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  ٢٠١۴ اکتوبر ١۴

  فصل سوم

  البانیحزب کمونيست 

  در مبارزه به خاطر نو سازی کشور و بسط انقالب سوسياليستی

  )١٩۴٨ – ١٩۴۴مبر دس(

  

  ی و تحکيم آنئ دفاع از قدرت دموکراتيک توده -١

افی بود  و رھبری بی شريک اين قدرت به وسيلۀ حزب کمونيست، شرايط الزم و کالبانیی در ئاستقرار قدرت توده 

. که انقالب دموکراتيک ضد امپرياليستی در زمينه ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی به پايان رسانيده شود برای اين

ھمچنين در اثر شرايط مذکور تکامل مداوم اين انقالب و گذار بی واسطه به مرحلۀ انقالب سوسياليستی، به تحوالت 

  .گرديد ن پذير میاقتصادی و اجتماعی با خصلت سوسياليستی امکا

بخش ملی حفظ خواھد شد، زخم ھای جنگ ن کند که دست آورد ھای جنگ رھائيتوانست تضمي فقط پيمودن اين راه می

التيام خواھد يافت و عقب ماندگی موروثی گذشته از ميان خواھد رفت، زحمتکشان برای ھميشه از استثمار و فقر 

  .قتصاد و فرھنگ فراھم خواھد آمدخواھند رست و شرايط الزم برای اعتالی سريع ا

ن شدۀ آن اوضاع داخلی و بين المللی ييی در برابر حزب قرار داشت تعئوظائفی که در مورد بسط بعدی انقالب توده 

  .بود که پس از جنگ جھانی دوم پيش آمد

  

   در جھان به سود سوسياليسمءرات اساسی تناسب قواييتغ

 الماناين جنگ پس از تسليم بالشرط .  ھنوز جنگ جھانی دوم پايان نيافته بود از اشغالگران آزاد گشتالبانیوقتی که 

  . پايان يافت١٩۴۵مبر  دس٣ و جاپان ميليتاريست در ١٩۴۵ ی م٩ھيتلری در 
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اتحاد شوروی بيش از ھر کشور ديگر تلفات انسانی و مادی ديده بود . دگرگونی ھای بزرگ در سيمای جھان روی داد

ظ سياسی و نظامی نيرومندتر از جنگ بيرون آمده، حيثيت و اعتبار بين المللی اش افزايش بسيار ذلک از لحا ولی مع

  .يافته بود

مرحلۀ دوم بحران عمومی سرمايه داری که با درگيری جنگ دوم . سيستم سرمايه داری از پايه لرزيده و ناتوان شده بود

کور به طور عمده در پيروزی يک سلسله انقالباتی بود که جھانی آغاز گشته بود وسعت بسيار يافت و تظاھر بحران مذ

  .در نقاط متعدد اروپا و آسيا بر جبھۀ امپرياليسم شکست وارد آورد

ی به قدرت ئدر چندين کشور از دو قارۀ اروپا و آسيا پيروزی انقالب باعث شد که رژيم ھای نوين دموکراتيک توده 

 ھا آنچنان تحوالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی را عملی ساخت که آنھا برسند و قدرت نوين دموکراتيک در اين کشور

  .ی در چين به اعتالء جديدی نائل آمدئانقالب توده . را به راه تکامل سوسياليستی انداخت

جدا شدن اين کشور ھا از سيستم سرمايه داری نتيجۀ مھم جنگ دوم جھانی بود، نتيجه ای که تناسب نيرو ھا را در 

  .اين امر شاخص اساسی اوضاع جديد بين المللی پس از جنگ بود. ر داديي اساس به سود سوسياليسم تغجھان از

خصلت رھائی بخش نبرد ضد فاشيستی خلق ھا، نقش قاطعی که اتحاد شوروی در اين نبرد بر عھده داشت و جدا شدن 

 نيرومندی ی و ضد استعماری به اعتالبخش ملیمايه داری باعث شد که جنبش رھائيگروھی از کشور ھا از سيستم سر

جريان تالشی مستعمراتی . سيادت قدرت ھای امپرياليستی در مستعمرات و کشور ھای وابسته رو به افول رفت. نائل آيد

  .در آسيا و افريقا دولت ھای جديدی قدم به عرصۀ وجود نھادند. امپرياليسم مناطق عظيمی از کرۀ زمين را فراگرفت

بخش برای شکستن يوغ بردند جنبش رھائي که ھنوز رژيم ھای مستعمراتی و يا وابسته به سر میدر کشور ھائی 

  .امپرياليسم قوت گرفت

از اين جھت اھميت جنبش . ودجريان تالشی سيستم مستعمراتی، مظھر مھم مرحلۀ دوم بحران عمومی سرمايه داری ب

  .تقيم انقالب سوسياليستی جھانی افزايش بسيار يافتبخش خلق ھای مستعمراتی و ستمکش به مثابۀ ذخيرۀ مسرھائي

تناسب جديد قوای اجتماعی و سياسی در جھان، مرحلۀ جديدی در جنبش انقالبی پيش آورد و شرايط مساعدتری برای 

  .پيروزی سوسياليسم در مقياس جھانی ايجاد کرد

ناموزونی رشد اقتصادی و . اری ھمراه بود بين مھمترين کشور ھای سرمايه دءر تناسب قواييپايان جنگ ھمچنين با تغ

  .سياسی کشور ھای مذکور باز ھم بيشتر شد و موجب بر خوردن موازنۀ درونی سيستم سرمايه داری جھانی گرديد

 و جاپان و ايتاليا موقتاً از بازار ھای جھانی کنار زده شدند و اقتصاد آنھا سخت صدمه ديد و پريشان المانپس از جنگ، 

