیدن براى کمونیستها

 فرانسه در. نمایندمی مدافعه نیز نهضت آینده از کنونى جنبش جریان در حال عین در

 سوسیالیست حزب به رادیکال بورژوازى و کارانمحافظه با مبارزه در کمونیستها،
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 که توهماتى و جمالت به نسبت انتقاد حق حفظ از آنکه بدون اند،گرویده[ 30]دمکرات

 .کنند صرفنظر است، شده سنت انقالب زمان از

 این که دارندنمی دور نظر از ولى کنندمی حمایت رادیکالها از کمونیستها سوئیس در

 هب دمکرات سوسیالیستهاى شامل قسمتى که است شده تشکیل متضاد عناصر از حزب

 .است رادیکال بورژواهاى شامل دیگر قسمت و فرانسه سبک

 دانند،یم ملت نجات شرط را ارضى انقالب که حزبى از کمونیستها لهستانیها، میان در

 پشتیبانى است، کرده برپا را کراکوى قیام 1846 سال در که حزبى همان یعنى

 .نمایندمی

 بر ورژوازىب همراه دارد، انقالبى روش بورژوازى که زمانى تا کمونیست، حزب آلمان در

 .داردبرمی گام ارتجاعى بورژوازى خرده و فئودال مالکین و مستبده سلطنت ضد

 مورد در المقدور،حتى که نیست غافل این از هم اىلحظه حتى کمونیست حزب ولى

 کند ایجاد نکارگرا در روشنترى آگاهى و شعور پرولتاریا، و بورژوازى بین خصمانه تضاد

 ادتسی که سیاسى و اجتماعى شرایط آن از بالفاصله بتوانند آلمانى کارگران تا

 از پس فورا و کنند استفاده او خود ضد بر اىحربه مانند آورد ببار بایستى بورژوازى

 .مایندن شروع را بورژوازى خود ضد بر مبارزه آلمان، در ارتجاعى طبقات برانداختن

 یک آستان در آلمان زیرا دارندمی معطوف آلمان به را خود اساسى توجه کمونیستها

 کلى بطور اروپایى مدنیت شرایط یک در را تحول این و دارد قرار بورژوازى انقالب

 و هفدهم قرن انگلستان به نسبت ترىیافته رشد مراتب به پرولتاریاى یک و ترمترقى

 فقط میتواند آلمان بورژوازى انقالب لذا. داد خواهد انجام هجدهم قرن فرانسه

 .باشد پرولتاریایى انقالب یک بالواسطه درآمدپیش
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 سیاسى و اجتماعى نظام ضد بر انقالبى جنبش هر از جا همه کمونیستها خالصه

 .کنندمی پشتیبانى موجود،

 شکلى که نای به وابستگى بدون را، مالکیت به مربوط مسأله جنبشها این تمام در آنها

 .کنندمی تلقى جنبش اساسى مسأله بعنوان باشد، گرفته بخود یافته رشد بیش یا کم

 کشورها ههم دمکراتیک احزب توافق و اتحاد به نیل براى جا همه کمونیستها سرانجام،

 .کوشند می

 اعالم راآشکا آنها. سازند پنهان را خویش نظریات و مقاصد که دارند عار کمونیستها

 بر،ج راه از موجود، اجتماعى نظام همه ساختن واژگون طریق از تنها که کنندمی

 بر تىکمونیس انقالب مقابل در حاکمه طبقات بگذار. است میسر هدفهایشان به وصول

 ولى. دهندنمی دست از را خود زنجیر جز چیزى میان این در پرولتارها. بلرزند خود

 .آورد خواهند بدست را جهانى
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 مدرن کمونیسم رشد

 با حزب یک بار اولین برای روسیه 1917 اکتبر انقالب در

 فرضیه. رسید قدرت به بولشویک حزب مارکسیستی هایگرایش

 نظری هایبحث شد مطرح هابولشویک توسط که دولتی قدرت

 مارکس. آورد وجود به هامارکسیست میان را زیادی عملی و

 روسیه. هستند استوار داری سرمایه رشد پایه بر کمونیسم و سوسیالیسم که بود معتقد

 بی رعایای را آن مردم اکثریت که شدمی قلمداد اروپایی کشورهای فقیرترین از یکی

 که نماند ناگفته. بودند صنعتی هایبخش کارگران هم اندکی و دادندمی تشکیل سواد

 . کند گذر بورژوایی داری سرمایه مرحله از بتواند باید روسیه که داشت تأکید مارکس

 کارگری هایالبانق جرقه تواندمی روسیه انقالب که بودند معتقد هم سوسیالیست بقیه

 وردم در لنین بولشویکی نظریه که بود متعادلی سوسیالیست منشویک. باشد غرب در

 چون یشعارهای پی در قدرت در هابولشویک حضور. کرد رد را سوسیالیستی انقالب

 واستهخ با شعارها این که آمد فراهم «شوروی برای چیز همه»  و «زمین نان، صلح،»

 مورد در رعایا خواسته اول جهانی جنگ در شوروی حضور پایان مورد در مردم

 . داشت همخوانی شوروی جماهیر اتحاد از جانبه همه حمایت و ارضی اصطالحات

 و دادند تغییر کمونیست حزب به را نامشان هابولشویک که زمانی 1917 سال از بعد

 را لنینیسم مکتب سوسیالیستی هایسیاست اجرای به معتقد حزبی تک دولت یک

 سال در. کرد تغییر «سوسیالیسم» و «کمونیسم» اصطالحات دادند،کاربرد تشکیل

 به اول جهانی جنگ مورد در آن احزاب نظر اختالف اثر در دوم المللبین ،1916

 تأکید خودشان با مرتبط ملی نقش بر شعب این که شد منشعب ملی شعب تعدادی
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 و کرد تأسیس 1919 سال در را سوم المللبین( فرن کمین) لنین سپس. داشتند

 که اروپا سوسیالیست احزاب به را دموکراتیک مرکزگرایی شامل ایماده 21 شرایط

 . کرد ارائه بودند وی به پیوستن به متمایل

 زبح این از 1921 سال در SFIO سوسیالیست حزب اکثریت فرانسه، درنمونه  برای

 فرانسوی شاخه که) دهند تشکیل را SFIC  فرانسه کمونیست حزب تا شدند جدا

 که احزابی هب «کمونیسم» اصطالح بنابراین(. شودمی محسوب کمونیسم المللبین

 رگرانکا فراخواندن هاکمونیست. شد اطالق شدند ریزی پایه ترن کمین لوای تحت

 وسیالیستیس اقتصاد رشد و دیکتاتوری پرولتاریای تشکیل با که انقالب به جهان سراسر

 هماهنگ ایمعهجا به برنامه این نهایت در. دادند قرار خود برنامه رأس در را است همراه

 ورتص آن در این. )شد خواهد منجر دولت کمرنگ نقش با و اجتماعی طبقات فاقد و

 در رو کمونیسم اتنه و نبودند کمونیست واقعی معنای به احزاب این از کدامهیچ که بود

  .(میدیدند خود دور اندازچشم

 کردند ملی را تولید ابزار همه هابلشویک ،(1918-1922) روسیه داخلی جنگ طی در

 راه خطوط و هاکارخانه همه آن در که کردند اعمال را «جنگی کمونیسم»  سیاست و

 صنعت وارد بورژوایی مدیریت و شد بندی جیره غذا درآمد، دولت کامل کنترل به آهن

 اقتصادی سیاست لنین ،1921 سال در کرونشات شورش و جنگ از پس سال سه. شد

 برای محدودی زمان در محدودی فضای» آن طی که کرد اعالم را خود (NEP)) جدید

 رسیدن برای استالین ژوزف تالش و آورد دوام 1930 سال تا NEP. شد «داری سرمایه

 سال در هابلشویک روسیه، داخلی جنگ از پس. داد پایان سیاست این به قدرت به

 به و نهادند بنا را سابق شوروی یا (USSR) سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد 1922

 . دادند پایان روسیه امپراتوری
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 مراتبی سلسله صورت به کمونیست احزاب لنین، دموکراتیک مرکزگرایی از پس

 بلند اعضای طتوس و انتخاب جامعه نخبگان کادر از که فعال افراد و شدند بندیطبقه

 مورد امال ک افراد این شدند، معرفی هرم پایه عنوان به شدندمی تأیید حزب پایه

 که ییکشورها و شوروی جماهیر اتحاد. بودند پایبند حزب نظام به و بوده اطمینان

 اداقتص دارای کمونیستی دولتهای را شوندمی اداره کمونیستی احزاب توسط

 از بخشی که ددارن ادعا کشورها این تعریف این طبق. نامندمی «دولتی سوسیالیستی»

 کنترل و اندردهک رد را کاالها خصوصی کنترل و اندپذیرفته را هاسوسیالیست برنامه

 را خود کشورها ینا وجود این با اند،داده قرار خود برنامه رأس در را اقتصاد بر دولتی

 .اندگرفته دهنادی را اموال اشتراکی مالکیت زیرا کنندنمی معرفی کمونیستی کامال  
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 دارد؟ وجود دنیا در کمونیست کشور چند امروزه

 ادامه خود حیات به شوروی جماهیر اتحاد هنوز که زمانی در

 تا گرفته اروپا از جهان سراسر در کمونیستی کشورهای ، میداد

 شامل بیستم قرن در ها کشور این. داشتند وجود آفریقا و آسیا

 ، بلغارستان ، لهستان ، شرقی آلمان ، شوروی اتحاد کشورهای

 ، افغانستان ، چین ، اروپا در آلبانی و رومانی ، یوگسالوی ، مجارستان ، چکسلواکی

 و موزامبیک ، اتیوپی ، کنگو ، بنین ، آنگوال و آسیا در جنوبی یمن ، مغولستان ، کامبوج

 .بودند آفریقا در سومالی

 .:دارد وجود جهان سراسر در کمونیست کشور 5 تنها امروزه

 : چین خلق جمهوری. 1

 به را آن نظام و گرفت خود کنترل تحت را کشور این 1949 سال در تونگ تسه مئو

 یکمونیست کشور یک کشور این تاکنون سال آن از.داد تغییر کمونیستی نظام یک

 چین ساختار در اصالحات دوره چندین سالها این طی اگرچه ، گردد می محسوب

 . است گرفته صورت

 : شمالی کره خلق دموکراتیك جمهوری. 2

 شوروی نفوذ ولی شد خارج ژاپن استیالی از دوم جهانی جنگ از پس کره جزیره شبه

 جنوبی و شمالی بخش دو به را جزیره شبه این آن جنوب در آمریکا و آن شمال در

 بخش در 1948 سال در شد موفق شوروی اتحاد تالش سالها از پس و کرد تقسیم
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 بود کمونیستی کشور یک که را کره خلق دموکراتیک جمهوری کره جزیره شبه شمالی

 .نماید برقرار ،

 : کوبا جمهوری. 3

 این دنبالب که رسید پیروزی به کاسترو فیدل رهبری به انقالبی کوبا در 1959 سال در

 تحادا طرفدار کمونیستی کشورهای جرگه به رسما 1961 سال در کوبا حکومت انقالب

 .پیوست شوروی

 :ویتنام سوسیالیستی جمهوری. 4

 شبخ دو به ویتنام ، 1954 سال در هندوچین جزیره شبه اول های جنگ پایان در

. دگردی تقسیم متحده ایاالت حمایت تحت جنوبی و شوروی اتحاد نفوذ تحت شمالی

 سوسیالیستی جمهوری و شده پکپارچه قسمت دو 1976 سال در ، جنگ دهه دو طی

 .آمد بوجود شوروی اتحاد حمایت و کمونیست حزب حاکمیت با ویتنام

 : الئوس خلق دموکراتیك جمهوری. 5

 حمایت (شمالی) ویتنام و شوروی اتحاد توسط که انقالبی با 1975 سال در کشور این

 .پیوست کمونیست کشورهای جرگه به ، شد می
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 رویدادهای پس از جنگ جهانی و جنگ سرد

نیز جنگ سرد، آسیا،  رویدادهای پس از جنگ دوم جهانی و

آفریقا و آمریکای التین به یک زمین بازی راهبردی برای رقابت 

ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند، بازی 

کردند. های بزرگی که برای هژمونی جهانی مبارزه میقدرت

توری سازی کانال سوئز آغازی بر پایان امپرااستقالل هند و در ادامه آن ماجرای ملی

بریتانیا بود. دیگر قدرت های اروپایی نیز در حال سقوط آزاد بودند. حتی توانایی به 

های کره و ویتنام و شکست کامل ناپذیر آمریکا نیز به علت تلفات در جنگظاهر زوال

دار شد. نیم هزاره سلطه غرب در جهان در حال در جنوب شرق آسیا خدشه

غرب مدام به  داری به حدی بود که رهبرانداز سرمایهاننشینی بود. نگرانی از چشمعقب

کردند. اما اتحاد جماهیر شوروی از لحاظ اقتصادی قادر بود بهتر غافلگیر شدن فکر می

 .از آنها در شرایط غافلگیری عمل کند

در پایان جنگ جهانی دوم، احزاب کمونیست در ایتالیا، فرانسه و یونان در آستانه 

های ابتدایی سازمان سیا، پیشگیری از قرار داشتند. یکی از پیروزی پیروزی در انتخابات

ظهور غیرقابل توقف کمونیسم در اروپای غربی بود. در یونان، نیروهای ضد کمونیست با 

 از بسیاری شدن اضافه با .های غربی یک جنگ داخلی به راه انداختندحمایت قدرت

 شرقی، اروپای در آن قدرت افزایش و شوروی نفوذ تحت ممالک دایره به کشورها

 بلغارستان، کشورهای در شوروی مدل پایه بر هاییدولت. شد قوی بسیار کمونیسم

 دولتی همچنین. شدند تشکیل رومانی و مجارستان لهستان، شرقی، آلمان چکسلواکی،

 هایسیاست اما شد تشکیل یوگسالوی در تیتو بروز یوسیپ رهبری تحت کمونیستی



 حزب همدلی مردم تهران )همت(            «                          از ظهور تا سقوط»کمونیسم 

