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  ؟سوسياليسم مال کجاست

 
  ١٣٨٧ شهريورم تشجمعه ه                                                                                       ی شمس قهفرخنيافش

                                                        
 مال اينجا نيست و يا فرهنگ ما يک -تعلق ندارد) ايران(بارها شنيده ام که سوسياليسم و افکار سوسياليستی به اينجا 

   .بيگانه است" وارداتی"است و با اين انديشه های )  مذهبی وسنتی -ملی ( فرهنگ بومی 

لحظه ای با خود انديشيدم ما از چه چيزی صحبت می کنيم ؟ از يک کاال؟ از چيزی که در کارخانه توليد می کنيم يا در 

کارگاه می سازيم وسپس برای آن بازاريابی ميکنيم و برايش پوستر و بروشور تبليغاتی چاپ می کنيم يا فيلم ها و 

  می نماييم وقيمت آن را باال وپايين می آوريم؟شوهای تبليغاتی می سازيم؟ ان را صادر و وارد 

زيرا که از ذهن و انديشه ی انسانی . سخن بر سر اين موضوع است که انديشه ها وآرمان ها ی انسانی کاال نيستند 

هر دوران . سرچشمه می گيرند و ذهن و انديشه ی انسانی منعکس کننده ی روابط و مناسبات وتحوالت مادی است 

به تبع . شخصه ها و ويژگی های مادی دوران خود انديشه های خاص اين دوران را هم به همراه دارد تاريخی با م

. عدالت جويی و برابری طلبی به مثابه باال ترين و عالی ترين ذهنيت بشری در همه اين دوران ها به چشم می خورد 

اما مبارزه برای . و عدالت اجتماعی است سوسياليسم مدون ترين و سازمان يافته ترين انديشه ی طرفدار برابری 

  :برابری و ايجاد عدالت اجتماعی وسوسياليسم سير هزاران ساله ای دارد که من مختصرا به آن ميپردازم

در دورانی که شيوه ی توليد برده داری بر بخش های عمده جهان مسلط بود و حکمفرمايی می کرد و عدالت خواهی و 

هر دو نفر . خود را نشان داد " اسپارتاکوس"و" مزدک"ن های مبارز و برابری طلبی چون برابری طلبی با پرچم انسا

اولی به شرق تعلق دارد واز . متعلق به يک دوران تاريخی بودند اما در دو نقطه ی مختلف جهان زندگی می کردند 

م پرچم برابری را به اهتزاز درون امپراطوری شاهنشاهی ايران بر می خيزد و دومی به غرب و از دل امپراطوری رو

اما علی رغم اين . فرهنگ پارسی و ِهِلنی با ويژگی های خاص خود با هم تفاوت های عميق فراوانی دارند . در آورد 

اين دو انسان مبارز چند چيز مشترک به چشم می ) پراتيک(و عملکرد اجتماعی ) تئوری ها(تفاوت ها در خواسته ها 

 به هر دو خواستار برابری اجتماعی برای همه ی انسانها هستند و. هنگ و مليت آنها ندارد خورد که هيچ ربطی به فر

هر دو خواستار برابری زن و مرد هستند و سرانجام هر دو حکومت های موجود را . تفاوتهای طبقاتی باور ندارند

ی بودن باور های عدالت جويانه در آن با توجه به ابتداي( در يک کالم هر دو . اينده ی اشرافيت طبقاتی می دانندنم

  .باور و اعتقاد به سوسياليسمی ابتدايی دارند ) زمان

هر دو مورد خشم و غضب طبقات حاکم قرار ميگيرند ودولتهای طبقاتی ايران و روم با :به سرنوشتشان نگاه می کنيم 

ن کوشش ن برای نابودی آنها وپيروان شاتمام دم و دستگاه های ايدئولوژيک شان با همه ی ارتش و نيروهای نظامی شا

قباد، شاهنشاه متمايل به اصالحات " شبه کودتا ی درون حکومتی " يک کاستی در ايران در -اشرافيت طبقاتی: می کنند 

اجتماعی و طرفدار مزدک را سرنگون وانوشيروان فرزند او را که ديدگاه های شديدا اشرافی و ارتجاعی دارد را بر 

اين جابجايی در هرم قدرت دقيقا به منظور مهار وسرکوب جنبش مردمی و اجتماعی بود که . رت می نشاند اريکه ی قد
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سرانجام با يک حيله ی کثيف سياسی با دستياری دربار شاهی ودستگاه . مزدک آنرا سازماندهی و رهبری می کرد 

