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Dr. Nikolaus Brauns تاد و هفتدهم ارديبهشت هشسيز                                                             *:سندهينو   
 

 
ضد  اروپايی  صحنه ی کشاکش انقالب و برخی کشورهای  بدنبال جنگ جهانی اول، 

 بودند و انقالبات ناکام با خود  انقالب، جنگ داخلی و سلطه ی ديکتاتوری های نظامی

 گريزبا نظاميان و همچنين جنگ و وموجی ازتعقيب وبازداشت زنان و مردان انقالبی 

  .رده بود پليس را بهمراه آو

مارس ( درآلمان نه فقط شرکت کنندگاِن قياِم ناکام کمونيستی دريکی ازمناطق صنعتی

مورد تعقيب قرارداشتند، بلکه کارگران انقالبی که به مقابله با  کودتاچيان  ) ١٩٢١

هان جمهوری خوا"سلطنت طلب برخاسته و همچنان مدافع يک تشکيالت مسلح و انقالبی مانده بودند وتعدادی از

عالوه بر اينها پناهندگان سياسی از . ازايالت جنوبی آلمان نيز ناچاربه اختفاء و زندگی زيرزمينی بودند" شورايی

مجارستان ولهستان ومخالفين فاشيسم موسيلينی که موفق به فرارازايتاليا شده بودند و فراريان ازوحشت  دستگاه 

و بالکان نيزبودند که محتاج  منطقه ی بالتيک  از" ترورسفيد  "دستگاه  سرمايه داری و باصطالح  سرکوب دولت های  

.حمايت و طالب کمک بودند  

به ابتکار حزب کمونيست آلمان  "  Rote Hilfe "مشهوربه " کمک های سرخ"سازمان اوليه ی متعلق به جنبش 

ل، کميته های کمک رسانی در ديگرکشورهای اروپائی وآمريکا نيزبعد از جنگ جهانی او. برپاشد١٩٢١دراوائل سال 

کمک های " هدف .  ازسوی بستگان و خانواده های دستگيرشده گان، جانباختگان وانقالبيون مخفی  تشکيل گرديده بود 

" کمک های سرخ"به اين  اعتبار . ياری رسانی به کارگران و انقالبيون زندانی در سراسرجهان بود " سرخ

دهها تشکل و کميته و سازمان درسراسر جهان و فعاليت و فداکاری هزاران کارزاردائمی بود که درعمل با همراهی 

فعال انقالبی، کارگری و سوسياليست ،سنت درخشانی ازهمبستگی شبکه ای و کارگری را درسطح جنبش کارگری بين 

  .المللی پايه ريزی نمود

" فليکس دزرژينسکی"جهان، توجه ی بعدازپيروزی انقالب اکتبر، با توجه به حضوردشمنان هرگونه انقالب در سطح 

که رهبری سازمان مخفی دولت شوروی  را برعهده داشت به ضرورت ايجاد يک سازمان کمک رسانی بين المللی 

انجمن "پيشنهاد دزرژينسکی که خود سالهای طوالنی درحبس  رژيم تزاری بود،  از سوی  اعضای  . برانگيخته شد

پذيرفته شد و در چهارمين کنگره ی بين الملل "اتحاديه ی بلشويکهای قديمی "و " زندانيان سياسی سابق و تبعيديان

صليِب سرِخ سياسی "تاسيس يک " بلشويکهای قديمی"به نمايندگی "فليکس ُکن) "١٩٢٢نوامبر(کمونيستی يا کمينترن  

يالت جهانی برای حمايت  کنگره بين الملل کمونيستی، ايجاد تشک١٩٢٢ نوامبر٣٠را توصيه نمود و در " و بين المللی

-"انترناسيوناِل روته هيلفه"و درزبان آلمانی به " ُموپِِر"نام اختصاری آن بزبان روسی. واندازمبارزين انقالبی را فراخ
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کمک  هاینهاد"نيست را فراخواند، ابتکاربرپايی احزاب کموکنگره بين الملل . مشهورگرديد"کمکهای سرخ بين المللی