 

 
69 

 جایگزین که شد فرم کمین از یوگسالوی فدرال جمهوری شدن جدا باعث تیتو مستقل

 عنوان تحت کمونیستی، جنبش از جدیدی هایشاخه تیتوئیسم،. بود شده ترن کمین

 دولت یک به دوم جهانی جنگ از پس هم آلبانی. شد مطرح «انحرافی مکتب»

 . شد تبدیل مستقل کمونیستی

 بنابراین و چین سرزمین تمامی کنترل چین کمونیست حزب ،1950 سال در

 کمونیسم قدرت افزایش مناطق برخی در. گرفت دست به را دنیا کشور ترینپرجمعیت

 این میان از که شد هاییدرگیری به منجر نهایت در که آورد وجود به را هایینارضایتی

 به و آفریقا و نهخاورمیا کشورهای از بسیاری الئوس، کره، جزیره شبه به توانمی مناطق

 و( گرایان ملی) هاناسیونالیست با کردند تالش هاکرد.کمونیست اشاره ویتنام ویژه

 غرب دنیای امپریالیسم برابر در فقیر کشورهای در و شوند متحد هاسوسیالیست

 .بودند موفق بیش و کم زمینه این در که بایستند

تفاق بود. حوادثی که در فرانسه افراوان  های اجتماعی در جهان، ناآرامی1960تا دهه 

گران شده، کنمتح الب رساند. در ایاالتافتاد، دولت را فلج کرد و شرایط را به آستانه انق

 125در  1968ثبات کردند. در سال های ضد جنگ کشور را بیحقوق مدنی و جنبش

زرگ ای برسید که جهان در آستانه زلزلهشهر در سراسر آمریکا شورش شد. به نظر می

 .و تغییر پارادایم قرار گرفته است
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  در ایران: کمونیسم

 (1۹2۰ دهه) ایران کمونیست حزب

 بود ایرانی کمونیستی و سیاسی حزبی ایران، کمونیست حزب

 گیالن استان در بندرانزلی در( خ 1299) 1920 ژوئن در که

 ایران مشروطه جنبش رهبران از اوغلی عمو حیدر. شد تأسیس

 تاریخچه. شد انتخاب حزب کل دبیر اولین عنوان به و داشت نقش حزب تأسیس در

. نیست جدا معاصر ایران امپریالیستی ضد و ملی جنبش تاریخ از ایران کمونیست حزب

 آخر شود،می محسوب حزب موسسان کنگره که ایران، کمونیست حزب کنگره نخستین

 این. داشت اعالم را حزب تشکیل رسما  انزلی شهر در - 1299 تیرماه اوایل - خرداد

 موسوم دستگیرشدگان جزو ارانی تقی. اندخوانده نیز «ایران کمونیست فرقه» را حزب

 .بود حزب این اعضای از نفر 53 به

 

 ایران مشروطیت انقالب در

 1296 بعدها آن، کوشندگان که( عامیون اجتماعیون) ایران انقالبی دمکراسی سوسیال

 میهن دادند، تشکیل را( ایران کمونیست حزب) 1299 بعد سال 3 و( عدالت حزب)

 را سوسیالیسم)کرد نثار را خود جان مشروطه انقالب سنگرهای در که بودند دوستانی

 بشریت همه به متعلق بلکه دانستند،نمی روسی یا آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایپدیده

 سوسیال جنبش آغاز دقیق تاریخ تعیین درباره محققین عقیده گرچه. دانستندمی

 که، اینست هم آن و شریکند باور یک در همه لیکن است، مختلف ایران در دمکراسی
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 در فعالی نقش که بود، ایران در متشکل نسبتا  حزب اولین «عامیون - اجتماعیون»

 جنبش، این فعالین. کرد ایفا( 1290 -1284) مشروطیت انقالب برگزاری و تدارک

 .اندداشته مشروطیت انقالب در فراوان کوشش دیگران و غفارزاده اسداهلل مانند

 ایرانی، و آذربایجانی زحمتکشان میان دمکراسی سوسیال فعالیت به دادن سازمان برای

 یننخست برای که است گروه این. شد تأسیس باکو شهر در همت گروه 1283 سال در

 اقشار برای تا کند،می ترجمه «عامیون اجتماعیون» به را «دمکرات سوسیال» کلمه بار

 قابل ایندازها تا و آشناتر نداشتند، آشنائی اروپائی هایزبان به که زحمتکش و ساده

 .باشد فهم

 و گرانکار از جمعی با روسیه، از مراجعت از پس اوغلی، عمو حیدرخان 1283 سال در

. داد لتشکی را ایران دمکراسی سوسیال هایحوزه نخستین مشهد، شهر در همفکران

 سند یناول مشهد، شهر در ایجلسه در مشروطیت، انقالب آستانه در 1284 بعد سال

 استهمنتشرشد آن متن که اینامه دستور ایران، در دمکراسی سوسیال جنبش رسمی

 .شد تصویب و تدوین

 پلخانف و کائوتسکی به تبریز هایدمکرات سوسیال بعدها که هایینامه) موجود اسناد از

 -1283 هایسال در که آیدبرمی چنین( غیره و نریمانف حیدرخان، خاطرات اند،نوشته

 آن و جا این خود، به خود که دموکراسی سوسیال هایگروه و هاحوزه ها،سازمان 1284

 وجود از حتی اغلب آمدند،می وجود به خواهان، مشروطه و انقالبیون ابتکار به جا،

 .نداشتند اطالع نیز یکدیگر
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 «امیونع - اجتماعیون» هایحوزه تشکیل به نیز تهران در سپس حیدرعمواوغلی

 هایسازمان یزن ایران نقاط سایر در بعدها و( رشت) گیالن در بعد کمی. پردازدمی

 .آیندمی وجود به عامیون - اجتماعیون

 انقالبی یروهاین جانب از سال همان بهمن و دی در انقالب ضد هایقیام و هاخرابکاری

 در و دادیم تشکیل عامیون - اجتماعیون را آن مرکزی هسته که ،«مجاهدین جمعیت»

 در بود انقالب سرنوشت کنندهتعیین و مسلح نیروی و حزب این ایتوده سازمان واقع

 .شودمی سرکوب وغیره مشهد اصفهان، رشت، تبریز، تهران،

 در «عامیون اجتماعیون»مجاهدین و کوشندگان از که ،«غیبی مرکز»فعالیت درباره

 دهش تشکیل دیگران و صدقیانی رسول حاجی فروش، دوا علی حاجی مسیو، علی تبریز

 .استشده یاد مشروطیت انقالب به مربوط کتب اغلب در بود،

 شکیلت به شروع کشور تاریخ در بار نخستین برای دوره این در ایران کارگر طبقه

 ادامه در اقعو در کارگری اتحادیه که داشت نظر در باید. کندمی خود هایاتحادیه

 وجود به (وری پیشه) دستی صنایع هایکارگاه کارگران صنفی هایانجمن تاریخی

 .آیندمی

 سیاسی - اجتماعی جریان دو اول، مجلس باران گلوله از پس ویژه به انقالب، جریان در

 محافل به نزدیک) لیبرالیسم و( خلق هایتوده به نزدیک) دمکراتیسم ایاندیشه و

 یکدیگر از تدریج به داشتند، نزدیکی و همکاری انقالب تدارک دوران در که ،(حاکمه

 بودند توانسته داریسرمایه نوخاسته طبقه ضعف نتیجه در که ها،لیبرال. شدند جدا

 قهرمان کشتن) درغلطیدند ارتجاعی مواضع به کم کم کنند، اشغال را حاکمه مقامات

 انقالب به لیبرالیسم خیانت بارز نشانه با فقط ستارخان، ایران، مشروطیت انقالب خلقی
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 به آسانی به و کردند سازش روسیه تزاریسم و انگلیس امپریالیسم با ،(بود خلق به و

 .کردند منحل خود را دوم مجلس و دادند تن دولت دو این اولتیماتوم

 نقالبیا مواضع در که هم هاییدموکرات ،«عامیون اجتماعیون» قمع و قلع از پس

 ،(بود هاآن ندهنمای دموکرات حزب) بودند پیگیر ایاندازه تا و کردندمی پافشاری

 .گردیدند وطن جالی به ناگزیر اغلب و شدند پراکنده

 جهانی جنگ دوران در. نشد قطع «عامیون - اجتماعیون» فعالیت و مبارزه اما

 دول گروه دو توسط طرفی،بی اعالم رغمعلی ایران، سرزمین که(1918 -1914)اول

 صفوف در و هاتوده مبارزه بود، شده اشغال عمال  «متفقین و متحدین» امپریالیستی

 در شورک از خارج در چه و کشور داخل در چه «عامیون - اجتماعیون» آن مقدم

 به ود،ب شده ایران ترک به مجبور که نیز، حیدرخان بعد چندی. یافت ادامه مهاجرت

 .دهدمی ادامه مهاجرت در خود فعالیت به و رودمی اروپا

 جنگ یط آن، از بعد و مشروطیت انقالب شکست از پس ایران، هایدمکرات سوسیال

( وسیهر در ویژه به و غربی اروپای در) مهاجرت در چه و ایران در چه اول، جهانی

 مجاهدین از گروهی( 1293) جهانی جنگ اوائل. دادند ادامه را خود فعالیت

 صدرمیرزا) هغفارزاد اسداله رهبری به باکو، نفت معادن کارگران و «عامیون اجتماعیون»

 هجوم رد اقوام میرزا شدن کشته از پس زاده باباهاشم آقایف، بهرام کاتب،( اقوام

 اله سیف ه،زاد کریم رستم. شد «عدالت» کاتب او اسماعیلیه، در هامساواتی مسلحانه

 تشکیل را کارگران اعتراضی هایمیتینگ و تظاهرات که دیگران، و زاده ابراهیم

 .نامیدند «عدالت» گروه را خود دادند،می
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 کیلتش و تزاری حکومت سقوط و روسیه در( 1295 بهمن) 1917 فوریه انقالب از پس

 امکان سیهرو مقیم ایرانی و آذربایجانی انقالبیون کرنسکی ریاست به بورژوائی حکومت

 خویش یرهبر مراکز و سازند تر متشکل کنند، علنی را خود سیاسی فعالیت که یافتند

 .نمایند برپا را

( عامیون اجتماعیون) دمکرات سوسیال حزب( 1296 اردیبهشت) 1917 مه ماه

 آذربایجانی زبان دو به را خود مرامنامه و کرد کار به شروع رسما  «عدالت» ایرانیان،

 منامهمرا این فارسی بخش در. کرد منتشر و چاپ باکو در( مختصر) فارسی و( مفصل)

 حیات ولاص که آنست عدالت طلبات جمله از»: استآمده چنین جمله از 12 صفحه در

 ثمره به نکهای تا شود، تبدیل( اجتماعیت)سوسیالیسم قانون موافق اساسا   باید معیشت و

 .«نباشند صاحب دولتمندان تنها زحمتکشان زحمت

 خود روزنامه و کرد تبلیغاتی و سازمانی فعالیت به شروع نیز «همت» گروه زمان دراین

 12 برابر 1917 ژوئیه 3) «همت» روزنامه شماره نخستین در. ساخت منتشر را

 سوسیالیسم برقراری و داری سرمایه سرنگونی را خود اصلی مقصد حزب) 1296تیر

 زحمتکشان، کارگران، مسلمانان، همه» مقصود این به نیل برای و کرد اعالم

 «همت»عامیون اجتماعیون پرچم زیر به را، بیداراست وجدانشان که روشنفکرانی

 مقیم ایرانی زحمتکشان. گشود را تاریخی نوین دوران اکتبر، انقالب پیروزی. خواندفرا

 بدست خود حزب ایجاد و سیاسی -اجتماعی فعالیت جهت ایگسترده امکان روسیه

 شروع بعلت( 1297 مرداد -1918 اوت ماه)بعد ماه چند امکان این البته. آورند

 اشغال و جهان سوسیالیستی دولت نخستین علیه امپریالیستی دول مسلحانه مداخالت

 صفوف در «عامیون اجتماعیون» اما. شد محدود ایاندازه تا کشور آن جنوبی نواحی
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 امپریالیسم و ارتجاع علیه مبارزه به زیرزمینی دشوار شرایط در «عدالت» و «همت»

