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االنشقاقات في الحزب الشيوعي االيراني خالل القرن العشرين
د .فرقان فيصل جدعان

جامعة القادسية /كمية التربية
المقدمة:

تمثل حالة االنشقاق او التكتل في حزب ما شيئا طبيعيا قد يتعرض لو أي حزب او تنظيم سياسي وىذا ما ينطبق

بطبيعة الحال عمى االحزاب االشتراكية التي ظيرت بوضوح خالل القرن التاسع عشرفي اوربا ومرت بتطورات وتحوالت
ايديولوجية منذ بداية ظيورىا حتى تبمورىا الى احزاب يسارية عمى راسيا االحزاب الشيوعبة.
ولم تكن االحزاب الشيوعية في العالم  -رغم كونيا ذات طبيعة اممية مما يعني توحدىا عمى مستوى العالم بعيدا عن
التأثيرات الدينية او القومية -بمنء عن حاالت االنقسام منذ المؤتمر الشيوعي االول في لندن عام  3091والذي ادى الى
االنشقاق الكبير بين البالشفة والمناشفة.

خالل المراحل الالحقة ظيرت تيارات وحركات جديدة داخل الحزب الشيوعي اتخذت ليا افكا ار وطروحات بعيده عن

الماركسية المينينية عمى الرغم من نجاح االخيرة الكبير بالوصول الى السمطة في روسيا التي تحولت بفعل ذلك الى دولة
شيوعية باسم االتحاد السوفيتي الذي اصبحت حكومتو فيما بعد راعي الشيوعية العالمية .من ضمن حاالت االنشقاق
والتغيير في بنية الحزب الشيوعي ظيور االوروشيوعية التي تمثل حالة تطويع لمشيوعية لتالئم طبيعة الحياة الغربية التي

تجنح الى ا لمبرالية وذلك عمى يد مفكرين من امثال تولياتي االيطالي وسانتياغو كاريممو االسباني او روجيو غارودي في
فرنسا.
ان ما حصل في دول اوربا الغربية ان الشيوعية اوجدت لنفسيا تبري ار بتغير ايديولوجيتيا بحيث ال تؤثر عمى النظام

االجتماعي بشكل يثير خوف المجتمع الغربي الذي برفض التأثير عمى االفراد وتحويميم الى الحالة السمبية من تحريم
الحريات السياسية ومنع حقوق المعارضة.

ان تطور االوروشيوعية جاء منسجما مع طبيعة الحياة االوربية والمطمب الجماىيري الرئيسي في تمك الدول وىو

الديمقراطية اذا اعتبرنا ان االوروشيوعية ىي انشقاق داخل الحركة الشيوعية ليس عمى مستوى بمد واحد بل عمى مستوى
تأثير الصراع المرير بين خطي
ا
القارة االوربية اال ان انشقاقات حصمت فيما بعد داخل االتحاد السوفيتي لعل اكثرىا
تروتسكي وستالين بعد وفاة لينين ،كما حصل انشقاق كبير بين الشيوعية السوفيتية والصينية التي اصبحت تسمى
(*)

بالشيوعية الماوية نسبة الى ماو

زعيم الصين ،بيد ان االنشقاقات لم تقتصر عمى االحزاب الشيوعية في الغرب فحسب

ابتداء من االحزاب الشيوعية في ايران وتركيا والمنطقة العربية .لذلك واستنادا لممعطيات
بل ايضا حصمت في الشرق
ً
السابقة فان الحزب الشيوعي االيراني الذي يعد من اقدم االحزاب الشيوعية الشرقية قد واجو انقسامات عديدة خالل القرن
العشرين منذ تأسيسو عام  3099حتى نياية القرن.

والبد من االشارة الى ان الحزب الشيوعي االيراني واجو انشقاقات ألسباب خارجية او احداث ساىمت في حدوث

تكتل او انشقاق واخرى ألسباب فكرية وعقائدية نابعة من اعضاء الحزب الشيوعي انفسيم السيما ان من بين االعضاء
المنشقين في الحزب الشيوعي االيراني كان عدد من الكتاب المشيورين والمنظرين الماركسيين ابتداء من الكاتب االيراني
الشيير جيالن احمد وخاتما بالمنظر الماركسي االيراني منصور حكمت.
في ىذا البحث نتناول تطور الحركة الماركسية في ايران وما رافقيا من انشقاقات وتكتالت كانت كفيمة بإخراج احزاب

جديدة تسير في فمك الماركسية وفق رؤية جديدة بعيدا عن الببغائية التي وصفت بيا االحزاب الشيوعية الشرقية المتيمة
دائما بالسير في فمك االتحاد السوفيتي دون النظر الى خصوصية المجتمع الشرقي لموصول الى صيغة مالئمة تكفل
لألحزاب الشيوعية في الشرق النجاح.
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قسم البحث الى عدة محاور لتسييل متابعة التطورات التاريخية حسب تسمسميا الزمني حيث تناول المحور االول