 معنوی های مادی وکمکبامايت نمايند وکشورهايشان ازآنان حدردرصورت وجود اين نهادهارا برعهده گرفته و" یرسان

خالفبريا به تبعيد رفته اند ويا  می کنند، يا درزندانها اسيرند وکسانی که درراه اهداف کمونيستی مبارزه انقالبيون واز  

.تولد يافت" بين المللیسرخ  هایکمک"اينگونه حمايت قراردهند ورا مورد"اندبارزه به دورافتاده مۀ  ميل باطنی ازصحن  

 ١٩٢۴عهده دارشد وازسال " يوليان ماخِلوسکی" مسئوليت اين سازمان جديد را اولين بار بلشويک لهستانی تبار بنام 

ِيلنا . قرار گرفت " ِيلنا استاُسوا" درکنار ِکالرا، يک زن روس بنام ١٩٢٧کالرازتکين اين مسئوليت را پيش برد و از  

ت  درايجاد کميته ی کمک رسانی درآلمان و جمع آوری کمک مالی فعالي١٩٢١کسی بود که به درخواست لنين ازسال 

که سالروزکمون پاريس بود را بعنوان روز تاسيس رسمی کمک های ١٩٢٣مارس ١٨های خودش را آغازکرده بود و 

کارگران " بعنوان روز" کمک های سرخ بين المللی"طرف بخشهای مختلف  مارس از١٨ازآن پس . سرخ انتخاب کرد  

.که درشمارزندانيان سياسی هستند نيزتلقی گرديد"زندانی   

های کمک ت کشورتشکيال١٩گشايش يافت، در" کمک های سرخ بين المللی"زمانيکه اولين کنگره ی ١٩٢۴درجوالی 

 دارای سی ١٩٢۶ تا سال "کمکهای سرخ. "گرهم کانالهای ارتباطی وجود داشتشورديک١٩ودررسانی ساخته شده بود 

  ميليون نفر ٨/١٣شماراعضاء آن قريب به   تشکيالت کمک رسانی ايجاد و کشور٧١ در١٩٣٣سال بود و تاو نو بخش 

.رسيده بود  

ين وآلمان هم دررده های بعد چ.  نفر عضو بود۵۶۶٠٠/۵قوی ترين شاخه در اتحادجماهير شوروی  با تعداد  

نيمی .  تقريبًا ششصد هزارعضو داشت ١٩٣٢درآلمان قبل ازتسلط فاشيسم درسال " کمک های سرخ. "قرارداشتند

درکنارشان تعدادی از سوسيال  .ديگرعضو حزب کمونيست آلمان بودندازاين اعضا غيرحزبی ومنفرد و نيمی 

بودند و با اين ترکيب می توان گفت، کمک های سرخ يک جريان وسيع دمکراتها، آنارشيست ها و ليبرال دمکراتها 

عين حاليکه احزاب چپ رد.خودش متمرکزبود زب خاص روی وظايفبدون وابستگی خاصی به يک حوغيرحزبی بود  

.و کارگری نيزبخشی ازسنگينی بار حمايت ازکارگران زندانی و  کليه ی زندانيان سياسی را بردوش می کشيدند  

نيازهای مالی کميته ها درکشورهایی باالجرم مسئوليت تامين بخشی ازدراتحادجماهيرشورو"سرخ  های کمک "ۀخشا  

.ديگررابرعهده داشت و همين  نيزبهانه کافی برای اعمال کنترل پليسی عليه کميته ها بود    

: وی می نويسد. يافتاين حساسيت پليس را می توان ازنامه ی  يک افسرپليس آلمان دربرمن به عينه در  

خطر جنبش کمونيستی در همه کشورها جدی است به اين دليل واضح که توسط مسکوراه انداخته شده  وحمايت می "

شود وبه اين دليل که وسيله ی پيشبرد سياست خارجی مسکو هست و تمام امکانات سياسی اقتصادی دولت بلشويکی 

ايده ی تقويت نيرو، تجسم خودرا درايجاد سازمان بين  طرف مسکو از.درخدمت ايده های کمونيستی قرارگرفته است