  .قتل عام شدند ايدئولوژيک زرتشتی و مزدک و يارانش در قصر انوشيروان به طرز فجيعی 

هر کس که آرمان های برابری طلبانه ی مزدک را دنبال می .) م٦٥١(از آن تاريخ به بعد تا سقوط شاهنشاهی ساسانی 

  .کرد و به آنها معتقد بود به شدت سرکوب می شد 

رچم خود جمع نيز که خواستهای برابری طلبانه اش هزاران برده ی ستم کشيده و ظلم ديده را به زير پ" اسپارتاکوس "

اعضای سنای روم که در آن زمان دچار . کرده بود در همان روزهای آغازين مبارزه در برابر سنای روم قرار گرفت 

را ديدند و منافع طبقاتی ) به جهت عدالت خواهی (اختالف و تفرقه بودند وقتی قيام زحمتکشان سراسر امپراطوری 

. ی ارزيابی کردند در يک مانور سياسی به اختالفات خود خاتمه دادند خود را در معرض نابود)  اجتماعی–اقتصادی (

سردار رومی را بر گزيدند " کراسوس" برده دار بودند از ميان خود -نا که نماينده ی اشرافيت زميندارهمه ی اعضای س

ا برای مسلح نمودن و بيشترين هزينه ربرده دار -اشرافيت زميندار. ش وسيع توده ای بردگان خاتمه دهدتا به جنب

دمی تحت رهبری او را سربازگيری صرف کرد تا سرانجام پس از يک سلسله نبرد خونين اسپارتاکوس وجنبش مر

 پيش از ٧٣سال (يدند جاده های روم به صليب کش صدها هزار برده ی انقالبی را دراسپارتاکوس و. سرکوب کردند

 قرن بعد کارل مارکس و ١٩زنده ماند تا . اسپارتاکوس زنده ماند" شويد بردگان جهان متحد "اما شعار . )ميالد مسيح

 برابری طلبانه از انسانی و -فردريش انگلس از سرزمينی ديگر و زمانه ای ديگر با اتکا به خصلت های عدالت جويانه 

  !"کارگران جهان متحد شويد: "ی خود استفاده کنند" بيانيه"آن در

عملی  - ميالدی دنيا شاهد شکل گيری وتکامل فکری ١٨تا قرن ) بش اسپارتاکوس و مزدکسرکوب جن(از اين زمان 

  :بوده است) ثروت های عمومی بودند که بسياری از آنها خواستار اجتماعی شدن (صدها جنبش برابری طلبانه 

 -  هجری ٨قرن ( جنبش دراويش حروفيه ونقوطيه- جنبش اسماعيليه -. )  م١١ قرن - هجری ٣قرن (جنبش زنگيان 

قرن (  جنبش کارگری سن آنتوانت فرانسه -. )  م١٤قرن ( قيام کارگران فلورانس ايتاليا موسوم به چومپی -.)  م١٤قرن 

  . . .و . )  م١٨قرن (در انگلستان ) ابزار شکنی ( جنبش لوديستی -.) م١٨

م کم به عنوان شيوه ی توليد مسلط در اروپا ميالدی يعنی در زمانی که شيوه ی توليد سرمايه داری ک١٩آغاز قرن در

-تبديل می شد و طبقه ی کارگر به عنوان طبقه ی توليد کننده ودر عين حال استثمار شده پا به عرصه ی وجود گذاشت 

اگر در گذشته جنبش برابری طلبانه خصلت ها و ويژگيهای . آهسته به شکل امروزی اش شگل گرفتسوسياليسم آهسته 

از اين دوران به بعد خصلت ها و ويژگی های يک  -با خود حمل می کرد) زمينداری( داری و فئودالی جوامع برده

و طبيعتا در اين جنبش وسيع اجتماعی پرچمداری آن به دست طبقه ی استثمار . جامعه ی مدرن و غير سنتی را داشت 

استثمار ) همه ی کشورها را فتح می کردکه داشت(در نظام سرمايه داری . شده و مدافعين و فعاالنش سپرده می شد 

يعنی ماهيت استثمار فقط با يک تحليل اقتصادی قابل درک بود اما . شکل پيچيده و در عين حال ظاهر ساده ای داشت

در اين شيوه . )والبته هست(ده ی کاال و پرداخت دستمزد بوديک خريد وفروش ساآن ظاهری متعارف و مبتنی برظاهر

مانند دهقانان حياتشان به ماندن در زمين . يگر کارگران را با شالق نمی زدند ودر قفس نگاه نمی داشتند ی توليدی د

. اربابی مربوط نبود و احيانا در صورت ترک محل کار هيچ فئودالی با هيچ نيروی مسلحی به تعقيب آنها نمی پرداخت 