 .دادند ادامه

 ها،ساواتچیم ارها، اس کمک به)هاانگلیسی وسیلهبه باکو اشغال خطر که هنگامی

 برگزار بیونانقال کنفرانس ،(1297تیر) 1918 ژوئیه 17در رفتمی( وغیره هاداشناک

 مهه مشترکی اعالمیه در «همت» و «عدالت» حزب دو هر آن، قطعنامه طبق که شد،

 .کردند دعوت ارتش خدمت به انقالب از دفاع برای را خود اعضای

 «عدالت» حزب کمیته اولین( 1918 اوت) هاانگلیسی توسط باکو اشغال از پس

 مارس هما تا یافت، ادامه حزب فعالیت اما شد، منحل( 1297 شهریور) 1918 سپتامبر

 اتمطبوع انتشار به و شد تشکیل «عدالت» کمیته دومین که ،(1297 اسفند) 1919

 .کرد روعش را آذربایجانی و فارسی هایزبان به «یولداش» و «حرمت» خود زیرزمینی

 اسیونالانترن موسسان کنگره به را خود تبریک پیام حزب این( 1297 اسفند) مارس 20

 ود،ب شده تشکیل مسکو در لنین رهبری و ابتکار به که( کمینترن) کمونیستی سوم

 .کرد ارسال

 دستور به هن حزب و جنبش این که دهدمی نشان تاریخی انکارناپذیر اسناد و واقعیات

 رشد ضروریات براساس کشور، اقتصادی -اجتماعی واقعیات متن در بلکه کمینترن،

 و کرده پیدا شدر یافته، تکوین پرولتری انترناسیونالیسم با ذاتی ارتباط در و آن تاریخی

 .استگرفته شکل

 جمله از کشورها، دیگر هایدمکرات سوسیال و انقالبیون با همواره همرزمانش و لنین

 از صبحی مصطفی ایران، از سلطانزاده و عمواغلی حیدرخان مانند) خاور کشورهای

 هیچ از کرده، نظر تبادل و مشورت هاآن با بوده، تماس در نزدیک از( دیگران و ترکیه
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 از که پرولتری، انترناسیونالیسم این. نکردند دریغ هاآن به سازمانی و فکری یاری

 -آنست پرتوان نیروی سبب چون - است کمونیستی و کارگری جنبش عمده مشخصات

 .استقرارگرفته بدخواهان هجوم معرض در همواره

 باکو به یرانا از آن اعضای و بوده تماس در ایران در انقالبیون با همیشه «عدالت حزب»

( 1297 اردیبهشت) 1918 مه ماه در جمله از. اندکرده وآمدرفت ایران به باکو از و

 میرزا با ارتباط برقراری برای غفارزاده، اسداله خود، صدر رهبری به را نفر 18 حزب

 موفق هم هاآن ولی رسند،می ایران به هاآن نفراز 3 فقط که داردمی اعزام خان کوچک

 شهر در الفینمخ تحریکات اثر در غفارزاده اسداله شوندنمی خان کوچک با مالقات به

 .شودمی کشته رشت

 ندهپراک و موجود هایسازمان با تا داردمی اعزام را هاییگروه نیز بعد هایسال در حزب

 که ،«نعامیو اجتماعیون» کوشندگان خاطرات و موجود اسناد. بگیرند تماس ایران در

 اجتماعیون» هایگروه( 1297آذر) 1919 سال اواخر که دهدمی نشان است دست در

 زنجان، قزوین، شت،ر تهران، تبریز،: اندکردهمی فعالیت زیر شهرهای در «عامیون

 .خلخال و اردبیل خوی، مرند، مازندران، مشهد،

 کمونیست حزب تشکیل مقدمات 1920 سال اوائل زیرزمینی، دشوار شرایط در

 باکو در «عدالت» و «همت» احزاب( 1298 بهمن) فوریه 11. شودمی فراهم آذربایجان

 روسیه( بلشویک) کارگری دمکرات سوسیال حزب محلی هایسازمان به کلی بطور

 هیئت» یک حال عین در. آورندمی بوجود را آذربایجان کمونیست حزب» و پیوندندمی

 تشکیل وریپیشه دبیری و زاده یوسف آقایان صدارت به( عدالت حزب از «مرکزی

 در. دهند ادامه «ایران عامیون اجتماعیون» به مربوط امور به رسیدگی به تا شود،می
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 هایسازمان کنفرانس برگزاری برای «عدالت» حزب مرکزی کمیته فوریه، ماه همین

 آسیای هایقشالق و شهرها از نقطه 50از بیش در هنگام آن در) میانه آسیای در خود

 و زاده علیخان مرکزی کمیته اعضای )استداشته وجود «عدالت» هایسازمان نیز میانه

 تاشکند، شهر در( 1299 فروردین) آوریل سوم تا یکم از. داردمی اعزام را( زاده اله فتح

 .شودمی تشکیل کنفرانس مهمان، ایعده و قطعی رای با نماینده نفر 17 حضور با

 نترکستا کمونیست حزب مرکزی کمیته روسیه،( بلشویک) کمونیست حزب نمایندگان

 در. گویندمی کتبری را کنفرانس افتتاح کمینترن خاور المللیبین تبلیغات شورای و

 زاده نعلیخا ایران، در اقتصادی و سیاسی وضع پیرامون عمواغلی حیدرخان کنفرانس،

 رکتش از ترکیه، کمونیست حزب گذاربنیان)صبحی مصطفی و حزب تاکتیک درباره

( یکائلیانم آوتیس)زاده سلطان و سازمانی مسئله درباره( کمینترن یکم کنگره کنندگان

 .دهندمی شگزار دهقانی - کارگری شوراهای و کارگری هایدسته تشکیل درباره

 تحف زاده، سلطان حیدرخان،) «نفری هفت کمیته» یک خود جلسه آخرین در کنفرانس

 و مکک لزوم کنفرانس، مصوبه تصمیمات جمله از. کرد انتخاب( دیگران و زاده اله

 .بود ایران در ملی بخش رهایی و دمکراتیک جنبش به جانبه همه مساعدت

 خراسان، و آذربایجان گیالن، در امپریالیستی ضد ملی بخش رهایی هایجنبش درباره

 صحبت عدیده کتب و مقاالت در گرفتند، اوج اکتبر انقالب پیروزی از پس که

 اوغلی عمو حیدرخان بزرگ، انقالبی تولد سالگرد صدمین بمناسب» جمله از. استشده

 که شویممی یادآور قدر همین(. 1358 سال 122،121،120) مردم نامه هایشماره در

(  1299 اردیبهشت 8برابر 1920 آوریل 28) آذربایجان در شوروی حاکمیت استقرار با

( 1920 مه ماه) فرار حال در سرخ، بنیاد نو ارتش ضربات زیر انگلیسی، اشغالگر نیروهای
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 عامیون اجتماعیون». گرفت اوج گیالن انقالبی جنبش. کردند نشینی عقب انزلی به

 در که مقدماتی تدارک با. کنند برگزار سامان این در را خود کنگره یافتند امکان «ایران

 نفراز بیست( 1299 خرداد اواسط) 1920 ژوئن اوائل بود، شده دیده استان این

 .آمدند انزلی به باکو از حزب کوشندگان

 و اکوب در متشکله «مرکزی هیئت» هم که دهدمی نشان نفری 20 هیئت این اسامی

 زبح اول کنگره کار تدارک در تاشکند، کنفرانس در منتخبه نفری هفت کمیته هم

 ،1299 الس اوائل یعنی اوقات، همین در. اندداشته سزایی به سهم ایران کمونیست

 حیدرخان ایران، کمونیست حزب موسسان کنگره نخستین مقدمات تدارک هنگام

 بانقال ویژه به و ایران وضع از ایبینانه واقع ارزیابی آن در که کند،می تهیه ایمقاله

 زندگی» لهمج در کنگره گشایش از قبل هفته یک مقاله این. استآمده عمل به گیالن

 از «انایر انقالب اجتماعی بنیاد» زیرعنوان( 1920 ژوئن 15 مسکو، چاپ) «ها ملیت

 .استشده منتشر فرانسه متن روی از نیز آن فارسی ترجمه.( شد خارج چاپ

 ولی. استگرفته صورت انقالب ایران در»: که شودمی متذکر حیدرخان مقاله این در

 یربارهایت و سرنیزه کمک به است قادر احتماال  و استنخورده شکست تهران حکومت

 «.سازد استوار را خود قدرت هاانگلیسی

 یرزام محمدعلی توسط مجلس باران گلوله) مشروطیت انقالب رویدادهای به حیدرخان

 برای توانست نخواهد گیالن حکومت»: که شودمی متذکر و کند،می اشاره( لیاخف و

 «.بخشد استحکام را خود نیروی مدیدی مدت

 البانق تا «تنباکو قیام» از ایران امپریالیستی ضد جنبش از اجمالی بررسی با

 :که شودمی متذکر حیدرخان مشروطیت
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 دهقانی نبشج ویژه به و کارگری جنبش تجربیات از بتوانند باید ایران هایکمونیست»

 اجتماعی انقالب به تدریجبه را ملی انقالب و کنند استفاده مشروطیت انقالب هایسال

 «.سازند بدل

 بورژوازی بیانقال امکانات حیدرخان که آنست از بخشی ویژه به مقاله این در جالب نکته

 شودمی متذکر و کندمی ارزیابی امپریالیستی ضد و ملی بخش رهائی مبارزه در را ایران

 حق ما» :شاه ارتجاعی حکومت و انگلیس امپریالیسم علیه مبارزه اولیه مراحل در که

 یروهایین میان در نیز بزرگ حتی و متوسط بورژوازی از بخشی که باشیم منتظر داریم

 «.باشند داشته وجود کرد، خواهند قیام تهران حکومت علیه که

 

 گیالن سرخ جمهوری

 ایران سوسیالیستی شوروی جمهوری

 هاینیرو شکست از پس ایران، در امپریالیستی ضد و ملی بخش رهایی جنبش اوج در

 نیروهای دمتح قیام و سرخ ارتش شکننده ضربات زیر سفید، گارد و انگلیسی گراشغال

 ا  رسم گیالن در(کشاورزان و انقالبی روشنفکران عامیون، اجتماعیون ها،جنگلی) انقالبی

 هب لنین به تبریک تلگراف حکومت این. شد اعالم «ایران شوروی جمهوری حکومت»

 زبح کنگره ،1299 تیرماه اول روزهای که است شرایط این در. کرد مخابره مسکو

 رسما   و شودمی برگزار انزلی در عدالت ایرانی،( عامیون اجتماعیون) دمکرات سوسیال

 .پذیردمی را «ایران کمونیست حزب» نام
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 انزلی در ایران کمونیست حزب اول کنگره

 نفر 9 و نماینده نفر 51 که آنست از حاکی ایران کمونیست حزب اول کنگره اسناد

 تصویب به عیقط رای با نمایندگان اعتبارنامه 48 که بودند، شده اعزام کنگره به مهمان

 ترکستان، از نماینده نفر 27 که، این بر دارد صراحت موجود اسناد ضمنا . رسدمی

 کنگره هب عللی به نفر 3شاید که بودند شده اعزام گنجه و باکو گرجستان، داغستان،

 شهرهای از ایندهنم نفر 24و باشد نرسیده تصویب به هاآن هایاعتبارنامه یا نیامده،

 3 خلخال، از فرن 4 تبریز، از نفر 5:زیر بشرح اند،داشته شرکت کنگره در ایران مختلف

 1 مرند، از فرن 1 مشهد، از نفر 2 رشت، از نفر 2 اردبیل، از نفر 3 سلماس، و خوی از نفر

 .تهران از نفر 1 مازندران، از نفر 1 آستارا، از نفر 1 قزوین، از نفر

 :شد متذکر اختصار به را مهم نکته چند باید کنگره این ترکیب تحلیل در

 مجاهدین از دند،بو آمده ایران خارج از که هم نمایندگانی آن اتفاق قریب اکثریت -اوال 

 .بودند «عامیون اجتماعیون» ایرانی

 طبقات از و هداشت انقالبی و سیاسی فعالیت سابقه سال چندین نمایندگان اکثر -ثانیا  

 .بودند آمده بیرون دهقان و کارگر

 و بودند داشته عزاما نماینده شمالی نواحی بطورعمده ایران، هایاستان میان در -ثالثا 

 رارداشته،ق ایران انقالبی جنبش مقدم صفوف در همیشه که آذربایجان، نیز هاآن بین

 .استبوده حائز را اول مقام
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 وسیلهبه واحین آن اشغال یکسو از ایران، نقاط سایر در حزبی فعالیت ضعف علت -رابعا 

 در )زبح رهبری جانب از کافی توجه عدم دیگر ازسوی و انگلیسی هایامپریالیست

 .استبوده( شده توجه شمالی نواحی به همیشه دوره این مدارک

 کنگره. کندیم افتتاح را کنگره آقازاده کامران( تیر اول) ژوئیه 22 الزم، تدارک از پس

 برمی ئیسهر هیئت به را زاده میربشیرقاسم زاده، علیخان جوادزاده، آقازاده، کامران

 پسس و نمود تصویب را حزب نظامنامه ژوئیه 24 خود سوم جلسه در کنگره. گزیند

 .کرد انتخاب نفر 15 از مرکب را مرکزی کمیته

 هایشگرای پیرامون که مباحثاتی و کنگره اسناد دیگر و صورتجلسه جزئیات از اگر

 گذاردنمی باقی تردید جای نکته یک بگذریم، است،شده کنگره این در راست و «چپ»

 این طفولیت و تکوین دوره) دوره آن در که است، «چپ» اشتباهات بعضی وجود آن و

 که بود اباحز این به کمک برای. دادمی روی کمونیست احزاب از خیلی برای( احزاب

 .نوشت ار «کمونیسم در روی چپ کودکانه بیماری» خود مشهور اثر لنین والدیمیرایلیچ

: استآمده( 105 صفحه ،1969مسکو، چاپ) «خاور و کمینترن» کتاب در کهطوریبه

 «.اشتندد تفوق ایران هایکمونیست رهبری گروه بین هاچپ کنگره از قبل هنوز»