ان بين و شاخه ای ازسازم مشهور" روته هيلفه "سازمانی که درآلمان به . انقالبيون نشان ميدهد المللی برای حمايت از  

".المللی کمک رسانی سرخ است  

ايف اصلی شان را  خارج از شوروی و واقعيت اما اين بود شاخه های تشکيالت بين المللی کمک رسانی وظ

خانواده ی زندانيان سياسی بايستی با کمک مالی برمشکالت خود غلبه می کردند، به . درکشورخودشان پيش می بردند 

زندانيان سياسی پشت ميله ها بايد کمک می شد، برای پناهندگان پاسپورت جعلی تهيه وهزينه وکالی زندانيان سياسی 
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قدی وجنسی تالش بسيار می کردند نخود برای جمع آوری کمک های " سرخکمک های "ا وفعالين اعض. تامين می شد

. مسلما الزم ونقش مهمی بازی می کردند" کمک های سرخ"کمپين های بين المللی و بسيج درکنار فعاليت های محلی و  

  سی دو کمپين که١٩٣٢مللی و درسال  کمپين بين ال٢۶درمجموع ١٩٢٩درسال  شش کمپين بين المللی و١٩٢۵سال در

.البته همه کميته ها بيکسان درآنها شرکت موثری نداشتند، برگزارگرديد    

همچنين کمپين هايی . کمپين بين المللی بر عليه دستگاه ترورموسيلينی حاکم بر ايتاليا برگزارنمود "کمک های سرخ"

قيب و سرکوب خونين فعالين سوسياليست و برعليه قتل عام برعليه ديکتاتوری های نظامی حاکم بربالکان وبالتيک وتع  

.شده  سياه پوستان آمريکا برگزارکمونيستهای چينی و برعليه دادگاههای ناعادالن  

 برعليه اعدام دو آنارشيست ١٩٢٧ تا ١٩٢۶خصلت توده ای وفراگير چنين کمپين هايی  بيش از هر جا، درسالهای 

ين کمپين فعالين کميته های کمک درا. به نمايش درآمد" و وانچتی  بارتولومئ" و" اکونيکوال ز"درآمريکا بنامهای 

رسانی ميليونها امضاء درسراسرجهان جمع آوری کردند، به سازماندهی تظاهرات پرداختند و هيات های نمايندگی 

نارشيست به اتهام واهی گرچه اين دو آ. مرکب از کارگران و روشنفکران را به کنسول گری های آمريکا فرستادند

در اما موفق گرديد، ازاعدام نماينده سوسيال دمکرات بنام متياس راکوزی " کمک های سرخ " دزدی وقتل اعدام شدند،

بدليل فشاربين  مونيست درلهستان جلوگيری نمايد وسياستمدارک" استانيسلوس لنزوفسکی"همچنين ازاعدام  مجارستان و  

.احکام  اعدام به ابد تخفيف يافتالمللی کمپين ها بود که   

اين طريق دريک اتحادمی شد از ازروش غيرسکتاريستی بود که قادر دراين کمپين ها منبعث موفقيت کمک های سرخ  

.سراسری درکنار کمونيستها، سوسيال دمکراتها و دمکراتهای ليبرال را با هم همراه نمايد    

ا حول مبارزه با محاکمات بی رويه و خودسرانه و تبعيضات  کمک های سرخ فعاليت خود ر٣٠در اوايل دهه 

کميته بين المللی   مبارزه جهانی برای نجات جان  چندين جوان سياهپوست از . راسيستی درآمريکا  متمرکز نمود

 تا ١۴جوان سياهپوست درسنين بين ٨. چنگال دادگاههای نژادپرست ايالت جنوبی امريکارا سازمان داد و رهبری کرد

 زن سفيدپوسِت تن فروش اعتراف نموده وبهمين دليل در ٢ سال دراثر فشاربازجويان،  به جرم ناکرده ی تجاوزبه ٢٠

سال بيشتر نداشت وبه دليل خردسالی به حبس ١٣يکنفرديگرکه  نفرنهم بود،.  آله باما حکم مرگ گرفته بودند-اسگوتس 