کارگر بايد نيروی کار .  ماندنش در گرو کار کردنش بود اما در حقيقت او مجبور بود که کار کند چرا که هستی وزنده
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. دالنه که از ِقَبل آن زنده بماندمزدی ناعا. شد تا در ازای آن مزد دريافت کندخود را به سرمايه داران وکارفرمايان بفرو

. رای سرمايه دار استاما حاصل اين کار مداوم توليد ارزش ب. زنده بماند تا کار کند و باز اين چرخه ادامه می يابد 

  .ارزشی که سرچشمه ی سود و ثروت برای اقليت کوچکی از اجتماع است 

" فردريش انگلس. "بسيار فقيرانه ونکبت بار بود ) که هر روز تعداد آنها بيشتر می شد( در آن زمان زندگی کارگران 

مل از پيشرفتهای صنعت نساجی برای تکابه انگلستان رفت تا .  م١٨٢٤پسر يک کارخانه دار آلمانی بود که در سال 

شرايط  ووضعيت کارديدن اما ازد سرمايه داری را بياموزدرفته بود تا رموز اقتصااو.  پدری اش بهره بگيردۀکارخان

و ) چارتيست ها( با جنبش کارگری انگلستان آشنايی او. انگلستان تکان خورددره ی کارگرزندگی طبقمحالت کارگری و

اه آزادی و رهايی  وی را به سوی سوسياليسم و مبارزه در ر- دهشتبار طبقه کارگر در اين کشورهده ی وضعيتمشا

انگلس . نوشت" انگلستاندرت طبقه کارگروضعي" کتابی با نام .  م١٨٤٥سال دراو دردوران پايان سفر. کارگران کشانيد

صوال محالت کارگری که در پاشنه ی کوه به صورتی فشرده بين کارخانه ا ...: (( ساله در اين کتاب چنين می نويسد٢٤

در محله های تازه ساز، آلونک ها مثل .  بدساخت ترين و ناپاک ترين محله های شهر هستند-های بلند محصور هستند 

ع مرسوم اسکان  ولی اين ها هم عيوبی را که ناشی از نو-ديگر شهر ها ی صنعتی مرتب تر و به رديف ساخته شده اند 

 که تقريبا همه -جمع آمده و تخمير و متعفن می شود زباله و کثافت - در اينجا انبوهی از آشغال ...کارگری است دارند 

  ))....جا آب ساکن در گنداب ها جمع ميشود

ده وگروه گروه به عنوان  آورخانه ی فقرا بچه ها را از دارالمساکين ...: (( مورد وضعيت کار کودکان می نويسداو در

آنها را در يک محل خوابانيده ويک جور لباس می پوشانند . برای مدت چند سال به کارخانه دار اجاره می دهند آموزکار

 مرگ مير در بين کودکان کارگران وبه ويژه کارگران کارخانه دليل ...دگان تمام وکمال ارباب خود هستند طبعا بر-

   ))...سالمی است که آنها چند سال اول زندگی خود را در آن ميگذرانندکافی برای وضع نا 

" رابرت اوئن"از سوی فعاالن و انديشمندانی مثل " سوسياليسم تخيلی يا ناکجا آبادی"مطرح شدن انديشه های موسوم به 

تی بود که به طبقه ی نقطه ی آغازين انديشه های سوسياليس" کنت سن سيمون"و" ميشل پرودون "-"شارل فوريه"-

 ارکان - از تقسيم عادالنه ی ثروت در يک جامعه ی صنعتی و مدرن صحبت به ميان می آورد -کارگر توجه می کرد 

 نهايی می داد وبرای شرايط ظالمانه ی موجود راه حلرا مورد ترديد قرار)سرمايه داری(انواده ی بورژوايی خ

از " السال"و"وايتلينگ:"هم شد د و راديکال تر و تکامل يافته تردر همين سطح نماناين جنبش . ارائه می کرد) آلترناتيو(

سوسياليستی محسوب می شدند که با برافراشتن مبارزه عليه سرمايه  -يه پردازان و فعاالن جنبش کارگریديگر نظر

سوی آنها چقدر وراه حل ارائه شده ازواقعی می انديشيدند کدام چقدراينکه هر.(خواستار الغای شرايط موجود بودندداری 

  )پايه مادی و واقعی داشت بحثی است که در اين مقاله نمی گنجد

فردريش "و  " کارل مارکس "-جنبش سوسياليستی "  انتقادی-تحليلی" اما نقطه عطف و سازمان يافته و از همه مهمتر 

