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١)توفان(پیشگفتار حزب کار ایران 

٣حزب کمونیست کارگری ایران"دکتر غالمحسین فروتن و  ــ ١
]٢٠٠٤ ــ اوت ٥٣بھ نقل از توفان شماره [

تحلیلی از شوروی ى  ــ انحراف از لنینیسم بھ بھانھ٢
٦شوروی ى مارکسیسم و مسئلھ"نقدی بر کتاب (
ریھ راه توفان ارگان ھواداران حزب کار ایران بھ نقل از نش[

]١٩٨٧ و ١٩٨٦در خارج از کشور ــ سال 

٥٣ "حزب کمونیست کارگری" ــ حق تعیین سرنوشت ملل و ٣
]٢بھ نقل از ندای وحدت شماره [

١٠٢ ــ عسس بیا مرا بگیر٤
]١٣٧٩ دوره ششم آذر ٨بھ نقل از توفان شماره [

 یا اکونومیستی  ــ انتقاد کمونیستی٥
١١١در برخورد بھ ساختمان سوسیالیسم در شوروی 

]٨بھ نقل از ندای وحدت شماره [

١٥٨ یک تئوری ارتجاعی "انقالب جھانی" ــ تئوری ٦
]٨بھ نقل از ندای وحدت شماره [

١٧٣یک جریان منحرف اکونومیستی،" حزب کمونیست کارگری" ــ ٧
یا حزبی برای نفی حزب 

]٣١ ــ ٣٠ ــ ٢٩توفان شماره ل ازبھ نق[

 نقدی بر وــ انترناسیونالیسم پرولتری و ایدئولوژی جھان وطنی ــ کسموپلیتیسم  ٨
٢٠٢"حزب کمونیست کارگری ایران"وطنی بیی نظریھ
]٣٦ ــ ٣٥ ــ ٣٤ ــ ٣٣ ــ ٣٢توفان شماره بھ نقل از[
 نھ چک زدم، نھ چونھ ــ عروس آمد تو خونھ ــ٩
٢٤٨سرسپردگی بھ بیگانگانی و نقدی بر نظریھ "مونیست کارگریحزب ک"
 ]٤٢ ــ ٤١ ــ ٤٠ ــ ٣٩ ــ ٣٨ ــ ٣٧بھ نقل از توفان شماره [



B

٣١١ ــ مبارزه با اسالم سیاسی١٠
]٤٥بھ نقل از توفان شماره [

آزموده را آزمودن خطاست ــ ١١
٣١٥"اسالم سیاسی"ی باز ھم در پیرامون مبارزه علیھ

]٤٧توفان شماره بھ نقل از[

٣٢١حزب کمونیست کارگری ایران و دلسوزی برای صھیونیسم ــ ١٢
]٤٩توفان شماره بھ نقل از[

٣٣١ستون پنجم صھیونیسم در منطقھ،"حزب کمونیست کارگری"ی پدیدهــ ١٣
]٤٩توفان شماره بھ نقل از[

٣٣٤افتد میھا نقاب ــ ١٤
]٥١توفان شماره بھ نقل از[

٣٤٠ھا با ھزار نیرنگھا  ــ تئوری رنگ١٥
"سناریوی سیاه و سفید"تئوری ارتجاعی

]٥٢توفان شماره بھ نقل از[
٣٥١ھاگرائی و ترور کمونیستعلنیى  ــ دسیسھ١٦

]٥٤توفان شماره بھ نقل از[

٣٥٤در منجالب لیبرالیسم بورژوائی" حزب کمونیست کارگری ایران"ــ  ١٧
]٥٥فان شماره توبھ نقل از[

٣٦٢"بت اعظم"میراث خواران  ــ١٨
]٥٦توفان شماره بھ نقل از[

٣٦٦ "ایدئولوژی"حزب بی  ــ ١٩
]٥٦توفان شماره بھ نقل از[

٣٧٥ــ سالح استتاری یا سالح کشتار جمعی٢٠
]٦٩توفان شماره بھ نقل از[

٣٨٣استعمار در عراقھمدستان امپریالیسم و ــ  امپریالیسم و حکمتیسم ــ ٢١
]٧١توفان شماره بھ نقل از[

٣٩١شا ــ مسلمان ستیزی، سیاست روز صھیونیسم و نوکران بومی٢٢



C

]٧٢توفان شماره بھ نقل از[

٤١٩خودش را نمی بردی چاقوئی کھ دستھ ــ حکمتیسم و صھیونیسم ــ ٢٣
]٧٣توفان شماره بھ نقل از[

٤٣٥ کھ پنبھ شدئیھا ــ رشتھ٢٤
]٧٣توفان شماره بھ نقل از [

٤٤١تراشی مسخره برای توجیھ خیانت ملی ــ دلیل٢٧
]٧٤توفان شماره بھ نقل از[

پایان جلد اول
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)توفان(پیشگفتار حزب کار ایران 

ویژه ھ  و بھا مقاالتی است کھ توفانیىکتابی را کھ در دست دارید مجموعھ
 نوشتھ "حزب کمونیست کارگری ایران"در افشاء ) توفان( ناحزب کار ایر

 و "گروه سھند"این تشکل از گروھی سرمنشاء پیدا کرد کھ نام خویش را . است
ش در اثر اسیسأ نامیده بود کھ سھ سال بعد از ت"یستاتحاد مبارزان کمون"سپس 

 رژیم جمھوری اسالمی بھ کردستان نقل مکان کرد و با تشکیالت ھاىسرکوب
رھبر ایدئولوژیک این تشکل .  دست زد"حزب کمونیست ایران"کوملھ بھ ایجاد 

 بعد از "حزب کمونیست ایران". بود) منصور حکمت(آقای ژوبین رازانی
حزب کمونیست " متعددی تقسیم شد کھ یکی از آنھا ھاىهانشعاب بھ گرو

 بھ چند ً بھ رھبری آقای منصور حکمت بود کھ خود مجددا"کارگری ایران
.تشکل بعدی تقسیم گردید

رفقای ما کھ از ھمان آغاز فعالیت این سازمان از طریق رفقای کوملھ با 
آنھا کھ مدعی . یستندنگرآنھا در تماس بودند، بھ تحوالت این تشکل با تردید می

قبول لنینیسم بوده و خود را مبارز ضد امپریالیست و ضد رویزیونیست 
نمایاندند، بتدریج بھ اصل خود بازگشتھ بھ مخالفت با مارکسیسم لنینیسم می

 بھ "مارکسیسم اصیل" غیر طبقاتی و لیبرالی را بھ نام ىپرداختند و یک ملقمھ
کھ در گمراھی بسیاری از جویندگان راه جنبش کمونیستی ایران ارائھ کردند 

.ثر واقع گردیدؤسوسیالیسم م
 از لیبرالیسم، تروتسکیسم، اکونومیسم و رویزیونیسم اىنظریات آنھا ملقمھ

 آراستھ و با مفاھیم غیر طبقاتی بخورد "مدرنیسم" ىاست کھ آنھا را بھ البسھ
دھد کھ بھ ان میتحوالت درون این سازمان نش. دھندجنبش کمونیستی ایران می

 اسرائیلی حمایت کرده، دشمن لنینیسم بوده و در کنار ھاىشدت از صھیونیست
 استعمارجویانھ و ھاى نظریھىبلغ ھمھُآنھا م. ندا ایستاده"مدرن"امپریالیسم 

 در جھان ھستند تا راه آنھا را برای ھا و صھیونیستھا امپریالیستىبانھلطتسلط
.ع سر راه آنھا ھموار کنندجھانی کردن سرمایھ و رفع موان

 ھاىیم نقش این جریان مخرب و ناسالم را در عرصھاما تالش کرده
ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی برای خوانندگان روشن سازیم و توجھ آنھا را 

 و مبارزه تحت ھابھ منابع مالی این جریان و ھمکاری عملی آنھا با صھیونیست
این جریان با تبلیغ وطنفروشی از . نیم جلب ک"اسالم سیاسی"نام مبارزه با 

 بھ ممالک جھان ،زند جا می"مدرنیسم"مظھر را  کھ آنھا ھاتجاوز امپریالیست
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 برای کسب و استقالل ملی ھا خلقى بزرگ مبارزهىکند و در جبھھحمایت می
.لملل ایستاده استا و صھیونیسم بینھادر کنار امپریالیست

. د جنبش کمونیستی ایران ضروری استافشاء این جریان ناسالم برای رش
حزب ما نخستین تشکلی است کھ کالبد این جریان مدعی پذیرش کمونیسم را 

 لیبرالی و غیر طبقاتی آنھا را کھ با ھاىتشریح کرد و ماھیت ارتجاعی و تئوری
 ھاىحمایت بسیاری از کمونیست. شد برمال ساختپوشش کمونیسم تبلیغ می

 ما در این زمینھ سپاسگزاری ى کردند و از مبارزهایرانی کھ با ما مکاتبھ
. ندا ایفاء کرده، انتقادیھاىنمودند، حاکی از نقش مثبتی است کھ این نوشتھ

 حزب ما ىامروز دیگر مبارزه با ماھیت نظریات این عده کھ در اثر مبارزه
در اثر این مبارزه این . تشریح و شناختھ شده است ھمراه با دشواری نیست

حزب ما امیدوار است کھ .  گوناگون تجزیھ شده استھاىناسالم بھ بخشجریان 
 فاسد و ىروند این تجزیھ بھ سمتی برود کھ عناصر سالم و مبارز آنھا از ھستھ

. ناسالمی کھ در کنار امپریالیسم، صھیونیسم و ارتجاع ایستاده است جدا شوند
 خوانندگان و جمع آوری و انتشار این مطالب ناشی از خواست بسیاری از

خواستند ھمیشھ بھ سالح مبارزه با این تفکرات  صادقی بود کھ میىھاکمونیست
ما .  افشاء نمایندھا عرصھىامپریالیسم صھیونیستی مسلح باشند و آنھا را در ھمھ
.دھیمبھ خواست این دوستان بھ این وسیلھ پاسخ مثبت می

)توفان(حزب کار ایران
  ٠١/٠٦/٢٠١٣                                   مورخ                           

     ١٣٩٢ خرداد ١١مطابق 
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حزب کمونیست کارگری ایران"دکتر غالمحسین فروتن و 

ماه اوت امسال ششمین سالگرد درگذشت رفیق ما، مبارز کمونیست، دشمن 
 سازمان مارکسیستی ــ کارگر ایران، بنیانگذاری رویزیونیسم و یار و یاور طبقھ

ی رفیق فروتن آثار ارزنده. لنینیستی توفان، رفیق دکتر غالمحسین فروتن است
مارکسیستی فراوانی از خود بجای گذارده است و توانستھ است یک نسل بزرگ 

ما بھ یاد این رفیق گرامی بخشی .انقالبی تربیت نمایدھای از مارکسیست لنینیست
 را کھ حزبی بورژوا " کمونیست کارگری ایرانحزب"از نظریات وی در مورد 

لیبرالی و امروزه ھمدست استعمار و صھیونیسم در منطقھ است برای اطالع 
. کنیمخوانندگان خود بھ نقل از اثر رفیق فروتن درج می

) صفحات مربوط بھ پیشگفتار"شورویی مسئلھ" ایران و "کمونیست"حزب (

 "شورویی مسئلھ"ررسی  ایران تحلیل و ب"کمونیست"حزب » 
را دستاویزی قرار داده، برای آن کھ تمام تاریخ انقالب اکتبر روسیھ 
را از آغاز تدارک تا پایان پیروزمند آن، تمام تاریخ سوسیال 
دموکراسی روسیھ را در شخصیت حزب بلشویک و رھبر آن لنین و 
سپس استالین مخدوش و مغشوش کند و انقالب سوسیالیستی و 

عجب این کھ این دستبرد در . م پیروز را بی اعتبار سازدسوسیالیس
تاریخ و این قلب مفاھیم سیاسی و اقتصادی، بررسی گذشتھ بھ منظور 

اگر رویزیونیسم دوران دیکتاتوری . شوداستفاده در آینده قلمداد می
پرولتاریا و سوسیالیسم را در شوروی با این قصد سیاه کرد کھ نظام 

 ایران، آنگونھ کھ "حزب کمونیست"گرداند، بورژوائی را مستقر 
ًدھد، عمال پرولتاریای ایران را زیر ش بھ وضوع نشان میابرنامھ

این حزب در مبارزه با بورژوازی . کشاندچتر بورژوازی می
ترین مبارز پرولتری نشان خود را قاطع) امپریالیستی یا بومی(

رژوازی را بر  و پراتیک او بو"تئوریک"دھد ولی تمام فعالیت می
انقالب سوسیالیستی را ھای شرطنشاند تا مقدمات و پیشصدر می

.برای پرولتاریا تدارک ببیند
تاریخ انقالب در روسیھ از آغاز فعالیت پرولتاریا و تشکیل حزب 

اکتبر و بنای سوسیالیسم، تمام ی بلشویک تا انقالب پیروزمندانھ
نام گرفتھ، صفحات تئوریک و پراتیک لنین کھ لنینیسم ی گنجینھ

آموزش تئوریک و ی درخشانی از جنبش پرولتاریائی جھانی و ادامھ
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این گنجینھ، بھ ھر ی تحریف و تخطئھ. پراتیک مارکس و انگلس است
ھای شکل و صورتی کھ برآید جز بر زمین نھادن پرچم آرمان

پرولتاریا و برافراشتن پرچم بورژوازی کھ پرولتاریا در زیر آن جای 
.، نیستگیردمی

جالب این کھ تمام زعمای حزب در بی اعتبار کردن لنین ی نکتھ
اتفاق نظر دارند، در تبیین شکست انقالب اکتبر ھا و لنینیسم و بلشویک

اگر : میان آنھا اختالف نظر زیاد و در عین حال بسیار عمیق است
داند کھ پس از انقالب، یکی شکست انقالب اکتبر را ناشی از این می

وجود ی کاالئی و ارزش بر جای ماند، دومی آن را ثمرهتولید 
داند کھ جدائی وسایل تولید از بوروکراسی در حزب و دولت می

ًکنندگان را دوباره برقرار ساخت، سومی اساسا وجود تولید

کند و دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دولت پرولتری را در روسیھ نفی می
 انترناسیونالیسم با چھارمی علت شکست را در جایگزین کردن

ًبیند، پنجمی بر آنست کھ اصال پس از ناسیونالیسم بورژوائی می

انقالب اکتبر تحول سوسیالیستی اقتصاد صورت نگرفت تا بتوان از 
شکست سخنی بھ میان آورد و باالخره ششمی آب پاکی را روی دست 

با . انگاردریزد و سوسیالیسم در کشور واحد را افسانھ میھمھ می
توان از تاریخ جنبش پرولتری این اختالف نظر عمیق چگونھ می

.روسیھ درسی برای انقالب سوسیالیستی ایران آموخت؟
نقد "گویند اکنون پس از چند سال بحث و مناظره گویا می

ند و ا راه خود را گشوده و دیگران کم و بیش بدان پیوستھ"سوسیالیستی
ا بھ عدم اجرای تحول  شکست انقالب اکتبر ر"نقد سوسیالیستی"

گذشتھ از آن کھ وحدت در . دھدسوسیالیستی اقتصاد نسبت می
پیرامون این نظر ھنوز مسلم نیست، خود این نظر کھ تحول 

ی کند و ھمھسوسیالیستی اقتصاد و بھ طور کلی اقتصاد را مطلق می
داند، معایب و نواقص را ناشی از آن میی ، ناکامی، ھمھھانارسائی

م مارکسیستی نیست، ماتریالیسم اقتصادی است کھ وجھ ماتریالیس
تو گوئی با تحول سوسیالیستی اقتصاد، . مشترکی با مارکسیسم ندارد

ی دیگر امکان بروز انحطاط و تضاد، امکان بازگشت بھ جامعھ
چنین . داشتاری یا بھ طور کلی امکان شکست وجود نمیدسرمایھ

 بعد از انقالب، ساده کردن بررسی و تحلیل از انقالب اکتبر و جامعھ
.افکند و نیفکنده استپرتو نمیای موضوع است و بر ھیچ مسئلھ
سازمانی نشانی از خصلت خرده ی سکتاریسم در عرصھ

پرولتاریا در عین حفظ استقالل . بورژوائی این حزب است
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ایدئولوژیک، سیاسی و یا سازمانی خود در ھر جا کھ منافع و مصالح 
ب کند یا مقتضی باشد، ھر جا کھ بتوان مانعی را کارگر ایجای طبقھ

ھای طبقاتی برداشت، نھ تنھا از طبقات و قشری از سر راه مبارزه
جوید، بلکھ خود در آن مشترک احراز نمیی دیگر برای مبارزه

 پرولتاریا خود را با دیواری بلند و "شیفتگان"این . شودپیشگام می
ریزند و آنھا را ھ میستبر از دیگران کھ ھمھ را در یک کاس

کنند و ھر گونھ خوانند، جدا میبورژوا میناسیونالیست خرده
ھمکاری یا حتی ھمسوئی را در این یا آن برھھ از زمان یا بھ خاطر 

طبقاتی پرولتاریا و بھ ی نیل بھ این یا آن ھدف کھ بھ سود مبارزه
ی آنند شمارند، آنھا در پ می"گناه کبیر"خاطر تحقق آرمان او است، 

کارگر را یکھ و تنھا بھ قدرت برسانند و سوسیالیسم ی کھ طبقھ
زحمتکش ھای  بسازند، آن ھم در کشوری کھ اکثریت اھالی آن را توده

بیھوده نیست کھ در نزد آنھا آموزش . دھندغیر پرولتری تشکیل می
 "پوپولیسم") و باید اضافھ کرد مارکس و انگلس(دون لنین و مائوتسھ

اصلی، پرولتاریا و ی آنھا در جامعھ جز دو طبقھ. یردگنام می
بینند کھ طبقات فرعی بھ ویژه در کشوری بینند و نمیبورژوازی نمی

اکثریت اھالی را تشکیل ) شھر و ده(بورژوازی کھ در آن خرده
توانند در پیروزی پرولتاریا نقشی ــ و گاه نقشی تعیین دھد، میمی

«. ــ بازی کنندکننده

 در مورد ١٩٨٩ ــ فوریھ ١٣٦٧ مطالب را رفیق فروتن در اسفند این
حزب کمونیست " کھ در آن تاریخ نامش "حزب کمونیست کارگری ایران"

دانست کھ این حزب را رفیق فروتن ھنوز نمی.  بود نگاشت"ایران
در ایران برپا داشتھ و افسار آن را بھ دست ھا و صھیونیستھا امپریالیست

ن سند ھمکاری این عده با دشمنان مردم جھان را مبارزان عراقی آخری. نداگرفتھ
این حزب . زنیمند کھ ما بھ موقع خود بھ انتشار آن دست میامنتشر کرده

ًدھد و اساسا نفھمیده است کھ طبقاتی نمیی ترین اھمیتی بھ مبارزهکوچک

ای ًتاریخ، تاریخ مبارزات طبقات است و این مبارزه اساسا سیاسی است و بر
اکونومیسم امپریالیستی مغز آنھا را تھی . گیردکسب قدرت سیاسی صورت می

.کرده است
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ىانحراف از لنینیسم بھ بھانھ
تحلیلی از شوروی

" شورویىمارکسیسم و مسئلھ"نقدی بر کتاب 

پیشگفتارکوتاه 

س و أویژه روشنفکران را دچار یھ  ب،٥٧شکست انقالب شکوھمند بھمن 
در چنین . ود و راه را بر رشد انواع و اقسام انحرافات ھموار کردنومیدی نم

 گذشتھ ھاىگوناگون روشنفکری بھ نفی ارزش ھاى و جریانھاشرایطی گروه
. لنینیستی مد روز شدــ ضد مارکسیستی ھاىپرداختھ و روی آوردن بھ تئوری

 ھمواره در راه پاکیزه ، غنی و پربار خودىحزب ما بھ گواھی تاریخچھ
دفاع   لنینیسم در درون جنبش مترقی ایران بھ پیش رفت وــگھداشتن مارکسیسم ن

 حاضر ىجزوه.  پیروزمند پرولتاریا را از اھم وظائف خود دانستىاز اندیشھ
 رفیق شھید حمید بھمنی ھاىکھ کوششی است در این جھت از آخرین نوشتھ

ارگان ھواداران  "راه توفان" ىطور مسلسل در چند شمارهھ است کھ ب) چیتگر(
صورت یک ھ حزب کار ایران در خارج از کشور بھ چاپ رسید و اینک ب

. گیردمجموعھ در دسترس خوانندگان قرار می

* * * * *

 تحلیلی از شورویىانحراف از لنینیسم بھ بھانھ
" شورویىمارکسیسم و مسئلھ"نقدی بر کتاب 

ϣ�ϦϳήΗ�ζ شوروی کنونی بی گمان یکی از مھمىمسئلھ ΒϨΟ�ΕΎ՝ΣΎΒ
 ىکمونیستی جھان بوده و ضروریست کھ با تجزیھ و تحلیل صحیح این پدیده

�̮ γΎϣ�ϥ�̶ ΘδϴϟΎϳή̢ ϣ�ϭ�Ϫϧή̳ έΎϤ՝Θγ�ΖϴϫΎϣ�ϦΘΧΎγ�έΎ̰η�ϭ�έϮϬυϮϧ
خطر . را کنار زده و جنبش را از خطر نفوذ مصون داشت سوسیالیستی آن

نیروی عظیم  اھمیت جھانی شوروی و ىواسطھھ  اول بىرویزیونیسم در درجھ
 سوابق تاریخی و با شکوه انقالب ىواسطھھ  دوم بىجھ درمادی آن و در

ی اکتبر است کھ رھبران کنونی شوروی مزورانھ در پس آن سنگر ئپرولتاریا
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 خیانت بھ سوسیالیسم ، رویزیونیسم در شورویاما از سوی دیگر بروز. نداگرفتھ
 مھماتی ،حملھ بھ کمونیسمبرای امپریالیسم و مرتجعین و منحرفین جھان جھت 

 آن بودند فراھم ساخت تا با برخوردی غیر واقعی و ریاکارانھ ىرا کھ تشنھ
 ى انقالبی علیھىسوسیالیسم را بی اعتبار کرده و پرولتاریای جھان را از مبارزه

 گسترده خصوصیات حمالت مدعیان ىدر این جبھھ. بورژوازی منحرف نمایند
بیش از دیگر نیروھا و جریانات ضد کمونیستی کمونیسم و جملھ پردازان چپ 

ϪϘΒρ�ζ ΒϨΟ�ϒϴόπ Η�ϪΑ�ϭ�ϪΘηΩ�̵ έΎΒϧΎϳί �Εή՜ϯ�ΖϣΪΧ�ή̳ έΎ̯��ϪΘδϳΎη�̵�
Ζγ�ϩΩή̯��ϪϴϠϋ�Ϫ̯�ϞϴΒϗ�Ϧϳ�ί �̵ έΎ՜�ϥέΰϫ�ϭ�ΎϫΪλ �ϥΎϴϣ�έΩϯ�ζ ΒϨΟ�

ه ز مارکو، مندل،تسکیو ترھاىتوان از کتاب می،کمونیستی جھانی انتشار یافتھ
یتسین و روی مددف و تونی کلیف و خرده ریزھای دیگر نام ا سولژن تو فیشر

 "کمونیست"امروز جزوات و نشریات جریانی انحرافی موسوم بھ حزب . برد
 از ھر یک از آنھاست را اى از تمامی انحرافات و تکھ پارهاىایران کھ ملقمھ

Ωϭΰϓ�ΪϳΎΑ���ϡΎϧ�ΖΤΗ�Ϫ̯�̶ΗΎ՝ΣΎΒϣ�ϦΘϟϮΑ�ϪϠΌδϣ�ϭ�Ϣδϴδ̯ έΎϣϯ̵ ϭέϮη��ήϴΧ�ً از 
 در شرایط  ضعف جنبش کارگری و بحران ،سوی این جریان انتشار یافتھ است

 این نشریھ یکی از ،و نوسانی کھ تمامی روشنفکران چپ را در خود غرق کرده
ϣΆϪϠϴγϭ�ϦϳήΗή՜ϯϪϠϴγϭ�ϭ�ϩΎ̳Ύϧ�ϥΎϫΫ�ϑ ήΤϧ�ϯ�ϖϳΎϘΣ�ϒϳήΤΗ�̵ήΑ�̶ΒγΎϨϣ�

 منسجم و ىرای اندیشھخود دا) حزب کمونیست ایران(از آنجا کھ . تاریخی است
زنند مشخصی نیست و اکنون در برزخ رویزیونیسم و اپورتونیسم دست و پا می

 ،دھد این کتاب نیز خط منسجم و یا انحرافات مشخصی را ارائھ نمی،بھ تبع آن
 از ھر یک اىیست از تمامی نظرات انحرافی جنبش چپ و تکھ پارهابلکھ ملقمھ
مخالفین " ،" چپھاىکمونیست"تسکی و ترىھدر عین حال کھ نظری. از آنھاست

در عین حال کھ .  از بسیاری جھات با آنھا نزدیک است،کند را رد می"کارگری
پذیرد و در  نظرات اساسی آنھا را می،با بتلھایم و سویزی مواففت کامل ندارد

 بھ ً عمال،فاصلھ دارد"روی مددف" و "اچ کار" و "تونی کلیف"کھ با  حالی
گونھ کھ در عین حال خود را لنینیسم   ھمان،پردازدت آنھا میتکرار مھمال

 اپورتونیسم خالص و نابیست کھ خود را ملزم بھ دفاع ، آن استى علیھ؛داندمی
�Ϣδϴδ̯ έΎϣ�Ωέ�έΩ�Ϧ̰ ϴϟ�ϭ�ϪΘδϧΪϧ�ΖΑΎ՜�̵ ή̰ ϓ�̶ θϣ�ςΧ�̮ ϳ�ί ˰˰�ί �ϢδϴϨϴϨϟ�

 لنینیستی  ضدھاىدر این کتاب از تمامی دستھ. گیرد این خطوط الھام میىھمھ
در حزب بلشویک کھ تاریخ جنبش ضد کمونیستی بھ روشنی بر آنھا مھر بطالن 

Ζγ�ϩΩίˬϩΩΎϋ�ϯΖγ�ϪΘϓΎϳ�ϩϮϠΟ�Ϫϧϭέϭ�ϖϳΎϘΣ�̶ϣΎϤΗ�ϭ�ϩΪη�Ζϴ՝ϴΣ����ήϳί �έΩ
. پردازیمبھ بررسی این کتاب انحرافی می

 انحراف و شکست انقالب پرولتری ھاىزمینھ" اول این کتاب کھ ىمقالھ
 را قبول "رویزیونیسم خروشچفی" بھ نام اى پدیدهًاصوال. ام دارد ن"شوروی

 بھ عبارتی بین ،نداشتھ و مدعیست کھ خط فاصلی بین خروشچف و استالین
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 ١٨ و ١٧ ھاى با کنگره٢٢ و ٢٠ ىمارکسیسم و رویزیونیسم و تزھای کنگره
:نویسدوجود ندارد و می

ًیقا  حزب کمونیست شوروی دق٢٢ و ٢٠ ىتزھای کنگره» 

و ) ٣٠ ىدھھ (١٨ و ١٧ ىفرمولھ کردن نتایجی است کھ کنگره
ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی استالین بھ زبان دیگری آنھا را بیان 

)٧ص (« . کرده است

:شود کھ طور بیان می و دالیل این ادعا این

ًاوال یک شبھ یا یک روزه و در مقطع کوتاھی ممکن نبود » 

ϪΑ�̶ ̳ έΰΑ�ήϴϴϐΗ�ϦϴϨ̩�ΖδϴϧϮϤ̯�ΏΰΣ�ΩϮΧ�̮ ϴΘ̯ή̡ �ΎϴϧΎ՜�ϭ�Ϊϳ�ΩϮΟϭ�
 قبل از مرگ استالین و حتی قبل از جنگ ھا مدت،و حکومت شوروی

جھانی دوم انحراف و رویگردانی آنھا از مارکسیسم و مبانی 
 حکومت کارگری بھ آشکار نشان ھاىمارکسیسم و پرنسیب

)٧ص (« .دھدمی

 ساده بود کھ تازه با متون یئ باید تنھا یک روستاً واقعا،عجب دلیلی
 کھ ، و زرق و برق آن جنبش را خیره کردهھامارکسیستی آشنا شده و سطح پدیده

وار با ژست مخصوص را طوطی این دالیل را از ھوا بقاپد تا در ده خود آن
 برای دیگران تکرار کند کھ کودتا یک شبھ اتفاق ،کسانی کھ از شھر خبر آورده

 و اشکاالت نیز روند طوالنی داشتھ و یکباره پدید افتد و یا انحرافاتنمی
 این ھاىتوان پرده بھ سادگی می،تر بھ مسئلھاما با دید عمیق!!! یند و کذاآنمی

آری ما نیز قبول داریم کھ . نادانی را کنار زده و حقایق واقعی را یافت
 ىھپروس. وجود نیامد و رویزیونیسم نیز یک شبھ حاکم نشدھ خروشچف یکباره ب

تبدیل حزب کمونیست شوروی بھ حزب رویزیونیستی شوروی با مرگ استالین 
بھ مشی ) ١٩٦٢( حزب کمونیست شوروی ٢٢ ىآغاز شد و در کنگره) ١٩٥٣(

 زیادی از رھبران حزبی از ىمسلط حزب تبدیل گردید و در این مدت نیز عده
.  شدنددار حزبی نیز برکنار مرکزی تا کادرھای ورزیده و مسئولیتىکمیتھ

 درصد ٧٠،، ٢٢ىو کنگره) ١٩٥٦( بیستم ى در کنگره،مطابق آمار موجود
) ١٩٥٢( زمان حیات استالین ى مرکزی منتخب آخرین کنگرهىاعضای کمیتھ

 مرکزی کھ ىطور نصف اعضای کمیتھ از حزب اخراج یا کشتھ شدند و ھمین
 ٤٥.  برکنار شدند٢٢ ى در کنگره؛ بیستم انتخاب شدندى در کنگره١٩٥٦در 

 ھاى حزبی ناحیھھاى مرکزی جمھورھای متفق و کمیتھىدرصد اعضای کمیتھ
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 تغییر اى حزبی شھری و ناحیھھاى درصد اعضای کمیتھ٤٠مرزی و ایالتی و 
ی در ئبا کودتا......  برژنف و ــویان ک میــلف ُ سوســگروه خروشچف . یافتند

 بروخین ــین ن بولگاــوف  وروشیلــ مالنکف ــ کاگانویچ ــ مولوتف ،دفتر سیاسی
 در سال ، بودند٢٠ى و دیگرانی را کھ مخالف کنگرهــ شپیلف ــ سابوروف ــ

طول  آیا این ھمھ تغییرات در.  حزب برکنار کردندىئت رئیسھی از ھ١٩٥٧
را بھ منجالب   سال کافی نبود تا کمر حزب بلشویک را شکانده و آن٩زمان 

 در این قبیل موارد طول زمان مالک قضاوت ًو آیا اصوال! رویزیونیسم بکشاند؟
! کند؟ی کھ حزب از آن دفاع میئھااست یا ماھیت تئوری

 مالک سنجش است و اگر بپذیریم کھ احزاب توسط ،اگر ماھیت تئوری
شوند و اگر در رھبری سیاست بر اساس تبعیت اقلیت رھبران خود ھدایت می
̶ ϣ�ϦϴϴόΗ�Ζϳή՝̯�ί  امکان ندارد کھ در برخورد بھ گردد در این صورت مگر

ϩΪϳΪ̡ �̮ ϳϯϩΪϴ̪ϴ̡�ˬ�ϞϳΪΒΗ�Ζϳή՝̯�ϪΑ�ΖϴϠϗ�Ϧϳ�ί Ύγ�ΖηϮϧήγ�ϭ�̶ΗΎϴΣ�ϭ�ϢϬϣ�
ΪˮϫΩ�ΖϴϫΎϣ�ήϴϴϐΗ�ΏΰΣ�ϩΎ̴ϧ�ϭ�ΪγήΑ�ςϠϏ�̵ ήψϧ�ϪΑ�Ζϳή՝̯�Ύϳ�ϭ�ΩϮη���ή̴ ϣ

 بر ضد جنگ امپریالیستی نظر نداشت و ً بال متفقاىانترناسیونال دو در کنگره
 ١٩١٤کھ درست دوسال بعد یعنی در سال  حال آن. در موضع مارکسیسم نبود

 ى خیانت افتاد و لنین نیز در بیانیھىورطھھ  ب،وقتی کھ از جنگ دفاع نمود
لملل الملل دوم از ھم پاشیده و خواستار بیناھمان سال خود اعالم نمود کھ بین
 دفاع ىواسطھھ ترین مارکسیسم آن عصر بجدیدی گردید و کائوتسکی بزرگ

�̲ ϨΟ�ί ΩΩ�ΖγΩ�ί �έ�ΩϮΧ�Ζϴ՝ϴΣ�ϡΎϤΗ�
 آن در شوروی امری تصادفی نبود بلکھ ىظھور خروشچف و دار و دستھ

 ىطور کھ لنین درباره  اقتصادی آن ھمانىمحصول اجتماعی است کھ پایھ
 است و در کشور " جنبش کارگری"یئقشر باال"بروز رویزونیسم گفتھ است 

و روشنفکر و با وجود اختالف سوسیالیستی با وجود طبقات کارگر و دھقان 
 کمونیسم ھمواره امکان احیای چنین ىتا قبل از مرحلھ.... زندگی مادی اھالی و 
 حزب کمونیست شوروی کھ ىدر گزارش آخرین کنگره. محصولی وجود دارد

حتی تظاھر انحطاط معنوی و ) ١٩٥٢کنگره سال (استالین در آن شرکت داشت 
: حزب گوشزد گردید و گفتھ شد کھھاىپوسیدگی در یک سلسلھ از سازمان

 را بھ ھا حزبی، این سازمانھاىبرخی از رھبران سازمان» 
خانواده و کسان خود تبدیل کرده و منافع گروھی خود را مافوق منافع 

"«. نداحزبی و دوستی قرار داده

اری جھانی کھ ھمھ د سرمایھى سوسیالیستی و تحت محاصرهىدر جامعھ
 بر مبنای اختالفات ،دھند تمایالت بورژوازی را اشاعھ  میروزه زھر افکار و
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 بھ کارگران ھاھنوز دھقانان تعاونی( اختالف حقوق و درآمدھا ،موجود جامعھ
ھا نیز یکسان نیست ددستمز. ا کارگران اختالف درآمد دارندیدولتی تبدیل نشده و 

 ،"یردگمزد می" کارش ىھر کس بھ اندازه"و بر اساس شعار سوسیالیستی 
 پیدایش و رشد ىزمینھ...... و ) اختالف شھر و ده و کار یدی و فکری

رویزیونیسم ناگزیر بوده و لذا ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا برای جلوگیری آن 
اھمیت بسزائی خواھد داشت و پیروزی رویزیونیسم را نیز باید در حزب 

. لین دانست غفلت از دیکتاتوری پرولتاریا پس از درگذشت استا،بلشویک
 پلھ قدرت را ، پلھ، او طی روندی طوالنی و پیچیدهھاىو دستھ خروشچف و دار

دست ھ ی با تودهدموکراسی )٣. ص (ی پیشیندر اتحاد شوروی و کشورھا
ویان بھ از میان برداشتن یک کپس از درگذشت استالین خروشچف و می. گرفتند

 "گروه ضد حزبی"ا  مرکزی حزب کھ آنھا رىبھ یک اعضای پرزیدیوم کمیتھ
 سپس مالنکوف کھ پس از ،ابتدا بریا را اعدام کردند.  پرداختند،خواندندمی

ًانین را موقتاگولباستالین بھ دبیر کلی حزب انتخاب شده بود را لگدی زده و 

 ٣بھ موازات این اقدامات . جانشین او کردند و بعد از آن نوبت بھ مولوتف رسید
طور مرموزی از بین ھ ھانی جنبش کمونیستی را بترین رھبران جتن از بزرگ

 دبیر اول حزب چکسلواکی در مراسم تدفین استالین "گوتوالد"گفتھ شد کھ . بردند
 دبیر اول حزب کمونیست لھستان "پیھ روت". سرماخورد و زندگی را وداع کرد

طور مرموزی در روسیھ ھ و نیز دیمیتریوف دبیر اول حزب بلغارستان نیز ب
.نددرگذشت

 جانشین او "ولکوجرونکوف" ،در بلغارستان پس از درگذشت دیمیتریوف
 کنار گذاشتھ شد و ھایستنشد کھ او نیز بدون سرو صدای زیادی توسط رویزیو

ی خروشچف تبدیل ھا جانشین او شد کھ بھ مجری سیاست"تئودورژیوکوف"
.گردید

ن  عنصری فرصت طلب و بدو"گوتوالد"در چکسلواکی پس از درگذشت 
�ϡΎϧ�ϪΑ�ΕΎΒ՜�̶ ϧϮΗϭϮϧ��ϞϳΪΒΗ�ϒ̪ ηϭήΧ�ΖγΩ�Ζϟ�ϪΑ�Ϫ̯�Ϊη�ΏΰΣ�ϝϭ�ήϴΑΩ�

.گردید
 این پیر انقالبی و رفیق استالین در رھبری "پیک"کھ  در آلمان تا ھنگامی

کھ فلج شد و تنھا مقام افتخاری   اما پس از آن، اوضاع خوب بود،حزب بود
 "یاران" و " دلگروتھ" و "اولبریخت"ریاست حزب را داشت بھ جای او 

. اوضاع فرق کرد،دست گرفتندھ رھبری را ب
 این کمونیست قدیمی و از یاران با "راکوزوی"کھ  در مجارستان تا ھنگامی

 توفیق نداشتند اما با پافشاری ھا رویزیونیست،وفای استالین در رھبری بود
 راکوزی بھ اجبار از حزب برکنار شد و جریان ضد حزبی بھ ،خروشچف

 بھ "ژه رو"پس از .  کنترل حزب را بھ دست گرفتند"فارکاس"ری سردمدا
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او بنا بھ سفارش .  دبیر اول حزب شد"کادار"توصیھ و توجھات خروشچف 
̵ ϭέϮη�̶ ̯ ΎϧήϤϳ�ϩΩή̯ �Ωί �ϥΪϧί �ί �έ�ϦΎΧ�ˬϩΩΎϋ�ϭ�ί �ϯ�ϭ�ϩΩϮϤϧ�Ζϴ՝ϴΣ�

.وی را در رھبری حزب قرار داد
 کھ از ھمرزمان نزدیک استالین "پیھ روت"در لھستان نیز بعد از درگذشت 

 خروشچف ى ارتجاعی و خائن کھ او نیز با توصیھ"کومولکای"در کمینترن بود 
.شوداز زندان آزاد شده بود بھ دبیر اولی حزب انتخاب می

 تولیاتی و احزاب اروپایی نیز از آنجا کھ ،پس از درگذشت استالین
ی و سیاسی خود بشمار خروشچف و اطرافیانش را ھم پیمانان ایدئولوژیک

 ،ھایستو با پذیرفتن مشی اپورتونیستی خروشچف نسبت بھ تیت،نددورآمی
 ھاى دیدگاه، آشکارتراى بورژوازی و دیگران بھ گونھ،ھاکراتوسوسیال دم

 پیش با برداشتی غلط از ھاچھ آنھا از زمان. رویزیونیستی خود را ابراز داشتند
 واحد و اتخاذ مشی ى جبھھىھ ھفتم کمینترن در مسئلىرھنمود کنگره

 این آمادگی ، پس از جنگھاىسازشکارانھ در قبال احزاب بورژوازی و دولت
. را داشتند تا مشی رویزیونیستی را پذیرا گردند

آیا با این وجود . یماییرات را بیان کردهغ کوتاه از این تاىما تنھا شمھ
کند یک دعا میا) حزب کمونیست ایران(طور کھ  رویزیونیسم خروشچفی آن

!شبھ بود؟
ϪϤϫϯϮ̳ �ΕΎϣΎϬΗ�Ϧϳ�Ϧϣ�ήϬυ�Ϫ̯�̶�ΕΎΒ՜�ϪΑ�̶ ΘΟΎΣ�ϭ�Ζγ�β Ϥθϟ

کھ ما تا کنون دلیلی از نویسنده و یا جریان موسوم بھ  حال آن. نیست
 استدالالت طرفداران استالین روشن "بی پایھ بودن"یم تا اندیده) ".ا.ک.ح"(

 نیست و تروتسکیست و نظائر آنھاشود مگر آن کھ آنھا از نویسندگان رویزیو
 ىند بھ اضافھا آنھا مدد گرفتھھاى کھ در کتابشان از نوشتھئیھاھمان(

و یا )  شورویىھالمعارف بزرگ رویزیونیستاةلمعارف بریتانیکا و دائراةدائر
 ضد استالینی نظیر وحدت کمونیستی و ى مارکسیست شدهھاىاز جبھھ ملی

:توان مدعی شد کھال چطور می وا،دیگران کسب معرفت کرده باشند

 بلکھ سایر کشورھا ، ایرانی نھ تنھا ایرانھاىبرای کمونیست» 
نیز تا حدود زیادی بی پایھ بودن این استدالالت و غیر مارکسیستی 

کھ انحرافات شوروی را بھ بعد از مرگ استالین (بودن این توضیح 
)٣ص . («. آشکار است) دھند ــ توفاننسبت می

تا آنجا کھ بھ خاطر داریم کومولھ قبل از قبول سمومات فکری اتحاد البتھ 
دانستند و در  نھ تنھا خود را مدافع استالین بلکھ مدافع مائو نیز می،مبارزان
 جمالت مائو را نیز زینت بخش ، شھادت رھبر خود فواد سلطانیىاطالعیھ
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کرد  سکوت میحتی تا ھمین اواخر در مورد استالین.  خود کرده بودىاطالعیھ
 کھ تشکیل دادند نیز چیزی دال بر ضدیت با استالین اىو از اسناد اولین کنگره

البتھ یا .  رویزیونیسم خروشچف موضع داشتندىکھ علیھ  حال آن،بیرون نیامد
 صعود کردند و یا از " انقالبیھاىکمونیست"آنھا یکی دو سال اخیر بھ موضع 

خوردند و اما نان را بھ نرخ روز می.  بودند ضد استالینیھاىابتدا دارای اندیشھ
زدند تا ھواداران و جوانانی کھ بھ استالین و یک دوره از تاریخ تاکتیک می

 آھستھ آنھا را ، آھستھ، مھری بدل داشتند از آنھا نرمند تا بعد،جنبش کمونیستی
 ضد لنینی خود را ھاىگونھ کھ امروزه اندیشھ  ھمان،بھ مواضع خود بکشانند

طبیعی است در . را علم کنند  آن، مساعدً تا در شرایط احیانا،کنندھان میپن
ترین مدھای روشنفکران امروزیست  کھ انتقاد بھ استالین یکی از شایعاىدوره

 بتوان "ک غربدموکراتی ھاىآزادی"در نظر اول مشکل است در مقابل 
امی ابعاد آن بھ  یا دیکتاتوری پرولتاریا را در تم"نشی استالینَدیکتاتوری م"

 روی ى"تکان دھنده"عنوان لنینیسم و سوسیالیسم تبلیغ نمود و مفتون استنادات 
 درون حزبی آن ھاى اجباری و تصفیھھاى سولژنیتسین از وقایع اردوگاه،مددف

معتقد ) ا. "ک". ح. (گیرد بھره می). ا"ک". ح( از این اوضاع ،دوران نشد
:است کھ

فرمولھ ًدقیقا  کمونیست شوروی ٢٢  و٢٠ ىتزھای کنگره....» 
«..... بیان کرده است ....... ١٨ و ١٧ ىکردن نتایجی است کھ کنگره

آیا این ادعا با حقایق تاریخی انطباق دارد یا آنھا اتھاماتی بیشرمانھ برای 
!مخدوش کردن حد فاصل لنینیسم با رویزیونیسم است؟

 و ٢٠ ىرویزیونیستی کنگرهتوان نشان داد کھ تمامی تزھای بھ روشنی می
 نیست بلکھ ٣٠ ىدھھى ھا متخذه از آن نھ تنھا ھمان سیاستھاى و سیاست٢٢

 ایدئولوژیکی ــ فلسفی ــ اقتصادی و حتی فرھنگی ھاىدر تمامی زمینھ
تز مشھور . ًکامال متضاد و متفاوت با آن است....)  مذھب و ،ھنر،موسیقی(

 ىمسابقھ" ــ "ھمزیستی مسالمت آمیز" ــ "گذار مسالمت آمیز"رویزیونیستی 
 ــ تز ارزیابی جدید از تضادھای اساسی جھان  ــ"اقتصادی دو سیستم اجتماعی

 کھ تمامی این ی تئوری دیکتاتوری ھمھ خلقىنفی دیکتاتوری پرولتاریا و ارائھ
لمللی کمونیستی از اانحرافات بھ عنوان اصول نوین استراتژی جھانی جنبش بین

 و ١٩٥٧ ھاى سالى و جلسات مشاوره٢٢ و ٢٠ ىو کنگرهجانب خروشچف 
اری در شوروی و سایر د مسکو بیان گردید و متعاقب آن احیاء سرمایھ١٩٦٠

 تولید بر اساس سود و قانون ارزش ھاىتغییر سازمان کشورھای سوسیالیستی و
البد از اقدامات استالین بوده و یا چنانچھ از جانب خروشچف ... اری و دسرمایھ
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 حاکم بر شوروی بیان گردید آن اھمیت عظیمی را نداشت کھ ھاىترویزیونیسو 
بتوان بھ لحاظ کیفی این دوره از تاریخ حزب بلشویک را از یکدیگر تفکیک 

قول آقای حکمت ھ ولیکن اگر ب!  چھ اختالف بی مقدار و کم اھمیتیًواقعا. نمود
):ا. "ک" ــیکی از رھبران ح (

ًدی روسیھ را بدون این کھ بدوا روشن  اقتصاىکسی کھ توسعھ» 

 ،زند تحت عنوان سوسیالیسم جا می،کند کھ چرا سوسیالیستی است
)٣٩ص (« . بورژوا است

اما آنھمھ خیانت عملی بھ سوسیالیسم و تحمیل انشعاب در احزاب برادر و 
آنقدر کم اھمیت .....  کارگر جھانی و ىپایمال کردن دستاوردھای با شکوه طبقھ

 و ٢٠کار برد و کنگره ھ  را در مورد آن بً"دقیقا" ىتوان کلمھ کھ حتی میاست
! یکی بھ حساب آوردً"دقیقا"،١٨ و ١٧ را با کنگره ھای ٢٢

تر شدن موضوع اختالف و انحرافات صریح احزاب برای روشن
لمللی مبنی بر تحوالت درونی جنبش ارویزیونیسم و محافل ارتجاعی بین

.کنیم موضوع اختالف را قدری باز می٢٢ و ٢٠ ىرهکمونیستی پس از کنگ
 حزب کمونیست شوروی بھ ٢٠ ىخروشچف طی گزارش خود بھ کنگره

 در اوضاع جھان ھمراه با توصیف راه انقالب "تغییرات اساسی" بروز ىبھانھ
گذار مسالمت " تئوری ،اکتبر کھ در زمان خود یگانھ راه صحیح بوده است

 گذار از ،آمیز و کسب قدرت از طریق پارلمان یا انقالب مسالمت "آمیز
. اری بھ سوسیالیسم را بدون انقالب و دیکتاتوری پرولتاریا مطرح نموددسرمایھ

 در ١٩٦١ ژانویھ ٦خروشچف در ادامھ و گسترش این تئوری در سخنرانی 
 ، حزبی و فرھنگستان علوم شورویى مدرسھ، حزبیھاى سازمانىسھلج

Ϫ̯�ΩϮη���ϥΎ̳έ�̮بیشرمانھ مدعی می ϳ�ϪΑ�ϥ�ϞϳΪΒΗ�ϭ�β ϠΠϣ�έΩ�Ζϳή՝̯�ί ήΣ
 با موجودیت یک جنبش نیرومند انقالبی در داخل کشور و بھ اىقدرت توده

معنی در ھم شکستن ماشین نظامی و بوروکراسی بورژوازی و تشکیل دولت 
" در شکل پارلمانی استاىپرولتری نوین توده

 ژانویھ ٧ پروادا در ىھ سر مقال، این خزعبالت رویزونیستیىدر ادامھ
:نویسد مخالف مشی رویزیونیستی میىھا لنینیستــ مارکسیست ى علیھ١٩٦٣

 ىً کھ عمال بھ دست آوردن قدرت را توسط طبقھھادگماتیست» 
کنند در حقیقت زندگی را جاندار کارگر از راه مسالمت آمیز نفی می

«. بینندنمی
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در مقابل این تئوری انحرافی  ًبسیاری از احزاب انقالبی اگر چھ بدوا
 رفتھ در مقابل فشارھای مسکو تسلیم شدند و با ھایستادند اما اغلب آنھا رفت

 لنینیسم و ــ وفادار بھ مارکسیسم ھاى کمونیستى عناصر راست و تصفیھىغلبھ
قبول تزھای خروشچف و روی برگرداندن از آموزش انقالبی لنین بھ احزاب 

 یکی از رھبران حزب "والدک روشھ". تبدیل شدندلگالیسم و پارلمانتاریسم 
:نویسدلملل در این باره میا رویزیونیستی مسائل بینىفرانسھ در نشریھ

 گذار از ى اساسی دیگر عبارتست از مسئلھىمسئلھ» 
 ىدر این مسئلھ نیز تز کمونیستی درباره. اری بھ سوسیالیسمدسرمایھ

 این کھ گذار بھ ىباره گذار بھ سوسیالیسم و نیز درھاىتنوع راه
 ،تواند از راه مسالمت آمیز انجام گیردسوسیالیسم در شرایط معین می
 بھ یکدیگر را بھ ھا و سوسیالیستھاامر نزدیک کردن کمونیست

 را کھ اىاین تز بطالن دروغ کھنھ. میزان زیادی تسھیل بخشیده است
ھا از  حاکی از این کھ گویا آن،ندا شایع ساختھھا کمونیستىدرباره

 ھستند  بھ "طرفدار اقلیت فعال و محرک اعمال قھر"نظر اصولی 
̶ ϣ�ΕϮΒ՜زحمتکش دورنمای ھاىاین تز در برابر سوسیالیست. رساند 

« . آورد پدید میھاتری بھ سوی سوسیالیسم بھ اتفاق کمونیستروشن
)٣٠ ــ ص ١٣٤٣ سال ٤لمللی شماره امسائل بین(

برخی نقطھ نظرات انحرافی در احزابی نظیر توان منکر البتھ در اینجا نمی
 " متحدىجبھھ"این نظرات در جریان . حزب کمونیست فرانسھ و ایتالیا شد

 کوتاه از حیات جنبش کارگری مطرح گردید و ى فاشیسم کھ برای دورهىعلیھ
ولیکن .  درک غلط از آن شکل گرفتى بھ واسطھ،بھ موقع خود نیز درست بود

 معنوی او بر جنبش جھانی ى آتوریتھى بھ واسطھدر زمان حیات استالین
 بیستم و بیست و دوم ىاما تزھای کنگره. کمونیستی امکان بروز و رشد نداشت

:خود معتقدند کھا ھرویزیونیست.  رشد این انحرافات گردیدىبھترین زمینھ

 حزب کمونیست اتحاد شوروی راجع بھ افزایش امکان ىکنگره» 
ب سوسیالیستی در دوران ما نتیجھ گیری عام تکامل مسالمت آمیز انقال

 مشخص یک ىاین نتیجھ گیری انعکاسی است از تجربھ. کرده است
ًسلسلھ از احزاب کمونیست کھ قبال ضرورت مبارزه در راه استفاده از 

امکانات جدید تکامل مسالمت آمیز انقالب در کشورھای خود اعتقاد 
 جھانی ىجلسات مشاوره در ھااین نتیجھ گیری. حاصل کرده بودند
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  مورد پشتیبانی قرار گرفت١٩٦٠ و ١٩٥٧اى ھدر سالا ھکمونیست
)١٩٦٤ ،٣لمللی شماره ا بینىنشریھ(« . و تکمیل شد

 کھ توسط کائوتسکی و اىلنین در رد چنین نظرات مشابھ خیانت کارانھ
: نوشت،شدکرات تبلیغ میواحزاب سوسیال دم

توانند باور کنند کھ در اول فقط اشخاص رذل و یا احمق می» 
 انتخاباتی کھ در تحت فشار ىبایست بھ وسیلھپرولتاریا می

�ΩϮηˬ�ϪΑ�έ�Ζϳή՝̯بورژوازی و زیر یوغ بردگی مزدوری اجراء می
این اوج سفاھت و یا . دست آورد و بعد قدرت دولتی را بھ دست گیرد

 ىنھاین بدان معنی است کھ انتخابات با حفظ نظام کھ. شیادی است
 طبقاتی و انقالب ىاجتماعی و زیر قدرت دولتی کھنھ جانشین مبارزه

) ایتالیاھاىلنین ــ درود بھ کمونیست(«  . گردد

 احزاب پرولتری از نقطھ ،اری بھ سوسیالیسمد گذار از سرمایھىدر مسئلھ
 لنینیسم حرکت کرده و ــ طبقاتی بر اساس آموزش مارکسیسم ىنظر مبارزه

ΪϨγΎϨη���ϩΩϮϤϧ�ΖΑΎ՜�Εή̯ نمیراھی جز انقالب �ϪΑ�ϥΎϬΟ�ΕΎΑϼϘϧ�ΕΎϴΑήΠΗ
است کھ طبقات حاکمھ با طیب خاطر از حکومت دست نخواھند کشید و اگر 

را بھ مشی  توان آن نمی،ی قدرت اتفاق افتدئحتی یک مورد از این جابجا
لمللی کمونیستی اژی جنبش بینتعمومی جنبش کمونیستی و اصل نوین استرا

 ھمسان بوده و ھیچ ھاکراتواین مشی با اصول سوسیال دم. دتبدیل نمو
 تضادھای آنتاگونیستی است کھ حل ،تضاد کار و سرمایھ. مرزبندی با آن ندارد

آن تنھا از طریق نابودی یکی از قطبین تضاد و در اینجا نابودی بورژوازی 
.میسر است

د و توان با یکدیگر آشتی دااین دو قطب را تحت ھیچ شرایطی نمی
این تضاد با انقالب پرولتری و استقرار . آنتاگونیسم بین آنھا را رفع نمود

 ،انقالب. اری در مقیاس جھانی قابل حل استدسوسیالیسم و نابودی سرمایھ
 ى وظیفھ دارند کھ پرولتاریا و تودهھاقانون عینی تکامل جوامع است و کمونیست

�ϩί έΎΒϣ�Ρϭέ�ΎΑ�έ�ϥΎ̳ΪϧϮη�έΎϤ՝Θγ�ϭ�ϥΎθ̰ ΘϤΣίϪϧΎϳϮΟϯ�̶ Θδϴδ̯ έΎϣ�˰˰�
آموزش و . ی آماده نمایندئلنینیستی تربیت کرده و آنھا را برای یک پیکار نھا

. یستن یکسان ھااعتقادات استالین در این باره بھ ھیچ وجھ با رویزیونیست
:دھد کھباره آموزش می استالین دراین
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انقالب قھر آمیز شرط الزم و اجتناب ناپذیر برای گذار تمام » 
گرایش (« .  سرمایھ بھ سوسیالیسم استىلطھُکشورھای تحت س

)سوسیال دموکراتیک در حزب ما

:گویدو در مورد راه مسالمت آمیز انقالب می

 اعتقاد بھ انجام چنین انقالبی از راه ،توانواضح است کھ نمی» 
مسالمت آمیز در چارچوب دموکراسی بورژوازی کھ منطبق با 

 بھ معنی از دست دادن ادراک و یا کم کردن  بورژوازی استىُسلطھ
مفاھیم عادی بشری و یا بھ معنی روی برتافتن از انقالب پرولتری بھ 

 کلیات ، مسائل لنینیسمىدرباره(« . طرزی آشکار و بیشرمانھ است
).٨استالین ــ جلد 

! آیا شرم آور نیست کھ استالین و خروشچف را یکی دانست؟،حال

* * * * * * * * *

 جنگ و صلحىھمزیستی مسالمت آمیز و مسئلھ

خروشچف اصل صحیح لنینی ھمزیستی مسالمت آمیز بین کشورھای دارای 
بی و لرا بھ سیاست تسلیم ط  اجتماعی گوناگون را تحریف کرده و آنھاىنظام

 بر سر تقسیم جھان بھ "صلح طلب"ا امپریالیسم بآرایش امپریالیسم مبدل نموده و 
ΗΖδθϧ�̶ΗΎΒ�ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�έ�ΰϴϣ�ΖϤϟΎδϣ�̶ΘδϳΰϤϫ�ϒ̪ ηϭήΧ�ϯ���̶Ϡλ �̶θϣ�ςΧ

خط مشی استراتژی تمام دوران گذار بھ سوسیالیسم در " و "سیاست خارجی
ی ئ آمریکاىھفتھ نامھ). ١٩٦٣ دسامبر ٦پراودا ( اعالن نمود "مقیاس جھانی

 این سیاست خروشچف را کھ بھ انشعاب جنبش کمونیستی منجر گردید ،"ننیش"
:نویسدانھ در خدمت غرب ارزیابی کرده و میصادق

دیگر روشن شده است کھ آرزوی خروشچف برای تخفیف » 
تشنج در بھبود مناسبات با غرب بسیار صادقانھ است و او حتی آماده 

 جنبش کمونیستی را بھ خطر نفاق ،است برای نیل بھ این ھدف
)١٩٦٣ فوریھ ٩(« . بیاندازد
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 سوسیالیستی بھ یک ابر ىان و تبدیل روسیھی بر جھئخروشچف برای آقا
:گویدقدرت امپریالیستی می

 مبارزه بھ خاطر صلح و امنیت ىما امیدواریم در زمینھ» 
 اقتصادی و فرھنگی با ھاى کشورھای مختلف و در رشتھھاىخلق

«. آمریکا دوستانھ ھمکاری کنیم

س سیاست  اسا" مسائل جھانھمکاری اتحاد شوروی و آمریکا در حل "و 
 ھاىبرای کسی کھ عوام فریبی حل مسائل جھان نیز. گرددشوروی اعالم می

شوروی را باور ندارد چیزی جز سرکوب و یا وابستھ کردن جنبش 
 ىمبارزه.  و انحراف مبارزات پرولتاریای جھان نیستھا خلقىآزادیخواھانھ

افق با  سوسیالیسم برای توھاىطبقاتی و انترناسیونالیسم پرولتری و ایده
شود و برای نیل بھ این غدارترین کشور امپریالیستی جھان بیشرمانھ فدا می

 سوم ىمرحلھ"تئوری (شود  جدیدی خلق میھاى تئوری،مقصود
 کھ بر طبق این تئوری گویا امپریالیسم دیگر جنگ طلب نیست و) "اریدسرمایھ

:گردداعالن می

حس کردم کھ من در ھنگام مذاکرات با رئیس جمھور آمریکا » 
 مطبوعاتی ىاز مصاحبھ(« .  تأمین صلح استىاو مانند ما در اندیشھ

).١٩٥٩ سپتامبر ٢٧خروشچف 

:گویدو طی سخنرانی دیگری در میان زحمتکشان شوروی می

 ، در برابر خلق خویش،من از این تریبون عالی در برابر مردم» 
یزنھاور در  آ،در برابر حزب  و دولت باید بگویم کھ رئیس جمھور

 اى خردمندی دولتمندانھ،لمللیاارزیابی اوضاع و احوال معاصر بین
او بھ عنوان مردی کھ از اعتماد . مردانگی و اراده نشان داد. نشان داد

 علیرغم شرایط بغرنج آمریکا، ،کامل خلق خود برخوردار است
ر ما قد. پیشنھاد کرد کھ بین سران دو کشور ما دید و بازدید بھ عمل آید
 «. دانیماین ابتکار مھم را کھ در جھت تحکیم امر صلح است می

)٢٨/٩/٥٩مسکو (

 "بھترین دوست غرب در مسکو" خروشچف را ،جارچیان بورژوازی
:دانستھ و بر این اعتقاد بودند کھ) ١٩٦٣ مارس ٩مجلھ ھفتگی تایمز (



١٨

�©Ωί �ϥΎϬΟ�̵ ήΑˬϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϒ̪ ηϭήΧ�ϖϴϓέ�ϯ�ΖδΨϧ�ϦϳήΘϬΑ�
ًوی دقیقا بھ ھمزیستی مسالمت آمیز . رود بھ شمار میھاوزیر روس

)١٩٦٣ آوریل ١٨تایمز انگلیسی («  .اعتقاد دارد

صلح و   خروشچف از"دفاع" چرا کھ روش ، طبیعی بودھااین پشتیبانی
مین صلح واقعی و دفاع از آرمان پرولتاریا نبود أھمزیستی مسالمت آمیز راه ت

موزد کھ تنھا راه آ لنینیسم میــارکسیسم م. بلکھ راه ھمکاری و سازش بود
 طبقاتی بھ منظور انقالب و ى و تشدید مبارزهھا بسیج توده،جلوگیری از جنگ

:قول استالینھ ب. نابودی امپریالیسم است

. برای امکان ناپذیر کردن جنگ باید امپریالیسم را نابود ساخت» 
).١٩٥٢ی مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شورو(« 

سیاست خروشچف از آنجا کھ سیاستی سازشکارانھ نھ برای تسلط و تقسیم 
 جنگ جدیدی ى خود نطفھ،باشدجھان بوده و در خدمت ابقاء امپریالیسم می

لطھ بر ُ تسلیحاتی دو ابرقدرت برای سىاوضاع کنونی جھان و مسابقھ. است
کھ امپریالیسم وجود  میتا مادا. ید این نظر استؤجھان و کسب امتیازات بیشتر م

. عینی جنگ نیز موجود استى زمینھ،دارد
 ژرف خود در تحلیلی از امپریالیسم بھ ھاىلنین بھ درستی و در اندیشھ

ϪΑΎ՝ϣϯϪϠΣήϣ�ϦϳήΗϻΎΑ�ϯϪϳΎϣήγ�ΪϪϧΎΒϠρ�̲ ϨΟ�ΖϴϫΎϣ�Ϧϳ�̵ έϯ�έ�ϢδϴϟΎϳή̢ ϣ�
ی کھ  بزرگ راه لنین علیرغم مھمالت بیشمارىافشا کرده است و ادامھ دھنده

 در ،دھند انتشار می١"پتسدام" و "یالتا" در مورد کنفرانس ھاضد مارکسیست
 ھمواره این اعتقاد را داشت کھ آنھا تنھا یک ھدف ھامورد پاسیفیسم امپریالیست

.دارند و آنھم تدارک جنگ است

: و یا

. باشد صلح میىبسیاری معتقدند پاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ» 
پاسیفیسم امپریالیسم تدارک جنگ و استتار این . استاین اندیشھ غلط 