تاريخ الحزب الشيوعي االيراني منذ بداية تأسيسو حتى انييار قبل الحرب العالمية الثانية بينما يتناول المحور الثاني ظيوره
من جديد باسم حزب توده فيما تتناول المحاور االخرى االنشقاقات التي عصفت بالحزب منذ االنشقاق االول عام 3091
حتى االنشقاق االخير المتمثل بالحركة الثورية العمالية التي تمخضت عن ظيور الحزب الشيوعي العمالي االيراني.
اعتم د البحث عمى مصادر متنوعة بالمغات العربية والفارسية واالنكميزية المتوفرة عمى شكل مطبوعات او المنشورة

عمى شبكة المعمومات الدولية ال سيما كتابات بعض القادة الشيوعيين االيرانيين ممن قادوا تكتال او انشقاقا داخل الحزب
الشيوعي.
تمهيد:

كان لقيام الثورة الصناعية في اوربا نياية القرن الثامن عشر اثره في بمورة االفكار االشتراكية وظيورىا الحقيقي

فكانت تمك المرحمة من تاريخ العالم قد شيدت ظيور عدد من المفكرين الذين وضعوا نظرياتيم اليادفة الى تحويل النظام
الراسمالي الى النظام االشتراكي.

()3

تطورت الحقا ىذه النظريات واالفكار ابتداءا من ظيور روبرت اوين في بريطانيا صاحب المنيج التعاوني في العمل

وسان سيمون في فرنسا ثم االشتراكية الفوضوية عمى يد برودون ،ووصمت االفكار االشتراكية الى قمة تطورىا ومنيجيتيا
العممية عمى يد الفيمسوف االلماني كارل ماركس،
البيان الشيوعي مع زميمو انجمز وراس المال.

(*)

()9

من خالل فمسفتو االشتراكية المادية التي طرحيا من خالل كتابيو

كما طرح ماركس نظريات عدة حول صراع الطبقات التي تنتيي بانتصار حتمي لمبروليتاريا (الطبقة العاممة) ضد

البرجوازية ،لقد مثل العمال اساس الحركة الماركسية واداتيا منذ قيام ماركس بتشكيل االممية االولى عام  3189باسم
( جمعية العمال الدولية) بيدف جمع شمل الحركة العمالية العالمية وصوال الى تجربتو في باريس عام  3183في كومونة
باريس التي مثمت التجربة الشيوعية االولى في التاريخ الحديث.

()1

بعد وفاة ماركس تطورت النظرية الماركسية عمى يد منظرين جدد كل حسب ظروف بالده حيث طورىا لينين في

روسيا مؤسسا الماركسية المينينية التي نجح من خالليا في قيادة ثورة اكتوبر في روسيا وبالتالي وصول الحزب الشيوعي
السوفيتي الى السمطة ىناك عام  3038وذلك من خالل حزب العمال الروسي االشتراكي الديمقراطي قبل ان يتغير اسمو
الى الحزب الشيوعي السوفيتي.

()9

لكن ظيور الحركات الماركسية وتطورىا عمى يد منظرييا كان متالزما مع خالفات فكرية وحزبية ادت الى حدوث
انشقاقات في االحزاب الشيوعية عمى الرغم من تبنييا لمخط الماركسي الذي يعود في نيايتو الى كارل ماركس ،فقد بدات

االنشقاقات منذ تأسيس االحزاب الشيوعية حيث عقد المؤتمر الثاني لمحزب في لندن عام  3091فكان االنشقاق الكبير بين
البالشفة والمناشفة حيث كانت الكتمة االولى بزعامة لينين تدعوا الى ثورة البروليتاريا وبالتالي التغيير الجذري في المجتمع
دون التعاون مع المبراليين وغيرىم من المحسوبين عمى الخط البرجوازي بينما الكتمة الثانية بزعامة مارنوف وىم المعتدلون
في الحزب الديمقراطي االشتراكي الروسي.

()5

انتصر البالشفة فيما بعد وسيطروا عمى الحكم في روسيا وبالتالي ظير االتحاد السوفيتي كراع لمشيوعية في العالم

كما بدات االفكار الشيوعية تنشر وتنتشر في ارجاء العالم.ولم تكن البمدان الشرقية بعيدة عن ىذا التأثير حيث انتقمت
الحركة الشيوعية الى دولة كبرى جديدة ىي الصين واصبح ماو زعيما ليا بينما ظيرت في بمدان شرق المتوسط وبتأثير
مباشر بعد اجتماع ممثمي شعوب الشرق في باكو عاصمة اذربيجان عام  3099بدعوة من الحكومة السوفيتية مما ساىم
الحقا في تأسيس احزاب شيوعية في المنطقة ولدت احزابا شيوعية أخرى من خالل التكتالت واالنشقاقات كان من بينيا
الحزب الشيوعي االيراني الذي تأسس عام .3099

()8
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-أوالا :الحزب الشيوعي االيراني منذ التأسيس حتى نهاية الحرب العالمية الثانية:

يعود تا ريخ الحركة الشيوعية في إيران إلى القرن التاسع عشر حيث دخمت االفكار الماركسية الى ايران وانتشرت بين