لستان امپراتوری انگ. ه، ديگر قادر نبود نقش سابق خويش را به مثابۀ قدرت بزرگ امپرياليستی ايفاء کندفرانس. گشت

  .بخش خلق ھای مستعمراتی رو به تالشی رفت و قدرت امپريالستم انگلستان افول کرددر زير ضربات مبارزۀ رھائي

 از جنگ نيرومندتر بيرون آمد و در اثر افزايش بسيار قدرت اقتصادی و نظامی خويش مرکز عمدۀ جھان امريکافقط 

  .سرمايه داری شد

بخش ضد  جنبش رھائيیقدرت ھای امپرياليستی با افزايش نيرو ھای سوسياليستی و دموکراتيک در جھان و با اعتال

ن نيرو ھای امپرياليستی و ارتجاعی از يک سو و نيرو ھای استعماری سرسازگاری نداشتند و از اين جھت بي

  .سوسياليستی و دموکراتيک از سوی ديگر مبارزۀ سختی در گرفت

به اين طريق بود که در پايان جنگ دوم جھانی، در درون ائتالف ضد فاشيستی، تضاد ھای مربوط به ھدف ھای جنگ 

تضاد ھای آشتی ناپذيری ميان دو سيستم اجتماعی جھانی . و خصلت آن شدت يافت و سپس پيوسته رو به وخامت رفت

اردوگاه دموکراتيک و ضد امپرياليستی و اردوگاه امپرياليستی و ضد : وجود آمده دو اردگاه در جھان ب. حدت گرفت

  .دموکراتيک که ھر يک ھدف ھا و مقاصدی متضاد با ديگری داشت
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سش اتحاد شوروی قرار داشت و ءدر ر. ی بودئموکراسی توده اردوگاه دموکراتيک شامل اتحاد شوروی و کشور ھای د

از طرف تمامی جنبش ھای کارگری و دموکراتيک بين المللی، از طرف بشريت مترقی که به خاطر دموکراسی، آزادی 

مين آزادی خلق أمين صلح در جھان، تأھدفش عبارت بود از ت. شدند کردند، پشتيبانی می و استقالل خلق ھا مبارزه می

  .طی مبارزه با امپرياليسمتوانست به دست آيد مگر در و اين مقصود نمی. ا و دموکراسی و حرکت به سوی سوسياليسمھ

اين اردوگاه بر طبقات ارتجاعی و در درجۀ اول بر کليۀ نيرو ھای ضد .  بودامريکانيروی رھبر اردوگاه امپرياليستی، 

دفش عبارت بود از نجات سيستم کھنۀ سرمايه داری، خفه کردن ھ. دموکراتيک در کشور ھای سرمايه داری تکيه داشت

داری در کشور ھای دموکراسی توده جنبش ھای انقالبی کارگری و جنبش ھای رھائی ملی، بازگرداندن رژيم سرمايه 

خواستند سيادت خود را در  ئی با استفاده از قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی خويش میامريکاامپرياليست ھای . یئ

عليه اتحاد شوروی و ، به نبرد دشمنانۀ پر خشم و کين امريکاامپرياليست ھا، به سرکردگی امپرياليسم . ان مستقر کنندجھ

ی ئکه جنبش دموکراتيک توده  ارتجاع جھانی برای آن. کليۀ نيرو ھای سوسياليستی و شيفتۀ آزادی و صلح دست زدند

آن کشور مداخله کرد و در فرانسه و ايتاليا و ساير کشور ھا ضربات يونان را در خون غرق کند مستقيماً مسلحانه در 

گرايش ھائی برای فاشيستی کردن زندگی سياسی در کشور ھای . سخت بر جنبش دموکراتيک کارگران وارد آورد

  .امپرياليستی به ظھور رسيد

 سازد به اعمال سياستی آشکارا ستراتيژيک خود را عملیکه نقشۀ   برای آنامريکااردوگاه امپرياليستی و به ويژه 

اين . تھاجمی، به نظامی کردن بازھم بيشتر اقتصاد خويش و به آماده شدن برای جنگ جديد جھانی مبادرت جست

سياست و اقدامات ناشی از آن، کليۀ بخش ھای اساسی، يعنی بخش ھای اقتصادی و ھم چنين جبھۀ ايدئولوژيک را در 

  .بود» نقشۀ مارشال«و » دکترين ترومن«در گرفت و تظاھر آن به ويژه  بر می

ئی واحد ھای بزرگی از نيرو ھای مسلح را در سرزمين بسياری از کشور ھای ديگر مستقر امريکاامپرياليست ھای 

شوروی و کشور ھای دموکراسی توده ضد اتحاد  هساختند و پايگاه ھای نظامی ايجاد کردند تا آنھا را در جنگ تھاجمی ب

می را به مثابۀ وسيله ای وآنان انحصار موقت سالح ات. بخش خلق ھای مستعمرات به کار برندبش رھائي ضد جنهی، بئ

  .برای ترساندن خلق ھا مورد استفاده قرار دادند

 که به منظور نيل به سيادت جھانی عملی می شد در زمينۀ ايدئولوِژيک با مبارزه ای بسيار امريکاسياست تھاجمی 

تبليغات امپرياليستی در زير اين عنوان که گويا جھاِن به . چرخيد ھمراه بود ی کمونيسم میسخت که بر محور آنت

خواست افکار سوسياليستی را که به مقياس وسيع  اصطالح آزاد از طرف اتحاد شوروی و کمونيسم تھديد می شود می

  .افت جلوگيری و خفه کنديی در ميان توده ھای زحمتکش سراسر گيتی اشاعه يافته و م

  

  ...ادامه دارد

  