 گرایش همان که شودمی دیده. دارد مطابقت است، دست در که اسنادی با نظر این

 بود آمده بوجود «عامیون اجتماعیون» بین مشروطیت انقالب هایسال در که ،«چپ»

 اوج در که انقالبی جو تأثیر تحت ویژه به. استیافته گسترش و ادامه نیز بعدها

 گرایش این بود، آمده بوجود ایران شمال در ضدامپریالیستی بخش رهائی هایجنبش

 هواداران» این زمره در «خاور و کمینترن» کتاب در. بود گرفته قوت «چپ»
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 نماینده»از ایران، کمونیست حزب مرکزی کمیته رهبری اعضای بین»چپ«نظریات

 :آیدمی چنین کتاب این در سپس. استشده برده نام «سلطانزاده کمینترن در حزب

 ایران که کردمی ثابت کمینترن دوم کنگره در هم و «عدالت» کنگره در اخیر شخص»

 ریسپ را دمکراتیک-بورژوا انقالب مرحله و است سوسیالیستی انقالب آستانه در

 .«استکرده

 ،1920 ژوئیه 29 مسکو، چاپ) «کمینترن دوم کنگره اخبار» به اینجا در نویسنده

 :کندمی اضافه کرده استناد( 1 صفحه ،2 شماره

 نیست این سر بر صحبت« .کرد دفاع نیز بعدها خود روانه«چپ» موضع از سلطانزاده»

 چنین موجود، اداسن و مدارک استناد به صالحیت،ذی محققین اتفاق به قریب اکثر که

 بعد یا لقب و کنگره در کسی چه حتی که نیست هم این سر بر صحبت. دارند ایعقیده

 که نیست نیز نای سر بر گفتگو. استبوده «راست» یا «چپ» هایگرایش دارای آن، از

 وزیدیر «روان چپ» برای دلسوزی اصطالح به پرده زیر امروزی، نماهای چپ چگونه

 هم برابر در و( اندبوده ایران کارگری و کمونیستی جنبش کوشندگان از حال هر در که)

 شجنب تضعیف در سعی واقع در سلطانزاده و حیدرخان نظیر کوشندگان آن گذاشتن

 سر اقعیاتو سر بر سخن. دارند ایران امروز ضدامپریالیستی و ملی بخش رهائی انقالبی

 عقل رایب و ریخته پی را امروز کرده، را خود کار درعمل دیروز که است، تاریخ سخت

 خود سلطانزاده «هواداران» این که سند دو به. است عبرتی درس بین روشن و سلیم

 :کنیم توجه اند،آورده

 : کمینترن دوم کنگره در سلطانزاده سخنان از

 «است گشته آغاز جهانی انقالب عصر»
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 : دهدمی توضیح چنین «تزهایش» در «جهانی انقالب» از را منظورخود و

 انیجه سطح در تنها داری سرمایه پایان و اجتماعی انقالب که دلیل بدین»

 « .متصوراست

 قایسهم کشور یک در سوسیالیستی انقالب پیروزی درباره لنین آموزش با را نظر این

 :افزایدمی کمینترن دوم درکنگره گفتارش پی در سلطانزاده! کنید

 که ستا این باشد، ما راهنمای خط باید که اساسی اصول از نکته آن من بنظر»

 آن رد تنها باید پسمانده کشورهای در دمکراتیک -بورژوا جنبش از حمایت

 اگر. پیمایدمی را مقدماتی مراحل شان جنبش که شود شمرده الزم کشورهایی

 یا اند،سرگذاشته پشت تجربه بیشتر یا سال ده که کشورهایی در بخواهیم

 در ار قدرت( مترجم -گیالن جمهوری) ایران مانند اکنون هم که کشورهایی

 که بود دنخواه جزاین اش نتیجه بندیم، بکار را اصل همان اند،گرفته دست

-بورژوا هایجنبش با مقایسه مقام در. برانیم انقالب ضد دامن به را هاتوده

 هر. تیکمونیس دقیقا   انقالب از حفاظت و انجام از عبارتست مسئله دمکراتیک

 در« .آورد ارب به انگیزی تاسف نتایج تواندمی واقعیت این از دیگری ارزیابی

 تصور ل،حا درهر»: شودمی داده توضیح بازهم مطلب این «سلطانزاده تزهای»

 اهرظ دمکراتیک-ملی انقالب سمت در بورژوازی هایتوانائی که این باطل

 «.شوند ترک همیشه برای بار یک بایدمی شوند،

 دوران در تبریز، دمکرات سوسیال ارامنه از ،«چپ» هایگروه بعضی اگر: آنکه خالصه

 فعالیت طرفدار و دمکراسی صفوف در شرکت با مخالف مشروطیت، انقالب

 ضد و ملی بخش رهائی هایجنبش دوران در بودند، «خالص سوسیالیستی»
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 -بورژوا انقالب در شرکت ایران کمونیست حزب «های چپ» بعدی، امپریالیستی

 کمونیستی انقالب» انجام را روز وظیفه و کردندمی حساب شده سپری را دمکراتیک

 .دانستندمی «خالص

 

 فعالیت ادامه

 اب و داد مرکزی کمیته ترکیب در که تغییراتی با توانست ایران کمونیست حزب

 «چپ» انحراف ازاین ایاندازه تا مرکزی، صدرکمیته سمت به حیدرخان برگزیدن

 اجرائیه هکمیت ابتکار به که «خاور هایخلق کنگره» نخستین در حزب. کند جلوگیری

 برگزار وباک در(  1299 شهریور 15 -)10 1920سپتامبر هفتم تا یکم از کمینترن

 تند،داش شرکت نماینده 2050از متجاور کنگره این در. جست شرکت فعاالنه گردید،

 از یکی که رخان،حید. بودند آمده ایران از هاآن نفر 202 و ایرانی هاآن نفر 204 که

 واقع در که ،«خاور هایخلق عمل و تبلیغات شورای» عضویت به بود، کنگره سخنرانان

 1922 الس اوائل شورا این)شد برگزیده بود، عضو نفر 48 دارای و کنگره دائمی ارگان

 گرهکن» تائید با حزب مرکزی کمیته تغییر(. گردید منحل 1301 ماه دی با برابر

 .شد روبرو نیز «خاور هایخلق

 تزهائی» بنام برنامه این. شد داده حزب عمل برنامه تدوین مأموریت حیدرخان به

 تنظیم «ایران کمونیست حزب تاکتیک و ایران اقتصادی -اجتماعی وضعیت پیرامون

 در که متذکرشویم باید. رسید حزب مرکزی کمیته تصویب به 1300 دیماه در و شد

 تحت او مقاله اساسی خطوط شده، تهیه حیدرخان همفکران یاری به که تزها، این

 اوایل مقاله دیدیم که چنان. )استشده منعکس «ایران انقالب اجتماعی بنیاد» عنوان
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 خالصه( بود شده خارج چاپ از حزب کنگره نخستین از قبل و شده نوشته 1299 سال

 :است زیر بشرح تزها

 سرمایه نظام هب داری سرمایه از قبل هاینظام از گذارحال در ایران جامعه .1

 .داریست

 .است ابتدایی و مانده عقب بسیار ایالت زندگی وضع .2

 نتیجه در. استنیامده بوجود معدنی صنایع و نکرده رشد ایران در بزرگ صنایع .3

 .استپراکنده و نکرده رشد نیز کارگرایران طبقه

 .تاس کامل ورشکستگی سرحد در و دارد بدی بسیار وضع هم تجارتی سرمایه .4

 سیمتق بخش دو به خود دهند،می تشکیل را وسیعی قشر که روحانیون، .5

 ومتحک طرفدار ثروتمندند، خود که آن باالئی و عده کم بخش: اندشده

 اصالحات طرفدار و مردم به نزدیک آن پائینی و پرعده بخش. شاهند

 .کردند شرکت هم مشروطیت انقالب در و هستند دمکراتیک

 حاکمه طبقه نفرند، هزار 3 حدود در که بزرگ، امالک صاحبان و هافئودال .6

 .دهندمی تشکیل را ارتجاعی

 زیر اجتماعی اقشار و هاگروه «انقالبی ضد طبقه یگانه» این مقابل در .7

 :قراردارند

 .ورشکسته وران پیشه و صنعتگران ها،کارخانه کارگران -الف

 .شوندمی استثمار هاخان و بزرگ مالکین طرف از رحمانهبی که روستائیان، -ب

 .برندبسرمی فاقه و فقر سرحد در که متوسط، و کوچک کسبه -ج
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 نقالبیا هیجان حال در است سال پانزده اینک» نامبرده طبقات و اقشار تمام .8

 و تاس غیرمتشکل کامال  صنعتی پرولتاریای ایران در که شرایطی چنین در

 به بتنس نفرت که مادام و... قراردارند خرافات و جهل تاریکی در دهقانان

 اینکه صورت... بالهاست و هابدبختی همه منشاء ایران خلق نظر در بیگانگان

 نادرست قطعا  ود،بر کمونیستی پرچم زیر آغاز ازهمان تواندمی ایران در انقالب

 نرهاند هدفش که ملی، بخش رهائی نهضت شکل در فقط ایران انقالب. است

 اشد،ب ایران اقتصادی و سیاسی کامل استقالل تثبیت و خارجی اسارت از خلق

 «...یابد گسترش پیروزمندانه و آید بوجود تواندمی

 :آیدمی چنین تفصیل، به وظایف ذکر از پس و

 داماتاق از( عدالت) ایران کمونیست حزب باال، در شده ذکر وظایف حل برای»

 تاکتیک و ورزدمی امتناع ایران در کمونیستی خالص تدابیر اجرای درباره فوری

 برپایه انگلیس، امپریالیسم طرد و شاه حکومت سرنگونی تا را، خود مدت کوتاه

 علیه رزهمبا برای متوسط، بورژوازی تا گرفته پرولتاریا از طبقات، همه اتحاد

 حزب اب نزدیک مناسبات برپایه همچنین بیگانه، هایامپریالیست و قاجار

 و رژوازیبو خرده منافع بیانگر که)خیابانی محمد شیخ گروه( چپ هایدمکرات

( لتعدا) ایران کمونیست حزب همچنین... سازدمی مبتنی روشنفکرانست،

 کوچک میرزا مانند ملی، بخش آزادی سرشناس رهبران با همکاری خواهان

 .«است او امثال و خان

 بعضی به «گرایان چپ» علیه مبارزه در «تزها» که شد متذکر باید حال عین در

 تجاری بورژوازی خرده رهبری پذیرش قبیل از است،شده دچار نیز راست به هاییلغزش
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 رهبری به قادر طبقه یگانه که تجاری، بورژوازی خرده وسیلهبه انقالبی چنین)» غیره و

 کمیته» ارگان عدالت روزنامه دوره این در(. «شد خواهد رهبری ایرانست، در سیاسی

 ایران» روزنامه ضیاء، حسن مدیریت به« (عدالت) ایران اشتراکیون فرقه گیالن ایالتی

 در. شدندمی منتشر و چاپ رشت در الدبن مدیریت به ،«تبلیغات شورای» ارگان «سرخ

 وضع همچنین و کشور سیاسی و اقتصادی اجتماعی، وضع روزنامه این صفحات

 ایران» روزنامه همین مثال . استشده منعکس آن درونی مبارزات و حزب سازمانی

 :که دهدمی اطالع(1300 اردیبهشت -ثور 26 یکشنبه) «سرخ

. دیمکر اصالح سایرین و کوچک میرزا رفیق خودمان قدیم عزیز رفقای با ما»

... بجوی بازآمد رفته آب که برسرکن خاک بگوی را بادپیما پرست آتش دشمن

 انقالب هکمیت اعضای. شد چنین اصالح نتیجه داردمی مستحضر را عموم خاطر

 کوچک: ذیل مفصله اشخاص از بود خواهند عبارت ایران آزادکننده مرکزی

 «....خان اله احسان محمدی، عمواوغلی، حیدرخان قربان، خالو خان،

 هیئت» انایر انقالب کمیته جانب از( 1300مرداد -اسد 28 جمعه) عدالت روزنامه یا

 :کندمی اعالم چنین را «گیالن شوروی جمهوری دولت

 کمیسر عمواغلی حیدرخان کمیسرمالیه، و سرکمیسر خان کوچک میرزا»

 کمیسر سرخوش کمیسرداخله، محمدی میرزا کمیسرجنگ، خالوقربان خارجه،

 .«قضائی

 به الزم رکتدا بدون و سرانه خود لشکرکشی از پس خان، اهلل احسان که ستزمانی این

 سومین یبرا و بود شده کنار بر کار از انقالب کمیته طرف از خوردن، شکست و تهران

 .گردیدمی اعالم گیالن در جمهوری حکومت بار
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 واقع در که تزها، تدوین سپس و( 1299شهریور)حزب مرکزی کمیته تغییر از پس