ُآنھا تنھا یک ھدف دارند و آنھم فریب دادن مردم با حمالت پر »  ــ ١
 کلیات  «.صلح است تا بتوانند جنگ نوینی را تدارک ببینندى طمطراق درباره

٦آثار ــ جلد 
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بدون . باشد الفاظ ریاکارانھ در پیرامون صلح میىتدارک بھ وسیلھ
 تدارک ،ستھا ملل کھ آلت دست امپریالیستىاین پاسیفیسم و جامعھ

)١١کلیات ــ جلد (« جنگ در شرایط کنونی غیر ممکن است

کند کھ موضعی را بیان میکائوتسکی نیز در برخورد بھ جنگ ھمان 
کائوتسکی . س آن خروشچف بیان داشتھ استأبعدھا شاگردان او و در ر

:گفتمی

باشد و در حال حاضر آمریکا نیرومندترین کشور جھان می» 
 ملل و بھ اتفاق آن برای جلوگیری از جنگ ىاگر این کشور در جامعھ

ی مبدل  ملل را بھ سازمان مقاومت ناپذیرى جامعھ،اقدام کند
).سوسیالیسم و جنگ(« سازدمی

:افزایدسال قبل از بروز جنگ جھانی دوم می و ده

اگر اکنون کسی باز ھم خطرات جنگ امپریالیستی را تصویر » 
 ھاى آن وقت او بھ جای در نظر گرفتن عصر ما بر ھمان نسخھ،کند

 دفاع و حزب سوسیال ىمسئلھ(« سنتی متکی گردیده است 
).کراتودم

 کھ توسط چنین خائنینی در جنبش اىاستالین در رد چنین نظرات غافل کننده
:افت نوشتیکارگری اشاعھ می

تر از ھمھ این است کھ سوسیال دموکراسی در اینجا مھم» 
 کارگر ى پاسیفیسم امپریالیستی در میان طبقھىترین شایع کنندهبزرگ

 کارگر در ىبقھ سرمایھ داری در میان طى یعنی تکیھ گاه عمده،است
)١١کلیات جلد (« . باشدامر تدارک جنگ نوین و مداخلھ می

 لنینی را با تزھای رویزیونیستی ھاىحال مسخره است کھ کسی اندیشھ
. تزھای کائوتسکی است یکی بداندىخروشچف کھ نسخھ

ودولت دموکراسی ملیارید غیر سرمایھ"رشد"راه 
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ًنقالبیون جھان و خصوصا خروشچفی برای انحراف ااىھرویزونیست

 رشد "راه" ضد لنینی ھاى کشورھای تحت ستم با طرح تئوریھاىکمونیست
 کارگر ى کھ رھبری طبقھ" ملیدموکراسیتئوری دولت "اری و دھغیر سرمای

 راه ،را در انقالب نفی کرده و با اشکال جدید استعمار نوین ھمخوانی دارد
ویلوف تئوریسن ُالکساندر س. ندا تجویز کرده"انقالب و آزادی"جدیدی برای 

:نویسدمی لمللیا مسایل بینى در تشریح این راه در مجلھھامرتد رویزونیست

امکان عملی و واقعی انتخابات مستقل، راه تکامل » 
ϪϳΎϣήγήϴϏΪ�̶γΎϴγ�ϭ�̶ ϋΎϤΘΟ�ή՜Άϣ�Ϟ̰ η�ζ ϳΪϴ̡�ϭ�ϞϠϣ�̵ ήΑ�̵ έ

 دولت بنیاد طبقاتی... این تکامل یعنی دموکراسی ملی پدید آمد
دموکراتیک ملی و نیروھای اجتماعی و میھن پرست و مقدم بر ھمھ 

......  پیشھ وران و نیز بورژوازی ملی ھستند، دھقانان، کارگرىطبقھ
تواند حرکت خود را در راه رشد غیر بنابراین این جامعھ می

اری تحت رھبری  ھر یک از طبقات دموکراتیک آغاز دسرمایھ
)٦٣ ــ ١لمللی شماره ان مسائل بیىمجلھ(« .کند

 نھ تنھا سازش طبقاتی را موعظھ "اریدراه رشد غیر سرمایھ"تئوری 
 ىسپارد و بھ بھانھکند بلکھ وقیحانھ رھبری انقالب را نیز بھ بورژوازی میمی

 کھ اشکال قابل قبول از گذار بھ سوسیالیسم با "اى تودهھاىدموکراسی"پیروزی 
 ى طبقاتی را منحرف کرده و مبارزهىه مبارز، کارگر استىرھبری طبقھ

 کارگر را بھ ى حزبی طبقھھاى و مبارزه برای درخواست"ضد منوپولیستی"
 ، اجتماعی دیکتاتوری پرولتاریا کھ در انقالب اکتبرىپایھ. نشاندجای آن می

اری د سال و با رشد سرمایھ٤٠شت ذ پس از گ،پرولتاریا و دھقانان تھیدست بود
تر و حادتر مطرح نماید بھ کار و سرمایھ را وسیعبایست تضاد کھ می

) در حقیقت دیکتاتوری بورژوازی( اجتماعی بورژوازی ىی با پایھادیکتاتوری
:نویسندمورد می در اینا ھرویزیونیست. گرددتبدیل می

 ، اجتماعی دیکتاتوری پرولتاریاى پایھ،بھ ھنگام انقالب اکتبر» 
ھیدست و سپس در عین حال با دھقانان  کارگر با دھقانان تىاتحاد طبقھ

 ضد منوپولیستی بھ خاطر ىولی اکنون در مبارزه. میانھ حال بود
 ،تأمین دموکراسی کھ با مبارزه در راه سوسیالیسم ارتباط محکم دارد

بھ . تری را بھ وجود آوردتوان سیستم اتحادھای طبقاتی وسیعمی
وای دیکتاتوری ھمین مفھوم است کھ ما از امکان تغییر در محت
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گوئیم و منظور ما دورنمائی است کھ ما برای گذار پرولتاریا سخن می
).١٩٦٣لمللی ــ اوت امسائل بین(« بھ سوسیالیسم در پیش داریم 

 ،سمی بزرگ لنینى این فرمولھ کننده، چگونھ با نظرات استالینھااین تئوری
تاریا را در انقالب  پرولىلطھُکھ تنھا س) بھ عنوان عصر انقالبات پرولتری(

 ،استالین! توان برابر دانست؟ می،داندپیش شرط پیروزی واقعی انقالب می
 دانستھ و در تشریح "لنینیسم را تئوری و تاکتیک پرولتاریا در عصر امپریالیسم"

:گویدی میئئت نمایندگی کارگران آمریکایآن برای اولین ھ

در . یا در انقالب است پرولتارىُ سلطھىمسئلھ) لنینیسم(ًرابعا » 
 تزاریسم و خواه در ى خواه در انقالب علیھاىھر نوع انقالب توده

«. ارید سرمایھىانقالب علیھ

 لنینی حزب پرولتری و ىچنین با دست کشیدن از ایده خروشچف ھم
 "یک حزب عموم خلقی"ک کھ منطبق بر خصوصیت دموکراتی متد ىارائھ
 طبقاتی در شوروی را اعالن ىمبارزه تغییر حزب پرولتری و پایان ،است

 طبقاتی در شوروی را اعالن داشت و بھ این ھاىسازمان"داشت و بھ این بھانھ 
 "صنعتی"را بھ شعبات  تغییر داده و آن" حزبی بر اصل تولیدھاىسازمان"بھانھ 

 این تز الغای دیکتاتوری را اعالن ىخروشچف با ارائھ. و کشاورزی تقسیم نمود
. ری حزب را داغان کرد و بھ لیبرالیسم در حزب میدان دادھوشیا. نمود

 دیکتاتوری و سازش با عناصر غیر پرولتری و غافل ىصرفنظر کردن از ایده
 بود کھ حزب اىترین ضربھ بزرگ،ماندن از سمومات اقشار و طبقات دیگر

:گویدلنین در مورد چنین برخوردی می. بلشویک را داغان نمود

تواند  نمی،اھد موجودیت خود را حفظ نمایدخوحزبی کھ می» 
 موجودیتش و بھ ھیچگونھ سازش با ىترین تردید در مسئلھبھ کوچک

لنین ــ چگونھ زاسولیچ (« .  راه بدھد،کسانی کھ در صدد دفن آنند
).بردانحالل طلبی را از بین می

دیکتاتوری پرولتاریا را "، اصطالح ٢٢ ىپس از کنگرها ھخروشچفیست
توانستند از ادبیات خویش حذف کردند تا از نقش و اھمیت نجا کھ میتا آ

.  خلق بکاھندھاىدیکتاتوری پرولتاریا در اذھان توده
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 ھادر اینجا این مسئلھ مطرح شد کھ چرا اکنون مارکسیست» 
برند؟ علت این امر  را کم بھ کار می"دیکتاتوری پرولتاریا"اصطالح 

ری پرولتاریا بھ عنوان یک مفھوم آنست کھ گرچھ اصطالح دیکتاتو
 در "دیکتاتوری"علمی و سیاسی بھ قوت خود باقی است ولی خود لفظ 

 ــمجلھ مسائل سوسیالیسم (« . ندارداىمیان مردم عادی جھان وجھھ
).٣شماره 

. ی جز ضدیت با دیکتاتوری پرولتاریا نیستزاین اظھارات چی
 طبقاتی ىرولتاریا و افکار مبارزه افکار دیکتاتوری پى در زمینھاھرویزیونیست

.  لنینیستی استالین را نفی کردندھاى فلسفھ نیز ایدهىدر جامعھ شوروی در زمینھ
:مورد نوشتند  رویزیونیستی در اینىفالسفھ

ترین قانون دیالکتیک را در دو جھت تحریف استالین مھم"
 ضدین را از یکدیگر ىاز یک طرف وحدت و مبارزه. کردمی

کرد و کرد و بھ طور یکجانبھ فقط روی مبارزه تکیھ میمیتفکیک 
گرفت و این عامل وحدت و ارتباط متقابل ضدین را نادیده می

برخورد ناشی از تئوری، بی پایھ و بسیار زیانبخش بود کھ در جریان 
الیسم بین نیروھای مولده و مناسبات تولیدی تطابق کامل برقرار یسوس

را بھ آرایشگری واقعیت و پرده پوشی این نظریھ کار . گرددمی
 سوسیالیستی منجر ىتضادھای واقعی موجود در جریان تکامل جامعھ

)١ ىلمللی شمارها مسائل بینىمجلھ(«. ساختمی

 او با انکار تضاد کار و سرمایھ و دیگر ھاىخروشچف و دار و دستھ
 تضادھای اساسی دوران امپریالیسم با طرح یک تضاد اساسی بھ عنوان

 رویزیونیستی و ابرقدرتی خود را ھاى تمامی سیاست، دوران،ترین تضاداصلی
 لنین برای دوران امپریالیستی پس ھاىاما استالین مطابق آموزش. نداتوجیھ کرده

اما .  تضاد اساسی برای جھان قائل بود٤ ،از پیروزی انقالب اکتبر
 تضادھای شمارش اسکوالستیک تعداد"انھ ذیرا مو  کھ آنھارویزیونیست

 را فرمولھ "تجلی کیفی نوینی از تضاد کار و سرمایھ" ،دانستند می"اساسی
 ــرومیانسف (.ندارا شاخص فرا رسیدن دوران نوین ارزیابی کرده کرده و آن

) تضادھای دوران کنونیىدرباره
 تضاد اردوگاه سوسیالیسم و امپریالیسم بھ ،ھاونیستیدر دوران نوین رویز

 بشری توصیف شده و ھر حرکت ىی برای تمام جامعھعنوان تضاد اساس
 انقالبی در رابطھ با این تضاد مورد ارزیابی قرار ھاى کارگر و تودهىطبقھ
 زحمتکشان ى کارگر و تودهىمطابق این نظر مصالح و منافع طبقھ. گیردمی
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کشورھای مختلف فدای منافع سوسیال امپریالیسم شوروی شده و توسط احزاب 
 ملل ستمدیده مجزا از ىگیرد و در مبارزهدر خدمت آن قرار میرویزیونیست 

سیستم ابر قدرتی شوروی و بدون اتکا و کمک آن قادر نیست استقالل و آزادی 
 برای دستیابی بھ این مقصود با نفی تضادھای اھرویزیونیست. کسب نماید

ان  نمایندگى مشاورهىطبقاتی و دیگر تضادھای اساسی این دوران در اطالعیھ
: اعالن داشتند کھ١٩٦٠احزاب کمونیستی و کارگری سال 

 تکامل ى جھت عمده و خصوصیات عمده،مضمون عمده» 
  سیستم جھانی سوسیالیستی و، بشری را در دوران معاصرىجامعھ

 امپریالیسم و بھ خاطر نوسازی ىکنند کھ علیھنیروھائی معین می
«. نداسوسیالیستی جامعھ در مبارزه

کنند کھ گویا استالین با ی از جریانات مخالف استالین ادعا میالبتھ برخ
 طبقاتی در ى مبارزه،اعالن استقرار سوسیالیسم در شوروی و محو طبقات

شوروی را نادیده انگاشتھ و بدین تریتب بھ ھوشیاری حزب صدمھ زده و بھ 
 اھ رویزیونیستىطور کھ فالسفھ این ادعا ھمان.  رشد دادىرویزیونیسم اجازه

 مرکزی حزب کمونیست ى کمیتھىنامھ. گویند از اساس نادرست استنیز می
 در ١٩٤٨ مرکزی حزب یوگسالوی در سال ىاتحاد جماھیر شوروی بھ کمیتھ

:این مورد صراحت دارد کھ

ھیچ کس طبیعت عمیق و اساسی تغییرات سوسیالیستی در » 
ر نخواھد شوروی را کھ بعد از انقالب اکتبر بھ وجود آمده را انکا

این موضوع حزب کمونیست شوروی را بھ این نتیجھ گیری . کرد
 کھ ،گردد طبقاتی در کشور ما تضعیف میىنکشانده کھ گویا مبارزه

."«. اری وجود ندارددگویا خطر تقویت عناصر سرمایھ

�ΖΑΎ՜�έ�ϕϮϓ�ϡΎϬΗ�ϥΩϮΑ�α Ύγ�̶Α�Ϫ̯�ΩέΩ�ΩϮΟϭ�̵ ή̴ ϳΩ�̭ έΪϣ�ϭ�ΩΎϨγ
. ح(کھ بررسی آن ما را از ھدف اصلی و افشای خزعبالت اما از آنجا . کندمی

. پردازیمکند بیش از این بدان نمیدور می) ا. "ک"
قادر بھ درک و تفکیک آن ) ا. "ک". ح(احکام رویزیونیستی خروشچف کھ 

باشد چیز جدیدی نبود و در گذشتھ نیز توسط انترناسیونال دو و از لنینیسم نمی
ی و سپس تیتو تکرار ئیزیونیست مشھور آمریکا رو"برائودر"سپس توسط 

:گوید می١٩٦٠ در سال "برائودر". گردید
�©�ϥ�̵ ΩΎΤϟ���ϝΎγ�έΩ�ΖδϴϧϮϤ̯�ΏΰΣ�ί �Ϧϣ�ΝήΧ�՛ϋΎΑ�Ϫ̯
،«.  اکنون از طرف خروشچف پذیرفتھ شده است، گردید١٩٤٥
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:او گفت کھ

 کھ اىًسیاست نوین خروشچف تقریبا لغت بھ لغت با خط مشی» 
بدین ترتیب گناه .  یکسان است،ل قبل از طرف من مطرح شد سا١٥

ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�˰˰�̶ Ϡόϓ�ϖϳΎϗΩ�έΩ�ϞϗΪΣ�˰˰�Ϧϣϯ�̶ϘϠΗ�ϦϳϮϧ�Ζόϳήη�ΐ ϫάϣ�
)استالین ــ چطور حزب کمونیست آمریکا را نابود کرد(« .شودمی

 ھاى اعتراف کرده است کھ ایدئولوژی او با ایدهًخروشچف نیز شخصا
 افشاء و از آن طرد ١٩٤٨یتو کھ توسط کمینترن  تىیستی و خائنانھنرویزیو

 ایدئولوژی واحدی ىوسیلھھ ب" تیتو ىو او با دار و دستھ.  یکی است،شده
طور کھ   و ھمان"شوند و یک تئوری واحدی راھنمای آنھاسترھبری می

 از تیتو ، بیستمى کنگرهى بی جھت نبود کھ پس از استالین و در آستانھ،گفتیم
ϩΩΎϋϯή̯ �Ζϴ՝ϴΣ�̶ ϣ�Ϯ̰ δϣ�έΩ�ϡΎϤΗ�Εΰϋ�ΎΑ�έ�ϭ�ϭ�ϩΩپذیرد.

احکام ) ا. "ک". ح(ونال چھار نیز بھتر از ی انترناساىھتروتسکیست
: اعالن داشتھ انداى طی اطالعیھ،رویزیونیستی خروشچف را درک کرده

ما باید منتقدانھ از خط مشی خروشچفی در مبارزه بر ضد » 
« تر پشتیبانی کنیم ھ تمایالت محافظھ کارانىروش استالین علیھ

)١٩٦١ مصوبھ دسامبر ىقطعنامھ(

. ح( قبل کھ ھاى خروشچف با کنگرهىاختالفات تزھای بیستمین کنگره
حدی آشکار بود کھ محافل امپریالیستی ھ  ب،داند یکی میًرا دقیقا آن) ا. "ک"

ا محافل ارتجاعی دولتی آمریک. پردازندرا دریافتھ و بھ دفاع آن می جھان نیز آن
:را  پی برده و آن،بھ لیبرالیسم آشکاری کھ بر حزب چیره یافتھ

 «.ی کھ با ھدفش وفق دارداسابقھیک پیشامد بی» 

:گوید وقت میىداالس وزیر امور خارجھ. نداتوصیف کرده

خواھم بگویم واقعیت آتی چنین است دورنمای آتی و حتی می» 
ابد و ناسیونالیسم ییکھ در سیاست کنونی زمامداران شوروی تحول م

).١٩٥٨ اکتبر ٢٨(« . شان خواھد چربیدآنھا بر انترناسیونالیسم
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« خواھیم تحول را در درون جھان شوروی تشویق کنیم ما می» 
)١٩٥٩ فوریھ ٨(

 آمریکا ى معاون وزیر امور خارجھ، خروشچفھاى خیانتىو در ادامھ
:گوید تلویزیونی خود میىطی مصاحبھ

 وزیر اتحاد شوروی، نیکیتا خروشچف بھ روش نخست» 
)١٩٦٢ اوت ١٨(« . سیاستمداران آمریکایی شباھت دارد

:نداچنین گفتھ آنھا ھم

�©ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϒ̪ ηϭήΧ�ϖϴϓέ�Ωί �ϥΎϬΟ�̵ ήΑϯ�ΖδΨϧ�ϦϳήΘϬΑ�
ًوی حقیقتا بھ ھمزیستی مسالمت آمیز . رود بھ شمار میھاوزیر روس

)١٩٦٣ آوریل ١٨تایمز  ("اعتماد دارد

 را کھ سیاست زمان را "رجل بزرگ" این ھاى سیاست،محافل امپریالیستی
ھ اری و سوسیالیسم بدعصر نوینی را در مناسبات بین سرمایھ" و "درک کرده

 ھاىداالس در یکی از سخنرانی. ندادرک کرده) ح ک ا(وجود آورد بھتر از 
:گوید کھخود می

ر بردن زور بھ تا کنون تمام کشورھای سوسیالیستی با بھ کا» 
گویند کھ اکنون صاحبان قدرت در شوروی می......... نداوجود آمده

ما این تکامل را ...... خواھند داشت از بھ کار بردن زور دست بر
.«. کنیم آن را تشویق میىگوئیم و توسعھخوش آمد می

یدی بر نظرات ئ خطوط رویزیونیسم را تا٤ انترناسیونال یھاتسکیستوتر
:نداستھ و نوشتھخود دان

 استالین ھاىوقتی کھ رھبران کاخ کرملین خودشان بھ گناه» 
کنند، این بدان معناست کھ آنان با سکوت قبول کردند اعتراف می

 انحطاط دولت کارگری کھ بھ ى خستگی ناپذیر علیھىمبارزه...... کھ
«.ً جنبش تروتسکیسم جھانی انجامید کامال صحیح استىوسیلھ
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 و انحرافیون دیگر و ھا امپریالیست،ھایستو تیت،ھاتروتسکیستعالوه بر 
کنند کھ  اعتراف میً خود نیز صریحاھا رویزیونیست،سایر محافل ارتجاعی

آنھا در .  تفاوت دارد٢٢ و ٢٠ ھاى با کنگره١٨ و ١٧ ىخطوط کنگره
: کھ اعتراف کردندً صریحا١٩٦٣ ژانویھ ٧ پرودا ىسرمقالھ

کتیکی منطبق با شرایط تاریخی جدیدتر مشی استراتژیک و تا» 
.«. تدوین کردند

خورند و با نیش قلم این  را نمیھا این حرف"گول") ا."ک". ح(اما 
 من ىمورد دانستھ و بدون ھیچ تفسیر و توضیحی نتیجھاختالفات را بی

) ا. "ک". ح). (اى مارکسیستیىواقعا کھ چھ شیوه(گیرد درآوردی خود را می
 را با رویزیونیسم خروشچفی و ھا لنینیستــختالف مارکسیست با این حساب ا

ھمھ تغییرات کھ پس از   و آن٦٠ ھاىانشعاب در احزاب کمونیست را در سال
آیا این اختالف دعوای ! دھد؟وجود آمد را چگونھ توضیح میھ  ب٢٠ ىکنگره

ا  بھ مارکسیسم و یً کھ ابدا"بی اھمیت"مالنصرالدین بود یا باز ھم یک چیز 
!  است"دعوای شیعھ و سنی")١٦. ص( و بھ قول جزنیرویزونیسم ربط نداشتھ 

ًکال)  توانستندھا ضد مارکسیستىطور کھ ھمھ ھمان(تواند این جریان می

 و ٢٠ ھاىتوانند ادعا کنند کھ کنگرهاما چگونھ می. دوران استالین را نفی کنند
˻ ˻ϩή̴ Ϩ̯�ΞϳΎΘϧ�ϥΎϤϫ�ϯ Ύϫ�˺ ̀�ϭ�˺ ́Ύ՜�ϡΎϤΗ�ˮΩέΩ�έ��̵Ϯγ�ί �ϩήθΘϨϣ�έ

 ھ جھان و محتوای مبارزات ایدئولوژیک آنھا در مقابلھاى لنینستــمارکسیست 
 و ٢٠ ىبا رویزیونیسم خروشچفی چیزی جز مخالفت با خطوط اساسی کنگره

 رفیق انور خوجھ را ً نبود کھ بھ حق باید رھبران حزب کار آلبانی خصوصا٢٢
وشچفی دانست کھ با شجاعت تمام  رویزیونیسم خرىپرچمدار این مبارزه علیھ

 ــاز تزھای مارکسیستی ) ١٩٦٠(حزب در مسکو  ٨١ىمشاورهى جلسھدر 
در تاریخ جنبش کمونیستی افتخار . لنینیستی در مقابل رویزیونیسم دفاع نمود

.  لنینیسم را در آن برھھ از زمان بھ خود اختصاص دادــپاکیزگی از مارکسیسم 
 و "دگمایتسم"ات شجاعانھ و عدم تمکین بھ آنھا را  کھ این اقداماھرویزیونیست

  مبسوط و مشھوریاى طی اطالعیھ،خوانند می"ضد لنینی" و "انشعابگرانھ"
: نوشتند کھ، ژانویھ انتشار دادند٧ودا مورخ اکھ در پر

لمللی کمونیستی نظریاتی ابا کمال تأسف در صفوف جنبش بین»
 یک رشتھ از افکار اساسی ىجھ تیز آنھا متوىابد کھ لبھیانتشار می

 "مارکسیسم ــ لنینیسم و متزلزل کردن یکپارچگی احزاب برادر است
 انشعابگرانھ و ضد ، دگماتیکى این نظریھىآشکارترین بیان کننده

. لنینی رھبران حزب کار آلبانی ھستند
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نمایندگی حزب کمونیست چین از پشت تریبون بیست و اى ھتئھی
 ھاىنیست اتحاد شوروی و سپس کنگره حزب کموىدومین کنگره

 ایتالیا و ،احزاب کمونیستی و کارگری بلغارستان و مجارستان
چکسلواکی انتقاد علنی از مشی رھبران آلبانی را خطا قلمداد کردند و 
کوشیدند مسئولیت اختالفاتی را کھ پدید آمده است متوجھ احزاب برادر 

 با واقعیات انکار ناپذیر و اما چنین اظھاراتی بھ معنای مخالفت. سازند
ــ ل بھ . کسانیست کھ در واقع بر ضد مشی مشترک احزاب مىتبرئھ

.ندامبارزه برخاستھ
 ىلمللی کمونیستی معلوم است کھ در ھمان جلسھابر جنبش بین

 رھبران آلبانی مشی ١٩٦٠ حزب کمونیستی در نوامبر ٨١ ىمشاوره
 ىاحکام اعالمیھ حزب کمونیست اتحاد شوروی و ىبیستمین کنگره

 ھم در آن زمان آنھا با ، مستقیم قرار دادندى را مورد حملھ١٩٥٧سال 
 اجتماعی ھاىسیاست ھمزیستی مسالمت آمیز دولی کھ دارای رژیم

 مبارزه برای خلع سالح و حل مسالمت آمیز مسائل ،گوناگون ھستند
 گذار بھ ھاى با تز گوناگون بودن شکل،مورد اختالف مذاکره

.م ابراز عدم موافقت کردندسوسیالیس
مشی ضد لنینی رھبران حزب کار آلبانی از طرف شرکت 

اما رھبران آلبانی بھ . ً جدا طرد شد١٩٦٠ ى مشاورهىکنندگان جلسھ
رھبران کار آلبانی بھ جای آن کھ ھشدار باش  .کردندنندای عقل توجھ 

 مارکسیست ــ لنییست گوش فرا ىنمایندگان احزاب مجرب و آبدیده
 حزب بھ آن چنان ٨١ ى مارکسیسم ــ لنینیسم و اعالمیھىھند علیھد

 دست زدند و احزاب برادر را مورد اىپیکار علنی و لجام گسیختھ
 و افتراھائی قرار دادند کھ در حال حاضر حتی دشمنان علنی ھاتھمت

« . جویندکمونیسم بھ آنھا توسل نمی

 ٢٠ ىست کھ پس از کنگرهاعترافات فوق بیان روشنی از عمق اختالفاتی ا
!شود؟را منکرمی آن) .ح ک ا(وجود آمد حال چگونھ ھ ب

 دو دوره از تاریخ جنبش کمونیستی جھانی و دو ،در حقیقت یکی دانستن
 ى استنکاف از مبارزه علیھ،دوره از تاریخ حیات حزب کمونیست شوروی

 ھاىدر مورد این دوره از تاریخ فرق تئوری. رویزیونیسم خروشچفی است
 خروشچف و دار و ى خائنانھھاى لنینیستی استالین و تئوریــ مارکسیستی ًعمیقا
ΖηϮϧ�ϥϮΗ���̶Ϡλ صدھا صفحھ مطلب می، اوھاىدستھ �՛ΤΑ�Ϫ̯�ΎΠϧ�ί �Ύϣ

 بلکھ از "خروشچفی" از دیدگاھی ًضدیت با مارکسیسم نھ صرفا) ا."ک". ح(
ن  ایىان نمایندگی ھمھ مخالفین سوسیالیسم است و این جریھاى دیدگاهىمجموعھ
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استالین بھ با انحرافات را در نفی پیروزی سوسیالیسم در یک کشور و ضدیت 
�՛ΤΑ�ϪΑ�ϭ�ϩΩή̯ از بیان مفصل،عھده گرفتھ است �̵ έΩΩϮΧ�ϑ ϼΘΧ�Ϧϳ�ήΗ

.   پردازیماصلی کتاب می

پیروزی سوسیالیسم در یک کشور

 شرایطی عملی اگر در"تئوری امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور 
 ابزار نیرومند ،پیروزی سوسیالیسم در شوروی و رشد غول آسای آن در جھان

 ىامروزه با شکست انقالب اکتبر علیھ، بی اعتباری انحرافات ضد لنینیستی بود
 استالین و انقالب ى مدافع و تکامل دھنده و برجستھًمدافعین این تز و خصوصا

:اورز در این مورد معتقد است کھ آقای کش،شودکار گرفتھ میھ اکتبر ب

�©����ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ϖϘΤΗϯ�ϞΑΎϘϣ�έΩ�ϡΎψϧ�̮ ϳ�
بر اساس این تحلیل، . تواند یک امر جھانی باشد فقط می،اریدسرمایھ

مارکس و انگلس تصور ایجاد جزیره یا جزایر سوسیالیستی را در 
ایجاد پایھ میداند کھ تصور اری درست ھمان قدر بیداقیانوس سرمایھ

 تخیلی ھاى سوسیالیستی را کھ از طرف سوسیالیستھاىکارخانھ
در . شد آنجا مؤسسات سوسیالیستی ایجاد کرد اگر می،شودمطرح می

اری بھ ھم دارد ایجاد داین دوره و با این ارتباطاتی کھ دنیای سرمایھ
بھ .  سوسیالیستی ھم در سطح دنیا ممکن خواھد بودىاین یا آن جزیره

 است کھ انگلس در کتاب اصول کمونیسم صریح و روشن ھمین دلیل
ًتواند در یک کشور نھایتا بھ این سؤال کھ آیا انقالب پرولتری می

دھد کھ نھ این انقالب  پاسخ قطعی مختصر و مفید می،پیروز شود
 ١١ص (« . ش ھم یک امر جھانی استاجھانی است و پیروزی

)کتاب

کامل منطقی مارکسیسم و انطباق آن با داند کھ لنینیسم تآقای کشاورز می
اری انقالب سوسیالیستی و نھ تنھا دعصر امپریالیسم است کھ نا موزونی سرمایھ

آیا . داندانقالب سوسیالیستی بلکھ استقرار تولید سوسیالیستی را امکان پذیر می
؟!انکار این امر بھ معنی دور شدن از لنینیسم نیست

 ى نوین و آخرین مرحلھاى عنوان مرحلھلنین از تحلیل امپریالیسم بھ
 پیروزی سوسیالیسم در یک کشور را بھ عنوان راھی ى مسئلھ،اریدسرمایھ

 ، یعنی قبل از پیروزی اکتبر با درایتی ژرف١٩١٥او در سال . نوین نشان داد
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 انگلس را کھ آقای ىدانست نظریھاز آنجا کھ مارکسیسم را شریعت جامدی نمی
:کند تکامل داد و نوشتد میکشاورز بھ آن استنا

 جھان بھ ى شعار ایاالت متحده،بھ عنوان یک شعار مجزا» 
ًاوال بھ خاطر این کھ با . تواند شعار صحیحی باشددشواری می

ًشود و دوما ممکن است تعبیر ناصحیحی از سوسیالیسم مخلوط می

 چنین ىمعنای امکان پذیر نبودن سوسیالیسم در یک کشور و رابطھ
 رشد ناموزون اقتصادی و ، کشورھای جھان بشودىی با بقیھکشور

.اری استدسیاسی یک قانون مطلق سرمایھ
در چند کشور و حتی در یک بنابراین پیروزی سوسیالیسم ابتدا 

.اری بھ طور مجزا امکان پذیر خواھد بوددکشور سرمایھ
اران و دپرولتاریای پیروز آن کشور با سلب مالکیت از سرمایھ

اری قد علم د جھان سرمایھىار تولید سوسیالیستی در مقابل بقیھاستقر
 خود جلب ھاىکرده و طبقات محروم بقیھ کشورھا را گرد خواست

شود و حتی در موقع کند و تسریع انقالب در آن کشورھا میمی
�ΎϫέϮθ̯ �ϥ�ή̳ έΎϤ՝Θγ�ΕΎϘΒρ�Ϊο �ήΑ�ΩϮΧ�Ϡδϣ�̵Ύϫϭήϴϧ�ΎΑ�̵έϭήο

 بھ زبان روسی بھ نقل ١٨جلد ("اختو دولتشان بھ مبارزه خواھد پرد
) روس ــ استالینھاىاز انقالب اکتبر و تاکتیک کمونیست

طور ھ اری بدحتی در یک کشور سرمایھ"آیا تئوری پیروزی سوسیالیسم 
یم خالف اظھارات کشاورز نیست؟ آن اکید کردهأ کھ ما روی آن ت"مجزا

 این ىدیگران علیھتسکی و و ترــ "زینویف"اظھارات ھمان تکرار حمالت 
!باشد؟نظریھ نمی

 ،مداران این حزبد یکی دیگر از سر،جھت نیست کھ آقای حکمتبی
تر دانستھ جریانات ضد لنینی در حزب بلشویک شوروی را بھ خودشان نزدیک

:گویدو می

 سوسیالیسم در یک کشور در چھارچوب تاریخی آن نھ ىمسئلھ» 
در آن . ورژوازی مطرح شداز جانب پرولتاریا بلکھ تحت فشار ب

 ىکردند بھ طور واقعی نماینده میردمقطع کسانی کھ این مسئلھ را 
پذیرم کھ تا بھ حال از جریانات ھر چند می..... منافع پرولتاریا نبودند

)کید از ماستأ ت٤١ص (« تر بودند دیگر بھ پرولتاریا نزدیک



٣٠

 آقای حکمت ،یماعالوه بر اعتراف بھ این نزدیکی کھ ما بر آن کرده
 سوسیالیسم در یک کشور را در چارچوب تاریخی آن فشار از جانب ىمسئلھ

یم ا نقل قول نشان داده،طور کھ در باال از نقل کھ آن داند حال آنبورژازی می
 روسیھ ى عاجل برای پرولتاریاىصورت یک مسئلھھ کھ این مسئلھ ب قبل از این

لنین .  تئوری مطرح گردیدىدر زمینھ قبل از انقالب اکتبر ھامطرح گردد مدت
 ھاىاری امپریالیستی و اجتناب ناپذیری جنگدبا تحلیل رشد ناموزون سرمایھ

 امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ،امپریالیستی بر سر تقسیم مجدد جھان
 در ،اری پیشرفت کمتری کرده باشددکھ این کشور بھ لحاظ سرمایھ را ولو آن

. مطرح نمود) ھامنشویک (ھاکراتوی و سوسیال دمتسکومقابل نظرات تر
:نویسد کھتاریخ حزب بلشویک بھ درستی در این باره می

اگر لنین در مقابل ظاھر کلمات مارکسیسم سر تسلیم فرود » 
 ىآورد و اگر جسارت عملی آن را نداشت کھ یکی از نتایج کھنھمی

 ىایط تازه نوین متناسب با شرىمارکسیسم را دور افکند و نتیجھ
تاریخ راجع بھ امکان سوسیالیسم در یک کشور جداگانھ را بھ جای آن 

 وضع مارکسیسم چھ ، در این صورت حزب و انقالب ما،بگذارد
شد؟می

 انقالب پرولتاریائی ،گردیدحزب در تاریکی سرگردان می
 تئوری مارکسیسم گرفتار فنای ،دادرھبری خود را از دست می

« . بردندباخت و دشمنان وی میرولتاریا می پ،گردیدتدریجی می
)٥٨٢ص (

اما در مقابل تروتسکی مدعی بود کھ پیروزی سوسیالیسم در یک 
فقط  بھ شکل پیروزی در چند کشور اصلی "کشور ممکن نبود و 

امکان پذیر است کھ آن ھم بھ صورت )  آلمان،روسیھ،انگلیس(اروپا 
ً این کھ اصال غیر ممکن  اروپا متحد گردند و یاىکشورھای متحده

توان کرد کھ فکر آن را ھم نمی: (گویداو بدون چون و چرا می. است
انقالب در روسیھ با انگلستان بدون انقالب در آلمان و بر عکس 

 ھاى انقالب اکتبر و تاکتیک کمونیستــاستالین  ("«). پیروزمند باشد
)روس

ک کشور ربطی بھ فشار شود کھ تز پیروزی سوسیالیسم در یپس معلوم می
بورژوازی نداشتھ و قبل از کسب قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک بھ عنوان 

تسکی مطرح بود و و با انترناسیونال دو و تروجوه افتراقات لنینیکی دیگر از 
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بعدھا با پیروزی انقالب اکتبر توسط لنین بسط یافتھ و سپس توسط استالین تکمیل 
 ،کیشوت سوسیالیسمناما دو. اجرا در آمده است ىشده و با قاطعیت بھ مرحلھ

آقای حکمت دیالوگ انقالب جھانی در مقابل تز سوسیالیسم در یک کشور را 
:گویدتحریف کرده و می

ًکل این دیالوگ جدلیست مشخصا بین دو بخش غیر لنینیستی » 

ُدر طول تاریخ چپ و در عمق و در بعد طبقاتی جدلیست بین 
)٤١ص (« . رژوازی لیبرالبورژوازی بزرگ و بو

برای روشن کردن این تحریف بھ ! آیا این اتھام آقای حکمت درست است؟
.سوابق امر اشاره خواھیم کرد

اری غالب کرده و دیکتاتوری او د کارگر را بر سرمایھىانقالب اکتبر طبقھ
اما .  گذشتھ خط بطالن کشیدھاىرا برقرار نمود و بدین ترتیب بر تمامی تئوری

نگون ساختن حکومت بورژوازی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا ھنوز بھ سر
 پیروزی ،معنای پیروزی کامل سوسیالیسم نبود از این جھت مخالفین گذشتھ

 کھ اظھارات لنین در تزھای آوریل را ئیھا ھمان،انقالب سوسیالیستی
شستند خواندند در مقابل این برھان عمل قاطع مزورانھ عقب ن می"آنارشیستی"

پیروزی سوسیالیسم در یک " را بھ جای "ساختمان سوسیالیسم در یک کشور"و 
 سوسیالیستی را در شرایط ىکشور مطرح ساختھ کھ مطابق آن امکان جامعھ

ϩήλ ΎΤϣϯϪϳΎϣήγ�ΪΪϧΩϮΑ�ή̰ Ϩϣ�̵ έ���ϭ�̶ϠΧΩ�̲ ϨΟ�ϡΎϤΗ�ί �β ̡ �ΕΎ՝ΣΎΒϣ�Ϧϳ
ویک بھ عنوان صورت عاجلی برای حزب بلشھ  ب" ترمیمىدوره"پس از پایان 

بھ کدام سمت باید متوجھ شد؟ بھ سمت سوسیالیسم .  عملی مطرح گردیدىمسئلھ
 ىتصاد سوسیالیستی در شرایط محاصرهقیا بھ سمت دیگر؟ و آیا امکان ا

اری در روسیھ امکان پذیر داری و با عقب ماندگی تکنیک و سرمایھدسرمایھ
 در ١٩٢٣ داد و در سال است؟ لنین بھ این پرسش نیز با شایستگی تمام پاسخ

: نوشت"راجع بھ کئوپراسیون" ىرسالھ

 قدرت ،در واقع ھم تسلط دولت بر تمام وسائل بزرگ تولید» 
 دھقان ھا اتحاد این پرولتاریا با میلیون،دولت در دست پرولتاریا

پاترین آنھا و تأمین رھبری این پرولتاریا نسبت بھ پا و خردهخرده
 آن چیزھای الزمی نیست برای این کھ ى این کلیھدھقانان و غیره ــ آیا

ϥϮϴγή̡ ϮΌ̯�ί ˬϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�έ�ϥ�Ύϣ�ϼΒϗ�Ϫ̯�ϥϮϴγή̡ ϮΌ̯�ί �ΎϬϨΗ�ًى 
کردیم و اکنون ھم کھ زمان نپ است تا سوداگری سرزنش می

 کامل سوسیالیستی ىجامعھ معینی حق داریم سرزنش کنیم ــ ىدرجھ
 ى جامعھن ھنوز ساختمان آن چیزھای الزم نیست؟ ایىبسازیم آیا کلیھ
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کھ برای این ساختمان  ولی این ھمھ آن چیزیست ،سوسیالیستی نیست
)٢١١ لنینیسم ــ ص ىدرباره.(«باشدالزم و کافی می

 کارھای عملی حزب بلشویک بدون ،بدون پاسخ روشن بھ این پرسش
 کشور با روشن بودن این دورنما علیرغم ى عمدهىوظیفھ. مانددورنما می

Η΄ϴΧϪϳΎϣήγ�̶ΘϗϮϣ�ΖϴΒ՝Η�ϢϏήϴϠϋ�ϭ�ή̴ ϳΩ�̵ ΎϫέϮθ̯ �έΩ�ΏϼϘϧ�ήΪ�̶ϧΎϬΟ�̵ έ
 اقتصادی سوسیالیستی بود تا بدین ىتوسعھ ساختمان اقتصادی نوین کشور و

ϪϳΎϣήγ�ϪϠϴγϭΪΩΩή̳ �ΏϮ̯ ήγ�ΰϴϧ�̵ΩΎμ Θϗ�՛ϴΣ�ί �̵έ�
ھ اما زینویف و کامنف پیروزی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شوروی را ب

اقتصادی آن غیر ممکن  قالب جھانی و عقب ماندگی فنی وخیر انأ تىواسطھ
 ى سوسیالیستی کشور مخالفت کردند و جالب اینجاست کھ ھمھىدانستھ و با نقشھ
البتھ . دادند خود را نیز بھ انترناسیونالیسم خویش نسبت میھاىاین تئوری بافی

:گویدآقای کشاورز ھم ھمین استدالالت را تکرار کرده و می

�©�����ϩΪϧΎϣ�ΐ Ϙϋ�̶Ϡόϓ�Ζϴόο ϭ�ΎΑ�Ϫϴγϭέ�έΩ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�՛ΤΑ
 تنگاتنگ ىبودنش و حاکمیت تولید خرد سوسیالیسم در یک رابطھ

« دور، اتکاء بھ پیروزی انقالب پرولتری در غرب ممکن است 
)٩ص(

 نیز بر ضد نظرات امکان سوسیالیسم در یک کشور اھتروتسکیست
ھواداران . ر مقابل آن قرار دادند را د"تئوری انقالب پرمنانت"برخاستھ و 

 تئوری نمو آرام بورژوازی بھ سوسیالیسم را مطرح ىبوخارین نیز نظریھ
پاسخ ) ١٩٥٢آوریل ( کنفرانس چھاردھم حزب ھا این تئوریىکردند کھ بھ ھمھ

Ϫϳήψϧ�ϭ�ϩΩΩ�ΐ γΎϨϣϯ�έΩ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ϥΎϤΘΧΎγ�ϥΎ̰ϣ�ήΑ�ήΩ�έ�ΏΰΣ�Ζϳή՝̯�
 چھاردھم حزب نیز ىو چند ماه بعد از آن کنگرهشوروی را بھ تصویب رساند 

.ید نمودئرا تا آن
 انحرافات فوق و تبدیل ى چھاردھم علیھىرھنمون تئوریک پیروزی کنگره

 سوسیالیستی کھ آقای حکمت آنرا دیالوگ بین دو جناح ى نپ بھ روسیھىروسیھ
اظھارات لنین است کھ . کندبورژوازی دانستھ و ضد لنینی ارزیابی می

:گویدیم

 دور یا یک ى مربوط بھ آیندهىحاال سوسیالیسم یک مسئلھ» 
ما بھ ھمان نظر سابق .  نقاشی و یا یک نوع شمایل مقدس نیستىپرده

ما سوسیالیسم را وارد زندگی روزمره . باقی ھستیم یعنی بسیار بدبینیم
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اینست . یم و در اینجا باید درست از جوانب کار سر دربیاوریماکرده
اجازه بدھید در . دھدی کھ وظائف امروزی ما را تشکیل میآن چیز

خاتمھ، اظھار اطمینان نمایم کھ آن وظیفھ را با وجود تمام دشواری 
 پیشین دارد و با وجود ى با وجود تمام تازگی کھ نسبت بھ وظیفھ،آن

 ھمگی دست ،گذارد ــ با تمام اینھاتمام اشکاالتی کھ جلوی پای ما می
ین وظیفھ را نھ فردا بلکھ در طی چند سال بھ ھر نحوی بھ دست داده، ا

 دوران نپ بدل بھ ى انجام خواھیم داد بھ طوری کھ روسیھ،باشد
 بھ نقل از انقالب اکتبر ٢٧جلد («   سوسیالیستی خواھد گشت ىروسیھ

) روسھاىو تاکتیک کمونیست

 درکرد و بھ درستی عمل، حزب بلشویک بھ رھبری استالین،بھ این وظیفھ
�ϝΎγ˺ ̂ ˼ ˿Ϫλ ήϋ�ϡΎϤΗ�έΩ�ή̳ έΎϤ՝Θγ�ΕΎϘΒρ�ί �Ϊϳ�ϊ ϠΧ�ΎΑ�ϯ ΎϫΪϴϟϮΗ�ˬ�ϥΎϤΘΧΎγ�

استالین ضمن پیروزی سوسیالیسم در اتحاد شوروی . سوسیالیسم را برقرار نمود
ϪϳΎϣήγ�̵ ΩΎμ Θϗ�ϢΘδϴγ�ϭ�έΎϤ՝Θγ�ϮΤϣ�ϭΪ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�ΩΎμ Θϗ�̶Ύ̡ήΑ�ϭ�̵ έ

اری و وجود طبقات درمایھ سىھمواره بر این اعتقاد بود کھ در شرایط احاطھ
 این ، پیروزی نھائی یا قطعی سوسیالیسم، شورویىغیر پرولتری در جامعھ

تضمین با پیروزی انقالب در یک سلسلھ کشورھا و نابودی سیستم جھانی 
اری امکان پذیر بوده و انترناسیونال حزب بلشویک نیز از این تئوری دسرمایھ

اری برای مدتی داقیانوس سرمایھ موجودیت سوسیالیسم در ،گیردمایھ می
طوالنی قابل تصور نبود و بر این اساس یکی از تضادھای اساسی دوران کنونی 

لنین . یعنی تضاد بین کشورھای امپریالیستی و کشور سوسیالیستی پدیدار گردید
:نویسدنیز در تشریح این موضوع می

ما نھ فقط در داخل یک دولت بلکھ در درون سیستمی از » 
کنیم و موجودیت جمھوری شوروی در ردیف  زندگی میھالتدو

.  امپریالیستی برای مدتی طوالنی قابل تصور نیستھاىدولت
کند و تا زمانی کھ این عاقبت برسد المر یا این یا آن غلبھ میاعاقبت

ترین بین جمھوری شوروی و دول بورژوازی یک سلسلھ از موحش
 حاکمھ یعنی پرولتاریا ىنھ طبقھاین یعنی ھر آی. تصادمات ناگزیر است

 باید با سازمان نظامی خویش ،بخواھد سیادت کند و سیاست ھم بکند
ΪϳΎϤϧ�ΖΑΎ՜�έ�ωϮο Ϯϣ�Ϧϳ�ΰϴϧ���ª��ΪϠΟ˻ ˽�ί �άΧ́ϣ�˰˰��ϩέΎΑέΩϯ�

)٢٠٦ ص "مارکسیسم

:گیرد کھ اساس اظھارات لنین نتیجھ میراستالین ب
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مان تمام شده و بھ بنابراین ما پیروزی سوسیالیسم را در کشور» 
 بلکھ ،آوریمعنوان چیزی کھ بی نیاز از دیگران است بھ حساب نمی

 یک وسیلھ و یک راه بھ سوی پیروزی پرولتاریا و انقالب ،یک کمک
لنینیسم و یا (« . آوریم کشورھا بھ شمار میىپرولتری در بقیھ
)٢٢تروتسکیسم ــ ص 

 ،زب در مقابل اشخاص ھوشیاری حىمین کنندهأی عامل تئھاچنین ایده
 ضد کمونیست بوده و ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا را ھاىطبقات و حکومت

:برای حفظ سوسیالیسمی کھ

)لنین(« ھمیشھ با موئی بھ ھر گونھ تجاوز»

البتھ اگر لنین و استالین پیروزی قطعی . دھد توضیح می،بستھ است
مفھوم عدم امکان پیروزی  بھ ،دانندسوسیالیسم در یک کشور را غیر ممکن می

. سوسیالیسم و یا بھ مفھوم عدم امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور نیست
ی یا ئپیروزی سوسیالیسم و ساختمان سوسیالیسم یک چیز است و پیروزی نھا

پیروزی "خواھد اما آقای کشاورز با حقھ بازی می. قطعی آن چیز دیگریست
 سوسیالیسم در یک کشور بنشاند تا بگوید  را بھ جای پیروزی"قطعی سوسیالیسم

 لنین نیز امکان ناپذیر است و از آنجا نتیجھ بگیرد کھ ىکھ این امر بنا بھ گفتھ
پرولتاریا

ΩήΒΑ�ζ را سریعشاانقالب جھانی»  ϴ̡�ϪΑ�ήΗή՜Άϣ�ϭ�ήΗ���ª��ι
٣٢(

تسکی است و و تر"انقالب پر منانت" ھمان اظھارات بھ محتوای ًکھ دقیقا
Ϯ̡ �ϭ�̭ έϥ�ϩΪϨ̯�Ζγ�̶ ϣ�Ϫ՝ΣΎΒϣ�έΩ�ϥΎ̳ΪϨϨ̯�Ζ ̯ ήη�ί �ή̴ ϳΩ�̶̰ ϳ�έگوید:

توانم بگویم این است کھ راه ساختمان آنچھ کھ بھ طور کلی می» 
 ٤٢ ص ــخسرو داور (« ...... راه انقالب مداوم است،سوسیالیسم

)کتاب

امکان " سوسیالیسم و یئنھاکشاورز برای مخدوش کردن تفاوت پیروزی 
:گویدند میا متفاوتیً کامالى کھ دو مقولھ"الیسمساختمان سوسی
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 پیروزی قطعی ،گوید می١٩١٨وقتی کھ لنین در ..... » 
سوسیالیسم در یک کشور غیر ممکن است یا بوخارین و 

گوید کھ انقالب کمونیستی فقط  در الفبای کمونیسم می"پرابراژنسکی"
ر اساس تحلیل  چنین نگرشی ب،شودبھ عنوان انقالب جھانی پیروز می

ϪϳΎϣήγ�ί �ϦϴϨϟ�ΩϮΧ�ϭ�β ̯ έΎϣΪϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�̵έϯ�ί �ϭ�̶ϧΎϬΟ�ϢΘδϴγ�̮ ϳ�
ϩί έΎΒϣϯϪϘΒρ�ϯϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ή̳ έΎ̯�ϯϩί έΎΒϣ�̮ ϳ�ϯ�̶ΘδϴϟΎϧϮϴγΎϧήΘϧ�

«. قرار دارد

Ζγ�ϥΩί �ϖϠόϣ�ή̴ ϳΩ�Ύόϗϭ��ΩϮΑ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�ΏϼϘϧ�՛ΤΑ�ΎΠϨϳ�ΎΗ��ϩέΎΒ̰ϳ�
کند و نتایج خود را بھ می کم حافظھ صحبت از انقالب کمونیستی "فیلسوف"

دھد و در عین حال جالب است کھ از بوخارین نیز انقالب کمونیستی تعمیم می
دان اقتصاد"گیرد تا خزعبالت خویش را با توجھ بھ اظھارات شھادت می

اینجا ایراد ما بھ استنادی کھ بھ .  حزب بلشویک بھ کرسی بنشاند"بزرگ
این نکتھ است کھ بوخارین بھ استقرار  نیست بلکھ توضیح ،بوخارین شده است

اری را د دارد بلکھ حتی فراتر رفتھ و ورود عناصر سرمایھ"باور"سوسیالیسم 
دانست نیز موعظھ کرده و پیروزی سوسیالیسم را از این طریق ممکن می

). اول لنینیسمــ جلد  ٣٧ ص ــ انحراف بھ راست در حزب بلشویک ىدرباره(
 مالک قضاوت آقای "برجستھ"دانن بھ عنوان اقتصادحال اگر اظھارات بوخاری

 حزب ١٧ ى چرا از سخنرانی غرای آقای بوخارین در کنگره،کشاورز است
تمام  بلشویک و در تمجید ساختمان پیروزمند سوسیالیسم در شوروی و

را بوخارین بھ عھده   کھ سردبیری و مسئولیت آن٣٧ پرودا تا سال ھاىشماره
 ،لیسم در یک کشور بودا مکرر از پیروزی سوسیاىھداشتھ و حاوی ستایش

گویند کھ بھ انقالب سوسیالیستی باور دارد آقای کشاورز می! زند؟حرفی نمی
پرسم یا این لنینیسم می. اما بھ ساختمان سوسیالیسم در یک کشور باور ندارد

:است یا تکرار خزعبالت زینویف و بھ عبارت دیگر تعبیر زینویف از لنینیسم

 بدون امکان بھ پایان رساندن این ساختمان ، ساختن سوسیالیسم»
ــ با علم بھ این کھ این ساختمان را بھ انجام نخواھی رساند ــ این است 

استالین . (ئی کھ زینویف کارش بھ آن کشیده استھاآن مھمل گوئی
) لنینیسمىدرباره

ماندھی کرده توان پرولتاریا را سازبدون ایمان بھ این پیروزی چگونھ می
!!و برای یک انقالب مھیا نمود



٣٦

 تئوری لنین یعنی ھاىترین جنبھبا وجودیکھ آقای کشاورز یکی از عمده
کند از اعتقاد بھ لنینیسم نیز دم پیروزی سوسیالیسم در یک کشور را نفی می

چرا کھ انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر بھ . زند فقط دم میًزند و واقعامی
 را منکر شده و ،و بھ منظور خلع ید از بورژوازی صورت گرفترھبری لنین 

:نویسدمی
 بعد از انقالب اکتبر جھتی را در پیش گرفتند کھ ھابلشویک» 

بعدھا . کرد کارگر سلب میىامکان اعمال دیکتاتوری را از طبقھ
کند کھ با اشکال گوناگون مکانیزمی را پیدا بکند کھ لنین تالش می

یزی کھ شده یعنی دولت تزاری کھ بھ وجود آمده دولت را از آن چ
 ١٩١٧در روسیھ بعد از ...... دوباره تبدیل بکند بھ دولت کارگری

وقت بھ مفھوم واقعی بھ سمت جاری کردن این  ھیچھابلشویک
نھ تنھا ا ھبلشویک. مکانیزم در زندگی اجتماعی و سیاسی کشور نرفتند

ئی در ھا گفت محدودیتشود پذیرفت و جنگ داخلی کھ میىدر دوره
کھ بھ نظر من در (توانست وجود داشتھ باشد اعمال این مکانیزم می

 ھا کارگری کھ از بلشویکىخود این مسئلھ جای سؤالی است کھ توده
 را مورد حمایت ھا احزاب، بلشویکىپشتیبانی کرده و در بین ھمھ

 چگونھ این کھ او در حیات سیاسی و اجتماعی ،دھدخود قرار می
 را ھاتواند حکومت بلشویک می،امعھ دخالت بیشتری داشتھ باشدج

بلکھ بعدھا نیز بھ سمت جاری ) این برای من سؤال است. تضعیف کند
) ١٨ص (ــ « . کردن این مکانیزم نرفتند

 ىشود کھ اینجا دیگر مخالفت تنھا با استالین و یک دورهپس معلوم می
 بلکھ با لنینیسم و سیر ،یھ نیست کارگر روسىمعین از تاریخ پیروزی طبقھ

 معروف ىاین عقاید ھمان نظریھ.  مخالفت موجود است،حرکت انقالب اکتبر
 اقتصاد ملی بھ ى ھمھى است کھ شعار واگذاری اداره"مخالفین کارگری"

آنھا نقش حزب را بھ صفر . دادند تولید کنندگان سراسر روسیھ را میىکنگره
 پرولتاریا را در ساختمان اقتصادی انکار تقلیل داده و اھمیت دیکتاتوری

 ، افکار آنارشیستی و سندیکالیستیى با اشاعھ"مخالفین کارگری". کردندمی
 بھ ،دادند مقابل دولت شوروی و حزب کمونیست قرار میى را نقطھاھاتحادیھ

 ،دانستندترین شکل سازمان طبقاتی پرولتاریا می اتحادیھ را عالی،جای حزب
شلیا " ،"مددوف" ،"کولونتای" ،روسیھ  ضد لنینی درىدستھرھبران این 

 و دیگران بودند و بعدھا نیز تیتو خائن در یوگسالوی با الھام از این "بنیکوف
έΎ̰ϓˬϪϳΎϣήγ�ϩέ�ϪΑ�έ�̵ϭϼδ̳ Ϯϳ�ΪΪϧΎθ̯ �̵ έ��ϪϤϫϯ̶ ϧΎδ̯ ���έΎ՜�ΎΑ�Ϫ̯�ϡ�ϝ���
 و با "مختاریخود "ی نظیر ئدانند کھ از لحاظ تئوری شعارھای دارند میئآشنا
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 ھرگز شعار مارکسیستی نبوده بلکھ شعار " برای کارگرانھاواگذاری کارخانھ"
 شعار سوسیالسم بورژوازی و شعار ، ھرج و مرج طلبھاىسندیکالیست

 ھاىباشد و دیر زمانی است کھ از طرف کالسیک قدیمی میھاىرویزیونیست
.  تمام و کمال رد شده است،مارکسیسم

را حزب و شوىرابطھ

�Ρήτϣ�ΕΎ՝ΣΎΒϣ�έΩ�ϥήϳ�ΖδϴϧϮϤ̯�ΏΰΣ�ς γϮΗ�Ϫ̯�̵ ή̴ ϳΩ�՛ΤΑ
گردانندگان این جریان علیرغم .  دیکتاتوری پرولتاریاستى درباره،گرددمی
ترین احکام آن بھ  ریاکارانھ با ابتدائی،دانند خود را کمونیست میًکھ بعضا این

کردیم کھ جریان اخیر  از لغت ریاکارانھ بھ این معنی استفاده ــند استیز برخاستھ
دوره از تاریخ حزب بلشویک را   مخالفت با استالین و یکھادر گذشتھ تا مدت

 ىونیسم خروشچفی را نمایندهی رویز،در کنگره اول. کردپوشی میپرده
 ، اما رفتھ رفتھ با تغییر اوضاع،دانستاری در روسیھ میدسرمایھ

حال . یت با استالین پیش آمدند نیز مچ خود را باز کردند و تا ضدھااپورتونیست
 ھاسازند تا با فرا رسیدن شرایط مناسب ورقنیز ضدیت با لنین را مستور می

این تحلیل ضمن تشریح   کوشش ما درىرو جھت عمده از این. را برگردانند
 روشن ساختن ماھیت افکار ضد لنینی این جریان ، لنینیسمــمبانی مارکسیسم 

. باشدمی
مخالفین " دیکتاتوری پرولتاریا ھمان نظرات ىره دربا"ا. ک. ح"

 اقتصاد ى ھمھى کھ با شعار واگذاری اداره، ضد لنینیھاى و گروه"کارگری
 و با واگذاری قدرت دولتی بھ شوراھا " تولید کنندگان روسیھىکنگره"ملی بھ 

 تکرار کرده و اعتبار دیکتاتوری پرولتاریا را در کاھش ،کردندرا طرح می
 ، آن دانستھ و بھ جای آنىتورتیھآدر رھبری پرولتاریا و نفی نقش حزب 

:نویسدمورد می کشاورز در این. دھد شوراھا را قرار میىتوریتھآ

 کھ ھنوز جنگ داخلی ١٩١٩ و حتی ١٩١٨اگر شوراھا در » 
ً، اصوال ١٩٢٢ در سال ،توریتھ و نفوذ دارندآاست امکان برای اعمال 

 خط رسمی ىدرون پیشروان طبقھ کھ علیھھر نوع تبلیغات سیاسی در 
« . شوند زندان میى ممنوع شده و مبلغین آن روانھ،گویندسخن می

)٤٦ص (

 " مرگ دیکتاتوری پرولتاریاًعمال"وسیلھ  گیرد کھ بدینو از آنجا نتیجھ می
.گردداعالم می
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 جز این بھ بار اىاز دیکتاتوری پرولتاریا دارد نسخھ) ا.ک. ح(تعریفی کھ 
 نفی ،دیکتاتوری پرولتاریا بھ زعم حزب بھ معنی نفی رھبری حزب. وردآنمی

حال اگر حتی شوراھا نظیر .  حزبی و واگذاری قدرت بھ شوراھاستىآتوریتھ
از آن خرسند ) ا.ک. ح(کند و شوراھای جمھوری اسالمی باشند فرقی نمی

:کھسازد لنین در رد چنین خیال پرورانی خاطر نشان می. خواھد بود

دانیم کھ اولین کارگر ساده و یا ما می. ما خیال پرور نیستیم» 
تواند بالفاصلھ در مدیریت اولین زن آشپزی کھ از راه برسد نمی

) بھ زبان انگلیسی١٩ ص ٢٦جلد (ــ . دولت شرکت کند

̶ Θδϴδ̯ έΎϣ�ϒϳέΎόΗ�έΩˬϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ΏΰΣ�ϯ̶ ϟΎϋ� ترین سازمان سیاسی
 سیاسی دیگر ھاىگاه پرولتاریاست کھ تمامی سازمان آىپرولتاریا و بیان اراده

 ھاىی نظیر اتحادیھئاھسازمان. تابع آن و تحت ھدایت و رھبری آن قرار دارند
 و یا "تسمھ ھای گرداننده" شوراھا و غیره ، زنان، جوانانھاى اتحادیھ،کارگری

حزب از طریق این ) لنین. (ندایئ سیستم دیکتاتوری پرولتاریا"ھاىاھرم"
 وسیع غیر حزبی پیوند برقرار کرده و ھاى قادر است کھ با تودهھامانساز

بھ این .  برده و عملی سازدھاون تودهرسیاست خود را از طریق آنھا بھ د
را از حزب  توان آن شوراھا مظھر دیکتاتوری پرولتاریا بوده و نمی،عبارت

:گویدلنین در این مورد می. جدا دانست

ئی چند کھ پیش ھا بدون وجود تسمھعملی کردن دیکتاتوری» 
 زحمتکشان اتصال ى آن را بھ توده، پیشروى طبقھىآھنگ را بھ توده

)١٦٨بھ نقل از اصول لنینیسم ــ ص  («. غیر ممکن است،دھد

:سازد کھاستالین نیز در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا خاطر نشان می

 ىبری کنندهدیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از دستورات رھ» 
 اى تودهھاى سازمانى اجرای آن دستورات بھ وسیلھىحزب بھ اضافھ

 عملی کردن آن در زندگی روزمره از طرف ىپرولتاریا و بھ اضافھ
)١٧٢ ص –لنینیسم اصول(« . اھالی کشور

 اى و ھر ارگان تودهھااگر رھبری حزب انقالبی از شوراھا و یا اتحادیھ
محتوی انقالبی خود خالی شده و راھی جز دیگر حذف گردد آن ارگان از 

حتی یک نمونھ در جھان . ماندپذیرش رھبری احزاب غیر پرولتری باقی نمی
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وجود ندارد کھ شوراھا و یا ھر ارگان دیگری توانستھ باشد کھ بدون رھبری بھ 
 در حقیقت ھمان ھاطرح حذف رھبری حزب بر این ارگان. حیات خود ادامھ دھد