. اعالم داشتندرا" سوسياليسم علمی "تولد" کمونيست) انيهبي(مانيفست " کتاببا انتشار.  م١٨٤٨سال که در بودند" انگلس

 سرمايه داری را يگانه عامل -سوسياليسمی که قاطعانه خواستار برابری حقوق اجتماعی و انسانی افراد جامعه بود 

 بدبختی و سيه روزی طبقه کارگر وتوده های پايين دست معرفی می کرد و خواستار برچيده شدن مالکيت خصوصی از

  .توليد و ثروت های اجتماعی بودابزار
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 -السال : حاال در همين جا متوقف می شويم ونگاهی کوتاه به مليت های تشکيل دهنده ی اين جنبش و تفکر می اندازيم 

ِانگلِس .  فرانسوی اند و اوئن انگليسی است فوريه وپرودون-سن سيمون - مارکس و انگلس آلمانی هستند -وايتلينگ 

   آثار توماس کامپالنال با مطالعه  انگلستان با جنبش کارگری سوسياليستی آشنا می شود و سن سيموِن فرانسوی  درآلمانی

اما همه در . جغرافيای سياسی خاصی تعلق ندارند زبان يا -هيچکدام به يک فرهنگ . ايتاليايی تاثير ميگيرد) ١٦ قرن (

  .سوسياليسم: ا نشان می دهنديک سير تاريخی مانند پازل های مختلف يک تصوير ر

اما باز . راهش قرار گرفتندسر تجديد نظر طلبی ها بر- خيانتها - سرکوب ها -اين جنبش راه طوالنی را طی کرده است 

کشاورز بی زمين وتوده ی مزد بگير  واسر جهان به گوش ميليون ها کارگرسرتخود را ادامه داد پيام خود را درراه 

ما جای پای آن را در .  اجتماعی سياسی جهان تاثير گذاشتمهمتر در انقالبات و رفرم ها و تحوالترسانيد واز همه 

  :)با فرهنگ های مختلف می بينيم(ا همه جای جهان در همه کشوره

 در انقالب مشروطيت -.)  م١٩٤٠ -١٨٨٠( در جنبش کارگری آمريکا -روسيه .  م١٩١٧ و اکتبر ١٩٠٥در انقالب 

 در جنبش انقالبی مردم عراق عليه امپرياليسم -.)  م١٩٢٨-١٩٠٧( در جنبش نوپای کارگری ايران -.)  م١٩٠٨( ايران 

 در مبارزات کارگران و اقليتهای قومی -.)  م٢٠٠٠-١٩١٨(انگلستان و پس از آن در مبارزه با رژيم دست نشانده بعث 

تار و پود انديشه های  در-.)  م١٩١٤(ورس فرانسوی در انديشه های صلح طلبانه ژان ژ-.)  م٢٠٠٥-١٩١٨(در ترکيه 

 در مبارزات انقالبی مردم کنگو -.)  م١٩٥٩( در انقالب کوبا -.)  م١٩٤٩( در انقالب چين -جمال عبد الناصر مصری

در .)  م١٩٧٩(  در انقالب نيکاراگوئه-.) م١٩٧٨-١٩٦٣( در رشد جريانات مترقی افغانستان -.)  م١٩٩٠-١٩٥٠(

-١٩٩٠(در جنبش جهانی مدافعان محيط زيست - در جنبش جهانی فمينيستی-.)  م١٩٨٠(معدنچيان انگليسی جنبش 

قاتی نظام سرمايه داری ايستاده و به نقد علمی و طب" سوسياليسم"و در يک کالم در همه جای جهان . . . و .)  م٢٠٠٥

  .می پردازد

نديشه ها و آرمان های بشری معتقدند بد نيست راجع به شکل گيری اما راجع به آن دوستانی که به صادرات و واردات ا

ما . دهقانان در ايران نيز مطلع باشند زنان و -انديشه و گرايش به سوسياليسم ونقش موثر اين انديشه در جنبش کارگری 

ست آوردن عدالت داليل مدارک تاريخی می بينيم که در همه ی عرصه های پيکار اجتماعی که به دليل بدبا تکيه بر

دوران معاصر (داشته نقش موثر"سوسياليسم"ی شکل گرفته  برابری و پايان دادن به ستم واستثمار طبقات-اجتماعی 

  .)من است منظور

بين دوران های تاريخی به اولين مقطع اشاره می کنم و بقيه دوران های تاريخی معاصر ونقش سوسياليسم و من از

  .ا به بعد موکول ميکنماستقبال عمومی از آن ر

همين مقاله . چاپ استامبول مقاله ای تفصيلی در مورد سوسياليسم به چاپ رسيد " اختر"ای اولين بار در روزنامه ی بر