 مناسبات. شد حاصل بهبود ایاندازه تا حزب سیاسی فعالیت در بود، حزب عمل برنامه

 درونی بارزهم لیکن گردید، احیا خان، کوچک ویژه به انقالبی، هایگروه دیگر با حزب

 رهبری در حاصله تغییرات با بود، کنگره برگزیده که پیشین، کمیته. یافت شدت حزب

 نکرم یک هر که آمد، بوجود حزب در مرکزیت دو واقع در. برخاست مخالفت به حزب

 نقالبا عمده گروه چهار بین تفرقه و اختالفات اوقات همین در. بود دیگری صالحیت

 حیدرخان، رهبری به هاکمونیست خان، کوچک میرزا سرکردگی به ها،جنگلی) گیالن

 رهبری هب روستا مزدوران و خان اهلل احسان رهبری به انقالبی روشنفکران از گروهی

 با سازش به تمایل ها،گروه رهبران بعضی تزلزل و قاطعیت عدم نتیجه در( قربان خالو

 و حریکاتت همچنین و( دیگران و( فاخر سردار) حکمت رضا وسیلهبه) مرکزی حکومت

 یدس اردبیلی، جلیل سید نظیر) داخلی مرتجعین و امپریالیسم عمال انگیزی فتنه

 .یافت شدت رفته رفته( دیگران و سیگاری احمد شیخ ای،افجه

 چککو شدن کشته سپس و متواری قربان خالو(  1300 مهر 7) حیدرخان ترور پی در

 .دش شکسته هم در گیالن انقالبی نیروهای مقاومت خان اله احسان مهاجرت و خان

 توسعه و تقویت و حزب فعالیت راه سر در جدی مانع رهبری متعدد مرکز وجود

 5 الزم تمقدما تدارک از پس که بود این. کشوربود مختلف نقاط در آن هایسازمان

 زبح از مهمانانی و رهبری مختلف مراکز نمایندگان از مشترکی جلسه 1300 بهمن

 به جلسه نای قطعنامه در. شودمی اتخاذ مقتضی تصمیمات و تشکیل کمینترن و برادر

 :استآمده چنین ویژه
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 حزب مرکزی کمیته دو. ایران کمونیست حزب سازمانی مسائل درباره .1

 باعث مه موازات به هاآن فعالیت و گردیده تشکیل خطا به ایران کمونیست

 رکزیم کمیته دو زودتر هرچه وحدت. استشده اشتباهاتی رشته یک ارتکاب

شد می شمرده زیرضروری رفقای از مرکب واحد مرکزی کمیته تشکیل و

 .استآمده مرکزی کمیته اعضای نفر 20 اسامی سپس

 .باشد تهران در باید مرکزی کمیته محل .2

 .شودمی تشکیل نفر سه از مرکب حزب خارجی بوروی .3

 .کنند کار ایالتی هایکمیته در باید مرکزی کمیته اعضای .4

 .شودمی تعیین کمینترن در حزب نماینده سلطانزاده .5

 .شودمی تعیین ارتباط مسئول اسکندرانی ابولقاسم .6

 محلی و ایالتی هایکمیته همه و سابق مرکزی هایکمیته سابق هایمهره .7

 .گرددمی ملغی

 .شودمی دعوت( 1301 اردیبهشت 11) مه ماه اول مرکزی کمیته پلنوم .8

 گسترده عالیتف پس این از و یافته انجام حزب تشکل اولیه دوره دیگر که گفت توانمی

 .شودمی پیگیری زیرزمینی دشوار بسیار شرایط در آن

 

 زنان

 نسوان جمعیت هایفعالیت در کردمی تشویق را خود زن اعضای ایران کمونیست حزب

 رادیکال کافی قدر به را جمعیت این هایفعالیت که آنانی اما. کنند شرکت وطنخواه

 انجمن( خورشیدی 1302 یا 1301 با برابر) میالدی 1923 سال در و شده جدا نیافتند
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 خود فعالیت سال سه طول در سازمان این. بود مبارزتر که دادند تشکیل را زنان بیداری

 روز مراسم برپایی و تئاتر اجرای ،(بزرگساالن آموزش) اکابر هایکالس برگزاری به

 و نشریات سرکوب ٔ دوره در زنان بیداری سازمان. پرداخت( مارس هشت) زن جهانی

 .شد بسته رضاشاه توسط کشور احزاب

 

 های ایراناتحادیه کمونیست 

 

 های ایراناتحادیه کمونیست

 1976 بنیانگذاری

 و برچینش انحالل

 

2001 

 ،( ل-سازمان انقالبیون کمونیست )م ادغام

Pooya Group  

-حزب کمونیست ایران )مارکسیست جانشین

 )مائوئیست-ستلنینی

 مائوئیسم مرام

 موضع سیاسی
left-Far 

 جنبش انقالبی انترناسیونالیستی المللیجهانی و بین

 [[|]]  کشور

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Pooya_Group&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Far-left&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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  ایران: اهل هایکمونیست

  توده حزب اعضای   •

  کومله حزب اعضای   •

  ایران خلق فدایی هایچریک سازمان اعضای   •

  (اکثریت) ایران خلق فداییان سازما ن اعضای   •

زاب در عرصه سیاسی یک قرن گذشته ایران از اح "حزب توده ایران"بدلیل اهمیت 

 پردازیم.کمونیسم معرفی شده در فوق به توضیح و بیان این حزب می

 

 ایران: در( توده)کمونیست حزب پایان و گیری شکل چگونگی 

 

 شوروی زا دفاع در توده حزب پردزاننظریه از یکی طبری احسان

 ائلیمق منافعی ایران در انگلستان برای که ترتیب همان به ما»: گفت

 در مه شوروی که باشیم معترف باید گوییمنمی سخن آن علیه و

 .«دارد جدید منافع ایران
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 و مشروطیت جنبش با احزاب فعالیت معّزی فاطمه فارس، خبرگزاری گزارش به

 زبح تشکیل به خاصی هایدیدگاه با اشخاص و شد آغاز ملی شورای مجلس تشکیل

 .زدند دست

 یاتتمال دارای که کرد اشاره دموکرات سوسیال حزب به باید احزاب این جمله از

 از.. . و مساوات محمدرضا حیدرعمواوغلی، اسکندری، میرزا سلیمان و بود کمونیستی

 .بودند آن اعضای

 نیز وسیهر در مقیم و مهاجر ایرانیان کمونیستی رژیم استقرار و تزاری رژیم سقوط با

 کارگران حضور به توجه با باکو. کردند کمونیستی مختلف هایحزب تشکیل به اقدام

 نام با رانیای کمونیستی حزب نخستین و بود هافعالیت این برای مناسب مرکزی ایرانی

 یزن دموکرات سوسیال حزب سابق عضو خود که غفارزاده اسداهلل توسط عدالت حزب

 .شد تأسیس 1296 در بود

 از اییهبیان در حزب اعضای شد وارد بندرانزلی به سرخ ارتش 1299 سال در که زمانی

 ادارات تا خواستند شدمی نیز هاجنگلی شامل که انقالبیون و ایرانی هایکمونیست

. بگذارند هاروس اختیار در را امکانات همه و درآورند خود تصرف به را دولتی

 .بودند وریپیشه میرجعفر و اوغلی حیدرعمو بیانیه این امضاکنندگان

 ایرانی هایکمونیست هایفعالیت تبلیغ برای خوبی امکان بندرانزلی در هاروس حضور

 .کردند برگزار را کمونیست حزب کنگره نخستین بالفاصله آنها و بود

 وری،پیشه میرجعفر: از بودند عبارت آقازاده کامران ریاست به کنگره برگزارکنندگان

 ایرانی هایکمونیست نمایندگی به تن 48 کنگره دراین. 2حیدرعمواوغلی و زاده سلطان

 سرنگون: رسید تصویب به شرح این به ایرانی کمونیستهای هایخواسته. شدند انتخاب
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 حق خارجی، شرکتهای اموال کلیه مصادره ران،ای بر امپریالیسم سلطه کردن

 ترین مهم و داران، زمین هایزمین مصادره ایرانی، هایملیت همه برای خودمختاری

 .جهانی پرولتاریای نهضت و شوروی جماهیر با اتحاد کنگره؛ اصل

 

 بود: جنگلی خان کوچك میرزا اقدامات به عالقمند استالین •

 خان ککوچ میرزا بودند امیدوار هاروس که گرفت می صورت حالی در اقدامات این

 وی گزارش به هعالق با سلطانزاده با خود دیدار در لنین. کند همراهی آنها با نیز جنگلی

 .داد گوش

 

 :نداد شوروی  سرسپردگی به تن خان کوچك میرزا •

 قول بتداا در که خان کوچک میرزا و نشد برآورده داشتند آرزو هاروس که آنچه اما

 هاروس اهر و شد جدا او از خان اهلل احسان و نداد سرسپردگی به تن بود داده همکاری

 .کرد دنبال را

 پایان معنای به این. شد حل شمال مسئله انگلیس دخالت و مرکزی دولت اقدامات با

 در اما بود رنگ کم حزب این فعالیت عمال  گرچه نبود، ایران در کمونیستی جنبش

 چنین زاده سلطان را کنگره این نتیجه. کرد برپا را خود کنگره دومین ارومیه در 1306

 و رضاشاه ملی آزادیبخش نقش درباره ثمر بی بحث به باید حزب کنگره»: کرد بیان

 به تنها نه شاه رضا که شد ثابت همچنین .دهد خاتمه کودتا حکومت بورژوازی ماهیت

 مالک صورت به خود کوتاه مدتی در بلکه نکرد کمکی کشور ملی آزادیبخش نهضت
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 حوزه در حزب هایفعالیت و بود شاه رضا با مبارزه هدف، بنابراین ،«...درآمد بزرگ

 هایاتحادیه و شیالت کارگران و انگلیس نفت شرکت کارگران بین در خصوصا  کارگری

 .کرد پیدا بیشتری شدت مختلف

 اهر به فرهنگی هایباشگاه خود فعالیتهای به دادن پوشش برای کمونیست حزب

 شهربانی و کردنمی تحمل را خود ضد بر را سیاسی فعالیت هیچ خان رضا اما انداخت

 عضایا با شدت با و داشت نظارت فعالیتها تمامی بر آیرم محمدحسین ریاست به نیز

 .کرد می برخورد حزب

 آرداشس همچون کمونیست حزب اعضای از زیادی تعداد دستگیری با نیز سرانجام

 به ایالیحه 1310 سال در افتخاری یوسف و روستا رضا وری،پیشه میرجعفر آوانسیان،

 سیاسی هایسازمان کلیه تبلیغات و فعالیت آن طبق بر که رسید مجلس تصویب

 .کرد اعالم قانونی غیر را آنها پوشش یا کمونیستی

 ماا شدند محکوم حبس سال ده به دستگیرشدگان گرچه. نبود ماجرا پایان این اما

 شده عزاما کشور از خارج به دولت هزینه با تحصیل ادامه برای که ایرانی دانشجویان

 ارتباط ونیستکم حزب با و گرفتند قرار کمونیستی هایایده تأثیر تحت آنجا در بودند

 .کردند برقرار

 این رهبران از ارانی تقی دکتر. پرداختند هاایده این ترویج به ایران به بازگشت در

 نشریه مکتب این ترویج برای و پیوست آن به کمونیسم با آشنایی از پس که بود جریان

 قانون با شدن مواجه و ایران به بازگشت با. کرد منتشر آلمان در را دنیا نام به ای

. کرد آغاز مخفیانه صورت به را خود فعالیت او کشور امنیت علیه مقدمین مجازات

 عبدالصمد ای، خامه انور: از بودند عبارت که بود نفر سه و پنجاه شامل وی گروه اعضای



 حزب همدلی مردم تهران )همت(            «                          از ظهور تا سقوط»کمونیسم 

 

 
95 

 ایرج علوی، بزرگ شورشیان، محمد الموتی، ضیاءالدین ملکی، خلیل کامبخش،

 ... .و طبری احسان ارانی، تقی اسکندری،

 و دش منتشر ایران در علوی بزرگ و اسکندری ایرج و ارانی دکتر توسط دنیا مجله

...  و «مادی اصول و عرفان» «مادی نظر از بشر» چون تئوریک مسائل به آن مقاالت

 جذب به اشتد نو سخنی خود دوره نشریات دیگر میان در که نشریه این. پرداختمی

 مورد در بود نپیوسته گروه این به خود هنوز که ای خامه انور. پرداخت افراد از بسیاری

 : نویسدمی دنیا

 این عهمطال. بود «اختیار و جبر» مقاله کرد جلب مرا توجه که مطلبی اولین»

 من که بود لسفیف مطلب نخستین این. داشت من در ایالعادهفوق اثر مقاله

 ...«. خواندممی

 مباحث این به مندان عالقه و شدمی تشکیل ارانی دکتر منزل در گروه این جلسات

 بمطال و جهان سیاست خصوص در بحث به و حاضر ارانی منزل در هفته هر دوشنبه

 کنگره تمینهف در مخفیانه صورت به ارانی دکتر. پرداختندمی دنیا در منتشره

 حزب تا شد گرفته تصمیم که بود سفر همین در و شد حاضر مسکو در کمینترن

 را ایایندهنم کمینترن. شود اندازی راه ایران در دیگر بار مخفیانه صورت به کمونیست

 انتشار و بود حزب کل دبیر ارانی دکتر. شد فعال او کمک به حزب و فرستاد ایران به

 اقدامات ینا از رضاخان شهربانی اما شد، متوقف مخفی فعالیت این پی در نیز دنیا مجله

 متوقف را آنها فعالیت و دستگیر را نفر سه و پنجاه گروه 1316 سال در و نماند غافل

 .کرد
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 آزادی این پی در و شد پدیدار سیاسی باز فضای 1320 شهریور در رضاخان سقوط با

 شدند، آزاد هازندان از خانی رضا دوره سیاسی محکومین از بسیاری که بود سیاسی

 بود احزابی اولین از یکی توده حزب. شد آغاز احزاب فعالیت و منتشر بسیاری نشریات

 از که نفر 53 گروه اعضای از برخی و کمونیست حزب سابق اعضای. شد تشکیل که

 از فعالیت این تأیید از پس و گرفتند فعالیت ادامه به تصمیم بودند شده آزاد زندان

 خیابان در اسکندری میرزا سلیمان منزل در 1320مهر دهم در شوروی، سفارت سوی

. بگذارند را کمونیستی حزب یک بنای تا شدند جمع هم گرد( فعلی شهریور 17) ژاله

 دکتر نوشین، عبدالحسین اسکندری، ایرج: از بودند عبارت جلسه این اعضای از برخی

... و وریپیشه میرجعفر ، آزاد عبدالقدیر اسکندری، عباس طبری، احسان رادمنش، رضا

 شوروی سفارت اطالعاتی و حزبی امور مسئول اوف علی رستم نام به خاموش ناظری. 

