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  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠١۴ فبروری ٢٨
  

٨  
   ١٩٣٩ – ١٩٣۵ بسط نھضت کمونيستی و مبارزه با خطر فاشيسم در سال ھای -

 تحوالت عظيمی در زندگی اقتصادی و سياسی اتحاد شوروی و جھان سرمايه داری به ١٩۴٠ – ١٩٣٠در سال ھای 

به رھبری خلق شوروی .  مبارزه برای ساختمان جامعۀ سوسياليستی بودۀاين دوره در اتحاد شوروی دور. ظھور رسيد

ستالين کشور خويش را به صورت قدرت صنعتی عظيمی با کشاورزی اشتراکی  س آنأحزب کمونيست و در ر

  . پيروزی سيستم اجتماعی سوسياليستی در اتحاد شوروی دارای اھميت تاريخی جھانی بود. پيشرفته در آورد

سرمايه داری را لرزاند و موجب تشديد  بنياد جھان ١٩٣٣ – ١٩٢٩از سوی ديگر، بحران وخيم اقتصادی سال ھای 

بورژوازی امپرياليستی در عده ای از کشور ھا برای بيرون آمدن از . جويد تضاد ھائی گرديد که آن را از درون می

ترين،  یاين وضع دشوار به پشتيبانی از شيوع فاشيسم و استقرار رژيم فاشيستی و به عبارت ديگر استقرار ارتجاع

 نازی ھا به قدرت ١٩٣٣  سالکه در وقتی.  انحصاری دست زدۀنيست ترين ديکتاتور سرمايتروريست ترين و شوي

فاشيست ھا ديوانه وار بر نھضت کارگری، کمونيستی و . لمان برپا شدارسيدند کانون بسيار خطرناک جنگ در 

 ميليتاريست بر چين نجاپا ١٩٣٢که در  پس از آن. دموکراتيک حمله بردند و شتابان به تدارک جنگ تھاجمی پرداختند

  . ايتاليای فاشيست بر حبشه تاخت خطر جنگ جھانی جديد باز ھم بيشتر شد١٩٣۵حمله برد و در 

» دموکراتيک«دولت ھای غربی که به ادعای خود . کرد خطر فاشيسم، خطر جنگ دوم بين المللی جھان را تھديد می

ثر دست بزنند به پشتيبانی از ؤبرابر اين خطر به اقدامات مکه در  بودند، مانند انگلستان، فرانسه و امريکا به جای آن

به ترغيب تھاجم فاشيستی » عدم مداخله«ميليتاريسم کشور ھای فاشيستی مبادرت جستند و از طريق سياست شوم 

  .عليه اتحاد شوروی توجيه کندپرداختند به اين خيال که آن را 

  ... و برای زمام زدن به تجاوز کاران مبارزه کردندفقط دولت شوروی و احزاب کمونيست با تمام نيرو
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  ھفتمين کنگرۀ انترناسيونال کمونيستی

 اثر خطر فاشيسم ايجاد شده بود در سراسر جھان وظائف جديدی در برابر احزاب کمونيست میوضع جديدی که در 

 مبارزه با ۀ جبھۀ در مسکو تشکيل شد ضرورت توسع١٩٣۵ والیج ھفتم انترناسيونال کمونيستی که در ۀکنگر. گذاشت

 ضد فاشيسم از هد طبقۀ کارگر بکنگره در اين زمينه وظيفه داد که جبھۀ واح. ئيد کردأتعرض سرمايه و فاشيسم را ت

احزاب . وجود آيده ی ضد فاشيستی بر اين اساس بئطريق تحقق وحدت عمل کارگران ايجاد شود و جبھۀ وسيع توده 

بايست بر يک سلسله از نقائص خويش مانند   اين وظائف و نفوذ در توده ھای وسيع کارگر مییکمونيست برای ايفا

ج را که در بسياری از موارد جنبۀ تجريدی داشت اصالح کنند يي شيوه ھای تبليغ و تھبقايای سنن سکتاريستی فائق آيند،

 خلق ھا ۀکنگره به ھم.  توده ھا پيوند داده ھرچه مشخص تر گردانندۀو آنھا را با نيازمندی ھای مستقيم و منافع روزان

ند اد با يوغ امپرياليستی در پيکارکه به خاطر استقالل خو ندا داد که نيرو ھای خويش را برای کمک به کشور ھائی

  .تجھيز کنند

به کار .  جديدی در رشد بعدی نھضت کمونيستی و کارگری بين المللی بودۀ مرحلۀ ھفتم کمينترن نشانۀتصميمات کنگر

داد که در رأس توده ھای وسيع خلق قرار گيرند و  بردن خالق آنھا در شرايط خاص ھر کشور به کمونيست ھا راه می

  .نيروی عمده و رھبری نھضت کارگری، دموکرات ھا و ضد امپرياليستی در آيندبه صورت 

داشت و راه جلوگيری از به قدرت رسيدن فاشيسم را  تصميمات مذکور توجه خلق ھا را به خطر فاشسيم معطوف می

ستقيم فاشيسم بودند  مورد تھديد مالبانیاين تصميمات برای کليه کشور ھا و به ويژه کشور ھائی که مانند . داد نشان می

  .اھميت عظيمی داشت

  

  ...ادامه دارد

  

 