ابناء الطبقة العاممة والمثقفين بسبب قربيا من روسيا وتحول البالد من النظام االقطاعي الى الصناعات التحويمية التي
خمقت طبقة عمالية جديد ة في البالد ،تأثرت الطبقة العمالية االيرانية بالحركة االشتراكية – الديمقراطية (الشيوعية) في
روسيا التي كانت تخوض مخاضا ثوريا مطمع القرن العشرين ،واستنادا الى ذلك تأسس الحزب الشيوعي االيراني عام
 3099في منطقة بندر انزالي في كيالن وكان اول مؤسسييا ىو حيدر اوغمي الذي اصبح فيما بعد امينا عاما لمحزب ،كما
كون ورفاقو حركة اطمق عمييا حركة حراس الغابات اليسارية ،سرعان ما تنبو البريطانيون الى امكانية انتشار الشيوعية في

ايران فارسموا وكالئيم الختراق الحركة والسيطرة عمييا وخنق بوادر نشوء حزب شبوعي فييا فتم تحجيم ىذه الحركة السيما

بعد وصول رضا بيموي لمحكم عام .3095

()8

خالل العشرينات وبدايات حكم الشاه رضا بيموي قاد الحزب الشيوعي اضرابات عمالية في مطاحن ومعامل نسيج
اصفيان وعمال السكك الحديد في مازندران فضال عن معامل السجاد الميمة واالكثر اىمية ان حمى االضرابات انتقمت
الى الصناعات النفطية .قامت الحكومة باجراءات تعسفية واعتقال اكثر من  999من الشيوعيين البارزين وىرب عدد اخر
منيم الى االتحاد السوفيتي وكانت ىذه االحداث قد مثمت اول احتكاك حقيقي بين الحزب الشيوعي والحكومة البيموية.

()1

استمر قمع الشاه رضا لمشيوعيين حتى اندالع الحرب العالمية الثانية حيث قسمت ايران الى ثالث مناطق بعد قيام
القوات االنكمو-سوفيتية باحتالل البالد وتنازل الشاه عن العرش ونفيو الى جنوب افريقيا ،بذلك سيطر السوفيت عمى شمال
ايران فتم اطالق سراح السجناء السياسيين من الشيوعيين وغيرىم االمر الذي ادى الى ازدىار الحزب الشيوعي في ايران

من جديد فقرر عدد من الشيوعيين السابقين مثل اراج اسكانداري وسميمان محسن اسكانداري وزمالئيم اعادة تشكيل حزب

ماركسي جديد ىو حزب تودة في  90ايمول  3093وانتخب سميمان اسكانداري رئيسا لمحزب والذي اعمن في بدايتو بان
حزب تودة حزب لبرالي وليس راديكالي واكد عمى اىمية حماية الدستور والحقوق الفردية سالمة القضاء ومن المفارقات انيم
وضعوا غرفة لمصالة في مقر الحزب.

()0

عام  3099بدا حزب توده الذى اتجو نحو اليسار شيئا فشيئا يدخل المعترك السياسي فخاض انتخابات المجمس

تأثير
ا
وفاز ثمانية من مرشحيو بمقاعد فيو ،خالل ىذه المرحمة أسس جناحا عسكريا بل تعدى ذلك في خطوة تعتبر اكثر
وخطورة انو أسس منظمة داخل الجيش االيراني ،في غضون ذلك نمى الحزب خالل السنة الالحقة واصبح عدد المنتمين لو
باالالف فضال عن المتعاطفين معو والمنتمين الى نقابات العمال من اصحاب الميول اليسارية.

()39

من جانب اخر حاول مؤسسو الحزب احتواء وكسب االتحادات العمالية المستقمة حيث أسس الحزب مجمسا مركزيا

برئاسة رضا روستو لتنظيم الحركة النقابية لمعمال المنضوية تحت لواءه ،وقد ازداد عدد المشتركين في مظاىرات
واجتماعات الحزب حتى وصل الى نصف مميون وفي احتفاالت الحزب بعيد العمال عام  3095حشد ()19999

عامل(.)33

فس غضون ذلك اصدر الحزب صحيفة (رىبر) الزعيم التي بدات تنتشر بسرعة وتوزع ثالثة اضعاف الجريدة

الناطقة باسم الحكومة (اطالعات) اثارت ىذه التطورات الجانب البريطاني المييمن عمى معظم اراضي ايران وقد وصف
السفير البريطاني في ايران حزب توده عام  3095بانو الحزب الوحيد المتماسك في ايران وانو بامكانو حصد ما يقارب
 %99من االصوات في انتخابات نزيية تجرى في ايران.

()39

ثانيا :االنشقاقات في الحزب الشيوعي االيراني:

ان ما تحقق لمحزب الشيوعي في ايران خالل المرحمة السابقة لم يستثمر من اجل الوصول الى السمطة كما حصل

مع بمدان اوربا الشرقية كما لم يستمر طويال فسرعان ما انشطر الحزب وحدث فيو انشقاق ىو االول بقيادة الكاتب االيراني
الشيير جالل الي احمد وذلك سنة  3091حيث شكل كتمة اشتراكية انشقت عن حزب توده احتجاجا عمى الوالء المطمق
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لالتحاد السوفيتي من قبل الحزب كما اتيم الحزب بتاييد االطماع السوفيتية في شمال ايران ومحاوالت السوفيت لمد نفوذىم
ىناك اضافة الى الموقف السوفيتي من الحركات االنفصالية في اذربيجان الجنوبية وكردستان االيرانية.