 این در .بود نشسته هاگیری تصمیم در مداخله یا و صحبت بی ایگوشه در که بود

 نیز مشروطه دوره در حزبی و سیاسی فعالیت سابقه که اسکندری میرزا سلیمان جلسه

 گیریشکل از ممانعت و آزادی از دفاع برای حزب یک تشکیل ضرورت از داشت

 برگزیده توده پای تازه حزب ریاست به حاضران آراء اتفاق به و گفت سخن دیکتاتوری

 کردند انتخاب موقت مرکزی کمیته در حضور برای را نفر پانزده جلسه در حاضران. شد

 به و حزب این نامگذاری علت اما. بود حزب اساسنامه و مرامنامه تدوین آنها وظیفه که

 در باید را...  و سوسیالیست و سرخ و اشتراکی و کمونیست چون هاییواژه نبردن کار

 عقب کشورهای در»  داشت اعتقاد که جست شوراها کشور رهبر استالین یوسف توصیه

 توصیه همین دنبال به و «کنند فعالیت کمونیست حزب نام به نباید کمونیستها مانده

 کشوری ایران آنکه به توجه با تا دادند پیشنهاد حزب اعضای نیزبه هاروس که بود

 داده حزب این به فراگیرتر نامی داشت نخواهد جایی ن آ در کمونیسم و است اسالمی
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 تأکید امر این بر نیز ایران در شوروی سفارت و شوند آن جذب بیشتری تعداد تا شود

 .برگزیدند را توده نام نیز حزب اعضای و کرد

 غییرت این بار زیر آوانسیان اردشیر چون کمونیست حزب سابق اعضای از برخی گرچه

 اما ،بودند کمونیست حزب همان دنبال به و نامگذاری این مخالف و رفتند نمی نام

 .است تر مناسب نام این کار آغاز برای که کردند توجیه را آنها حزبی رفقای

 عباس و بشود هم روزنامه صاحب تا کرد سعی رسمی موجودیت اعالم از پس حزب

 ودب سیاست روزنامه امتیاز صاحب که موقت مرکزی کمیته اعضای از یکی اسکندری

 .کرد واگذار حزب به را خود روزنامه

 روزنامه دفتر در نیز حزب باشگاه و شد منتشر روزنامه شماره نخستین 1320 اسفند در

 با دیگر یا روزنامه سیاست از پیش اما کرد، آغاز را خود فعالیت اسالمبول خیابان در

 شد منتشر ردمم روزنامه نام به هاروس و هاانگلیسی حمایت با و فاشیستی ضد سیاست

 را آن نویسندگان و بود نفت، انگلیسی شرکت رئیس فاتح، مصطفی آن امتیاز صاحب که

 شکیلت...  و نوشین عبدالحسین ای، انورخامه طبری، احسان همچون توده حزب اعضای

. بود تفقینم از حمایت و متحدین و هیتلری آلمان ضد بر روزنامه این مطالب. دادند می

 بودند ستقرم ایران در نیروهایشان که انگلیس و شوروی سوی از نیز روزنامه چاپ هزینه

 واز ودندب مخالف فاتح توسط روزنامه اداره با حزب اعضای از برخی. شدمی پرداخت

 و توده حزب اختیار در کامال   روزنامه شد برطرف هافاشیست خطر آنکه از پس رو همین

 .گرفت قرار روسها
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 یفردوس خیابان در رسما   حزب باشگاه 1321 در. گرفت می رونق اندک اندک حزب

 در حاتاصال برخی انجام برای و شدمی افزوده حزب اعضای تعداد بر و یافت گشایش

 .داد تشکیل محرمانه صورت به را خود ایالتی کنفرانس نخستین 1321 مهر

 از و داشت نامزد بیست نیز توده حزب ملی شورای مجلس چهاردهم دوره انتخابات در

 یافتند اهر مجلس به نفر هشت دادند می انجام روسها که مساعدتهایی با نفر بیست این

 آراء رینبیشت ایران شمال در حزب نمایندگان. دادند تشکیل را توده حزب فراکسیون و

 نفر شته این. بود شوروی نیروهای اشغال در که مناطقی در درست آوردند، دست به را

 نماینده ادیگناب پروین محمد شمال، ارامنه نماینده آوانسیان اردشیر: از بودند عبارت

 نکابن،ت و ساری نماینده اسکندری ایرج قزوین، نماینده کامبخش عبدالصمد سبزوار،

 تون و وسفرد نماینده فردوس شهاب اهلل ولی الهیجان، و لنگرود نماینده رادمنش رضا

 .اصفهان نماینده فداکار تقی و بندرپهلوی نماینده کشاورز فریدون طبس، و

 

 تهران در توده حزب کنگره نخستین 1323 سال مرداد در •

 شد: برگزار

 نگرهک این در و شد برگزار تهران در توده حزب کنگره نخستین 1323 سال مرداد در

 نهایی یدتأی به حزب برنامه و مرامنامه بود آزاد آن در خبرنگاران حضور و علنی که

 .رسید
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 دریاسکن میرزا سلیمان فوت به توجه با و مشخص مرکزی کمیته نفره یازده اعضای

 عریفت گونه این حزب اول اصل کنگره این در. شدند تعیین حزب صدر در دبیرکل سه

 :شد

 پیشه و دهقانان و کارگران یعنی ستمکش طبقات حزب ایران توده حزب» 

 .«است خواه آزادی روشنفکران و وران

 برتعداد اما نبودند موفق چندان خود میان اختالفات حل در حزب اعضای گرچه

 سازمان و نانجوا سازمان دارای حزب حاال. شدمی افزوده حزب مجموعه زیر هایشاخه

 امور ارتوز معاون سال همین شهریور در. زنان سازمان تشکیل دنبال به و بود افسران

 در این. وردآ دست به را شمال نفت امتیاز تا شد ایران راهی کافتارادزه، شوروی، خارجه

 ارجیخ کشورهای به امتیاز دادن با توده حزب نمایندگان که دادمی روی حالی

 و شد ضعو حزب موضع شوروی پیشنهاد این با اما. بودند کرده اعالم را خود مخالفت

 منافع حفظ انقصدش و باشند بیگانگان از روسها که رسیدنمی نظر به حزب دفاعیات در

 .بود ایران ملی

 مورد شرق به امتیاز ونههرگ ولی بود مردود هاغربی به دادن امتیاز هاایتوده منظر از

 اولی دبیر ندمس بر بعدها که کیانوری نورالدین. گرفتمی قرار باید تحسین و تأیید

 : گویدمی خصوص این در زد تکیه حزب

 هب ایران شمال تبدیل از جلوگیری برای شوروی که است این من روشن نظر»

 «کرد را پیشنهاد این امریکا اشغال تحت منطقه

  :نوشت روشنفکران برای مردم روزنامه در ایمقاله در نیز طبری احسان و 
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 سخن آن هعلی و قائلیم منافعی ایران در انگلستان برای که ترتیب همان به ما»

 به باید. دارد جدید منافع ایران در هم شوروی که باشیم معترف باید گوییمنمی

 ستا شوروی امنیت حریم حکم در ایران شمالی مناطق که برد پی حقیقت این

 دادن یبرا فوریت به دولت که است این هستم آن در من که ایدسته عقیده و

 امریکایی و انگلیسی هایکمپانی به جنوب نفت و هاروس به شمال نفت امتیاز

 .«شود مذاکره وارد

 یازامت این با که ساعد دولت ضد بر را تظاهراتی خود، اعتراض نمایش برای حزب

 شرکت مجلس ایتوده نمایندگان تظاهرات این در. انداخت راه به بود کرده مخالفت

 از تحمای نشان به داشتند حضور تهران در هنوز که شوروی ارتش سربازان و کردند

 «شود اقطس باید ساعد» راهپیمایان این شعارهای. کردند می همراهی را آنها معترضین

 از یاریبس جدایی به منجر اقدام این. بود«شود داده شوروی به باید نفت امتیاز» و

. ادد قرار حزب مخالفان ردیف در را جداشدگان این و شد آن پیکره از حزب اعضای

 رد 1324 درمرداد آن نظامی شاخه که بود نگذشته حزب حرکت این از چندی هنوز

 و شتهک آنها از بسیاری و شد مواجه شکست با که زد مسلحانه قیام به دست خراسان

 .بردند پناه شوروی به ارتش افسران مانده باقی

 گرچه بود هاروس حمایت با صحرا ترکمن در نظامی پایگاه ایجاد افسران این قصد

 .کردند ماعال آن از خبر بی را خود و نکردند تأیید را اقدام این حزب رهبران بعدها
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 مخالفتی دموکرات فرقه با استالین رفیق توصیه با توده حزب •

 :نکرد

 عضو وریپیشه میرجعفر رهبری به آذربایجان دموکرات فرقه با مشارکت بعدی اقدام

 را خود موجودیت 1324 شهریور 12 روز در که بود توده حزب و کمونیست حزب سابق

 مخالفتی وی اقدامات با استالین رفیق خواهش به بنا نیز حزب. بود کرده اعالم رسما

 رهدو مجلس در آذربایجان نمایندگی برای حزب سوی از که وریپیشه 19.نکرد

 اتفاق این زا پس و شد رد مجلس در اشاعتبارنامه بود کرده کاندیدا را خود چهاردهم

 .بود نکرده قطع هاروس با را خود ارتباط اما شد، جدا حزب از 1323 در اول کنگره در

 ارتش به ندبود برده پناه شوروی به و بودند کرده قیام خراسان در که ای توده افسران

 با و زد تکیه وزیرینخست مسند بر قوام احمد بین این در. پیوستند دموکرات فرقه

 مسئله و هاروس با مذاکرده و آذربایجان ماجرای حل جهت در که هاییوعده به توجه

 .کرد تالش وی دولت اعتماد رأی کسب برای توده حزب بود داده شمال نفت

 برای زدیی و کشاورز فریدون و اسکندری ایرج ای؛ توده سه از همراهی نشان به هم او 

 ادپیشنه این از خوشحالی کمال با توده حزب. آورد عمل به دعوت دولت در حضور

 ودخ این و شمرد قدرت گرفتن دست به برای فرصتی را اقدام این و کرد استقبال

 که قهاییتواف با و بود کوتاه دولت این عمر اما شد، می محسوب روسها برای امتیازی

 وسهار پشتیبانی از دموکرات فرقه گرفت صورت دیگر قدرتهای و روسها و قوام بین

 از را ایودهت وزرای جدید دولت تشکیل و 1325 مهر در استعفا با نیز قوام. ماند محروم

 و بود رانای ارتش اختیار در کامال آذربایجان 1325 آذر 21 در و کرد خارج خود دولت

 .کرد ترک را کشور خاک سرخ ارتش
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 : ویسدن می مورد این در اسکندری ایرج. بود توده حزب برای بزرگ شکستی اقدام این

 به و حزب به مهلکی ضربه آذربایجان شکست که بود شده طوری وضع» 

 یک من شخص برای قضیه این که است این حقیقت. بود آورده وارد ما روحیات

 انآذربایج واقعه از جانبه همه پشیتبانی همه آن ما...  بود عظیمی شوک

 ...«. کردیم اتحاد دیگران با رابطه این در کردیم،

 از شمال نفت امتیاز جریان در که حزب اعضای از بسیاری که شد باعث واقعه این

 رهبری به را انشعاب نام به جریانی و شدند جدا آن از بودند آزرده دل حزب سیاست

 .آوردند پیش ملکی خلیل

 بیرد سه و زد خود ساختار در تغییراتی به دست آذربایجان فرقه شکست از پس حزب

 تا حزب رهبری اش وظیفه که دادند نفری هفت هیئت یک رابه خود جای حزب اول

 الصمدعبد آوانسیان، اردشیر همچون حزب رهبران و بود حزب دوم کنگره تشکیل زمان

 پناه مسکو به داده ترجیح قرار بر را فرار اسکندری ایرج و طبری احسان کامبخش،

 .بردند

 دبیران. دش آغاز تهران در1327 سال در دوم کنگره. نبود توده حزب فعالیت پایان این

 جان هب سوءقصد با اما شدند انتخاب حزب داخلی هایکمیته و هاگروه و حزب

 ،تهران دانشگاه محوطه در حزب سابق عضو فخرآرایی ناصر توسط پهلوی محمدرضا

 آغاز ار خود مخفیانه فعالیت پس این از و شد اعالم غیرقانونی حکومت سوی از حزب

 .کرد

 احسان و رادمنش رضا آنها تن سه و شدند محاکمه و دستگیر حزب اعضای و رهبران

. بردند پناه مسکو به معمول طبق و خارج کشور از مخفیانه کشاورز فریدون و طبری
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 مدیر مسعود محمد ترور سابقه پهلوی محمدرضا جان به قصد سوء از پیش حزب