  همه اين جوانان زنده مانده ١٩۵٠بين المللی باعث گرديد که تا سالی سرانجام فشارها. ابد  ونه اعدام، محکوم شده بود

.و سرانجام آزاد گردند  

هدف کمپين های هماهنگ که از طرف کميته ی اجرايی يا نماينده گی های منطقه ای ويا از طرف دفتراروپايی کمک 

  ارتجاع ۀودادگاههای ناعادالنه حرب، تروربه کارگران نشان داده شودلين سازمان می يافت، اين بود که های سرخ دربر

. همبستگی بين المللی وکارگری استبين المللی است و پيشرط پيروزی انقالبی بر اين حربه، سازماندهی  

  بين المللی مقاومت فرم مختلف همبستگی شکل و" کمک های سرخ"ايجاد  سالگرد   بمناسبت پانزدهمين١٩٣۵سال در

:ن وآشکارسيستم ترورسفيد وجايگاه بين المللی آن بدين قرارجمعبندی شدمقابل عملکرد پنهادر    

سنديکاها، تعاونی ( سازمانهای کارگری کت نمايندگان واحد وبا شر  کمک رسانی بشکل جبهه  سازماندهی کميته های-  

)غيرهها، تشکل های فرهنگی و  

...ندان  برگزاری کنفرانس های توده ای برای آزادی مبارزين انقالبی ازز-  
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قربانيان تروردرکشورهای مختلفو بازرسی وضعيت زندانيان سياسی وهای بازرسی برعليه ترورسفيد  تشکيل هيات-  

...سرمايه داری     

اعتراض بهطرح خواستها و دولت ها و  فرستاده گاِن  برای مالقات با کنسولگری ها و  نماينده گی  تشکيل هيات های-  

.حبس انقالبيون درسياهچالهای مخوف    

مشخصیمواردی زندانيان ريا د ران برای آزادی زندانيان سياسی ونفرازکارگ  که توسط هزاران  سازماندهی طومار-  

.امضا شد    

 بورژوازیترورسفيد  سيستم افشایمطبوعات بين المللی؛های آنان در خانوادهوسرگذشت  نامه جانباختگانرزندگيانتشا -

.درافکارعمومی   

عليه ارتجاع  ی مبارزه بر جلب همکاری دانشمندان ونويسندگان و هنرمندان  برای حمايت اززندانيان سياسی و برا-

رومن روالن، آندره گيده، النگه وين؛ يوهان دوزپاسوس، توماس مان، هاينريش، منجمله شخصيت هايی نظيرفاشيستی  

.فاکنر، تئودوردراسر، وادو فرانک وغيره مان،     

. همگانی ساختن کمکهايی که کميته ی کمک رسانی به قربانيان ترور سفيد می نمود و جلب بيشتر کمک توده ای -  

 از طرف يک هسته ی کمک ١٩٢٣ايده ی قبول مسئوليت تامين هزينه ی امورات روزمره ی زندانيان سياسی درسال 

 مارس روزهمبستگی و کمک های سرخ بين المللی، ١٨بمناسبت . تکا در  شوروی مطرح شدهای سرخ منطقه ی واي

قه ی کميته ی همبستگی وايتکا مسئوليت تامين هزينه ی کمک و رفع نيازهای مادی زندانيان سياسی  محبوس درمنط

" ارنست تولر"و "اريش موزام"نظير " جمهوری خواهان شورايی"در آن زندان . جنوبی آلمان را برعهده گرفت

ی  بخشهای محلی کمکهای سرخ آلمان نيز، مسئوليت حمايت اززندانيان سياس٢٠از نيمه دهه .زندانی بودند

موظف بودند،  مشخص آموزش داده می شدند که ۀهمکارانی برای انجام اين وظيفدرکشورهای ديگررا قبول کردند و

سانی به آنها و درصورت امکان مشخصات مسئولين اداره ی اسامی زندانيان و آدرس خانواده شان، نحوه کمک ر

  وضعيت زندانيان  آلمان بطور مشخص مطالعه ی در.  در مکاتبه باشند  و بطورمنظم با زندانيان زندانها را جمع آوری