()31

حيث وقفت الحكومة السوفيتية الى جانب الحركات االنفصالية في كل من اذربيجان الجنوبية وىي مقاطعة شمال
ايران وجميورية مياباد الكردية وسرت اشاعات بان اقميم اذربيجان سوف يتم الحاقو باالتحاد السوفيتي ،لكن رئيس الحكومة
االيرانية الجديد قوام السمطنة نجح في الدخول بمفاوضات مع الجانب السوفيتي منح السوفيت بموجبيا امتيازات نفطية

ساىمت في دف ع السوفيت عمى التخمي عن دعم الحركات االنفصالية كما سحب السوفيت قواتيم المرابطة في شمال ايران
في ايار سنة .3095

()39

عمى الرغم من ان حزب توده كان يؤيد المطالبات بتاميم النفط االيراني اال انيم ايدوا السوفيت بل طالبوا بمنحيم
امتياز نفطي بحجة التضامن االشتراكي ضد الراسمالية واالستعمار الغربي ،اعتبر ىذا االمر يحمل تناقضا من قبل القيادة
الشيوعية لذلك رفض االعضاء المنشقين من الحزب ىذا االمر وطالبوا بإيقاف ما اسموه باالطماع السوفيتية بالنفط االيراني

وبذلك انضموا الى كتمة الرافضين ليذا االمتياز من المحافظين والمستقمين واصحاب الميول الغربية.

()35

قدم االعضاء المنشقين استقالتيم من الحزب بقيادة جالل الي احمد وأسسوا كتمة رافضة لمييمنة السوفيتية ،وفي
حقيقة االمر ان حالة التبعية والدوران في فمك االتحاد السوفيتي كان يمثل حالة سمبية واشارة اتيام عامة لالحزاب الشيوعية
في الشرق االوسط ،اتخذت ىذه الكتمة من شمال ايران مكانا لتحركاتيا السيما القريبة من االتحاد السوفيتي ومن جيتيا
بدأت الصحافة السوفيتية تياجم ىذه الكتمة التي نعتتيا بالخروج عن الخط الماركسي.

()38

خالل المرحمة الالحقة دخل العالم في اتون الحرب الباردة والصراع بين القطبين الرئيسيين وبسبب توسع البؤر
الشيوعية في العالم قامت الدول ذات االغمبية المسممة بمحاربتيا بحجة انيا ضد االسالم وبذلك بدأت مرحمة من الصراع
المرير بين الشيوعيين من جية واالصحاب الميول القومية واالسالمية عمى حد سواء في الجية المقابمة السيما بعد ان ظير

جميا مدى قوة المد الشيوعي في ايران خالل احتفاالت عيد العمال عام  3090وىذا ما تزامن مع محاولة اغتيال تعرض ليا

الشاه في جامعة طيران في الرابع من شباط  3090بذكرى تأسيس الجامعة قامت الحكومة عمى اثرىا باعتقال الشيوعيين
البارزين بعد ان ثبت ان االغتيال من تدبير الحزب فتحول الحزب الى العمل السري خوفا من بطش السمطة.

()38

لم يستمر ىذا االنشقاق طويال ولم يتطور بسبب قيام الحكومة باعتقال قيادات الحزب في حممة عنيفة عمى خمفية
محاولة االغتيال وقد تمت محاكمة عدد من قياديو الحزب في اذار  3090واصبح االنتماء لمحزب بمثابة مشاركة في

عممية االغتيال ،ونتيجة لالحداث السابقة وكرد فعل طبيعي لمحممة الحكومية ضد الشيوعيين حاول االعضاء المتبقين من
الحزب والذين لم يتم القبض عمييم مواجية حممة الحكومة عن طريق اعادة التنظيم وتوحيد صفوف الحزب لتنتيي بذلك
اولى االنشقاقات في الحزب بسبب عودة الجميع لموقوف ضد قمع الحكومة لمحركة اليسارية.

()31

خالل المرحمة الالحقة وعمى الرغم من ان الحزب كان يزاول نشاطا سريا في تمك المرحمة اال انو تصدر الحركة

الداعية لمتاميم وادى اعضاءه دو ار حيويا في التحركات العمالية واالضرابات بين عامي  3051-3053حينما تزعم الحزب
الحركة المطالبة بالتاميم.