 بورژوازیست کھ بی حزبی را برای پرولتاریا تبلیغ "حزبیبی "شعار معروف 
 را نیز بھ معنی ھا نھ برای خود و حذف رھبری حزب بر این ارگان،کندمی

 قیام کارگران و ملوانان کرونشتاد ىتجربھ. داندحذف رھبری حزب خود نمی
این شورش کھ توسط  .یستا قابل توجھى نمونھ،و شوراھای آن) ١٩٢١(

̮ ϳϮθϨϣΎϫ�ϭ�ϪϨϴϣί �ήΑ�ϭ�Ύϫέ�α ϯΘϣ�̶ ϠϴϤΤΗ�̶ ̴ Ϩγή̳ �ϭ�ΎϫΩϮΒϤ̯�΄�ί �ή՜
Α�̲ ϨΟ�̵ΩΎϤΘϣ�ϥΎϴϟΎγ�ϪΪϣ�ΩϮΟϭˬΗ�ΖΤΗ�Ϫ̯�έ�ϥή̳ έΎ̯�ί �̶θΨΑ�ΖδϧϮΗ�΄�ήϴ՜

 و رژیم شوروی ھا بلشویکى علیھ، قرار داشتندــمحیط خرده بورژوازی 
شعار این .  در روسیھ مستقر گردد"ھاشوراھای بدون کمونیست"بشورانند تا 

دژ تسخیر " و کرونشتاد را "انقالب خلق"را  لمللی آناش کھ بورژوازی بینشور
 بود ــ ھمان " نھ بھ احزاب،حاکمیت بھ شوراھا" ،نامیدمی"ناپذیر کارگران

 در تجزیھ و تحلیل انقالب " چپىزاویھ" از ھابیانی کھ اغلب ضد لنینیست
رولتاریا را برند ــ تا دولت دیکتاتوری پروسیھ و علل شکست بھ کار می

اما لنین ماھیت این دغلکاری خرده بورژوازی را کھ با شعار . سرنگون کنند
 بر مال ساخت ، حزب بلشویک برخاستھ بودندى بھ مقابلھ"کارگری"دھن پرکن 

 دستور ،و بی توجھ بھ عناصر کارگری شرکت کننده در این دام بورژوازی
 اما آقای کشاورز بھ. ود را صادر نم"دژ تسخیر ناپذیر"سرکوب و تصرف این 

 عدم تسلیم حزب بلشویک در مقابل بورژوازی و سرکوب کارگران ىواسطھ
 ،دھد کھ برعکس آنھا را نیز کارگران پیشرو لقب می،فریب خورده و نا آگاه

:نویسدلنین را متھم بھ نابودی دیکتاتوری پرولتاریا کرده و می

یزی است؟  دیکتاتوری پرولتاریا برای ما چھ چىمشخصھ» 
 لنین ،دست گرفتند؟ مارکسترین زحمتکشانی کھ قدرت را بھ شریف

کھ، زمانیدر صورت فقدان مکانیزمیو بوخارین تأکید داشتند کھ 
. ،شان بیاورد بتوانند از قدرت پائین،ترین نیستندآنھا دیگر شریف

گویم زمانی کھ اینھا بھ تواند بماند و من میدیگر دولت پرولتری نمی
 کارگران ،کنندانی تبدیل شوند کھ فعالیت سیاسی را ممنوع میکس

ً عمال مرگ دیکتاتوری پرولتاریا ،کنندپیشرو را دستگیر و زندانی می

)٤٦ص . (کنندرا اعالم می

 اما ، دیکتاتوری پرولتاریاست"طرفدار") ا. ک. ح(شود کھ پس معلوم می
حزب واگذاری شوراھا بھ  یعنی با حذف ،اندیشدطور کھ در نزد خود می آن

!!شکما یعنی شیر بی یال و دم و ،بورژوازی
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کید بر نقش رھبری حزب دارد و أتمام آموزش مارکسیسم لنینیسم ت
 اى تودهھاىدیکتاتوری پرولتاریا تنھا از طریق اعمال این رھبری در سازمان

:نویسدباره می  در اینًلنین صراحتا. شودتوضیح داده می

ًنسبتا وسیع و بسیار ،ھ با یک دستگاه کشدارروی ھم رفت» 

ًنیرومند پرولتری سر و کار داریم کھ رسما کمونیستی نیست ولی 

 این دستگاه با طبقھ و توده ارتباط کامل دارد و بھ ىحزب بھ وسیلھ
« . گردد زیر رھبری حزب عملی می، آن دیکتاتوری طبقھىوسیلھ

)١٦٨بھ نقل از اصول لنینیسم ص (

توان گرفت کھ بھ جای دیکتاتوری ی حزبی این نتیجھ را نمیاز رھبر
 آن ى مرکزی و در ادامھىپرولتاریا دیکتاتوری حزب و یا دیکتاتوری کمیتھ

 ىیب رھبری حزب را در نقطھتدیکتاتوری فردی حزب قرار دارد و بدین تر
 کارگر ى پیشوا و معلم طبقھ، رھبر،حزب. مقابل دیکتاتوری پرولتاریا گذاشت

 آنھا را ى کارگر است و ارادهى طبقھھاىت و بیان روشن و صریح خواستاس
:گویدلنین می. سازدمنعکس می

 دیکتاتوری طبقھ؟ ىبھ خودی خود چگونگی طرح مسئلھ» 
؟ دلیلی بر ھاتوده) حزب( پیشوایان با دیکتاتوری ،دیکتاتوری حزب

 ىهدانند کھ تودھمھ می..... پریشانی و بن بست عجیب فکری است
ΪϧϮη�������ΩέϮϣ�ή՝̯�έΩ�ϭ�ϻϮϤόϣ�ΕΎϘΒρ�ϭًمردم بھ طبقات تقسیم می

ًو اقال در کشورھای متمدن کنونی از طرف احزاب سیاسی رھبری 

 معمول از طرف ىو احزاب سیاسی بر حسب قاعده! شوندمی
ϩϭή̳ϯ ΎϫϟΎλ �Ϫ̯�̶λ ΎΨη�ί �ΖΑΎ՜�ζ ϴΑ�ϭ�Ϣ̯� تر و صاحب نفوذتر

رھای مسئولیت دار انتخاب شده و رھبر تر ھستند و برای کاو مجرب
ΪϧΩή̳�����ϪΑ�՛ΤΑ�Ϧϳ�έΩ�ϢϴϫϮΨΑ�ή̳ اداره می،شوندخوانده می �̶ϟϭ

 را با دیکتاتوری ھاکھ بھ طور کلی دیکتاتوری توده... جائی برسیم
گوئی خنده آوری پیشوایان در مقابل یکدیگر قرار دھیم سفاھت و مفت

)١٨٣ــ ٢.نقل از اصول لنینیسم ص(« . است

 را ھا کارگر قادر است کھ انرژی بی پایان تودهىتنھا رھبری حزب طبقھ
. برای پیکار عظیم و دورانساز کنونی رھا ساختھ و بھ تخریب دنیای ستم بکشاند

داند و در مورد  کارگر جدا نمیىانگلس نیز حاکمیت حزب را از حاکمیت طبقھ
:نویسدحزب آلمان می
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ل دموکراتیک آلمان از آنجا کھ  کارگری سوسیاىحزب طبقھ» 
 ى، سیاست طبقھ"سیاست طبقاتی"ً لزوما ، استکارگر ىحزب طبقھ

کند و چون ھر حزب کارگری از این مبداء کارگر را اعمال می
 حزب کارگری ،خیزد کھ حاکمیت را در دولت تصرف کندبرمی

 حاکمیت ،سوسیال دموکراتیک آلمان نیز خواستار حاکمیت خود
) مسکنىدرباره(«.ر و بدین قسم حاکمیت طبقھ است کارگىطبقھ

از آنجا کھ قادر بھ درک شرایط خاص روسیھ نیست و ) ا. ک. ح(
 قادر بھ درک تصمیم تاریخی ،خواھد سوسیالیسم را تنھا در ذھن خود بنا کندمی

نبوده و ممنوعیت فعالیت سیاسی در روسیھ را ) ١١ ىکنگره(حزب بلشویک 
در روسیھ خرده بورژوازی کھ در . داندونیستی میخود کامگی غیر کم

 ،اری قرار داشت و با توجھ بھ شکست انقالبات اروپاد جھان سرمایھىمحاصره
 استواری ، یکپارچگی،ساختمان سوسیالیسم تنھا مشروط بھ وحدت حزب

ھنین صفوف آن بود کھ نھ تنھا تزلزالت اپورتونیستی و انضباط آایدئولوژیک و 
 ھمھ جانبھ اى بلکھ با مبارزه،کردا در صفوف خود تحمل نمی رھافراکسیون

 نمایندگان آنھا را از تمامی حقوق دموکراتیک محروم ، بورژوازیىعلیھ
: گویدلنین می. ساختمی

ھر کس انتفال سوسیالیسم را بدون سرکوب بورژوازی تصور » 
 ولی اگر سرکوب بورژوازی بھ عنوان یک ، سوسیالیست نیست،نماید

 محروم ساختن وی از حق انتخاب و برابری ،بقھ ضروریستط
برابری . ما خواھان آزادی برای بورژوازی نیستیم. ضروریست

ϢϳέΪϧ�ϝϮΒϗ�ΰϴϧ�έ�ϥΎ̳ΪϧϮη�έΎϤ՝Θγ�ϭ�ϥή̳ έΎϤ՝Θγ���ί �ί ϭήϳΩ�ή̳ 
 و امروز ،گفتیمقانونی نمودن احزاب خرده بورژوازی سخن می

 باید گفت کھ ما در این ،یمئمان و اس ارھا را بازداشت میاھمنشویک
سخنرانی در (« . سازیم معینی را عملی میًنوسانات سیستم کامال

).١١ ىکنگره

در کشورھای دیگر اروپای . البتھ این قانون عامی برای سوسیالیسم نیست
شرقی راه ممنوعیت احزاب بورژوازی و حتی بورژوازی طی نشد و 

.فتدیکتاتوری پرولتاریا اشکال دیگری گر
با طرح این مسئلھ کھ رھبری حزب بھ کسانی تبدیل شدند کھ ) ا.ک. ح(

خواھند نشان دھند کھ در روسیھ  می،"کنندممنوع می"فعالیت سیاسی را 
. بھ جای دیکتاتوری پرولتاریا نشستھ است) استالین(دیکتاتوری دبیر اول حزب 
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ران خرده در اینجا با کارگر زدگی خاصی کھ از صفات روشنفک) ا.ک. ح(
رنش ُ ک،یدآی کھ از زبان کارگران بیرون میئبورژوازیست در مقابل ھر تقاضا

تحقق دیکتاتوری " را ممانعت از " کارگرانىاعمال اراده"کرده و ممانعت از 
 کمون ىآمال و آرزوی کوملھ از دیکتاتوری پرولتاریا نمونھ. داند می"پرولتاریا

س در واقع عدم اجرای دیکتاتوری کھ ضعف کمون پاری حال آن. پاریس است
ند کھ با غیبت رھبری اشوراھا تنھا مکانیزم اعمال دیکتاتوری. پرولتاریا بود

 بھ شوراھای اسالمی کارخانجات و یا شوراھای ، کارگرىحزب واقعی طبقھ
نظیر (اری دکارگران یوگسالوی و تا شوراھای کارگری کارخانجات سرمایھ

بھ حزب بلشویک و لنین ) ا. ک. ح(کھ  فترائاتیا. بدل خواھد شد...) سوئد و 
در گذشتھ کائوتسکی و .  کشف جدیدی از سوی این جریان نیست،دھدنسبت می

کھ بعدھا در حزب بلشویک  چنین کسانی شرکای او در انترناسیونال دوم و ھم
 و ھا در کنار آنارشیست، او را راھنمای خویش قرار دادندھاىاندیشھ

 ھمین افتراعات را بھ حزب بلشویک نسبت ًھ کار دیگر عینا کھنھاىاپورتونیست
 ى کارگران و علیھىند و رھبری حزب را دیکتاتوری حزب علیھاداده

ΪϧΪϧϮΧ���ή՜�έΩ�ϦϴϟΎΘγ رشد مبارزات سیاسی میى و علیھدموکراسی
 اى اصول لنینیسم تمامی این انحرافات را با موشکافی داھیانھ، خودىبرجستھ

ϭ�ϩΩϮϤϧ�˯Ύθϓϩΰϴ̴ϧ�ϯΖΧΎγ�Ϧηϭέ�έ�ΎϬϧ���ΖηϮϧ�ή՜�Ϧϳ�έΩ�ϭ��

:خواھند تلفیق کنندمی» 
 ، غیر حزبی کھ جرأت مخالفت نداشتھ باشیدھاىالف ــ بھ توده

زیرا در کشور ما . زیرا حزب است و بھ ھر عملی قادر است
.دیکتاتوری حزب است

تر  فشار را شدید، جسورانھ تر عمل کنید،ب ــ بھ کادرھای حزبی
 در ،توان اعتنائی نداشت غیر حزبی ھم میھاى بھ صدای توده،نمائید

.کشور ما دیکتاتوری حزب است
 ھم خودپسندی را اىتوان تا اندازه می،ج ــ بھ صدرنشینان حزب

 زیرا ،بھ عنوان تحمل بھ خود اجازه داد و شاید ھم قدری مغرور شد
توری پیشوایان در کشور ما دیکتاتوری حزب است و در نتیجھ دیکتا

)١٩٨ص (« . ھم ھست

خواند استالین در مقابل این خطرات ھمواره حزب را بھ ھوشیاری فرا می
:تا حزب

« بیان صحیح آنچھ کھ خلق احساس میکند » 
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 انترناسیونال ٧ ىاین صدای رسای او بود کھ دیمیتریوف در کنگره. باشد
: کمونیستی تکرار کرد کھ

ر اساطیر خود قھرمانی بھ نام آنتھ داشتند کھ بنا بھ یونانیان د» 
 خدای زمین ، ژه، پدرش پسیدون خدای دریاھا و مادرش،نقل اساطیر

 ، شیر داده و پرورده بود،آنتھ بھ مادر خود کھ وی را زائیده. بود
قھرمانی نبود کھ این آنتھ او را مغلوب نکرده .  داشتاىدلبستگی ویژه

نیروی او از کجا بود؟ . شدناپذیر شمرده میوی قھرمان غلبھ . باشد
نیروی او در این بود کھ ھر بار ھنگام نبرد بھ مادر خود کھ او را 

ولی . گرفتکرد و نیروی تازه می تکیھ می،زائیده و شیر داده بود
 ضعف داشت و آن عبارت از این ىاین قھرمان با وجود آن یک نقطھ

 دشمنان او را در ، جدا گرددبود کھ وی بھ نحوی از انحاء از زمین
سرانجام دشمنی پیدا شد کھ از این . گرفتند و در کمینش بودندنظر می

. این ھرکول بود.  ضعف او استفاده نمود و او را مغلوب ساختىنقطھ
ھرکول چگونھ آنتھ را مغلوب نمود؟ او را از زمین جدا کرد و بھ ھوا 

نمود و بدینسان او را برداشت و امکان تماس با زمین را از او سلب 
.در ھوا خفھ ساخت

 قھرمان اساطیری یونان، آنتھ را بھ ،ھاکنم بلشویکگمان می
 از آنجا نیرومند ھستند کھ با مادر ،آنھا نیز مانند آنتھ. آورندخاطر می

 شیر داده و پرورده مربوطند و تا ،ئی کھ آنھا را زائیدهھا با توده،خود
 بخت یار آنھاست کھ ،ت رابطھ دارند با مل،زمانی کھ با مادر خود

.مغلوب نشدنی بمانند
« . راز شکست ناپذیر بودن رھبری حزب بلشویک در اینجاست

). نواقص امور حزبیىدربارهاستالین ــ(

چنین است تعلیمات اساسی آن راه تاریخی کھ حزب بلشویک طی کرده 
.است

اری دولتید سرمایھىدرباره

 متفاوت از تاریخ ىکھ قادر بھ تفکیک دو دوره  از آنجائی"ا. ک. ح"
 بر این عقیده است کھ انقالب بلشویکی ھیچ تغییر بنیادینی در ،شوروی نیست

ًو طبیعتا(اری دوجود نیاورده است مگر تحکیم روابط سرمایھھ روابط طبقاتی ب



٤٤

 "ا. ک. ح"البتھ این نظریھ نیز کشف جدیدی از جانب ). از نوع خاص دولتی
در ھمان دوران لنین نظریھ پردازان انترناسیونال دو و دو و نیم نیز چنین . نیست

 "اربانز" و ٢٠ ى در دھھ"پندلوک"کسانی نظیر . ندانسبتی را بھ شوروی داده
 و ٤٠ ى در دھھ"تونی کلیف" چون ئیھاتسکیستو و سپس تر٣٠ ىدر دھھ

غ چنین بلُ مھاسال.....  و "جامعھ شناس" و "صاددانتاق"صدھا پروفسور 
ً اتخاذ شده در زمان حیات لنین و خصوصاھاىآنھا سیاست. ندا بودهاىنظریھ

 کارگری را از ھاى و تبعیت اتحادیھ"کاھش اھمیت شوراھا"زمان استالین در 
ی و ئ تولید کاال،حزب و از دولت و یا کنترل متمرکز دولت بر وسایل تولید

اری ارزیابی د سرمایھًاسااس دیگر را ھاىاختالف دستمزدھا و برخی نابرابری
 "اری دولتیدسرمایھ" نیز بھ باور این پیامبران "ا.ک . ح"ند و امروزه اکرده

Ζγ�ϪΘγϮϴ̡���Ρ���̭��ϩί ΎΗ�Εήψϧ�ΕΎΒ՜�̵ ήΑ�ϝϮϗ�ϞϘϧ�ϪΑ�εΎϫ̶ �ϦϴϨϟ�ί �
کند کھ لنین طور ادعا میاستناد کرده و بدون درک واقعی محتوای آنھا این

 گذار بھ سوسیالیسم ضروری ىعنوان یک مرحلھاری دولتی را بھ دسرمایھ
:نویسدآقای حکمت در این باره می!! دانستمی

اری دگویم این کھ لنین در آن مقطع فرمول سرمایھمن می» 
انحصاری دولتی را بیان می کند بھ خاطر این است کھ کمونیسم تا قبل 

ه  گذار فکر نکرده و کار نکردىاز آن روی اقتصاد انقالبی دوره
«.بود

و یا 

 اقتصادی حتی خود لنین مرزبندی ضعیفی با ىدر عرصھ» 
بورژوازی بزرگ دارد کھ خواھان صنعتی کردن و مدرنیزه کردن 

«اقتصاد روسیھ است 
 ویا 
توانستند بھ دنبال اشکال معینی از تولید  میھابلشویک» 

ًا اری انحصاری دولتی نباشد و ما قطعداجتماعی بگردند کھ سرمایھ

«باید این کار را بکنیم 
و یا
 دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ جواب بھ این ىاقتصاد دوره» 

ً نیز روشن نبود و آنجا کھ ظاھرا روشن است ھامسئلھ برای بلشویک

اری انحصاری د برای این کھ قرار دادن سرمایھ،باشدنادرست می
 من با آن  دیکتاتوری پرولتاریا ــ کھىدولتی بھ عنوان اقتصاد دوره

مخالفم ــ در واقع جواب ندادن بھ مسئلھ و تعریف نکردن ھیچ نوع 
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صفحات  (" دیکتاتوری پرولتاریاستى برای این دورهاىاقتصاد ویژه
)٤٨، و ٤٠، ٤٠، ٣٦

 برد اما نھ آن نام می"اری دولتیدسرمایھ" از ًآری لنین ھم ھنوز واقعا
اری دسرمایھ" اقتصاد روسیھ را لنین بخشی از.  فھمیده است"ا. ک. ح"طور کھ 

لنین . را بھ عنوان یک کل در نظر داشتھ باشد کھ آن دانست نھ این می"دولتی
:بردشرح زیر نام میھ  اقتصادی شوروی بــ شکل اجتماعی ٥از 

 اقتصاد پاتریاکال ــ١
یئ تولید کوچک کاالــ٢
اری خصوصید سرمایھــ٣
اری دولتید سرمایھــ٤
 سوسیالیسمــ٥

 ھاى امتیازات خارجی شرکتھاىاری دولتی تنھا بھ بخشدکھ سرمایھ
کھ توسط دولت کنترل ....  انتفاعی ھاىمختلط صنعتی و تجاری و برخی تعاونی

لنین با قید گیومھ از این شکل .  اقتصادیاتىنھ ھمھ.... شد مربوط بوده استمی
 نام ،ھ ناقض آن بھ عنوان دستیار سوسیالیسم و ن"اری دولتیدسرمایھ"بھ نام 

اما حرف . پردازیم آن میترمبسوطبرد کھ ما در سطور آینده بھ شرح می
 ،آنھا معتقدند کھ ھر چھ در شوروی بوده.  چیز دیگریست"ا. ک.ح"

 ھابلشویکبرای جای سوسیالیسم جا زده شده و ھ اری دولتی است کھ بدسرمایھ
 انقالب کردند و پس از گنُگدر این مورد روشن نبوده و بدون ھدف یا با ھدفی 

انقالب نیز ھیچگاه دیکتاتوری پرولتاریا برقرار نشده و بالطبع از سوسیالیسم نیز 
.تواند حرفی در میان باشدنمی

سوسیالیسم چیست؟
آیا چیزی جز یک دوران گذار بھ کمونیسم با دولت دیکتاتوری 

!پرولتاریاست؟
از تاریخ و با تنوع بیشمار  اىسازمان اقتصادی دوران گذار در ھر مرحلھ

شود اری و سوسیالیسم تقسیم مید سرمایھ،اشکال آن ھمواره بھ دو سیستم عمده
حتی با محو . ستاو جامعھ در ابتدای امر خصوصیات ھر دو سیستم را دار

ϪϠΣήϣ�ί �ϞΒϗ�ϭ�ή̳ έΎϤ՝Θγ�ΕΎϘΒρϯϩέΎ̡�ϢδϴϧϮϤ̯�ϯ �ΕΎϴλ Ϯμ Χ�Ϧϳ�ί �
. یدآوجود نمیھ مونیسم ھیچگاه یکباره ب چرا کھ سوسیالیسم کامل یا ک،باقیست
:گویدلنین می
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اری و داز لحاظ تئوری جای تردید نیست کھ بین سرمایھ» 
تواند این دوران نمی. کمونیسم یک دوران انتفالی معین فاصلھ است

مشخصات یا خواص این ھر دو شکل اقتصادی اجتماعی را در خود 
)کتاتوری پرولتاریااقتصاد و سیاست در عصر دی. ("جمع نکند

ϥϮϴγΎϣέϮϓϫϯ ΎϩΩϮΑ�ϦϴϨ̩ �ΰϴϧ�ϞΒϗ�Ϊϧ��̶ ϓϪϳΎϣήγ�Ϟ՝ϤϟΪ�ϩέΎΒ̰ϳ�ϪΑ�ΩϮΧ�̵ έ
اری را د از فئودالیتھ بھ سرمایھ"دوران گذار"در ھیچ کشوری مسلط نشد بلکھ 

 علمیست کھ اى نظریھ، گذار از یک حالت بھ حالت دیگرىمرحلھ. طی نمود
�ΕΎΒ՜�ϪΑ�ΰϴϧ�̶ ̰ ϳΰϴϓ�ϦϴϧϮϗ�ΎΑ�̶ ΘΣΑ�ϭ�Ζγ�ϩΪϴγέ�Ϫ�κ Ψη�ήϫ�ϦϴϨϟ�ϝϮϗ

 باید ضرورت ، کھ بھ نحوی از انحاء با تئوری تکامل آشنا باشدىاتحصیل کرده
 علمی خود از اقتصاد روسیھ این ھاىلنین بر اساس برداشت. را درک کند آن

 ىتوسعھ"اری را در کتاب مشھور خود د گذار از فئودالیسم بھ سرمایھىدوره
:کندچنین بیان می "اری در روسیھدسرمایھ

توانست بھ طور ناگھانی ظاھر شود اری نمیداقتصاد سرمایھ» 
.ًیقینا ناپدید گردید) کار خدمتی بھ فئودالیسم ــ توفان(و اقتصاد کوروه 

تنھا سیستم اقتصادی ممکن نوعی سیستم گذاری بود کھ خصوصیات 
ستم در حقیقت سی. اری را یکجا داشتدھر دو سیستم کوروه و سرمایھ

ً دقیقا ،گردیدزراعتی بعد از رفرم ھم کھ بھ دست اربابان اعمال می

)١٢٤ص(« . باشددارای خصوصیات ھر دو سیستم می

 ھاى گذار در اروپا اشاره کرده و سراسر سالىمارکس نیز بھ این دوره
داند کھ عاقبت  تاریخی گذار میى سرمایھ را متعلق بھ این دورهىانباشت اولیھ

 توانست ،اری کھ بر مبنای کار دیگران قرار داشتدصوصی سرمایھمالکیت خ
. خود را مستقر سازدىلطھُاین شکل را پشت سر گذاشتھ و س
 اما اشکال اساسی ، بی ربط بھ نظر رسدجاشاید طرح این مسئلھ در این

بسیاری از نظر آنچھ در برخورد بھ سوسیالیسم در شوروی و چھ در برخورد بھ 
 گذار ىنشناختن جامعھ. یران بھ این درک ارتباط دارد نظیر ااىجامعھ

ϟϮλ̶�در �ήϴδϣ�ί �έ�ΎϬϧ�ϭ�ϪΘηά̳ �ή՜�̶ γΎϴγ�̵ Ύϫϭήϴϧ�̮ ϴΘ̯ΎΗ�ϭ�ΖγΎϴγ
سوسیالیسم   دوران گذار درىھمان گونھ کھ در برخورد بھ مسئلھ.سازددور می

ال  در دیکتاتوری پرولتاریا تا قبل از استقرار کامل سوسیالیسم اشک،نیز شاھدیم
 آن کھ جامعھ تمام ى در دوران اولیھً خصوصا،مختلف تولیدی وجود دارد
ΩέΩ�ΩϮΧ�ΎΑ�έ�ϪΘηά̳ �ΕΎϓΎ՝̯��ϧϮ̳ �ΪϨ̩ �ϦϳϪھمان. خوردگی بیشتر بھ چشم می 

 شکل مھم در روسیھ اشاره ٥یم لنین نیز بھ اطور کھ در سطور باال نشان داده
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جھت .  سیاست است،نده استاما آنچھ کھ در این مسئلھ مھم و تعیین کن. کندمی
کند و دیکتاتوری پرولتاریا کھ ھدف اصلی اقتصاد را سیاست تعیین می

. این سمت سوق دادبھ  کشور را ھمھ جانبھ ،اقتصادی آن استقرار سوسیالیسم بود
 انقالب اکتبر با وجود چنین عناصری در اقتصادیات ى سالھ٥لنین در جمعبندی 

:گویدقتصادیات خرد و پراکنده می اىلطھُکشور و حتی با وجود س

 یک جمھوری سوسیالیستی بود و ،جمھوری ما در ھمان زمان» 
 اقدامات اقتصادی جدید گوناگونی ، بسیار شتابان،ما ھمھ روزه شتابان

شود آوردیم کھ ھیچ عنوانی جز اقدامات سوسیالیستی نمیبھ عمل می
«. بھ آنھا داد

 ىجھت نیز از کاربرد کلمھ  از این،داردرا قبول ن  این"ا. ک. ح"البتھ 
 ورزد چرا کھ در غیر این امروزی امتناع می"سوسیال امپریالیسم شوروی"

دھد کھ گویا روسیھ یک کشور سوسیالیستی بوده  را می"تصور"صورت این 
 گویا حزب ،مطابق تزھای انحرافی این جریان. کھ بعدھا تغییر یافتھ است

 را مستقر نمود و این شکل اقتصاد نیز از " دولتیاریدسرمایھ"بلشویک تنھا 
 ھیچ ًجانب لنین بھ عنوان تنھا شکل اقتصاد دوران گذار پذیرفتھ شد و نتیجتا

بازسازی یک حکومت عادی "تحول اقتصادی در شوروی صورت نگرفت و 
ی ئدھد کھ گوالبتھ این ترھات را تا آنجا ادامھ می. بود) ٣٥ص  ("بورژوازی

اری مطابق بوده و ساختمان سوسیالیسم د سرمایھھاىھ با خواستتحوالت روسی
:نویسندآنھا می. بر طبق این نیاز بورژوازی بزرگ شوروی شکل گرفتھ است

 اینجاست کھ سیاست و خط مشی ،توان گفتبھ این ترتیب می» 
 برای ،اری در روسیھدحزب بلشویک در این مقطع با نیاز سرمایھ

 رشد کشور و ایجاد یک ،یروھای مولده رشد ن،اریدرشد سرمایھ
 دیگر بورژوازی در دنیا ھاى جناح،قدرت مستقل در مقابل دول دیگر
فرمولھ کردن آن سیاست از جانب . بھ طور عینی انطباق پیدا کرد

ًترین نمایندگان جریان بورژوازی در آن عصر دقیقا حزب و تائید آگاه

)٢٤ص (« ..... مؤید این است کھ آنھا

 محافل ضد کمونیستی ىسطور انسان را بھ یاد اظھارات احمقانھاین 
دانستند و اری میداندازد کھ حتی انقالب روسیھ را نیز خواست سرمایھمی

Ύ̰ϳήϣ�έϮϬθϣ�ΪϨϤΗϭή՜�̮ ϳ�Ϫ̯�ΪϧΩϮΑ�ΪϘΘόϣ�̮ ϳϮθϠΑ�ΏϼϘϧ�̵ήΑ�̶˻ ˹�ϥϮϴϠϴϣ�
مان در ی دولت آلئکھ لنین با طالھای اھدا دالر نیز خرج کرده است و یا این
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 دولتی بھ روسیھ رسید تا برای اھداف امپریالیستی ى الک و مھر شدهىکوپھ
! توان سراغ داشت؟تر می دیگر دلیلی از این مسخرهًواقعا. آلمان انقالب کند

 در آن مقطع از سوی تنی چند از نمایندگان پشتیبانی ھاچون سیاست بلشویک
پذیریم کھ  ما نیز میًاتقاقا! ت؟ سوسیالیستی نبوده اسھا پس اقدامات بلشویک،شد

اری با آن دچنین از طریق خصومت و یا تفاھم سرمایھ ماھیت یک دولت را ھم
گاه باید برای اظھارات و   تا آخر بروید و آن،اگر این را قبول دارید. یمئتعیین نما

ترین نمایندگان بورژوازی در  ھزاران تن از آگاهى خصمانھھاىموضعگیری
 شوروی نیز جواب دھید و حتی برای ىات استالین علیھ حیھاىطول سال

سوی شوروی کیش داده شده ھ  ابتدا بھاحمالت فاشیستی کھ از جانب امپریالیست
ھ ھمھ مصائب برای کشور شوراھا ب و آن) کھ بعدھا دامن آنھا را نیز گرفت(بود 

الیستی  جنگ امپری،زعم شما حملھ بھ شورویھ البد ب!!  پاسخی  بیابید،بار آورد
 قابل توضیح ھابرای تقسیم جھان بوده و در طیف تضادھای میان امپریالیست

 بورژوازی ھاىدر اینجا برای توضیح علت پشتیبانی برخی از ایدئولوگ! است؟
اری دولتی د سرمایھى مقولھ، خاصىاز اقدامات دولت شوروی در یک مرحلھ

.دھیمرا قدری بیشتر توضیح می
 فقیر و منھدم شده از جنگ جھانی اول و ىطبیعی بود کھ در روسیھ

 ایجاد ساختمان سوسیالیسم بھ ، داخلی با آن اقتصاد کوچک و پراکندهھاىجنگ
 شرایط جنگ در تھاجم ىواسطھھ روسیھ پس از انقالب ب. یکباره متصور نباشد

کھ پرولتاریا را   دھقانان و سرمایھ داران کوچک بدون آنىاقتصادی خود علیھ
 ھااین امر سبب مقاومت کوالک.  بیش از اندازه پیش تاخت،ده نمایدبرای آن آما

قشر وسیعی از دھقانان ناراضی بوده و . و کاھش تولید و اخالل در توزیع گردید
 کھ منجر بھ اىبا امتناع از واگذاری غلھ بھ دولت شرایط بسیار سخت و بحرانی

شد و نشینی نمیاگر در این دوره بھ موقع عقب . وجود آوردندھ قحطی شد ب
 پرولتاریا با ،مدآشرایط جدید اقتصادی با سیاست نوین اقتصادی بھ میان نمی

:گویدباره می این لنین در. شدفاجعھ روبرو می

توزیع  ً صرفا سوسیالیستی اقتصادی وھاىگذار مستقیم بھ شکل» 
توانستیم عقب ًصرفا سوسیالیستی از قدرت ما خارج بود و اگر نمی

تری را بھ عھده بگیریم با فاجعھ روبرو  و وظائف آسانبنشینیم
). چھارم کمینترن ــ سخنرانی لنینىکنگره(« . شدیممی

 دھقانان مازاد محصوالت خود را پس ،مطابق این سیاست جدید اقتصادی
رساندند و آزادی داد و ستد از پرداخت مالیات بھ تشخیص خود بھ مصرف می

نفتی  ھاى میدان،ھا جنگل، از معادناىرداری پارهحتی بھره ب. برقرار گردید
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اری خارجی و داخلی اجاره داده شد و دتحت کنترل شدید دولت بھ سرمایھ
وجود آمد تا از این طریق ھ  مختلطی با آنھا در صنایع نیز بھاىشرکت

 "اری دولتیدسرمایھ"بھ این بخش از اقتصاد شوروی . سوسیالیسم را نجات دھند
طبیعی .  بوده استھااری دولتی ایند منظورش از سرمایھًنین دقیقانام نھادند و ل

 ضعف ىواسطھھ بود کھ این عقب نشینی باجی باشد کھ دولت سوسیالیستی ب
چنین دولتمردان جدید از  ھم. دھدپرولتاریا بھ بورژوازی جھانی و خودی می

اشتباھات  صنایع را بیاموزند و از ى و اداره"تجارت کردن"این طریق توانستند 
دانند پس از طور کھ ھمگان می  ھمانھااین عقب نشینی. آینده پرھیز نمایند

 متوقف شد و دوباره تھاجم بھ ،چندی کھ پرولتاریا توان الزم را بازیافت
 تولید ھاى امتیازات از بین رفت و تمامی شاخھىھمھ. اری آغاز گردیددسرمایھ
حتی دھقانان نیز از تولید . رفت در اختیار دولت سوسیالیستی قرار گًمستقیما

حال آیا این . رد و پراکنده بھ تولید جمعی و سوسیالیستی کشیده شدندُخ
! اریست؟داری دولتی در کشورھای سرمایھداری دولتی ھمان سرمایھدسرمایھ

�Ρ���̭��ή̡ �Ϧϳ�ϪΑ�γ̶ ϣ�ΖΒ՝ϣ�ΦγΎ̡�ζتواند تفاوت مفاھیم دھد و نمی
اران تعلق دارد و دھ قدرت دولتی بھ سرمایھ کاى در جامعھ"اری دولتیدسرمایھ"
ھم تازه در  آن(ی را درک کند ئ در یک دولت پرولتاریا"اری دولتیدسرمایھ"

 جھات با یکدیگر اىپاره این دو اگر چھ در). یک بخش از اقتصاد نھ کل اقتصاد
:قول لنینھ  اما ب،نداشبیھ

اری دیھاری دولتی در دولت سرمادسرمایھ. در مفھوم متفاوتند» 
شناسد و در جھت منافع بدین معناست کھ دولت آن را بھ رسمیت می

در دولت . کندبورژوازی و بھ زیان پرولتاریا بر آن نظارت می
 کارگر و بھ منظور ىپرولتاریائی ھم ھمین کار در جھت منافع طبقھ

ایستادگی در برابر بورژوازی ھنوز نیرومند و مبارزه با آن انجام 
) سوم کمینترنىسخنرانی در کنگره(« . گیردمی

اری دولتی د از آنجا کھ قادر بھ درک تفاوت این دو نوع سرمایھ"ا. ک. ح"
 دیکتاتوری  ىدرک روشنی از اقتصاد دوره"کند کھ  لنین را متھم می،نیست

 را با انحصار دولتی "اری دولتیدسرمایھ" نداشتھ است و این نوع "پرولتاریا
. دانداری دولتی بورژوازی برابر میدالیسم و سرمایھسرمایھ در دوران سوسی

 ، شکل اقتصادی فوق عاجز است٣ از درک تفاوت "ا. ک. ح"بھ عبارت دیگر 
شکل اقتصاد "اری دولتی دسرمایھ"رسد کھ  بھ این نتیجھ میًرو ناچارا از این
را توصیھ کرده و آنھا نیز با آن   دیکتاتوری پرولتاریاست کھ لنین آنىدوره

 نادرست و نوع ًطور کھ نشان دادیم چنین نسبتی بھ لنین کامال ھمان.  "مخالفند"
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 ھا تاریخ بھ بلشویک از کھ در یک دوره"سرمایھ داری دولتی"خاصی از 
.  سوسیالیستی متمایز بودھاى تنھا کاربرد تاکتیکی داشتھ و از شاخھ،تحمیل شد

:گویدلنین می

 است از اىرقبھاری دولتی شکل غیر متداین سرمایھ» 
دولت ... اری کھ ھیچکس آن را پیش بینی نکرده استدسرمایھ

 باید بھ ،کند یعنی مااری مدارا میدپرولتاریائی با این سرمایھ
اری دولتی در دولت د کھ سرمایھیم و کاری کنیم آن بپردازىمطالعھ

پرولتاریائی نتواند و جرأت نکند کھ از حدود و شرایطی کھ پرولتاریا 
جلد (« .  فراتر رود،او معین کرده و برای پرولتاریا مفید استبرای 
˼ ˼ϪϋϮϤΠϣ�ϯ�ι �˰˰�έΎ՜�˼ ˺ ̀�

را اقتصاد دوران گذار و یا اقتصاد سوسیالیستی  آن چیزی کھ لنین آن
طور کھ امروزه در آلبانی وجود دارد  آن.  انحصار دولتی سرمایھ است،داندمی

. داشت و چیزی جز سوسیالیسم نیست در روسیھ وجود ٦٠ ىو یا تا قبل از دھھ
این مالکیت سوسیالیستی کھ در دست دولت پرولتری متمرکز است برای 

. شوداری دولتی فھمیده میدصورت سرمایھھ  قابل درک نیست و ب".ا. ک.ح"
آیا ھمان . ؟ گذار چیستىمعلوم نیست کھ طرح خودشان از شکل اقتصادی دوره

واگذاری " است یا " آزادھاىون کمونفدراسی"طرح معروف باکونین یعنی 
دیگر مدتھاست کھ روشن شده است کھ مالکیت دولتی . " بھ کارگرانھاکارخانھ

 دولت پرولتاریا باشد و دیکتاتوری پرولتاریا ،کھ دولت وسائل تولید ھنگامی
:گویدلنین می.  خصلت سوسیالیستی دارد،حاکم باشد

ی کھ از انحصار اسوسیالیسم چیزی نیست جز گام بالواسطھ» 
 ،یا بھ عبارت دیگر. شوداری دولتی بھ پیش برداشتھ میدسرمایھ

کھ بھ خدمت اری دولتی دسوسیالیسم چیزی نیست جز انحصار سرمایھ
اری د انحصار سرمایھى و از این لحاظ دیگر جنبھخلق گذارده شود

).خطر فالکت و راه مبارزه با آن(« .را از دست داده استخود 

دست آورده است باید وسائل ھ ی کھ قدرت را بئست کھ پرولتارطبیعی ا
این از . تولید و سرمایھ را تحت تابعیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا قرار دھد

.نمایدرا با آنارشیسم در اینجا متفاوت می اصول اساسی سوسیالیسم است کھ آن
:سازند کھمارکس و انگلس در مانیفست کمونیست خاطر نشان می



٥١

 پرولتاریا برای این کھ قدم بھ قدم سرمایھ را از دست »
تمامی وسائل تولید را در دست دولت متمرکز بورژوازی بگیرد و 

"«. کند خود استفاده میىُ از سلطھسازد

:گویدکید دیگری بھ این مسئلھ دارد و میأانگلس نیز در آنتی دورینگ ت

و قبل از ھر گیرد پرولتاریا حکومت دولتی را بھ دست می» 
تأکیدات از  ("سازد مبدل میمالکیت دولتیچیز وسائل تولید را بھ 

)ماست ــ توفان

 دیکتاتوری ىپس روشن است کھ در اقتصاد دوران گذار یعنی اقتصاد دوره
 این دولت سر و کار داریم کھ تمام سرمایھ را "لعنتی"پرولتاریا باز ھم با قدرت 

 آنارشیستی "ضد آتوریتھ" ھاىاعتنا بھ جنجالدر دست خود متمرکز کرده و بی 
 با انضباطی آھنین سازمان، "آزاد ھاىفدراسیون کمون" و طرح باکونینیستی

خالف نظر "انحصار دولتی سرمایھ"این . کندعظیم تولید را ھدایت می
 قبل در دوران ھا نھ تنھا برای حزب بلشویک بلکھ حتی از مدت"ا.ک.ح"

 ،زند حرف می"اریدسرمایھ"اگر لنین از ناروشنی . مارکس روشن بوده است
 بیچاره قاطی کرده "ا. ک. ح". باال توضیح دادیم نوع خاص روسیھ بود کھ در

.است
 سر و تھ کنکرت ،شود تعریف می، با مفاھیم،در بینش ایده آلیستی کنکرت

اما درک ماتریالیستی مفھوم را . شود تا در غالب مفھوم بگنجدمشخص زده می
.ورندآ کنکرت در میاز

 انواع مختلف مالکیت و ،لیستیآبا دارا بودن درک ایده) ا. ک. ح(
اری دولتی داری دولتی را در قالب ذھنی خود بھ مفھوم سرمایھدسرمایھ

کند و خود را از بررسی کنکرت خارج از ذھن خویش بورژوازی درک می
اری دولتی درک دیھداند و طبیعی است چنین ذھنی ھمواره از سرمانیاز میبی

:گویدلنین در این مورد می. را داشتھ باشد کھنھ و کالسیک آن

�©ϪϳΎϣήγ�ϡϮϬϔϣ�έΩ�ΎϣΪ̶ ϣ�՛ΤΑ�ϪΑ�Ζϓήυ�ΎΑ�̶ΘϟϭΩ�̵έ پردازیم
ϢϴϨ̯ˬ�՛ΤΑ�̵و بھ کتب کھنھ رجوع می ή̴ ϳΩ�ΰϴ̩�ί �ΐ Θ̯�Ϧϳ�Ύϣ�

ΪϨϨ̯��ΎϬϧ�՛ΤΑ�ωϮοمی ϮϣˬϪϳΎϣήγ�ϥ�Ϊ�Ϣϳ̫ έ�έΩ�Ϫ̯�Ζγ�̶ΘϟϭΩ�̵έ
شود کھ حتی یک کتاب ھم پیدا نمی. اری موجود استدھسرمای
ϩέΎΑέΩϯϪϳΎϣήγ�ΪΪηΎΑ�ϩΩή̯ �՛ΤΑ�̶ ΘδϴϧϮϤ̯�Ϣϳ̫ έ�έΩ�̵ έ���ª

�ϪϋϮϤΠϣϯ�ΪϠΟ�˰˰�έΎ՜�˼ ˼�ι �˻ ́ ˻�
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اری دولتی و عدم د با برداشت نادرستی کھ از تعریف سرمایھ"ا.ک. ح"
ین و حتی رسد کھ شوروی دوران استال بھ این نتیجھ می، شکل برشمرده٣تمایز 

ً:ند و نتیجتااارید کشورھای سرمایھىآلبانی امروز در زمره

"« . اری بزرگ شوروی استد سرمایھىاستالین نیز نماینده» 

 پایگاه طبقاتی دیکتاتوری ھاعاقبت پس از سال!!  چھ خردمندیًواقعا
 ىاری بزرگ شوروی و در نتیجھ نمایندهد سرمایھىنماینده.  شد"کشف"استالین 

 سال احزاب کارگری سراسر جھان بھ ٣٠و بیش از !! اری امپریالیستیدھسرمای
!!کردنداری بزرگ دفاع میدتبع آن از منافع سرمایھ

 بھ پیروزی سوسیالیسم در یک داری دولتی و عدم اعتقاد سرمایھىنظریھ
 خطوط انحرافی "ا. ک. ح"ی ئ آنارشیستی شوراىچنین نظریھ کشور و ھم
η�Ϫ̯�ΪϨηΎΑϩΩΩ�ϪΘηά̳مرتبطی می �՛ΣΎΒϣ�έΩ�έ�ΎϬϧ�ί �̮ ϳ�ήϫ�ΡήϢϳ���̶ϗΎΑ

. بررسی خواھد شد، کھ در آینده انتشار خواھیم داداىمششعات آنھا در جزوه

پایان
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)١ ("حزب کمونیست کارگری"حق تعیین سرنوشت ملل و 

حق تعیین "گذرد برای نخستین بار تحت نام  کھ از نظر شما میى امقالھ
حزب " کھ عنوان سابق " حزب کمونیست ایرانىبرنامھ ت ملل وسرنوش

  ــ ارگان تئوریک ٢ شماره "ندای وحدت" ى بود در نشریھ"کمونیست کارگری
 در اردیبھشت " ایرانھاىمجمع تدارکاتی برای وحدت کمونیست"سیاسی 

 چندین انشعاب در این حزب ،در این فاصلھ زمانی.  بھ چاپ رسید١٣٦٤
این حزب با .  آخرین انشعاب در آن نخواھد بودً کھ مسلماصورت پذیرفتھ

 از رشوه دھی بھ بورژوازی خلق کرد آغاز کرد و بھ اىفرصت طلبی مکارانھ
پرستی  ملی و میھنى ایران و مسئلھھاى ملی در مورد خلقىنفی مسئلھ

حزب کار ایران لزوم درج . طور کلی رسیدھ کمونیستی در دوران امپریالیسم ب
ی در مورد نقش و سیاست این جریان را برای اطالع عموم ضروری مقاالت

تر راه خود را از باشد تا فریب خوردگان بھ خود آیند و ھر چھ سریع. داندمی
 ــ اکونومیست ىنیسم و مدافع نظریھی لنــاین جریان منحرف ضد مارکسیسم 

کنیم تا ز می ملی آغاىما سلسلھ مقاالت خود را با مسئلھ. ترتسکیستی جدا کنند
 و عناصر ھا تاریخی را قدری صیقل دھیم و مانع فراموشی کمونیستىحافظھ

.حال بھ آن مقالھ رجوع کنیم. فعال جنبش کارگری گردیم
 ملی در اروپا روبرو ھاىشب با جن،ھا فئودالىما در دوران مبارزه علیھ"
در بازار  مبتنی بر پیروزی کامل تولید ھا اقتصادی این جنبشھاىپایھ. ھستیم

 ىکوشد اتحاد دولتی ھمھبورژوازی در این دوران می. داخلی است
 ىاین شرط مھمی در مبادلھ کنند وی را کھ بھ زبان واحد تکلم میئھاسرزمین

 آن کشور ىارانھدرشد سرمایھھ تواند ببازرگانی وسیع و آزاد بوده و می
بر کھ مانعی را کوشد ھر گونھ بورژوازی می.  ایجاد کند،مفروض یاری رساند

 شرایط ًبا زدودن این موانع طبیعتا.  بزداید،یدآسر راه این تکامل آزاد پدید می
. وجود آیدھ  طبقات جدید بى وسیع و ھمھ جانبھ،الزم برای شکل گیری آزاد

ی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش در دوران تکامل طبیعی ئشعار شناسا
ملی معنای دیگری جز زدودن  ھاى دولتىاری و تشکیل جداگانھدسرمایھ

اگر . اری در این کشورھا نداشتھ استدسدھای تکامل آزاد و وسیع سرمایھ
 ھدفش تسخیر بازارھای ،کندی این حق تکیھ میئبورژوازی کشوری بر شناسا

کنند تا بتواند در آنجا کھ اھالیش بھ زبان واحدی تکلم مییست اداخلی در محدوه
اگر دردوران فئودالیسم . دن خود ادامھ دھىارانھدبھ رشد آزاد و سرمایھ

مد از نظر سیاسی اھداف آنھا سرنگونی بساط  آ ملی پدید میھاىجنبش
مضمون مبارزات ملی در .  تسلط خود را فراھم آوردىفئودالیسم بود تا زمینھ
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با پیدایش امپریالیسم جھانی بسیاری از . قرون گذشتھ مضمون ضد فئودالی بود
شد و از رسمیت شناختھ میھ ی آنان بئ جغرافیاى کھ محدودهھمان دول ملی را

 خود ىلطھُزیر سھ  تاریخ واحد و فرھنگ واحد بودند ب،زبان واحددارای خود 
 آنھا را ،اری در این کشورھا جلوگیری نمودهددر آورده و از تکامل آزاد سرمایھ

.ند مالی امپریالیستی بدل کردھاى تقسیم کار جھانی سرمایھىزایدهبھ 
 ملی کھ در درون این کشورھا پدید آمدند ھدفشان دیگر تشکیل ھاىجنبش

خواستند یوغ امپریالیسم را از گردن  بلکھ می، ملی نبودى جداگانھھاىدولت
 یوغی کھ مانع تکامل ھمھ جانبھ و آزاد اقتصاد آنھا شده ،خود بھ زمین بگذارند

 ھاىجنبش. اریخ ظھور کرد تى ضد آن نیز در عرصھ،با پیدایش امپریالیسم. بود
 ملی ىاین است کھ مسئلھ.  بھ غارت و چپاول امپریالیستی بودھا پاسخ ملت،ملی

 ى بھ مسئلھ، جھانیىدیگر از کادر یک کشور کوچک خارج شده بھ مسئلھ"
 این ىرا از دریچھ  و امروز نیز باید آنه ضد امپریالیستی بدل گردیدىمبارزه

. "ل مورد سنجش قرار داداکان
ی ئدوران شکوفا.  روبرو ھستیم"مسئلھ ملی"در واقع ما با دو دوره 

 ملی وارد کرده و بر ورشکستگی ھاىاری کھ جمیع ملت را در جنبشدسرمایھ
را   بساط آناىتوده ھاى پایانی گذارده و با تکیھ بر جنبشىفئودالیسم نقطھ

 ،هوجود آمدھ  ملی در اقصی نقاط جھان بھاىکھ دولت اىروبد و دورهمی
 اختالط ، امپریالیسم و گندیدگی خود رسیدهى بھ مرحلھ،اری رشد کردهدسرمایھ

ϪϟΩΎΒϣ�ή՜�έΩ�ϞϠϣ�ζ ϴ̡�ί �ζ ϴΑϯΑ�̶ ϧΎϬΟ�ΩΎμ Θϗ�ϭ�̶ ϧΎ̳έί ΎΑ��Ϫ�ΩϮΟϭ�ϭ�ϩΪϣ
در این دوره تضاد آشتی . نداپرولتاریا و بورژوازی در مقابل ھم قرار گرفتھ

لمللی ام آمیختھ شده و جنبش بینلمللی بھ ھاناپذیر بین سرمایھ کھ در مقیاس بین
مضحک است اگر مارکسیستی . گیرد اول اھمیت قرار میىکارگری در درجھ

البتھ وجود این دو دوره ما را از . در نیامده باشدھ  اول بىھنوز از خواب دوره
سازد چھ اینکھ مسائل تحلیل مشخص از ھر کشور مفروض بی نیاز نمی

با رسم یک . شودده و بر روی تختھ رسم نمیدقت علوم ریاضی نبوھ اجتماعی ب
شوند از ھم  انتقالی بھ ھم مربوط میھاىخط این دو دوره را کھ بھ توسط حلقھ

دھد کھ اری مالی جھانی نشان میدلیکن پیدایش امپریالیسم و سرمایھ. جدا نمود
یم کھ دوران زوال امپریالیسم و دوران آغاز ا جدیدی پا گذاردهىدورهھ ما ب

 ،بھ ھمین جھت اگر در دوران اول کارگران. ی سوسیالیسم استئاشکوف
دنبال بورژوازی روان بودند و از ھ ویژه قشر عظیم دھقانان بھ زحمتکشان وب

 امروز کارگران بھ ،کردند و پرچم مستقل نداشتندتمایالت ملی وی دفاع می
ی  کھ ھویت خود را یافتھ است ھدفش را سرنگوناى جداگانھى طبقھىمنزلھ

شعار وی انترناسیونالیسم پرولتری است و نھ . دھدھمین بورژوازی قرار می
توانند این است کھ امروزه احزاب کمونیستی نمی.  ناسیونالیستیىتجزیھ
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 ملی در حکم چک سفیدی در اختیار بورژوازی ىبرخوردشان را بھ مسئلھ
 را "ملی ىمسئلھ"دنکوش طالئی خود کھ میھاىبگذارند تا از آن برای خواب

 معظم ھاى دولتىد و چھ بسا بھ چماق توطئھن در کادر محلی خالصھ کنًصرفا
.  قرار دھند،بدل شود

خواست با یک پاسخ لنین در پاسخ بھ روزا لوکزامبورگ کھ از وی می
ی ھر ملت را حل کند و نظریات دیالکتیکی ئ مربوط بھ جداى مسئلھ"آری یا نھ"

 ،نامید می"پراتیک" غیر ،کردخورد می برده پدیاین  بھ ًلنین را کھ تاریخا
:نوشت

مربوط بھ جدائی ھر ملت؟ ى بھ مسئلھ"آری یا نھ"دادن پاسخ » 
ًولی عمال بی . آید بھ نظر می"پراتیک"لعاده اًاین خواست ظاھرا فوق

متافیزیک دارد و در پراتیک ى معنی و از نقطھ نظر تئوریک، جنبھ
. شودت بورژوازی منجر میھم بھ تبعیت پرولتاریا از سیاس

اول قرار ى ملی خود را در درجھھاى بورژوازی ھمیشھ خواست
برای . سازددھد و آنھا را بدون ھر قید و شرطی مطرح میمی

از نظر . طبقاتی استى تابع منافع مبارزهھا پرولتاریا این خواست
توان از پیش تضمین کرد کھ آیا این جدا شدن ملت است تئوری نمی

ــ دموکراتیک را بھ پایان خواھد رسانید یا برابری قالب بورژواکھ ان
چیزی کھ در ھر دو مورد برای پرولتاریا مھم .حقوق آن با ملت دیگر

برای بورژوازی مھم این .باشدخود میى است، تأمین تکامل طبقھ
ِاست کھ در برابر تکامل، اشکال تولید نماید و وظائف آن را 

بھ این جھت پرولتاریا در .  قرار دھد"ودخ"لشعاع وظائف ملت اتحت
مورد شناسائی حق تعیین سرنوشت تنھا بھ خواست بھ اصطالح منفی 

کند بدون اینکھ ھیچ ملت واحدی را تضمین نماید و و بدون اکتفاء می
« موظف کند چیزی بھ حساب ملت دیگر بھ کسی بدھد را خود اینکھ

:دھدآنوقت لنین ادامھ میو

پراتیک "ستمکش، پرولتاریا را بھ نام ھاى ی ملتبورژواز» 
ھاى خود، بھ پشتیبانی بی چون و چرا از کوششھاى خواست"بودن

ًتر این است کھ صراحتا گفتھ شود از ھمھ پراتیک.کندخود دعوت می

فالن ملت معین ھستیم، نھ .) ا. م. بخوان مدافع ــ ک( طرفدار "آری"
« .مھ و ھرگونھ ملتی ھستیمآنکھ گفتھ شود طرفدار حق جدا شدن ھ
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وی ھمیشھ آن را . ملل یک اصل متا فیزیکی نباید باشدى مسئلھاز نظر لنین 
.سنجدکند و میاز نقطھ نظر منافع پرولتاریا ارزیابی می

َمنزل نمیى برای لنین جدائی ملل یک آیھ بیند کھ آیا این وی می. باشدُ
ًرژوا ــ دموکراتیک، معاال رشد جدائی بھ نفع انجام قطعی و کامل انقالب بو

اری و رشد آزاد، وسیع و شکل گرفتن پرولتاریا و تشدید تضاد دسریع سرمایھ
برای لنین منافع پرولتاریا . طبقاتی و پیدایش نیروی قدرتمند کارگر ھست یا نھ

منافع پرولتاریا مورد ى ًجدائی ملی را دقیقا از زاویھى مطرح است و مسئلھ
جدائی ملی تکیھ دارد، ى آنجا کھ لنین ھم بر مسئلھ. دھدارزیابی قرار می

اری است کھ راه دیگری جز دنظرش معطوف بھ دوران اول رشد سرمایھ
اری، دحال در دوران زوال سرمایھ. پیمودن آن ممکن و متصور نبوده است

اری دملی را با ھمان درک و الھام از دوران اول شکوفائی سرمایھى مسئلھ
یکی، دوری از مارکسیسم، سقوط بھ منجالب اپورتونیسم و طرح کردن متافیز

.ناسیونال شوینیسم است
مارکس نیز با دید موشکافانھ و نبوغ خاص خود ھمین گونھ بھ 

در  ھم مارکس و ھم انگلس. کند در مورد لھستان برخورد می"ملیىمسئلھ"
اتریش  قرن نوزدھم کھ ھمراه با انقالبات بورژوازی ٦٠ و ٤٠ھاى دوران سال

و آلمان  و ھمزمان با دوران اصالحات دھقانی در روسیھ بود، بر این نظر 
بودند کھ باید از خواست استقالل لھستان از روسیھ مجدانھ بھ تالش پرداخت 
زیرا مطالبات لھستان پیشرو برای کل دموکراسی اروپای غربی و بھ طریق 

مردم ھاى کھ تودهزیرا مادامی . اولی برای دموکراسی اھمیت حیاتی داشت
روسیھ و حتی اکثریت کشورھای اسالو در خواب غفلت و عمیقی غنوده بودند، 

این .بوجود آمده بودنداى دموکراتیک و مستقل و تودهھاى در لھستان جنبش
اشراف لھستان دموکراسی را کھ برای رشد پرولتاریا و ى جنبش آزادیخواھانھ

اما ھمین . آوردوجود میاری ضروری بود، بداول سرمایھى تکامل دوره
 قرن گذشتھ کھ از جدائی لھستان ٦٠ و ٤٠ھاى رکس اگر در سالانظریات م

: بھ قول لنین؛کرد، صحیح بودوحشی و مرتجع دفاع میى دموکرات از روسیھ

. در قرن بیستم دیگر صحت خود را از دست داده است» 
در مستقل دموکراتیک و حتی جنبش مستقل پرولتاریائی ھاى جنبش

ترین کشورھای اکثریت کشورھای اسالوو حتی در یکی ازعقب مانده
لھستان اشرافی از بین . اسالو نشین یعنی روسیھ برانگیختھ شده است

در چنین . اری داده استدرفتھ و جای خود را بھ لھستان سرمایھ
توانست اھمیت انقالبی استثنائی خود را از دست شرایطی لھستان نمی

.....ندھد
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)....حزب سوسیالیست لھستان. (س.پ.کھ پاین
مارکس را کھ بھ دوران ى کوشید نظریھ می١٨٩٦در سال 

 معنایش استفاده از نص مارکسیسم "تثبیت نماید"دیگری مربوط است 
ھاى بھ این جھت سوسیال دموکرات.  روح مارکسیسم بودىعلیھ

ًلھستان کامال حق داشتند کھ با احساسات ناسیونالیستی خرده 

ملی را ى ورژوازی لھستان مخالفت کردند و اھمیت فرعی مسئلھب
حق ملل در تعیین ى درباره(« . برای کارگران لھستان بھ ثبوت رسانند
)٣٦٥ تا ٣٦٤ى سرنوشت خویش چاپ فارسی صفحھ

وی ابتدا مخالف . چنین ارزیابی داردایرلند نیزى مارکس در مورد مسئلھ
ى رط رھائی ایرلند را در پیروزی طبقھجدائی ایرلند از انگلستان است و ش

 خود بھ ١٨٦٩دسامبر ١٠مورخ ى لیکن در نامھ. بیندکارگر انگلستان می
:نویسدانگلس می

کردم کھ ممکن است رژیم ایرلند را از تصور میھا من مدت» 
. کارگر انگلستان سرنگون ساختى طریق بھ جنبش درآوردن طبقھ

ولی . کردم دفاع می" تریبوننیویورک"من ھمیشھ از این نظر در 
ى طبقھ. تر مسئلھ، مرا بھ عکس این نظر معتقد نمودبررسی عمیق

ایرلند خالص ى کارگر انگلستان، مادامیکھ گریبان خود را از مسئلھ
ارتجاع انگلستان ھاى ریشھ. نکرده است، ھیچ کاری انجام نخواھد داد

«.در اسارت ایرلند است

 "ملیى مسئلھ"شود کھ مارکس نیز برای میاز این گفتار مارکس معلوم 
َوحی منزل نمیى آن را بھ منزلھ. ھرگز مطلقیتی قائل نیست نگرد برای وی حل ُ
باشد زیرا مارکس و انگلسمطرح میپرولتاریا مسئلھ از نقطھ نظر منافع 

کارگر ى منوط بھ پیروزی طبقھھا ملیتى دانند کھ آزادی کامل ھمھمی
.است و بس

تعیین حق ملل درى درباره"وضیح این نظر مارکس در کتاب لنین در ت
:نویسد می" سرنوشت خویش

آزادیبخش ھاى پیش بینی مناسبات متقابل ممکنھ بین جنبش» 
آزادیبخش پرولتاریای ملل ھاى ستمکش و جنبشھاى بورژوازی ملت

شود کھ ولی جریان اوضاع طوری می. ستمگر، امریست محال
ھاً برای مدت نسبتا طوالنی تحت نفوذ لیبرالکارگر انگلستانى طبقھ
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شود و در نتیجھ پیروی از سیاست افتد و بھ ھم آنھا بدل میمی
جنبش آزادیبخش . سازدلیبرالی کارگری خود را بی سر می

انقالبی بھ خود ھاى یابد و شکلبورژوازی در ایرلند شدت می
 را تصحیح کند و آنخود تجدید نظر میى مارکس در عقیده. گیردمی
«.نمایدمی

اتحاد "آنچھ از نقطھ نظر اصول مارکسیسم بدیھی جلوه می کند، از نظر 
علیرغم این . افتد بکلی دور می"کوملھ" پس از وحدت با "مبارزان کمونیست

ارضی را در ایران ى مسئلھ) حزب کمونیست کارگری("حزب کمونیست"کھ 
بیند، بھ تسلط کامل تولید یده میحل شده دانستھ و نفوذ مسلط فئودالی را برچ

ھاى ما دیگر از جنبھ(بازار ایران و ھم پیوستگی اقتصادی ى کاالئی در مجموعھ
ایران ھاى عمیق فرھنگی و سنن ملی خلقھاى مشترک تاریخی و حتی پیوند 

اری وابستھ دنیز در باب تسلط سرمایھاى اعتقاد دارد و نشریھ) گوئیمسخن نمی
 "ملیى مسئلھ"در اقصی نقاط ایران نوشتھ است، درکش از و نفوذ امپریالیسم 