.سياسی درکشورهای رومانی، بلغارستان، لهستان، استونی و ليتوانی دردستورکارقرارداشت  

هاينريش "هنرمند نقاش   .بگاه و استراحت گاه تهيه می نمودان زندانيان سياسی  خواکمک های سرخ برای فرزند

نزديکی شهر برمن آلمان را به کمک های سرخ هديه بزرگ خود دربارکانهوف وربسوده در خانه ی روستايی" فوگلر  

.کرد تا درآنجا استراحت گاهی برای فرزندان زندانيان سياسی دايرشود    

ازشوروی، يک خانه ی وياليی بزرگ  وهوای تورينگن آلمان  وبا کمک مالی کمک های سرخ در منطقه ی خوش آب

اين خوابگاها برای فرزندان پناهندگان سياسی شوروی تعدادزيادی ازدراتحاد جماهيرتبديل به چنين خوابگاهی گرديد و  

.مللی استاسوا درايوانفنظير خوابگاه کالرازتکين در مسکو و مدرسه ی شبانه روزی و بين ال .دايربود  

:می خوانيم داخل شوروی در باره ی خوابگاهها درجزوه منتشر شده از سوی کمک های سرخ   

يون ، بچه هايی که والدين آنها انقالبختلف اقامت داشته وتحت آموزش اند مليت م٣٠دراين خوابگاهها بچه ها از " 

وگاههای کشورهای سرمايه داری تحت شرايط سخت گرسنگی و تشنگیزندانها يا ارد در بخون خفته اند يا اينکه هنوز  

."مقاومت می کنند و مبارزه شان را پيش می برند    
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ود، در کالرازتکين مدت کوتاه پيش ازمرگ خ. ، آلمان به کانون کمک رسانی تبديل شدبا قدرت رسيدن فاشيسم هيتلری

   همبستگیۀبرگزاری يک هفت های سرخ، فراخوان های کمککميتهميليون عضو١۴ازطرف آخرين مقاله ای که نوشت، 

.ِن فاشيسم درآلمان را اعالم داشتبا قربانيا  

 داده وبه کمک های سرخ عبورمخفيانه ی  کمونيستها که مجبور به ترک آلمان بودند را در مرزهای اين کشور سازمان

تهيه ی محل ه سياسی را با کمک مالی وجنسی و ی پناهندکشورهای همسايه ودرسوئد تعداد کثيرکميته ها درياری ديگر  

.اقامت مورد پشتيبانی قرارمی داد  

 فاشيستی را گسترش دهد هفتمين کنگره اش تصميم گرفت دامنه ی همکاری اتحاد ضدهنگاميکه بين الملل کمونيستی در

ی در مقابلط نيزمتحد شود، وظايف مهم متوسۀفاشيست طبق ضدقاطع   وسيال دمکراتها با بخشی ازگرايشسوعالوه بر  

.کمک های سرخ قرارگرفت    

:بقول گئورگی ديمتروف رئيس کميته اجرائی بين المللی کمونيستی  

يليونها  دربرگيرنده م"جبهه واحد ضدفاشيستی"و جبهه واحد کارگری" صليب سرِخ" کمک های سرخ بايد تبديل به 

 صلح و طبقه ی کارگری مبدل شود که برعليه فاشيسم وبرای "يب سرخصل"بعبارتی به مزدبگيران گردد و نفراز

کمک های سرخ، بعنوان يک تشکل مستقل بايد به نفع يک جنبش همياری وسيع منحل   .سوسياليسم مبارزه می کنند

 دربرگيرنده ی صندوق های کمک مالی، نهادهای سرپرستی کودکان و گروههای همبستگی و(شود تا اين جنبش وسيع 

  و همبستگی به تعقيب شدگان بتواند حداکثرکمک )  تحت سيطره ی ناسيونال فاشيسمهای توده ایفعاليت فعالين مخفی در

.گرداندممکن ا رسميتوسط فاش     

کمپين های سازماندهی شده توسط کمک های سرخ و احزاب کمونيست درآلمان و ١٩٣٧ تا ١٩٣۵مابين سالهای 