()30

بوصول محمد مصدق

(***)

الى الحكم واعالنو عن النية لتاميم النفط وقف حزب توده الى جانب عممية التاميم اال

ان الحزب كان قد تسبب في تصدع الجبية الشعبية التي دعى الييا مصدق ،وفي عام  3051اجبر مصدق عمى االستقالة

في انقالب عسكري لكن الصحافة الشيوعية في ايران لم تقف الى جانبو بل انشطر الشيوعيين في موقفيم تجاىو ووصف

من قبل الصحافة الرسمية لمحزب الشيوعي بان خالفو مع الشاه ال يعدو خالفا بين اعضاء النخبة الحاكمة الرجعية بينما
وقف اخرون من الشيوعيين الى جانبو من خالل المشاركة في المظاىرات المؤيدة لحكومة مصدق بعد االنقالب الذي
اوصل زاىيدي الى الحكم فتعرض حزب توده لمقمع وتم اعتقال عدد كبير من الشيوعيين بل تم اعدام عدد منيم بعد
االنقالب.

()99
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لقد مثل حزب توده احد الركائز االساسية لمجبية الوطنية الداعمة لعممية التاميم في عيد مصدق لكن الخالف كان

واضحا بين الطرفين بسبب الموقف من االطماع السوفيتية بالنفط االيراني ،كما ان الشاه عاد بقوة بعد االنقالب الذي اطاح
بحكومة مصدق.فمم تستمر المرحمة التي انتعش فييا الحزب طويال في عيد مصدق.
في غضون ذلك بدات عممية تصفية الشيوعيين في الجيش االيراني بعد كشف اسمائيم حتى ان المسؤول الشخصي
عن امن الشاه كان من بين ىؤالء ،في نفس الوقت حدث الخالف واالنشقاق بين الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب
الشيوعي الصيني حيث انشق عدد من مناصري ماو من الحزب بسبب التغيرات التي حدثت بعد وفاة ستالين عام 3051

وانتياء مرحمة الستالينية واطالق ماو الثورة الثقافية التي مثمت مواجية بين انصار ادخال االتجاىات المبرالية
وانصارالمحافظة عمى االشتراكية التقميدية.

()93

في عام  3085ظيرت بوادر انشقاق جديد في الحزب حيث أسس عدد من الشيوعيين المنشقين منظمة الشضية

حيث طالب ىؤالء بالكفاح المسمح ضد الحكومة وتسميح القبائل الجنوبية استمر ىؤالء بالعمل المنفرد ثالث سنوات قبل
عودتيم الى صفوف الحزب ،ىذه الحركة مثمت نواة الحزب الشيوعي العمالي في ايران.

()99

تعرض الحزب من جديد الى حممة اعتقاالت عام  3088وقامت الحكومة باعدام زعمائو مثل بارويز ىكماتجو
وسيف محمديان ادت ىذه الحممة الى ردود فعل معاكسة دفعت الشيوعيين االيرانيين الى التوحد من جديد .ان الوحدة جعمت
الحزب اقوى رغم سرية عممو فدخل السبعينات من القرن العشرين حزبا قويا ضد السمطة ،قاد الحزب عدة عمميات

واضرابات في مدينة مازندران كما كسب الحزب خالل تمك المرحمة عدد كبير من الطمبة ,خالل السنوات الالحقة شارك
الحزب في الثورة ضد الشاه عام  ،3080بدا الحزب في بداية الثورة العمل السياسي والدعوة لممشاركة في االنتخابات اال ان
الحزب الجميوري االسالمي سيطر عمى االوضاع في عيد الرئيس االيراني بني صدر الذي اجبر عمى الخروج من السمطة
وظيرت المجان الثورية المسمحة (حرس خميني) ثم بدات االعتقاالت ضد اليساريين واغمقت صحيفة حزب توده وطرد
الشيوعيين من الو ازرات ،عام  3011كانت الحممة الكبرى ضد الحزب حيث اعتقل وىرب اكثر من ( )5999من

اعضاءه(.)91

ان سقوط الشاه في الثورة جاء بواسطة تحالف غير منتظم من قوى غير منسجمة ايديولوجيا بل جمعتيا فكرة اسقاط
النظام فقد ضمت قوى اسالمية ويسارية عمى حد سواء لكن االمر تغير بزوال الشاه بدات القوى االسالمية تفرض سيطرتيا
()99

عمى حساب القوى االخرى

بعد الثورة حصل انشقاق جديد في الحزب بقيادة منصور حكمت الذي أسس الحزب الشيوعي

العمالي واصفا حزب تودة بانو انحرف عن خط ماركس وان الحركة العمالية يجب ان تبقى حركة راديكالية تسعى الى

سيطرة البروليتاريا بالقوة.ان االنشقاق االخير تميز عن االنشقاقات السابقة باستم ارره وتمخضو عن ظيور حزب جديد ىذا
فضال عن كونو جاء في مرحمة ميمة تزامنت مع نياية حقبة الحرب الباردة وانييار المعسكر االشتراكي كما ان االنشقاق
االخير استمر وال زال الحزب الشيوعي العمالي يواصل نشاطو وبدا يبتعد عن االحزاب الشيوعية المركزية لذلك نولي ىذه

الحركة االنشقاقية اىتماما خاصا لتسميط الضوء عمى الحزب الشيوعي العمالي باعتباره حركة فكرية يسارية جديدة في
()95

الشرق.

