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 سوسياليسم آينده و گذشته

  محمد تقی سيداحمدی
  
  

 موجود یستي کمونی ها بار تشکلني سومیبرا
 درخارج ازکشور با راني ایستيدر جنبش کمون

 نسبت به آن دو تالش ی تری قوزهياراده وانگ
 ی  و  اتحاد انقالبیاتحاد چپ کارگر( ناموفق 

 ی و همگامی به همگرائمي  تصم...)یروهاين
 ی برخی الزم است به بررسنکيا. گرفته اند

داشته  که برسرراهمان قراریموانع و مشکالت
 ی که راهگشای به مسائلنيودارد وهم چن

 .ميراهمان خواهند بود بپرداز

 جنبش ی های گژهي وی برنقد و بررسعالوه
 تجربه، ني مهمترران،ي ایستي کمون- یکارگر

 ی به رهبرسمياليشکست اردوگاه به اصطالح سوس
 را هم درقرن گذشته داشته ی شورورياتحاد جماه

 آن را يی گردهم آنيا در مي تالش کندي که باميا
 مانيدردستورکارمان قرار داده وتا آنجا که برا

 قيارعمي است به سهم خودمان بسريپذامکان 
 آن را مورد مطالعه و ی مثبت و منفیجنبه ها

 جامعه ی های گژهي قرارداده تا وینيبازب
 .  روشنترشودماني براندهي آیستياليسوس

 گاهنامه

  سوسياليسم
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 دي جهان متحد شوکارگران
 

شعارهمه  " ديرگران جهان متحد شوکا"  شعار 
 جهان ازجمله ی کشورهای هاستيکمون
 چه به شکل متشکل راني ای هاستيکمون
 و چه به شکل مستقل بوده، التي تشککيدر

 . هست و خواهد بود
 ی براراني ایستي کمونی تشکل هاميني  ببنکيا

 ردري چند دهه اخني دراژهي شعار به ونيتحقق ا
طبقه کارگر چه کرده اند و  یابيرابطه با تشکل 

 . کنندی چه منکيهم ا
 مداوم احزاب وسازمان ی از تالش هایکي 
 طبقه ژهي مردم و به واني درمیستي کمونیها

 گرفته و هم ی انجام میريکارگر درجهت عضوگ
 به شتري بیرويجذب ن. ردي گی انجام منکيا

 به شتري بیاسي کسب قدرت سی براالتيتشک
 با چشم ی دارهي سرماجهت مبارزه با نظام

 .ردي گی مجام انسمياليانداز استقرارسوس
 رکهي چند دهه اخني ها دراتيمتَاسفانه واقع( 

 بوده است تا به حال ینيدوران شکست و عقب نش
   یستينشان از آن دارد که احزاب کمون

  
  
  
  

 .) ازدست داده اند تا جذب کنندرويشترني برانيا
 موجود لکاي رادیستي کمونی اگر تشکل ها
 کي خودشان را درراني ایستيدرجنبش کمون

 درمقابل ونيسي اپوزنيخانواده قراردهند بزرگتر
.  خواهند شدی اسالمی جمهوری دارهينظام سرما

 چ،ي که هیاما با کمال تَاسف احساس خانوادگ
. مي هم نسبت به هم نداشته ایگياحساس همسا

....  حق به جانب ون،يخودمحوربآنقدرخودمان را 
 که مي کنی را دعوت مگراني دشهي که همميني بیم
 تا به حال  لي دلنيبه هم. ديوندي به ما به پديآئيب

. مي نداشته ای کارنامه خوبی همکارنهيدرزم
 ازاختالف نظرها یليمتأسفانه تا به حال برسرخ

 یاسي سیفحاش.  مي داشته ایريباهم دعوا و درگ
نشعاب پشت تا دلمان بخواهد ا. مي کرده اینثارهم م

 با قهر اي وزيانشعاب به صورت مسالمت آم
تا دلمان بخواهد ازهم دورشده .ميمسلحانه داشته ا

