
 
 

  

  

  



2 

تاریخ و عملکرد صد چرا مقدمه ای بر کمونیست چپ؟ به این علت که نوشتن 

خواهد بود، خود همین امکان پذیر نساله کمونیست چپ در یک مقاله کوچک 

 خواهد بود. های زیادئیبا نارسا اشاره کوتاهی به کمونیست چپمقدمه نیز تنها 

مارکسیسم بیانگر بلوغ طبقه کارگر و بازتاب عروج طبقه کارگر به مثابه یک طبقۀ 

اجتماعی در تحوالت جامعه است که نه از طریق طغیان و یا شورش بلکه با برنامه 

خی خود را، واژگونی سیاسی و از طریق انقالب اجتماعی می خواهد رسالت تاری

جایگزینی سرمایه داری با  داری از طریق انقالب کمونیستی و نظام سرمایه

 و سپس حرکت بسوی جامعۀ بی طبقه کمونیستی بجا آورد.« دیکتاتوری پرولتاریا»

بر پایه مارکسیسم و برخالف بین الملل اول، احزاب متشکل در بین الملل دوم 

. از اتیک در بین الملل دوم متشکل شده بودندتحت عنوان احزاب سوسیال دمکر

آنجائیکه هنوز سرمایه داری وارد دوران انحطاط )عصر امپریالیسم( نشده بود، هنوز 

مبارزه برای اصالحات و بهتر  ، لذاانقالب کمونیستی در دستور روز قرار نداشت

شدن شرایط زندگی طبقه کارگر بخش مهمی از وظایف احزاب سوسیال دمکرات 

رفرمیسم در درون احزاب سوسیال دمکرات، جناح چپ  عروجبا داد. را تشکیل می

ترین شدهشناخته از که گرفتسوسیال دمکراسی در دفاع از مارکسیسم شکل 
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پانه کوک در ر روسیه، رزا لوکزامبورگ در آلمان، لنین د میتوان به های آنچهره

 هلند و بوردیگا در ایتالیا اشاره کرد.

های بارز با ورود سرمایه داری به عصر انحطاط خود که جنگ جهانی اول از نشانه

جنگ جهانی ، عصر جنگهای امپریالیستی و انقالبات کمونیستی شروع شد. آن بود

اول باعث شد اکثریت قاطع احزاب سوسیال دمکرات به مواضع طبقه کارگر 

خیانت کنند و کارگران را گوشت دم توپ در جنگ امپریالیستی کنند و به تبع آن 

های بسیار کوچکی تنها بلشویکها و اقلیت .بپیوندندبرای همیشه به اردوی سرمایه 

وفادار در جریان جنگ جهانی اول  به مواضع پرولتری در کشورهای گوناگون

 ماندند.

در درون سوسیال دمکراسی نه تنها پرچم انترناسیونالیسم پرولتری  کمونیستیجریان 

بلکه با رهبری اعتراضات و اعتصابات کارگری و همچنین رهبری قیام را برافراشت

روسیه . انقالب شکوهمند اکتبر در انقالب جهانی را گشودموج های کارگری افق 

 پیروز شد و انقالب در دیگر کشورها از آن جمله در آلمان در جریان بود.

کنگره افتتاحیه کراسی وگسست از سوسیال دمها با کمونیست 1919در سال 

دیکتاتوری بین المللی و ایجاد با هدف نابودی سرمایه داری انترناسیونال کمونیستی 
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احزاب متشکل در . دادندشکل را  های کارگری(شورااز طریق ) کارگران

کراتها خود را کمونیست وانترناسیونال کمونیستی برای تمایز خود از سوسیال دم

 نامیدند.

شکست موج انقالب جهانی که با شکست انقالب آلمان و قتل عام سیستماتیک 

 یشروان طبقه کارگر آلمان شروع شد، موجب ایزوله شدن انقالب اکتبر شد.پ

نیا با سرکوب اعتصاب در بریتا 1926قالب جهانی در سال آخرین اخگرهای موج ان

 .گردیدخاموش  1927عمومی و با بخون کشیدن قیام پرولتاریای شانگهای در سال 

فساد تدریجی در زمینه  موجب افزایش فرایند اکتبر ایزوله شدن انقالب

انترناسیونالیسم پرولتری و قدرت پرولتری )قدرت شورایی( در روسیه شد. حزب 

 در و نتایج خود را شدادغام میبیشتر در دستگاه دولتی  روز به روزبلشویک 

و عواقب  ایزوله شدن ش سرخ و ... نشان میداد.شوراها، کمیته های کارخانه، ارت

فعالیت توده های کارگر را بدنبال داشت. به تبع  شکست موج انقالب جهانی افول

 "مردم مشرق زمین"، اتحادیه های کارگری، توسل به آن فعالیت در درون پارلمان

توسط  جهت مقابله با رشد امپریالیسم و از همه مهمتر سیاست ایجاد جبهه واحد

 تجویز شد. کمینترن 
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جه به ومد موج انقالب جهانی شکل گرفته بود اما با تآچپ اگر چه با برکمونیسم 

وجودی  کمونیست چپ بیش از بیش مطرح شد.  ضرورت شرایط جدید

ای مارکسیسم و با اولین عالئم ضد انقالب کمونیست چپ در دفاع از مواضع پایه

اینبار برای تمایز خود از دیگر  .برخاست به دفاع از مواضع پرولتری و کمونیستی

کمونیستهای وفادار به گرایشاتی که تحت عنوان کمونیست فعالیت میکردند، 

نامیدند و خود را مدافع  «کمونیست چپ»خود را مانهای پرولتری، اهداف و آر

کمونیستهای چپ  حقیقی مارکسیسم و تداوم مارکسیسم ارزیابی کردند.