گردد و قادر نیست اری باز میددرکی است کھ بھ دوران آغاز شکوفائی سرمایھ
را در کادر منافع کل انقالب ایران و جنبش مقاومت خلق "ملیى مسئلھ"کھ حل 

 جنبش برای آنھا.پایگاه انقالبی برای آزادی کل ایران بنگردى کرد را بھ منزلھ
 جداگانھ، تمامیت ارضی جداگانھ، تقدس "کشور"خلق کرد، جنبشی برای ایجاد 

حدود ملی جداگانھ، بازار داخلی جداگانھ بورژوازی و پرولتاریای جداگانھ 
برسمیت شناختن حق خود " بجای طرح شعار "حزب کمونیست". باشدمی

را قرار دفاع از حق ملل در تعیین سرنوشت خود " "تعیینی سرنوشت ملل
بھ رسمیت شناختن حق . تفاوت این دو شعار از زمین تا آسمان است. "دھدمی

بھ رسمیت شناختن حق، ناقص . ھنوز بھ مفھوم دفاع از آن در ھر شرایط نیست
توانند از قبل بھ نمیھا چھ این کھ کمونیست. باشددفاع مشروط نمی

 تو در تعیین ناسیونالیست خرده بورژوائی چک سفید دھند کھ ما از حق
.خیزیمشرایطی بھ دفاع بر میسرنوشت در ھر 

:لنین در پاسخ بھ ھمین درک بود کھ در ھمان کتاب نوشت

فھم این موضوع دشوار نیست کھ شناسائی حق ملل جدا شدن » 
اول از طرف ى سراسر روسیھ و در درجھھاى از طرف مارکسیست

 از طرف ھم ناسخ تبلیغ بر ضد جدا شدناى ذرهھا ولیکاروس
چنانچھ شناسائی . فالن و بھمان ملت ستمکش نیستھاى مارکسیست

مورد بر حق طالق نیز ناسخ این موضوع نیست کھ در فالن یا بھمان
«.ضد طالق تبلیغ شود 
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. ھمین جنبش خلق کرد را در نظر بگیریماى لحظھ
بر رأس این جنبش قرار داشت و یا تبلیغ ھا مالمصطفی بارزانی مدت

لیسم خرده بورژوائی علیرغم این کھ خودش فئودال بزرگی بود، ناسیونا
 نیز بھ سازش با کرد و سرانجامسراب ھدایت میزحمتکشان کردستان را بھ 

حزب "آن طور کھ ھا کمونیستى آیا وظیفھ. ارتجاع و امپریالیسم دست یازید
بھ گوید این است کھ سینھ چاک بھ دفاع از این جنبش بدون توجھ  می"کمونیست

مضمون و نتایج آن بپردازد و بھ این استدالل متافیزیکی توسل جویند کھ باید از 
.حق تعیین سرنوشت خلق کرد دفاع کرد

ى مسئلھ"بدون ارزیابی مشخص از ھر پدیده و در این مورد ھا کمونیست
دفاع از یک ى توانند وظیفھ بدون توجھ بھ منافع پرولتاریائی ایران نمی"ملی

سخن بر سر این . در اینجا سخن بر سر اصول است. ھده بگیرندجنبش را بھ ع
دفاع " و یا این کھ "شناسیمما حق تعیین سرنوشت را بھ رسمیت می"است کھ 

.گیریم را نیز در ھر شرایطی بھ عھده می"از تحقق این حق
ھاى کمیتھ"ایران، دست بھ ایجاد ھاى  بجای کمیتھ"حزب کمونیست"وقتی 

. کندایران جدا میھاى و حساب خود را از حساب سایر خلقزند  می"کردستان
را، دفاع بدون قید و شرط از ھا  شرط تشکیل این کمیتھ"حزب کمونیست"وقتی 

گذارد و در قرار خود تنھا خروج ارتش حق تعیین سرنوشت خلق کرد می
ھاى معنی دیگری ندارد کھ کرد. طلبدجمھوری اسالمی را از کردستان می

آنھا طالب ھمبستگی پرولتاریا و . ندابرای خود باز کردهاى  جداگانھایران حساب
اما مشروط بر این کھ این ھمبستگی فقط بھ نفع کردستان . ایران ھستندھاى خلق
برای آنھا مھم نیست کھ این ارتش جمھوری اسالمی، اینک در کدام بخش . باشد

.کندیایران مستقر است و کدام بخش از برادران آنھا را سرکوب م
.مھم آنست کھ دیگر در کردستان نباشد

برای آنھا خروج ارتش جمھوری اسالمی از کردستان پایان کار است، حال 
.آنکھ باید برای ھر کمونیستی، آغاز کار باشد

خام دچار باشد و چقدر باید دارای دید محدود ھاى چقدر انسان باید بھ خیال
کر کند با وجود دولت جمھوری خرده بورژوازی باشد تا فى نظرانھو کوتھ

ى ایران و اتحاد داوطلبانھھاى اسالمی در ایران، آزادی خلق کرد و سایر خلق
.آنان قابل تحقق است

بھ رسمیت شناختن این حقوق "کنند  استدالل می"حزب کمونیست"رفقای 
 کھ مانع ذھنی ملیت از ذھن پرولتاریای کردستان بر طرف شود "شودباعث می
د، بھ ن خیال راحت بدون اینکھ تحت تأثیر افکار ناسیونالیستی قرار بگیرو آنھا با
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این باعث کسب ھژمونی . انترناسیونالیست بپیوندندھاى صفوف ما کمونیست
٢.شودکارگر در کردستان میى طبقھ) سرکردگی ــ توفان(

کارگر با برسمیت شناختن این حق حل شده ى البتھ اگر کسب ھژمونی طبقھ
شد آن را تأمین کرد آنوقت باید تا بھ حال این امر بھ ھمین راحتی میبود و یا 

آن در افق انقالب ایران ى و یا حداقل طلیعھیافت در کردستان ایران تحقق می
خشک ھاى نمایان بود بجای تحلیل مشخص از شرایط مشخص، بھ دنبال  فرمول

حزب " دارند کھ  بر این اعتقاد"حزب کمونیست"ھمین رفقای . روندو جامد می
کوملھ سازمان "بورژوازی خلق کرد است و ى  نماینده"دموکرات کردستان

اما این حقیقت ھمھ دانستھ است کھ شعار . باشد می"مسلح پرولتاریای کرد
شعار خودمختاری داخلی در . کرد، شعار جدائی از ایران نیستھاى بورژوا

ى بھ برنامھ"نحزب دموکرات کردستا".چارچوب ایران دموکراتیک است
رأی موافق داده ھا  و طرح مربوط بھ خود مختاری خلق"شورای ملی مقاومت"

این است کھ رفقا باید آن را خواست بورژوازی خلق کرد . است، اینست واقعیت
.در نظر بگیرند

ما طالب جدائی : گویدخواھد؟ وی می چھ می"پرولتاریای خلق کرد"اما 
کند کھ مانع ذھنی ملیت را کھ  ذکر میھستیم و دلیل آن را ھم این طور

کند، از ذھن ناسیونالیسم یعنی ایدئولوژی بورژوازی خلق کرد تبلیغ می
.پرولتاریا بزداید

بورژوازی خلق کرد خواھان جدائی نیست، خواھان وحدت داوطلبانھ در 
آور آنکھ پرولتاریای خلق کرد چارچوب ایران دموکراتیک است اما شگفت

ھمان بورژوازی خواھان خود مختاری، پرولتاریا را نفریبد، دست برای این کھ 
. یونالیسم خرده بورژوائی اسیر کرده استسپیش را گرفتھ و خود را در دام نا

توانید صد بار دیگر با پرچم خود از ناسیونالیسم خرده بورژوائی شما رفقا می
 پرولتاریای ایران دفاع کنید و آن را مظھر انترناسیونالیسم جلوه دھید، اما از

شعار .انترناسیونالیسم بپذیرندى نخواھید کھ ناسیونالیسم شما را بھ منزلھ
بورژوازی خلق کرد، ھمان بورژوازی ناسیونالیست صد بار از شعار شما 

ى مندرجھ در پیشرو ارگان مرکزی کوملھ شمارهى تنتاجات این بحث در مقالھ ــ روح اس١
شود کھ بھ رسمیت شناختن چنین حقوقی باعث می» : یابد چنین تبلور می٢٤ى  صفحھ٥

شود کھ زحمتکشان با خیال مانع ناسیونالیسم از ذھن کردستان برطرف شود، باعث می
سیونالیستی قرار بگیرند، بھ صفوف ما یعنی راحت و بدون این کھ تحت تأثیر تبلیغات نا

قبول . انترناسیونالیست بپیوندند و در نتیجھ آنھا ھم انترناسیونالیست بشوندھاى کمونیست
مردم تحت ستم ھاى ضمانتی است کھ بھ کارگران و تودهى این حقوق در واقع بھ منزلھ

«.کندشود و پیوستن آنھا را بھ صفوف حزب تسھیل میداده می
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تر بوده وبھ طور عینی بھ  و منطقی"ترواقعبینانھ"خلق کرد ھاى کمونیست
تاریای ایران بیشتر یاری ایران و پرولھاى خلقى وحدت و ھمبستگی ھمھ

بورژوازی کردستان تا شما را دارد، احتیاجی ھم ندارد کھ خودش . رساندمی
کتابی، آن را برایشان بھ ھاى شما کمونیست. شعار جدائی از ایران را طرح کند

.کنیدحد کافی تبلیغ می
:آورد ناطق در نطق خود می٥در پیشرو شماره 

ًکردستان حزب کمونیست صرفا نباید فکر کرد کھ تشکیالت » 

این تلقی بھ معنی انکار ..... یک تشکیالت خود مختاری طلب است
کارگر در ى اری بودن کردستان، انکار موجودیت عینی طبقھدسرمایھ

کردستان و انکار امکان و ضرورت کار کمونیستی در کردستان 
« .است

 ناسیونالیسم تواند از آن بھ نفعناطق در اینجا تنھا آنچھ را کھ می
بورژوازی، با امانت گرفتن از کلمات مارکسیستی استفاده کند، بھ میان خرده

 و سپس نظریات ناسیونالیستی "کوملھ"کرد،  کشد تا با آن وجود پرولتاریایمی
.آن را در زیر پوشش کمونیست بھ اثبات رساند

 نیز اما این ادعا یک طرف دیگر ھم دارد و آن این است کھ اگر کردستان
اری است، پس ما نھ تنھا با پرولتاریا بلکھ با دمانند سایر نقاط ایران سرمایھ

اری بھ دبورژوازی کرد ، با بورژوازئی کھ منافع مشترکی با سرمایھ
خواھد  خود ناطق در جائی کھ میروبرو ھستیم ،ایران داردى پیوستھھم

ائی خود بکشاند و بورژوبھ دفاع از ناسیونالیسم خرده ایران راھاى کمونیست
کارگران ایران ى سرنوشتی ھمھدر آنجا الزم است کھ البتھ و صد البتھ بھ ھم

:آوردتکیھ شود، می

قبلی این معیار را در مورد ایران تطبیق ھاى ما در صحبت» 
داده و از این موضوع صحبت کردیم کھ چگونھ ایران دارای اقتصاد 

وانین مدنی و جزائی بر آن یک نوع ق. قانون کار دارد یک.واحد است
روکراسی و غیره ویک ارتش، سپاه پاسداران، پلیس ب. حاکم است

«...... دارد

زاده قیاده موقت، پیشمرگان مفتیى کنیم یک دارو دستھو ما اضافھ می
ھمسرنوشت ھاى آذربایجانیى کرد مسلمان، یک مال حسنی دارد، یک دارودستھ

دارد و ......زی، اردبیلی، خلخالی و مرتجع و در قدرت نظیر موسوی تبری
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دھد و این اظھارات ناطق نتایج دیگری بھ دست می. موارد بسیاری از این قبیل
اری در داین سرمایھ. اری وابستھ حاکم استدآن این است کھ در ایران سرمایھ

کردستان ایران نیز حاکم است و رشد آن حتی بھ حدی است کھ پرولتاریای کرد 
 آگاھی نسبی باالئی برخوردار بوده و سازمانى ھرا کھ از درج

اری وابستھ کھ داین سرمایھ. بھ وجود آورده، استنیز خود را "پرولتاریائی"
ى در استثمار کل طبقھ. ایران سرنوشت مشترک داردى درھم آمیختھ و در ھمھ

ار چھ کرد، چھ فارس، دکارگر ایران سھیم است، سھم ارزش اضافی ھر سرمایھ
 کل این ارزش اضافی تأمین ىمحل یک کاسھ شدهى از مجموعھ .... چھ آذری و

شود و سرانجام انقالب ایران بر محور این تضاد اساسی یعنی تضاد کار و می
دعوای ى ملی در ایران، مسئلھى گیرد و سرانجام مسئلھسرمایھ شکل می

. آذری و فارس و یا آذری و کرد نیست بورژوازی کرد و فارس، بورژوازی
اری دھضد امپریالیستی و ضد سرمایى مبارزهى ملی در ایران، مسئلھى ئلھمس

.برای استقرار سوسیالیسم است
کنید، از طلبی کردھای ایران صحبت میشما از خواست تجزیھ

خواھد با ایجاد ذھنیت الزم در کردستان، پرولتاریای کرد نالیسمی کھ میوناسی
پرسیم این ما می.ر دست گرفتھ استرا منحرف کند و پرچم جدائی ملی را بر س

تقسیم و ھا ید؟ مگر نھ آنست کھ جامعھ بھ انسانانتیجھ را شما از کجا گرفتھ
ھاى کھ خواست و احزاب ھستندھا و این سازمانھا بھ طبقات و گروهھا انسان

شما بھ ما نشان دھید کھ آن سازمان ملی کرد کھ . کنندطبقات را بیان می
خود قرار داده است و ناسیونالیسم را ى  را در در برنامھخواست جدائی از ایران

کند کدامست، کجاست؟ سازمانی را در کردستان نشان دھیدکھ طرح تبلیغ می
ى نمایندهى خود گذارده است و آن وقت شما بھ مثابھى جدائی ملی را در برنامھ

بورژوازی کرد روش ھاى  در رابطھ با خواستً"فورا"پرولتاریای کردستان 
گوید کھ اگر ید؟ کجای مارکسیسم میاتعیین کردهھا ود را نسبت بھ آن خواستخ

 فرض این کھ این بورژوازی در کل بورژوازی ایران بھ ھب(بورژوازی خلقی 
)  مستھلک نشده باشد و بخواھد بھ بازار داخلی خود دست یابدىطبقھى منزلھ

تازه معلوم نیست  (خواست جدائی ملی را طرح نکرده باشند، پرولتاریای آن خلق
تاریایش از کجا لکھ اگر بورژوازی خلق مفروض موجودیت نداشتھ باشد، پرو

باید پرچم جدائی را بھ جای پرچم انترناسیونالیست بھ دست گیرد؟ آیا ) پیدا شده
آذری این است کھ بروند در آذربایجان ایران و در ھاى کمونیستى اکنون وظیفھ

ژوازی علم کنند و آنوقت روش خودشان را در بورھاى آنجا حزبی را با خواست
پرستانھ معین نمایند؟ آیا این دیدگاه ، دیدگاه کتابھا برخورد بھ این خواست

باشد پس باید باشد؟ اگر نمینیست و بیگانھ از متدلوژی مارکسیسم نمی
طور استنتاج کرد کھ ناسیونالیسم خرده بورژوازی کرد سازمان مورد این
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 ایجاد کرده است کھ با استتار کمونیستی زیر این پوشش "کوملھ"ش را در اعالقھ
مستقل برای دستیابی ھاى تشکیل دولتى یعنی مسئلھ"ملیى مسئلھ"مضحک کھ 

آن واحد جغرافیائی ى ارانھدبورژوازی بھ بازار داخلی خودش و رشد سرمایھ
ى لھمسئ"خیر آقایان . کندمفروض، پرولتاریا ھم ھست این سیاست را تبلیغ می

از روش پرولتاریا در برخورد بھ این مسئلھ. بورژوازی استى ، مسئلھ"ملی
ًاین طبیعتا مربوط بھ . شودطبقاتی خودش تعیین میى نقطھ نظر مصالح مبارزه

ًاری است کھ حتما شما ھم مثل ما دسرمایھى ھمان دوران رشد شکوفائی اولیھ

 را بخشی "ملیى مسئلھ"ر گااما . معتقدید کھ در کردستان محلی از اعراب ندارد
اری برای استقرار دضد امپریالیستی و در حال حاضر ضد سرمایھى از مبارزه

 سوسیالیسم ارزیابی کنیم، آنوقت چھ جائی برای دعوای بورژوازی کرد و فارس
 بھ یک امر در مقیاس جھانی بدل شده است و از "ملیى مسئلھ"ماند؟ امروز می

ھا کمونیستى قرار گیرد، این اسلحھھا جھ کمونیستاین نقطھ نظر باید مورد تو
ً کتابی است و اساسا تا "از ستم ملی"شما درکتان . در مقابل امپریالیسم است

شما ى وظیفھ. یدا در ایران بھ دست نداده"ستم ملی"کنون تعریفی ھم از 
اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرھنگی ھاى  این است کھ زمینھ"ھاکمونیست"

ایران و بھ ھاى خلقى  در ایران را بھ طور کلی در مورد کلیھ"ملیستم "این 
چرا این عمل مھم را انجام . طور مشخص در مورد خلق کرد بھ ما نشان دھید

برید و زبان پناه میى ًآید، فورابھ مسئلھ پیش می"ستم ملی"دھید و تا پای نمی
ا بھ لغات متوسل کشید، شما تنھمال مصطفی بارزانی را بھ رخ ما میى مبارزه

... "ستم ملی"طلب، شوید، از شوینیسم فارس، ملت بزرگ و عظمتمی
بدون اینکھ . کنید بدون این کھ یک ارزیابی علمی بھ دست داده باشیدصحبت می

ید و آن النینیسم یک کلمھ فھمیدهى شما از ھمھ. تحلیل مشخصی ارائھ داده باشید
 "بورژوازی کرد"بسیار بھ تبلیغات شما بسیار و .  است"تشکیل دولت مستقل"

فھمیم این مقولھ دیگر چھ نسبتی با کل ارزیابی شما از نقش امپریالیسم کھ ما نمی
کنیدکھ دارد با دامن دیکتاتوری فاشیستی در ایران دارد اشاره میھاى و دولت

حزب "این تبلیغات . کندزدن بھ ناسیونالیسم، پرولتاریای کرد را فاسد می
ى  مسئلھ"حزب دموکرات"در کدام سند منعکس شده است؟ مگر  "دموکرات

درک شما از کند؟ دموکراتیک را طرح نمیخود مختاری در چارچوب ایران 
این ى ادامھ درکی محدود، عقب مانده و ناسیونالیستی است و"ملیى مسئلھ"

ھاى  ناسیونالیسم خرده بورژوائی را بھ چماق دولت،درک و عدم مبارزه با آن
ى  امری جھانی، امر کلیھ"ملیى مسئلھ"برای ما .  بدل خواھد کردمعظم
کنند، تا از تمامیت امپریالیسم پیکار میى ُسلطھى ئی است کھ علیھھاملت

ھا آری کمونیست. امپریالیسم بھ دفاع برخیزندھاى ارضی خود در قبال توطئھ
ر کھ دیگاى ملیى چنان مبارزه.  دارند"ملیى مسئلھ"رابطھ فقط در این 
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تنھا این دیدگاه در .  آن نیستندقادر بھ سرانجام رساندنھا بورژوازی این کشور
ى اری و دوران گندیدگی آن دیدگاه واقعبینانھددوران معاصر و تحوالت سرمایھ

.کمونیستی است
جز شما سازمانی این ھ دانید کھ در کردستان ایران بالبتھ خود شما نیز می

کنید  صحبت می"از خالئی" جھت نیز بھمینرا طرح نکرده است و ھا خواستھ
 و آنوقت شما  پر شود"بورژوازیى بھ وسیلھ"تواند کھ اگر شما نجنبید فقط می

جای بورژوازی با پرولتاریا پر ھ چون بسیار دوراندیش ھستید، این خالء را ب
. را از بین ببرید"مانع ذھنی ملیت"کنید کھ باصطالح خودتان می

 در میان پیشمرگان کرد مسلمان نیز بھ "ذھنی ملیتمانع "البتھ ھمین 
مانع "شیعھ مذھب نیز بھ صورت ھاى  و یا در میان کرد"مانع مذھبی"صورت 

 این موانع ارتجاعی، زدودنى شود بھ بھانھآیا می.  وجود دارد"ذھنی ملیت
کوملھ "شود  خودشان بھ پرچمدار و مبلغ این موانع بدل شوند؟ میھاکمونیست

ند کھ در عین حال سازمان مذھبی مسلمانان کرد نیز ــ است تا پیشمرگان اعالم ک
کرد مسلمان نیز بھ صفوف آنھا یھ پیوندند؟ با این استدالل مضحک ھمواره 

شود ھر خواست عقب مانده و ارتجاعی را کھ از طرف عامل ارتجاعی بھ می
آن مسابقھ در ھا دوئی داد کھ کمونیستى مسابقھى شود جایزهمیان کشیده می

.باید از بورژوازی سبقت بگیرند
 ایران در استثمار فارس از کرد نیست، در ھاىعدم تساوی حقوقی خلق

استثمار فارس از آذری نیست، سفیھانھ است اگر بھ صرف این کھ زبان فارسی 
این . نسبت دادھا زبان رسمی  و اجباری است، عدم تساوی حقوقی را بھ فارس

تاریخ . نیستھا تاریخ ایران، تاریخ حکومت فارس. استنگری بھ مسائل ساده
ھا انقالب بزرگ مشروطیت ایران انقالب فارس ،نیز ھستھا حکومت ترک

تسلط بر بازار داخلی ایران اگر . خلق آذربایجان در رأس آن قرار داشت. نبود
.ًدر دست بورژوازی آذری نباشد حتما تنھا در دست بورژوازی فارس نیست

 ندارید، علیرغم پرگوئی "ستم ملی" و "ملیى مسئلھ"د روشنی از شما چون دی
 "ستم ملی"تحلیل مشخص از شرایط مشخص بھ تحلیل از این ى در زمینھ

راه حل صحیح ھم ندارید و زمام خود را بھ دست . پردازیدمشخص نمی
ید کھ بدون تشخیص و برنامھ،دید روشن اناسیونالیسم کور خرده بورژوازی داده

کسب آزادی و  برایایرانھاى خلقى مشترک و مقاومت مشترک ھمھى مبارزه
 تنگ و باریک و غیر قابل ھاىدموکراسی و سوسیالیسم را بھ کوچھ پس کوچھ

ناطق ما . گرداندکشاند و از شاھراه انقالب تابناک آتی ایران دور میگذر می
داند و را می"ملیى مسئلھ"نیست، وی حتی تعریف اى البتھ فرد بدون مطالعھ

:گویدمی
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بینید ھر موقع دو تا دولت بورژوا قرارداد سیاسی با شما می» 
بندند، اول و آخر حرفشان این است کھ ما تمامیت ارضی ھم می

شناسیم و این تمامیت ارضی را تصدیق و ھمدیگر را بھ رسمیت می
البتھ این تقدیس تمامیت ارضی و مرزھای کشور از . کنیمتائید می
علت آن ھم این است کھ این دولت . ورژوازی علت داردجانب ب

کند، بورژوائی معین در این کشور  یک بازار معین را حفاظت می
اری معینی را در این کشور مورد محافظھ و دمنافع اقتصادی سرمایھ

معین منافع اقتصادی ى بورژوازی در یک دوره.دھدمدافعھ قرار می
ت نام کشور و میھن، حکند، تخودش را تحت نام کشور فرمولھ می

«. کندازلی و ابدی می

اری و پیدایش دگوینده کھ در اینجا از ھمان دوران شکوفائی سرمایھ
ملل مختلف بر سر مرزھای ھاى ملی و دعواھای ملی بین بورژوازیھاى دولت

:نویسدکند و میکند، گذری ھم بھ شرایط کنونی جھان میملی صحبت می

ملی ھاى بینیم از یک طرف جنبشست کھ میبھ ھمین دلیل ا» 
از طرف بورژوازی برای ایجاد دولت ملی، دولتی کھ حافظ بازار 

و از طرف دیگر اقدامات استیالگرایانھ و داخلی باشد، وجود دارد 
انقیاد ملل ضعیف  و استعمار آنھا نیز باز ھم از جانب بورژوازی در 

«. شودجھان دیده می

 نقش امپریالیسم و انقیاد ملل نظر دارد، پس ناطق در اینجا گوینده بھ
ست نھ بین پرولتاریا و ھا نزاع بین بورژوا"ملیى مسئلھ"فھمد کھ می

اما در اینجا میھن سوسیالیستی را مورد نظر نداریم چون بحث بھ . ورژوازیب
اى  چھ نتیجھ،اما گوینده از این صغرا و کبرا بافتن بھ ھم. کشددرازا می

دعواھای بورژواھاست و پرولتاریا باید ى  مسئلھ"ملیى مسئلھ"ھ گیرد کمی
 تعیین کند و نھ این نظر مصالح پرولتاریائیروش خود را نسبت بھ آن از نقطھ

کھ خودش بھ ھمدست بورژوازی بدل شود؟ خیر و برعکس ناطق اینھا را 
نکھ جوھر در ھر کدام از این کشورھا با ای"گوید تا سرانجام با افزودن اینکھ می

مناسبات کار با سرمایھ یکسان است، ولی این مناسبات در شرایط مشخص و 
پرولتری "ى  زمینھ را برای سازمان جداگانھ"کندمتفاوتی بروز مادی پیدا می

مختلف ھاى مرزھا  ایجاد نماید تا نتیجھ بگیرد کھ خالصھ بورژوا"کردھا
ند و بھ علت اد آمده بھ وجو"شرایط مشخص و متفاوت مادی" اقتصادی دارند

احد جھانی کمونیستی معنی ندارد و لذا تعدد احزاب را باید  حزب و،ھمین تنوع
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 "اعتقاد بورژوائی و سنتی بھ"بھ رسمیت شناخت و این تعداد احزاب نھ ناشی از 
اقتصادی، اجتماعی و ، عینیى بلکھ از تحلیل و در نظر گرفتن پایھ"کشور 

گاه کوملھ نیز کھ ھنوز کشوری ندارد لیکن شود و آناستنتاج می"سیاسی آن
کشوری بھ وجود آورد و آن کشور در کردستان ایران است و شرایط  خواھدمی

، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ــ البتھ ھیچ عینیى کردستان ایران از نظر پایھ
بیند ــ با کل ایران متفاوت است باید حزب جداگانھ کدام را لزومی بھ اثبات نمی

شود و آنجا ھم کھ ناطق بھ واقعیت نزدیک می.رد را بھ وجود آوردُتاریا کپرول
کند، از آن برای استفاده از مواضع ناسیونالیستی سود سیر تاریخ را ترسیم می

 بدی کھ بورژواھای سفاک برای منافع اقتصادی خود و "کشور"ھمین . جویدمی
آمال ــ ى ، بھ ناگھان کعبھندااری و تسخیر بازار داخلی ایجاد کردهدرشد سرمایھ

رد را برای ھمان منافع ُملت ک. ردُشود کھ با بورژوازی کرد میُکھاى کمونیست
در اینجا . اری و تسخیر بازار داخلی بھ وجود آورندداقتصادی رشد سرمایھ

سخن از منافع پرولتاریا، جمھوری سوسیالیستی کردستان، ارتباط پرولتاریا با 
شوم و سنگینش را بر ى ناسیونالیسم سایھ. نیست" ملیىمسئلھ"این گونھ طرح 

، "ناسیونالیسم"آنھا پس از این ھمھ اظھارنظر در مذمت  .ھمھ جا گسترده است
 کھ البتھ ھمواره سایرین را مورد نظر دارند و نھ "تمامیت ارضی"، "کشور"

:نویسندخودشان را؛ می

 ىمسئلھ. بورژوازی نیستى  فقط مسئلھ"ملیى مسئلھ"» 
این فقط بورژوازی نیست کھ خواست ملی دارد . کارگران ھم ھست

نقل از ھمان مقالھ (« . کارگران کردستان ھم مطالبات ملی دارند
)٥ى مندرج در پیشرو شماره

بورژوازی کرد را دارند، کارگرانی ى ھارد کھ خواستُــ آن کارگران ک
 رھبرانی نظیر شما دارند ھستند کھ بھ منافع پرولتاریائی خود آگاه نیستند، زیرا

گوئید مطالبات شما نمی. دھندکھ افکار ناسیونال بورژوازی را بھ خوردشان می
ملی کارگران کرد با مطالبات بورژوازی کرد چھ تفاوت ماھوی دارد؟ ما 

بورژوائی است و نھ پرولتاریائی و باید آن ى  مسئلھ"ملیى مسئلھ"توضیح دادیم 
ار داد و از این گذشتھ روش پرولتاریای آگاه را نیز  قر مد نظر،را در دو دوره

ھارات  کھ پرولتاریا نیز ظحال این ا. در برخورد بھ این مسئلھ نشان دادیم
یست؟ آن را برای ا دارد یا مطالبات ملی دارد؛ دیگر چھ صیغھ"ملیى مسئلھ"

.آگاھی عموم بیشتر توضیح دھید
خواھید جا  پرولتاریا می"ملیى مسئلھ"بھ نظر ما آنچھ را کھ شما بجای 

رد را نھ بر ُشما پرولتاریای ک ید، ھیچ چیز جز ناسیونالیسم عریان نیستبزن
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اساس سیاست انترناسیونالیستی بلکھ بر اساس سیاست ناسیونالیستی جلب 
"مانع ذھنی ملیت "کنید تا می

: نظر خود دقت کنیدبھ این اظھار

دند کھ خود بعضی از رفقا روی این موضوع تکیھ کر» 
 "کوملھ"زحمتکشان کردسنان عالقمندند و خوشحالند از این کھ 

نقاط ى خواھد با سایر کارگران ایران و با جنبش انقالبی در بقیھمی
)ًچقدر عالی و چقدر واقعا قابل ارج است ــ توفان(« ایران متحد شود 

یل برای اینکھ آنھا با ھمان عقل سلیم خودشان مسئلھ را این طور تحل
:کنندمی

اگر موقع تعویض قدرت در تھران برسد، ما فقط بھ اتکای » 
توانیم آن سھمی را کھ باید در تعیین قدرت جنبش کردستان نمی
ایران نداشتھ ى اگر از حاال متحدینی در بقیھ .سیاسی داشتھ باشیم

 فردای یک قیام ،باشیم، متحدینی کھ فردای تعویض و انتقال قدرت
تحول سیاسی دیگر، بتوانند از امر ما دفاع کنند، ما دیگر و یا ھر 

گران آش و ھمین کاسھ را خواھیم داشت و دوباره ستمدوباره ھمین 
 و حکومتی در تھران تکیھ خواھند زدھاى رد، بر کرسیُبر خلق ک

شود کھ از حاال این حقوق را برای خلق کرد کوملھ با کسانی متحد می
«. ندابھ رسمیت شناختھ

تبلیغات ى  این استنتاجات عقل سلیم را کھ نمونھ" کمونیست کوملھحزب"
رد برای تشکیل ُ است و نھ وجدان آگاه یک کارگر کمونیست ک"کوملھ "خود 

.دھد بھ سبک جدید ارائھ می"حزب کمونیست"
اتحاد با . آیددر تمام این اظھارنظر فقط بوی کاسبکاری بھ مشام می

ن نھ از نقطھ نظر مصالح انقالب پرولتاریائی ایراھاى سایر خلقھاى کمونیست
، در روز تقسیم غنائم مطرح "حساب خلق من"در ایران بلکھ از نقطھ نظر 

قدرت سیاسی حزب واحد ى کدام کمونیستی حق دارد بھ مسئلھ. شودمی
کمونیست آتیھ از نقطھ نظر ترکیب ملی دولت و یا ترکیب ملی حزب نظر افکند، 

 و ھاایران برای طرح خواستھاى از تجمع خلقًاین کھ مسلما شکلی 
 ایران خواھدھاى ًبھ وجود خواھد آمد و مثال مجلس عمومی خلقھا گیریتصمیم

بود، یک امر است و این کھ قدرت سیاسی نھ بر اساس طبقاتی بلکھ بر اساس 
ًآن تقسیم قدرت سیاسی کھ اتفاقا بر اساس ھمان . ملی تقسیم شود، امر دیگریست
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لیم مبتنی بر تفاوت ملی باشد، جز ابزار ستم ملی چیز دیگری نخواھد سھاى عقل
تنھا کسب قدرت سیاسی بھ طور کامل در دست حزب واحد پرولتاریای . بود

ایران بدون دادن رشوه و سھامی بھ این یا آن خلق، بھ این یا آن گروه ضامن 
حزب . ایران استھاى خلقى سوسیالیسم، ضامن وحدت دموکراتیک ھمھ

 قومی،مذھبی، فرھنگی، اىھو گروھبندیھا مونیستی کھ نھ بر اساس ملیتک
کارگر شکل گرفتھ باشد، تنھا ى تاریخی بلکھ مبتنی بر وضعیت واحد طبقھ

در این حزب . این عدم تساوی را از بین ببردسازمانی است کھ قادر است 
لیت عضوند، کارگران آگاه عضوند، صرفنظر از این کھ بھ کدام مھا کمونیست

نگریستن بھ متحدین از این نظر کھ روز تقسیم غنائم سھم ما . تعلق داشتھ باشند
کاسبکارانھ ى را ھم در نظر بگیرد، تنزل یک متحد تا سطح یک پارتی، محاسبھ

ھا برای استفاده از آنھا  و حفظ آنردُبرای روز مبدا،جلب نظر برخی غیر ک
 "کوملھ"و ریش پھن بودن کوسھ . برای یک شرایط غیر قابل پیش بینی است

 سرش روز تقسیم غنائم، کاله بازاریست کھ مباداھاى ناشی از ھمین حساب
خواھند از پیش پا بردارند،  است کھ رفقا می"مانع ذھنی ملیت"این آن . برود

بجای تقویت  کنند وتبلیغاتی است کھ در بین زحمتکشان کردستان میى این نحوه
ھا ، بھ آنبورژوازیای تسکین احساسات خردهانترناسیونالیستی برى روحیھ

لنین در جواب بھ شما در اثر . دھندشخصی را میى قول سود و استفاده
:نویسدگرانبھای خود می

نظر دموکراسی یعنی حل مسائل کشور بھ ھرکس پیرو نقطھ» 
سرائی سیاست داند بین یاوهخوبی میھ مردم است بى دست توده

اھالی ھاى  توده"عظیمی وجود داردى فاصلھ" ھا تا تصمیم تودهنبازا
خود بھ اھمیت روابط ى روزمرهى بھ بھترین نحوی از روی تجربھ

جغرافیائی و اقتصادی و رجحان بازار بزرگ و کشور بزرگ واقفند 
 ستمگری ملی و ،گیرند کھو فقط تصمیم بھ جدا شدن می

ماید و غیر قابل تحمل ن"ًزندگی مشترک را کامال  ،ملیھاى طکاکاص
در چنین موردی ھم . " گوناگون اقتصادی پابند بزندمناسبات ىبھ کلیھ

طبقاتی بھ سود جداشوندگان ى اری و آزادی مبارزهدتکامل سرمایھ
«. شودتمام می

فئودالی قرون ھفده و ھیجده اروپا ھاى شما کردستان ایران را بھ سرزمین
ردستان ایران منجر خواھد شد ید کھ جدائی ملی بھ رشد پرولتاریای کاتشبیھ کرده

ما . تر خواھد کردو ما را یک گام دیگر بھ انقالب سوسیالیستی نزدیک
پرولتاریای "پرسیم پس این تکامل کردستان بھ چھ نحوی بوده کھ امروز می
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 قادر شده مسلح شود و از حقوق خود دفاع کند؟ چھ تشابھی بین پرولتاریای "کرد
 دنبالچھ بورژوای بود با پرولتاریای قرن بیستم در نوزاد قرون ھفده و ھیجده کھ

کتابی دست برداریم ھاى کردستان وجود دارد؟ آیا ھمین کافی نیست تا از فرمول
کجا ستمگری ملی در ایران . ملی را در ایران، مشخص ارزیابی کنیمى و مسئلھ

ُشبیھ آن چیزی است کھ بین خلق عرب و کرد و یا ترک و کرد در عراق و  ُ

سنن مشترک فرھنگی ھا یھ و سوریھ وجود دارد؟ کجا در این کشورترک
ِوجود دارد؟ در مورد خلق کرد ایران وضع طور ھا وتاریخی بین این خلق ُ

ھاى خلق. در ایران جائی برای نفرت ملی نیست و نبوده است . دیگری است
شود نقش عظیم کجا می. نن مشترک فرھنگی و تاریخ مشترکندُس ایران دارای

ربایجان را در انقالب مشروطیت و این ھمسرنوشتی عظیم را بھ فراموشی آذ
 بھ طور کلی در "ملیى مسئلھ"ُ کرد و یا "ملیى مسئلھ"درک شما از . سپرد

بینید؟ ایران، درک کتابی است، شما گرجی، ارمنی و ولیکاروس در ایران می
ق حایران ملبینید کھ بھ زور شمشیر تزاریسم بھ شما مللی را در ایران می

ند، فاقد ھرگونھ ھمسرنوشتی اند و مورد تضیقات حقوقی قرار گرفتھاشده
ند و بھ علل تبعیضات ملی و نھ ملزومات تقسیم کار جھانی ااقتصادی و مبارزاتی
شما در کشوری فرضی زندگی . ماندگی اقتصادی دچارندامپریالیستی، بھ عقب

ى آن کس کھ امروز وظیفھ. ستیدجغرافیائی نا معینی نیى کنید، در محدودهنمی
خود را ثابت  دامن زدن بھ نفرت ملی را بھ گردن گرفتھ، شما ھستید تا حقانیت

: گوئیدشما می. کنید

ما اگر در سایر نقاط ایران جنبش اعتالء نداشتھ باشد،  ...» 
)ًمثال چند سال دیگر؟ ــ توفان( دور ىارتجاع حاکم باشد و برای آینده

مگر. کنیمد داشتھ باشد، با جدائی کردستان موافقت میاین رکود وجو
ما حق تعیین سرنوشت را تنھا برای منافع بورژوازی باید بھ رسمیت 
بشناسیم؟ خیر ھر وقت پرولتاریا ھم الزم دید، از نظر منافع خودش 

٣کند این کار را می

.کندــ روح ھمان استنتاج در بحث سمینار در این نقل قول حلول می ٣
فرض کنید در مقطعی جنبش انقالبی کردستان بتواند بھ استراتژی ما در این جنبش "

مسلحانھ کھ عبارت از درھم شکستن و برچیدن نیروھای سرکوبگر و کسب حق تعیین 
 شرایطی تحقق پیدا کند کھ در سرنوشت از راه قھرآمیز است، تحقق ببخشد و این ھم در

ى ًرکود نسبتا طوالنی مبارزهى ایران ارتجاع حاکم باشد و یا اینکھ ما با یک دورهى بقیھ
آیا در آن صورت، مجاز و . بینیمطبقاتی روبرو باشیم کھ دورنمائی برای اعتالیش نمی

 کند؟ مگر منطقی نخواھد بود کھ کردستان در صورت توانائی حساب خود را از ایران جدا
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فرض کنیم   است"ملیى لھسئم"کامل جھالت نسبت بھ ى این درک نشانھ
. تجاع ایران برای مدت طوالنی کھ معلوم نیست چھ مدت است، حاکم باشدار

فکر کنید چھ ! خوب. شوند  طرفدار جدائی می"حزب کمونیست"آنوقت رفقای 
ند، بیان رسمی اکردهافتد؟ ھیچ، فقط کاری را کھ رفقا تا بھ حال میاتفاقی می

 گرفتارند و فقط ھاباز ارتش جمھوری اسالمی ھست، باز رفقا در کوه.نداکرده
ند ما کردستان را جدا کردیم و کشور مستقلی  بھ وجود اکاغذ نوشتھى بر صفحھ

حزب "ُاولین شرط کردستان مستقل شما خروج غیر کردھا از . یماآورده
ً است زیرا آنھا کھ غیر کرد ھستند و ظاھرا برای آزادی "کمونیست کردستان

 عضو گردند و تدارک "ست ایرانحزب کمونی"کنند، باید در ایران مبارزه می
تواند اعضای  سوسیالیستی کردستان نمیلکشور مستق. آزادی ایران را ببینند

ایران را بھ عضویت در حزب کمونیست خود فراخواند زیرا ھاى سایر خلق
ى ً برای دموکراسی و سوسیالیسم مسلما برنامھ"حزب کمونیست ایران"ى برنامھ

.کردستان سوسیالیستی مستقل و پیروزى دیگری خواھد بود تا برنامھ
از این گذشتھ شکل جغرافیائی کردستان سوسیالیستی و مستقل شما چگونھ 

حزب "است و حدود جغرافیائی آن چیست؟ وضع مضحکی را تصور کنید کھ 
بورژوازی خلق کرد است و ى  کھ بھ اعتراف شما نماینده"دموکرات کردستان

ت خواھان خودمختاریست، بھ جدائی رأی نفوذش در شمال کردستان اسى منطقھ
 "کوملھ"دھد و تنھا بخش جنوب کردستان  و آن ھم بخشی کھ زیر نفوذ نمی

این وضعیت نماید، است ادعای جمھوری سوسیالیست کردستان ایران را می
 "ملیى مسئلھ"فھمد کھ  نمی"حزب کمونیست" ناشی از این جاست کھ مضحک

ملی شرکت ى در مبارزهھا ت و اگر کمونیستًماھیتا بورژوائی اساى مسئلھ
زنند و چنانچھ ًکنند، صرفا از نقطھ نظر منافع پرولتاریا بدان دست میمی

ُبورژوازی خلق کرد راضی بھ جدائی نباشد، تفرقھ افکنی در وحدت 

فھمند نھا نمیآ. است ایران در دام ھمان بورژوازی افتادنھاى پرولتاریائی خلق
ُدر شرایط کنونی حتما منافع خلق کرد را  بت کنند کھ این جدائیکھ ابتداء باید ثا ً

بھ ھمراه دارد و گامی بھ جلو برای ایجاد یک پایگاه انقالبی سوسیالیستی در 
ً این دالیل در عمل چنین خواھد شد کھ ناچارا ىبدون ارائھ. منطقھ است

مد جدائی کند از نبورژوازی ناسیونالیست را بزنند کھ فکر میخردهھاى حرف
در ضمن اگر رفقا طالب کردستان سوسیالیستی ھستند، . شودکالھی نصیبش می

شناسیم کھ ھر موقع را فقط برای این برسمیت میھا ما حق تعیین سرنوشت برای ملت
طبقاتی ى ژوازی مصلحت دید، از آن استفاده کند؟ چرا موقعی کھ مصالح مبارزهبور

کارگر ى ا، امر دموکراسی و سوسیالیسم چنین چیزی را ایجاب کند، خود طبقھپرولتاری
". ده کند؟ستی از این حق استفانبای
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ُآنگاه باید شمشیرھای خود را برای مبارزه با ھمان بورژوازی کرد، تیز کنند، با 

در اینجا . ًھمان بورژوازی کھ رسما اعالم نموده، خواھان جدائی از ایران نیست
.  بدون بورژوازی خواھد شد"ملیى لھمسئ"، "حزب کمونیست" "ملیى مسئلھ"

. ملی بدون بورژوازی خواھد شدى ُملی خلق کرد نیز ھم اکنون مبارزهى مبارزه
کنونی نھ بر اساس تضاد ملی، بلکھ بر محور تضاد ى در این صورت مبارزه

ى مسئلھ"ًھدف شما عمال این نیست کھ با طرح . کار و سرمایھ خواھد گشت
ُای کرد توسط بورژوازی کرد شوید، ھدف شما تفرقھ  مانع فریب پرولتاری"ملی ُ

پردازی بھ ظاھر در صفوف پرولتاریای ایران با این خیال واھی و جملھ
. انقالبیست کھ اگر بورژوازی بھ جدائی راضی نباشد، چرا پرولتاریا جدا نشود

. شماستى ُمنافع پرولتاریای کرد در جدائی کردستان نیست، این فقط در مخیلھ
کارگر ى ُع پرولتاریای کرد در انترناسیونال پرولتری و حزب واحد طبقھمناف

مردم ایران را برای استقرار نھائی ى کھ باید رھبری مبارزهایران است 
در ایران فراھم آورد کھ در چارچوب آن تساوی حقوق و وحدت  سوسیالیسم
ُئی کرد بورژواشما شووینیسم خرده. خلق ایران تحقق پذیردى ھمھى داوطلبانھ

ئی ھاخواھید با وصلھ پینھکنید و میرا جایگزین انترناسیونالیسم پرولتری می
.از مارکسیسم آن را آرایش دھید

کنید، شما در واقع خود حسابتان را از ایران جدا میى شما در مخیلھ
ی ایران، از پرولتاریای ایران، از ھمبستگی سایر ھاحسابتان را از کمونیست

ًوگرنھ ارتجاع ایران کھ اتفاقا اھل حساب و کتاب . کنیددا میایران جھاى خلق

شما . گذارداست و آن را خوب تا بھ حال نشان داده، حسابتان را کف دستتان می
کنید؟ وقتی سربازان و حسابتان را از ارتش جمھوری اسالمی چگونھ جدا می

بھ آیند، ما میُپاسداران اسالم ھمراه با پیشمرگان کرد مسلمان برای قتل عام ش
دھید تا حسابتان را نرسند؟ شما اگر  میھعرا مراجھا  حسابرسی آنکدام مرجع

حتی صد بار دیگر ھم بھ ارتجاع ایران و عراق و ترکیھ و سوریھ بگوئید کھ ما 
کھ از  یامغزانھنالیسم سبکوناسییم، بھ بیماری احسابمان را از شما جدا کرده
خندند و با فریادھای گویند، بھ ریش شما میمیواقعیات بھ دور افتاده آفرین 

در عمل جدا برادر ھاى خلقى شادی مستانھ کھ شما در واقع حسابتان را از ھمھ
خود آن را بھ حساب تسویھ حساب با ارتجاع منطقھ ى ید و در مخیلھاکرده

ید، شما را آن چنان حسابی و حسابرسانھ  زیر ضربھ بگیرند کھ سرانجام اگذارده
منطقھ  و پرولتاریای ایران و منطقھ حساب پس ھاى خلقى  شوید بھ ھمھناچار
کنید کھ قادرید استراتژی خودتان را در مقطعی کھ آن را شما فرض می. دھید

درھم شکستن و برچیدن نیروھای سرکوبگر و کسب حق "کنید ًدقیقا تعریف می
در شرایطی "کنید کھ این ھم  است، تحقق بخشید و اضافھ می"تعیین سرنوشت

روید کردستان  و آنوقت می"ن ارتجاع حاکم باشدایراى تحقق پیدا کند کھ در بقیھ
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اگر شما قادر شوید . نظیر استقدرت تخیل رفقا بی. کنید سوسیالیستی ایجاد می
را برچینید کھ دیگر حکومت ھا بساط نیروھای سرکوبگر را در ھم بشکنید و آن 

زیرا . و حضور خارجی نخواھد داشتمھوری اسالمی سرنگون شده است ج
نیروھای "ًحکومتی کھ این قدر مورد نفرت مردم است و اتفاقا بر ھمان 

 "نیروھای سرکوبگر"تواند بدون آن  تکیھ دارد، یک دقیقھ ھم نمی"سرکوبگر
آنوقت شما چطور . ید، بر سرپا بمانداکھ شما درھم شکستھ و بساطشان را برچیده

ایران دموکراتیک و چھ بسا سوسیالیستی چگونھ ى ل آیندهبدون این کھ بدانید شک
کنید؟ اگر شما بخواھید جمھوری ًاست، فورا کشور جدائی تأسیس می

سرکوبگر جمھوری سوسیالیستی کردستان را ایجاد کنید نھ تنھا باید نیروھای 
 و "حزب دموکرات "اسالمی را درھم شکنید، بلکھ باید نیروھای سرکوبگر 

ی بورژوازی کرد را سرکوب کنید، نکند شما قصد دارید حسابتان سایر نیروھا
 باز "حزب دموکرات"را از پرولتاریای ایران جدا کنید تا حساب دیگری برای 

ھاى  بھ خواست"مرکزیت انقالبی"ًکنید و متحدا زیر پرچم دروغین سوسیالیسم 
رچشمھ قض در نظریات شما از کجا سابورژوازی کرد تحقق بخشید؟ این ھمھ تن

ھاى خواھد با آرایش تئوریبورژوائی کھ می خرده گیرد، از ناسیونالیسممی
مارکسیستی ــ لنینیستی آن را قابل خوردن برای جنبش کمونیستی ایران نماید، 

اری مبارزه دخیر حضرات اگر شما برای سوسیالیسم در کردستان سرمایھ
دا کنید و نھ از ج کنید، آنوقت حسابتان را از حساب بورژوازی کردمی

پرولتاریای ایران، تا ما حداقل بفھمیم کھ سیاست شما یک اشتباه تاکتیکی و نھ 
.خرده بورژوائی استناسیونالیسم 

 رکردستان امھاى دربستھ در کوهھاى اتاقى  در عرصھ"حزب کمونیست"
ما "گوید میخود بھ ناگھان ى ھاپراکنیبرش مشتبھ شده و در گرماگرم سخن

یم از کشور سوسیالیستی خود در حد توان خود دفاع کنیم، چرا تواننمی
توانید ـ ًجز شکست ندارد، حتما میاى البتھ در حد توانتان کھ نتیجھ(توانیم؟ نمی

سربازگیری ) البتھ در ھمان حد توان ــ توفان(توانیم ما بھ راحتی می) توفان
گیره، اسلحھ تأمین مالیات ب(بکنیم، عضو سازمان ملل بشویم، اسلحھ بخریم، 

لخالق ــ اشود ــ جلگذاری کند و بفروشد، چرا نمیکند، وام بگیرد، سرمایھ
مگر اسرائیل چقدر جمعیت دارد، مگر کویت چقدر جمعیت دارد، مگر ) توفان

عجب (فرض برای خود آمریکا . شود بھ سادگی حملھ کرد و کویت را گرفتمی
این کھ یک . کندیھ را تعیین نمیضقچون کھ فقط قشون ) فرض منطقی ــ توفان

و ھا ملت خودش را بھ صورتی متعین کرده باشد و باور کرده باشد کھ ملت
کشورھای دیگر وی را بھ رسمیت شناختھ باشند، خودش سنگرھای مشخصی 

کشیم کھ سربازان ایتالیائی و سوئدی بیایند دم در سازمان ملل ھوار می. است
ما باید بھ سوی یک حاکمیت مشخص پیش برویم . وندجاده بایستند و مانع حملھ ش



٧٣

کردیم کھ آوردیم و بھ ھمھ اعالم میــ ما باید کشور در مقابل کشور بوجود می
یم افھمیم کھ چھ خبطی در عرض این چھار سال کردهجنگ است حاال ما می

 شما )گوئیمپردازی را تبریک میًحقیقتا ما بھ رفقا این ھمھ قدرت خیال(
لمللی؟ و یا ابینى ھید عضو سازمان ملل بشوید، چگونھ؟ با کدام پشتوانھخوامی

با تکیھ بھ کدام نیروی داخلی کھ بخشی خودمختار در داخل ایران و بھ نام 
. "کوملھ"در داخل ایران با ادعای استقالل و بھ نام  و بخشی "حزب دموکرات"

بازرگانی، ى د و مبادلھخواھید بدون راه اندازی تولیلمللی میابا کدام پول بین
شود بھ تضاد ایران و عراق کھ طعم تلخ آن را مال اسلحھ بخرید؟ آیا تا ابد می

خواھید وام بگیرید، از چھ کشوری؟ مصطفی بارزانی چشید، دل بست؟ شما می
کنید،  و با چھ شرایطی؟ ما از منابع طبیعی کھ شما صحبت میاىبا کدام پشتوانھ

کردید تا ما ھم د آنھا را برای اطالع عموم اعالم میخبر نداریم چھ بھتر بو
دانستیم این منابع ارضی و ارزی شما در کجاست؟ شما کھ بھ کلی بھ ھذیان می

شوید ید بھ ناگھان بھ این استدالل صوری و مضحک متوسل میاگوئی مبتال شده
ھ کسی باید حملھ کند؟ چشود بھ اسرائیل و کویت حملھ کرد؟ کھ مگر می

را در مقابل سایرین ھا کند، آنریالیسم آمریکا کھ بھ نوکرانش حملھ نمیامپ
آمریکا بھ کویت ى لفارقی است؟ فرض حملھااین چھ قیاس مع. کندتقویت ھم می

کنیم ھمینطوری از دھن رفقا ًکھ حقیقتا تصویر بدون شرح است و ما فکر می
نویسید مگر ما شما میا. در رفتھ است و زیاد ھم خودشان بھ آن اعتقادی ندارند

گیرید با چند صد ھزار نفر قادر بعد نتیجھ می. اسرائیل چقدر جمعیت دارد
ى شما استعداد عجیبی در شیوه. خواھید بود خود را با اسرائیل مقایسھ کنید

جھانی را بدون ارتباط با ھم و بھ طورمطلق ھاى پدیده.برخورد متافیزیکی دارید
تناسب . مل جھانی برای شما حرف پوچ استعا. گیریدو مجرد در نظر می

 و نباید از بسیار ھم عینی استداخلی و خارجی کھ ى قوای طبقاتی در عرصھ
. افتدطرف یک سازمان سیاسی جدی، نادیده گرفتھ شود، از نظر شما می

طبیعی است کھ آمال خلق کرد، اشتیاق پرولتاریای کرد برای نیل بھ سوسیالیسم 
برای پریالیسم و ارتجاع ماى علیھھا خستگی ناپذیر خلقى و یا تالش و مبارزه

نزدیکی و حتی یک گام نزدیکی بھ استقالل و آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم 
ى تواند در ھم شکستھ شود و ھمین امر ھم ھست کھ ھمھتوسط ھیچ نیروئی نمی

رب خود، ، تجاھارا با الھام از این واقعیت، با الھام از پیروزی سایر خلقھا خلق
پر امید و بی امان برای ترقی و تعالی ى وضعیت اجتماعی کشورش بھ مبارزه

ًاما این حکم عمومی کھ در مقیاس تاریخی حتما صحیح است، در . کشاندمی

شرایط مشخص بھ ترکیب تناسب قوای طبقاتی بھ عوامل داخلی و جھانی وابستھ 
 ىیست در تاریخ مبارزهبادر غیر این صورت ھیچگاه ھیچ خلقی نمی. گرددمی

در غیر این صورت . خود جائی برای شکست و آموزش از شکست باز گذارد
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کردند، بھ صرف در ھر شرایط و ھر وقت اراده میھا خلقى ھمواره باید ھمھ
کسی کھ این دو جھت مسایل . گرفتنداین تمایل شاھد پیروزی را در آغوش می
ى کسی کھ اراده. رھبر سیاسی نیستًرا نبیند و یک طرف را مطلق کند، اساسا 

را در نظر نگیرد، امکان ھا و توان آنھا را برای مبارزه نبیند، امید آنھا خلق
در دھی کسب پیروزی را از دیده بیاندازد و تئوری تسلیم طلبی و ناچاری و تن

 کھ خلقی را بدون درنظر گرفتن تناسب کار است را تبلیغ کند، ھمان قدر خطا
 نابرابر بھ مسلخ ر جنگیدزیبا ھاى یپردازبا دلداری توسط جملھقوای طبقاتی 

البتھ قشون تعیین کننده در . نویسید قشون تعیین کننده نیستشما می. ببرد
ھادر مبارزه با ھمین قشونھا بازداشتن حرکت تاریخ نیست، تاریخی کھ توده

ا با کشتار رھا ، آمال و آرزوھای آنھاخلقى تواند ارادهقشون نمی. سازندمی
تواند از بین ببرد، اما قشون در شرایط نامناسب ترکیب قوای طبقاتی، می

ى خواھید از ھمھشما کھ حسابتان را می. کشوری را ھم بھ خاک و خون بکشد
منطقھ و کارگران و زحمتکشان جدا کنید و قشون جمھوری اسالمی را ھاى خلق

را در کنار ترکیھ و عراق ھا نجدیدی تقویت کنید و با دست خودتان آى بھ بھانھ
و سوریھ قرار دھید و در ضمن بورژوازی کرد را ھم بر محور تضاد کار و 
سرمایھ بکوبید و با اعالم جمھوری سوسیالیستی کردستان، آمریکا و شوروی را 

ید، بھ چھ چیز تحلیل خود را اھم علیھ خود برانگیزید، بھ چھ چیز دل بستھ
 داخل و عامل خارجی را برای چنین اقدام زودرسی ید؟ کدام عاملااستوار کرده

ما ید؟ا و یا گرفتھیدبودشد، در نظر گرفتھ کھ باید در عرض چھار سال انجام می
م کھ قشون جمھوری اسالمی صد بار دیگر نیز کردستان را یابا شما ھم عقیده

دو ى رود و تجربھخیزد و بھ سوی سوسیالیسم میبکوبد، باز کردستان بر می
اما قشون در تغییر ماھیت پدیده تعیین  .ست قبلی، این را ثابت کرده استشک

ًند رشد کند، اتفاقا ُکننده نیست، در این کھ رشد کند یا نھ، سریع رشد کند یا ک

بدون . شدتعیین کننده است، بدون قشون آمریکا خلق ویتنام ده روزه پیروز می
کرد تا زیادی را تحمل میھاى یاری جھانی بھ خلق ویتنام این خلق باید مرارت

پیروزی خلق ویتنام ناشی از . توانست غلبھ کندشاید بر امپریالیسم آمریکا می
و کشورھای جھان و در ھا این خلق، تکیھ بھ نیروی خود، پشتیبانی خلقى اراده

لمللی بود اداخلی و بینى یک کالم ترکیب تناسب قوای طبقاتی در عرصھ
لمللی برای پیروزی ابینست پیروز شود زیرا وضعیت متأسفانھ خلق ظفار نتوان

سیاسی، ى بینانھارزیابی واقعشما اصول دیالکتیک،. وی فراھم نبود
 ،ًید و صرفا بر اساس شور و شوقا از تاریخ را بھ بازی گرفتھاندوزیتجربھ

ھاى کارتان وقتی سربازھاى توانید در اتاقشما می. کنید میاظھار نظر
ممالک اسالمی عراق، ترکیھ، سوریھ و ایران در شرایط جمھوری اسالمی 

انفراد کامل شما در اثر سیاست ناسیونال بورژوائی، دامن زدن بھ نفرت ملی، 
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  برای سرکوب شما؛ایرانھاى دست رد زدن بھ ھمبستگی و ھمکاری سایر خلق
شما چیز دیگری ى ساختھد رسند بھ آنھا بگوئید کھ اصول دیالکتیک خوفرا می

ید کھ قشون تعیین اگوید، بھ آنھا نشان دھید کھ شما سیاه روی سفید نوشتھیمرا 
را قانع ھا کننده نیست، بھ آنھا بگوئید کھ سیاست شما تا کنون درست بوده و آن

.کنید کھ شما خواب می بینید و مورد تھاجم و سرکوب نیستید
ى عرصھید کھ ترکیب تناسب قوای طبقاتی در اشما ارزیابی روشنی نداده

شود و داخلی و جھانی چگونھ است کھ امکان کردستان سوسیالیستی را پذیرا می
توانید بھ قید حیات وضعیت طوری خواھد بود کھ شما در شکاف اختالفات می

برای مدت طوالنی و شاید ھم برای ھمیشھ ادامھ دھید، باز ھم با ھمان برخورد 
 برای خود شانس موفقیت شوید ومتافیزیکی دست بھ دامن سازمان ملل می

شما ى بر اساس کدام عامل این ھمھ خوشخیالی در مخیلھ. کنیدمحاسبھ می
.ھست

ترسید، بھ ناگھان از سازمان ملل، سازمان شما کھ از قشون خارجی نمی
مریکا آھاى  نبود جلوی توطئھاىمللی کھ در مقابل کشتن پاتریس لومومبا کاره

امپریالیسم ى سازمان مللی کھ بر ضد توطئھ. ردتواند بگینیکاراگوئھ نمیرا در 
 آرژانتین کاری از پیش نبرد، سازمان مللی کھ نتوانست جلوی ىانگلستان علیھ

 از عضویت چین ھاسازمان مللی کھ سال ،تجاوز ھند را بھ پاکستان بگیرد
تر از کردستان چھ از نظر مساحت، چھ از نظر کھ صدھا برابر بزرگاى توده

. لمللی بود جلو گرفتا بینىز نظر توان اقتصادی و پشتبانھ، چھ اجمعیت
خواھید کھ برای می،ندااران جنگدطالیھ شسازمان مللی کھ سربازان صلح

ایرا، عراق، ھاى جمھوری سوسیالیستی کردستان مستقل بین مرزھاى حفظ مرز
تر ًترکیھ و کردستان شما سربازان ایتالیائی و سوئدی ــ حتما از این جھت کھ کم

شما کھ از قشون . ند ــ پیاده کند تا استقالل شما را بھ رسمیت بشناسنداامپریالیست
چھ   را برای"آمیزشصلح"خارجی ترس ندارید، دیگر قشون خارجی از نوع 

خواھید کھ ادعاھای دولت ایران میھا خواھید؟ شما از سربازان امپریالیستمی
ابط دارند، نادیده گرفتھ، بر سر شناسند و رورسمیت میرا کھ آنھا آن را بھ

و ھا ًایران یا عراق کھ حتما از ھیبت ایتالیائیى جاده برای جلوگیری از حملھ
منظورتان . بھ شما حملھ نکنندھا ترسند؛ بایستند کھ آنھا از جادهمیھا سوئدی

کنید؟ حال اگر خمینی با  مشکل ھواپیماھا را چکار میاست؟ سردشتى جاده
پناه سازمان ملل را توسط سربازان اسالم کار سربازھای بییک جھاد اسالمی 

لمللی وقعی ننھاد، تکلیف شما اساخت و این بار ھم مثل ھمیشھ بھ مناسبات بین
ید و فراموش اشود؟ و در آخر کھ بسیار در عالم ھپروت غرق شدهچھ می

 ، جنبشما اگر در سایر نقاط ایران": ید کھ ده دقیقھ قبل اظھار کرده بودیداکرده
دور این رکود وجود ى اعتالء نداشتھ باشد، ارتجاع حاکم باشد و برای آینده
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، بھ ناگھان با یک چرخش در "کنیمکردستان موافقت می داشتھ باشد، با جدائی
فھمیم کھ چھ خبطی در این چھار سال حاال می": گوئید می،گرماگرم بحث

ى پس آن دوره".آوردیمیما باید کشور در مقابل کشور بوجود م"، "یماکرده
ى  از چھار سال ھم کمتر شد، چھار سالی کھ بھ گذشتھ"دورى آینده"طوالنی و 