 ..... وميا
 
 ی مري سه موضوع زني مقاله به رابطه بنيا

 . پردازد
 کارگران ی اولقي اتحاد کارگران جهان و به طر- ١
 رانيا
 یري عضوگ– ٢
  باهم یستي کمونی رابطه تشکل ها– ٣
 
  
  در حرف و عملاقضتن
 

 و کالي چپ، رادیستي کمونی تشکل هااگرفقط
 را درجنبش ی دارهيسرنگون طلب نظام سرما

 ٢٠ از شي بباي تقرم،يري درنظر بگراني ایستيکمون
. مي نام ببرمي توانیحزب و سازمان و گروه را م

   یروهاي نشتري کنند هرچه بی می ها سعنيهمه ا
  
  
ن سراسر جهان حول یک برنامه برای استقرار سوسیالیسم متحد شویدکارگرا    
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 اقشار را به ري  کارگران و سایاسيفعال س
 .ندي نماذبخودشان ج

"  شعار یعني به حرف مان، ی نگاهاگر
را  و عمل مان  " دي متحد شورانيکارگران ا

باتوجه به روابط (  الت،ي به تشکروي جذب نیعني
 ني انشعاب طلبانه که تا به حاال بهيخصمانه و روح

 در ی تناقضم،ياندازي ب)احزاب و سازمان ها بوده
 ما نکهي شود وآن ای مدهيحرف و عمل د
 اما در مي دهی کارگران را متحاددرحرف شعارا

 ی کنند تعدادی میعمل هرکدام از تشکل ها سع
 خود کنند که در التياز کارگران راعضوتشک

 و آگاه کارگران یاسي سني از فعالیعمل بخش
.  شوندی ممي تقسیستي کمونی تشکل هانيب
 ی ها تشکلنيطبق روابط ب(  ما درعمل یعني

 ی بجا) است ده که تا به حال حاکم بویستيکمون
. مي کشاندیاتحاد، کارگران را به انشقاق م

 تناقض حرف و عمل ني است که ادايناگفته پ
 شامل رابطه احزاب با جنبش یستياحزاب کمون

 ی اقشار جامعه هم مري و ساانيزنان، دانشجو
 .شده است

ود  شی ماي کرد؟ آدي تناقض چه باني حل ایبرا
  کرد؟یگري دی را فدایکي
کارگران متحد "  آنچه مسلم است شعار – ١
 چراکه بدون م،ي دهريي تغمي توانیرا نم " ديشو

 تشُکالت نيِاتحاد در طبقه کارگر و بدون اتحاد ب
 زحمتکشان قدرت به دست یمستقل سراسر

 چي هم هاستيبدون داشتن قدرت درس. دي آینم
 .ستي نري انجام پذیکار
 ی امر،ی حزبی به تشکل هارويب ن جذ– ٢
 یاسي کسب قدرت سی برای تشکل حزبیذات

 از برنامه مي توانی راهم نمنيپس ا. است
 دررابطه باکسب حاتيتوض. ( مياحزاب جدا کن

 خواهدآمد ی حزب درصفحات بعدیاسيقدرت س
 .( 
 تناقض ني کرد؟ اصلن چرا ما به ادي چه باپس
 پس یستي اصولن چرا جنبش کمونم؟ي ادهيرس
 جا ني و جهان به اراني همه تجربه در انيازا

 به مي چراها را دنبال کنني ای است؟ وقتدهيرس
چرا : نکهي و آن امي رسی می بزرگتریچراها

 شکست خورد و یستيالياردوگاه به اصطالح سوس
 که هم گري دی ها وصد ها چراهاده و د؟يفروپاش

 . ميچنان به دنبال پاسخشان بوده و هست
 اردوگاه به ی رسد که پس ازفروپاشیبه نظر نم ايآ

 ی هانهي زمی دربرخدي با،یستيالياصطالح سوس
 دوباره و ی شکست خورده، بررسسمياليسوس
 که آن به ی تزهائنهي درزمژهي نظرشود، به وديتجد