دگان و همچنين درکشورهای آنسوی دريا برای آزادی ارنست تلَمن، مادِدلنا، کشورهای اروپايِی تبعيدگاه پناهن

جهت گيری جبهه ی خلقی وجنبشی کمک های سرخ  را بازتاب "ندورف و همه نيروهای ضد فاشيست اوزيتسکی، مير

سکیکارل اوزيت چپی نظير ليبرال  روشنفکر  ميرندورف، با کارل  نظير  سوسيال دمکرات ترتيب يک دين ب .می دهد  

.رهبران کمونيست نظير ارنست تلمان و ماکس ماددالنا هموزن ديده می شدند و آزادی عقيده ومرام اصل بودو    

حتی درفعاليت کشورهای پناهگاه وبشردوستان درمسيحيان و ازسوسيال دمکراتها، کمونيستها ومشترکحتی چندين نهاد  

.های زيرزمينی درآلمان  با هم همکاريهايی داشتند  

باعث فاصله گيرِی  محتاطانه ی سازمانهای سوسيال دمکرات و شخصيت ها ازائتالف با کمونيستها " محاکمات مسکو"

ت جنبش کمک رسانی برجای می می گرديدو همين نيز تاثيرش را روی فعاليت های متحدانه درسطح بين المللی درجه

:ی سرخ درآلمان بود يادآوری نموده است که که ازمسئولين کميته کمک ها١٩٣۵پترماسلوسکی در سال  .گذاشت  

طرف ديگر  از يگران وهمکاری کردن با آنها ويکطرف اتحاد با سوسيال دمکراتها، مسيحيان وداز. يلی مشکل بودخ"   
."امروزبه فردا، با گرايشات متعلق به احزاب ديگرمثل يک دشمن برخورد شوداز  

 مسئوليت هدايت کميته بين المللی کمک رسانی را برعهده ١٩٣٣رسال يلنا استاسوا که بعدازمرگ کالرازتکين د

درواقع . ازکميته اجرايی کميته های کمک رسانی کنارگذاشته شد" بيماری"  بدليل باصطالح ١٩٣٧داشت، در سال 

ب حمايت های او ازبستگان پناهندگان سياسی که درجريان پاکسازی حزبی، بجرم واهی تعلق به اردوگاه ضدانقال
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متاسفانه . جانشين وی  شد"ويلهلم ويک"بازداشت شده بودند برای استالين غيرقابل تحمل شده بود و بعداز برکناريش،   

.استاسوا بازهم با دستگاه تصفيه های حزبی همکاری کرد  

هانی،  تنها  نفردرآن فعاليت داشتند تا آستانه ی جنگ دوم ج٧۴از کميته اجرايی کميتهء بين المللی کمک  های سرخ که 

 نفرآنهم از دفترمسکو باقی ماندند که کارشان ازطرف کميته ی مستقر درشوروی محدود به انتشار مطبوعات شده ٣

  ويلهلم پييک ناچارشد براين واقعيت صحه گذارد که با تجديد سازماندهی  ها ديگر يک جنبش بين١٩۴١در فوريه .بود

.المللی  وسيع ممکن نبود    

وروی اين روند افول را تسريع نمود و درمسکو نيز تجديد حيات  دفتر بين المللی کمک های سرخ تجاوزآلمان به ش

وارد روند اضمحالل و انحالل شدو تنها شاخه ی  " کميته ی بين المللی کمک های سرخ"صدا  و تحقق نيافت و بی سر  

. بطوررسمی وجود داشت ١٩۴٧تا پايان سال ) ُموِپر(اين کميته در شوروی   

اويه ی اينکه امروزه درسطح جهان همچنان کارگران مبارز درزندان اند و آزادی زندانيان سياسی يک خواست ازز

  بين المللی کمک های سرخ را زنده داريم و برعليه جهانی سازی سرکوب؛  عادالنه درسراسرجهان است، ما بايد سنت

  ٢٠٠٨ اول ماه مه -نادر ساده        .همبستگی بين المللی با سرکوب شده گان را سازمان دهيم 
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