فھمیم کھ این انتقاد از خود جدید شما را قبول کنیم یا آن ما نمی.تعلق دارد بعید
قسم اولی را کھ شرط ایجاد کشور مستقل سوسیالیستی کردستان را حاکمیت 

نیروی پیشمرگھ ": گوئیدید؟ شما میاران قلمداد کردهطوالنی ارتجاع حاکم درای
کند و بخشی از حزب کمونیست انتخاب می. تحت مرکزیت کوملھ خواھد بود

شود کھ در مذاکره با دولت در اساسنامھ این حق بھ رسمیت شناختھ می. است
خواھی با اگر می. مرکزی بھ نام کوملھ و بھ نام حزب کمونیست شرکت کند

ھا ران کردت ھمکاری کنی و مبارزه کنی و امرت با امر آندیگر براد
 بھ نام خودت با مذاکره کنی،ھا توانی بروی با نام خودت با آن میخورده،گره

لمللی برو، در سازمان ملل برو و بھ نام اآنھا قرارداد امضاء کنی، در مراجع بین
 سازمانی قید و بندھایى  رفقا کھ حساب کوملھ را از ھمھ".خودت صحبت کن

تواند از باالی سر حزب کمونیست بھ ھر کاری کھ طبعش ند و میاآزاد کرده
دھند کھ در دل گیرد دست بزند و این حق را در اساسنامھ نیز بھ وی میمی

 وجود داشتھ باشد و "تریحزب کمونیست قدرتمند"شود  می"حزب کمونیست"
بھ این "شوند مدعی ھستند در واقع در جو کردستان تسلیم ناسیونالیسم کرد می

بندیم کھ کاک خالد بتواند پرولتاریا را ترتیب ما دست ناسیونالیسم را از پشت می
"گیریمما بھ این ترتیب جلوی تقویت ناسیونالیسم را می. بھ دنبال خود بکشد

 کھ "حزب کمونیست"ًآفرین بر شما ، حقیقتا کھ با ایجاد حزبی در دل 
 صحبت "حزب کمونیست " برود و بھ نام کوملھ و نھ تواند بھ سازمان مللمی

تر از منافع پرولتاریای ایران بداند، با دولت ایران کند، منافع ملی کرد را اولی
بھ مذاکره پرداختھ و تصمیم بگیرد و قرارداد امضاء کند، بھ زحمتکشان کرد 

کارگر ایران ى جدا از حزب طبقھھا کارگر آنى بگوید کھ حساب حزب طبقھ
تر از ویژگی وحدت طبقاتی کل دارد کھ باالاى است و در اساسنامھ حقوق ویژه

ید بلکھ اًکارگر است، حقیقتا نھ تنھا دست کاک خالد را از پشت بستھى طبقھ
.زنیدیش را شما میھاید و حرفادھانش را نیز بستھ

غیر کرد بھ رسمیت شناختن ھاى کمونیستى فھمید کھ اگر وظیفھشما نمی
. تعیینی سرنوشت ملل تا سرحد جدائیست، یعنی تساوی حقوق ملی استحق خود 

کنند، شعار می ملتی کھ برای تساوی حقوق ملی مبارزهھاى کمونیستى وظیفھ
ى ھمھ. وحدت و انترناسیونالیسم پرولتری است و توصیھ بھ جدائی نیست

غیر کرد ھاى شما فقط برای کمونیست.  در این است"ملیى مسئلھ"دیالکتیک 
کرد ھیچ مسئولیتی بر دوش نداشتھ ھاى  کمونیستگوئیکنید و تکلیف تعیین می
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کرد روان شده و بھ زحمتکشان کرد ھاى زنان بھ دنبال بورژواو باید سینھ
غیر کرد نیز ھاى بگویند، دیدید اتھامات بورژوازی کرد ناروا بود و کمونیست

کرد فقط بھ ھاى کمونیستا تساوی حقوق ملت کرد موافق بودند؟ تا اینجا البتھ ب
ى ند و نھ بھ نفع سوسیالیسم و بھ نفع مبارزهانفع بورژوازی کرد تبلیغ کرده

پس چھ موقع . طبقاتی بوده استى تا اینجا اولویت با وجھ ملی و نھ وجھ. طبقاتی
خواھند بورژوازی کرد را سرنگون کنند؟ چھ موقع کرد میھاى کمونیست

ناسیونالیستی و نھ انترناسیونالیستی پرورش ى زحمتکشان کرد را کھ با روحیھ
پرچم وحدت ملی را بھ کف ھمین بورژوازی کھ حاال ناجی سانى ند علیھاداده

گرفتھ، بسیج خواھند کرد؟ آیا در آن موقع از جانب بورژوازی کرد متھم 
خواھند ند و میاکرد جاسوسان  دولت ھمسایھھاى نخواھند شد، کھ این کمونیست

آیا تجارب تاریخی خروارھا از این . بکشانندھا آنى ُ بھ زیر سلطھًما را مجددا
ھا دھد؟ آیا آن وقت برای سرکوب کمونیستبورژوازی را نشان نمیھاى توطئھ

بود، سود ھا پخت ھمان کمونیستاز ھمان احساسات شووینیستی کھ دست
ید کرد بھ تخیل دچارند و یا باھاى کھ کمونیستنخواھند جست؟ یا باید بگوئی 

پوشش کمونیستی را یرای ھا ُنیز کردند و نھ کمونیست، آنھا بگوئی کھ آن
رنگ مند و خرشان کھ از پل گذشت، ھاملی خود بر تن کردهھاى استتار تئوری

نام یکی از  ("اتحاد مبارزان کمونیست"جماعت خواھند شد و بھ ریش 
، مبانی  کھ در وحدت با کوملھ حزب کمونیست ایران را تأسیس کردئیھاگروه

یسم نکمو تئوریک تشکل جدید را شالوده ریخت و سپس نامش را بھ حزب
.خواھند خندید) کارگری تغییر داد ــ توفان

حق خود تعیینی سرنوشت ملل تا سرحد جدائی را برسمیت ھا کمونیست
ملل را در داشتن حقوق متساوی بھ ى حق ھمھھا یعنی کمونیست. شناسندمی

تشکیل دولت مستقل را مانند ى ئی این حق کھ مسئلھشناسا. شناسندرسمیت می
در ھا در خود مستتر دارد ھرگز بدان مفھوم نیست کھ کمونیستھا سایر خلق

ً کھ از نظر اقتصادی مسلما برای پیشرفت این ھاوحدت و یگانگی خلقى زمینھ

ھمواره باید اھمیت ھا کمونیست.کنندتر است، سکوت اختیار میمفیدھا خلق
رھای بزرگ و قدرتمند را در جھان کنونی متذکر شوند و بکوشند  کشوتشکیل

سایر ملل تحت ستم را بھ باقی ماندن در چارچوب کشور بزرگ با حقوق 
دھند آنگاه و تنھا آنگاه بھ این جدائی رأی میھا کمونیست. مساوی تشویق کنند

در اثر طبقاتی یاری رساند و وحدت داوطلبانھ ى کھ این جدائی بھ مصالح مبارزه
.ً اساسا مقدور نباشد،اصطکاک ملی دیگر

حق " از ٨ى  بیفکنید، در ماده"حزب کمونیست"ى شما نگاھی بھ برنامھ
شود، در حالی کھ لنینیسم از  صحبت می"ملل در تعیین سرنوشت خویش

لنینیسم با شناسائی تساوی حقوق . کند این حق صحبت می"برسمیت شناختن"
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لمللھ تکیھ را نھ بر جدائی، بلکھ بر وحدت اکثیراى ھویژه در کشورھ ، بھاخلق
 ھاگذارد، تکیھ را بر برسمیت شناختن تساوی حقوق خلقداوطلبانھ می

این جدائی  رگوید کھ ما ھمیشھ و در ھر شرایطی میدانداگذارد و نمیمی
 ھمواره این حقیقت دیالکتیکی را فراموش "حزب کمونیست". خواھیم بود

 مطرح بوده و این "حق سرنوشت ملل تا سرحد جدائی"ھا برای وی تن.کندمی
ّمنزل و از ى نقطھ نظر را تا مرز یک اصل دموکراتیک خدشھ ناپذیر ، چون آیھ ُ

اصول دموکراتیک ى  ھمھ"حزب کمونیست"برای. دھدآسمان افتاده ارتقاء می
.نیز از جملھ این اصولند "آزادی بی قید و شرط". الیتغییرند

ً علیرغم این کھ در بخش اول آن ظاھرا ٨ ىھ در ھمان مادهدر ھمین برنام

لغو اکید ھرگونھ "مورد نظر است، در چند خط بعد از ھا  خلق"تساوی حقوق"
در بکار بردن زبان مادری خویش ھا و قومھا زبان رسمی اجباری، آزادی ملیت

 صحبت "نقاط کشورى جمعی و غیره در کلیھھاى در مدارس، ادارات، رسانھ
.ودشمی

در این بحث بھ خودی خود روشن است کھ نویسندگان ابتداء بر روی عدم 
ند و حال کھ اند و در اطراف آن داد سخن دادهاتکیھ کردهھا تساوی حقوق ملت

ھمھ منتظرند ببینند کھ این عدم تساوی حقوقی بھ چھ نحوی باید زدوده شود، این 
ً مسئلھ کامال برعکس است، حال آنکھ. ندازبان کشاندهى عدم تساوی را بھ مسئلھ

زبان، این محرومیت در ى این عدم تساوی و برابری حقوقی در مورد مسئلھ
اما . باشدعدم تساوی حقوقی این ملل میاستفاده از زبان مادری، خود ناشی از 

زاید کند و سپس کوه موش می از یک اصل حرکت می"حزب کمونیست"وقتی
رسد و سپس غالظ ده از زبان مادری میو در عمل فقط بھ محرومیت در استفا

دور نیز ى و شداد از ھم اکنون موارد مشخص چگونگی اجرای آن را در آینده
حساسیت "توان گفت کھ رفقا بھ نحوی بھ بیماری کند، فقط می میریزیطرح
آنھا چون برخی محافل در کردستان کھ تمام درکشان از . ندا دچار آمده"ملی

ن محرومیت در استفاده از زبان مادری است، برای تساوی حقوق ملی زدود
جا ناسیونالیسم، جا و بی ىبدست آوردن دل آنھا، ریختن آبی بر آتش دل سوختھ

ًاتفاقا شبیھ چنین جریانی در حزب سوسیال . جویندبھ این مسایل استناد می

:لنین در آن موقع چنین نوشت. دموکرات روسیھ نیز پیش آمد

تساوی حقوق "کند کھ خواستار شدن  ثابت میمارتف در اینجا» 
شود و بالفاصلھ  رد می"آزادی زبان".  کافی است"ھمکشوران

شود و رفیق یگوروف بھ  بھ میان آورده می"ھاتساوی حقوق زبان"
کند کھ این تف اظھار میرما. گردداتفاق لیبر برای نبرد مجھز می

پافشاری ھا  روی تساوی حقوق ملیت"ناطقین"فتیشیسم است کھ 
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و حال آنکھ این . کشانندزبان میى کنند و عدم تساوی را بھ رشتھمی
دیگر آن مورد بررسی قرار داد، بین ى مسئلھ را باید درست از جنبھ

یک عدم تساوی حقوقی وجود دارد کھ یکی از موارد آن ھا ملیت
ن است کھ افراد متعلق بھ ملت معین از حق استفاده از عبارت از ای

. گفتًمارتف در آن موقع کامال صحیح می. مادری محرومندزبان 
ًواقعا ھم تالش مطلقا بی کردند برای این اساسی کھ لیبر و یگروف میً

میلی و یا عدم توانائی بھ کھ از صحت فرمول خود دفاع و یک بی
در ما پیدا کنند ــ یک نوع ھا گذراندن اصل تساوی حقوق ملیت

 روی کلمھ اصرار "ھافتیشیست" آنھا مثل در حقیقت امر. فتیشیسم بود
ترس از ارتکاب فالن . ورزیدند، نھ روی اصل و ھدف کوششانــ می

درست ھمین . مردم بودى اشتباه اصولی نبود بلکھ ترس از گفتھ
در این مورد تمام اعضاء مرکز با وضوع .... عدم ثبات را ى روحیھ

ى گام بھ پس ــ صفحھیک گام بھ پیش دو (« . تمام از خود بروز دادند
) چاپ فارسی١٦٠

فرض کنیم در جمھوری دموکراتیک . توجھ کنیدھا کمی بھ این خیالپردازی
ساکن ایران بخواھند با ھم صحبت کنند، با چھ ھاى  ایران، خلقىکثیرالمللھ

آیا در این کشور باید . بھ جز زبان باید مناسبات متقابل برقرار کننداى وسیلھ
وجود داشتھ باشد یا خیر؟ امروز ھا خلقى دی برای مکالمھسرانجام زبان واح

 علمی، چھ ملل چھ از نظر فواید اقتصادی،ى کھ ھمھرود  دنیا بھ سمتی پیش می
. روندچھ فرھنگی بھ سمت آموزش زبان واحدی کھ زبان انگلیسی باشد پیش می

آموزش زبان انگلیسی یا ھر زبان خارجی دیگری کھ در مدارس اجباری است 
 با این درکش "حزب کمونیست".نیستھا ھرگز بھ مفھوم نقض حق تساوی زبان

رسد کھ خمینی با مساوات طلبی بھ ھمان جائی میھا از تساوی حقوق زبان
فرض کنیم . شود با آن منطقی کھ ظلم بسویھ عدل میبورژوائی خود رسیدخرده

دی در کھ در جمھوری دموکراتیک آتی ایران بجای زبان فارسی، زبان کر
علم و کتل بردارند کھ چرا تبعیض در باید ھا آیا فارس. مدارس اجباری شد

ى  مسئلھنظرانھ و ناسیونالیستی ازکوتھ خیر این درک یداقائل شدهزبان ى مسئلھ
ایران ى در مدارس آتیھ. زبان استى تساوی حقوق ملی و از جملھ در مسئلھ

باید برای مکالمھ بین مسلم این است کھ یک زبان آن ھم اجباری و رسمی 
اید این زبان در مدارس تعلیم بوجود داشتھ باشد و ھا ، ارگانھا، خلقھاانسان

اما این آیا بدین مفھوم است کھ آیا ھر خلق از بکاربرد زبان مادری . داده شود
 عدم ىشود این تساوی صوری را بھ منزلھمی! خویش محروم شود؟ ھرگز

باید زبان ھا سایر خلق مدارس مربوطھ بھ ىتساوی حقوقی تلقی کرد؟ در کلیھ
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ًھمان خلق نیز رسما و اجبارا ً تدریس شود و مسلما زبان رسمی جمھوری فالن ً

.خلق ایران باشد
شود در مورد این جزئیات  کھ شکل این تدریس در ًطبیعتا از امروز نمی

وم ، اجباری بودن بھ چھ مفھئی باید تدریس شودھامدارس چگونھ باشد، چھ زبان
 را با فرضیات "حزب کمونیست"ى اما برنامھ. نظر قطعی داد.... است و 

. پرکردن، فرمالیسم، بوروکراتیسم و در عین حال تسکین ناسیونالیسم است
زبان را این طور فھمیدن کھ ى و در این مورد در مسئلھھا تساوی حقوق خلق

یان شما پس آقا. ھیچ زبانی حق ندارد اجباری شود، کوتھ نظری صرف است
چگونھ باید . ایران بوجود آوریدھاى خواھید تفاھم ملی میان خلقچگونھ می

. سرانجام یک فارس، یک کرد، یک آذری یا بلوچ و یا عرب با ھم حرف بزنند
ًبزعم شما برای اینکھ مبادا سوءظن ملی برانگیختھ شود بھتر است حتما مترجم 

.استخدام کنند
بھیچوجھ مغایرتی ندارد، ھا حقوق زبان با تساوی اجباری شدن یک زبان

ى  و فرشتھ"اجبار"ند و ھیوالی ا فقط بھ ظاھر کلمات چسبیدهچونى امنتھا عده
. کنند، قادر نیستند این عدم تناقض را درک کنند را در نظر مجسم می"تساوی"

 بھ ھمان ھاھر یک از این زباندر عین حال یعنی اینکھ ھا تساوی حقوق و زبان
.ان دیگر حق دارند اجباری شوند زبىاندازه

اما . برای اجباری و رسمی شدن نیز بھ یک اندازه استھا زبانى حق ھمھ
کند و مصالح گی را دارد و یا پیدا میاین کھ سرانجام کدام زبان این ویژه

طلبد، بھ عوامل تاریخی، فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی، تکامل انقالب چھ می
. گرددو بسیاری نکات دیگر بر می...اریخ ادبیات علمی، سطح تکامل زبان و ت

اگر امروز زبان انگلیسی یا آلمانی و یا فرانسھ و یا روسی و شاید عربی از 
، یا زبان ًکامل جھان ھستند و مثال با زبان فالن کشور کوچک آفریقائیھاى زبان

یاس پشتو و یا اردو و یا ویتنامی، اندونزی، چینی، کردی و حتی فارسی قابل ق
.نیستھا نیستند، ناقض تساوی حقوق زبان

بعد پس از اینکھ مرزھا از میان برداشتھ شدند ھا  در طی قرن"تناقض"این 
یابد و زبان واحد و جھانی واحد در زیر لوای کمونیسم بھ وجود آمد، زوال می

ھاى تر کھ برای دانشگاهی نا متکاملھازبانى ش را بر ھمھاجھانی نیز سایھ
خود را ى افکند شما برنامھند، میای در کتب دانشگاھی ضبط شدهزبان شناس

ید کھ ھیچگاه قادر نیستید بر اساس شرایط مشخص آن را بھ کار اطوری نوشتھ
شوید، شما امروز یک گام و فردا ًببرید و ناچارا در آینده دچار تناقض می

بھ افرادی لنین باز خطابش . در مقابل ناسیونالیسم عقب خواھید نشستھا فرسنگ
:گویدنظیر شماست وقتی می



٨١

و اعضاء حزب امکان بدھیم کھ اصول ھا آیا ما باید بھ سازمان» 
اساسی برنامھ را بکار بندند و در این بکار بستن شرایط کلی و 

مشخص را در نظر گیرند و این اصول را در جھتی بسط و توسعھ 
ھ ما باید از ترس نماید یا اینکدھند کھ این نوع بکار بستن، ایجاب می

اھمیت، اشارات جزئی، ایجاد سوءظن، برنامھ را با جزئیات بی
ى کھ جنبھى اھمسئل. انباشتھ سازیمھا جوئیتکرار مکررات و سفسطھ

ھا کند، این است کھ چگونھ سوسیال دموکراتاصولی پیدا می
تالشی برای محدود ى جوئی را بھ منزلھتوانند مبارزه با سفسطھمی

بھ آن سوءظن (ق و آزادی ابتدائی دموکراتیک تعبیر کنند ساختن حقو
باالخره چھ وقت ما از این کرنش فتیشیستی در مقابل ). پیدا کنند
ى جوئی دست خواھیم کشید؟ این فکر بود کھ ھنگام مشاھدهسفسطھ

یک گام بھ . (کرد از خاطر ما خطور می"ھازبان"مبارزه راجع بھ 
«) ١٦٠ى صفحھپیش، دو گام بھ پس چاپ فارسی 

جزئیات کرنش بھ  کنیم کھ بکار برد اینما بھ این گفتار لنین اضافھ می
آنھا . نیز استھا ناسیونالیسم و فقط رفع ایجاد سوءظن نیست، ارعاب کمونیست

گویند یا این و یا آن، یا شما با جدائی موافقید یا با آزادی زبان موافقید و بھ ما می
ھم تبرید و یا ما شما را بھ شووینیسم مار می خود آن را بکىدر ھر جملھ

در دست ناسیونالیسم ھا ارعاب کمونیستى  اسلحھ،سوءظنى بھانھ. کنیممی
شناسیم؛ گوئیم کھ فقط این حق را برسمیت میما با صراحت می. گردیده است

ًاین کھ از آن دفاع خواھیم کرد و یا نخواھیم کرد، کامال وابستھ بھ این است کھ 

 تا چھ حد در منفعت پرولتاریا بدانیم و بدان برسیم کھ تا چھ حد بھ مصالح آن را
لنین . دھیمما بھ ھیچ خلقی چک سفید نمی. کندجنبش کمونیستی خدمت می

:گفتمی

ًاین موضوع کھ مثال آیا برای اوکرائین تشکیل دولت مستقل » 

ان تومقدور است یا نھ، بھ ھزار عامل مربوط است کھ از پیش نمی
 پوچ "حدس"آنھا را تعیین کرد و ما، بدون این کھ قصد داشتھ باشیم 

مسلم دارد و آن حق ى ًبزنیم، جدا طرفدار آن چیزی ھستیم کھ جنبھ
 این حق را محترماوکرائین در تشکیل چنین دولتی است ما 

پشتیبانی ا ھبر اوکرائینیھا  ما از امتیازات ولیکاروس.شماریممی
را با روح شناسائی این حق و یا روح نفی ا ھما توده. کنیمنمی

« دھیم امتیازات دولتی ھر یک از ملل پرورش می
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قید و شرط از ھمھ جا صحبت لنین از شناسائی حق است و نھ پشتیبانی بی
در روسیھ بعد از . ً کامال مشروط استًپشتیبانی پرولتاریا از این حق اتفاقا.آن 

سمیت شناختھ شد، اما دولت شوروی  برھاانقالب ھم تساوی حقوق ملیت
سوسیالیستی ھرگز بھ جدائی اوکرائین از روسیھ تن در نداد، ضد انقالب قفقاز 
را سرکوب کرد، برای وی مھم این بود کھ در خوی مردم شوروی این تساوی 

دولت شوروی پس از .  و مردم با این روحیھ پرورش یابندنفوذ کندھا خلق
را منتشر کرد تصرف حاکمیت این اعالمیھ 

ھاى شوراھا در ماه ژوئن این سال حق خلقى اولین کنگره....» 
دومین . اعالم داشتسرنوشت خویش ى روسیھ را در تعیین آزادانھ

ھاى این حق استرداد نشدنی خلقشوراھا در اکتبر این سال ى کنگره
.تر تصریح کردتر و مشخصروسیھ را قاطع

مزبور ھاى کنگرهى رادهدر اجراء اھا شورای کمیسرھای خلق
ى فعالیت خویش دربارهى زیرین را پایھھاى تصمیم گرفت اساس

:روسیھ قرار دھدى ھاملیتى مسئلھ
.روسیھھاى  ــ برابری و حق حاکمیت خلق١
سرنوشت خویش تا ى روسیھ در تعیین آزادانھھاى  ــ حق خلق٢

.سرحد جدائی و تشکیل دولت مستقل
ملی و ھاى تیاز و یا محدودیت ــ الغای تمام و ھرگونھ ام٣
.مذھبی
اتنوگرافیک ھاى ملی و گروهھاى اقلیتى  ــ رشد آزادانھ٤

. ساکن روسیھ)نژادی ــ قومی(
درنگ پس از تشکیل فرامینی شخصی ناشی از مواد فوق بی

.تدوین خواھد شدھا کمیسیون امور ملیت
بنام جمھوری روسیھ

ھاامورملیت درھا کمیسر خلق                  خلقھاى صدر شورای کمیسر
 «جوگاشویلی استالین                           یوسف )  لنین(اولیانوف          

:شود، گفتھ میروزشمار انقالب اکتبر تدوین شدهى در گزارشی کھ در زمینھ

مرکزی ھاى رادا نام ارگان ("رادای مرکزی"بالفاصلھ » 
بورژوازی در اوکرائین و ھاى یستانقالبی ناسیونالضد ھاى سازمان

در کیف، اکرائین ) باشد می١٩١٩ ــ ١٩١٧ھاى بلوروسی طی سال
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سنای ھلسینگفورس نیز بھ نام دولت . را جمھوری مستقل اعالم داشت
در سیبری و در قفقاز نیز . فنالند ھمین عمل را انجام داد

رنگ عالی نظامی لھستان بیدى کمیتھ.  مستقل پیدا شدند"ھاىحکومت"
آنھا را در سازمان . نظامی را از ارتش روسیھ جدا کردھاى تمام واحد

را منحل کرد و انضباط آھنین ھا آنھاى واحدی بھ ھم پیوست، کمیتھ
 دارای دو وجھ "ھاجنبش" و "ھاحکومت"تمام این . برقرار ساخت
ھا سردمداران آنھا طبقات ثروتمند بودند، از بلشویک. مشترک بودند
« .ورزیدند نسبت بھ آنان نفرت میھراس داشتھ و

:خوانیمدر ھمان گزارش می

ولی ھنوز چند مرکز خطرناک مخالف باقی بود، مانند » 
ھاى  روی گرایش اوکرائین و فنالند کھ بھ ھیچوجھ"ھاىجمھوری"

 و "ھلسینگفورس"ھاى دولت. کردندضد شوروی خود را پنھان نمی
د خود گرد آورده، دست  اطمینانی گرنظامی موردھاى کیف، واحد

سالح و تبعید سربازان روس  ساختن بلشویسم، خلعکناندر کار ریشھ
جنوبی قدرت حاکمھ را ى اوکرائین در سراسر روسیھى "رادا": بودند

 را از لحاظ نیروی انسانی و تجھیزات تقویت "کالدین"قبضھ کرده و 
 شدند و وارد مذاکرات سریھا فنالند و اوکرائین با آلمان. کردمی

درنگ توسط دول متفق بھ رسمیت شناختھ شدند و این عالوه بر آن بی
ھنگفت در اختیار آنھا گذاردند و از طبقات ثروتمند ھاى وامھا دولت

ضد انقالبی برای حملھ بھ روسیھ شوروی آنھا در کار تشکیل مراکز
آنگاه کھ بلشویسم در این مبارزات پیروز گشت، . حمایت کردند
. ء کنندرا فراخواند تا حکومت وی را احیاھا غلوب، آلمانبورژوازی م

»

اعتنائی بھ سرنوشت پرولتاریای روس چھ بود؟ بیى وظیفھ
منتشره نسبت بھ حقوق ى پرولتاریای کل روسیھ بھ استناد بھ اعالمیھ

چھ در ھا ،دفاع مشروطھ بود، بلشویکھادفاع کمونیست! خیر..خلق؟
 ،طبقاتیى  متکی بر آموزش مبارزهاوکرائین و چھ در قفقاز یک تنھ

ضد ھاى  خود قد علم کردند و این پایگاهبھ کمک برادران روسی 
 پرولتاریا کرده برای سرکوباى ملی را بھانھى انقالب را کھ مسئلھ

ى نشان دادند کھ ھرگز برای مسئلھھا بلشویک. بودند، درھم شکستند
 منافع پرولتاریائی ىًملی مطلقیتی قائل نیستند و بھ آن صرفا از دریچھ
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قفقاز، اوکرائین نیز در کنار ھاى در آن روز کمونیست. نگرندمی
اول کمونیست بودند تا ى آنھا در درجھ. روس جنگیدندھاى کمونیست

طبقاتی ى برای آنھا مبارزه. قفقازی، اوکرائینی یا متعلق بھ ملیتی دیگر
ھاى لتدو" داشت و تفاوتی مابین تزاریسم و حاکمین جدید لویتوا

 "ملیى مسئلھى دربارهى قطعنامھ"لنین در . دیدند نمی"مستقل
: نوشت

توان با حق ملل بھ جدائی آزادانھ را بھ ھیچوجھ نمیى مسئلھ» 
صالح بودن جدائی فالن یا بھمان ملت در فالن یا بھمان لحظھ ى مسئلھ

اى این مسئلھ را حزب پرولتاریا باید در ھر مورد جداگانھ. مخلوط کرد
لح تمام سیر تکامل اجتماعی انقطھ نظر مصًھ طور کامال مستقل و از ب

«. طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم حل کندى و نیز مصالح مبارزه

وحدت پرولتاریاى  کوملھ یا تجزیھىحقوق ویژه

 بھ یک مصالح غیر اصولی "حزب کمونیست"سازمانی نیز ى در زمینھ
:آورند خود میآنھا در گفتار. متوسل شده است

ھاى سازمانیابی امر دلبخواھی نیست و بر اساس پایھى نحوه» 
بر اساس تمایالت عینی، . شوداجتماعی، سیاسی و فرھنگی تعیین می

برای کوملھ در درون حزب کمونیست برسمیت اى ما حقوق ویژه
«.شناسیممی

شود از این جمالت بی سرو تھ یک اصل حزبی استنتاج کرد؟ آیا می
یست کھ فاقد تملک بر اواحدیست، منتھا طبقھى کارگر ایران، طبقھى طبقھ

این .  و جز نیروی کار خود چیزی برای تملک و فروش نداردوسائل تولید بوده
کند، آزادیش در طبقھ بھ علت موقعیت خاصی کھ در تولید جامعھ کسب می

 برعکس بھ بورژوا. زنجیران خود و در وحدت کامل با آنھاستھمى آزادی ھمھ
مختلف تولیدی، بر بخشی ھاى گوناگون خود چھ از نظر رشتھھاى علت موقعیت

 اجتماعی، در عین اینکھ منافع مشترکی را مبتنی بر دفاع از ىاز سرمایھ
بری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید دارد، بر سر چگونگی غارت و سھم

 ھابورژوا. تار استکارگر بھ تناقص در بین خود گرفى بیشتر از استثمار طبقھ
کارگر است کھ ى و این تنھا طبقھ. توانند حزب واحد طبقاتی ایجاد کنندنمی

اگر منظور رفقای حزب . چھ را داردربالقوه توانائی ایجاد حزب یک پا
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کارگر ى تواند حزب طبقھ نمیبورژوازیى ًکمونیست این است کھ مثال طبقھ
ھاى دلبخواھی نیست و بر اساس پایھایجاد کند و بھ این مفھوم سازمانیابی امر 

شود، ما با آنھا اجتماعی، سیاسی و فرھنگی ــ و در اینجا اقتصادی ــ تعیین می
زنان، مردان ھاى اگر رفقا منظورشان این است کھ در سازمان. موافقیم

سازمانیابی نیز مشروط بھ آن نکاتی است ى  نحوهتوانند عضو باشند و ایننمی
ى چون نحوه. از ما با آن موافقیم لیکن این حکم کلیت نداردند، باکھ قید کرده

واحد است بھ اى کارگر را کھ حزبی واحد، برای طبقھى سازمانیابی حزب طبقھ
 کھ مبتنی بر قبول ھمان عوامل اجتماعی، کندوایفی خاصی بدل میلطاملوک

توان مدعی شد کھ در با این تعریف متافیزیکی می. سیاسی و فرھنگی است
کارگر بھ علل اجتماعی، ى کارگر باید سازمان زنان حزب طبقھى ب طبقھحز

کارگر ى باید سازمان جوانان حزب طبقھ. فرھنگی و سیاسی وجود داشتھ باشد
ى سازمان جداگانھ، بلکھ بھ منزلھى توجھ کنید نھ بھ منزلھ(وجود داشتھ باشد 

ایران ھاى باید سازمان طبقاتی خلق) کارگرى  حزب طبقھدروندر سازمانی 
ى ، دیگر حزب طبقھاىآن وقت نام چنین سازمان چھل تکھ.وجود داشتھ باشد

ًمسلما وقتی وحدت . است بورژوازیخردهھاى کارگر نیست، حزبی ملھم از ایده

دست عوامل اجتماعی، فرھنگی و تاریخی ى حزب در یک کشور ملعبھ
 ھر سازمانی  باشد، چرا کھتواند یک پارچھشود، تصمیمات حزب نیز نمیمی

ى جداگانھًزند و دقیقا بھ ھمین دلیل نیز بر وجود سازمان ساز خودش را می
.خود پافشاری کرده است

ًلنین در یک گام بھ پیش، دو گام بھ پس دقیقا ھمین موارد را مورد نظر 

:نویسددارد وقتی می

اما رفیق ماخف در نطقی کھ بھ مناسبت بیرون رفتن بوند ــ » 
BUNDمانندی توصیف کرداد نمود رفتار خود را بھ طرز بیــ ایر .

گوید کھ رفیق ماخف می. مکث روی این نطق خالی از فایده نیست
 مربوط بھ ىمسئلھ" رد کرد اکھ فدراسیون راى پس از قطعنامھ

موقعیت بوند در حزب سوسیال دموکرات روسیھ  برای من از 
ست عملی نسبت سیاى اصولی درآمده و بھ مسئلھى صورت یک مسئلھ

عوامل تاریخی بھ وجود آمده است ى بھ یک سازمان ملی کھ در نتیجھ
« .مبدل گردید

کھ بھ علت تاریخی، فرھنگی و ھا بوندیستى ماخف از نظریھ
را طلب ى ااجتماعی در درون حزب سوسیال دموکرات حقوق ویژه

. گیردخیزد و لنین وی را بھ باد سخریھ میکردند، بھ دفاع بر میمی
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: لنین نوشت

این بود کھ استقالل، خصوصیت و ....اپوزیسیون ى وظیفھ» 
 مقابل حزب رسمی کھ بر طبق رکوچک را دھاى منافع محدود گروه

بایستی آنھا را در خود حل نماید،  ایجاد شده و می"ایسکرا "اصول 
ى تصور آنھا درباره"کھ رفیق مارتف بھ کسانی.... حراست کند

 کھ دونیامد انقالبی نسبت بھ گروه  حدود وظایف فرانضباط حزبی از
کند و بھ جا ھم حملھ ًنماید شدیدا حملھ میخود جز آنست، تجاوز نمی

:گویدمارتف بھ ھواداران محفل بازی می. کندمی
) تف استرتکیھ روی کلمھ از ما(جباری اروھبندی گ"ھرگونھ "

تخبات آثار  ــ من١٥٥ى صفحھ( « "در داخل حزب واحد مجاز نیست
) چاپ فارسینیلن

 داشت، ھا بوندیست نیز استداللی شبیھ"ونی رابوچیی"محفل دیگری بھ نام 
. دھیم ما حزب واحدی را تشکیل میىگرچھ فرد فرد ھمھ": بر آن بودندھا آن

شود کھ باید آنھا را ئی تشکیل میاھولی معھذا این حزب از یک سلسلھ سازمان
 حزب اگر چنین سازمانی برای.....حساب آورد بھ تاریخیھاى ھمچون واحد

".صورت انحالل آن ھیچ موجبی نداردمضر نباشد، در این 
 آئیننامھ بھ کنگره اولى لنین در ھمان اثر خود در مورد ماده

:پیشنھاد کرد

حزب را قبول کند و حزب را خواه با ى ھر کس کھ برنامھ» 
حزبی ھاى ازمانوسائل مادی و خواه با شرکت شخصی در یکی از س

«.شودپشتیبانی نماید، عضو حزب شناختھ می

 کند، زیراحزبی تکیھ میھاى لنین بھ ویژه بر شرکت در یکی از سازمان
آورد کھ از جملھ آن، تبعیت اقلیت از ، شرایطی را بھ دنبال میاین شرکت

لنین بر آن بود کھ . اکثریت و پذیرش اصل مرکزیت دموکراتیک در حزب است
حزبی بھ ھاى حزب است کھ افراد را با شرکت دادن در یکی از سازماناین 

جداگانھ و نھ افراد جداگانھ و بھ صرف ھاى پذیرد و نھ سازمانعضویت می
توانند خود را  میحزب و بدون تن دادن بھ موازین سازمانیى قبول برنامھ

 این نوع درک از عضویت در حزب حدود و ثغور حزب را. عضو حزب بدانند
َتشکل گل و گشادی است کھ ھیچکس تابع تصمیم حزب نیست، . کندمعین نمی

ھر نوع فرمول .  واحد در عمل کرده و ھیچ اثر عملی نداردىحزب را فاقد اراده
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دیگری بھ مفھوم صحھ بر انفراد منشی روشنفکری بوده، بروکراتیسم، فرمالیسم 
،کسی  نیست ویژهحقوقکارگر جائی برای ى در حزب طبقھ. و آنارشیسم است

 کھ بھ اتحاد "کوملھ"را بر کسی از نظر رعایت موازین سازمانی برتری نیست،
ً تن در داده و متحدا حزب واحدی را ایجاد "اتحاد مبارزان کمونیست"با 

 تن در دھد زیرا "کوملھ"ى ند، باید بھ انحالل سازمان خود بھ مثابھاکرده
شود سازمان ونیست نبود نمی بود ولی عضو حزب کم"کوملھ"شود عضو نمی

کارگر را پذیرفت و در عین حال سازمان دیگری را زنده ى واحد حزب طبقھ
ردُکارگر کى طبقھسازمانی کھ فقط .  باشد خودحقوق ویژهنگاھداشت کھ دارای 

تعلق ملی یعنی کند در اینجا آن چھ جلب نظر می.  و بسیج کندرا سازمان دھد
.  یعنی کارگر بودن رجحان داده شده استبقاتیکرد بودن است کھ بھ تعلق ط

 برای ایجاد حزبش بھ یک سازش غیر اصولی تن "اتحاد مبارزان کمونیست"
این تصمیم در انفراد منشی، ى ریشھ. داده و تصمیم ناسیونالیسم کرد گردیده است

 روشنفکرانھ، سودجوئی و سردرگمی آشفتھ فکریبینی، خود بزرگ
خود ى آنھا کھ در برنامھ.  است"حاد مبارزان کمونیستات"ایدئولوژیک رھبران 

:نویسندمی

اری دبدین سان در ایران نیزھمچون دیگر کشورھای سرمایھ» 
ًیعنی مثال آمریکا، آلمان، فرانسھ، انگلیس و در عین حال اسپانیا، (

 بھ پرولتاریا و بورژوازیى  بر محور مبارزه)توفان....یونان و 
 «گیردامعھ شکل میطبقات اصلی جى مثابھ

 کل بورژوازی ایران را اعم از فارس، کرد،آذری در مقابل ،و بنابراین تحلیل
در عمل اما، . دھندقرار می...کل پرولتاریای ایران اعم از فارس، کرد، آذری و

باز اى ھم برای بورژوازی کرد و ھم برای پرولتاریای کرد حساب جداگانھ
ان را نیز نھ بر اساس تحلیلشان در برنامھ، کارگر ایرى حزب طبقھ. کنندمی

 تشکیل "کوملھ"ر اثر شرایط زیستشان در کردستان و اتحادشان با ببلکھ 
 باشد، فاقد مالک حقوق ویژهًمسلما حزبی کھ متشکل از دستجات با . دھندمی

کارگر باشد، ایدئولوژی ناسیونالیستی بر ى سازمانی حزب طبقھ
ى طبقھ حزب ،مشخص بر آن بچربد، این حزبھاى ھاینترناسیونالیستی در زمین

حزبی است در دوران . کارگر استى حزبی برای فریب طبقھ. کارگر نیست
تسلط ارتجاع اسالمی و قرق پاسداران وی، در دوران تشتت ایدئولوژیک و بی 

 ،خودى پرستانھتجربگی جنبش کمونیستی اخیر ایران با فتیشیسم خاص کتاب
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ھا خود را بھ قیمت خون دهھاى اجتماع تئوریى  عرصھجوالنی تا درمیدان 
ى دانیم کھ در جبھھیکن ما میل٤ایران بیآزماید ى ھزار مردم ستمکشیده

ایران در حال جنگ ھاى ، تنھا ارتش جمھوری اسالمی نیست کھ با کردکردستان
ًچون حتما رفقا قبول دارند کھ در بین کردھا، مرتجع نیز (است مرتجعین کرد 

نیز بھ نام )  ــ توفانچربدطبقاتی بر ملی میان یافت و خصوصیتتومی
ھوادار بارزانی نیز با کردھای ھاى ستھد ، دارورد مسلمانپیشمرگان کھاى دستھ

دھد؟ چرا کوملھ مرتجعین کرد اسیر را تحویل عراق نمی. ایران مشغول جنگند
 بین دشمن با دشمن گیرد نبایدًاگر کوملھ واقعا از ناسیونالیسم کرد الھام نمی

ما امیدواریم ) چربد ــ توفانخصوصیت طبقاتی بر ملی می(. اردذفرقی بگ
. کوملھ یا اتھامات رادیو عراق را رد کند و یا ما را نسبت بھ این ادعا روشن کند

ھاى  و سایر گروه"اتحاد کمونیست"لعمل ادانیم عکسو در عین حال الزم می
 را نیز بدانیمبا متانتھاى متحد یعنی کمونیست
،حقوق فراکسیونی کھ یدا داده"کوملھ"در حزب خود بھ اى شما حقوق ویژه

کارگر را ى طبقھى شما حزب یکپارچھ. با ھر اصل حزبی لنینی مغایرت دارد
کارگر ى تصور آن را بکنید کھ حزب طبقھ. یدالطوایفی قومی بدل کردهابھ ملوک

ر اساس خصوصیت ملی حقوق ھر خلقی بایران برای ھر خلقی و پرولتاریای 
علیھ این ھا مگر لنین در یک گام بھ پیش دو گام بھ پس مدت. ویژه قایل شود

ًبھ مبارزه بر نخواست کھ شما لیبرالیسم سازمانی را مجددا ھا بوندیستى نظریھ

کارگر ایران ھستید کھ در آن ى طبقھى اگر شما نماینده. یدابر پرچم خود نوشتھ
اما اگر . ز شما و تابع تصمیمات حزب واحد است بخشی ا"کوملھ "صورت 

کارگر ى طبقھى کارگر کردستان است و شما نمایندهى طبقھى  نماینده"کوملھ"
ایران این نمایندگی ھاى خلقى ایران کھ تازه معلوم نیست کھ بقیھى ھاسایر خلق

ــ را بھ شما داده باشند ــ زیرا کھ آنھا سازمان خاص خود نظیر کوملھ را ندارند 
کارگر ى حزب طبقھ. کارگر روبرو ھستیمى در آن صورت با دو حزب طبقھ

 دارای ایرانواحد کارگر ى طبقھ. کارگر کردستان ایرانى ایران و حزب طبقھ
 سندیکاھای کارگری نیز باید بر اساس ًکارگر است و حتماى دو حزب طبقھ

یل انجمن زنی ایران از قبسینھ ھاىمانند انجمن. خصوصیت ملی تقسیم شوند
کھ علم و کتل خود را بھ راه ..... مقیم تھران و یا ھاى زنی آذربایجانیسینھ

 در "کوملھ"با حفظ نام "خواھید آن طور کھ مدعی ھستیدشما می. بیاندازند
 کھ شما با ھمان نمایندگان "بگوئید" بھ کارگران کرد "حزب کمونیست"درون 

ند ا تا کنون چندین بار در رادیو عراق سربازان غیر کرد ایرانی را بھ مصاحبھ آورده ــ٤
ند و کوملھ آنھا را بھ عراق تحویل اکردستان اسیر کوملھ شدهى ند در جبھھاھ مدعی شدهک
. کوملھ نیز تا کنون ھرگز این مطلب را تکذیب نکرده است. ده استدا
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در حزب ھا این" و "کردندمی"ع کارگران روبرو ھستید کھ از منافع شما دفا
. پس حفظ نام کوملھ الزم است": گیرید و سپس نتیجھ می"کمونیست وجود دارند

بھ کارگران کرد بگوئید کھ کارگران  چرا شما بدون حفظ نام کوملھ قادر نیستید
واحدی داشتھ و تحت ى منافع واحدی دارند و باید حزب واحدی داشتھ، اتحادیھ

. نمایند؟ چرا گفتن این حقیقت بھ کارگران کردستان مشکل استنام واحدی برآمد 
.آیا در اینجا دست ناسیونالیسم نیست کھ بھ اخالل مشغول است؟

:حزب کمونیست گوش فرا دھیدى بھ نظریات داھیانھ

انتخاب  .نیروی پیشمرگھ تحت مرکزیت کوملھ خواھد بود» 
 این حق در اساسنامھ. کند و بخشی از حزب کمونیست استمی

شود کھ در مذاکره با دولت مرکزی بھ نام کوملھ برسمیت شناختھ می
خواھی با دیگر اگر می. کندو نھ بھ نام حزب کمونیست شرکت می

برادران کرد ھمکاری کنی و مبارزه کنی و امرت با امر آنھا گره 
بھ نام خودت . توانی بروی با نام خودت با آنھا مذاکره کنی می.خورده

لمللی برو، در سازمان ملل اھا قرارداد امضاء کنی، در مراجع بینبا آن
بھ این ترتیب ما دست ناسیونالیسم را از . برو و بنام خودت صحبت کن

« . بندیم کھ کاک خالد نتواند پرولتاریا را دنبال خود بکشدپشت می
٥)آفرین بر شما رھبران زرنگ پرولتاریا ــ . احسن(

ى نحوه. "منعکس شده است" پیشرو"ى سمینار ھمچنین در نشریھى ھاروح نقل قولــ ٥
، یک امر گیرندو آرایش تشکیالتی کھ آنھا بھ خودشان میھا یابی خود کمونیستسازمان

عوامل عینی، اقتصادی و اجتماعی تعیین ى دلبخواه و اختیاری نیست، بلکھ بھ وسیلھ
 روی تشکیالت حزب در کردستان بھ نظر ما کوملھ باید بر"و در جای دیگر ." ودشمی

توانیم بھ کارگران و زحمتکشان کردستان بگوئیم کھ شما در بھ این ترتیب ما می. بماند
با ھمان نیروی صادق و پیگیری " خودی و قابل اعتمادى حزب کمونیست با ھمان کوملھ

ھاى سرو کار دارید کھ در شرایط سخت بار آمده و در برابر چشمان شما از آزمایش
ست با شما ھابا ھمان مبارزینی سروکار دارید کھ سال.  سربلند بیرون آمده استفراوان

. نداند و ھمراه شما در پیشاپیش شما برای حقوق و آزادیتان جنگیدهاگی و مبارزه کردهزند
گوئیم کوملھ یعنی تشکیالت حزب در کردستان، کنگره خود خواھد دانست کھ ما می.....

ردستان و سرنوشت خلق کرد را در آنجا تعیین خواھد کرد و مربوط بھ کھاى سیاست
نیروی پیشمرگھ . ، رھبریش را انتخاب خواھد کردمرکزیشى  ھمین کنگره ھم کمیتھتوسط

چنانچھ . برای آزادی و خودمختاری کردستان خواھد جنگیدتابع این رھبری خواھد بود و 
تواند بھ نام کوملھ می. ح باشد مطرمرکزی پیرامون سرنوشت خلق کرد با دولتاى مذاکره

کوملھ این حق و استقالل عمل را . و اختیار خود وارد این مذاکره بشود و موضع بگیرد
ھاى دیگر خلق کرد و نیروھاى دارد کھ با نیروھای سیاسی دیگر کردستان و با بخش
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حزب " خود را منحل کرده و بھ عضویت "اتحاد مبارزان کمونیست"
حزب " خود را منحل نکرده و وی ھم بھ عضویت "کوملھ" در آمده، "کمونیست
تواند بر  فاقد نیروی مسلح است و نمی"حزب کمونیست".  در آمده"کمونیست

نیروی . در آن رھبری دارندھا نیروی مسلح پیشمرگھ فرمان راند زیرا فارس
حزب "شناسد و نھ رھبری  را برسمیت می"ملھکو"پیشمرگھ نیز رھبری 

کنیم کھ نیروی  چنین درک می"کندانتخاب می"ى جملھ  را و ما از"کمونیست
حزب "کند و  را بھ صورت دموکراتیک انتخاب می"کوملھ"پیشمرگھ رھبری 

 در انتخاب این رھبری نقشی ندارد و عجب اینکھ این سازمان "کمونیست
 نیز با دموکراسی افراطی توسط عناصر غیر حزبی جداگانھ کھ حتی رھبریش

بورژوازی است انتخاب ً کھ نیروئی غیر پرولتری و ماھیتا خرده"پیشمرگھ"
آنوقت ھمین جزء کھ . شود، خود بخشی از کل، یعنی بخشی از حزب استمی

حزب "در واقع شکستھ نفسی نموده و خود را جزء و بخشی از کل یا 
تواند رھبریش تصمیم حزب نیست، تابع کل نیست، میداند تابع  می"کمونیست

تواند این حق را داشتھ باشد از باالی سر را عضو غیر حزبی انتخاب کند می
 با سایر برادران کردش کھ امرش با امر برادران فارس "حزب کمونیست"
ً و آذری گره خورده است ماال دارای این حقوق ھستند کھ بروند با سایر ]٣٥[

آباد اصفھان و یا نقده بھ مذاکره بنشینند و بھ نام خودشان با ان در نجفبرادرانش
،این حق را بھ "حزب کمونیست"آنھا قرار داد امضاء کنند ــ در اساسنامھ 

 بھ نام دیگری بھ سازمان ملل "حزب کمونیست"شناسد کھ بخشی از رسمیت می
کنند ــ ما  صحبت "حزب کمونیست"بروند و بھ نام خودشان و نھ بھ نام 

رش بھ نیویورک ذاپرسیم در این ھیئت نمایندگی کھ بھ امید خدا اگر روزی گمی
حزب "افتاد آیا عناصر غیر کرد ھم حضور دارند و یا فقط کردھا ھستند؟ اگر 

اتحاد " محصول وحدت "حزب کمونیست"گفت کھ آمد و می می"کمونیست

اھد کوملھ حق خو. سیاسی آنھا بھ نام و از طرف خود وارد تماس و گفتگو و مراوده بشود
مراجع ى ًداشت کھ بھ نام خود و مستقال از جانب زحمتکشان کردستان و خلق کرد در ھمھ

لمللی حضور پیدا کند و صدای آنھا را بھ گوش جھانیان یرساند و برایشان پشتیبانی اینب
این حقوق در اساسنامھ توسط حزب کمونیست بھ رسمیت ى و ھمھھا ب کند و نظیر اینکس

مخالفت ناسیونالیستی با کوملھ در حزب ى این ترتیب است کھ ما نغمھبھ .شناختھ خواھد شد
دھد ــ خنثی مونیست را بھ ناچار کارگران و زحمتکشان را ھم تحت تأثیر قرار میک

آئیم کھ ممکن است بگویند کنیم و بر بی اعتمادی و نگرانی محتمل کسانی ھم فایق میمی
در ھا ش این است کھ اختیارتان را فارساچنانچھ در حزب کمونیست وارد بشوید، معنی

یک ى شود زیرا کھ بھ شاخھگیری میگیرند و در تھران برایتان تصمیمدست می
شوید سرتاسری تبدیل میسازمان
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باشد و کوملھ  می"وملھک"مبارزان کمونیست سابق و کردھای کمونیست درون 
، یا نھضت آزادی آزادیبخش و یا سازمانی مستقل از مقاومت ملیى حکم جبھھ

حزب " بوده لیکن از نظر نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک از "حزب کمونیست"
شد اما گیرد، این گفتار نغز برای ما تا حدودی قابل فھم می الھام می"کمونیست

نظایر آن را در ویتنام، کامبوج، چین، کره و ما در اینجا با این شکل خاص کھ 
با نوزادان  . یم، نیستاجنوب شرقی آسیا تجربھ کردهھاى بسیاری از کشور

عجیب و غریبی روبرو ھستیم کھ مولود یک وصلت غیر اصولی است کوملھ 
 کھ خود را بخشی از آن دانستھ لیکن تابع در عین کوملھ بودن، عضوحزبی است

 غیر کردھا را نیز در "کوملھ"اگر . و در واقع تمام آن استتصمیمات آن نبوده 
کنار خود پذیرفتھ، بھ وجود آنھا از این جھت نیاز دارد تا تمایالت ناسیونالیستی 

 از "کوملھ" از نظر کمونیستی تئوریزه کند و آنگاه کھ خر "کوملھ"را در درون 
ًا دچار شووینیسم حتماى ناجور کھ در مرحلھھاى پل گذشت، تکلیف این غیر کرد

این وصلت ناپاک تنھا مبین . شوند، از ھم اکنون معلوم استملت بزرگ می
.ناسیونالیستی و نھ انترناسیونالیستی در میان کردھاستى روحیھى غلبھ

اول کمونیست ھستند تا کرد باید بھ خود ى کرد کھ در درجھھاى کمونیست
کارگر ایران ى بری طبقھرای رھبایران ى ھاکمونیستى آیند و در کنار ھمھ

بدون این تجمع، تشکل، اتحاد و کوشش ھمھ جانبھ پیدایش ایرانی . گرد آیند
ایران را ممکن سازد، امکان پذیر ھاى خلقى دموکراتیک کھ وحدت داوطلبانھ

.نیست
مربوط بھ کردستان و مربوط بھ سرنوشت خلق کرد ھاى  سیاست"کوملھ"

حزب ى  در کنگرهدآی و آن وقت میخودش تعیین خواھد کردى را در کنگره
.  را تعیین خواھد کردایرانھاى  و در آنجا نیز سرنوشت سایر خلق"کمونیست"
 غیر ناسیونالیست حق ویژه دارد و غیر کردھای انترناسیونالیست فاقد "کوملھ"

 این حق ویژه را برای خود قائل است ولی برای "کوملھ"چرا . ھر حقی ھستند
، خودشانى  در کنگرهھاًشود اگر مثال فارسست؟ چطور میغیر کردھا قائل نی

مربوط بھ سایر نقاط و تعیین تکلف ھاى خودشان، سیاستى در کنگرهھا آذری
مشترک فقط برای سالم و ى خلقشان را بھ انجام رسانند و آنوقت در کنگره

."حزب کمونیست ایران"ى پرسی جمع شوند و اسمش را بگذارند کنگرهلاحوا
این . حقوق استى  دارای حق ویژه نیست، دارای ھمھ"کوملھ" در واقع

 ھستند کھ از این حق غیر کردھاى  و سایر گروه"اتحاد مبارزان کمونیست"
 افتخار حضور داشتھ "کوملھ"ند کھ در داخل حزب ااستثنائی برخوردار شده

.نداآنھا صاحب این حق ویژه. باشند
 باید حقوق "کوملھ" دلیل اینکھ چرا حال بپردازیم بھ مبانی استدالل ناطق کھ

 طلبکار باشد، چیست، ناطق از این مبنا حرکت "حزب کمونیست"از اى ویژه
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.  بھ وجود آورد واحدتشود حزب کمونیسجھان نمیى کند کھ برای ھمھمی
، سیاسی خود یعبدل شده، ھر کشور شرایط اقتصادی، اجتماھا جھان بھ کشور

 نیروھای مولده و رشد سرمایھ متفاوت را دارد، در ھر کشور سطح رشد
بورژوازی مشخص است کھ از ھاى قدرت سیاسی در دست حکومت.است

کند و برخی مرزھای ملی خود در مقابل سایر مرزھای ملی دفاع می
گیرد کھ ھر کشوری باید حزب کمونیست و نتیجھ می.... دیگرھاى گیویژه

ا ضرورت حزب کمونیست را م": گویدوی می. خود را داشتھ باشدى جداگانھ
، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی آن عینیھاى از تحلیل و در نظر گرفتن پایھ...