 سازمان اعضای کمک با توده حزب رهبران. داشت خود پرونده در را امروز مرد روزنامه

 مخفی فعالیت به و شدند قصر زندان از فرار به موفق 1329 سال در حزب این افسری

 قانونی غیر رغم به حزب فعالیت مصدق دکتر دولت آمدن کار روی با. دادند ادامه خود

 راه استعمار با مبارزه ملی جمعیت نام به سازمانی حزب. کرد پیدا علنی شکل بودن

 .شد می محسوب حزب علنی سازمان که بود انداخته

 به دعوت را مردم آنان. شدمی منتشر آنان هایاعالمیه و روزنامه تیر 30 تظاهرات در

 آگاه وقایع از ارتش در حزب افسران تعدد به توجه با حزب دبیران. کردندمی تظاهرات

«  ما فعال مشارکت با» که است مدعی کیانوری مرداد25 کودتای جریان در. شدند می

 1335 تا1333 سالهای فاصله در مرداد 28 کودتای از پس. ماند عقیم کودتا این

 و ن راازرهب بسیاری و بختیار تیمور سرلشکر فرماندهی به تهران نظامی فرمانداری

 ای هعد و حبس به را دیگر برخی و اعدام و محاکمه بودند مخفی که را حزب اعضای

 سران از جودت دکتر و کیانوری نورالدین. کرد آزاد ندامت اعالم از پس نیز را دیگر

 .شدند مسکو به فرار به موفق حزب

 

 به آغاز اسالمی انقالب به وفاداری با انقالب از پس توده حزب •

 کرد: کار

 پیروزی با توده حزب. گرفت صورت کشور از خارج در حزب هایفعالیت پس این از

 ولی کرد آغاز رسما انقالب آرمانهای به وفاداری وعده با را خود فعالیت اسالمی انقالب

 1357 اسفند در را خود علنی فعالیت توده حزب. ندارد وفاداری قصد که داد نشان
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 با حزب روزنامه. سرگرفت از بودند کشور داخل در که حزب اعضای از عده آن توسط

 به 1358 اردیبهشت در کیانوری نورالدین و شد منتشر مردم، خود، سابق نام همان

 نظام درباره: کرد اعالم سخنانی در بالفاصله ایران به بازگشت از پس او. بازگشت ایران

 درباره ، خمینی اهلل آیت ابتکار از را خود حمایت بالفاصله ایران توده حزب سیاسی،

 یا ساله 2500 پوسیده شاهنشاهی نظام جانشین عنوان به اسالمی جمهوری اعالم

 محتوای زمینه در و کنیم می تأیید را ابتکار این ما.  داشت اعالم بیشتر یا ساله 3000

 اند گفته اسالمی جمهوری درباره صحبتهایشان تمام در خمینی اهلل آ یت آنچه به آن

 سیاسی، اقتصادی، مظاهر کردن کن ریشه ایران، واقعی استقالل تأمین یعنی،.معتقدیم

 مردم همه برای دمکراتیک آزادیهای تامین ایران، از امپریالیسم فرهنگی و نظامی و

 .استعمار و استثمار با مبارزه زحمتکشان، همه برای بهتر زندگی تأمین ایران،

 را ودخ مخرب فعالیتهای و نیست پایبند خود قول به که داد نشان عمل در توده حزب

 نامهروز توقیف به منجر حزب اقدامات این. کرد آغاز اسالمی جمهوری نظام ضد بر

 نو جرقه نام به سابق مضامین همان دیگربا ایروزنامه بالفاصله حزب اما شد مردم

 .منتشرکرد

 

 :بود چه تحمیلی جنگ قبال در توده حزب مواضع •

 محکوم را آن شوروی از تبعیت به حزب ایران به عراق حمله و تحمیلی جنگ آغاز با

 و کرد تغییر حزب سیاست پیوست صدام متحدان به نیز شوروی که زمانی اما کرد

. داشت وجود نظر اختالف نیز مرکزی کمیته اعضای بین در. شد جنگ توقف خواهان

 .شد اسکندری، ایرج مرکزی، کمیته اعضای از یکی جدایی به منجر نظر اختالف این
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 ملیاتیع در آن پی در و شد دستگیر 1361 بهمن در کیانوری نورالدین حزب اول دبیر

 زبح این های بازمانده 1362 اردیبهشت ششم در« (ع) علی امیرالمومنین» نام به

 .شد اعالم منحل ایران توده حزب انقالب کل دادستانی اطالعیه با و دستگیر

 ماتمحاک در حزب رهبران و بود شوروی جماهیر اتحاد برای جاسوسی توده حزب جرم

 خودمان ونیتقان از و اسالمی جمهوری از که حالی در ما: کردند اعتراف امر این به خود

 به تدس قانونی مجوز بدون و مخفی چاپخانه تشکیل با حال عین در کردیم می صحبت

 حفظ خاطر به اسالمی جمهوری که شرایطی در ما. زدیم می قانون خالف اعمال

 به اقدام بار چندین وجود این با بود، کرده منع کشور از را ارز خروج ارزی، موقعیت

 خون ثارن با جنگ، های جبهه در ایثارگر رزمندگان که زمانی در ما. کردیم ارز خروج

 های نقشه کردند،می انقالب فدای را خود خون و گذشتند می هستی از خودشان

 به حزب نظامی سازمان نفوذی عنصرهای وسیله به را نظامی طرحهای و جنگی

 ... بود طور همین هم جنگ مورد در ما سیاست. دادیم می شورویها

 شرق هب خود وابستگی گاه هیچ خود خاطرات در حزب دبیراول کیانوری نورالدین گرچه

 سازمان و داشته نقش حزب انحالل در انگلیسیها دستهای که بود معتقد و نپذیرفت را

 بحز این سنگین پرونده بررسی اما شمرد، مقصر را انگلستان سرویس اینتلیجنس

 خیانت و فروشی وطن تا نبود بیگانه سازمانی دخالت به احتیاجی که دهدمی نشان

 .کند ثابت را آن سران و توده حزب

 به شده دستگیر سران حکومت، سوی از حزب انحالل اعالم و توده حزب فروپاشی با

 و توده حزب معرفی در سابقه بی اقدامی خود این و آوردند روی نویسی خاطره

 کیانوری، خاطرات به خاطرات این جمله از. بود شرق بلوک استعمار به آن وابستگی
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 پس توده حزب اعضای. کرد اشاره باید عمویی محمدعلی خاطرات و اسکندری خاطرات

 اختالفات اما کنند احیا را جان نیمه حزب تا کردند سعی کشور داخل در انحالل از

 از خارج در حزب واقعی انحالل و انشعاب به روسها مستقیم دخالت و آنان حزبی درون

 .شد منجر کشور

 از که شناختی با و بود توده حزب اعضای از یکی روزگاری خود که احمد آل جالل

 گرچه: ...نویسد می حزب ضعف و وابستگی مورد در شد جدا آن از آورد دست به حزب

 که کسی یعنی ایتوده یک که دانستند می عامی عادی مردم هم و حکومتی اهل هم

 عتبارا حزب آن برای دلیل همین به دو هر و ــ ایستاده سرش پشت استالینی سیاست

 مدام ام کردند می مالی کمک مطبوعاتش به ــ پذیرفتند می را عضویتش و بودند قائل

 هک بود این ما مدام کوشش. کنیم تکذیب را افواهی واقعیت این که کوشیدیم می

 و صلحم خوانده کتاب ویک خروش و پرجوش الیست ایده یک یعنی ایتوده یک بگوییم

 علت این هب کند می دفاعکی آن از شوروی روسیه اگر و کارش، ابزار حزب آن و انقالبی

 .استعمارزده ملل همه همدرد و زحمتکشان ستاد و است سوسیالیسم مادر که است
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  تاریخچه زوال کشورهای کمونیستی:

شد. اتحاد شوروی ، رهبر میخائیل گورباچفم  1985در سال 

برنامه اصطالحات او دولت را بازتر نمود و به اقتصاد کمک کرد، 

در سال بوریس یلتسبن اما اصالحات وی کافی نبودند. وقتیکه 

به قدرت رسید،  روسیهم در سقوط کمونیسم جمهوری  1990

  .م منحل شد 1991حزب کمونیست را غیر قانونی اعالم نمود. اتحاد شوروی در سال 

 

 بوریس یلتسین 

به  م( یک کمونیست بود که اعتقاد داشت کشورش نیار1931بوریس یلتسین )متولد 

ود. بو سپس قسمتی از اتحاد شوروی  رهبر روسیه 1990دگرگونی دارد. وی در سال 

شتند، در طی یک کودتا سعی در سرنگونی دولت دا 1991وقتی که کمونیستها در اوت 

تقالل کامل روسیه را به اس 1991یلتسین نیروی مقاومت را رهبری نمود. او در دسامبر 

  .رساند و اتحاد شوروی را منحل ساخت
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 شروعی دیگر

ا فروپاشی فروپاشی کمونیسم همراه ب

قدیم بود؛ از جمله  سمبلهای نظام

شهر سال  28 تبمد دیواربرلین، که

 .قسمت کرده بود را دو

 

 

 م  1۹7۹

فرستاده می شوند افغانستان  سربازان شوروی به

و درگیر جنگی دراز مدت علیه چریکهای مجاهد 

  .می شوند

1۹8۰ 

خواستار اصالحات  لخ والسابه رهبری  لهستان

  .می شود

1۹81  

در لهستان حکومت نظامی بر قرار می شود. 

ی از رهبران جنبش همبستگی بسیار

اعالم می نبش ممنوع جو فعالیت  دستگیرشده

 .گردد

 

 

1۹85  

میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی می شوند. او 

  .ی می زندکمونیستدست به اصالحات گسترده سیستم 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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1۹86  

ز دولت منجر به انتقاد گسترده ا اکرایندر پایگاه هسته ای چرنویل یک حادثه در 

  .شوروی شود

 

1۹87  

الد رن، بر اساس یک توافقنامه تسلیحاتی بین گورباچف و رئیس جمهور ایاالت متحده

  .سالحهای هسته ای میان برد ممنوع شودریگان 

 

1۹8۹  

در اتحاد شوروی، انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مجلس شوروی برگزار می 

  .را اعالم می کندافغانستان  گردد. گورباچف عقب نشینی سربازان شوروی از

 

  1۹8۹اوت 

ا ردولت جدید جنبش همبستگی کمونیستها در لهستان قدرت را از دست می دهند و 

  .تشکیل می دهد

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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  1۹8۹نوامبر 

در  ظاهراتفرو ریخته می شود. تدیوار برلین با فروپاشی دولت کمونیست آلمان شرقی، 

  .می گرددچکسلواکی پراگ منجر به سقوط رژیم کمونیستی در 

 

  1۹8۹دسامبر 

سرنگون و چوشسکو و همسرش  رومانیدر نیکالی چوشسکو دیکتاتوری کمونیستی 

  .اعدام می شوند

 

1۹۹۰  

  .تسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب می گرددبوریس یل

 

  1۹۹۰اکتبر 

  .مجددا متحد می شودهلموت کهل آلمان تحت رهبری صدر اعظم 

 

  1۹۹1ژوئن 

ود، ها باسلوونی و کرواسی، استقالل خود را از جمهور یوگسالوی، که تحت تسلط صرب

  .اعالم می دارند. جنگ بین صربها و کروانها آغاز می گردد
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  1۹۹1اوت 

می  کودتای انجام شده توسط کمونسیتهای تندرو در اتحاد شوروی با شکست مواجه

گیری جلو شود. آنها می خواستند اصالحات را متوقف کنند و از فروپاشی اتحاد شوروی

  .کنند

 

  1۹۹1دسامبر 

 ،ی شدند، که مهمترین جمهوریهای شوروی محسوب ماکراینو  روسیهبا اعالم استقالل 

  .اتحاد شوروی منحل می گردد

 

  1۹۹2مارس 

 واتها کروسابق اعالم استقالل می کند. جنگ بین بوسنیاییها،  یوگسالویدر بوسنی 

  .آغاز می گرددصربها 

 

1۹۹2  

  .چکسلواکی به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم می گردد

ریهای سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی، جنگهای داخلی و درگی

های قلیتادیگری در پی داشت. اختالف این دولتها، بر سر تعیین حدود مرزها و حقوق 

  .فتنژادی بود. طوالنی ترین و سخت ترین جنگ داخلی در یوگسالوی سابق شکل گر
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 یوگسالوی کمونیست 

موجودیت داشت. این کشور نیز مانند اتحاد شوروی،  جنگ جهانی اولیوگسالوی از 

توسط آلمان مورد هجوم جنگ جهانی دوم ی فدراسیونی از جمهوریهای ملی بود. در ط

قرار گرفت و اشغال شد. بعد از جنگ تحت حاکمیت نظام کمونیستی در آمد. به مدت 

م( بود، اداره شد.  1980تا  1892، که نام اصلیش جوزف بروز )تیتوسال توسط  25

  .تیتو نیروی مقاومت را علیه نیروهای اشغالگر آلمان رهبری نمود

 

  تنشهای قومی

ومت خص د.ا زبانها و مذاهب مختلف باقی مانهای یوگسالوی بتنشهای قومی جمهوری

یاری . بسخاصی بین کروانها و صربها، قدرتمند ترین گروه قومی یوگسالوی وجود داشت

ت شرک از کرواتها در طی جنگ جهانی دون به آلمانها گرویده و در قتل عام صربها

  د.یوگسالوی ناراضی بودنط صربها بر جستند. کروانها از تسل

 

 استقالل ملی 

م، کمونیسم کم کم قدرت را یوگسالوی از دست می داد.  1980در اواخر دهه 

در اسلوونی  .جمهوریهای ملی برای بدست آوردن استقالل شروع به مبارزه نمودند

شمال یوگسالوی استقالل یافت، اما نتیجه اعالم استقالل کروانها جنگ صربها بود. یک 

دلیل این بود که صربهایی که درکرواسی و کروانهایی که در صربستان زندگی می 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C
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اشند. دلیل دیگر این کردند، نمی خواستند اقلیتی باشند که تحت تسلط ملت دیگری ب

  .بود که هم کروانها و هم صربها، سرزمین های بیشتری می خواستند

 

 جنگ در بوسنی 

م اعالم استقالل نمود، جنگ  1992هنگامی که جمهوری کوچک بوسنی در سال 

م هسختی در گرفت. جمعیت بوسنی مخلوطی از مسلمانها، کروانها و صربها بود. 