 ،یرشوروي را دراتحاد جماهميسيالياصطالح سوس
  تا به حالايبه وجود آورده بود ؟ آ...  کوبا ون،يچ

 یستي موجود درجنبش کمونیستياحزاب کمون
 راه اي وی گفتمانی حوزه به لحاظ نظرني درارانيا

 ني تا به حال دراايآ.  ارائه داده اند؟یدي جدیگشائ
 ی بالايآ. م؟ي داشته ای باهم نشستنهيزم

که ...  وی قدرت طلب،یني خودمحوربسم،يسکتار
 موجود ی از احزاب و سازمانهای برخريدامنگ
 از ی شده است، ناشراني ایستي کمونبشدرجن

 گذشته یماندن در حول و حوش همان تزها
 ست؟ي شکست خورده نسمياليسوس

 "  ديکارگران متحد شو"  تناقض شعار ميني ببنکيا
 با  یچه رابطه ا"   در احزاب یريعضو گ" با 

 سميالياصول حاکم بر جوامع به اصطالح سوس
 . شکست خورده دارد

 
 ی تک حزبجامعه

 
 بلوک شرق ی کشورهاتي چنانچه مثل اکثر

 ستي حزب کمونکي کشورفقط کي درده،يفروپاش
 – ی کارگری که همه تشکل هاميداشته باش

 درآن حزب جمع شوند، الاقل درسطح یستيکمون
به عبارت .  شودی کشور تناقض باال برطرف مکي
 یستيالي سوسی هاشي تمام تشکل ها و گراگريد

 به اضافه  تمام راني ایموجود درجنبش کارگر
 یستياحزاب، سازمان ها، گروها در جنبش کمون

 هم باهم دارند اگر یارمشترکي که نکات بسرانيا
 تشکل خودشان را منحل و رندي به گميهمه تصم
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 افراد ند،ي حزب درآکي درتيهمه به عضو
 یعني وندندي هم به آنها به پستيمستقل کمون
 که یاقض حزب جمع شود، تنکيتمام قدرت در

 ني ؟ ااياما و آ.  شودیدر باال گفته شده حل م
 طي مشخص ازشرالي است؟ تحلريکار امکان پذ

 خي تکامل جهان وتارخيمشخص امروز تار
 به ما نهي زمني را درای اجهي چه نترانيتکامل ا

 ازجمله جامعه ی جوامع بشراي آموزد؟ آیم
 طا شتري باي است؟ ی طالب تک حزبرانيامروزا
 ی و تشکل های نظری گستردگ،یرائت گلب کثر

 احزاب، سازمانها، گروها، ،یمستقل کارگر
 مستقل محل کار ی تشکل ها،ی مدنینهادها

 هستند؟...  وستيز
 ی مصرف تک حزبخي که تارني اثبات ایبرا

 شرفتهي و درجهان پیدرجوامع امروز بشر
 است به ی است کافدهي به اتمام رسیکنون

 به یود وکشورها موجی دارهيجوامع سرما
 ی درقرن گذشته نگاهسميالياصطالح سوس

  .مياندازيب
 

 
 

 شرفتهي پی دارهي سرماجوامع
 
 کرده ی گذشته خود را  سپرخي جوامع تارنيا

 روابط  برده ی که روزگاریدرکشورهائ. اند
 حاکم برسرنوشت مردم بوده، ی و فئودالیدار

 که ی و انقالبات اجتماعیبا مبارزات طبقات
 ،یاسي امروز روابط سگري گرفته است، دانجام

 ،ی و فئودالی برده داری و اقتصادیاجتماع
 تيتک حاکم. ستي نمحاکم برسرنوشت مرد

.  کرده استداي گذشته خاتمه پخيشاهنشاهان تار
 انجام گرفته  خي که درتاریگرچه باهمه مبارزات