 و سپس برای اینکھ وی را متھم بھ تحجر فکری نکنند معتقد "میااستنتاج کرده
ًپیوستگی و آمیختگی اقتصادی و سیاسی مثال در کھ ھم است کھ در صورتی

د تشکل فراکشوری بوجود آید و بھ زبان شو می،بازار مشترک بوجود آید
گیرد کھ بھ ًدیگرحزب واحد کمونیستی اروپائی را بنیاد نھاد و فورا نتیجھ می

ھاى  کھ بھ جنگ و جدال"ھفتاد و دو ملت"شود در ھندوستان ھمین دلیل نمی
ً با یکدیگر مشغولند الزاما یک حزب واحد باشد و از ھمین جا کم کم دائمی

ناطق سپس در سھ ستون از .کند را فراھم میحزاب کمونیستاتعداد ى زمینھ
ایران یک کشور "پردازد کھ  بھ توضیح این واقعیت میخودى مقالھ

معین واحدی بین کار و   مناسبات.امپریالیست استى ُ تحت سلطھ"اریدسرمایھ
ایران مربوط ى سرمایھ در آن برقرار است یعنی نیروی کار ارزان بھ ھمھ

ارزان و تسلط انحصارات امپریالیستی و  ثمار شدید این نیروی کاراست. شودمی
بزرگ بر حیات اقتصادی و سیاسی ایران در مورد تمام این ى سرمایھ

کارگر ى در ایران طبقھگیرد کھ  وسرانجام نتیجھ می"....کشورصادق است و 
و ّتر ناطق دبھ در آوردهچند خط پائین.  نیاز دارد سرتاسریبھ یک حزب واحد

 و یا حداقل در مورد کردستان شود این کھ اصل ھنوز ناقص استمدعی می
عالوه بر این شرایط عمومی برای این کھ "دھد ناقص است و توضیح می

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرھنگی و اداری کھ در ایران وجود دارد، 
گی ھم آن ویژه. اجتماعی معینی برخوردار استھاى گیویژهکردستان از 

و یا بھتر بگوئیم بخشی از یک ملت را ملتی را ھا کردبطور کلی این است کھ 
کند و شرایط دھند کھ در سرزمین کردستان ایران زندگی میتشکیل می

....ًاجتماعی این ملت عینا با شرایط اجتماعی عمومی ایران تطابق ندارد
 ندارد و در نتیجھ شرایط اجتماعی کردستان با شرایط اجتماعی ایران تطبیق"

اما آنچھ از . کارگر بر این مبنا باید در کردستان بھ وجود آیدى حزب طبقھ
شود این است کھ در کردستان پرولتاریا کرد است و شرایط اجتماعی مستفاد می
ى  چون سایر شرایط اجتماعی را ناطق برای ھمھ"در تھران پرولتاریا فارس

شود در داخل کردستان ھم تدالل مضحک میبا این اس. ایران یکسان اثبات نمود
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تفاوت اجتماعی بین مھاباد و کرمانشاه پیدا کرد و بر اساس آن تفاوت در داخل 
.  ایجاد نمود"حزب کمونیست کرمانشاه کردستان "، "حزب کمونیست کردستان"

شما در تمام نظرات . طلبانھ استتمام ھم ناطق برای دلیل تراشی جدائی
. بینیدانترناسیونالیستی نمیى ای تبلیغ وحدت و تبلیغ روحیھ جائی بر"کوملھ"

دیگر روبرو ھاى طلبی، تبلیغات ضد خلقھمواره با تبلیغ ناسیونالیسم، جدائی
گذارد تا  بھ جای مبارزه با این روحیات بھ این خرمن ھیمھ می"کوملھ"ھستید، 

.  گردیده استوی تسلیم ناسیونالیسم خرده بورژوازی. مورد سوءظن قرار نگیرد
دانند کھ جنگ ھفتاد دو ملت در ھندوستان، و یا تفرقھ میان ملل در ھمھ می

دانند کھ ھمھ می. ستھاجھان زیر سر امپریالیسم، ارتجاع و بورژوازی آن
دامن زدن بھ این . پرولتاریا دلیلی ندارد تا از برادر دیگر خود نفرتی داشتھ باشد

.... و ھا ارتجاع، طبقات حاکمھ، بورژواى اختالفات ھمواره در تاریخ، اسلحھ
حال بھ جای اینکھ از این منطق نتیجھ . خود بوده استى ُبرای تثبیت سلطھ

 دو ملت باید وحدت پیش رفت، زحمتکشان این ھفتادى گرفت کھ باید در عرصھ
جمع شوند و مرتجعین ھفتاد دو ملت را افشاء کنند و فریب تفرقھ افکنی آنان را 

طق پیشنھاد دارد در ھندوستان، ھفتاد دو حزب کمونیست تشکیل نخورند، نا
کارگر، یگانگی منافع ى مادی وحدت طبقھھاى زیرا مالک ناطق زمینھ. شود

بورژوازی و مرتجعین، مالک وحدت ھاى برای وی مالک، توطئھ.آنان نیست
ناطق بھ . استا ھمرتجعین این ھفتاد دو ملت شادی آنان از این دسیسھاى ریشھ

ی تبلیغ وحدت کارگران ھفتاد دو ملت کھ مرتجعین خود را سرنگون کرده و جا
و ھندوھاى کند کھ نزاعاتمامی گذارند، پیشنھاد میى  نقطھ،بھ دوران تفرقھ

ند ااجتماعیمسلمان، بنگال و ھندو، زرتشتی و مسلمان، سیک و ھندو عوامل 
وند و آن وقت تقسیم شبھتر است احزاب کمونیستی نیز بر اساس این عوامل 

خود برای جنگ ى "قبیلھ"ًحتما ھر کدام از این احزاب با احراز سرکردگی در 
ناطق این را عین روش .  دیگر براه افتند"ىایل و طایفھ"با احزاب کمونیستی 

ناطق .  تعداد احزاب خود را توجیھ کندیزند تا تئورتحلیل مارکسیستی جا می
جھان را بھ استناد جنگ ھفتاد دو ملت ى ھمھھاى باکی ندارد از اینکھ کمونیست

 خودش در کردستان، "حزب"اندازد تا برای  کھ واقعی و عینی است، بھ جان ھم
انترناسیونال کمونیستی بھ ى شما اگر بھ عنوان نماینده. دالیل تئوریک پیدا کند

از این آوردید؟ شدید، چھ بالئی بر سر مردم ھند میھندوستان اعزام می
.فلسفی نقطھ نظرات ناطق بپردازیمھاى مضحک بگذریم و بھ ریشھاستدالالت 

ناطق با تحلیل از شرایط . کمی بھ این دیالکتیک ناسیونالیستی نظر افکنید
رسد و سپس مدعی کند و از آن بھ نتایج عام میمشخص ایران آغاز می

شود کھ خاص با عام در تناقض افتاده است و در اینجا سخن بر سر می
عام یک مفھوم انتزاعی است، عام ھمواره ى مقولھ. ک عام و خاص استدیالکتی
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بیند، خاص را در مقابل خود میھاى انسان ابتداء پدیده. شوداز خاص نتیجھ می
یابد و را میھا گیرد، روابط مشترک بین آنمتقابل آنھا را در نظر میى رابطھ

ک قانونمندی ی ،عمومیى مشخص و موجود یک نتیجھھاى سپس از این پدیده
 خود تجرید خاص یابد و تجلی میخاص در عامبھ ھمین جھت  . سازدمی

.است
مختلف آلمان، انگستان، فرانسھ، ھاى طبقاتی در کشورى ًمثال از مبارزه

تاریخی مختلف انجام یافتھ است چھ در ھاى کھ در دوران.....آمریکا، ایران و 
 ،خاصی کھ ھر کدام بھ صورت ارداری، چھ فئودالی و چھ سرمایھددوران برده

ى شود بھ یک نتیجھبا طبقات مشخص در داخل این کشورھا جاری بوده، می
این قانونمندی . طبقاتی موجود استى رسید کھ در تمام کشورھا مبارزه عمومی

عام کھ خود ناشی از خاص است، ما را در امر تحلیل و بررسی صحیح از 
حال ناطق درک دیگری . ، یاری میرساندیمانبودهھا جوامعی کھ تا کنون در آن

گیری از نظر عام کھ ناشی از نتیجھ. دھد ارائھ میدیالکتیک عام و خاص زا
رسد و این بدان کارگر میى شرایط خاص ایران است بھ حزب واحد طبقھ

خاص نیز باید تجلی یابد و صادق ى مفھوم است کھ این قانون عام در ھر پدیده
گردد، آن را از قانون عام جدا ًددا بھ خاص بر میاما آنجا کھ مج. باشد
وی . گیری شده استسازد، معلوم نیست کھ این قانون عام از کجا نتیجھمی
دھد و  کشور ایران را تشکیل میزکردستان با وجود این کھ بخشی ا": گویدمی

 و این ھمان مفھوم "ایران استى بھ این مناسبت مشمول شرایط اجتماعی جامعھ
یعنی صورت این حقوق ویژه از "گوید تر می است در چند خط پائینعام

دیگرشود کھ شرایط اجتماعی و مناسبات طبقاتی در کردستان آنجائی آغاز می
از تبعیت شرایط اجتماعی عمومی و قوانین عمومی حاکم بر کل مناسبات 

وانین شود، دیگر از این شرایط و قپرولتاریا و بورژوازی در ایران خارج می
گرچھ کھ ناطق عام را . در اینجا مفھوم خاص مورد نظر است "کندتبعیت نمی

گوئی مجرد ارائھ از خاص نتیجھ گرفتھ، آنجا کھ باید ارزیابی مشخص و نھ کلی
ى داند و درست مانند این است کھ بگوئیم مبارزهدھد، خاص را تابع عام نمی

جز در کردستان، زیرا  بھ و در ھمھ جا صادق است طبقاتی قانون عام است
.یستاکردستان ملت جداگانھ

:آوردناطق برای قدرت دھی بھ استداللش می

ولی ما در کردستان نھ با یک پرولتاریای مجرد و بطور کلی، بلکھ با " »
کھ اى  کارگر جامعھىیک پرولتاریای مشخص و خاص مواجھیم، ما با طبقھ

.«اریمملی است، سروکار دى مسئلھان بدست بھ گری
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تواند پرولتاریای مجرد پیدا کند، پرولتاریای البتھ ھیچکس در ھیچ جا نمی
شما در . مجرد خود بھ خود موجودیت ندارد، پرولتاریا ھمواره مشخص است

 ھیچ. ھر کشور، در ھر کارخانھ با پرولتاریای مشخص روبرو ھستید
 از خاص در ذھن تجریدى را با پرولتاریای مجرد کھ فقط بھ منزلھاى کارخانھ
آید و سپس راھنمای عمل برای ارزیابی از پرولتاریای مشخص پدید می

از این گذشتھ شما در ھمھ جا با پرولتاریای مشخص . توانید بیابیدشود، نمیمی
در کردستان با پرولتاریای مشخص و نھ مجرد روبرو ھستید، در . روبرو ھستید

 مجرد روبرو ھستید، در تھران و در آذربایجان نیز با پرولتاریای مشخص و نھ
خوزستان نیز با پرولتاریای مشخص و نھ مجرد روبرو ھستید اما آیا روبرو 

تواند دلیل موجھی برای احزاب کمونیست ملی بودن با پرولتاریای مشخص می
متفاوت باشد و یا استقالل سازمانی را بر اساس تمایز ملی در درون یک کشور 

یش از قوانین عام حاکم بر آن جامعھ تبعیت ھابندیهطبقات و گروى کھ ھمھ
شود با این استدالل کھ آذربایجان شرایط خاص خود را کنند، توجیھ کند؟ میمی

 را کارگرى حزب واحد طبقھ. دارد لذا باید حزب کمونیست خود را داشتھ باشد
د فاقى اًاساساچھ پدیده. بورژوائی قرار داددست ناسیونالیسم خردهى ملعبھ

حسین نیز . حسن انسان خاصی است. ھمھ چیز خاص است. خصوصیت است
. خاص است مھدی نیز انسان خاصی است، حکمت نیز انسان خاص دیگریست

 کھ انسان مشترکی ھستندھاى گیخاص دارای ویژهھاى این انسانى اما ھمھ
ما انسان مجرد ھرگز نداریم، انسان ھمیشھ مشخص است، لیکن . ستھابودن آن

توان بھ عدم عام نمیھا ھر کدام از آنى و خصوصیت ویژهھا تنوع انساناز 
ناطق اما . انسان وجود نداردى شود بھ این رسید کھ چیزی بھ مثابھرسید، نمی

رسد کھ کردستان از خصوصیات کردستان کھ ما ھم بدان معتقدیم، بھ این می
کھ گفتھ شود حسن بھ درست مانند آن است . تابع قوانین عام حاکم بر ایران نیست

 حسین فرق دارد، دیگر انسان نیست و ھاىگیھایش کھ با ویژهگیعلت ویژه
ئی دارند، از ھابا یکدیگر در ھر صورت تفاوتھا انسانى در نتیجھ چون ھمھ

ما اگر استدالل ناطق را پیگیر . بھ نفی مفھوم انسان مجرد رسیدھا این تفاوت
ربایجان نیز خصوصیات خود را دارد، چون شود؛ چون آذادامھ دھیم، چنین می

نشین نیز خصوصیات خود را دارند، پس ھیچکدام از فارسھاى سرزمین
پس ناطق این قوانین عام . کنندشرایط و قوانین عام حاکم بر ایران تبعیت نمی

حاکم بر ایران را از کجا استخراج کرد؟ اگر این قوانین عام کھ ھمانطور کھ 
کارگر ایران، ى امپریالیستی، استثمار کل طبقھى قش سرمایھاشاره رفت، شامل ن

 ،میختگی کل اقتصاد ایرانآ، ادغام و پیوستگی و در ھمھاسرنوشتی آنھم
اری بودن ایران، می شود، این قوانین دسرمایھ ،طبقاتی کارگران ایرانى مبارزه

 قدر در استثمار کارگرانبورژوازی کرد ھمان. در کردستان ھم صادق است
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فارس و آذری سھیم است کھ بورژوازی فارس در استثمار کارگر کرد، ضد 
. انقالب کردستان ھمانقدر ضد انقالب است، کھ ضد انقالب تبریزی یا تھرانی

ھم اى ناطق اما بھ علت ناسیونالیسمش منکر این انطباق است، وی کلمھ
 منھاى تئوری. قبای بورژوازی کرد بر بخوردى گوید کھ بھ گوشھنمی

ى ھلمقوى تکیھ بھ جنبھ.  تنھا دو جھت داردتی ناطقسدرآوردی و ضد مارکسی
کارگر و ى ئوریک در مورد حزب واحد طبقھتگیری عام در فلسفھ برای نتیجھ

پوشی دیگر برای پردهھاى  و گروه"اتحاد مبارزان کمونیست"بھ کار کشیدن 
ند، تکیھ بر اا کمونیستاطمینان در پرولتاریا کھ آنھمقاصد ناسیونالیستی و ایجاد 

حزب "تئوریک در مورد ھاى گیریخاص در فلسفھ برای نتیجھى مقولھى جنبھ
بورژوازی کھ وی  و ایجاد اطمینان در ناسیونالیسم خرده"کمونیست کردستان

بورژوازی فلسفھ در اینجا بھ ابزار سیاست بازی در دست خرده. کرد است
غ را پیدا کرده است کھ بھ ھمھ طرف حکم شتر مر. ناسیونالیسم بدل گشتھ است

.دھد، فقط برای اینکھ استراحت کرده باشداطمینان خاص می
.دانیم مبحث دیگری را نیز مورد بررسی قرار دھیمما در اینجا الزم می

ملی ویى بورژوازی کرد و مسئلھ

:آوردبھ درستی می سخنرانی خوددر  ناطق

بورژوازی بھ شکل یک طبقھ دانیم کھ  بھ عالوه این را ھم می»
استثمارگر ى ًموجودیت صرفا اقتصادی ندارد، فقط بھ شکل یک طبقھ

ًکھ ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران را تصاحب کرده و دائما 

یک ى بلکھ بھ طور کلی بھ مثابھ. افزاید، نیستبر ثروت خود می
ھ بھ خود اجتماعی، با تمام دامنھ و ابعاد متنوعی کھ این کلمى طبقھ
. اجتماعی ھمینطور استى ًاصوال ھر طبقھ. پذیرد، وجود داردمی

دارای دولت است، . یعنی بورژوازی دارای قدرت سیاسی ھم است
. کنددارای ارتش است، دارای قوانینی است کھ منافع وی را تأمین می

ھر چند کھ بورژوازی بھ عنوان مظھر منافع جامعھ بر جامعھ 
کھ ھمچون اى بنابراین ما با استثمارگران پراکنده.... کندحکومت می

چسبیده باشند، روبرو نیستیم، بلکھ اى ئی بر تن کارگران پراکندهھازالو
روبرو ....کھ خودش را متشکل و متمرکز کرده اى با بورژوازی

: کند کھمارکس اشاره میى ناطق سپس با افتخار بھ این گفتھ.«.ھستیم
ًدوا کار را با بورژوازی کشور خودش پرولتاریای ھر کشور باید ب"

ما قبول داریم کھ ایران یک کشور ": دھد و ادامھ می"یکسره کند
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مناسبات معین واحدی بین . امپریالیسم استى ُاری تحت سلطھدسرمایھ
ى کار و سرمایھ در آن برقرار است یعنی نیروی کارارزان بھ ھمھ

ار ارزان و تسلط استثمار شدید این نیروی ک. شودایران مربوط می
بزرگ بر حیات اقتصادی و ھاى انحصارات امپریالیستی و سرمایھ

قانون کاری کھ . در مورد تمام این کشور صادق است نسیاسی ایرا
این مناسبات بین کار و سرمایھ را برای مقطع بھ خصوصی بھ کیفیت 
معینی تنظیم کرده و رسمیت بخشیده و بھ شکل قانون اجتماعی 

کل نیروی کار کارگران ایران بھ یک .  قانون کار استدرآورده، یک
کل سرمایھ در ایران ى وسیلھھ شود و ببازار داخلی عرصھ می

ًسطح دستمزدھا کامال از یک بازار داخلی تبعیت . شودخریداری می

کھ یک بازار دارد بھ ھمدیگر اى ًکند و کامال از طریق مجاریمی
ق و شکوفائی اقتصادی باشد و چنانچھ در ایران رون. شودمربوط می

بینیم کھ ازھمھ سرمایھ نیروی کار بیشتری بخواھد و استخدام کند، می
شود و  میکردستان ھم نیروی کار کنده ھاى جا و منجملھ از ده کوره

و بنادر و کارخانجات راه ھا ھو اسکلھا  و جادهھابھ طرف شرکت
شود ــ کھ ان میایران دچار بحراری دموقعی ھم کھ سرمایھ. افتدمی

تمام ..... اری باشددتواند انعکاس بحران جھانی سرمایھاین خودش می
..... کارگران ایران و منجملھ کارگران کردستان را ھم عقب میراند

ھاى  دھقانکھ در ایران صورت گرفت، توانستاى اصالحات ارضی
 فقیر و کم زمین  و بی زمین را از کل دھات ایران و منجملھ کردستان

چھ کسی . بازار داخلی واحد ایران بکندى  کند و روانھ"آزاد"بکند و 
تواند بگوید کھ پرولتاریای کرد فقط و یا حتی بطور عمده در می

رابطھ با بورژوازی کردستان موجودیت و توسعھ پیدا کرده است؟ 
بورژوازی ایران این نظام اقتصادی، این نظام اجتماعی را بھ ....

 و مؤسسات ھاقوانین و نھادى یاسی و بھ وسیلھیک قدرت سى وسیلھ
کند و تداوم واحد بورژوائی در ایران حفظ می طبقاتی

«....بورژوازی در ایران یک دولت داشتھ است.دھدمی
ما ناچار شدیم نقل قول طویلی را ذکر کنیم، زیرا ناطق در این مبحث ثابت 

زی بھ بورژوازی این بورژوا. کند کھ بورژوازی کل ایران یکدست استمی
ًشود، منافع واحد دارد، مشترکا در استثمار تقسیم نمی.... فارس، کرد، آذری 

تسخیر بازار داخلی و ى کارگران شریک است، دولت سیاسی واحد دارد، مسئلھ
 بطوری کھ ھم بحران و ھم. تشکیل جغرافیائی معین برایش حل شده است

 نقاط ایران بھ یکسان عمل اصالحات ارضی و ھم سرکوب و اختناق در تمام
ناطق . کند و لذا کل پرولتاریای ایران با کل بورژوازی ایران روبروستمی
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حتی معتقد است کھ پرولتاریای ھر کشور باید ابتداء تکلیف خود را با 
ى ولی ناطق کھ این استدالالت را با انگیزه. بورژوازی کشور خود تعیین کند

کند، توجھ ندارد کھ با این استدالالت دیگر می طرح ناسیونالیسمردیگری بجز انت
خاصی در ایران صحبت کند، ى طبقھى  بمنزلھ"بورژوازی کرد"تواند از نمی

 کھ تسخیر بازار داخلی توسط بورژوازی " کردملیى مسئلھ"تواند از دیگر نمی
توان از بورژوازی کرد زبان ایران صحبت البتھ می. باشد، سخن براندکرد می
اما اگر استثمار شدید نیروی . آنوقت تناقصی در گفتار ناطق نخواھد بودکرد و 

کار توسط کل بورژوازی، تسلط بر بازار توسط کل بورژوازی، تعیین سطح 
شود، تعیین می.... از طریق بازار داخلی توسط کل بورژوازی و ھا دستمزد

و ھستیم کھ پس ما با کل بورژوازی کھ منافع مشترک استثمارگرانھ دارد، روبر
کند، برای سرکوب پرولتاریای ایران کھ مختلف نیز تکلم میھاى البتھ بھ زبان

رویگردان اى کنند، از استعمال ھیچ وسیلھمیمختلف تکلمھاى نیز بھ زبانھا آن
.نیستند

 در "ملیى مسئلھ"کند کھ ما ناطق در واقع تا اینجای بحث ثابت می
و چنانچھ با ایرانی "آورد  میبعدى ھلیکن در صفح. کردستان ایران نداریم

سروکار داشتیم کھ در آن ملیتی بھ نام ملت کرد با این خصوصیات ویژه و با این
پرولتاریای آن در برابر بورژوازی آن وجود ى زیست و مبارزهى شرایط ویژه

اما ملت شامل . آیدملت کرد بھ میان می" در اینجا بھ ناگھان پای "....داشتنمی
تاریخی و ى ملت یک مقولھ. شود و فقط پرولتاریا نیستزی نیز میبورژوا

ناطق را در مورد ادغام اقتصادی بپذیریم، ى اولیھھاى علمی است و چنانچھ ادعا
توان از خلق، سخن بھ توان صحبت کرد و حداکثر می نمی"ملت کرد"دیگر از 

و پس از اینکھ  ناطق تمام مفاھیم علمی را با ھم مخلوط کرده است . میان آورد
کند، بھ باز میاى  حساب جداگانھ"ملت"ى  بھ مثابھ"بورژوازی کرد"برای 

. با این بورژوازی در حال ستیز استشود کھ پرولتاریای کردمدعی میناگھان 
اجتماعی، ى اگر پرولتاریای کرد توسط کل بورژوازی ایران، توسط کل سرمایھ

بارزه با بورژوازی کرد کھ آنوقت وی بھ مى شود، تحدید مبارزهاستثمار می
ً ناطق است عمال یعنی انشقاق صفوف متحد پرولتاریای ایران ىفقط در مخیلھ

 کل بورژوازی، اگر بورژوازی کرد ھمدست بورژوازی کل ایران است ىعلیھ
پذیر خواھد بود بجز اینکھ چگونھ آزادی پرولتاریای کرد از قید استثمار امکان

از اى  سرنگون کند؟ سراپای نطق ناطق، مجموعھکل بورژوازی ایران را
 "اتحاد مبارزان کمونیست"نظریات ى ست و این نظریات با کل مجموعھھاتضاد

ھاى افتد، ریشھکھ در جزوات تئوریک خود تنظیم کرده، در تناقض کامل می
ى کند، نھ رابطھ را در کردستان تعریف می"ملیى مسئلھ"این تناقض کھ نھ 

خود ى کند و نھ خالصھ بھ ادعاھارا تشریح می! رژوازی کردپرولتاریا و بو
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سرنوشتی کل بورژوازی ایران اعتقاد دارد، در ناسیونالیسم مبنی بر ھم
خواھد پوشش کمونیسم را برای مقاصد ناسیونالیستی بورژوائی کھ میخرده

ناطق کھ در ابتداء کل بورژوازی را در مقابل کل . مورد استفاده قرار دھد
خواھد دھد و بر محور تضاد کار و سرمایھ میلتاریای ایران قرار میپرو

تأمین این ": نویسدطبقاتی را در ایران سازمان دھد، بھ ناگھان میى مبارزه
حقوق و اختیارات ویژه، نھ فقط دست بورژوازی ملت تحت ستم را در تبلیغات 

ى دد، بلکھ علیھبنکند، می می"خودش"کھ بر علیھ ما در میان زحمتکشان ملت 
".تسشووینیسم ملت غالب نیز متوجھ ا

بورژوازی کل ایران کھ بورژوازی کرد زبان را نیز در خود حل کرده 
مختلف کھ یک بخش ھاى خورد، بھ بورژوازیاست بھ ناگھان تمامیش برھم می

دارد، تقسیم ستم روا میھا  شووینیست است و بھ سایر بورژواھااز آن
طبقاتی بھ ناگھان بر محور تضاد ملی شکل ى جا مبارزهگردد و در اینمی
طبقاتی بر محور تضاد کار و سرمایھ ى اگر تا چند لحظھ قبل مبارزه. گیردمی

. دھدگرفت، حاال بھ یکباره در نطق ناطق ھمھ چیز تغییر ماھیت میشکل می
داند کھ چھ موقع از کدام بخش میناطق بھ تشتت فکری دچار نیست، خوب

وقتی الزم است بھ .  مقاصدش سوءاستفاده کند"اثبات"یسم برای مارکس
کشد و غیر کرد درس دھد، پای انترناسیونالیسم را بھ میان میھاى کمونیست

آنجا کھ . گیرد و این مقوالت را بھ باد نیشخند می"کشور"، "تمامیت ارضی"
. شود، مقدس می"کشور"، "تمامیت ارضی"آید مفاھیم پای کردھا بھ میان می
پرولتاریا و ى  بھ مبارزهغیر کرد روبروستھاى آنجا کھ با کمونیست
، "ملت کرد"رسد از شود، وقتی پایش بھ کردستان میبورژوازی متوسل می

کند تا با این ھمھ آسمان و  صحبت می"بورژوازی کرد"، "ستم ملی"
ق بر کل نظریات ناط .کارگر را ثابت کندى بافی، تئوری دو حزب طبقھریسمان

. بورژوازی استوار استاساس سوءظن و بی اعتمادی،ناسیونالیسم خورده
 نیز مظھر وحدت اراده و وحدت اندیشھ، مظھر "حزب کمونیست ایران"

کارگر ایران نیست، مظھر ى استقالل ایدئولوژیک سیاسی و سازمانی طبقھ
مظنون بھ ھم، با حساسیت ملی برای تشتت در اى ساخت و پاختی میان عده

این حزب . ایران استھاى صفوف پرولتاریا، ایجاد ابھام در میان سایر خلق
محکوم بھ شکست است تا بر مزار آن حزب کمونیست واقعی ایران، حزب واحد 

بازی، خود ملی، پارتیى کارگر ایران بھ دور از حقوق ویژهى طبقھ
.بینی بھ وجود آیدبزرگ

 در امور کردستان و "یستحزب کمون"متأسفانھ اظھارات اخیر و پراتیک 
کوملھ برای ى برنامھ"ج از کشور یک گام بزرگ از رتبلیغات آن در خاى نحوه

سوم این سازمان در تاریخ اردیبھشت ى  مصوب کنگره" کردستانخودمختاری
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از اى در آن برنامھ بجز برخی نکات قابل بحث کھ ما بھ پاره.  بھ عقب است٦١
توان پذیرفت کھ برنامھ داشتیم، می مختصری در این مقالھى اشارهھا آن

در تعیین . کوششی امیدوار کننده برای تعیین نقطھ نظرات رفقای کوملھ است
آورند  برنامھ حتی می٨رفقا در بند . "خلق کرد"ى روش آنھا نسبت بھ مسئلھ

کارگر ایران، حق ملل ساکن ایران را در تعیین ى ما جزئی از جنبش طبقھ"
 "شناسیمرا تا حد جدائی کامل بھ رسمیت میھا ادی آنسرنوشت خویش یعنی آز

ى در عین حال ما طرفدار نزدیکی و اتحاد داوطلبانھ": کنندًو فورا اضافھ می
صحیح ھمان عبارت بھ رسمیت شناختن است ــ (ملل ساکن ایران ھستیم و قبول 

ما ، بلکھ جدائی نبودهى  حق تعیین سرنوشت از جانب ما بھ معنای توصیھ)توفان
."را بر اساس دموکراتیک در نظرداریمھا تحکیم پیوند و تنظیم روابط ملت

:نویسندًگویند و ما با آنھا کامال موافقیم وقتی میرفقا در آنجا بدرستی می

کارگر ایران وحدت و ى کنیم کھ مصالح طبقھما اعالم می» 
 کند و ما در راه تأمینیگانگی سیاسی و سازمانی آن را ایجاب می

 «کوشیممبارزاتی میھاى عرصھى کارگر در ھمھى وحدت طبقھ

 کوملھ برای خود مختاری ىبرنامھ"این جمالت نغز مستخرج از 
گوید کھ مرتجع کرد این جمالت می.  فاقد روح ناسیونالیستی است"کردستان

 ھمان قدر مرتجع، ضد انقالب و ،ھانظیر مالمصطفی بارزانی و نظایر آن
ند کھ مرتجع و ضد انقالب فارس، آذری و یا متعلق بھ خلق شودشمن حزب می

ملی، رجحان ى برتری طلبی ملی، حقوق ویژه ىدیگری، در این جمالت روحیھ
انترناسیونالیستی ى در این جمالت روحیھ. خوردملت بر طبقھ بھ چشم نمی

.دھداین جمالت ھیچ باج سبیلی بھ بورژوازی کرد نمی.نھفتھ است
کند کھ خود را از ناسیونالیسم مانقدر سرکوب میشووینیسم را ھ

گذارد و وحدت در اینجا بورژوازی را در مقابل پرولتاریا می. گرداندمیبری
متأسفانھ ما با تالشی . دھدطبقاتی پرولتاریا را برتر از ھر تفاوت ملی قرار می

 یخ عزالدینشملی نظیر ھاى حتی شخصیت. در خالف این جھت روبرو ھستیم
طلبی ینی کھ عنصر کمونیست ھم نیست بھ درستی درک کرده کھ جدائیحس

آنگونھ کھ منجر بھ رفتن کوملھ بھ سازمان ملل متحد بشود، کشور دیگری در 
منطقھ بھ وجود آورد، ھرگز خدمت بھ انقالب و دموکراسی ــ تا چھ رسد بھ 

و ھا ، گروهھااحزاب، سازمان"سوسیالیسم ــ نیست ایشان در پیام خود بھ 
خواه و آزادیخواه ایرانی خارج از کشور ترقی انقالبی، دموکرات،ھاى شخصیت

: آورندمی
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غلتند ولی از مردم کردستان بھ خاک و خون میھا ھر روز ده» 
در واقع . ندا را ھمچنان پر فروغ نگھداشتھمشعل دموکراسی ایران

ویبارھای جوانان کرد، این قھرمانان ھمیشھ جاوید بھ نام پیشمرگھ باج
خون پاک خود این مشعل را ھمچنان فروزان و پرتوافکن برپا 

تکیھ ھمھ جا ( « .کردستان بھ حق سنگر آزادی ایران است. نداداشتھ
)از توفان است

ى اپوزیسیون انقالبی را بھ اتحاد عمل در عرصھى و سپس وی کھ ھمھ
:نویسدکند، میدموکراتیک دعوت میى مبارزه

صدای گردم کھ از این پس د بھ کردستان برمیمن با این امی» 
 ھرچھ رساتر و متحدتر بھ گوش بشریت آزادیخواه آزادیخواھان ایران

تر افکار عمومی جھان را جلب رسد و ھمبستگی و پشتیبانی قاطع
)تکیھ از ماست(« .کند

 کردستان ھاى بھ دنبال کمیتھ"حزب کمونیست"، ھاىو آنوقت کمونیست
ل این روانند کھ ارتش جمھوری اسالمی فقط از کردستان بیرون روانند، بھ دنبا

فھمند کھ بدون سرنگونی رژیم جمھوری میھا اگر غیر کمونیست. رود
 بدون براندازی رژیم جمھوری "ایران ممکن نیست ــ ھاى اسالمی، آزادی خلق

ھاى  کمونیستــ) نقل از ھمان پیام( "نیستروشن ى اسالمی امیدی بھ آینده
خواھند بدون براندازی رژیم جمھوری اسالمی، کردستان ر از ملی ما میتملی

 حسینی، کردستان لدینااگر برای شیخ عز. آزاد و خود مختار بھ وجود آورند
مردم کرد صداھای آزادیخواھان ایران ى سنگر آزادی ایران است،مبارزه

، ھالقو در این گفتار دریائی از تفاھم ملی، وحدت دموکراتیک خ. باشدمی
 "حزب کمونیست"ھاى برای کمونیست. انزجار از نفاق و نفرت ملی نھفتھ است

. یست کھ ھرچھ زودتر باید آن را از ایران جدا نموداجدابافتھى کردستان تافتھ
ملی کتابی، غیر واقعی، ناسیونالیستی، ى مسلم است کھ این درک از مسئلھ

جمھوری اسالمی ریختن ى ھضربھ بھ کل انقالب ایران و آب بھ آسیاب دارودست
.است و نھ دفاع از حتی از منافع خلق کرد

* * * * * * * * * *
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عسس بیا مرا بگیر
١٣٧٩ ــ دوره ششم ــ آذر ٨توفان شماره بھ نقل از[

: حزب کمونیست گفتىمارکس در بیانیھ

ریات و نظھا ًحال تماما وقت آن در رسیده  کھ کمونیست» 
جھانیان، آشکار بیان ى ویش را در برابر ھمھمقاصد  و تمایالت خ

« دارند و در مقابل افسانھ کمونیسم، مانیفست حزب خود را قرار دھند 
عار دارند کھ مقاصد و نظریات خویش را ھا کمونیست» و یا 

« پنھان سازند
،مأمورین پلیس، ھادست ضد کمونیستمسک تمارکس مسى این دو جملھ

و تشویق آنھا، ھا  شده بود تا با تحریک کمونیستھا، اپورتونیستھاپرووکاتور
آنھم با اتکاء نادرست بھ مارکسیسم، بھ معرفی خود پرداختھ تا کار آنھا را 

.یکسره کنند
ھا آنچھ کمونیست.ُروشن بود کھ در اینجا یک خلط مبحث در کار است

 آنھا این نظریات را. کنند، نظریات سیاسی و ایدئولوژیک خود استپنھان نمی
برای جلب مردم و آگاه کردن آنھا و بھ ویژه پرولتاریا ھمواره مطرح کرده و از 

ھوادار و ھا شد میلیونبود، چگونھ میاگر غیر از این می. کنندآن دفاع می
بر خالف ھا بورژوا. عضو توسط احزاب کمونیست در سراسر جھان جلب شوند

ردم دروغ گفتھ و با مقاصد استثماری خود را پنھان کرده، بھ مھا کمونیست
از دموکراسی ھا بورژوا. دھندفریبکاری و ریاکاری بھ آقائی در جھان ادامھ می

اری دکنند تا دیکتاتوری بورژوازی و نظام سرمایھگرائی صحبت میو کثرت
.ًرا کھ بر مالکیت خصوصی و احزاب رنگارنگ ولی ماھیتا یکسان کتمان کنند

پرستان و ی دانشگاه شکنجھ دارند و میھنزنند، ولآنھا از حقوق بشر دم می
این روش مورد انزجار . بندندرا بھ گلولھ میھا آزادیخواھان  و کمونیست

از نظر ایدئولوژیک و چھ از نظر سیاسی مبارزه چھ  ست و با آنھاکمونیست
تازه این ھرگز بھ این مفھوم نیست کھ ھر کس عقاید کمونیستی را . کنندمی

حزب کمونیست را در ى  ھر کوی و برزن بایستد، بیانیھپذیرفت باید در سر
دست بگیرد و جار بزند کھ یا ایھالناس بدانید و آگاه باشید کھ ما کمونیستیم و 

ما ترسی از کسی نداریم و ھمھ چیز خود را بر . اسامی ما چنین و چنان است
سیسم البتھ در گذشتھ این توطئھ دشمنان مارک. کنیممارکس رو میى اساس گفتھ

موذیانھ گوش ھاى بھ توصیھھا ھرگز موفق نبود و دلیل آن اینکھ ھنوز کمونیست
ند، آنھا را ارزمند و دشمنان طبقاتی موفق نشده و میندانکردند و امروز زنده

.نابود کنند
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تصورش را بکنید کھ کسی در رژیم شاھنشاھی و یا اسالمی بھ کمونیست 
ھزار ھا ده. وی گوشش خواھد بودى ھتکھ بزرگ. ًبودن خود علنا اعتراف کند

.نیست بھ خون خفتھ، گواه مایندکمو
حزب کمونیست در ! خیر. اری بھتر استدآیا این وضع در ممالک سرمایھ

اری نیز حق ندارد قانون ددر سایر ممالک سرمایھ. آمریکا و آلمان ممنوع است
رنھ در اساسی بورژوازی را مورد سئوال برای تغییر بنیادی قرار دھد، وگ

امنیتی این کشورھا ھر ھاى در کنار آن سازمان. شودعرض دو روز ممنوع می
روز مترصدند در این احزاب نفوذ کرده، آنھا را بھ انشعاب کشانده و یا 

ى تاریخ مبارزه. را یافتھ، خریداری نموده و یا ترور کنندھا عناصرمؤثر آن
در آلمان و ھا یستو فاشھا روش نازی. طبقاتی مشحون از این حوادث است
.حاکی از این واقعیت است.... ایتالیا و فرانسھ و اسپانیا و پرتقال و 

ایدئولوژیک و ى فقط در عرصھھا بورژوازی با کمونیستى مبارزه
ایدئولوژیک و ى مبارزه. این تنھا بخشی از کار است. گیردسیاسی انجام نمی

را مأیوس و ھا نیست بتواند فقط بخشی از کموسیاسی و تشدید خفقان شاید
و بھ آنجا منجر شود کھ از مبارزه دست بردارند و یا بھ دامان تھ کرده سدلشک

مؤمن کھ کمونیسم را بھ عنوان یک ھاى ولی کمونیست. بورژوازی بخزند
ند، محال است فریب این تبلیغات اعلمی فھمیده، ھضم کرده و پذیرفتھى نظریھ

باید بھ نیروی مادی ھا دانند کھ ایدهولی بورژواھا می. بورژوازی را بخورند
بھ نیروی مادی بدل شوند، بھ کادر نیاز است و بھ ھا ، برای اینکھ ایدهبدل شوند

درست را بھ میان ھاى مناسب بتوانند ایدهھاى این نیاز است کھ کادرھا با روش
در اینجا سخن بر سر تشکیالت و حزب کمونیستی . کارگر ببرندى طبقھى توده
. کارگر قادر نیست خود را نجات دھدى طبقھکارگر، ى ِ حزب طبقھبدون. است

آنھا در فکر آنند کھ از . این حقیقت از چشم بورژوازی و ارتجاع پوشیده نیست
شما در . پیدایش تشکیالت کارگری جلوگیرند و آنھا را در ھمان نطفھ خفھ نمایند

اری و درمایھبینید کھ بسیاری آثار کمونیستی در ممالک سخود میى تجربھ
حتی ارتجاعی و تا حدودی حتی ایران قابل ابتیاع است، ولی بورژوازی این 

ى آخوندھا حتی حاضر خواھند شد ھمھ. کندعمل را خطرناک ارزیابی نمی
 کھ عقاید خود را حفظ کرده ولی بھ سازماندھی دست نزنند و "ئیاھکمونیست"

. زمانی استى این یک مسئلھ.  در مغز خود نداشتھ باشند، بپذیرند"بد"خیاالت 
خواھیم روی آن تکیھ کنیم، این است کھ بورژوازی و ارتجاع در آنچھ ما می

بھ مبارزه برخاستھ، آنھا را شناسائی ھا تشکیالتی نیز با کمونیستى عرصھ
بین تئوری و ى شکند زیرا از این طریق است کھ رابطھکرده و درھم می

کمونیستی را نابود کرده و مانع ى ربھپراتیک را قطع کرده، کادرھای با تج
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فقدان تشکیالت یعنی . بدل شونددرست بھ نیروی مادی ھاى شود کھ ایدهمی
.بقای بورژوازی و ارتجاع

این . یماھر چھ بیشتر در مورد اھمیت تشکیالت بگوئیم، کم گفتھھا ما ایرانی
امل انقالب است کھ باید تشکیالت را از گزند دشمنان حفظ کرد تا تداوم کار تک

.فراھم باشد
تشکیالتی ى از اینجاست کھ باید بھ لزوم تشکیالت و کار مخفی در عرصھ

بیش از ى کنند، از تجربھوقتی از کار مخفی صحبت میھا کمونیست. پی برد
 ىگویند کھ مبارزهاز این می. رانندصد سال جنبش کمونیستی سخن می

در این مبارزه جای .  استفراوانسخت بیرحم و با قربانیان اى طبقاتی، مبارزه
 بورژوازی را بخورد، زمینی بھ "دموکراسی"شوخی نیست، ھر کس کھ فریب 

ند و این در صورتی است کھ امساحت دو متر مربع برایش حاضر کرده
.بزرگواری کرده و جسدش را جلوی کفتارھا نیاندازند

شگفتی کردیم این حقایق روشن قابل تذکر نیست، لیکن با ما فکر می
ى فراوان دیدیم کھ رھبر حزبی کھ نھ کمونیست است و نھ کارگری؛ کنگره

گیری حزب را کھ بھترین کادرھای یعنی باالترین  مرجع تصمیم ،حزب خود
کنند و برای بحث و اتخاذ تصمیم بھ آن حزب کھ در اقصی نقاط جھان کار می

ن و دشمنان دوستاى علنی اعالم کرده و از ھمھاى آورند، کنگرهروی می
 "شفافیت کمونیستی"کنند تا بھ این کارگر دعوت میى بقھطى سوگند خورده
دشمنان کمونیسم نیز از رادیو اسرائیل تا کیھان لندنی و ى ھمھ. لبیک بگویند

ھاى سلطنت طلبان و مأمورین مخفی و علنی جمھوری اسالمی و سایر سازمان
 گفتھ، برای رھبر کبیر این جاسوسی بھ این ھمھ سفاھت و بی مسئولیتی آفرین

حزب دست زده، برایش عمر طوالنی آرزو کرده و وی را بھ عنوان یک 
خواھد بھ بورژوازی نشان دھد کھ دموکرات کھ ترسی از کسی ندارد و می

خواننده سخنان .شوند، معرفی خواھند کردتسلیم فشارھای وی نمیھا کمونیست
حزب ى با علنی برگزار کردن  کنگرهخواند کھ در رابطھ این رھبر کبیر را می

:نوشتھ

این یک قدم دیگر بھ جلو در مسیر تبدیل کمونیسم از یک » 
و شبھ مذھبی، بھ یک حزب سیاسی بزرگ و اى حرکت مکتبی و فرقھ

« . در دسترس مردم

ُحقا کھ چھ ادعاھای دھان پر کنی رھبر کبیر این حزب ھنوز خبر ندارد کھ .ً
تاریخ را تغییر داد و نظام استعماری ى ھان کھ چھرهجنبش عظیم کمونیستی ج

اری نجات داد، نھ دا انسان را از زیر ساطور سرمایھھپاشید و میلیونرا درھم 
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چقدر یک آدم باید نامطلع و یا خود . بود و نھ مذھبی و نھ مکتبیاى فرقھ
بین باشد کھ بھ نفی سراسر تاریخ پر افتخار جنبش کمونیستی کھ مظھر بزرگ

مات بزرگ برای رھائی بشریت است، بپردازد و فکر کند کمونیسم از زمانی خد
.ند کتب کمونیستی را بھ غلط تفسیر کننداآغاز شده کھ آنھا شروع کرده

ایران قبل از سقوط بھ رویزیونیسم یعنی در ى جنبش عظیمی کھ حزب توده
ان نخست فعالیت کمونیستی خویش در ایران  بھ وجود آورد، آن چنى دوره

 ایران نیز از آن تغذیھ خواھند ىآتیھھاى نھادینھ بود کھ ھنوز کھ ھنوز است نسل
اجتماعی آن تا بھ امروز در ایران و منطقھ باقی مانده و خواھد کرد و تأثیرات 

 شما خود را بھ سفاھت ؟!رانیدسخن میاى ماند و آن وقت شما از حرکات فرقھ
ًزنید و یا اینکھ حقیقتا بیخردید؟می

 افتاده و پنداشتھ با است کھ در لیوان آباى کایت شما، حکایت مورچھح
نیھیلیسم شما حد و مرز . کندگروھک کوچک و ناشناس خود در دریا شنا می

رھبر کبیر .ندارد و فقط برای شادی رادیو اسرائیل و کیھان لندنی خوب است
نویسدمی

 جامعھ کمونیسم از بستر اصلیى و ایدهھا دور کردن کمونیست» 
ى حزب با جامعھ و طبقھى ، بریدن رابطھمردمى و زندگی ھر روزه

عظیم ھاى دیکتاتورھا و رسانھى کارگر، یک سیاست آگاھانھ
 و میدان اعدام گاهبورژوائی است و میلیاردھا دالر و ھزاران شکنجھ

، این انزوا و اختفاء حق انتخاب کمونیسم را .شودو میصرف آن شده 
کارگر سلب ى رناتیو و یک آینده از مردم و طبقھبھ عنوان یک آلت

« . نباید بھ این تسلیم شد. کندمی

:دھد کھو ادامھ می

تواند بھ این سناریوی نمی.... اما یک حزب سیاسی » 
«.. بورژوازی گردن بگذارد

را ھا کنند تا کمونیستچون بورژواھا خرج زیادی می. سخن روشنی است
باید از اختفاء در ۀیند تا خرج و زحمت ھا ونیستکمکھ  بکشند، این است

.را بکندھا کمونیستکلک بورژوازی کمتر شود و با خیال راحت 
جالب این است کھ رھبر کبیر با این فراخواندن اعضاء و کادرھای حزب 

کند، بھ شناساندن خود بھ دشمن طبقاتی کھ بھ قول خودش شکنجھ و اعدام می
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کند تا با  توجیھ می"رد تحمیل اختفاء"با تئوری خدمت کرده و این دعوت را 
.آرایدبازی با کلماتی کھ پشیزی ارزش سیاسی ندارند، خودسوزی را بھ

طبقاتی برده باشد، از این مقدمات کھ ى ھر کمونیستی کھ بوئی از مبارزه
ست، آنھا را تعقیب کرده، بھ زندان انداختھ، ھابورژوازی دشمن کمونیست

دالر برای یافتن و نابودی ھا کند و یا از این کھ میلیوندام میشکنجھ کرده و اع
رسد و یا باید منطقی میى کنند، بھ این نتیجھخرج صرف میھا کمونیست

بورژوازی ندھد، ھمواره ھشیار باشد، کا مخفی را با کار ى برسد کھ دم الی تلھ
و مانع شود کھ علنی و نیمھ علنی پیوند دھد و اشکال الزم این مبارزه را بیابد 

ولی رھبر کبیر بھ حزب . کندرا صید کرده و نابودشان ھا بورژوازی کمونیست
تر از آن اینکھ این حزب غیر کند و عجیبخود داروی خودکشی تجویز می

مکتبی و غیر مذھبی و غیر یت پرست این شھد شرنگ را بدون اعتراض، 
ند چھ کشف عظیمی کدھد و فکر میکشد و ھورا نیز سر میشیداوار سر می

روی کور کورانھ بھ یک روش مکتبی و مذھبی بدون این دنبالھ. کرده است
.خوردتر میتعقل بیش

رھبر کبیر پنھان کاری کمونیستی را کھ موی دماغ بورژوازی است و تا 
و جنبش کمونیستی بوده است و ھا حیات کمونیستى بحال موجبی برای ادامھ

موفق کمونیستی بوده است، تحقیر کرده، مذمت موفق جنبش ى سال تجربھھا ده
:آوردنموده و می

زیادی از چپ رادیکال سالیان متمادی این انزوا ھاى جالب است کھ بخش» 
اثباتی جنبش خویش و ھاىو مشخصات  و سنتھا و اختفای تحمیلی را داده

ش ند وحتی تقدیس کرده و نشان انقالبیگری خویامنبعث از ذات کمونیسم پنداشتھ
« . نداشمرده

ھاى اختناق رژیماى معلوم نیست کدام فرد یا گروه و یا سازمان دیوانھ
شده، تقصیر ھا منجر بھ اختفای کمونیسترا کھ ھا بورژوازی و کشتار کمونیست

ھاى رھبر کبیر در کنار دالرھای میلیونی، رسانھ. کمونیسم دانستھ استى ایده
ب ال قاتھامات جدیدی درلتاریا، روتبلیغاتی بورژوازی و دشمنان طبقاتی پ

 افشاء ىتا کنون وسیلھ کھ کنددلسوزی خالھ خرسھ بھ پرولتاریا منتسب می
، ھاتا کنون شکنجھ و اعدام کمونیست. بورژوازی بوده استى علیھھا کمونیست

ننگی بر دامن بورژوازی بوده است ولی گویا از حاال آن را باید بھ پای ى لکھ
ند و بھ تحمیل انزوا گردن ا کھ خود را علنی نکردهبستھا اشتباه کمونیست

داند، ھملن ھیچ کمونیستی پنھانکاری را ناشی از ذات کمونیسم نمی. ندانھاده
نظریات خود را ھا  این مقالھ اشاره کردیم کمونیستىگونھ کھ ما در مقدمھ
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پنھانکاری را ناشی از وجود خفقان و ھا کنند، کمونیست پنھان نمیھرگز
.دنداناری بورژوازی میجنایتک

:دھندرھبر کبیر ادامھ می

بدلی را ھاى  این سنتستاھحزب کمونیست کارگری مدت» 
«. پشت سر گذاشتھ است

 است؟ پنھانکاری در مقابل هردرا پشت سر گذاھا پرسیم کدام سنتما می
دشمن خونخوار طبقاتی؟ از چھ موقع خود سوزی و لو دادن خویش و دوستان 

شود؟ البتھ روشن است کھ حزبی کھ نھ پلیس عملی شایستھ خوانده میخویش بھ 
خواھد دل گرائی روی آورده و میکمونیست است و نھ کارگری، بھ علنی

مسلط از جانب آنھا تھدید بھ ھاى بورژوازی را بھ دست آورده و بگوید کھ قدرت
کاالی ولی این سنت شما نھ نو است و نھ اصل، بلکھ ھمان . شوندخطری نمی

جنبش کمونیستی است کھ شما حتی نوبرش را ھم ى منشویکی و انحالل طلبانھ
 و ھالیکن بھ اعتبار ھمان ماھیت طبقاتی در عمل بھ ھمان راه حل. یدانیاورده

 دادرا نشان میھاو منشویکھا رسید کھ تفاوت عظیم میان بلشویکئی میھاایده
لنینیسم ى ن است کھ از مطالعھھمی. داددر حدود نود و اندی سال قبل نشان می

ϢδΑ�ί �ϦΟ�ΪϨϧΎϣ̶ ϣ�Ϳترسید.
:نویسیدشما می

علنیت کنگره یک گام منطقی در جھتی است کھ ما در جھت » 
«.یماایجاد یک جنبش قوی کمونیستی و اجتماعی پیموده

گر علنیت شما گام منطقی در خدمت نفی موجودیت دشمن خونخوار، حیلھ
طبقاتیقانونی شدن حزبتان در چارچوب ى بیرحمانھى طبقاتی، نفی مبارزه

اری و قانون اساسی آنھاست، علنیت شما منطقی است دپذیرش مناسبات سرمایھ
شود و بد بھ حال آن زیرا از منطق اعتماد بھ دشمن خونخوار نتیجھ می

را بخورند کھ یا از مبارزه در آینده ھا گوئی کھ فریب این قلمبھئیھابیچاره
. خود را از دست خواھند دادرائیُبھستند کھ اى واھند شد و یا حربھمأیوس خ
گرائی حزبی کھ نھ کمونیستی و نھ کارگری است، اگر سرمق علنی

تنھا حزب . انجامددیگران قرار بگیرد، بھ تقویت جنبش کمونیستی نمی
منشویکی ى کشاند و بزودی چھره را بھ نابودی کامل می"کمونیست کارگری"

.ھ دیگران نیز نشان خواھد داد را بوی
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گرائی با اجتماعی شدن و کنید کھ گویا علنیشما بھ خواننده چنین القاء می
.قدرتمند شدن مترادف است

خواھید با پوشش اجتماعی شدن و قوی شدن زشتی عمل روکردن شما می
فرانسھ و ایتالیا و یا اسپانیا در ھاى مگر کمونیست. را بپوشانیدھا کمونیست

علنی بودند؟ خیر  ولی آنھا ھم قدرتمند بودند و ھا فاشیستى ان مبارزه علیھزم
 علنی و ١٣٢٧ھاى ایران پس از سالى مگر حزب توده. اجتماعیھم جنبش 

شما بھ ریش تمام . ولی ھم جنبش اجتماعی بود و ھم قدرتمند! قانونی بود؟ خیر
بھ را اعضاء  این تجرید و نفیاجنبش کمونیستی خندیدهى صد سالھى تجربھ
.شما با قیمت خونشان پرداخت خواھند کردى ساده

:آورید دچار ۀمده و در دنیای پنداری خود می"موفقیتى سرگیجھ"شما بھ 

حزب کمونیست کارگری از نظر مردم یکی از سھ، چھار » 
« . شودسیاست ایران شمرده میى جریان اصلی در صحنھ

گیرید کھ گویا چون تری می غلطىًو فورااز این دروغ گوبلزوار نتیجھ
اصلی جامعھ ھاى شما بھ خیال خودتان از نظر مردم شناختھ شده و یکی از نیرو

تواند پشت درھای بستھ و چنین حزبی نمیى کنگره"شوید، پس محسوب می
ید کھ مردم شما را ا شما ھنوز نفھمیده"دور از نگاه مردم و جامعھ برگزار شود

روشن ھاى ، پاسخھامھ، شعارھای مطرح شده، خواستاز روی برنامھ، اساسنا
فداکاری و صمیمیت و بیش از ھر ى گشا بھ مشکالت اجتماعی، درجھو راه

تان قضاوت خواھند کرد و نھ از روی چیز از روی نتایج عمل شما درباره
ھاى کوتاه و یا بی دامنھاى تبلیغات حزبی بھ سبک انتخابات آمریکائی با دامن

ھاى آوازھای دلنواز و زرق و برقگوشخراش و با ھاى زیککوتاه، با مو
خواھند مواضع شما را در زمان تجاوز عراق بھ این جھت مردم می. گیرچشم

بھ ایران بدانند، نقش شما را در مبارزه با امپریالیسم و اسقالل ملی بدانند، نقش 
ھا مایلند شما را در جنبش کردستان از روز نخست حضور شما در آنجا بدانند، آن

نقش نظر شما را در مورد صھیونیسم و دولت اسرائیل بدانند، و در یک کالم 
بی سرو تھ آکادمیک، بلکھ بر سر ھاى بحثى نقش و نظر شما را نھ درباره

این مسایل است کھ اعتماد ایجاد ..... موضوعات مشخص سیاسی روز بدانند و 
ًی علنی کھ مصوباتش قبال بھ  تشریفاتی و تبلیغاتىکند و نھ برگزاری کنگرهمی

توان بھ خاطر ھمان پنھانکاری  نمیشتصویب رسیده و در مورد امکانات مالی
نیمھ باز و یا باز ى ؟  این کھ کنگره پشت درھای بستھ!معروف حرفی زد

شما گویا . کترینتأثیری در افکار عمومی نخواھد داشت کوچ،برگزار شود
نظریات است کھ باید درست باشد و نھ . تیدبرایھشیاری مردم ارزشی ھم قائل نیس
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درآوردی و جدا از بھ دور از پراتیک و منھاى  تبلیغاتی و تئوریھاىپنداربافی
:نویسیدشما میزندگی واقعی مردم کشور ما 

اپوزیسیون صحت این اقدام ما و ھاى نیروى کنم ھمھگمان می» 
 از ھر وسعتی کھ این کار بھ فضای فعالیت و تنفس اپوزیسیون

این کنگره ھمھ را یک گام بھ جلو . ندادھد را درک کردهگرایشی می
« .کندبردموازین جدید و پیشروتری را تعریف میمی

داند، جریانی کھ خود را کمونیستی و کارگری میى علنی کردن کنگره
ایجاد فضای فعالیت و تنفس اپوزیسیون چھ قبل و چھ ترین تأثیری در کوچک

خود آنھاست و نھ واقعیت ى این تصور فقط در مخیلھ. ه آنھا نداردبعد از کنگر
ھاى  کھ در چند سال آتیھ آدمکمترین خطر آن لو رفتن افراد آنھاست. بیرونی

شاید ھدف واقعی نیز چنین . سرخورده و مأیوس از مبارزه خواھند بود
ع کند کھ اگر ارخواھد موازین جدیدی اختسوم این حزب میى کنگره.باشد

ًوازین لنینی سازمانی نباشد حتما موازین سوسیال دنوکراسی و منشویکی است م

بزرگ در راه تبدیلبھ یک ھاى رسد کھ حزب شما با گامو بیشتر بھ نظر می
نقاب، بھ یک حزب سوسیال دموکرات علنی بھ پیش حزب منشویکی بی

.رودمی
:گویدوقتی رھبر کبیر حزب می

زی با کلمات گورباچف رو کرده در واقع دست خود را با با» 
« . است تا دل بورژواھا را بھ دست آورد

شود کھ ھدفش نھ شفافیت حزبی تشکیل میى توجھ کنید، کنگره
و علنیت در کار سیاسی و ایدئولوژیک است ــ امری کھ با انتشار 
ارگان، مطبوعات و رادیو، اینترنت امکان پذیر است ــ بلکھ شناساندن 

ھر کس و ناکس ھم بدون گذشتن از فیلتر و .  استکادرھای حزبی
با آزادی بی قید و شرط در این کنگره حضور اى بدون ھیچ ضابطھ

شجاعت و خردمندی، نھ مثبت و آموزنده، بلکھ ى این نھ نشانھ. دارد
، بزدلی، ضعف، فقدان درک رھبری، نادانی و جھالت تھمظھر سفا

بھ  ویروس خطرناک آغازین برای سرایت اینھاى صرف است و گام
و تثبیت ھمان جو اتھام و خفقان بورژوازی نسبت بھ ھا سایر سازمان

مسخره شفافیت و علنیت ھاى ئی کھ حاضر نیستند بھ بھانھھاسازمان
َعسس بیا مرا و بقیھ را " ىاز این مصاحبھ. شودخود را لو دھند، می
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تا طلبان از مجلسی کردن سلطنت.  مطالب فراوانی بدر آورد"بگیر
احزاب ى خطر کردن جمھوری اسالمی، از تقلید احمقانھ از کنگرهبی

حزب "ھر طور بگردانیم . علنی رویزیونیستی و یا سوسیال دموکرات
گذارد کھ برگشت ناپذیر و  در راھی گام می"کمونیست کارگری

ى سرنوشت این حزب، سرنوشت ھمھ. خطرناک است
. استھاکونومیست

* * * * * * * *
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انتقاد کمونیستی یا اکونومیستی در برخورد بھ ساختمان 
سوسیالیسم در شوروی

]٨بھ نقل از ندای وحدت شماره [

 در انقالب .ستا اساسی ھر انقالبی کسب قدرت سیاسییمسئلھ
 ھای کارگر بھ رھبری حزب خود برای تحقق خواستیسوسیالیستی نیز طبقھ

کھ در بدو امر قدرت را از کف دارد نای جامعھ الزم اقتصادی و تحول زیرب
درآورد و با احراز حاکمیت سیاسی و در ھم ھ طبقھ یا طبقات غیر پرولتری ب

بدون .  خود را مستقر سازدی دیکتاتوری طبقھ،شکستن ماشین دولتی کھنھ
 از تحوالت ، اساسی ھر انقالب استی سیاسی کھ مسئلھیپیروزی در عرصھ

پیروزی یا شکست یک . تواند در میان باشددی سخنی ھم نمیانقالبی اقتصا
ھای  موفقیت وی در تحقق خواستی اول نھ از روی درجھیانقالب را در درجھ
 بلکھ از امکان موفقیت وی در سرنگونی ،پذیرد انجام نمیًاقتصادی کھ دفعتا

بھ . سنجند پیشرو میی قدرت توسط طبقھھایقدرت سیاسی کھن و کسب اھرم
 روسیھ کھ منجر بھ کسب ١٩٠٥توان از شکست انقالب ن دلیل نیز میھمی

Ωή̯ �ΖΒΤλ �Ϊθϧ�ΎϳέΎΘϟϭή̡ �ς γϮΗ�̶ γΎϴγ�ΕέΪϗ���έΎ՜�έΩ�̶ ΘΣ�Ϫ̯�έ�Ϫ̪ ϧ
یید گذارده أراحتی مشاھده کرد و لنین نیز بارھا بر آن تھ توان بمارکسیستی می

:کھ

 اساسی ھر ی قدرت حاکمھ مسئلھیفراموش نکنیم کھ مسئلھ» 
 «قالبیستان

 "علم"را بھ تحقیر تا حد  آن د ونسپارفراموشی میھ آقای منصور حکمت ب
 تنزل ــ طبقاتی است ی ھمان علم مبارزهً اتفاقاــکسب قدرت سیاسی کھ 

.  اول نداردیرت سیاسی اھمیت درجھد کسب قیبرای ایشان مسئلھ. دھندمی
ً انقالب را گویا صرفاچرا؟ زیرا کھ مارکسیسم بھ اقتصاد نظردوختھ و موفقیت

 وظایف اقتصادی یآقای حکمت در زمینھ. زند محک می، اقتصادییاز جنبھ
:وردآدر سوسیالیسم می

 تحقق این ،با مالک چند و چون..... ھر انقالب سوسیالیستی » 
باید قضاوت )  آرزوــتحول در زیر بنای اقتصادی (ش اھدف محوری

 ھمان مالکی ارزیابی شود باد  شکست انقالب بای،یک جملھ در. شود
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ϥ�̵ ί ϭήϴ̡�Ϫ̯ˬϪϠΌδϣ�̶ Ϩόϳ�̵ϪϳΎϣήγ�̶ ϧϮ̳ ̫ ϭ�ΪϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�̵ έ̵�̮ ϳ�
)٨ ص ٣ شماره ینشریھ(« . نظام تولیدی

:خوانند کھدرس اول مانیفست می  درھاکمونیست

 تاریخ ،ی کھ تا کنون وجود داشتھئھا جامعھیتاریخ کلیھ» 
« .  طبقاتی استیمبارزه

عناست کھ مبنای ارزیابی از تاریخ تحوالت جامعھ را باید بر و این بدان م
کھ پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی قادر  این.  استوار کردسیاسیاساس 

پوشاند ھ  جامھ عمل ب،صادیت اقینشود بھ وظائف تاریخی خود در عرصھ
ارزیابی انقالب از . کاھدی از اھمیت انقالب سیاسی و پیروزمند وی نمایذره

دگاه غیر سیاسی ھمواره این خطر را در بر دارد کھ نظریھ پرداز آن بھ دی
منجالب تئوری رشد نیروھای مولده و تئوری انتظار برای پایان یافتن دوران 

ی برسد کھ شرط ھر انقالب ئ درغلتد و سرانجام بھ جا اقتصادیندگیامعقب 
کرده و عدم ی جامعھ جستجو ئسیاسی پیروزمند را در پیروزی تحوالت زیربنا

ی در حل این معضالت را با عقب ماندگی جامعھ توضیح داده و تالش کند ئتوانا
ϥ�ϥΪϘϓ�Ϫ̯�ΪϳΎϤϨΑ�̵ ΩΎμ Θϗ�̶ ϗήΗ�ή՝̯ΪΣ�ϥ�ϪΑ�ρϮϨϣ�έ�̶ γΎϴγ�ΏϼϘϧ�Ϫ̯�ˬ

.پروراندشکست انقالب سیاسی را در بطن خود می
 کسب قدرت سیاسی "علم"حکمت تحقیر آمیز منصور آقای کھ آنچھ را 

 مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست چنین از آن یاد ،دھدوه میجل
:کنندمی

اء قترنخستین گام در انقالب کارگری عبارت است از ا....» 
ص  ( «. و بھ کف آوردن دموکراسیحاکمھ یپرولتاریا بھ مقام طبقھ

).  چاپ فارسی٦٧

د کھ با گیر پرولتاریا قدرت سیاسی را برای آن در دست میًطبیعتا
دیکتاتوری خود تالش طبقات غیر پرولتری را در ھم شکستھ و بتواند در 

فقیت مو یکھ درجھ این. ی دست یازدئادی بھ تحوالت زیربناص اقتیھصعر
کھ سرعت این تحوالت چگونھ   این،پرولتاریا در این عرصھ تا چھ حدود است

ح رشد  سط، بھ عوامل متعددی نظیر رھبری سیاسی کشورً طبیعتا،است
 فشار دشمنان داخلی و ی درجھ، سطح رشد فرھنگی جامعھ،نیروھای مولده

.بستگی دارد..... خارجی و 
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: یدآدر مانیفست می

پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای آن استفاده خواھد کرد » 
 ی کلیھ،تمام سرمایھ را از چنگ بورژوازی بیرون بکشدقدم بھ قدم کھ 

یعنی پرولتاریا )  آرزوــکید از ماست أت ( دولتدر دستآالت تولید را 
 متمرکز سازد و با ،ه استد حاکمھ متشکل شیصورت طبقھھ کھ ب

). ھمانجا(« . سرعتی ھر چھ تمامتر بر حجم نیروھای مولده بیافزاید

 کسب قدرت سیاسی و تبدیل پرولتاریا یدر ھمھ جا آنچھ فوریت دارد مسئلھ
م بھ قدم و در طی زمان با توجھ بھ شرایط عینی دق حاکمھ است و آنچھ یبھ طبقھ

 تحوالت اساسی در زیر بنای ، باید انجام پذیرد،کھ ما را احاطھ کرده است
 بھ ماھیت رھبری سیاسی حاکم ًباشد کھ جھت تحقق آن دقیقاصادی جامعھ میتاق

:گویدلنین می. بستگی دارد

ی ھر انقالب یم کھ براا را حل کردهای فقط مسئلھًما عجالتا» 
 «.  اساسی است و آن پیروزی بر بورژوازیستیسوسیالیستی مسئلھ

. مونیستک. زب حی کار در ده در ھشتمین کنگرهیسخنرانی درباره(
)٦٨١ص . وسیھر) ب(

 در مدت ًانقالب سیاسی کھ باید مقاومت دشمن را در ھم شکند معموال
انقالب . اھت داردرسد و بھ اقدامی ضربتی شبزمانی کوتاه بھ انجام می

ھ تواند ب تحول اقتصادی جامعھ نمیھاتصادی بدان معنا کھ در تمام عرصھقا
تر احتیاج صورت جھشی از امروز بھ فردا صورت پذیرد بھ دورانی طوالنی

 طبقاتی پس از کسب قدرت یدارد و در عین حال منوط بھ این است کھ مبارزه
 از "خالص"قط کسانی کھ درک ف. کندسیاسی در جامعھ بھ چھ جھتی سیر می

کنند پرولتاریا پس از کسب قدرت طبقات و سوسیالیسم دارند و تصور می
 ، مشکالت اقتصادی را حل نمایدیتواند با صدور یک فرمان ھمھسیاسی می
 طبقاتی در دوران استقرار دیکتاتوری یوجود مبارزهکھ اعتقادی بھ  فقط کسانی

ی جامعھ ندارند و حل آنھا را جدا از رھبری ئ برای حل مسایل زیربناپرولتاریا
 یفھمند کھ حتی پس از کسب قدرت سیاسی مسئلھدانند و نمیسیاسی جامعھ می

 با توانند می، در طی دوران گذار بھ کمونیسم منتفی نیست"کی بر کی"پیروزی 
 بھ میدان آیند و این توھم را رواج دھند کھ "تحوالت زیر بنای اقتصادی"تئوری 

یا در فردای انقالب با تحول مناسبات اقتصادی یک مصونیت تاریخی در قبال گو
چنین . دست آیدھ اری در کشور سوسیالیستی مفروض بدبازگشت بھ سرمایھ
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 تئوری ناب گرائی ،باشدی برای پرولتاریا و حزبش میئ تئوری الال،تئوری
بات  تحول در مناس،است کھ پیروزی سوسیالیسم را با کسب قدرت سیاسی

اقتصادی و مصونیت دائمی وی کھ منجر بھ پیروزی قطعی سوسیالیسم شده 
:گفتلنین در مورد این افراد می. دھداست توضیح می

طور ھ توان در روسیھ سوسیالیسم معمول داشت و بگویند آیا میبما می» 
 ھای اینھا بھانھیرفقا ھمھ.  عملی نمود، واحدًکلی اصالحات اساسی را دفعتا

وزش ما شریعت جامد آم":ند کھامارکس و انگلس ھمیشھ توضیح داده.  استپوچ
. نبوده بلکھ رھنمون عمل است

اری خالصی کھ بتواند بھ سوسیالیسم خالص انتقال یابد دسرمایھ
آنچھ کھ وجود دارد حد وسط بین .... در ھیچ کجای جھان وجود ندارد

 نخستین ٤٧٦ص ( « .... استای جدید و بیسابقھیاین دو پدیده
) نمایندگان کارگران و سربازانیکنگره

:وردآو لنین در جای دیگر می

تمام خود ویژگی وضع حاضر در این است کھ عده زیادی از » 
ھ  عادت کرده بودند ب،کھ مایلند سوسیالیست شمرده شوند کسانی

 مقابل سوسیالیسم قرار دھند و یاری را در نقطھدطورمجرد سرمایھ
 ھابرخی(دادند  را قرار می"جھش"ی کلمھم فکورانھ بین این دو ھ

Α�ΪϧΩϮΑ�ϩΪϧϮΧ�β Ϡ̴ϧ�έΎ՜�έΩ�Ϫ̯�έ�ϩΪϨ̯ή̡ �ΕΎότ ϗ�Ϫ̶ ϣ�ΩΎϳند و دورآ
:کردندتر اضافھ میھم فکورانھ طرزی از اینھ ب

�έΎϴΘΧ�ϢϟΎϋ�ϪΑ�ήΒΟ�ϢϟΎϋ�ί �ζ ϬΟ�Α�Ζϳή՝̯��Ϫ�Ρϼτ λ 
 ولی ،نداده کھ با سوسیالیسم در صفحات کتاب آشنا شھاسوسیالیست

ند قادر بھ درک اطور جدی در ماھیت امر تعمق نورزیدهھ ھیچگاه ب
 "جھش"این مطلب نیستند کھ آنچھ را آموزگاران سوسیالیسم 