اين اولين مطلبی بود که به . روزنامه ی ايران تجديد چاپ گرديد ) ١٢٥٩ اسفند ٢٧. ( م١٨٨٠ مارس ١٨در شماره ی 

سم را با اين روابط ليسم توضيح می داد و روابط و مناسبات حاکم بر جهان و رابطه ی سوسياليايرانيان راجع به سوسيا

 اين گروه آن است که فقرا و عمله را در کل -اصِل مقصوِد : (( در بخشی از اين مقاله چنين آمده بود . بررسی می کرد

در اين خصوص . جبران را خاطر جمعی بدهنداموال مردم مشترک سازند و از اين راه معيشت وسعادت حال فقرا و رن

 تاليفات بی شماری نوشته اند و حتی بعضی از مصنفين اين عقيده جايز دانسته اند که جميع اموال اغنيا -مولفين بسيار
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  ))...بايد بالسويه در ميان فقرا تقسيم شود ودر ميان همه ی مردم اشتراک عمومی حاصل گردد

  :ای سوسياليسم را چنين بر می شمردتها و ديدگاههدر ادامه نويسنده خواس

  )) حذف استثمار انسان از انسان -٣ برادری در برابر همه ملل عالم -٢ لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد -١(( 

 بين روشنفکرانی که نسبت به شرايط حاکم بر ايران معترض بودند نيز ديدگاه ها و آرمان های سوسياليستیدرهمين طور

ويژگی که اين روشنفکران داشتند در . از آن جمله بودند " ميرزا آقاخان کرمانی" و" عبدالرحيم طالبوف. "ديده می شد

 از معضالت و عقب افتادگی های آن آگاه بودند واز -اين بود که از يک طرف جامعه ی ايران را به خوبی می شناختند 

ودند و در جريان تحوالت سياسی و فرهنگی جهان غرب و آسيا قرار طرف ديگر با دنيای خارج از ايران نيز آشنا ب

ميرزا "يا . ات اجتماعی فراوانی اشاره می کندبه نک" مسالک المحسنين"از آن جمله طالبوف در کتاب معروفش . داشتند

اما هر دو از . ته بودبر تاريخ ايران تسلط فراوانی داشته و چندين کتاب در زمينه ی تاريخ ايران نگاش" آقا خان کرمانی

می بينيم که آنها انسان های بی هويت و شيفته ی صرف دنيای . طرفداران مبارزه ی بين المللی و سوسياليسم بودند 

ايران و فرهنگ ايرانی و روحيه ی اجتماعی وتاريخی ايرانيان را می شناختند و با توجه به شناختی که . غرب نبودند 

 حل برای جامعه ايران می  سوسياليسم را بهترين راه-های حقوقی سياسی اين جامعه داشتند از مناسبات توليدی وروبنا

  .دانستند

مهاجرت هزاران کارگر ايرانی به قفقاز به منظور کار ولمس استثمار سرمايه داری از نزديک توسط ايشان باعث شد تا 

 در بهبود شرايط زندگی شان به دنبال راه حلی) د که در خاک غربت تحقير نيز می شدن( اين ارتش وسيع استثمار شده 

که به مرور به زير ( امپراطوری روسيه را - ميالدی ٢٠ ميالدی و سالهای آغازين قرن ١٩سالهای پايانی قرن . باشند

کارگران روسيه با دست يابی به انديشه . آبستن حوادث فراوانی می کرد) رفتتسلط شيوه ی توليد سرمايه داری می 

ای سوسياليستی در پی تشکل اتحاد طبقاتی بود و در اين راه در ابتدای کار دست به تشکيل محافل کارگری مخفی زدند ه

 نشريه و اعالميه منتشر می - صندوق های مالی ايجاد می گرديد -محافلی که در آن اقتصاد سياسی تدريس می شد . 

از اتحاد اين . و برپايی اعتصابات کارگری بود) رنی کارگروز جها(نمود و دست اندرکاِر برپايی جشن اول ماه مه

حزب سوسيال  " -و پيوند آن ها با فعاالن کارگری و سوسياليستی در خارج از امپراطوری ) در داخل روسيه (محافل 

  .به وجود آمد" دموکرات کارگری روسيه

  "مشهدی عزيز بيگوف " -) مهندس ايرانی ("نريمان نريمانف  "به وسيله .  م١٩٠٤شاخه ی قفقاز اين حزب در سال 

در مدت کوتاهی اولين " همت. "تاسيس گرديد" همت"با نام )  گرجیمبارز"(ميشا چاپاريدزه"و) نويسنده آذریمهندس و(