 تي ظالمان بر اکثرتي اقلتيمشکالت حاکم
 یروت و نبود دمکراسمظلومان، مسئله فقر و ث

 نرفته بلکه شکل آن ني هنوز ازبیواقع
 رحمانهي و به استثمار به شدت برکردهييتغ

 ی شده، اما کثرت گرائلي و کار تبدهيرابطه سرما
 ی بورژوازی که امروز شامل حال دمکراسینسب

 خي که درطول تاریشده است ازپس مبارزات طبقات
 . انجام گرفته به وجود آمده استتيبشر

 ی هاشي دار به اقشار وگراهي طبقه سرماامروز
 اقشار مختلف ني شده اند، اميمختلف تقس

 هرکدام درتشکل ها و احزاب خاص یبورژواز
 کنند، اّما ی خود را دنبال میخودشان منافع قشر

 منافع کل ی برای اقشار بورژوازني حال انيدرع
 ،یاسي س،ی نظم اجتماعکي دری دارهينظام سرما

 حساب شده در مقابل طبقه یو نظام یاقتصاد
 منافع مشترکشان ی زحمتکشان براهيکارگرو کل

 . وحدت کامل دارند
 ی دارهي بقا و تداوم نظم جامعه سرمای ها برانيا

 اختالفاتشان و تفاهماتشان نيشان توانسته اند ب
 .ندي برقرار نمایتوازن

 منافع ی برای کارگری تشکل هاني و هم چن
 خاص خود را به وجود ی ها شان تشکلیطبقات

 .آورده اند
 است که دوران جوامع تک نيانگراي ها بني همه ا
 به ی درجوامع امروز بشری و تک حزبیتيحاکم
 است، منافع امروز طبقه کارگر و دهي رسانيپا
 ی و دمکراسی برابری زحمتکشان درگستردگريسا

 ،ی نظام،ی اقتصاد،ی اجتماع،یاسيدرمسائل س
 یانسانها.  شودی مني تامشتريب....  ویفرهنگ
 طبقه کارگر ژهي ها و به وستيکمون ،یمترق

 درکل ی ترشدن کثرت گرائقيخواهان گسترش وعم
 زحمتکشان درجهت انسان هيجامعه به نفع کل

 . هستندیگرائ
 زرد کارفرما ی تشکل هاژهي وابسته به وکارگران

دوست با تشکل ها و احزاب رنگا رنگشان باهمه 
 چه ی دارهي با احزاب سرماميني بیماختالفشان 

 ستيگونه درمقابل کارگران و روشنفکران و کمون
 پارچه به مخالفت کي ی دارهي ضد سرمایها
 .زندي خیبرم
 ی دارهي گونه که امروز درجوامع سرمانيهم
 داران و هي شود سرمای مشاهده مشرفتهيپ
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 داران، نه توانسته هيکارگران وابسته به سرما
 تهي کمکي یب منسجم به رهبر حزکياند در
 منسجم جمع شوند اما هرکدام درتشکل یمرکز
 جداگانه مخصوص به خودشان یها

 حکومتبرسرمشترکاتشان کاملن همگام شده و 
 . آورندیخاص خودشان را به وجود م

 تکامل جهان ثبت خي که در تاری شواهدطبق
 ني ، ای ودمکراسی کثرت گرائنيشده است، ا

 ی که درکشورهای رفاهیمختصرامکانات نسب
که (  به وجود آمده است ی دارهي سرماشرفتهيپ
 کشورها دارد پس ني از ایاري روزها دربسنيا

 نبوده ی دارهي نظام سرمایذات)  شود یگرفته م
 توده زحمتکشان و ی هات ها خواسنيبلکه ا

 بوده که درمبارزه شروي و پی مترقیروهاين
 ازطرف طبقه کارگر، خيتار درپروسه یطبقات

 ی مترقیروهاي زحمت کش مبارز و نیتوده ها
 هي استثمارگر سرمای ها به نظام هاستيو کمون

 . شده استلي تحمیدار
 اروپا خي درتارهي کارو سرماني بی طبقاتمبارزه
 ١٩ مبارزات که درقرن نيا.  داردنهيريقدمت د