ثالثا :انشطار الحزب الشيوعي االيراني الى حزبين:

قبل الخوض في طبيعة وأسباب ىذا االنشقاق الذي جعل الحزب الشيوعي يصبح حزبين في ايران نسمط الضوء

عمى زعيمو ومنظره منصور حكمت الذي يمثل القيادة المؤسسة لمحزب ,ولد زوبين ارزان (منصور حكمت) في مدينة
طيران عام  3053حيث درس فييا االبتدائية والثانوية ثم اكمل دراستو الجامعية في شيراز حيث حصل عمى بكالوريوس
اقتصاد ،سافر الى لندن عام  3081الكمال دراستو الجامعبة وىناك بدا احتكاكو باألحزاب الشيوعية القائمة ونقده ليا

بتجاربيا السوفيتية او الصينية وطالب بالعودة الى األصل الى ماركس .كما طالب باعادة النزعة االنسانية والراديكالية الى
الماركسية فكان ناقدا لمقومية والميبرالية.

()98
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من خالل كتاباتو بعد عودتو الى ايران بين عامي  3019-3081كان يصف الراسمالية في ايران بانيا الطبقة التي

تتطابق مصالح يا مع حكومة الشاه كون ىذه الحكومة تساعدىا عمى انتزاع فائض القيمة من الطبقة العاممة ومن المعروف
ان القيمة الزائدة تمثل حجر االساس في النظرية الماركسية.

()98

بعد الثورة مباشرة شكل منصور حكمت مع رفاقو حمقة شيوعية عمالية واصدروا مجمة (بسوي سوسيالزم) نحو
االشتراكية ،في تمك المرحمة طرح عدة امور منيا مشكمة الحجاب ضد المراة االيرانية حيث رفض حزبو ىذا االمر وفي عام

 3019كتب منصور برنامج اتحاد المناضمين الشيوعيين حيث طرح االىداف االشتراكية لمطبقة العاممة ومطاليب العمال
ونوع الدولة التي ينشدونيا بعد الثورة.

()91

اثار برنامجو (اتحاد المناضمين) حفيظة الحكومة االسالمية ذات الطابع الثيوقراطي حيث اعتبرتو برنامجا خط ار
يصبو الى فصل الدين عن الدولة معتب ار اياه داعية لمنضال ضد الجميورية االسالمية ،خالل ىذه المرحمة انضم الى اتحاده
المنظمة الثورية لكادحي كردستان ايران حيث ذىب منصور حكمت الى كردستان والتقى بمسئولي المنظمة حيث كان اسمو

الحركي حينيا (نادر) وذلك عام .3013

()90

خالل المرحمة الالحقة بدات الحكومة االيرانية تطارد قوى اليسار السيما الماركسية الثورية ،وىذا ما تزامن مع حالة
قوى اليسار االيرانية التي وصفت باالضمحالل والتفكك ،تمخضت المرحمة الصعبة عن تشكيل حزب ثوري ماركسي في
كردستان ىو الحزب الشيوعي العمالي .ودعى مؤسسو منصور حكمت الى عقد المؤتمر االول لمحزب في المناطق التي

تضعف فييا سيطرة الحكومة وذلك عام  ,3019وقد قدم منصور ورفاقو استقالة رسمية الى حزبو السابق (توده) وبعد
سنتين أسس منصور الحزب الشيوعي العمالي العراقي في كردستان العراق.

()19

ان الحزب الشيوعي العمالي يمثل الحركة الثورية الرافضة لمتعاون مع أي قوى لبرالية او برجوازية ويسعى الحزب الى
تحقيق سيطرة قوة البروليتاريا عن طريق نضال الطبقة العاممة نفسيا ،ومنع البرجوازية من السيطرة عمى وسائل االنتاج

والحصول عمى فائض القيمة.

()13

يسعى الحزب لمسيطرة عمى الحكم عن طريق ثورة عمالية بعيدا عن الفردية في القيادة وبعيدا عن صياغة رمز جديد
لمنضال كما حصل مع االحزاب الشيوعية االخرى حين صنعت ليا ابطال مقدسين فاتجيت الى تقديس الفرد مثل ستالين
وماو وغبرىم من زعماء الشيوعيين في العالم .وينبغي تربية العمال باستمرار بوصفيم طبقة مقتدرة تستند الى ستراتيجية،
تكتيك واساليب ثورية واضحة ،ان الحزب الشيوعي السوفيتي ىو حزب تحريفي والدولة السوفيتية ىي دولة اشتراكية
()19

امبريالية.

يرى منصور حكمت بان نجاح الثورة في ايران بقيادة االمام الخميني النيا ثورة نفي وليست ثورة اثبات وىذا ما
ساعدىا عمى النجاح ،اعتمدت عمى نفي ممكية الشاه وليست اثبات الحكم االسالمي لذلك التف حول الثورة الشيوعيين الذين
لم يكونوا يريدون الحكومة االسالمية لكنيم ارادوا اسقاط الشاه ،وان المرحمة الثورية القادمة ستكون ىي السعي السقاط
الحكومة االسالمية ذات الطابع الثيوقراطي وليس البحث عن بناء دولة اشتراكية.