 تاریخ جھان انجام ھاینامیدند تحولی است کھ از نظر گاه چرخشمی
  را در حدود دهای از این نوع ھر یک دورهئیھاگیرد و جھشمی

طبیعی است کھ . گیردم بیشتر در بر میھ گاه از آن سال و
�ϥή̰ ϔϨηϭέ�ά̯ �ϩΪϋ�̶ όϗϮϣ�ϦϴϨ̩ �έΩ�̶̵�ϥϮΧ�Ϫϴ՜ήϣ�̵ έΎϤθϴΑ�

« . دھندتحویل می
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ی جامعھ را ئگوید کھ تحوالت زیربنالنین در جای دیگر بھ صراحت می
طور ابتداء بھ ساکن از فردای پیروزی ھ توان ببدون توجھ بھ عامل زمانی نمی

:الیستی معمول داشتانقالب سوسی

  قرن بیستم یعنی کشوری کھ جمھوری ویدر روسیھ» 
گام برداشتن بدون ،دموکراتیسم را از راه انقالب بھ کف آورده است

 برای رسیدن بھ سوسیالیسم اقداماتیسوی سوسیالیسم و بدون انجام ھ ب
اقداماتی کھ بھ سطح تکامل تکنیک و فرھنگ . ( بھ پیش رفتتواننمی

 زیرا ؛کند انجام آنھا را ایجاب می،ھ است و این سطح تکاملوابست
توان ابتدا بھ ساکن اقتصاد بزرگ ماشینی را در زراعت دھقانان نمی

را از تولید قند محذوف  توان آنگونھ کھ نمی  ھمان"معمول داشت"
)٥٠٣ و ٥٠٢فالکت و راه مبارزه با آن ص خطر( « )کرد

:جوید کھ مارکس استناد می بھ این نظرًآقای حکمت ظاھرا

 معینی از رشد خود ی مادی جامعھ در مرحلھینیروھای مولده» 
ی آن ئبا مناسبات تولیدی موجود یا با مناسبات مالکیت کھ بیان قضا

 وارد ،افتندیاست و آن نیروھا تا کنون در درون این مناسبات بسط می
 ،روھای مولدهاین مناسبات از اشکالی برای تکامل نی.شوندتضاد می

در این موقع است کھ دوران انقالب . گردندبھ بندی بر پای آن بدل می
 «. رسداجتماعی فرا می

 دورانی روبرو ھستیم کھ رسالت بورژوازی ،در اینجا ما با دوران تاریخی
 ، نابودی عظیم نیروھای مولدهھا بحرانیبھ پایان رسیده و با ورود بھ مرحلھ

ΩϮΟϭ�ϭ�̶ ΨϳέΎΗ�ΕέϭήοϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�έ�ΩϮΧ�̵̵ϪϘΒρ�̵ �ϩΪϧΎγέ�ϥΎϳΎ̡�ϪΑ�Ϊί �
روزی . این دوران از انقالب کمون آغاز گشتھ و تا بھ امروز ادامھ دارد. است

خواستند  می، را تحریر کردند"مانیفست حزب کمونیست"کھ مارکس و انگلس 
 ختمی بر ضرورت ی نقطھ"بیانیھ"این . آغاز دوران نوینی را بشارت دھند

در طی این دوران طوالنی کھ بیش .  بھ نام بورژوازی بودایالت طبقھوجود رس
 کارگر بھ پا خاستھ تا قدرت ی ھر بار طبقھ،گذرداز یک قرن از آغاز آن می

آنچھ مارکس . سیاسی را بھ کف گرفتھ و رسالت واقعی خود را بھ انجام برساند
 ،جتماعی استدوران تاریخی جدید تحول جدید ادھد آغاز مورد نظر قرار می

 انقالب ، زیرا در یک دوران واحد، انقالب در ھر کشور مشخصینھ مسئلھ
 انقالبات مشخص در فواصل متفاوت ، دوام یابدھااجتماعی کھ ممکن است قرن
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را نھ از  بھمین جھت نیز انجام انقالب و پیروزی آنرسند و میزمانی بھ انجام 
تحول" مت از آن بھ ناماجتماعی کھ آقای حک  تحقق انقالبیروی درجھ

 بلکھ از روی کسب قدرت سیاسی تعیین ،بردی نام م"مناسبات اجتماعی تولید
 تکامل یکشورھا در یک دوران واحد انقالب اجتماعی برحسب درجھ. کنندمی

کنند  گوناگون انقالب میھای طبقاتی و آگاھی سیاسی در زمانیو رشد مبارزه
کسب قدرت . گیردالب در مقابلشان قرار میو از آن تاریخ وظائف اقتصادی انق

:گویدلنین می.  اساسی زنجیر ھر تحول انقالبیستی حلقھ،سیاسی

 دیگریطبقھدست ھ  بایانتقال قدرت حاکمھ از دست طبقھ» 
 علمی و ً ھم بھ معنای اکیدا،انقالبعالمت نخستین و عمده و اساسی 

« .  سیاسی این مفھوم است،ھم بھ معنای عملی

در "قای حکمت با ذکر نقل قولی از انگلس کھ تصرف قدرت سیاسی را آ
ایانقالب اقتصادی کارگر و انجام آن یار طبقھدخدمت سرکوب دشمنان سرمایھ

 "....انجامد بھ شکست میکل پیروزی" داند کھ بدون آندر جامعھ می
:وردآمی

 زیر بنای ،اگر کارگران نتوانند پس از کسب قدرت سیاسی» 
« . رسد انقالب آنھا بھ نتیجھ نمی،عھ را دگرگون کنندجام

 مالک قضاوت "انقالب اقتصادی"و بدین ترتیب آنچھ را کھ انگلس بھ نام 
 ی گذار مبارزهپیروزی قطعی انقالب اجتماعی در طی دوران طوالنیدر مورد 

ًداند و بزعم آقای حکمت باید در سپیده دم کسب قدرت سیاسی دفعتایاسی میس

 در اینجا مالک قضاوت در مورد ھر ،ھ تغییر زیربنای اجتماعی منجر شودب
.گیردانقالب مشخص سوسیالیستی قرار می

ً اقدامی نیست کھ عمال،امر تحول اقتصادی و تغییر مناسبات اجتماعی تولید

کھ مالکیت حقوقی تصویب شکل جدید . با صدور یک امریھ صورت پذیرد
لیکن .  پس از کسب قدرت دولتی بیش نیستایسادهبورژوازی را ملغی کند کار 

 سر و سامان دادن تولید بر اساس مشخصات تولید ،تحقق مضمون آن مصوبھ
 ی ھر جامعھی رشد نیروھای مولدهی کھ در عین حال بھ درجھ،سوسیالیستی

امریست کھ از درون . کار امروز بھ فردا نیست،مشخص نیز وابستھ است
گذرد و با مقاومت ارتجاع مغلوب و  طبقاتی مییانھ بیرحمیی از مبارزهئدریا

 ھمان  درکی بر کیقطعی پیروزی  ینتیجھ. شودسرنگون شده روبرو می
�ΕΎΒ՜�ϪΑ�έ�ΩϮΧ�ϡϭΰϟ�ΎϳέΎΘϟϭή̡ �̵ έϮΗΎΘ̰ϳΩ�Ϫ̯�̵έά̳ �ϥέϭΩ̶ ϣھ رساند ھنوز ب



١١٧

 آگاھی سیاسی و تشکل یگردد بھ درجھطور روشن معلوم نیست و این باز می
این .  کارگریگر و بھ ھشیاری پیشاھنگ این طبقھ یعنی حزب طبقھ کاریطبقھ

. دورانی کم و بیش طوالنی است،دوران
ϼ՝ϣًاکتبر سال ٢٦ یعنی در ،وری پرولتاریات در ھمان نخستین روز دیکتا 

:گویدطور کھ لنین می  آن١٩١٧

 بدون جبران خسارت مالکین ، مالکیت خصوصی بر زمین»
در ظرف . از زمینداران بزرگ سلب مالکیت شد لغو گردید و ،بزرگ

اران د از تمام سرمایھً تقریبا،چند ماه باز ھم بدون جبران خسارت
 سھامی و ھای کارخانجات و شرکت،ھا صاحبان فابریک،بزرگ
تشکیل تولید .  آھن و غیره سلب مالکیت گردیدھای و راهھابانک

 بھ "ریکنترل کارگ"بزرگ در صنایع توسط دولت و انتقال از 
تمام . آھنھای کارخانجات و راه،ھا امور فابریک" کارگرییاداره"

 ولی در مورد کشاورزی ،ترین موارد انجام یافتھ استاینھا در عمده
اقتصاد و سیاست در عصر (« .این کار تازه آغاز شده است

).٧١٤.صدیکتاتوری پرولتاریا 

ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ΕΎϣΪϗ�Ϧϳ�ί �ϦϴϨϟ̵ο �̮ ϳ�ΎΑ�Ϫ̯�̶ϟΎϤϋ�ϪΑή̵�ΕέϮλ �̶ΑϼϘϧ�
.  انجام فوری آنھا امکان پذیرندًکند کھ عمالند یاد میاگرفتھ

فھمد کھ پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی آنچھ را ھر عقل سالمی می
صورت شکل حقوقی ھ تواند در حکم قانون انقالب عملی سازد و بکھ نخست می

 از جملھ ھمان لغو ،یت دولتی استم سیاسی آن حاکیبیان دارد کھ پشتوانھ
اما بین . کندباشد کھ لنین از آن یاد می تولید میوسائلمالکیت خصوصی بر 

 ھا جزئیات خود کھ با زندگی میلیونیصدور فرمان و اجرای فرمان در ھمھ
 بسیار ی با زندگی طبقات و اقشار متعدد سر و کار دارد و بھ درجھ،انسان

 عمیقی وجود دارد ی دره؛ محتاج است....ی از سازماندھی و حسابرسی و ئواال
انقالب اجتماعی . کھ پیمودن تام آن در ھمان فردای انقالب سیاسی مقدور نیست

 یترین عنصر خود و در کلیھ کھ مناسبات تولیدی در جزئییبھ آن مفھوم
 ، سوسیالیستی پایان یافتھ تلقی شود تحقق یابد تا کار پیروزی انقالبھاعرصھ

گیرد کھ از تجریدات اتاق کارش پا بھ بیرون و میت أفقط از مغزی نش
مغزی کھ بھ . ی نداردئ مبارزه نگذاشتھ و با روحیات جامعھ آشنایعرصھ

رسد و روندھای پیچیده و انگاری می بھ سادهًی میل دارد و عمالئخالص گرا
این مغزھای غر زن از . کند کودکانھ حل میایبغرنج اجتماعی را با شیوه
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لنین در برخورد بھ این اندیشھ .  اجتماعی بسیار غافلندیارزهعظمت کار مب
:گفتمی

واضح است کھ برای محو کامل طبقات باید نھ تنھا » 
ϪϳΎϣήγ�ϭ�Ϧϴ̰ϟΎϣ�̶ Ϩόϳ�ϥή̳ έΎϤ՝ΘγΪ�Ϫϧ�ϭ�ΖΧΎγ�ϥϮ̴ ϧήγ�έ�ϥέ

 مالکیت خصوصی بر ھرگونھ بلکھ باید ، لغو نمودآنھا راتنھا مالکیت 
ی ساخت و ھم فرق بین شھر و ده و ھم فرق وسائل تولید را نیز ملغ

بین افراد متعلق بھ کار جسمی و افراد متعلق بھ کار فکری را از بین 
برای انجام این امر باید در جھت . این کاریست بس طوالنی. برد

برداشت باید بر مقاومت بھ پیش تکامل نیروھای مولده گام بزرگی 
ϩΪόϟήϴ՝̯�̵ ΎϳΎϘΑ̵Ϊϣ�ϖΎϓ�̮ ̩ Ϯ̯ �ΪϴϟϮΗ���Α�ΐ ϠϏ�Ϫ̯�̶ΘϣϭΎϘϣ�Ϫ�έϮρ

گردد و بسیار سرسخت است و فائق آمدن بر آن پاسیف ابراز می
باید بر نیروی عظیم عادت و جمودی کھ ناشی از این ). دشوار است

)٦٩٦ ــ فارسی ــمنتخبات لنین . ابتکار عظیم. («. بقایاست فائق آمد

کھ  طوریلنین برای اعالم پیروزی قطعی تحول اقتصادی جامعھ بھ 
 نیز قرار گیرد "حزب کمونیست ایران"ید أی الی درزش نرود و مورد ت"یئمو"

 درشود کھ وی بھ این تجریدات متوسل نمی. کندتاریخی از قبل تعیین نمی
یبر ھمھ مالکیت بورژوازی ،فردای انقالب با صدور یک فرمان خدای گونھ

برعکس . ن را عوض کند جھات لغو کرده و نھاد انسای را در ھمھوسائل تولید
: کند کھوی بارھا و مکرر اشاره می

اران را سرنگون د مالکین و سرمایھًبرای محو طبقات باید اوال» 
ولی این فقط بخشی از .  ما انجام دادیم،این بخش از وظیفھ را. ساخت

 برای محو طبقات ��ΎϴϧΎ՜ًنیستن آن ھم  دشوارتریًوظیفھ است و ضمنا
 تبدیل بھ کار کنر ودھقان را از بین برد و ھمھ را باید فرق بین کارگ

 لنین  بایدًدراینجا حتما. ( انجام دادًتوان فوراکار را نمی ولی این. نمود
یست بھ مراتب دشوارتر ااین وظیفھ).  آرزوــرا بھ خیانت متھم ساخت 

توان با سرنگونی را نمی یست کھ آنااین مسئلھ. و بالضروره طوالنی
را فقط از طریق  آن.  حل کرد، باشدایکھ ھر طبقھ ز این اعم ا،طبقھ

ی خرده و ئسازمان تمامی اقتصاد اجتماعی و انتقال از اقتصاد کاال
چنین . توان حل کرد می،رگ اجتماعیزبھ اقتصاد بو مجزا منفرد 

.«. انتقالی بالضروره خواھد بود
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:کندو لنین در ھمانجا اضافھ می

  در صورتی ممکن است کھ بھ دھقان آنتسریع این انتفال فقط» 
چنان کمکی مبذول گردد کھ بھ وی امکان دھد در مقیاسی عظیم تمام 

 « .را از بیخ و بن اصالح نماید تکنیک زراعتی را بھبود بخشد و آن
 ــ چاپ فارسی ــاقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا (

)٧١٥.ص

 بر اساس ًتصمیات دولتی صرفاحقوقی محتوی  تحقق ھابھ نظر بلشویک
در . ست او در نتیجھ طوالنیدشوار  سخت ایگردد و وظیفھآرزوھا عملی نمی

ترین اینجا ما با سازمان دادن عملی امر تولید سر و کار داریم کھ بھ عمیق
 بھ ارکان اقتصادی زندگی ، نفرھا زندگی صدھا و ھزاران و میلیونیشالوده

مالکیت نیست کھ با حقوقی نجا سخن بر سر رفع بیان در ای. آنان سر و کار دارد
 بر سر تحقق واقعی مناسبات تولید و شکل نوین سازمان ،یک ضربھ عملی باشد

ϪϤϫ�Ϫ̯�ΪηΎΑ̵ϪϨϴϣίتولید می �ΎϫΩήϴ̳�ήΑ�έΩ�έ���ϼ՝ϣًبھ ، جای دوری نرویم 
ترین مسائل است و باید در دوران تحول کشاورزی کھ یکی از مشکل ھمین امر

 قبل مارکس و ھامدت.  نظر افکنیم،اری بھ سوسیالیسم حل شوددر از سرمایھگذا
انگلس روشن کردند کھ بھترین راه گذار بھ تولید بزرگ سوسیالیستی در 

کھ  ھنگامی. ستاھا کشاورزی استفاده از تعاونی

فکرمان ھم خطور نخواھد ھ  ب،ما قدرت دولتی را تصاحب کنیم» 
گونھ کھ با مالکین بزرگ الزم بھ   ھمان،ااز دھقانان خرده پ... کرد

). بدون و یا با پرداخت غرامت( خلع مالکیت کنیم ًانجام است جبرا
 کارگاه و ،این است کھ رد نخست درُوظائف ما در مقابل دھقانان خ

ش را نھ با توسل بھ قھر بلکھ از طریق ارائھ و امالکیت خصوصی
یم و در این زمینھ بھ حد ئما بھ تعاونی ھدایت ن، امداد اجتماعیینمونھ

ّمد ی را در ئرده پا مزایاُکافی وسیلھ در اختیار داریم تا بھ دھقان خ
 ــدریش انگلس یفر( « .نظر قرار دھیم کھ از ھم اکنون اقناعش کنند

) چاپ آلمانی٤٩٩ ص ٢٢ دھقانی در فرانسھ و آلمان جلد یمسئلھ

د واقف بودند اصل رُآموزگاران مارکسیسم کھ بھ مشکل محو تولید خ
ϪΑήΠΗ�ή՜�έΩ�ΩϮΧ�ϥΎϧΎϘϫΩ�ΎΗ�ΪϧΪϧΎθϧ�ήϬϗ�̵ ΎΟ�ϪΑ�έ�ϪϧΎΒϠρϭΩ̵�ί �̶ μ Ψη�

و  بھ خودی خود ًعبور بھ سوسیالیسم صرفا. مزایای تولید اشتراکی درس بگیرند
و ھمھ جانبھ این روند بھ مساعدت . تواند توسط دھقانان انجام پذیردنمیخودرو 



١٢٠

 مساعی ،از دارد کھ از طریق حاکمیت دولتی کارگر نییحمایت رھبری طبقھ
کار برد تا بھ ارتقاء سطح آموزش و فرھنگ دھقانان ھ مالی و مادی خود را ب

و توسط کادرھای حزبی با فعالیت سازمانی و ایدئولوژیک امکان این . بیانجامد
.وجود آوردھ تحول را ب

تحول را ن ایکند و دوران این نکتھ ھمان است کھ لنین بھ آن آشاره می
. شود کھ کار یک امروز بھ فردا نیستنماید و متذکر میطوالنی ارزیابی می

ظاھر کلمات ھ کردند و بدگی نمین ز،بزرگان مارکسیسم در دنیای توھمات
:گویندوقتی آنھا می. دلخوش نبودند

ی و ھمراه ئ تولید کاال، توسط اجتماع،با تصاحب وسائل تولید» 
آنتی ( « .رودوردگان از بین میآه بر فر فرآوردیلطھُآن سبا 

)٢٧٥.ص ــدورینگ چاپ فارسی 

ی ئ سوسیالیستی و حد نھایاز این حکم کھ ناظر بر دورنمای جامعھ
 قصد ندارند ھدف غائی ،یست کھ با کسب قدرت سیاسی باید بدانجا رسیدامرحلھ

برای .  فوری و قابل حصول در فردای انقالب طرح کنندیرا چون نتیجھ
وجود نداشتھ باشد و کاالئی  کھ در آن تولید ایمارکس و انگلس آن جامعھ

 بھ ، فرآورندگان بر روی شرایط ھستی و محصول کار خود برقرار باشدیلطھُس
مای جامعھ پس از انقالب مطرح است کھ باید در طی یک ن قطبیمنزلھ

کمونیسم آنھا بھ مشکالت فاز اول .  طوالنی بھ حاکمیتش تحقق بخشیدیمبارزه
 آگاه بودند و ،کشداری را با خود بھ یدک مید سرمایھھایکھ ھنوز ناھنجاری

ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ί �Ϫ̯�ΎΠϧ̵ϪόϣΎΟ�̵ ΎϤϧέϭΩ�ϭ�ϢϠϋ��̵ �ςΑϭέ�ΎΑ�ΪϳΎΑ�Ϫ̯
طور ھ ی بئفھمند کھ الغاء تولید کاال می،گوینداقتصادی نوین پدید آید سخن می

ان مستقیم بر وسائل تولید و شرایط ھستی  تولید کنندگیلطھُکلی و بھ نحوی کھ س
نباید سوسیالیسم را خارج از زمان و مکان .  عملی نیستًخود تحقق پذیرد دفعتا

 سیاسی را کھ با دیکتاتوری یمطرح ساخت و آن دوران طوالنی مبارزه
شود و این حاکمیت سیاسی روز بھ روز شرایط تحقق این پرولتاریا آغاز می

دھد عی را مستقر ساختھ و جامعھ را بدان سمت سوق میمناسبات عمیق اجتما
.از نظر دور داشت

ΩϮΧ�ή՜�έΩ�̶Θϗϭ�ϦϴϨϟ�ˬ�ΏϼϘϧ�̶γΎγ�ϞΎδϣ�ί �̶̰ ϳ�ΖηϮϧ��

 قدرت ی اساسی در ھر انقالب بدون تردید مسئلھیمسئلھ» 
 قدرت را در دست دارد؟ این است اساس ایچھ طبقھ. سیاسی است

توان نادیده گرفت و نھ  را نھ می قدرت سیاسییمسئلھ.... مسئلھ
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ΩΩ�̵می ϮϧΎ՜�ΖϴϤϫ�ϥ�ϪΑ�ϥϮΗ�ϪϠΌδϣ�Ϧϳ̵ Ζγ�̶ γΎγ���ϪϠΌδϣ̵ �
 داخلی و خارجی ھای رشد انقالب و سیاستیکھ تعیین کننده

)٣٩٨.  ص، ٢٥ جلد آثار.کلیات(« .باشدمی

 از ماھیت قدرت سیاسی حاکم نتیجھ ،ارزیابی از ماھیت انقالب را
 چھ میزانی از روابط تولیدی سوسیالیستی توانستھ ،کھ ھ از اینگرفت و نمی

کھ آقای حکمت ماھیت انقالب انجام یافتھ را تنھا با   و حال آن،است تحقق یابد
گیرد کھ در آن دولت پرولتری با ی مناسباتی در تولید اندازه میئل نھاآتحقق ایده

 ماھیت سیاسی ً عمل،ور امور اقتصادی کشیزوال خود و تبدیلش بھ ارگان اداره
.  تولید کنندگان بدل شده استی بالواسطھیخود را از دست داده و بھ نماینده

لیزه آسوسیالیسم ایده. سوسیالیسم آقای حکمت خارج از زمان و مکان وجود دارد
انقالب "توان از آن در جھان صحبت کرد کھ  موقعی میًباشد و صرفامی

ت سوسیالیسم پشت سرگذارده شود و بھشت  فاز نخس، بھ انجام رسیده"جھانی
 سوگندھای یش علیرغم ھمھااین سوسیالیسم کھ تمام ایده. کمونیسم فرا رسد

انکار آمیزش بر رشد شگرف و حد اعلی نیروھای مولده استوار است پشیزی 
 اساسی انقالب کسب قدرت سیاسی یکھ مسئلھ تئوری این. ارزش انقالبی ندارد

 از ھمین اعتقاد ،باشدطور تمام و کمال میھ ولیدی ب تحقق مناسبات ت،نیست
وقتی آقای حکمت . گیردسرچشمھ می"تئوری رشد نیروھای مولده" بھ ایریشھ

:نویسدمی

اگر کارگران نتوانند پس از کسب قدرت زیربنای اقتصادی » 
)٩ص  ("جامعھ را دگرگون کنند

دھند و غریبی  محدویت فکری خود را در درک مارکسیسم نشان میًعمال
حتی استناد بھ نقل . گذارد نمایش میی طبقاتی بھ عرصھیخود را از مبارزه

قولی از انگلس بھ مناسبت مرگ مارکس کھ ناظر بر این است کھ پرولتاریا از 
خواھد کل باید بھ انقالب اقتصادی دست زند چنانچھ می کسب قدرت سیاسی

زیرا مسلم است کھ . کند کمکی بھ ایشان نمی،ش بھ شکست نکشداپیروزی
 شکست یچنانچھ پرولتاریا از انجام وظائف اقتصادی انقالب روی برتابد فاجعھ

کھ مناسبات تولیدی نوین ندارد اما این گفتھ این نتیجھ را . ابل خود داردقرا در م
 بدون توجھ بھ عوامل زمانی و ، طبقاتیی مبارزهیدر فردای انقالب بدون ادامھ

ب  فقط آشفتھ فکران قادرند کار انقال،.ک فرمان بھ انجام برسدمکانی باید با ی
.اجتماعی را تا بدین حد ساده و مبتذل کنند
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 از روی نتایج ًبرای نظریھ پردازی کھ ماھیت انقالب سوسیالیستی را صرفا
 چنین ً عمال،دھد توضیح می"مناسبات اجتماعی تولید"غیر قابل برگشت 

 حرف پوچ و بی معنی است و "م در یک کشورپیروزی سوسیالیس"شود کھ می
ً کھ ظاھرا"حزب کمونیست"نظریھ پرداز . بھ ھیچ وجھ قابل حصول نیست

پرچم دفاع از مارکسیسم را در مقابل سایر ھم حزبان بر افراشتھ است بھ این 
اقتصاد جامعھ انقالبی  تحول ،اصل و محور انقالب اجتماعی"نتیجھ رسیده کھ 

این جوھر تئوری مارکسیسم و اساس انقالبیگری "دھد کھ  و ادامھ می"است
."پیگیر مارکسیسم است

 بدون ، مارکسیسم را در البالی کتبًاین مارکسیست آشفتھ فکر کھ صرفا
دھد کھ کند بھ خواننده توضیح می جھان جستجو مییتوجھ بھ اوضاع زنده

 بھ ًید را کالسوسیالیسم زمانی پیروزمند است کھ تحول مناسبات اجتماعی تول
آن تحول در مناسبات اجتماعی تولید کھ نظریھ پرداز فوق از . انجام رسانده باشد

 تولید و وسائلبر ) اجتماعی(گوید ھیچ چیز جز مالکیت اشتراکی آن سخن می
 خود را از این گفتار ی نظریھ پرداز ما ایدهً نیست ظاھرالغو کار مزدوری

:وردآفتھ کھ میانگلس در آنتی دورینگ بھ عاریت گر

 تا ،سازد می وسائل تولیدیھمھکھ جامعھ خود را سرور  ھمین» 
 ، تا کنون انسانتّیـ رق، مورد استفاده قرار دھد،آنھا را مطابق برنامھ

تواند  جامعھ نمیًسازد مسلماتحت وسائل تولیدشان را ھم نابود می
ولید گذشتھ  تیبنابراین شیوه. کھ ھر فرد آزاد شود  مگر آن،آزاد شود

 تقسیم کار گذشتھ باید ناپدید ًباید از اساس دگرگون شود و مشخصا
بھ جایش باید آن سازمان تولید بنیشیند کھ در آن از طرفی . گردد

 یعنی پیش شرط طبیعی ،ھیچکس نتواند سھم کار تولیدی خود
 کار ،موجودیت انسانی را بھ دیگری تحمیل نماید و از طرف دیگر

ّـ◌ رقیکھ وسیلھ نمولد بھ جای ای  ھا آزادی انسانی وسیلھ، باشدتیّ
را بدھد کھ تمام استعدادھای  ھر کس امکان اینھ کھ ب نحویھ ب. گردد

کار ھ ش را بھ طور ھمھ جانبھ تکامل بخشیده و بافکری و جسمی
 از ماللت بھ لذت ، تولیدی کھ بدین ترتیب در آن کاریشیوه. اندازد

 ــتکیھ از ماست  (،)٢٨٤فارسی ص اپ چآنتی دورینگ ( « .بدل شود
)آرزو

در اینجا ذکر نقل قول دیگری از انگلس از ھمان کتاب الزم است تا خواننده 
شرایط  در اھمیت آن "حزب کمونیست" اساسی نظریھ پرداز ی ایدهیرا متوجھ

:گوید میانگلس.  بنمایددی وسائل تولیھمھمادی تحقق سوسیالیسم و تصاحب 
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 ،اری تا کنوند تولید سرمایھی تاریخی شیوهاز زمان ظھور» 
 وسائل یتصاحب ھمھ ،طور کم و بیش ناروشنیھ  بھابسیاری از فرقھ

ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�̵ϩΪϳ�ϪΘηΩ�ήψϧ�Ϊϣ�έΩ�ϩΪϨϳ�ϝΪϧ���Ύϣˬتولید را توسط اجتماع
ھ توانست ب تازه زمانی می،توانست میسر شوداین تازه زمانی می

 شرایط مادی تحقق آن فراھم صورت یک ضرورت تاریخی درآید کھ
��Ζϓήθϴ̡�ήϫ�Ϟ՝ϣˬ وسائل تولید توسط جامعھیتصاحب کلیھ. شده باشد

کھ وجود طبقات با عدالت و   بھ خاطر اعتقاد بر این،اجتماعی دیگر
کھ بھ صرف داشتن خواست الغاء  مساوات مغایرت دارد یا این

 بلکھ منوط بھ برخی شرایط نوین ،گیرد صورت نمی،طبقات
تکیھ از  (،) چاپ فارسی٢٧٣آنتی دورینگ ص ( « .ادی استاقتص

) آرزوــماست 

شود از این گفتار آنچھ از مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید فھمیده می
انگلس .  بھ مالکیت اجتماع درآید وسائل تولیدیھمھگیرد کھ انگلس منشاء می

ΎΟ�έΩϪϤϫ�ΐ ΣΎμ Η�ί �̶̵ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ωΎϤΘΟ��ς γϮΗ�ΪϴϟϮΗ�ϞΎγϭ�̵ϩΪϳ��ϦΨγ�ϝ
د  وسائل تولییسرور ھمھکھ جامعھ خود را  ھمین"راند و در جای دیگر بھ می
 و نھ وسائل تولید یدر اینجا سخن انگلس ناظر بر ھمھ. کند اشاره می"سازدمی

. بخشی از آن استًصرفا
ϪϴϠϋ�ΩϮΧ�՛ΤΑ�έΩ�β Ϡ̴ϧ̵ϪόϣΎΟ�ϢϴγήΗ�̵ ήΑ�̲ ϨϳέϭΩ�̵ Ύϗ��̵
�̶ ̰ Θϣ�ΕΪϳήΠΗ�ήΑ�̶ ΘδϴϟΎϴγϮγή՝̯ΪΣ�ϥΎϣί �ϥ�έΩ�ϭ�ϩΩϮΑˬ�̶Ϡ̯�ϪΑ�ϪόϣΎΟ�

ΪϫΩ���ϭ�βصنعتی انگلستان را در مد نظر قرار می ̯ έΎϣ�έΎ՜�έΩ�ή̳ �Ύϣ�β Ϡ̴ϧ
با پرولتاریا و بورژوازی کھ برای تسھیل فھم مطالب تا بھ این حد تجریدی مورد 

ϪΘϓή̳ �έήϗ�՛ΤΑΪϧˬϢϴΘδϫ�ϭήΑϭέ�ˬϩΪϧί �Ζϴόϗϭ�έΩ�̵�ϥϭέΩ�έΩ�Ϫ̩ �̶ ϋΎϤΘΟ�
 بین این دو طبقھ ما با ییا و چھ در درون بورژوازی و چھ در فاصلھپرولتار

 خاص اجتماعی برخورد ھای و الیھھا گروھبندی،ھا سایھ روشن،اقشار
....  متفاوت آنھا و ھای دھقانان و الیھ،بورژوای شھریردهُخ. کنیممی

  دیگر اجتماعی ھستند کھ نقش آنھا در پرتو تضادھای اساسی جامعھھایواقعیت
قابل تفسیر است و در شرایط تاریخی ممالک مختلف متفاوتند و اگر چنین نبود 

سفاھت محض است اگر بخواھیم . اری روبرو نبودیمدما دیگر با دوران سرمایھ
 باید در آن مستقر شود با "مناسبات اجتماعی تولید"ل را کھ آ ایدهیآن جامعھ

.رسیم کنیم ت وسائل تولید توسط اجتماعیتصاحب ھمھھمین مالک 
 ، تولید توسط اجتماعوسائل یداند کھ تصاحب ھمھھر مارکسیستی می

اری بدان د مفروض از نقطھ نظر تکامل سرمایھیزمانی مقدور است کھ جامعھ
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درجھ از تمرکز تولید چھ در صنایع و چھ در کشاورزی رسیده باشد کھ 
دیران این  بھ موجب فرمان و تعویض مًپرولتاریا با کسب قدرت سیاسی صرفا

 و تولید  را در اختیار عموم مردم قرار دھد وسائل تولیدیھمھمراکز تولیدی 
.ی را بھ کلی از بین ببردئکاال

 تمرکز تولید یدر دنیای امروز ما با کمتر کشوری روبرو ھستیم کھ درجھ
 حتی در این ،بھ فرانسھ و ایتالیا نگاه کنید. در آن بھ این حد رسیده باشد

 تمرکز تولید در کشاورزی بدان ی درجھ،ارید سرمایھی یافتھ رشدیکشورھا
حزب "پس . یکباره بھ انجام برسدھ  تولید بوسائل یحدی نیست کھ تصاحب ھمھ

در کدام کشور؟ آن . خواھد سوسیالیسم خود را پیاده کند چگونھ می"کمونیست
درد گپ ھ  نیست و فقط بتحققسوسیالیستی کھ در ھیچ کجای جھان قابل 

خورد کھ خود را انقالبی  می"حزب" تئوریک این ینفکرانھ در نشریھروش
این جوھر تئوری مارکسیسم و اساس انقالبیگری "جلوه داده و بگوید ما ھوادار 

 تواند میکشور واحدخورد؟ در کدام ی بھ چھ درد م، ھستیم"پیگیر مارکسیسم
 در کشورھای مجرد شما فقطھای سوسیالیسم را مستقر گرداند؟ اگر با تئوری

چنان انتظار کشید کھ   و یا اگر باید آن،وسیالیستی کردسشود انقالب یمجرد م
 کشورھای جھان برای این یترین سطح رشد نیروھای مولده در کلیھعالی

 دارید کھ دید ھا آنگاه چھ ایرادی بھ بلشویک،تحول مناسبات اقتصادی فرا رسد
را  داشتند؟ سوسیالیسمی کھ نشود آنروشنی نسبت بھ تحقق اقتصاد سوسیالیستی ن

 ،وقت  آن،ماندگی نیز دست و پا زندکھ جامعھ در عقب ویژه آنھ  ب،پیاده کرد
 بیخود و بی جھت بھ ھا ھدف انقالب غیر قابل حصول است و بلشویکِخود

.ندای پرداختھئ بھ ماجراجوھاقول کائوتسکی و منشویکھ انقالب دست زده و ب
اری در بسیاری از کشورھای د وجود تکامل سرمایھواقعیت این است کھ با

 این رشد بدان حدی نبود و نیست ی تزاری درجھیچنین در روسیھ جھان و ھم
این عدم . کھ تمرکز تولید در کشاورزی بھ حد تمرکز در صنایع رسیده باشد

برای . طلبدی را میئ ضرورت وجود تولید کاالًتمرکز در کشاورزی طبیعتا
 چنانچھ مالکیت خصوصی بر وسائل ،قدرت رسیده آسان است ھ بیپرولتاریا

 لیکن قادر نخواھد بود اقتصاد کوچک ، صنعتی ملغی کندیتولید را در عرصھ
صورت زیر ھ ال بؤبقول استالین س. یکباره بھ نابودی کشاندھ ی را بئروستا

:شودبرای ما مطرح می

شرایط  ،منجملھ در کشور مایا آن کشور اگر در این کشور » 
 پرولتاریا و واژگونی یوسیلھھ دست گرفتن قدرت بھ مساعدی برای ب

 وسائلقدر  اری در صنعت آند سرمایھ،اری وجود داشتھ باشددسرمایھ
تولید را متمرکز کرده باشد کھ بتوان آنھا را مصادره کرد و بھ تملک 
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 ،اریدی با وجود تکامل سرمایھئ ولی اقتصاد روستا،اجتماع در آورد
رده پا و متوسط تقسیم شده ُقدر بین تولید کنندگان و مالکین خ آنھنوز 

 سلب مالکیت از این تولید کنندگان در یباشد کھ امکان طرح مسئلھ
« .  پرولتاریا وحزب آن چھ باید بکند؟،میان نباشد

کھ بتوان انقالب پیروزمند  برای آن.  روشن است"حزب کمونیست"جواب 
 را بھ تحول مناسبات اجتماعی تولید از طریق الغاء  باید نظر،سوسیالیستی کرد

 تولید معطوف داشت و این امر وسائل یکار مزدوری و سلب مالکیت از ھمھ
 ی تولید کنندهھااری قادر باشد میلیوندگردد کھ سرمایھدر صورتی عملی می

 آنھا را بھ مزدور ده تبدیل ،رده پا و متوسط را بھ ورشکستگی کامل رساندهُخ
تنھا با این پیش . ی متمرکز سازدئل تولید را در در اقتصاد روستائ و وساکرده
 مادی کھ بھ قیمت خانھ خرابی و نابودی صدھا ھزار انسان تمام ھایشرط

وقت با تصاحب  دست گرفتھ و آنھ شود پرولتاریا حق دارد قدرت را بمی
 تولیدی را  وسائل تولید و الغاء کار مزدوری آن تحول انقالبی مناسباتیکلیھ

راه . دھدعملی گرداند کھ پیروزی قطعی سوسیالیسم بی بازگشت را بشارت می
اری و خلع سالح تئوریک د بھ نجات سرمایھً ناچارا"حزب کمونیست"عالج 

.خورد اتاق کار میھایدرد گپھ شود و فقط بپرولتاریا منجر می
: گویدکند وقتی می در ھمین مورد اظھار نظر میًلنین دقیقا

دست گرفتن قدرت سیاسی را از ھ نباید شرایط مساعد برای ب» 
اری ددست داد و پرولتاریا را در انتظار روزی فرا خواند کھ سرمایھ

 و چھ بسا صدھا سال جمعیت میلیونی تولید کنندگان ھابتواند در طی ده
«. پا و متوسط را ورشکست سازدردهُانفرادی خ

 صنعتی مطرح است و در یید در عرصھ تولوسائل یبرای لنین مصادره
پا و متوسط بر طبق رھنمود انگلس بھ تجربھ و ردهُ تولید کنندگان خیعرصھ

سسات ؤکند و کئوپراتیوھای تولیدی و مآموزش تدریجی دھقانان تکیھ می
. نمایدکشاورزی را بھ آنھا پیشنھاد میبزرگ 

منصور  آقای یفتھُ شستھ و رھای عمل از آن تئورییپس درعرصھ
 با نظریات آقای ًکھ نظرات ایشان اساسا ماند جز اینباقی نمی حکمت ھیچ چیز

 ،غالم کشاورز فرقی ندارد و ھر دو بر تئوری رشد نیروھای مولده متکی ھستند
انتظار سوسیالیسم نشستھ   در"انقالب جھانی"با این تفاوت کھ یکی با تکیھ بر 

کند نیروھای مولده را جستجو میچنان شرایط مادی و رشد  است و دیگری آن
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 ی انگشت جامعھیکھ پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی با یک اشاره
.ھمھ را مسحور شگرد خود نماید درآورد وھ سوسیالیستی را از آستین خود ب

 چاپ ٩٧ و ٩٦ در ص "تکامل سوسیالیسم از تخیل بھ علم"انگلس در 
:وردآآلمانی می

گیرد و وسائل تولید را  را در دست میپرولتاریا قدرت دولتی» 
اما بدین وسیلھ پرولتاریا خود . کنددر ابتدا بھ مالکیت دولتی تبدیل می

 ی و از این طریق کلیھداردمی عنوان پرولتاریا از میان بربھرا 
ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ΖϟϭΩ̵�ϥΎϴϣ�ίً� و تناقضات طبقاتی و ماالھاتفاوت �έ�ΖϟϭΩ�

 کل جامعھ یدر زمانی کھ نماینده ولی باالخره....  داردمی بر
کھ دیگر  بھ محض این.... کند زائد میًوجود خود را راسا ،گرددمی

 اجتماعی برای تحت ستم قرار گرفتن وجود نداشتھ یھیچ طبقھ
وقت دیگر چیزی برای تعدی کھ قدرت متعدی یعنی  آن...... باشد

ولت اولین عملی کھ د. شود یافت نمی،ساختدولت را ضروری می
ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ̵ϩΪϨϳΎϤϧ�̵ϪόϣΎΟ�Ϟً̯�با آن واقعا  تصاحب ،شود ظاھر می�

 کھ در عین حال آخرین نقش مستقل او نام جامعھ استھ بوسائل تولید 
ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ̵̶ ϣ�ΰϴϧ�ΖϟϭΩآرزوــکید از ماست أھمھ جا ت(« . باشد� (

 جامعھ کلینمایندهدولت را زمانی دھد کھ این نقل قول از انگلس نشان می
Α�έ�ΩϮΧ�Ϫ̯�Ωήϴ̳�ϪϪΑΎ՝ϣ̵�έϮϣ�ΖϳήϳΪϣ�ζدر نظر می Ϙϧ�ϭ�ΩήΒΑ�ϦϴΑ�ί �ΖϟϭΩ�

 جامعھ وقتی وسائل تولید بھ تصاحب. در اختیار بگیردرا اقتصاد و روندھای آن 
ΪϳˬϩΪϨϳΎϤϧ�Ϫ̯�̶در می ΘϟϭΩ�̵Ϧϴϋ�έΩ�ϭ�ϩΩϮΑ�ϪόϣΎΟ�Ϟ̯ �ˬΑ�έ�ΩϮΧ��ϪϪΑΎ՝ϣ�̵

 تولید را بھ عھده لوسائ تصاحب این ی وظیفھ،کندقدرت متعدی نفی می
کار را .  سوسیالیستی نظر داردیدر اینجا انگلس بھ دورنمای جامعھ. گیردمی

تصاحب . کند تا جھت سیر و حرکت جامعھ را نشان داده باشداز تجرید آغاز می
جز  تولید توسط اجتماع یا توسط تولید کنندگان مستقیم معنای دیگری وسائل

 و اجتماعی ویا اشتراکی بھ مالکیت ً حکمت مرتباآنجا کھ آقای. زوال دولت ندارد
را کھ از مارکسیسم ناب  درک ،کند صرفا این نوع درکاشاره میھمگانی یا 

ما بھ . دھد می مورد نظر قرار،کار بردهھ برای بیان منظور دیگری بانگلس 
:وردآشویم کھ می متوسل می"دولت و انقالب"گفتار لنین در 

:گویدمارکس می

یست ولی در نخستین فاز کمونیسم این نقیصھ ا"نقیصھ"ین ا» 
توان تصور کرد ناگزیر است زیرا بدون دچار شدن بھ خیالبافی نمی
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بدون اری بالفاصلھ یاد بگیرند کھ دکھ افراد با سرنگون ساختن سرمایھ
وانگھی .  برای حقوق بھ نفع جامعھ کار کنندگونھ میزانیتوجھ بھ ھیچ
بالفاصلھ  تحولی را چنینموجبات اقتصادی یک اری دالغاء سرمایھ

 "حقوق بورژوازی"  و اما موازین دیگری ھم جز .سازدفراھم نمی
و در این حدود ھم ضرورت وجود دولت کھ باید ضمن . وجود ندارد

تقسیم کار و برابری  برابری ،حراست مالکیت ھمگانی بر وسائل تولید
برای زوال ..... ماند ھنوز باقی می،محصول را نیز حراست نماید

« .  کمونیسم کامل الزم است،کامل دولت

: آنیدر ادامھ

 تکامل عالی کمونیسم بھ آن ، اقتصادی زوال کامل دولتیپایھ» 
بنابراین یکی از   تقابل بین کار فکری و جسمی و،حدی است کھ در آن

 کنونی از میان برخیزد و آنھم اجتماعیترین منابع نابرابری مھم
عی کھ فقط با انتقال وسائل تولید بھ مالکیت اجتماعی و فقط با خلع منب

« .  برانداختًرا دفعتا توان آن نمیاناردید سرمایھ

:دھدو در دفاع از وجود دولت در فاز اول کمونیسم ادامھ می

 کمونیسم فرا نرسیده است "یئباال"کھ فاز  تا زمانی» 
از طرف دولتجامعھ و  خواستار آنند کھ از طرف ھاسوسیالیست

 منتھا ، کنترل شودترین نحویبھ شدیدمیزان مصرف میزان کار و 
اران و تحت کنترل قرار گرفتن داین کنترل باید از خلع ید سرمایھ

کارگران دست دولت ھ اران از طرف کارگران آغاز گردد و بدسرمایھ
« . ھادست دولت پشت میز نشینھ  عملی شود نھ بمسلح

نھ کھ چرا در فاز اول کمونیسم یعنی در دوران سوسیالیسم در این زمی
 متعدد دیگری نیز ھایشود نقل قولوجود دولت پرولتری الزم است می

 در خدمت آنند کھ نشان دھند کھ تصاحب ھا این نقل قولیھمھ. استخراج کرد
کھ ای ی کمونیسم در مرحلھئ در فاز نھاً تولید از طریق جامعھ صرفاوسائل

دھد مطرح است و استناد بھ گفتار  طبقاتی خود را از دست مییھدولت جنب
 فقدان درک مارکسیستی از مسائل ،انگلس بدون توجھ بھ روح انقالبی مارکسیسم

 بھ دولت ، بھ مارکسیسم،آقای حکمت و یارانش با چنین درک کتابی. است
 اعلی مقوالت را تا حدی ھمھآنھا . نگرند تولید میوسائلپرولتری و صاحبان 
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 آقای حکمت ھیچ ھای با میزانًعتاینمایند و طبمجرد و غیر قابل حصول می
ھیچ انقالبی ھم قادر نیست آن . تواند صورت پذیردانقالبی در جھان کنونی نمی

چون یا باید .  مستقر سازدًزیربنای عمیق اقتصادی غیر قابل برگشت را دفعتا
مل الزم برای تحول بنیادی  عوایاران ھمھد پس از سرنگونی سرمایھًدفعتا

 بی فراز و یدوران آسوده اقتصادی بھ نحو غیر قابل برگشتی فراھم باشد و
توان از استقرار سوسیالیسم سخنی در کھ نمی نشیب کمونیسم فرا رسد و یا این

.میان باشد
 ذکری بھ وظائف انقالب اجتماعی آنجا کھ از " مسکنیمسئلھ"انگلس در 

 یدھد کھ دولت بورژوازی قادر بھ حل مسئلھح میورد و توضیآمیان می
 اتباع دولت نبوده و حل این مسئلھ را بھ توازن تدریجی ھامسکن برای میلیون

 بھ طوالنی بودن حل ای اشاره،اقتصادی میان عرضھ و تقاضا واگذار کرده است
 مسکن یآن شرایط مادی را کھ باید پدید آید تا بتوان مسئلھ این معضل داشتھ و

.  بیان کرده است، حل شده دانست، استانقالب اجتماعیا کھ تازه بخشی از ر
:وردآوی می

کھ انقالب اجتماعی این مسئلھ را چگونھ حل  و اما این.... » 
ست کھ عالوه بر شرایط زمان و مکان بھ مسائل  ا مطلبی،خواھد کرد

ھر ارتر نیز بستگی خواھد داشت کھ برانداختن تضاد میان شدبس دامنھ
 تخیلی ھایچون ما بھ ابداع سیستم. ترین آنھاستو ده یکی از مھم

Ϣϳί آینده نمییبرای سازمان دادن جامعھ Ωή̡ˬ�ΐ Ϡτϣ�Ϧϳ�̵ϭέ�՛̰ ϣ�
« . نیز کاری بس بیھوده خواھد بود

�ήΑ�̶ ϧΎ̴Ϥϫ�Ζϴ̰ϟΎϣ�ί �Ϫ̯�ΎΟ�ήϫ�Ϣδϴδ̯ έΎϣ�έΎ՜�έΩϞΎγϭ�ϦΨγ�ΪϴϟϮΗ�
اران و دسلب مالکیت از سرمایھش بھ دولتی است کھ با ارود عطف توجھمی

 اقتصادی زوال خویش و تحقق عملی و واقعی ھای زمینھ، تولیدوسائلتصاحب 
 تولید وسائلدر ھر مالکیت سوسیالیستی بر . وردآمالکیت ھمگانی را فراھم می

 مالکیت ھمگانی نھفتھ است و این مالکیت ھمگانی بھ ھمان میزانی یھستھ
کھ کل جامعھ در تکامل خویش با از میان بردن گیرد صورت واقعی بھ خود می

 جز در ،شود و اینتفاوت کار فکری و یدی بھ زوال دولت منتھی می
:قول مارکسھ ترین فاز کمونیسم میسر نیست و بعالی

کھ   کمونیستی یعنی ھنگامییدر باالترین فاز جامعھ..... » 
یم کار اینجا منظور از تقس(آور انسان بھ تقسیم کار وابستگی اسارت

وبھ ھمراه )  توضیح مترجمــ است "کار فکری و جسمی"تقسیم کار بھ 
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کھ  ھنگامی. آن تضاد میان کار فکری و جسمی از میان خواھد رفت
 بلکھ خود بھ ، زندگی نخواھد بودی ادامھیکار دیگر فقط وسیلھ

کھ ھمراه با تکامل ھمھ   ھنگامی،نخستین نیاز زندگی بدل خواھد شد
 نیروھای مولده نیز رشد خواھند یافت و تمام منابع ، افرادیجانبھ

�̶ ϋΎϤΘΟ�Εϭή՜�ϡΎϤΗ�ΎΑΩί �ΪϨϫϮΧ�ϥέϮϓ�ϭήϴϧˬ�ϡΎ̴Ϩϫ�ϥ�έΩ�ςϘϓ�
 فائق آمد و فقط در آن ًتوان بر افق محدود حقوق بورژوازی کامالمی

از ھر کس طبق ": ھنگام جامعھ خواھد توانست بر درفش خود بنویسد
« " ق نیازشاستعدادش بھ ھر کس طب

کنیم کھ فقط در آن ھنگام است کھ جامعھ بھ وجود دولت و ما اضافھ می
 زوال یافتھ و مالکیت ،طبقاتی نیاز ندارد و دولت رسالت خود را بھ پایان رسانده

 یبھ مالکیت ھمگانی و اشتراکی ھمھًواقعا  تولید را وسائلھمگانی بر 
دولت و آن تصاحب کامل وال صادی زتبنیاد اق. شھروندان تبدیل کرده است

ی از رشد کمونیسم است کھ در ئ باالی تولید متکی بر پایھوسائلواقعی ھمگانی 
افراد غلبھ فکری یدی از بین رفتھ و جامعھ بھ جمود  آن تضاد میان کار فکری و

ھ ب.  تابع آگاھی ھمگانی اجتماع گردیده است،کرده و نیروی عظیم عادت مردم
د کار فکری و جسمی قول لنین با رفع تضا

 امروز و اجتماعیترین منابع نابرابری بالنتیجھ یکی از مھم» 
 تنھا ،آنھم منبعی کھ تنھا با برقراری مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید

 ،را برانداخت توان بالفاصلھ آناران نمید سلب مالکیت از سرمایھاب
)١٠٠ ص ــ چاپ فارسی ،دولت و انقالب(« . روداز میان می

رسد بھ عوامل کھ چھ موقع و چھ زمانی این زوال بھ انجام می این
.  آن بھ خیال پردازی پرداختیتوان از قبل دربارهگوناگون وابستھ بوده و نمی

توان از ناگزیری زوال آن صحبت کرد کھ بستگی بھ سرعت تکامل فقط می
. کمونیسم داردباالترین فاز

ن تفکری است کھ مبنای قضاوت خود را  با آ روی خطابشھااین نقل قول
 اقتصاد "یئتحلیل نھا"سازد و چون در  میر استوا"یئتحلیل نھا"ھمواره بر 

تحلیل " مشخص بھ ھای لذا باید برای قضاوت واقعیت،امر تعیین کننده است
 در پاسخ بھ نظری کھ ً بھ بورگیوس دقیقاایانگلس در نامھ.  متوسل شد"یئنھا

 را بھ ھیچ و نقش زیر بنا و تحوالت اقتصادی را بھ عرش نقش سیاست و روبنا
:وردآرساند میمی
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 ھنری و غیره ، ادبی، مذھبی، فلسفی، حقوقی،تکامل سیاسی» 
بر اما اینھا ھمھ بر یکدیگر و نیز . متکی بر تکامل اقتصادی است

Η�̵ΩΎμ Θϗ�̵ΎϨΑήϳί΄̶ ϣ�ήϴ՜اینطور نیست کھ موقعیت اقتصادی. دننھ، 
Η�̵ی فعال ئنھات بھ ،علت έΩ�ή̴ ϳΩ�ΰϴ̩�ϪϤϫ�ϭ�Ζγ΄�ϝΎόϓ�ήϴϏ�ήϴ՜
Ζγ��Η�Ϫ̰ ϠΑ΄�έΩ�ϥ�α Ύγ�ήΑ�Ϫ̯�ΩέΩ�ϥΎϳήΟ�̶ϠΑΎϘΘϣ�ήϴ՜ΎϬϧ�ϞϴϠΤΗ̶

ΪϧέΩ�ϩΪϨϨ̯�ϦϴϴόΗ�ζ Ϙϧ�ϪθϴϤϫ�̵ ΩΎμ Θϗ�ΕΎϳέϭήο���ª��έΎ՜�ΐ ΨΘϨϣ
)٥٣٥مارکس و انگلس بھ زبان آلمانی ص 

ھمیت عامل سیاسی و  ای خود بھ کنراد اشمیت در زمینھیانگلس در نامھ
:وردآتواند این عامل ایفا کند مینقشی کھ می

�©Η΄̶ ϣ�̵ ΩΎμ Θϗ�ϞϣΎ̰Η�ήΑ�̶ΘϟϭΩ�ΕέΪϗ�ϞΑΎϘΘϣ�ήϴ՜ تواند بھ سھ
تواند در ھمان جھت پیش رود کھ در این یم. نحو صورت پذیرد

صورت  در آن،تواند بر خالفش سیر کند می،تر استصورت سریع
شود و لق بزرگی بھ نابودی منجر میامروزه در طی زمان در ھر خ

اقتصادی را در جھت معینی قطع کرده و مسیر تکامل تواند یا می
یکی از دو مورد قبل منجر ھ این مورد سرانجام ب. دیگری را تعیین کند

روشن است کھ در موارد دوم و سوم قدرت سیاسی بھ . گرددمی
 بھ ھاتودهتواند در زند و میتکامل اقتصادی خسارت بزرگی می

مورد کھ تسخیر  اکنون اشاره بھ این. اتالف نیرو و مصالح منجر گردد
ϪϧΎϤΣήϴΑ�̵ ΩϮΑΎϧ�ϭ̵Ϩϣ�Ύ̵ ΩΎμ Θϗ�ΩΪϣ�ϊΑˬέΩ�Ϫ̯���ΖΤΗ�έΩ�ϥ�ή՜

ند بھ اشرایطی در گذشتھ تمام یک تکامل اقتصاد محلی و ملی توانستھ
Ηً�΄ΩέΩ�α این حالت امروزه غالبا،نابودی کشیده شوند Ϯ̰ όϣ�ήϴ՜�ˬ

 مغلوبین در طی زمان از نظر ، بزرگھایداقل در مورد خلقح
̵ ΩΎμ ΘϗˬΑ�ήΘθϴΑ�ϊ ϗϮϣ�̶π όΑ�έΩ�̶ϗϼΧ�ϭ�̶γΎϴγ��ϪϪΑΎ՝ϣ̵�ί �ΗΎϓ�

ΪϨϳ�ªکار در می ����β Ϡ̴ϧ�ϭ�β ̯ έΎϣ�έΎ՜�ΐ ΨΘϨϣ˰˰Α��Ϫ�̶ϧΎϤϟ�ϥΎΑί
)٥١٩ص 

سیاسی و مطلق کردن عامل  دئولوژیک ویاین بی توجھی بھ عامل ا
 ھایکھ چنین تقابل قطب بندی فقط در دوران وجھ بھ این بدون ت،اقتصادی

 سیاست و اقتصاد در سیر یکھ رابطھ بحرانی وجود دارد و بدون توجھ بھ این
Η�ήΑ�ΩϮΧ�Ζ ̯ ήΣ΄ΎϳΩ�ϞΑΎϘΘϣ�ήϴ՜ϟΖγ�̶ ̰ Θϣ�̶ ̰ ϴΘ̰ˬϥ���Ύϣ�Ϫ̯�̶ ϧέϭΩ�έΩ�Ϣϫ

 رژیم جمھوری اسالمی را با آن برجستگی خاص ایدئولوژیک کھ ھاایرانی
 ، استمعھ را بھ سکون کشانده و بھ تخریب نیروھای مولده دست زدهچگونھ جا
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شود کھ چگونھ برخی حتی  شگفتی انسان میی مایھً حقیقتا،در مقابل خود داریم
موزند و آ نمی،نداحس کردهخود ترین تجاربی کھ بر گوشت و پوست زندهزا

.ندا انتزاع پوچ غرقیدر ورطھ
 ،رسد نابودی نیروھای مولده نیز مینقش فعال روبنای اجتماعی حتی تا

ی راه خود ئ ضرورت اقتصادی در تحلیل نھاایلیکن علیرغم این عقبگرد مرحلھ
گشاید و ھماھنگی مناسبات اجتماعی تولید و رشد نیروھای مولده را را می

ρϠΪΒ���βمی ̯ έΎϣ�ΏΎΘ̯�ϡΎϤΗ�ήΑ�ϢϫΪΠϴϫϭΕέΎ̡ΎϨΑ�̶ Ϯϟήϣ�Η�ήΑ�΄�Ϣϴψϋ�ήϴ՜
. آن تکیھ داردسیاست و نقش پر اھمیت 
 در دوران ،دوران سوسیالیسم ویژه درھ ی اجتماعی بئاین نقش فعال روبنا

کھ تحقق انقالب  استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و با توجھ بھ اینا گذار سیاسی ب
 طبقاتی ی مبارزهی مقدور نیست و بھ ادامھًاجتماعی یا زیربنای اقتصادی دفعتا

 دوچندان ،شودی سرنگون شده روبرو میبا مقاومت بورژواز دارد و نیاز
کھ این ای لحظھ از آنجا کھ دوران تحول اقتصادی طوالنی است و تا. گرددمی

وقوع نھ پیوستھ و بھشت کمونیسم مستقر ھ طور عمیق و تمام و کمال بھ تحول ب
 امکان بازگشت آن با توجھ بھ ماھیت حزب و دولت پرولتری منتفی ،نشده

 کھ خود آن ، مبارزه برای پاکیزگی ایدئولوژیک آن،کم تقویت حزب حا،نیست
. ضرورت دارد، دیگری استی طبقاتی درشکل و عرصھی مبارزهینیز ادامھ

 یدرجھھ دولت پرولتری برای تحقق تدریجی انقالب اجتماعی با توجھ ب
 تکامل یدرجھھ رشد و آگاھی پرولتاریا و سطح رشد نیروھای مولده و با توجھ ب

 طبقاتی نیاز دارد و از آنجا کھ این ی بھ مبارزه،وین تولید بھ زمانسازماندھی ن
رده بورژوازی و فشار ُخطر وجود دارد کھ حزب پرولتری در دریای نفوذ خ

 باید ھشیاری خود را دو چندان کند ،لمللی بھ انحراف کشیده شودابورژوازی بین
طاط  انحخطر.  وی اھمیت دھدیسیاسی و نقش آگاه کنندهو بھ عنصر 

ی در تحقق سریع ئسوسیالیسم نھ ناشی از عقب ماندگی اقتصادی و عدم توانا
 نیروی رھبری  در،در انحراف در مغز جامعھ بلکھ ، اقتصادیھایخواستھ

 ی وظیفھ، بر اساس تکیھ بھ عنصر آگاھیًی کھ صرفائ نیرو،ست ا آنیکننده
ی است کھ  است و این آن عامل مھمھھدایت تولید جامعھ را بھ عھده گرفت

بھ سرزمین آمریکا نظر . سازدمتمایز می ھا را از اکونومیستھاکمونیست
ترین سطح تکنیک و رشد عظیم نیروھای  علیرغم دارا بودن عالی،افکنید
اطالعات سیاسی  فاقد یک جنبش انقالبی کارگری است و سطح ،مولده

تر ینئای بھ مراتب پئی از سطح سیاسی یک شھروند اروپائشھروندان آمریکا
 نیز بگذرد و عنصر آگاه سیاسی نتواند در جنبش ھاو اگر قرن. باشدمی

 بر ایکارگری آمریکا رخنھ کرده و بنای امپریالیسم را در ھم ریزد و جامعھ
 این جامعھ در ،وجود آوردھ  تولید و روبنای متناسب بیاساس ھدایت آگاھانھ
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وجود ھ و فجایع بیشماری بتسلسل شیطانی خود تا ابد نیز دست و پا خواھد زد 
.خواھد آورد

و آگاه  سوسیالیستی نقش عظیم عنصر ییکی از مشخصات اساسی جامعھ
 انحراف ،انحراف در حزب.  کل امور جامعھ استیعامل سیاسی و ھدایت کننده

 از ًدنبال دارد و دقیقاھ  اقتصادی اجتماعی را بھای عرصھیدر دولت و در کلیھ
ی بھ منزلھ شوروی "حزب کمونیست" باید ماھیت  نظرات است کھیاین نقطھ

وردھای ا یک حزب بورژوائی در قدرت کھ دست،یک حزب رویزیونیستی
حزب "متفکرین . قرار گیردو افشاء  مورد انتقاد ،سوسیالیسم را بر باد داده

دانند کھ د و نمیندھ اھمیت الزم را بھ عنصر سیاسی نمی،"کمونیست ایران
 امکان ،کل جامعھ را بھ عھده داردھدایت نصر کھ نقش بدون پاکیزگی این ع

برای آنھا اقتصاد نقش درجھ اول را دارد و . انقالب عمیق اجتماعی مقدور نیست
!اتکاء بھ سیاست بھ معنای ابتذال مارکسیسم است؟

سوسیالیسم مدرن بازتاب فکری تعارض میان رشد نیروھای مولده و 
ϩϮϴη̵ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ΪϴϟϮΗ�̵�ν έΎόΗ�̮ ϳ�ϥ�̶ϨϫΫ�ΏΎΗί ΎΑ�ϭ�̶όϗϭˬϭΪΑ�ً در اذھان 
سوسیالیسم در .  کارگر استی یعنی طبقھ،برد از آن رنج میً کھ مستقیماایطبقھ

کند کھ بدون آن از تحقق آرمان عین حال نقش عنصر آگاه را برجستھ می
 بشر بھ خصلت ،برای اولین بار در تاریخ. توان تصوری داشتکمونیسم نمی

 تکامل اجتماع در آورد و  بھ خدمتآگاھانھرا  لده پی برد و آنمونیروھای عظیم 
:س گفتلانگ

 یعنی ، امروزیی چنین برخوردی بھ نیروھای مولدهیبر پایھ» 
 ، شناخت طبیعت آنھاست کھ یک برنامھ ریزییبرخورد بر پایھ

 تنظیم شده کھ ھم نیازھای عمومی و ھم احتیاجات فردی را ًاجتماعا
آنتی دورینگ  («. شودگزین ھرج و مرج تولید می جای،برآورده کند

)٢٧٢.ص ــ چاپ فارسی ــ

:دھد ادامھ می٢٧٥وی در ص 

 را محاط کرده و بر آنھا ھامحیطی کھ شرایط زندگی انسان» 
برای اولین  کھ اکنون ھاکرد در تسلط و کنترل انسانی میئحکمروا