ارتباط مبارزاتی تنگاتنگ فعاالن جنبش کارگری ايرانی با . را در چاههای نفت باکو ايجاد کردهسته های کارگری 

ارتجاعی ايران و  روس و گرجی باعث شد تا يک مبارزه ی مشترک ضد استبدادی عليه دو دولت - ارمنی فعاالن

 بر - بر پايی جشن اول ماه مه- ايجاد اتحاديه های کارگری-اين مبارزه حول باال رفتن دستمزد . روسيه شکل بگيرد

دولت های ارتجاعی عثمانی و روسيه جنگ خونين همچنين در زمانی که .  قلم و اجتماعات بود -قراری آزادی بيان 

را از ماهيت ارگران و زحمتکشان منطقه ی قفقاز ارمنی را دامن می زدند سوسياليست هاِی همت با تمام قوا ک-آذری 

فعاالن همت . بودندشتار حاصل از اين جنگ بسيار موثرودر کاهش ک.  مذهبی آگاه کردند-ضد انسانی اين جنگ قومی 

 - ١: (( اين مجله آرمان های اين گروه را اينگونه بازگو ميکند . انتشار مجله ای به همين نام زدندن دست به همچني
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 افشا گری -٣ انتقاد از روشنفکرانی که خود را از مردم عادی و ساده جدا کرده اند -٢آزادی زنان کارگر از قيد سرمايه 

  )افنديف از اعضای بر جسته همت به نقل از سلطان مجيد )) ( در مورد ارتجاعيون 

داشت ومانند هر گروه وسازمان سوسياليستی اعتقادی به تفاوت های ) انتر ناسيو ناليستی ( همت ،خصلت بين المللی 

کارگران و فعاالن سوسياليستی آن : ه سوسياليسم و رهايی کارگران بودفعاليت همت در را. نداشت ) ناسيوناليستی ( ملی 

البته با اظهار ( قفقاز  ارمنی و لزگی در آن فعال بودند و به قول رييس پليس- تاتار - آذری -ت های فارس منطقه از ملي

از آنجايی که همت صرفا شاخه ی حزب سوسيال دمکرات . )) ندای اين سازمان گوش می دهند به: (( )نگرانی 

يرانی از قيد استبداد و استثمار قاجاری را داشتند و فعاالن اين گروه که آرزوی رهايی توده های ا. کارگری روسيه بود 

مستقلی با گرايش  دست به تشکيل حزب -عالقمند بودند آرمان های برابری طلبانه ی سوسياليسم در ايران استقرار يابد 

  .سوسياليستی زدند

فرقه ی "با عنوان"حزب سوسيال دمکرات ايران .) " خ١٢٩٥. ( م١٩٠٥به همت و تالش نريمان نريمانف در سال 

ارتباط وفعاليت مستمرش با همت نکاست و اين فعاليت با تاسيس اين حزب از. ايجاد گرديد" مجاهد -اجتماعيون عاميون

  .دين شاه و محمد علی شاه تقويت شدتشديد مبارزات انقالبی مردم ايران عليه استبداد مظفرال

حزب سوسيال دمکرات ايران به مبارزات . شناخته شده است نيزبا عنوان مجاهديناختصاراين جريان بارها به طور

  .ار انديشه های سوسياليستی پرداختمخفی و ايجاد هسته های انقالبی و انتش

  :در اسناد ومصوبات اين حزب در مورد انديشه های حاکم بر آن چنين می خوانيم 

  . کارد نه به استعانت عمله و فعلهبا رنج دست خود میتحت اختيار آن کس باشد که  جميع ملک و زمين بايد در-اول(( 

و سررشته دار و از قبيل ميرزا و دفتردار يا اشخاص فعله و عمله و چه نوکر- اربابان چه شاگرد و چه مزدور-دويم 

ر نباشد يعنی مجبو.  ساعت کار نکند ٨غيره که از کسب يوميه نان خود را تحصيل می کند بايد در شب و روز بيشتر از 

  ...بيشتر کار کنند مگر به ميل خودشان يا به طمع زيادی اجرت و مواجب يوميه آن ها بايد افزوده شود

  آيا ملت را چگونه بايد خالص کرد

   آزادی مشورت...اول

   آزادی ِلسان...دوم

   آزادی مطبوعات...سوم 

   آزادی اتفاق اربابان صنايع وحرف-چهارم 

 ... تعطيل يعنی عمله و مزدور هر گاه خواسته باشند جمع شده محض پيشرفت مطلب خود در خصوص آزادِی-پنجم 

  )شاپور رواسانی نهضت جنگل از پروفسور - نقل از کتاب اولين جمهوری شورايی ايران -متن قطع شده (