 و به تز یريگي مارکس پلهي بوسیبطور علم
 درمقابل وي بعنوان آلترناتیستياليوسجامعه س
 ی قد علم کرد، درکشورهای دارهينظام سرما

 به دست ی هرکشوری های گژهيمختلف بنا به و
 کرده یني بشيمارکس پ.   شدئل نایآوردهائ

 ی اروپائی از کشورهایکي دریبود که بزود
 مبارزات برهمه نيرايتأث. انقالب خواهد شد
 درجامعه ژهي بوده به وريجوامع، چشم گ

 و ١٩٠۵ که منجر به انقالب ی تزارهيروس
 هي پایرشوروي که اتحاد جماه١٩١٧انقالب 
 . شودی میگزار
 ١٩١٧ انقالب اکتبر درسال یروزي پني چنوهم

 ري متقابال در جوامع اروپا و سایدرشورو
 بر ی به سزائري تأثرانيکشورها ازجمله درا

گر طبقه کار.   داشته استی مبارزه طبقاتیرو
 با الهام ی اروپائی از کشورها ی برخنيو مبارز

 مبارزه با دياز آن انقالب توانستند با تشد

 را شاني از خواسته هایاري بساروپا ی دارهيسرما
 آن مبارزات ، آن دست جهيدر نت. آورنديبه دست ب

 نهي تا به امروز نهادیآورد در روند مبارزه طبقات
 .  ميستشده و ما شاهد استفاده از آنها ه

 و ی کثرت گرائني ا،ی رفاه و دمکراسني ا
که .... ني ای نسبی دانش و آگاهنياستقالل، ا

 به وجود آمده است، دست یامروز در جوامع بشر
 ی ها، مبارزات و ازخودگذشتگتيآورد همه آن فعال

 ی بوده که زحمتکشان جهان، انسان هایهائ
 ی هاستي و کمونی مترقیروهاي نن،يطرازنو

و فداکار و طبقه کارگر دراقصا نقاط صادق 
 است ی روندنيو ا.  جهان انجام داده اندیکشورها

 هم دي است که بادهيکه امروز به ما به ارث رس
 . کندداي پقيچنان ادامه و تعم

  

  
  
 

  عقب ماندهی دارهي سرمایکشورها
 
 ی دارهي سرمای ازکشورهایاري دربسنکي اهم

 خواسته یراعقب مانده، طبقات مختلف جامعه ب
 مثل ی هائی وآزادی ازجمله عدالت اجتماعشانيها
 مستقل، کارگران، زنان، احزاب، ی تشکل هایآزاد

 ها، اقوام، مذاهب تيمطبوعات، قلم، انتشارات، مل
. درحال تالش ومبارزه روزمره هستند... مختلف و
 هستند که برجامعه حکومت کرده ی هائتيتنها اقل

 شکنجه و اعدام ،یري دستگب،يو با سرکوب، تعق
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 جامعه ی هایازمندي ننيمانع به وجود آمدن ا
 حاکمان نه تنها طرفدار نيا.  شوندی می بشری

اما .  هستندی که طرفدار تک صدائیتک حزب
 ني تکامل جهان نشان داده است که اخيتار

 با تالش و ندهي زوال هستند و آبهحاکمان رو
  کارگران، احزابی و مبارزه طبقاتیريگيپ

 ی ازآن دمکراسی زنان و اقشار مترقست،يکمون
 .     خواهد بودیستيالي و سوسی کارگرعيوس
 
  گذشتهیستيالي جوامع به اصطالح سوسدر
 
 توانسته بودند ی جوامع به لحاظ اقتصادنيدرا
 ی درمانمهي بگان،ي فقر، مسکن را،یکاريب
 ی روزهي ، و اکثر سگاني رالي تحصگان،يرا
 که محصول جوامع یتشي معنهي درزمیهائ

 برده و ورفاه ني است را ازبی دارهيسرما
. آورندي همه افراد جامعه به وجود بی براینسب