 .د ممکن قسمت بیشتری از بوسنی را می خواستندکرواسی و هم صربستان تا ح

ی شت براد وحجمهوریها با یکدیگر وارد جنگ شدند. بوسنیاییها، قربانی تاکتیکهای ایجا

وسنی، بپایتخت  .خارج نمودن آنها از مناطق تحت کنترل صربها یا کروانها می شدند

 ی سعیموفقیت چندان، توسط صربها محاصره شد. نیروهای سازمان ملل بدون سارایوو

تا  در محدود نمودن جنگ و رساندن غذا به مردم گرسنه می نمودند. این درگیری

 .ـ هنوز ادامه داشت1995تاریخ 

ون ، لینتعاقبت با فشار جهانی و حضور سازمان ملل متحد و دولت آمریکا به رهبری ک

  . این جنگ به پایان رسید و دولت مستقل بوسنی تشکیل گردید

 

 

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(            «                          از ظهور تا سقوط»کمونیسم 

 

 
114 

  دوره. یک پایان

 .برمیدارند را مرزی موانع چک، سربازان

 وپای شرقی ار

شرقی مورد عالقه  کمونیسم هیچوقت دراروپای

نبود. دولتهای کمونیست با سرکوبی بیرحمانه 

درت باقی می ماندند. در سال شورشها در مسند ق

م، رهبر شوروی، میخائیل گورباچف، از 1989

روسیه با زور،  حمایت از دولت کمونیست

خودداری کرد. دولتهای کمونیست اروپا که با 

تظاهرات عظیم مردمی برای دموکراسی روبرو 

شده بودند، همگی سرنگون شدند. رهبران جدید 

و ملی گرایی همچون لخ والسا در لهستان و 

 .واسالوهاول در چکسلواکی روی کار آمدند
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  پی نوشت:

 مالکین و معاصر دارسرمایه طبقه بورژوازى، از مقصود[ 1]

. مزدوریند کار کنندگان اجرا که هستند اجتماعى تولید وسائل

 خود از که است معاصر مزدور کارگر طبقه پرولتاریا، از مقصود

 کند زندگى آنکه براى و نیست تولید ابزار هیچگونه صاحب

 چاپ براى انگلس حاشیه) گذارد فروش معرض به را خود کار نیروى است ناچار

 (.1888 سال انگلیسى

 1848 الس در. دارد قرار ما دسترس در کتبى اسناد بصورت که تاریخى تمام یعنى[ 2]

 به تقریبا مکتوب، تاریخ از پیش به مربوط اجتماعى سازمان و جامعه تاریخ ماقبل هنوز

 مالکیت هائوزن هاکس میگذرد، زمان آن از که مدتى طى. نبود معلوم وجه هیچ

 کی مالکیت شکل این که کرد ثابت مائورر کرد، کشف روسیه در را زمین اشتراکى

 شروع آن از را خود تاریخى تکامل ژرمنى اقوام کلیه که است اجتماعى منشاء و مبداء

 تا گرفته هند زا جا همه در روستائى اشتراکى مالکیت که شد معلوم تدریج به و اندکرده

 مونیستىک جامعه این درونى سازمان. است بوده یا و میباشد جامعه اولیه شکل ایرلند

 حقیقى ماهیت فکش با و داد توضیح مرگان است، داشته که وارىنمونه شکل با را اولیه

 کمون ینا تجزیه از پس. بخشید سرانجام قضیه به طایقه میان در آن موقعیت و قبیله

 در هک کردم سعى من. میشود تقسیم متضاد سرانجام و خاص طبقات به جامعه اولیه،

 ریانج "دوم طبع ،1886 اشتوتکارت دولت، و خصوصى مالکیت خانواده، منشاء" کتاب

 (.1888 سال انگلیسى طبع به انگلس حاشیه) کنم توصیف را تجزیه این
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 بر نه نفص داخل در است استادى است، خود صنف الحقوقکامل عضو استادکار،[ 3]

 (.1888 سال انگلیسى طبع به انگلس حاشیه) آن رأس

 مهکل دنبال در است بوده انگلس آن رداکتور که 1888 سال انگلیسى طبع در[ 4]

 .ت.هـ. است شده اضافه نیز "طبقه این" عبارت "مربوطه سیاسى کامیابى"

 ربابانا و فرمانروایان آنکه از قبل حتى میآمد، بوجود فرانسه در که شهرهایى[ 5]

 د،آورن بدست "سوم صنف" عنوان به را خود سیاسى حق و محلى خودمختارى فئودال

 قتصادىا تکامل لحاظ از اینجا در گفت میتوان کلى بطور و. میشدند نامیده "کمون"

 رکشو بمنزله فرانسه کشور سیاسى تکامل لحاظ از و انگلستان کشور بورژوازى،

 (.1888 سال انگلیسى طبع به انگلس حاشیه) اندشده انتخاب وارىنمونه

 از انستندتو بار نخستین آنکه از پس فرانسه و ایتالیا شهرنشینان که است نامى کمون

 به آورند، بدست خود یا و کنند بازخرید را خود خودمختارى حق فئودال اربابان

 (.1890 سال آلمانى طبع به انگلس حاشیه) نمودند اطالق خود شهرى جماعت

 این "شهرى مستقل جمهورى" کلمات از پس 1888 سال انگلیسى طبع در[ 6]

 به که بود سومى صنف" عبارت از پس و ،"(آلمان و ایتالیا مانند)": شده گذارده کلمات

 .ت.هـ. "(فرانسه مانند)": است شده ذکر ،"میپرداخت مالیات مستبده سلطنت

 تمدن" عبارت میشود، شروع 1872 سال آلمانى طبع از که بعدى، هاىطبع در[ 7]

 .ت.هـ. است افتاده "و بورژوازى
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 را خود کار نیروى بلکه نمیفروشد را خود کار کارگر که داد نشان مارکس بعدها[ 8]

 ارکسم کتاب به انگلس پیشگفتار به کنید رجوع باب این در. میگذارد فروش بمعرض

 .ت.هـ. "سرمایه و مزدورى کار" به موسوم

 است شده نوشته "کار کمیت" عبارت بجاى 1888 چاپ انگلیسى طبع در[ 9]

 .ت.هـ. "کار سنگینى"

 است شده نوشته "ائتالف" کلمه از پس 1888 سال انگلیسى چاپ در[ 10]

 .ت.هـ. "(کارگرى هاىاتحادیه)"

 شده چاپ "خود آموزش عناصر" عبارت بجاى 1888 چاپ انگلیسى طبع در[ 11]

 .ت.هـ. "خود عمومى و سیاسى آموزش عناصر" است

 است شده چاپ "آموزش عناصر" عبارت بجاى 1888 چاپ انگلیسى طبع در[ 12]

 .ت.هـ. "ترقى و فرهنگ عناصر"

 .ت.هـ. "طریقتى" است شده نوشته "ویژه" بجاى 1888 سال انگلیسى طبع در[ 13]

 دهش نوشته "فرد از فرد استثمار" عبارت بجاى 1888 سال انگلیسى چاپ در[ 14]

 .ت.هـ. "اکثریت از اقلیت استثمار" است

 اپچ "یابد ارتقاء ملى طبقه یک بمقام" عبارت بجاى 1888 انگلیسى طبع در[ 15]

 .ت.هـ. "یابد ارتقاء ملت رهنمون طبقه مقام به" است شده
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 شتهنو "وجدانیات عرصه در" بجاى 1872 سال آلمانى چاپ از بعد چاپهاى در[ 16]

 .ت.هـ. "معرفت عرصه در" است شده

 لمهک بجاى است شده منتشر بعد به 1872 سال از که آلمانى بعدى چاپهاى در[ 17]

 .ت.هـ. اختالف" است شده نوشته "تضاد"

 ودوج شرایط نیز و" عبارت بجاى 1872 سال آلمانى چاپ از بعد چاپهاى در[ 18]

 .ت.هـ. مینماید منحل کلى بطور را طبقات" است شده نوشته "کلى بطور طبقات

 سلطنت تجدید بلکه یستن( 1660-1689) انگلستان سلطنت تجدید مقصود[ 19]

 .ت.هـ(. 1888 سال انگلیسى ترجمه براى انگلس حاشیه( )1814-1830) است فرانسه

. هستند هابوربون سلسله مجدد استقرار طرفدار ملّاک درباریان حزب لژیتیمیستها[ 20]

 از اىجرگه آن شامل و شد تشکیل 1842 سال حوالى در "جوان انگلستان" گروه

 پیوسته کارانمحافظه به که بود انگلستان ادیبان و سیاسى رجال و انگلیسى اشراف

 .ت.هـ. دندبو گروه این برجسته نمایندگان غیره و کارالیل توماس و دیزرائیلى. بودند

 هشد اضافه "زرین سیبهاى" عبارت دنبال در 1888 سال انگلیسى ترجمه در[ 21]

 .ت.هـ. "میریزد صنایع درخت از که" است

 یونکرها و پیشه فالحت اشراف آن در که است، آلمان به مربوط اصوال مطلب این[ 22]

 بعالوه و میکنند اداره مباشرین توسط به خود نظر تحت را خویش امالک عمده بخش

 اشراف. هستند هم زمینى سیب عرق و قند چغندر هاىکارخانه عمده صاحبان

 میتوان چگونه میدانند نیز آنان ولى اند،نرسیده پایه این به هنوز انگلیسى ثروتمندتر
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 سهامى شرکتهاى مؤسسین اختیار در خود نام گذاردن با را، زمین از حاصله عواید تنزل

 (.1888 سال انگلیسى ترجمه به انگلس حاشیه. )کرد جبران مشکوک، بیش و کم

 ندل لند به آتى تکامل و رشد در" عبارت بجاى 1888 سال انگلیسى چاپ در[ 23]

 سختسر حقایق که هنگامى سرانجام،" است شده نوشته "گردید مبدل اىمرعوبانه

 یالیسمسوس شکل این ساخت، زائل را فریبى خود این کننده تخدیر آثار کلیه تاریخى

 .ت.هـ. "گردید مبدل بارىفالکت لند لند به

 ربارهد" عبارت میشود شروع بعد به 1872 سال آلمانى طبع از که چاپهایى در[ 24]

 .ت.هـ. نیست "واقعى جامعه یک

 بجاى "حقیقى" سوسیالیسم به مربوط بخش در 1888 سال انگلیسى چاپ در[ 25]

 فیلیستیورهاى" ستا شده نوشته "آلمانى نظرکوته" و "آلمانى نظرانکوته" اصطالحات

 .ت.هـ. "آلمانى بورژواى خرده فیلیستیور" و "آلمانى

 با رىسوداگ هوس و برد میان از را فاسد مسلک این 1848 سال انقالبى توفان[ 26]

 مسلک نای کالسیک نمونه و عمده نماینده. کرد بیرون پیروانش سر از را سوسیالیسم

 (.1890 سال آلمانى چاپ به انگلس حاشیه. )است گرون کارل آقاى

 نامى یکارىا فوریه؛ طرح طبق بر سوسیالیستى هاىکلنى از بود عبارت فاالنستر[ 27]

. بود داده آمریکا در خود کمونیستى کلنى به بعدها و خود خیالى کشور به کابه که بود

 (.1888 سال در منتشره انگلیسى ترجمه به انگلس حاشیه)

[28 ]Home-colonies))هاىجامعه به اوئن که است نامى کشور داخل هاىکلنى 

 ریزى طرح فوریه که بود اجتماعى کاخهاى نام فاالنستر. بود داده خود کمونیستى نمونه
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 توصیف را آن کمونیستى سازمان کابه که بود پندارى-تخیلى کشور نام ایکارى. میکرد

 (.1890 سال آلمانى طبع به انگلس حاشیه) میکند

 سوسیال" حزب ارگان ،(اصالح(La Réforme)(  روزنامه طرفداران به اشاره[ 29]

 .ت.هـ. آلمان "دمکرات

 در و بالن لوئى ادبیات در و رلن-لدرو پارلمان در حزب این معرف آنموقع[ 30]

 ینا دمکرات سوسیالیست نام معنى. بود "La Réforme" روزنامه روزانه، مطبوعات

 بیش و کم نام، این واضعین مانند جمهوریخواه، یا و دمکرات حزب از قسمتى که بود

 سال منتشره انگلیسى ترجمه به انگلس حاشیه. )است داشته سوسیالیستى رنگ

1888.) 

 تحت سیاسى لحاظ از مینامید دمکرات سوسیالیست فرانسه در را خود که حزبى

 با حزب این لذا بود؛ بالن لوئى سرپرستى تحت ادبى لحاظ از و رلن-لدرو رهبرى

 طبع به انگلس حاشیه. )است داشته تفاوت آسمان تا زمین امروزى دمکراسى سوسیال

 (.1890 سال آلمانى
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