 مليت و بدون -ق موقعيت  حق رای عمومی بدون فر-) ٢(ماده : (( جای ديگردر برنامه حزب می خوانيمهمچنين در

  )).و غنی تفاوت بين فقير

غير از اين حزب ما شاهد . ليستی و ضد طبقاتی اين جريان است انترناسيونا-اين ماده دقيقا نشانگر گرايش فرا ملی 

 - تشکيل و فعاليت گروهها و جرياناتی هستيم که دارای افکار وآرمان های سوسياليستی هستند وبرای عدالت اجتماعی 

 لغو مالکيت خصوصی و برقراری جامعه آزاد و عاری از ستم مبارزه می کنند از آن جمله می توان -آزادی های مدنی 



 

 7

حزب انقالبی ارامنه که مرکز " (حزب داشناکسيون "-" حاميان اسالم حزب اجتماعيون عاميون ايران : "اشاره کرد به

گروه سوسيال "-)  رشت و تهران داشت- تبريز–هرهای اصفهان آن در تفليس بود و شعبات فراوان وپرنفوذی در ش

  ) .خان عمو اوغلی تشکيل شده بود که به کوشش حيدر" ( دمکرات تهرانکميته سوسيال " -" دمکرات تبريز

آرشاوير " اين گروه توسط . و تشکيالتی تر بودکارش علمی تر" سيال دمکرات تبريزگروه سو"از بين اين چهار جريان 

ميرزا ابوالحسن خان  " -" مشهدی محمد علی خان  " -" نوراهللا يکانی  " -" ميرزا جعفر زنجانی  " -"چلنگريان 

"  اسماعيل مينايی مشهدی" و " باقر خان اروميه ای  " -" مشهدی حسين خان سرابی "-" اکبر اسکويی  " " -" تهرانی 

بين " انگلس و پلخانف به مکاتبه با -يست های بزرگ چون مارکس آنها پس از مطالعه ی آثار سوسيال. تشکيل شده بود

گروه سوسيال دمکرات . وشخص پلخانف پرداختند و خواستار کمک های معنوی ومطالعاتی آنها شده بودند " الملل دوم

 ١٢٨٨ تا ١٢٨٤تبريز پس از برقراری ارتباط با سوسيال دمکرات های روسيه يک کار مشترک مبارزاتی بين سالهای 

برای مثال چند گروه از مبارزان سوسياليست گرجی و ارمنی را به . ريان انقالب مشروطيت انجام دادندجرا در. خ

  .ايران منتقل نمودند که در جنگهای انقالبی تبريز عليه استبداديون شرکت موثر داشتند 

شيخ  - علی موسيو-ر خان عمواوغلی رهبرانی چون حيد. قالب مشروطيت غير قابل انکار استنقش سوسياليسم در ان

. ديشه های سوسياليستی قرار داشتند تحت تاثير مستقيم يا غير مستقيم ان... جهانگير خان صوراسرافيل و -محمد خيابانی

 تفکر عدالت جويانه ی -جنبش مسلحانه ی تبريز و رشت عمال توسط اجتماعيون عاميون سازماندهی و رهبری می شد 

 سياسی - تم ادبی حاکم بر روزنامه های منتشر شده در اين زمان و خط مشی اجتماعی -قالب مشروطيت حاکم بر ان

البته اين به اين معنی نيست که من منکر تاثيرات . حاکم بر انقالب تاثير پذيرفته از جنبش جهانی سوسيال دمکراسی بود 

الب هستم اما با توجه به فاکت ها و مدارک موجود تاثير در انق" بورژوازی ملی" ليبرالی ويا حضور و نقش انديشه های

ايران ثابت کرده که فاقد ميباشد واز طرفی بورژوازی ملی درعمده انقالب مشروطيت تاثيردمکراسی برسوسيال 

در انقالب مشروطيت نيز ُبزدلی و زبون بودن بورژوازی ملی در . و عمل گرايی يک طبقه اجتماعی استشجاعت 

  . تاثير مهم و به سزايی داشته استبه قدرت رسيدن فئوداليسم شبه عشيره ایدوباره 

تاسيس احزاب . باعث شد فضای باز سياسی در ايران به وجود بيايد ) البته نه به طور کامل و واقعی ( پيروزی انقالب 

بخش راديکال و چپ پرچمداربين احزاب تازه تاسيس در"حزب دمکرات ايران . " سياسی يکی از نتايج همين فضا بود

 چپ ومترقی داشت مقاالت مختلفی راجع -ارگان اين حزب که محتوايی انقالبی " ايران نو"روزنامه ی . اين احزاب بود