 زن و ی بود که برابری کشورني اولیشورو
 تي درصد جمع٨٠ شناخت، تيمرد را به رسم

 ی و بی قبل از انقالب اکتبر دهقانهيجامعه روس
 کم سواد بودند که بعدازانقالب ايسواد و

 و باسواد شدن یني شهرنشیسرعت به سوب
 سابق یرشورويحرکت کردند، دراتحاد جماه

 و ی صنعتی هانهي درزمی اقتصادی هاشرفتيپ
 ی بود که در برخی درحد باالئقدر آنیکشاورز

 هي سرمای کشورهاني ترشرفتهي ها از پنهيزم
 نياما در کنار ا.  گرفته بودندیشي پیدار
 هم یاقتصاد ها ضعف ها و مشکالت تيموفق

 به شکل نا یامکانات اقتصاد. وجود داشت
 ی حزبی شده بود و کادرهاميعادالنه تقس
 یاد نسبت به مردم عیشتري باريامکانات بس

 اقتصاد کي بوروکراتیزيبرنامه ر. داشتند
 کرد، ی را سد می اقتصادتي خالقیجلو

 ني در عی بود ولی ابر قدرت نظامکي یشورو
وارد کننده گندم هم بود،  از سالها یحال در برخ

 يی تواناتيفياجناس بلوک شرق از نظر ک
 ...    را نداشتند و یرقابت با اجناس غرب

 ی دراکثرکشورهای شورو١٩١٧ انقالب اکتبر اما
 که ثابت کرد که ی داشت بطوری بسزائريجهان تأث

 رازي غیگري توانند به گونه دی میجوامع بشر
 را سروسامان ی زندگی دارهينظام و روابط سرما

 ی مشخصه اصلی و برابریبدهند که عدالت اجتماع
 اري جوامع به دالئل بسنياما درا. جامعه باشد

 اي پرولتاریهاي و آزادی نتوانستند دمکراسمختلف
 که ی جنگ داخلکطرفياز. آورنديرا به وجود ب

 به کمک و هي شکست خورده روسی دارهيسرما
  ی جهانی دارهي کشور سرما١٠ از شي بتيحما

 و مهمتر از همه  گريراه انداخته بودند و ازطرف د
 طبقه جهيدرنت.  دهقان بودندهيجامعه روس % ٨٠
 ،ی توده مردم آن آموزش، آگاهی و بطور کلرگرکا

 بوجود ی الزم را که برای و سازماندهیآمادگ
 گسترش و حفظ آن ،ی علمسمياليآوردن، سوس

ه مهم  بودند مسئلآوردهي بوده، بدست نیضرور
 اي آی کشور عقب مانده اني از درون چننکهي اگريد
 که ديآي به وجود بیستي حزب کمونکي تواند یم

 را به نفع استقرار یبتواند توازن طبقات
 توده ها به اني درجامعه و درمی علمسمياليسوس

 درحزب ی درست است که نخبگانآورد؟يوجود ب
 ی اول انقالب وجود داشتند که به درستژهيبو
 یروزي و به پیوانستند انقالب را سازماندهت

برسانند، اما در پروسه حرکت ثابت شد که نه 
 مردم و نه حزب حاکم هطبقه کارگر و نه تود

 انقالب را به سرمنزل و ني نتوانستند اجکداميه
 اري ضعف ها  وبسنيا.  رهنمون کنندشيهدف ها

 ازدست یاسي باعث شد که قدرت سگري دیدالئل
 شوراها به حزب منتقل شود ژهيبه وتوده ها و 

 انقالب ی که مدعی حزبني اولجهيودرنت
 بود یگر کاری البته بدون دمکراسیستياليسوس

 نيپس از چند دهه باشکست روبروشود، و ا
 مردم جهان به ی را برایشکست تجربه بزرگ

 بدون سمياليارمغان آورد و ثابت کرد که سوس
 ريمکان پذ و توده زحمتکشان ای کارگریدمکراس