از بلغارستان تا آلمان، از روسیه تا آمریکا، از بریتانیا تا هلند، از  (انترناسیونالیستها)

اما در سه کشور که سنت  ایتالیا تا... به دفاع از مواضع کمونیستی پرداختند.

مارکسیستی قوی بود یعنی در روسیه، آلمان و ایتالیا کمونیسم چپ خود را به شکل 

قوی و منسجم نشان داد. به عبارت بهتر واکنش کمونیست چپ، یک واکنش 

  جهانی بود.

دگردیسی کردند به احزاب ملی  "کمونیست"احزاب  ،با شروع دوران ضد انقالب

و چپ  برای همیشه به اردوی بورژوازی پیوستند  "کمونیست"و این بار احزاب 

ها، ترین کشورها برای کمونیست. خشندستگاه سیاسی سرمایه را تشکیل دادند
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ارتقاء یافته مقطع آن ترین و عالیکشورهایی بودند که جنبش انقالبی به باالترین 

کمونیستها سرکوب، تبعید  .وسیه، آلمان و ایتالیا، ربود بود و حاال در حال شکست

کمونیست چپ روسیه نقش مهمی در دفاع از  تناکی ایزوله شدند.شیا به شکل وح

مفهوم پرولتری دیکتاتوری پرولتاریا، مفهوم انقالب جهانی، نفی جبهه واحد و غیره 

، هامتاسفانه سرکوب لجام گسیخته ضد انقالب، نسلی از کمونیستایفا کرد. 

و کمونیست  سازندگان و خالقان انقالب شکوهمند اکتبر را سر بر خاک افکند

 .چپ روسیه نتوانست تداوم یابد و به یک سنت ماندگار تبدیل شود

میالدی در مقابل انحطاط  20نقش مهمی را در دهۀ کمونیست چپ آلمان و هلند 

در دفاع از مواضع  یک قطبو در نتیجه به ایفا کرد انترناسیونال کمونیستی 

چپ آلمان و هلند درک بسیار روشنی در مورد کمونیست انقالبی تبدیل شد. 

و غیره داشت. متاسفانه،  ، جنبش های ملیاتحادیه های کارگری، پارلمانتاریسم

از مواضع  یک قطبمیالدی چپ آلمانی و هلندی نتوانست بعنوان  20پس از دهۀ 

شی از آن  شروع به توسعه و تکامل مواضعی کمونیستی و پرولتری دفاع کند و بخ

ز هائی اکرد که به رد روش و متد مارکسیستی می انجامید و حتی عقب نشینی
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مواضع انقالبی در  افتخار دفاع ازپس از آن  و مواضع انقالبی را پشت سر گذاشت

 چپ ایتالیا شد. مقابل ضد انقالب نصیب کمونیست

حول نشریه بیالن در تبعید میالدی  30در دهۀ  پ ایتالیا فراکسیون کمونیست چ

ضمن پایبندی به اصول اساسی انترناسیونالیسم در مقابله با خطر جنگ به ترازنامه 

جنگ در اسپانیا  شکست موج انقالب جهانی و بویژه انقالب روسیه پرداخت.

کمونیست چپ بود که توانست هر دو جبهه را امپریالیستی آزمون بزرگی برای 

و کارگران را دعوت  ارزیابی کند، کاری که لنین در جنگ جهانی اول کرده بود

در جریان جنگ جهانی دوم، کمونیست چپ ایتالیا هر  .ه بودبه مبارزه طبقاتی کرد

دو جبهه را امپریالیستی ارزیابی کرد و بر ضرورت مبارزه طبقاتی در هر دو سوی 

 جبهه تاکید کرد.

به بخشی از و  مارکسیسم در صد سال گذشته بودهکمونیسم چپ تداوم حقیقی 

حافظه تاریخی پرولتاریا تبدیل شده است. بدون تداوم کمونیست چپ امکان شکل 

امروزه  .وجود نداردو انترناسیونالیست  حزب کمونیست بین المللیگیری 

گرایش عمده انترناسیونالیستی است، معرفی تمامی  3کمونیست چپ شامل 
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. گرایشات خارج از موضوع این مقاله استگرایشات متعلق به کمونیست چپ، 

 اصلی کمونیست چپ بقرار زیر است:

 گرایش کمونیست انترناسیونالیست 

 جریان کمونیست بین المللی 

 ( معروف هستند بوردگیست که به ی)جریانات احزاب کمونیست بین المللی 

برای آشنائی با هر یک از این گرایشات به بخش پیوندها در سایت صدای 

مواضع کمونیست چپ را مطالعه کنید و با گرایشات انترناسیونالیستی مراجعه کنید. 

 کمونیست چپ وارد مکاتبه و مباحثه شوید.

 م جهانگیری
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