اين مقاالت در ترويج سوسياليسم وآشنايی توده  .به خوانندگان ايرانی عرضه می کردبه اقتصاد سياسی و سوسياليسم را 

  .شه ی اجتماعی تاثير فراوانی داشتن آرمان و انديهای ايرانی با اي

ن در تير که تاسيس آ. است" حزب عدالت " اما همه ی اين پيش در آمد ها سرانجام به يک نقطه می رسد و آن تاسيس 

يکی از " (صابونچی" ی و سوسياليستی محله ی محل تاسيس اين جريان راديکال کارگر. بر می گردد.  خ١٢٩٦ماه 

 آذری ها وارامنه بود و در -اين حزب محل تالقی و فعاليت مشترک فارس ها . باکو بودشهردر)  کارگری باکومحالت

  .کشور روسيه وايران فعاليت می کرددو 

ايران از اين مقطع تاريخی را به علت کمبود جا وبه درازا کشيده شدن بررسی فعاليت جنبش سوسياليستی دربحث و 

من با اشاره به اين زمينه ها و پيشينه ی فکری کسانی که به سوسياليسم معتقد بودند . اتمه می دهم مطلب در همين جا خ
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ودر ايران فعاليت ميکردند می خواهم به اين نتبجه برسم که سوسياليسم در ايران نيز حاصل يک جنبش جهانی ويک 

  .بری طلبانه در اين کشور بوده استخواست انسانی و برا

اگر چه با اين نگرش موافق نيستم اما از سر نا چاری اين گونه مسئله را ( از منظر ديگری به قضيه نگاه کنيم حاال بياييم

  قايل به  بايد  هم !  اين کاال برای  طبعا  پس . باشيم "  انديشه ها  واردات صادرات و "به  اگر ما هم معتقد ) . نقد ميکنم

ظاهرا ) سوسياليسم (اين کاال . باشد در عرضه اش دچار مشکل ميگردد کاال تا تقاضا نداشته . باشيم " عرضه و تقاضا "

پس ورود آن به اين کشور بی دليل و بی پايه ی مادی و .  سال پيش متقاضيان فراوانی داشته است ١٢٠درايران از 

از زنجير ) نايرا(  اين حلقه -اما امروز با رشد و گسترش مناسبات سرمايه آن هم دربعد جهانی. عينی نبوده است 

 تعديل و بی کار سازی وسيع مزدبگيران -پايين آمدن سطح دستمزد ها . سرمايه داری نيز بی تاثير و نصيب نبوده است 

 ... تعطيلی کارخانه ها و-حذف گسترده ی کارگاههای کوچک از ليست های قانون کار- تصويب قوانين ضد کارگری -

 همان کاری که با بقيه -رمايه داری به سفره ی خالی زحمتکشان ايرانی است همه و همه نشانگر يورش وحشيانه ی س

 ای هايشان در بقيه سرنوشت همه ی کارگران ايرانی با سرنوشت هم طبقه.  و مزد بگيران دنيا انجام می دهدکارگران

به کار بردن ده است که همان قدرو گستراين ورطه آنقدر باز. ل و بديل آنها نيز بايد يکی باشدپس راه ح. جهان يکی است

  .سوسياليسم: ی در اين نبرد سهمگين يک چيز استواژه ی واردات و صادرات بی معنی، و تنها بديل و راه حل نهاي

  

  ی شمس قهفرخنيفشا
  انجمن فرهنگی هنری سايه: منبع

   شهريور٨ جمعه -الم دمکراتس

  

  

  

  

  

  :له از منابع زير استفاده شده استدر نگارش اين مقا

  ١٣٨٠ جالل سامانی ، پيدايش و تکامل طبقه کارگر ، ، نشر پژوهنده -١

  ١٣٦٦موروا، تاريخ انگلستان ، ترجمه دکتر غالمعلی قاسمی، کتاب امروز  آندره -٢

  ١٣٨٤نهضت جنگل، چاپخش - شاپور رواسانی، اولين جمهوری شورايی ايران-٣

  ١٣٥٨ مرتضی راوندی، تاريخ تحوالت اجتماعی، شرکت سهامی کتابهای جيبی -٤

  ١٣٥٨بی نا ) جلد دوم( اسماعيل رايين، حيدر خان عمو اوغلی -٥

  ١٣٧٠ کالين مک ايودی ،رويداد نگاری تاريخ جهان ، ترجمه حسن افشار نشر مرکز -٦

  ١٣٥٢  فردريش انگلس، وضعيت طبقه کارگر در انگلستان، بی نا-٧

 