 جزء ی کارگری ثابت شد که دمکراسست،ين
 . استیستيالي  نظام سوسنفکيال
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 شوم ی آورادي دي پرانتز باني جا درانيدر هم( 

 نظام نفکي هم جزء الیکتاتوريکه د
 یکتاتوري است هم چنان که دیستياليسوس
 ی دارهي نظام سرمانفکي جزء الی دارهيسرما
 مفصل حي تشر و الزمهتي اهمليو به دل. است

 است که آنها در ی ضروریکتاتوري دو دنيا
 . )د داده شونحي توضیگريمقاله د

 
 ني ای از دالئل شکست و فروپاشگري دیکي

 – یاسي عدم تطابق نظم سنيجوامع هم
 خواهانه و ی دمکراسیازهاي با ندي جدیاجتماع

.  گونا گون درکشورشان بوده استیگفتمان ها
 کل یازهاي از نیکي ی و دمکراسیکثرت گرائ

 روشنفکران، احزاب و تشکل ژهيجامعه به و
 بوده است که متأسفانه ی مستقل در شورویها

تجربه جوامع گذشته .  پاسخ مثبت نگرفته است
 نشان داد که جامعه یستياليبه اصطالح سوس

 جادي با هدف اتي با همه حسن نیتک حزب
 به ی نتوانست پاسخ مناسبیعدالت اجتماع

 ی ودمکراسی کثرت گرائی خواسته ها وازهاين
 .زمانه خود بدهد
 سابق که قدرت یرشوروي دراتحاد جماه

 ستي حزب کمونکي دردست فقط ی دولتیاسيس
 در ني که استالی درزمانژهيمتمرکز بود، به و

 ی هاتيرأس امور قرار داشت، جلو فعال
 با خشونت و قساوت تمام ی و مدنکيدمکرات
 سمياليصطالح سوسنظام به ا.  شدیگرفته م
 اريبس ی سابق عالرغم دست آوردهایدرشورو

 مردم به شتي معنهي که درزمیمثبت و پربار
 ها و ی آزادنهيوجود آورده بود، متأسفانه درزم

 ی هایازمندي منطبق با نی دست آوردیدمکراس
 زندان، ،یريدستگ. جامعه خود نداشته است

 ني استالی زمان زمامداریشکنجه و کشتارها
 نسبت به گذشته آن کشور ی دست کمچيه

 . نداشته استیاردردوران حکومت تز

 اتحاد ی به رهبریستيالي اردوگاه سوسشکست
 اقشارآگاه و روشن مردم ی برای شوروريجماه

 یاي دردنیستي کمون- ی جنبش کارگرژهيجهان به و
 بوده ی بزرگاريامروز درس عبرت و تجربه بس

 ها و ستيونوهست که درسراسرجهان در نزد کم
 امروز ی و دلسوزان جامعه بشری مترقیروهاين

 قرارگرفته و ی و نقادی بررسد مورقيبطورعم
آنچه تا .  ها ادامه داردی ونقادی بررسنيهمچنان ا

 یروهاي از نی بزرگاري بخش بسیبه حال برا
 ،یستي کمون،ی  کارگری جوامع امروز بشریمترق

 یع واقفتگاني حقوق بشر، شیدل سوزان واقع
 است که ني  روشن شده ای و دمکراسیآزاد

 و ی حزباي ی فردیکتاتوري دیحکومت ها
 چه ی حزب ساالری حکومت هایبطورکل

 ی گذشته و چه درنظام هایستياليدراردوگاه سوس
 ی حاکم برجهان امروز، پاسخ گوی دارهيسرما

 ی امروز جامعه بشری هایازمنديخواسته ها و ن
 کي به وجود آوردن ی بلکه براستند،ينبوده و ن

 که بتواند به جنگ طبقات ی بهتر به گونه ایزندگ
 ها خاتمه داده نهي طبقات درهمه زمی به نابرابرو

 ها به وجود نهي را درهمه زمی واقعیو دمکراس
 قي و عمی جوامع به طور اساسني ادي باآورد،يب

 . دگرگون شوند
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