()11

من بين االفكار المطروحة من قبل الحزب الشيوعي العمالي القيام بثورة اشتراكية تحت قيادة العمال واسقاط النظام
في ايران ثم القي ام بتغييرات جوىرية لمنع عودة النظام الحالي منيا تغيير الحروف الكتابية في ايران الى الالتينية بدال من
العربية في خطوة واضحة لالبتعاد عن تأثير الدين االسالمي في المجتمع االيراني.

()19

لقد مثمت حالة االنشقاق الذي قاده منصور حكمت في الحزب الشيوعي االيراني حالة تختمف عن االنشقاقات السابقة

بسبب التغيرات التي حدثت عمى الساحة العالمية بعد انييار االتحاد السوفيتي ،كما ان الكتمة التي ظيرت بعد الثورة
االيرانية ضد الشاه تحولت الى حزب ثبت انفصالو من خالل اراء وافكار جديدة جاء بيا مؤسسيو مثل منصور حكمت
وحميد تقوائي ولم يكن انشقاقو نابعا من خالف حزبي حول قضية معينة كما حصل في االنشقاقات السابقة بل حالة
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انفصال عن ما اسماه منصور حكمت باالشتراكية البرجوازية التي تمثميا المدارس االشتراكية التقميدية وتأسيس اشتراكية

تؤمن بالطبقة العاممة اساس لمحزب الشيوعي.

()15

الخاتمة:
-

مر ا لحزب الشيوعي االيراني بمراحل عدة واحداث اثرت في تاريخو وادت الى حصول ازمات كانت اكبر من ان يتم

استيعابيا ساىمت في انشقاقات استمرت منذ نياية الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر.
-

لم يستطع الحزب الشيوعي االيراني استغالل االوضاع التي حصمت في تاريخ ايران المعاصر لمسيطرة عمى السمطة

-

ساىمت االنشقاقات والتكتالت التي حصمت في اضعاف الحزب الشيوعي االيراني ومنعتو من تحقيق التقدم الذي

رغم القرب الجغرافي من االتحاد السوفيتي.
يمكنو من الوصول الى السمطة.
-

حصل االنشقاق االول بسبب الموقف من التبعية المطمقة لموسكو بينما تكرر االمر بسبب الخالف حول الصراع
الصيني السوفيتي حول طبيعة النظام الشيوعي وفي الحالتين كان تأثير االنشقاق خارجي أي بتأثير من خارج ايران.

-

حصل االنشقاق الثاني بسبب قضية داخمية ىي قضية التاميم والموقف من حكومة مصدق بينما االنشقاق االخير

بسبب انحراف خط الثورة االيرانية واتجاىيا الى الحكم الثيوقراطي االسالمي فكان الحزب الشيوعي االيراني الممثل
بحزب (توده) ذو موقف ضعيف وسمبي مما ادى الى ظيور كتمة ثورية طالبت بالنضال والثورة العمالية السترجاع
حقوق الطبقة العاممة فظير الحزب الشيوعي العمالي.
-

لم تستمر الحركات واالنشقاقات التي سبقت الثورة االيرانية عام  3080بسبب قيام الحكومة بقمع الحزب مما يؤدي

الى رد فعل عكسي ساىم في توحيد الحزب من جديد .يشذ عن ىذه القاعدة الحزب الشيوعي العمالي الذي استمر
وتحول الى حزب ماركسي منافس لحزب توده.
-

من خالل ما تقدم نرى ان االنشقاقات التي طالت الحزب الشيوعي في ايران لم تكن جميعيا بتأثير الخارج بل بسبب

قضايا داخمية واخرى خارجية ،وقد ساىم انييار المعسكر االشتراكي في دفع الحزب الشيوعي العمالي لالبتعاد اكثر
بحثا عن فكر ماركسي بديل لما اسموه بالشيوعية البرجوازية التي كانت مطبقة في االتحاد السوفيتي قبل انيياره.
-

بدا تأثير الحزب الشيوعي العمالي كحزب جديد ذو اىمية خاصة ليس عمى مستوى ايران فحسب بل تعدى ذلك حينما
تم تأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي في كردستان .وىذه الحالة تمثل تأثير انشقاق الحزب داخل ايران وخارجيا
حيث انشق الحزب الشيوعي في بمد اخر بتأثير ما حصل في ايران.

-

مثل مؤسس الحزب الشيوعي العمالي منصور حكمت حالة جديرة باألىتمام كونو من منظري الماركسية فمم يكن قائد

كتمة او زعيم حزب فحسب بل صاحب نظرية ماركسية جديدة مبتعدا بذلك عن تأثيرات الماركسية المينينية التي مثمت
حجر االساس لمعظم االحزاب الشيوعية في العالم.
-

ان الحزب الشيوعي العمالي حالة تستحق الدراسة باعتباره حزبا ماركسيا جديدا في الشرق مما يفتح الباب حول

دراسات جديدة لمتعرف عمى الحركات السياسية التي تتبنى االشتراكية وفق منظور ماركسي يمثل مدرسة جديدة
لمماركسية تبرز اىميتيا من خالل الفراغ الذي خمفو انييار االتحاد السوفيتي بعد عام .3003
-

من الجدير بالذكر ان الدراسات العراقية التي تناولت تاريخ ايران رغم كثرتيا خاصة بعد الحرب العراقية االيرانية اال
انيا لم تتطرق الى ىذه االنشقاقات في دراستيا بوصفيا مواضبع جدبدة جديرة بالبحث لذلك فانيا تمثل مواضيع بكر
لمدراسة تمزج بين دراسة التاريخ والفكر السياسي.
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قائمة المصادر:

اوال :المصادر العربية والمعربة:

 االن بالمر ،موسوعة التاريخ الحديث ،ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد امين ,ج ,9دار المامون ,بغداد,.3009

 امال السبكي ,تاريخ ايران السياسي بين ثورتين  ,3080-3098الكويت.3000 ، ج.د.ه .كول ،رواد الفكر االشتراكي ,3059-3810ترجمة منير بعمبكي ,ط ,9بيروت .3081, -جالل يحيى ،العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية ،االسكندرية,3081 ,

 جورج سباين ،تطور الفكر السياسي ،ج ,9ترجمة عمي ابراىيم السيد ،مراجعة راشد البراوي ،دار المعارف ،مصر. جون رتشارد جونيور ،تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي ,نرجمة فوزي قبالوي .د-ت .د-ط. حسن محمد ،مسالة النفط ومؤامرات االستعمار في ايران ،ترجمة احمد عبد الكريم ،بغداد ،د.ت., روجر باركنسون ،موسوعة الحرب الحديثة ،ترجمة سمير عبد الرحيم الجمبي ،دار المامون ،بغداد.3009 ، -عبد المغني سعيد .تطور الفكر االشتراكي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د-ت ،د-ط.

 عبد اليادي كريم سممان ،ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية ،مركز دراسات الخميج ،البصرة.3018 ، فؤاد كامل واخرون ،الموسوعة الفمسفية المختصرة ،منشورات مكتبة النيضة ،بغداد، فواز طرابمسي ،المؤتمر االول لشعوب الشرق ،باكو  1-3ايمول  ،3099دار الطميعة ،بيروت.3089 ، -كمال مظير احمد .دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر ،بغداد.3015 ،

 لينين ،كارل ماركس ،مصادر الماركسية الثالث واقساميا المكونة الثالثة ،موسكو ،دار التقدم.3088 ،  ,--------مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية ،دار التقدم ،موسكو.  ,--------مسائل السياسة القومية االممية ،البروليتاريا ،دار التقدم ,موسكو. -ىند طاىر البكاء ،العالقات االيرانية السوفيتية  ،3053-3093بغداد.9998 ،

 ياسر حسين 99 ،شخصية سياسية ىزت البشرية ،مركز الراية ،ط ,9القاىرة.9999 ،المصادر بالمغة االنكميزية.

Abrahamian ،Ervand ،History of Modern Iran ،University of California press ،1999 -

Iran the crisis of democracy 1941-1953 ،London., 1989 Azimi. F. Mark Gasioviski and
Malcolm Byrny ،Mohammad Musaddeq the 1953 CORP IN Iran
Elton ،L.Daniel ،The Political history of Iran ،Greenwood ،London ،2001.
Mehran Kamrava ،History of modern Iran ،London ،1992.

Mottahedeh, Roy, the Mantle of the prophet ،Religion and politics in Iran ،one world ،Oxford ،
1985.
المصادر بالمغة الفارسية:.

عبد اهلل برىان ،كارنامة حزب توده واز سقوط مصدق ،تيران ،شيري روايت ,جاب سوم3188 ،ش

الدراسات والبحوث:

 حميد تقوائي ،من كان منصور حكمت ،مقالة منشورة عمى صفحات شبكة المعمومات الدولية9991. منصور حكمت ،الشيوعية العمالية بحاجة الى حزب في العراق ،ترجمة يوسف محمد ،مقالة منشورة في المجمد الثامنالعمال منصور حكمت.3008 ،شبكة المعمومات الدولية
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 منصور حكمت ،قيادة نفي – قيادة اثبات ،ترجمة فارس محمود ،مقالة منشورة في المؤتمر الثالث لمحزب الشيوعبالعمالي ،كوبنياجن .9999 ،شبكة المعمومات الدولية.

 منصور حكمت ،بصدد خطر النزعة االكسيونية لمحزب ،ترجمة فارس محمود ،نقال عن مقالة منشورة في جريدةكومينيست 8 ،اذار ,3019 ،شبكة المعمومات الدولية.
 ىمايون كاتوزيان ,االتجاىات الوطنية في ايران ( ،)3098-3093ترجمة ىاشم كاطع ،الخميج العربي ،مجمة ،العدداالول .البصرة3019 ،

 نعيم جاسم محمد ،اوضاع الطبقة العاممة في ايران في عيد الشاه محمد رضا بيموي ،مجمة اوروك ،المجمد الرابع _العدد الثاني ،ايار.9933 ،
الرسائل الحامعية.

 :ثامرمكي عمي الشمري ،محمد مصدق وحياتو ودوره السياسي في ايران ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية
االداب.9991 ،
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