... آید در می،کنندی میئ بر طبیعت حکمفرماً و واقعابار آگاھانھ
شان کھ تا کنون بر آنھا بیگانھ بود و قوانین مربوط بھ فعالیت اجتماعی

ھ  اکنون ب،گرفتبھ عنوان قوانین طبیعی حاکم در برابر آنھا قرار می
یلطھُتحت سکار برده شده و ھ  ب،شناخت کامل با ،ھا انسانیوسیلھ
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، با آگاھی کاملاھانسانتازه در این لحظھ است کھ ..... یدآمی آنھا در
 تازه از این لحظھ است کھ علل اجتماعی کھ .سازندتاریخ خود را می

ھ  نیز ب را دلخواه آنھاھایمعلول... ندا آنھا بھ حرکت درآمدهیوسیلھھ ب
) آرزوــتکیھ ھمھ جا از ماست (« ..دھنددست می
 رسالت تاریخی پرولتاریای ،اجرای عمل آزاد کردن جھان» 

یب شناخت ماھیت ت بردن بھ شرایط تاریخی و بدین ترپی. مدرن است
 کھ امروز تحت ستم بوده و رسالت ایآگاه نمودن طبقھعمل مزبور و 

 بیان ی وظیفھ، نسبت بھ شرایط و طبیعت عملش،این عمل را دارد
 « .می استل سوسیالیسم عیتئوریک جنبش پرولتری یعنی وظیفھ

 ینصر آگاه برای ساختمان جامعھمارکس و انگلس بارھا و بارھا بھ نقش ع
ند کھ بدون کشف واقعیات اجتماعی از طریق عنصر انوین اشاره کرده و نوشتھ

 امکان نیل بھ کمونیسم مقدور ،آگاه و ھدایت سازمان نوین تولید از جانب آنھا
 تولید یگاھانھآ سوسیالیستی از جملھ از طریق ھمین ھدایت یجامعھ. نیست

 عظیم تشکیالتی کھ بھ یوظیفھ. شوداری جدا میدایھ سرمیاجتماعی از جامعھ
 پس از کسب قدرت سیاسی است تا کار سازمان  کارگری حزب طبقھیعھده

 از ً بھ جز با تکیھ بر عنصر آگاھی مقدور نیست و دقیقا،نوین تولید را ھدایت کند
 یھمین جھت است کھ خطر بروز انحراف در این مرکز اعصاب جامعھ

 بھ ءیت بدن سوسیالیسم را ضربھ پذیر ساختھ و امکان ابتالسوسیالیستی مصون
وقتی نقش عنصر آگاه یعنی دولت پرولتری . آوردامراض گوناگون را فراھم می

و حزب کمونیست بھ ھیچ گرفتھ شود و عامل مھم آگاھی در خدمت تخریب 
 .ماند آنگاه از سوسیالیسم چیزی باقی نمی،دست آوردھای سوسیالیسم قرار گیرد

 ،ھا کائوتسکیست،ھا منشویک،ھادر اینجاست کھ راه ما با راه اکونومیست
اری و از طریق رشد تدریجی دھواداران فراروئی سوسیالیسم از سرمایھ

یکی انحراف . شود جدا می"اقتصادیون"ن انیروھای مولده و از ھوادار
 ه در در انحراف عنصر آگاه کھ نقش تعیین کنندً و نھ تماماًشوروی را اساسا

 عقب یدنبال درجھھ کند و دیگری بساختمان سوسیالیسم دارد جستجو می
اندازد چرتکھ می  اقتصادیگردد و در عرصھماندگی رشد نیروھای مولده می

برو  رشد تکامل رشد نیروھای مولده را برای عبور بییکھ بھترین درجھ
.برگرد بھ سوسیالیسم تعیین کند
 رود ودارد و با آرمان انقالب بھ پیش میگاه نظر آیکی بھ حزب و عنصر 

اری اقتصاد د رشد اقتصادی و تقویت عنصر سرمایھیدیگری در تحلیل درجھ
 بی حزبی را ، خالصھ کرده"کراتیسموبور" نقش حزب را بھ مظھر ،غرق شده

 طبقاتی ندارد و بھ ی برای مبارزهای انگیزه،تبلیغ نموده و با نفی عملی انقالب
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شود تا توجیھ تئوریک برای شاش فکری در جنبش بدل میمظھر ایجاد اغت
 سیاسی بھ خیل ھایامروز این ورشکستھ. ورشکستگی سیاسی خود پیدا کند

ند کھ چیزی جز لیبرالیسم بورژوازی از دھانشان خارج ابزرگی بدل شده
از این ......  رشد نیروھای مولده و ، نفی حزب و حزبیتھایتئوری. شودنمی
 ، چون آزادی" مطلق بشریھایارزش"گران موعظھا بھ آنھ. نداقبیل

 اجتماعی ی مبارزهھای پدیدهیند کھ ھمھابدل شده.....  پلورالیسم و ،دموکراسی
را از مضمون طبقاتی و واقعی اجتماعی جدا کرده و برای عفریت امپریالیسم 

 عذر ند برای یافتنااینان کھ بھ انقالب پشت کرده. کنند لذید تھیھ میھایخوراک
 بھ سر ھم ــ وجدانی اگر داشتھ باشند ــموجھ بھ خاطر تسکین وجدان معذب خود 

 را کھ برای خود ای ضد طبقاتی مشغولند تا محیط مادی زندگیھایبندی تئوری
.ند توجیھ کنند و حداقل نزد خود شرمسار نباشندافراھم کرده

ا در نظر  رای خود در واقع جامعھیطور بیاندیشد در مخیلھ کسی کھ این
 از تکامل و تمرکز ایدرجھھ دارد کھ سطح تکامل نیروھای مولده در آن ب

 این درجھ "ارید سرمایھیامپریالیسم آخرین مرحلھ"ی از ئرسیده کھ لنین در جا
̶ ϣ�Ϧηϭέ�ϝΎ՝ϣ�Ϧϳ�ΎΑ�έ�ΰ̯ ήϤΗ�ί با تغییر یک مدیر بانک کھ ًسازد کھ صرفا 

 خود یامعھ را در تحت اراده جیس ھرمی قرار گرفتھ کھ حسابرسی ھمھأدر ر
 تمرکز در این یدرجھ. توان کل ماھیت نظام بانکی را عوض نمود می،دارد

طور ضربتی و پس از کسب ھ  ب،فرمانیک صدور جامعھ مبنائی است کھ با
گرداند و آنجا کھ قدرت سیاسی امکان یک تحول اقتصادی فوری را ممکن می

تئوری "تواند جز  نمی،چسبد میآقای حکمت بھ این مالک قضاوت دو دستی
 بی درد سری بھ ایشان عرضھ "انقالب سوسیالیستی" کھ "رشد نیروھای مولده

 "انقالب  سوسیالیستی" تصور دیگری در مغز خود داشتھ باشد و این ،کندمی
 فقط در معدودی از کشورھا کھ از انگشتان یک دست ھم کمتر است ًمسلما

غالم قای حکمت فقط در شکل با تئوری آقای تئوری آ. تواند عملی گرددمی
. کشاورز استغالم کشاورز فرق دارد لیکن در مضمون تکرار سخنان آقای 

وی توجھ ندارد کھ این دوران کم و بیش طوالنی تحقق مناسبات  اقتصادی در 
سرزمینی کھ تاریخ تا کنون در آن ره نپیموده است ھمراه با دوران پر فراز و 

 پرولتاریاست و سرنوشت این دگرگونی عمیق اجتماعی نشیب دیکتاتوری
 طبقاتی در جامعھ سوسیالیستی یمبارزهسرنوشت  ، انسانھاسرنوشت میلیون

.  یک مجھولی نداردی یک معادلھیاست و قرابتی با حل ساده
:وردآآقای حکمت در توضیح بیشتر این نظریھ خود می

�©ϥ�̵ ΎϫΪϣΎϴ̡�ϭ�Ϫϴγϭέ�ΏϼϘϧ�՛ΤΑ�ϦϳήΑΎϨΑ̶ ϣ� تواند و باید
حول این مسئلھ متمرکز شود کھ چگونھ و تحت چھ شرایطی تصرف 
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 کارگر بھ تحول و زیر و رو شدن بنیاد یقدرت سیاسی توسط طبقھ
قدرت چھ شد کھ تصرف . منجر نشداری در این کشور دسرمایھ

سیاسی بھ تحول مناسبات اقتصادی و برقراری مالکیت اشتراکی بر 
)٨ص  («. نشدوسائل تولید منجر 

 تولید دارد کھ وسائلآقای حکمت درک معینی از مالکیت اشتراکی بر 
مکمل درک ایشان از ھمان تحقق فوری مناسبات اقتصادی است و این درک 

 با آنچھ مارکس و ًخواند و نھ اساسا نھ با روح انقالبی مارکسیسم میًطبیعتا
و بارھا و بھ نحو خستھ وقتی آقای حکمت بارھا . نداانگلس بدان نظر داشتھ

 در صفحات " برنامھ ریزی اقتصادییشیوه" ،"مالکیت دولتی" از ایکننده
:وردآ می١٥ در ص ΪϳϮ̳ˬϼ՝ϣ�ًمتعدد می

 اصلی سوسیالیسم کھ در ذھنیت سوسیال دموکراسی ھایلفھؤم" »
 لغو ، غالب است،طور اعمھ درون سوسیال دموکراسی ب  و در،روس

رشد وتولید  تمرکز،ریزی اقتصادیھ برنام،خصوصیمالکیت 
 «.نیروھای مولده است

:١٨ .و درص

اری جای خود را بھ اصالح آن د دگرگونی انقالبی نظام سرمایھ»
از طریق گسترش مالکیت دولتی و برنامھ ریزی برای انباشت سرمایھ 

« . و تقسیم کار داد

.کنداین تفکر را بھ خوبی عرضھ می
 روشن انگلس و پراتیک روشن انقالب ھایفرمولنویسنده در مقابل 

 اقتصادی فقط یک ترجیح بند دارد و آن یسوسیالیستی در شوروی در عرصھ
:اینکھ

�©ϭ�ϦϴϟΎΘγ�ϥΎϳήΟ�̵ΩΎμ Θϗ�ϦϴϴΒΗ�ϝΎ՝ϣ�̵ήΑ�̶Θϗϭ��ήϫ�̶ ̰ δΗήΗ
 یعنی دیدگاھی کھ ،اری در نظر بگیریمددو را از سوسیالیسم و سرمایھ

یت دولتی بر وسائل تولید را کمابیش بھ اری دولتی و مالکدسرمایھ
جلد سوم ص  ( «...فھمدمعنای مالکیت سوسیالیستی و اشتراکی می

٢٦ (
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:و یا

اری فرض د اساس و بنیاد سرمایھ،رقابت و آنارشی تولید» 
رقابت وجود اری را بر اساس دتمام جریاناتی کھ سرمایھ. شودمی

 «. دھندلتی تنزل می سوسیالیسم را بھ مالکیت دو،کننددرک می
)٢٨ھمانجا (

:و یا

 ی تقلیل خود ایده،لملل دومادر تفکر بیندیگر  نادرست یرگھ» 
 بھ مالکیت و اقتصاد ، مالکیت اشتراکی و لغو کارمزدی،سوسیالیسم
)٢٨ھمانجا ص  («.دولتی است

شود کھ میچنین چنانچھ نکات مورد نظر نویسنده را استخراج کنیم 
 وسائل نظر وی الغاء کار مزدوری و لغو مالکیت خصوصی بر سوسیالیسم از

نویسنده ھیچ توضیح دیگری کھ الغاء کار . تولید و اشتراکی کردن آن است
 ھا و شیوهوسائلمزدوری در عمل چگونھ است و دولت پرولتری با چھ ابزار و 

 برای وی صرف استعمال کلمات. گوید نمی؛را بگیرد و مناسباتی باید جلوی آن
 تولید وسائلگوید باید مالکیت خصوصی بر نویسنده می. کندکفایت میمطنطن 

پذیرد؟ این حکم چگونھ انجام می. لغو شود و جایش را مالکیت اشتراکی بگیرد
مالکیت خصوصی بر لغو توان شکال مشخص آن چیست؟ چھ موقعی میَا

ت بی جواب السؤا این ی تولید را مساوی مالکیت اشتراکی قرار داد؟ ھمھوسائل
 مالکیت ،کھ مالکیت دولتی داند و آن ایننویسنده تنھا یک چیز را می. ماندمی

اشتراکی نیست و اقتصاد برنامھ ریزی شده و متناسب طبق نقشھ کھ با رھبری 
 عاقلی یھر خواننده. پذیرد بھ سوسیالیسم ربطی نداردمتمرکز صورت می

 نویسنده کھ سرانجام با نفی آنفھمد کھ محتوای اطالعاتی این اظھارات می
Ύϫΰϴ̩ϥ�ΕΎΒ՜�ϪΑ�Ζδϴϧ�Ϫ̯�̶�Ύϫΰϴ̶̩ Ϥϧ�Ζδϫ�Ϫ̯�̶برابر صفر ،پردازد 
.است

پردازیم ھ  ب"کار مزدی"قول حکمت ھ ھمین مسئلھ کار مزدوری و ببھ حال 
 "حزب کمونیست" ھایشوروی چگونھ رفتار شد و خیالبافی و ببینیم کھ در

تصوری فاقد ً  فاقد دورنمای اقتصادی و اساساھاببینیم اگر بلشویک. چگونھ است
 سال ٧٠ آیا آقای حکمت و یارانش پس از ،در مورد ساختمان سوسیالیسم بودند

 ،بانجام انقالب اکتبر و تجارت غنی ساختمان سوسیالیسم و جمعبندی این تجار
 ،ھا دارای دید روشنی در این زمینھً واقعا، غنی دیکتاتوری پرولتاریابتجار
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 در ، در مورد کار مزدوری،)بخوانید اشتراکی( مالکیت دولتی یند مسئلھمان
 در مورد چگونگی ساختمان سوسیالیسم پس از ،مندبرنامھ ریزی اقتصادی نقشھ

 کشورھای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی یتجارب شوروی و چین و کلیھ
.دی ندارندکنند نیز اعتقاھستند؟ و یا بھ آنچھ کھ خود موعظھ می..... و 

کھ پرولتاریا  اری را پس از ایندتوان ھمان مقوالت اقتصادی سرمایھنمی
توسط حزبش حاکمیت سیاسی را در دست گرفت و دولت را از آن خود نمود و 

را در اختیار حکومت   تولید پایان داد و آنوسائلبھ مالکیت بورژوائی بر 
 در جامعھ ،ار دادی و از این طریق در خدمت عموم مردم قرئپرولتاریا

ϢϴϫΎϔϣ�̵ήΑ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγˬΎϫΪϧϭέ�ˬΑ�̶Ϩϴόϣ�ΕΎΒγΎϨϣ��ϪΩήΑ�έΎ̯���ϪΑ�ϝΎ՝ϣ�ϥϮϨϋ�ϪΑ
اری نظر افکنیم و دالزم و اضافی در دوران سرمایھکار مفاھیمی نظیر زمان 

.درک خود را از کار مزدوری یا کار مزدی روشن کنیم
کھ بتواند   برای آن،این حقیقت ھمھ دانستھ است کھ کارگر برای بقاء خود

 بقاء نسل خود تا یچنین برای ادامھ توان کارش را حفظ و نگھداری کند و ھم
 ییش را در زمینھھا باید نیازمندی، بر سر کار حاضر شودًبتواند متوالیا

این رفع نیازمندی یعنی انرژی . خوراک و پوشاک و مسکن بر طرف نماید
ΪϳΎϤϧ�ΐ δ̯ �ΩΪΠϣ�έ�έΎ̯�ή՜�έΩ�ϩΪη�ϑ ήμ ϣ���ϩΪη�ϑ ήμ ϣ�̵ ̫ ήϧ�ΩΪΠϣ�ΐ δ̯

بھ این ترتیب تولید و تجدید امکان . ھیچ چیز جز تجدید نیروی کار او نیست
 کارگران مساوی با ارزش یکھ ارزش نیروی کار کاال شده نتیجھ این. ابدیمی

کارگر .  نیاز دارندانشمخارجی است کھ آنھا برای امرار معاش خود و خانواده
کار پردازد و ھ ار خود محتاج است کھ زمان معینی ببرای کسب ارزش نیروی ک

 الزم برای ،این مدت را زمان کار الزم. مصرف برساندھ نیروی کار خود را ب
ما در این بخش از مخارجی . نامندش میا بقاء کارگر و خانوادهیحیات و ادامھ

 معین فرھنگی و سطوح مختلف شرایط زندگی ھایکھ برای رفع نیازمندی
مین أاگر کارگری برای ت. گذریمدر کشورھای مختلف وجود دارد میکارگران 

 این چھار ساعت را زمان کار ، باشدھمخارج زندگی بھ چھار ساعت نیاز داشت
 نیروی ،ار کھ در بازار آزادد چنین است کھ سرمایھًلیکن عمال. دانندالزم می

 ساعت بھ مصرف ٤را در عرض مدتی بیش از  کار را خریده است آن
 نیروی کار کارگر این خصوصیت ویژه را دارد کھ صرفنظر از این. رساندمی

 ساعت اول زمان کار الزم، مقدار نیروی کار خود را تأمین ٤کھ در طی 
 ١٢ ، ساعت٨ یعنی ، ساعت٤ساعات کار اضافی بیش از کند، در طی می

 کار فریند کھ بیش از ارزش نیرویآ کاالئی می،ساعت یا بیشتر با مصرف خود
مصرف آن در  ی یافتھ کھ بائار در بازار کاالدیعنی سرمایھوی صاحب ارزشند

 ارزشی بیش از ارزشی کھ برای بقاء آن الزم ،طی زمان الزم و زمان اضافی
. وردآدست میھ است ب
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:گوید می"سرمایھ" ١٨١مارکس در ص 

کھ صاحب پول ما بتواند از استعمال یا مصرف  برای این» 
......  باید چنان بخت با وی یار گردد کھ، ارزش بیرون بکشد،یئکاال

ی با این ویژگی بھ چنگ آورد کھ ارزش مصرفش خود ئدر بازار کاال
 ی خود بھ نحوی کھ استفاده از آن کاال بھ خود، ارزش باشدیسرچشمھ

در واقع صاحب پول ما . باشدارزش آفرین رو  تجسم کار و از این
کند و آن عبارت از توان در بازار پیدا میی با ویژگی مذکور ئکاال

« . کار یا نیروی کار است

 چنین ،ار با پرداخت ارزش نیروی کار در روزدین ترتیب سرمایھدب
نماید کھ تمام محصول نیروی کار را در اختیار گرفتھ و بھای آنان را می

بھ این ترتیب بر ارزشی کھ مصرف نیروی کار در طی روز . پرداختھ است
دھد و در را مساوی دستمزد روزانھ قرار می  آن،فریند سرپوش گذاردهآیم

عمل ارزش اضافھ را کھ محصول کار مجانی کارگر است بھ تصاحب خود در 
.وردآمی

:وردآ می"سرمایھ" ٢٤٩مارکس در ص 

ھر کجا بخشی از . سرمایھ اضافھ کار را اختراع نکرده است» 
کھ   کارگر اعم از این،ر دست داردجامعھ انحصار وسائل تولید را د

مین زندگی أآزاد باشد یا نباشد مجبور است بھ زمان کاری کھ برای ت
 مقدار کار اضافی ضمیمھ کند تا موجبات زندگی ،خویش نیاز دارد

 «.مالک وسائل تولید را فراھم نماید

کھ این کار اضافی شکل ارزش اضافھ بھ خود بگیرد باید  اما برای این
ς ϳήηΑ�̶ΨϳέΎΗ�ήψϧ�ί ��ϪΪϳ�ΩϮΟϭ��ϼ՝ϣ�έ�̶ϓΎο �έΎ̯�Ϧϴόϣ�Ϟ̰ η�Ϧϳً از شکل 

بیگاری در زمین ارباب کھ کار اضافی را در عین حال از نظر مکانی نیز جدا 
این شرط اساسی پیدایش .  آشکار دارد متمایز سازدیکند و چھرهمی

پذیرد یاری یعنی شرطی کھ در طی آن تبدیل پول بھ سرمایھ انجام مدسرمایھ
  کھ ازکارگر آزادی را بیابد ،بازار کاالعبارت از آن است کھ صاحب پول در 

 آزاد باشد تا بتواند نیروی کار خود را بھ ھرکس ً شخصاًاوال. دو جنبھ آزاد است
Α�ΖγϮΧ�ζ ϟΩ�ϪΎϴϧΎ՜�ϭ�ΪϧΎγέ�ε ϭήϓً تولید بوده و ناچار باشد نیروی وسائل فاقد 

Ύμ Θϗ�έΎΒΟ�ή՜�έΩ�έ�ΩϮΧ�έΎ̯�Ϧϴ̰ϟΎϣ�ϪΑ�̵ΩϞΎγϭΑ�ΪϴϟϮΗ��ϪΪϧΎγέ�ε ϭήϓ�
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شمارد کھ تفاوت کار می  شرایط را بر"آنتی دورینگ"انگلس در کتاب 
:دھداری و ماقبل آن توضیح میداضافی را در دوران سرمایھ

مین زندگی أپس اضافھ کار یعنی کار بیش از زمان الزم برای ت» 
ر و بھ یک کالم  غییوسیلھھ  و تصاحب این اضافھ کار ب،کارگر

έΎ̯�έΎϤ՝Θγ˭ϪϴϠ̯�έΩ�̵�̵ΎϫΩΎπ Η�έΎ̩Ω�Ϫ̯�ϥϮϨ̯�ΎΗ�̶ϋΎϤΘΟ�ϝΎ̰η�
ند مشترک است ولی تازه زمانی کھ این اضافھ کار شکل اطبقاتی بوده

 کارگر ،کھ صاحب ابزار تولید  زمانی،گیرداضافھ ارزش بھ خود می
 ــ  اجتماعی و آزاد از مالکیت شخصیھایبندی آزاد از پایــآزاد را 
ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ̵̶ ϣ�ΩϮΧ�ήΑήΑ�έΩ�έΎϤ՝Θγ�ωϮο Ϯϣابد و او را بھ منظور ی�

̶کاالتولید  ϣ�έΎϤ՝Θγتازه در این زمان است کھ بھ زعم مارکس ،کند� 
گیرد و این امر در  سرمایھ بھ خود مییابزار تولید خصلت ویژه

مقیاس وسیع تازه در اواخر قرن پانزدھم و اوائل قرن شانزدھم رخ 
) چاپ فارسی٢٠٣ص («  .دھدمی

 ھر اضافھ کاری بھ مفھوم اضافھ ارزش و ،پس بنابراین اظھار نظر
ϪϘΒρ�έΎϤ՝Θγ̵Ζδϴϧ�ή̳ έΎ̯���ϪϘΒρ�έΎϤ՝Θγ�ί ̵̶ ϣ�̶ϧΎϣί �ή̳ έΎ̯� توان صحبت

:کرد کھ با توجھ بھ وجود مناسبات سرمایھ در تولید

 کارگر صورت یدست غیر و نھ خود طبقھھ تصاحب اضافھ کار ب -١
.ردپذی

 کارگر از طریق ی طبقاتی قدرتی بھ جز قدرت طبقھیدر جامعھ -٢
. بر مسند حکومت باشد،حزبش

 کارگر باشد کھ از طریق قدرت ی تولید کسی بھ جز طبقھوسائل صاحب -٣
.کند تولید را بھ مالکیت ھمگانی بدل میوسائلدولتی 

اکمیت دولت کھ انقالب سوسیالیستی بھ نتیجھ رسیده است و حای در جامعھ
رسد  مضحک بھ نظر می، کارگر برقرار شدهیپرولتری از طریق حزب طبقھ

این یک . اری بھ جنگ سوسیالیسم رفتدکھ با ھمان مقوالت اقتصاد سرمایھ
در . دھدخورد کھ پول میقدر آش می اصل سوسیالیستی است کھ ھر کس ھمان

انچھ کار نکند مزدی  کارگر باید کار کند و چنی سوسیالیستی نیز طبقھیجامعھ
 کارگر نھ تنھا باید کار کند بلکھ باید برای استقرار یطبقھ. شودنصیبش نمی

حزب کمونیست باید . حکومت خود بھ کار مضاعف و خستگی ناپذیر دست زند
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 ، با بسیج و سازماندھی وی، کارگری انقالبی طبقھیبکوشد تا با تکیھ بر روحیھ
 ی کارگر در خدمت منافع خود طبقھیمحصول کار طبقھاین کھ با توضیح 
 میدان کار داوطلبانھ را بگشاید و بھ بھره وری کار و افزایش تولید ،کارگر است
 کارگر بھ امرار یروشن است کھ در دوران سوسیالیسم نیز طبقھ. کمک رساند

 خوراک ، مسکن، خود را از نظر پوشاکھایباید نیازمندی معاش احتیاج دارد و
در کنار .  عملی نیست"کار الزم" کند و این جز از طریق و فرھنگ بر طرف

پردازد تا از طریق آن دولت پرولتری  می"کار اضافی" کارگر بھ یآن طبقھ
کل بتواند  کسب در آمد ملی از این طریق را بھ مصرف ارتقاء مادی و معنوی 

 می ول تحقیقات ع،و بھبود امر تولیدتوسعھ  یاین درآمد در زمینھ.  برساندجامعھ
 تولید ماشین آالت و وسائل تولید جدید بھ جای وسائل ،رشد نیروھای فنی مولد

 در امور ، توسعھ و تعمیق امر فرھنگ و بھداشتی در زمینھ،تولید فرسوده
 ی کشور و حفظ و استحکام جامعھی اموری کھ برای ادارهینظامی و کلیھ

بیش از آن تولید کند  کارگر باید یطبقھ.  الزم است،سوسیالیستی ضرورت دارد
غیر . کند وی کفایت میی برای حفظ زندگی و امرار معاش روزانھًکھ صرفا

این تفکر ما را با نوعی سوسیالیسم خرده بورژوائی مساوات طلب روبرو 
سطح گذار بھ کمونیسم را نھ بر اساس   سوسیالیستی ویسازد کھ بنای جامعھمی

Ϣϴψϋ�Εϭή՜�ϭ�ϩΪϟϮϣ�̵ Ύϫϭήϴϧ�ϞϣΎ̰Η�̶ ϟΎϋ�ήϘϓ�Ϫ̰ ϠΑ�ϪΘϓή̳ �ήψϧ�έΩ�̶ ϋΎϤΘΟ�
 را در سوسیالیسم "کار اضافی"کند و وجود عمومی را بھ تساوی تقسیم می

̶ ϣ�έήϗ�̵ έϭΩΰϣ�έΎ̯�ϡΎψϧ�ϭ�έΎϤ՝Θγ�ΩϮΟϭ�ΎΑ�̵ ϭΎδϣگردد دھد و مدعی می
کھ گویا در اتحاد جماھیر شوروی پس از انقالب اکتبر نظام کار مزدوری از بین 

.نرفتھ است
̯ �έ�Ϫ̪ ϧϪϘΒρ�Ϫ̵ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ή̳ έΎ̯��̵�̶ ϓΎο �έΎ̯�̶ ϣ�ϡΎΠϧکار ًدھد اساسا 

ی جامعھ و در ئو شکوفاتکامل کار برای کل این شود زیرا اضافی محسوب نمی
 آمده و از آنجا کھ بھ تملک  بھ حسابکار الزمزحمتکشان جامعھ  یخدمت ھمھ

̶ Ϥϧ�έΩ�ϥή̳ έΎϤ՝ΘγΖϠμ Χ�ΪϳΖϠμ Χ�ΎΑ�ϥ�ϪϘΒρ�έΎϤ՝Θγ�̵Ύ̯�ή̳ έΎ̯�ϼϣً

ست کھ در این زمینھ بھ ارزیابی از ماھیت حزب  اکافی. متفاوت است
 کمونیستی پرداخت تا ی مرکز سلسلھ اعصاب جامعھی بھ منزلھ،کمونیست

.توانست تفاوت ماھوی دو نوع کار را تشخیص داد
باره بارھا سخن گفتھ  مارکس با این تفکر السالیستی مبارزه کرده و در این

کھ   اینی السال را دربارهی ایده" گوتایانتقاد از برنامھ"مارکس در . است
محصول کامل " یا "بی کم و کاست"کارگران در شرایط سوسیالیسم از محصول 

دھد کھ مارکس نشان می. کند رد میً مفصال؛ خود برخوردار خواھند بود"کار
  جامعھ باید مقداری بھ عنوان ذخیره و مقدارییاز مجموع کار اجتماعی ھمھ

 و غیره و سپس از مواد "فرسوده" ھای تولید و جبران ماشینیبرای توسعھ



١٤١

 ،ھا بیمارستان، مدارس، کشوردارییمورد مصرف ھم مقداری برای ھزینھ
مارکس بھ جای عبارت مبھم و . نگاھداری سالخوردگان و غیره کنار گذاشت

شریح با بیانی روشن ت) "آن کارگر  ازــمحصول کامل کار "(نامفھوم السال 
 سوسیالیستی چگونھ مجبور خواھد بود امور اقتصادی خود یکند کھ جامعھمی

 ایشرایط زندگی جامعھمشخص با تجزیھ و تحلیل مارکس . را اداره نماید
:گویدباره می اری وجود نخواھد داشت و در ایندپردازد کھ در آن سرمایھمی

ما با سر و کار )  حزب کارگریام بررسی برنامھھنگ(اینجا » 
تکامل  کمونیستی نیست کھ بر مبنای خاص خود یچنان جامعھ آن

یست کھ تازه از درون ھمان اچنان جامعھ  بلکھ با آنیافتھ باشد
 و لذا از ھر لحاظ اعم از اقتصادی آیدمیبرون اری د سرمایھیجامعھ

 را کھ از بطن ای کھنھیو اخالقی و فکری ھنوز مھر و نشان جامعھ
 « . با خود داردآن برون آمده است

اری پا بھ د کمونیستی را کھ تازه از بطن سرمایھیمارکس ھمین جامعھ
 کھنھ را از ھر لحاظ با خود دارد ی وجود نھاده و مھر و نشان جامعھیعرصھ

.نامد کمونیستی میی فاز یا فاز پائینی جامعھ"نخستین"

اکنون دیگر وسائل تولید از تملک خصوصی افراد جداگانھ » 
ھر یک از .  وسائل تولید متعلق بھ تمام جامعھ است،رج شده استخا

دھد  الزم را انجام میًاعضا جامعھ کھ سھم معینی از کار اجتماعا
کھ فالن مقدار  دارد مبنی بر این از جامعھ دریافت میایگواھی نامھ

کار انجام داده است و طبق این گواھی نامھ از انبارھای اجتماعی مواد 
. دارد مقداری محصول متناسب با کارش دریافت می،مورد مصرف

ϩήϤ՜�ί �έΪϘϣ�ϥ�ϊ ο ϭ�ί �β ̡ �ϦϳήΑΎϨΑ̵ϩήϴΧΫ�̵ ήΑ�Ϫ̯�έΎ̯��̵
 ھر کارگر از جامعھ ھمان مقداری را ،شوداجتماع کنار گذاشتھ می

 چاپ ــدولت و انقالب ( « .دارد کھ بھ جامعھ داده استدریافت می
)٥٥٠ ــ ٥٤٩فارسی در یک جلد صفحات 

 کمتر با طرق عملی استقرار ، جویای آقای حکمت خوانندهیدر کل مقالھ
کند کھ شود و ھر چھ بیشتر جستجو میسوسیالیسم آقای حکمت روبرو می

 تا لباس ، کلماتًطبیعتا. ابدی نمیایمنظور ایشان از لغو کار مزدی چیست کلمھ
 ی باقیئپر مدعاند و در حد ادعا و حتی اد فاقد ارزش عملینخود نپوشعمل بھ 

حق بود کھ آقای منصور حکمت توضیح دھند لغو کار مزدی مشروط . ندامانده



١٤٢

بھ چھ اوضاع و احوال و شرایط خاص است وگرنھ گفتار آقای حکمت چھ 
 مدعی شود کھ گویا در شوروی کار مزدی لغو نشده ًاعتباری دارد اگر صرفا

:  خالصھ شده استاستدالل محکم آقای حکمت فقط در ھمین دو کلمھ. است
شوروی مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید حاکم  من مدعی ھستم کھ در"

 ھاین ترتیب دست آورد سالدب  و".نبوده و کار مزدی لغو نشده است
ی ئسادگی خوردن یک چای قند پھلو و یک پرمدعاھ استقرارسوسیالیسم ب

نی  سخن آقای حکمت معلوم نیست با چھ کسا. رودروشنفکرانھ بر باد می
شوند کھ ادعاھای ایشان  توجھ دارد کھ بسیاری نیز پیدا میًگوید و آیا اساسامی

: مزدوریرا منتقدانھ بررسی کنند؟ باز گردیم بھ ھمین کار
کار مزدوری بھ این معناست کھ نیروی کار بھ کاال بدل شده و در بازار 

 یکی صاحب ،داین خرید و فروش دو طرف دار. شودآزادانھ خرید و فروش می
 تولید و دیگری نیروی کار آزاد شده در بازار کھ فاقد وسائلو مالک خصوصی 

تواند نیروی کار خود را بھ صاحب  تولیدی است و تنھا مییھر گونھ وسیلھ
آیا در اتحاد جماھیر شوروی پس از انقالب اکتبر با چنین حالتی . کار بفروشد
 را از وسائل تولید بوده و این سائلو کارگر فاقد ییم؟ آیا طبقھاروبرو بوده

 کارگر نبوده ی دولتی کھ چیزی جز حاکمیت خود طبقھیطریق قدرت حاکمھ
ند ا حق داشتھھااست بھ مالکیت خود در نیاورده است؟ آیا صاحبان کارخانھ

 رھا ھا خود بیرون کنند و ارتش بیکاران را در خیابانیکارگران را از کارخانھ
 این کارگران را با زور گلولھ ھای اعتراض و خواست،تنمایند و دولت در قدر

کرده است؟ دفاع میھاپاسخ گفتھ و از صاحبان کارخانھ
کند و تحلیل خود  در کدام جامعھ زندگی می"حزب کمونیست"معلوم نیست 

پذیرد کھ شرط  می"حزب کمونیست"اگر . نویسدجامعھ میکدام را در مورد 
ϐϟ�ϪϠϤΟί �ϢδϴϟΎϴγϮγ�έήϘΘγ�έΩ�Ϫ̯�ΪϨ̯�ΖΑΎ՜�ΪϳΎΑ�β ̡ �Ζγ�̵ έϭΩΰϣ�έΎ̯�Ϯ

شده و صورت آزاد در بازار کار خرید و فروش میھ شوروی نیروی کار ب
حزب "لیکن .  تولید بوده استوسائلخصوصی  تولید در اختیار صاحبان وسائل

ΖδϴϧϮϤ̯�Ϧϳ�Ύϳ�ϭ�ΪϨ̯�ΖΑΎ՜�έ�ΐ ϴΠϋ�ϡΎϬΗ�Ϧϳ�ϭ�̱ έΰΑ�ύϭέΩ�Ϧϳ�Ζδϴϧ�έΩΎϗ��
 کارگر در شوروی بیش از ی بر این عقیده است کھ طبقھ"حزب کمونیست"کھ 

 ، الزم استشمین امرار و معاشأزمان الزم کار کرده و اضافھ بر آنچھ برای ت
رسیده کرده و کار اضافی وی بھ مصرف صاحبان سیم و زر میتالش می

ϥ�β ̡ �ˮΖγ�ϪϳΎϣήγ�̵ ΩΎμ Θϗ�ΕϻϮϘϣ�ϭ�ϢϴϫΎϔϣ�Ϫ̯�ΪϨ̯�ΖΑΎ՜�ΪϳΎΑ�ϩΎ̳Ϊ�έ�̵ έ
 یتوان بر جامعھیس از کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا محتی پ

 در سوسیالیسم را کار مزدوری و "کار اضافی"سوسیالیستی تطبیق داد و 
ϪϘΒρ�έΎϤ՝Θγ̵ΩΩ�ϩϮϠΟ�ή̳ έΎ̯��
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 ، در ایران بھ قدرت رسد"حزب کمونیست" ناکرده "خدای"فرض کنیم کھ 
حزب "دارد؟ اگر الگوی ی برای لغو کار مزدوری و مالکیت اشتراکی ئچھ الگو

 اتحاد جماھیر شؤروی سوسیالیستی ی ھمان الگوی آزموده شده"ستیکمون
ری را تحقق بخشد وخواھد لغو کار مزد با چھ اقداماتی میــ کھ نیست ــ . نیست

و مالکیت اجتماعی را برقرار کند تا حداقل اعضایش تصور روشنی از آنچھ 
 با این ادعا ً مسلما"حزب کمونیست" .گوید داشتھ باشند می"حزب کمونیست"

 این نکات را مورد توجھ قرار ندادند و یا کارشان در این زمینھ ھاکھ بلشویک
تواند  کسی را نمی؛دھیم اما ما این نکات را مورد توجھ قرار می،اشتباه بود

فریب دھد چون لغو کار مزدوری باید شکل مشخص خود را در جامعھ بازتاب 
 است کھ "حزب کمونیست" ی و این وظیفھ، تحقق آن سخن گفتکند کھ بشود از

حزب ". توان از تحقق لغو کار مزدوری سخن گفتبگوید چھ موقع می
 باید بداند کھ شکل ًداند این امر در شوروی تحقق نیافتھ حتما کھ می"کمونیست

سراب " را بھ دنبال ھاتحقق صحیح و عملی آن چھ بوده است تا کمونیست
.رستاده باشد نف"مجددی

 نھ تنھا درک روشنی "حزب کمونیست"ما در این بخش توضیح دادیم کھ 
 نھ تنھا تحول عمیق مناسبات اجتماعی را در ، اساسی انقالب نداردیاز مسئلھ

 دید روشن و دورنمای آشکاری از ًخارج از زمان و مکان مجرد دیده و عمال
باشد یز بسیار انحرافی می نظرگاھش در مورد کار مزدوری ن،سوسیالیسم ندارد

کند ط مادی قابل تحقق کھ کار مزدوری را لغو میایشرآن گوید کھ  نمیًو اساسا
. ؟ چیست،شودو اشکال آن مالکیت و روابطی کھ مانع استفاده از کار غیر می

!کوھی از ادعا و خیالبافی و دوری از واقعیت
 ،یئ مطلق گرا،یسم متافیز،ی انتزاعیئی از پوچ گرائوری در دریاغوطھ

 بی سر و تھ برای ھایدوری از ماتریالیسم دیالکتیک و توسل بھ تئوری بافی
! سر در گمی خود و تصور نیل بھ ساحل نجاتءارضا

کھ آقای حکمت این دانش عظیم تئوریک و اطالعات شگرف تاریخی  این
Α�ϪϟΎγέ�ϡΪ̯ �ί �έ�ϪϦϴϨϟ�έΎ՜�έΩ�Ϫϧ�ϥϮ̩ �Ζδϴϧ�ϡϮϠόϣ�Ύϣ�ήΑ�ϩΩέϭ�ΖγΩ�έΩ�Ϫϧ�ϭ�

ϢϴΘδϴϧ�ϭήΑϭέ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ί �̶ϔϳήόΗ�ϦϴϨ̩ �ΎΑ�Ύϣ�ϦϴϟΎΘγ�έΎ՜��Ύϓήλ �ΖϤ̰ Σ�̵Ύϗ��
�ί �ϩΩέϭ�έΩ�ΩϮΧ̵ Ύϫ��̵ϭέϮη�έΩ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ϥΪϘϓ�̵ έϮΌΗ�ΕΎΒ՜�̵ήΑ�ΩϮΧ�

کھ ھم لنین و ھم استالین از لغو کار مزدوری و  این. زند جا می،در گذشتھ
̳ �ϦΨγ�̵ϭέϮη�έΩ�ϥΎδϧ�ί �ϥΎδϧ�έΎϤ՝ΘγϪΘϔϩΩή̯ �ϞϤϋ�ϥΪΑ�ϭ�ΪϧΪϧˬϦϳ�Ύϳ�ϭ��

 مورد نظر آقای ًند اساساا تولید را ملغی نمودهوسائلکھ مالکیت خصوصی بر 
برنامھ ریزی " ،"مالکیت دولتی"گیرد و ایشان با تکیھ بر یحکمت قرار نم
د از ارزش تحوالت نخواھ می"رشد نیروھای مولده" و "اقتصاد متمرکز

 جا دارد کھ در اینجا ما بھ. آنھا را بی اعتبار کننداقتصادی شوروی کاستھ و 
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دریافت مارکس و انگلس و تعاریف آنھا از سوسیالیسم دست زده و آنھا را با 
ویژه استالین تحول یافت مقایسھ کنیم و بعد ھ آنچھ در شوروی در زمان لنین و ب

اب و نیم کھ کدامیک درک درستی از سوسیالیسم دارند و مکان سوسیالیسم نیبب
 این سوسیالیسم تا چھ حد ًلحصول آقای حکمت در کجا قرار دارد و اساسااسریع

.قابل تجسم است
:ورندآ مارکس و انگلس می، کمونیستیدر اولین بیانیھ

 کار خواھد گرفت برای آنھ پرولتاریا قدرت سیاسی خود را ب» 
مام تکھ   برای آن،در آوردھ کم سرمایھ را از دست بورژوازی ب کھ کم

ھ ب یعنی پرولتاریای سازمان یافتھ وسائل تولید را در دست دولت
تر نیروھای مولد حاکمھ و برای افزایش ھر چھ سریعیصورت طبقھ

) آرزوــتکیھ از ماست (« سازد متمرکز می

 ٢٧٢ در فصل مربوط بھ سوسیالیسم ص "و یا انگلس در آنتی دورینگ
:وردآمی

وسائل دولتی را ورد و آ بھ چنگ می راقدرت دولتیپرولتاریا » 
«.کندنخست بھ مالکیت دولتی تبدیل می

 تولید در وسائلتصاحب "حال خواننده گفتار مارکس و انگلس در مورد 
خود در " را با اتھامات و از "تر نیروی مولدهرشد سریع" و "دست دولت

تولید توسط  وسائلطور کلی تصاحب ھ  آقای حکمت مقایسھ کند کھ ب"ھایآورده
برای آقای . کنددولت پرولتری یعنی پرولتاریای بھ حاکمیت رسیده را نفی می

ΖδϴηέΎϧ�Ϟ՝ϣ�Ϫ̯�ΖϤ̰ ΣΎϫϪϤϠ̯�ί ��̵ΖϟϭΩھمگان ھر دولتی دشمن ،ترسد می
برای آقای حکمت قابل فھم نیست کھ . تواند مدافع منافع طبقات باشدبوده و نمی

با کسب قدرت دولتی توسط پرولتاریا  خود ھای فرآورندگان بر فرآوردهیلطھُس
این الفبای . شودی آغاز میئپرولتاریادولت و با تصاحب وسائل تولید توسط 

فھمد کھ پس از کسب ساده را ھر کودکی کھ یکبار بھ مدرسھ رفتھ باشد می
 در انقالب. وردآ حاکمھ کنترل وسائل تولید را بھ کف میی طبقھ،قدرت سیاسی

ی کمونیسم کھ دولت رو ئ بھ ھمین منوال است و تا فاز نھاسوسیالیستی نیز وضع
 افراد ی در آنجا کھ بالفاصلھ پس از عملی شدن برابری ھمھ،بھ زوال رود

 ، تولید یعنی برابری در کار و برابری دستمزدوسائلجامعھ نسبت بھ تملک 
 برسد "از ھر کس طبق استعدادش و بھ ھر کس طبق نیازش"کھ  زمانی
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ίنمی �ϥϮΗϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ΖϟϭΩ�̶ ότ ϗ�ϝϭί �̵Ϊϧέ�ϦΨγ�̶ ΗΎϘΒρ�̵ ΪόΗ�ϞϣΎϋ���
:گفتمارکس می

 حاکمھ متشکل یصورت طبقھھ ی کھ بئ یعنی پرولتاریا،دولت« 
«.شده است

: اضافھ میکند٥٢٥ ص "دولت و انقالب" و لنین در 

 رایج ترویجی ھایاین تعریف دولت نھ تنھا ھیچگاه در نگارش» 
 بلکھ ،اب سوسیال دموکرات تشریح نشدهو تبلیغی حکمروای احز

 زیرا چنین تعریفی با ،ویژه فراموش گردیده استھ عالوه بر آن ب
 « ...رفرمیسم بھ ھیچوجھ آشتی پذیر نبوده و 

 تولید پس از کسب قدرت سیاسی توسط وسائل تصاحب ھابرای کمونیست
 یبقھصورت طھ  دولت پرولتری ب،دولت توسط ،قدرت رسیدهھ  بیپرولتاریا

ست و این امریست کھ  ا قابل اجراء و منطقی، قابل فھم،حاکمھ امری بدیھی
حال . ندا بزرگان مارکسیسم از مارکس گرفتھ تا استالین بھ آن اشاره کردهیھمھ
 نھ قابل ،دست ھمگان در شرایط کنونی نھ عملیھ کھ تصاحب وسائل تولید ب آن

تصاحب اشتراکی وسائل   آقای حکمت بھ امریتکیھ. ست اتجسم و نھ منطقی
 یا ،شود نتیجھ میھا یا از درک نادرست ایشان از ماھیت طبقاتی دولتتولید
چنان غیر قابل حصول جلوه دھند کھ تحققش در  خواھند سوسیالیسم را آنمی

ما نشان دادیم کھ در ھر صورت تقابل . اوضاع کنونی جھان مقدور نباشد
لت پرولتری در بدو امر و تبدیل آن بھ  مالکیت بر وسائل تولید توسط دوتصاحب

 این دو پدیده. تصاحب اشتراکی و ھمگانی وسائل تولید امری مصنوعی است
ست و روز  ا منطقی تکامل دیگریی یکی ادامھ،تفاوت ماھوی با یکدیگر نداشتھ

تر و  بھ دومی سریع اولی این تحول،بھ روز با لزوم زوال دولت طبقاتی
 ھای دوم را بخواھیم مالک قضاوتیچنانچھ پدیدهاما . شودتر مینزدیک

 پرورش ھاس را در دل کمونیستأ تخم یًمشخص کنونی خود قرار دھیم عمال
. ستانیمدھیم و آرمان کمونیسم را از آنان میمی

 و مالکیت اشتراکی آقای حکمت را در مورد یحال کھ درک داھیانھ
یرت این درک را با مارکسیسم  خارج از زمان و مکان دیدیم و مغامالکیت دولتی

اصل برنامھ "شان بپردازیم کھ ت بھ سایر نکات اظھارا،لنینیسم نشان دادیم
  بھ، را کھ بارھا استالین از آن سخن گفتھ" متناسب اقتصادی وریزی با نقشھ
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 انترناسیونال دوم جلوه داده دموکراسیرا درک سوسیال  مسخره گرفتھ و آن
Ζγ��ϦϴϟΎΘγ�έΎ՜�ϪΑ�Ύϣ̶ Ϥϧ�ΩΎϨΘγپردازیم بھ آنتی دورینگ انگلس می،جوئیم�:

تواند در این باشد کھ طبیعت اجتماعی راه حل مزبور تنھا می» 
 ، تولیدیبنابراین شیوه یید شده وأ مدرن در عمل تینیروھای مولده

 مبادلھ با خصلت اجتماعی وسائل تولید ی مالکیت و شیوهیشیوه
تواند انجام گیرد کھ جامعھ ن وسیلھ میو این تنھا بھ ای. ھماھنگ شود

 را ای نیروھای مولدهیاداره ایآشکارا و بدون گذشتن از ھیچ بیراھھ
بدین ترتیب خصلت . کھ خارج از کنترل آن قرار دارند در دست گیرد

 کھ امروزه بر ضد تولید کنندگان ،اجتماعی وسائل تولید و محصوالت
 مختل کرده و ًدلھ را متناوبا مبایشیوهتولید و ی شیوهکند و عمل می

ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�έ�ΩϮΧ�ϩέ̵έϮ̯ �̶ όϴΒρ�ϥϮϧΎϗ�ˬ�ϭ�ΰϴϣ�ήϬϗ�̵ ϮΤϧ�ϪΑ�
مورد استفاده آگاھانھ  تولید کنندگان یوسیلھھ ب ،گشایدویرانگر می
ترین  بھ نیرومند، و از یک عامل ورشکستگی موسمیقرار گرفتھ

)٢٧٢ و ٢٧١صفحات (« . شوداھرم تولید مبدل می

:و یا

 فعال اجتماعی درست مانند نیروھای طبیعت عمل ھاینیروه» 
:کنندمی

کھ ما آنھا را  البتھ فقط تا زمانی.  قھر آمیز و مخرب،سرکش
 ، عملشان را،اما وقتی آنھا را. نشناسیم و روی آنھا حساب نکنیم

Η�ϭ�έ�ϥΎθΘϬΟ΄ϢϴγΎϨθΑ�έ�ϥΎηήϴ՜ˬϥ���Ϫ̯�ΩέΩ�Ύϣ�ϪΑ�̶ ̴ ΘδΑ�ΎϬϨΗ�Ζϗϭ
 و از طریق آنھا بھ ھدف خود  خود در آوریمیرادهتحت اآنھا را 

)٢٧٢ .ص(« . برسیم

:و یا پایین تر

 امروزی یعنی ی چنین برخوردی بھ نیروھای مولدهیبر پایھ» 
یک برنامھ ریزی عت آنھاست کھ ی شناخت طبیر پایھببرخورد 

 کھ ھم نیازھای عمومی و ھم احتیاجات فردی را  تنظیم شدهًاجتماعا
)ھمانجا(« . شودجایگزین ھرج و مرج تولید می ،کندمیبرآورده 
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ی و ھمراه با ئ تولید کاال،توسط اجتماع تولید با تصاحب وسائل» 
تشکیالت آگاھانھ . رود فرآورده بر فرآورندگان از بین مییلطھُآن س

 وجود  جایگزین ھرج و مرجی کھ درون تولید،و برنامھ ریزی شده
)٢٧٥(« . شوددارد می

 را شا نیروھای مولده،مطابق یک برنامھ کھ تنھا ایفقط جامعھ» 
تواند بھ صنعت  قرار دھد میبھ نحو موزونی در ارتباط با یکدیگر

 تا خود را با چنان گستردگی در سطح تمام کشور ،را دھد امکان آن
چنین متناسب با حفظ  و   متناسب با تکاملش و ھمًمستقر سازد کھ کامال

)٢٨٦ص (« . ل تولید باشدتکمیل دیگر عوام

 چاپ آلمانی ١٠٤ و ١٠٣ ص "تکامل سوسیالیسم از تخیل بھ علم"و یا در 
:یدآانتشارات پکن می

گیرد و با نیروی این قھر کار میھ پرولتاریا قھر دولتی را ب» 
رود بھ مالکیت درمیھ وسائل تولید را کھ از دست بورژوازی ب

مل وسائل تولید را از خصوصیت با این ع. کنداجتماعی تبدیل می
 بھ خصلت اجتماعی آن آزادی ،سازداری آن آزاد میدکنونی سرمایھ

ΪϧΎγήΑ�ΕϮΒ՜�ϪΑ�έ�ΩϮΧ�ΎΗ�ΪθΨΑ���̶ϋΎϤΘΟ�ΪϴϟϮΗ�̮کامل می ϳ
در  ( «. از پیش ریختھ شده از این پس ممکن استایحسب برنامھبر

) آرزوــ تکیھ از ماست ھا نقل قولیکلیھ

مورد استفاده "وضوح روشن است کھ سخن از ھ  بھال قول این نقیدر کلیھ
برنامھ " و یا " تولید کنندگان در آوردنیتحت اراده" ،"قرار گرفتن آگاھانھ

این کلمات را . رود می"گاھانھ با برنامھ ریزیآتشکیالت " و "ریزی اجتماعی
:کندمارکس با زبان دیگری بیان می

یواقعی از پیش تعیین شدهتحت کنترل ی کھ ئفقط تولید در جا» 
 بین مقدار زمان کار ی جامعھ قادر است رابطھ،جامعھ قرار دارد

 ھایاجتماعی تبدیل شده بھ تولید کاالھای معین و مقدار نیازمندی
جلد (« .  تعیین کند، ارضاء گردندھااجتماعی کھ باید توسط این کاال

)١٩٧ص آثار  ٢٥جلد مطابق  ــسوم سرمایھ 
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صورت حاکمیت ھ س از کسب قدرت سیاسی توسط حزبش کھ بپرولتاریا پ
 صنعتی و در عین حال در قلمرو یدر ابتدا در عرصھ. یدآدولتی درمی

 ، بازرگانی،پردازد تولید میوسائلکشاورزی تولیدات بزرگ بھ تصاحب 
 یبر اساس برنامھکاال گیرد و سپس بھ تولید  را در دست میھا و بیمھ،ھابانک

 ،برنامھ ریزی. پردازد شده و رھبری متمرکز اقتصادی میاز پیش تعیین
 ھای سوسیالیسم نیست اما حذف کار مزدوری و رفع نیازمندییمشخصھ

 اقتصادی از ی رشد نیروھای مولده بدون تدوین یک برنامھ،روزافزون اجتماعی
 استالین در. بدون تعیین قیمت کاال و مقدار آنھا غیر ممکن است،قبل تعیین شده

:گوید باره میاین

شک نیست کھ فقدان مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و اجتماعی » 
تواند محیط عمل قانون ارزش و کردن وسائل تولید چھ در شھر و چھ در ده نمی

ϪΟέΩΗ̵�΄ϥ�ήϴ՜�ΪϳΎϤϨϧ�ΩϭΪΤϣ�ΪϴϟϮΗ�ήΑ�έ���ϪθϘϧ�ϖΒρ�ϞϣΎ̰Η�ϥϮϧΎϗ�ΐ γΎϨΘϣ��
 در ھمین ،ج و مرج تولید گردیدهاقتصاد ملی نیز کھ جایگزین قانون رقابت و ھر

)٣٥اپ فارسی ص چ ــمسائل اقتصادی سوسیالیسم (« .کندجھت عمل می

طور کلی تمام سیاست ھ  ما و بی سالیانھ و پنجسالھھاینقشھ» 
 اقتصاد ملی یاقتصادی ما کھ بر مقتضیات قانون تکامل طبق نقشھ

 « .مایدنین جھت عمل میممتکی است در ھ

 اقتصاد ملی یمورد انتقاد برخی کھ گویا قانون تکامل طبق نقشھاستالین در 
 ،بردسود آوری تولید را از میان میاصل  ، اقتصاد ملییو تنظیم نقشھ

:وردآمی

 اییدار پارهاشد کھ سودآوری موقتی و ناپوقت مالحظھ می آن» 
 تولیدی بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ با آن ھایسسات یا رشتھؤاز م
�ϦϳήΗ�ϞϣΎ̰Η�ϥϮϧΎϗ�ϞϤϋ�Ϫ̯�Ζδϴϧ�̵έϭΩϮγ�ΕΎΒ՜�ϡΎ̰ΤΘγ�Ϟ̰عالی η

دھد دست میھ  اقتصاد ملی بی اقتصاد ملی و تنظیم نقشھیطبق نقشھ
کھ اقتصاد ملی را ویران اقتصادی  متناوب ھایو ما را از بحران

 نجات ،سازدکند و خسارات مادی عظیمی بھ اجتماع وارد میمی
را   سریع آنھایا آھنگبملی اقتصاد دھد و رشد بدون انقطاع می

)٣٩ص (« . کندمین میأبرای ما ت
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استالین در حالی کھ بھ بھترین وجھی قانون اساسی اقتصاد سوسیالیستی را 
:کندتدوین و بیان می

©Η�΄̵ ΪϨϣί Ύϴϧ�ή՝̯ΪΣ�˯Ύο έ�Ϧϴϣ̵ ΎϫϢΩ��̶̴ Ϩϫήϓ�ϭ�̵ΩΎϣ�ΪϳΰΘϟ
سوسیالیستی  اجتماع از طریق رشد و تکامل بدون انقطاع تولید یھمھ

)٦٥ھمانجا ص (« .  تکنیک عالییبر پایھ

اقتصاد برنامھ ریزی شده خود بخود فاقد پردازد کھ اصل بھ این نکتھ می
:ت سوسیالیستی استلخص

 ی و الجرم تنظیم نقشھ، اقتصادی ملییتکامل طبق نقشھ» 
 بھ ــ کھ انعکاس کم و بیش درست این قانون است ــاقتصاد ملی 

 یاگر معلوم نباشد بھ خاطر چھ ھدفی تکامل طبق نقشھ ،خودی خود
ھ تواند چیزی ب نمی،پذیرد و یا اگر ھدف روشن نباشدملی انجام می

 اقتصاد ملی تنھا در صورتی یقانون تکامل طبق نقشھ. دست بدھد
Α�έ�ΏϮϠτϣ�ή՜�ΪϧϮΗ�Ϫ�ήρΎΧ�ϪΑ�ϭ�ΪηΎΑ�ΩϮΟϮϣ�̶ϓΪϫ�Ϫ̯�Ωέϭ�έΎΑمی

 اقتصاد ملی انجام پذیرد این ھدف را ی تکامل طبق نقشھ،نیل بھ آن
ھ ب. دست دھدھ تواند ب اقتصاد ملی نمییخود قانون تکامل طبق نقشھ

ھ تواند ب اقتصاد ملی ھم نمیی این ھدف را تنظیم نقشھیطریق اول
)٦٦ و ٦٥صفحات ( « . دست دھد

برنامھ ریزی حال کھ ما روشن کردیم بزرگان مارکسیسم ھم بھ لزوم 
را نھ صفت  ند و آنا اشاره کردهولید و رشد نیروھای مولده تیآگاھانھ

 سوسیالیسم بلکھ جزء الزمی برای تکامل آن و جلوگیری از ھرج و یمشخصھ
وقت باز   آن،گیردند کھ از تلف شدن نیروھای مولده جلو میامرج بازار دانستھ

 آقای حکمت کھ ذھنیت سوسیال "ھایاز خود در آورده"گردیم بھ می
بخوانید (طور خاص و جنبش سوسیال دموکراسی ھ  بوسسی ردموکرا

برنامھ ریزی اقتصادی و تمرکز "طور اعم را از سوسیالیسم بھ ھ ب) کمونیستی
کند خالصھ می "تولید و رشد نیروھای مولده و مالکیت دولتی بر وسائل تولید

 آقای حکمت سرشار از این اکاذیب است و خواننده در ی مقالھیمجموعھ
ماند کھ این ھمھ اتھامات را ایشان از روی کدام انتشارات ضد میعجب 

.ندا ضد شوروی رونویسی کردهیکمونیستی و یا ادعانامھ
فھمد کھ سرانجام تکلیف  ایشان نمییخواننده پس از انتقادات بی پایھ

 حاکمھ چیست؟ ی طبقھی پس از کسب قدرت سیاسی بھ منزلھھاکمونیست
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تولید  وسائل یمل مشخص باید انجام دھد کھ مصادرهپرولتاریای در قدرت چھ ع
 برای ھاکمونیست.  باشدھمگانی و یا اجتماعی و اشتراکی نبوده بلکھ دولتی

 ایاری چھ برنامھ و نقشھدرھبری اقتصاد و غلبھ بر ھرج و مرج تولید سرمایھ
 اقتصاد ملی با تکیھ بر ینقشھطبق را باید در پیش گیرند کھ بھ غیر از تکامل 

 ،انون اساسی اقتصاد سوسیالیستی باشد؟ و یا برای لغو کار مزدوری در عملق
 چھ عمل مشخصی را باید انجام دھند؟، حقوقیی از جنبھًنھ صرفا

̶ ϣ�ϪΠϴΘϧ�ϦϴϨ̩ �ϢϴϨ̯�Ϫλ ϼΧ�έ�՛ΣΎΒϣ�Ϧϳ�ή̳  شود کھ در روسیھ
 مالکیت ، با کسب قدرت سیاسی قدرت دولتی را تصاحب کردندھابلشویک
 ،خوانیددرست می( مالکیت دولتی ، وسائل تولید را ملغی نمودهی برئبورژوا
 کار مزدوری را از ،ی نشاندندئرا بھ جای دولت بورژوا)  دولت پرولتری،دولتی

ΪϧΩήΑ�ϦϴΑˬ�ϪόϣΎΟ�ΩΎμ Θϗ�̵ΩΎϴϨΑ�ήϴϴϐΗ�̵ήΑ�ϭ�ΪϧΩΩ�ϪϤΗΎΧ�Ωήϓ�ί �Ωήϓ�έΎϤ՝Θγ�ϪΑ�
ھنگ اقتصاد ملی متوسل  طبق نقشھ و ھما،بھ نظام آگاھانھ و برنامھ ریزی شده

این عده . انتقاد آقای حکمت از فھم بد ایشان و یارانشان از سوسیالیسم است. شدند
 یھیچ تصور روشنی از سوسیالیسم ندارند و  با ردیف کردن کلماتی کھ درباره

 خواننده را بھ گمراھی ،ندامحتوی و نتایج عملی اجتماعیشان فکری نکرده
 فھمدسراپا اتھام و ادعاست و خواننده سر انجام نمی ایشان یمقالھ. کشانندمی

کھ سوسیالیسم نوع خاص ایشان چھ شکل و شمایل داشتھ و راه نیل بھ آن چگونھ 
:خواننده کافیست بھ این ادعاھای دھن پر کن توجھ کند. است

�©ϪϘΒρ�Ϫ̯�ΖδϨϳ�Ύϣ�՛ΤΑ̵Ϧϳ�ϢϏήϴϠϋ�Ϫϴγϭέ�ή̳ έΎ̯���έΩ�Ϫ̯
 علیرغم ،قدرت سیاسی حرکت کردطول دو دھھ قاطعانھ برای کسب 

در تعیین ، کھ این قدرت را بھ کف آورد و حکومت کارگری داشت این
 یی بھ مسئلھئ انقالب تسلیم راه حل بورژوایترین مرحلھکننده

ماحصل اقتصادی انقالب تحمیل . دگرگونی اقتصادی جامعھ شد
اصالحات معینی بر رشد سرمایھ داری روسیھ از آب در آمد و نھ 

)١٩ و ١٨صفحات (« . گونی سوسیالیستی آنگرد

گردد کھ آن شود و روشن نمیھیچ استداللی برای این ادعاھا ارائھ نمی
: دگرگونی سوسیالیستی مورد نظر آقای حکمت چیست؟ و یا

 بھ معنی واقعی و مارکسیستی کلمھ در سوسیالیسمساختمان » 
�ϭ�ΏϼϘϧ�ϡϭΪΗ�̵ ήΑ�Ϫ̰ ϠΑ�̶ϠϤϋ�ςϘϓ�Ϫϧ�Ϫϴγϭέ�ϥ�ΖϴΒ՝Η̶ ΗΎϴΣبود   .

« .  خود شکست خورداقتصادیانقالب کارگری در برابر وظائف 
)١٨ص(
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زیرا نویسنده بھ جز دو کلمھ کھ فکر . باز ھم ما با ادعا روبرو ھستیم
 حرف دیگری در "مالکیت اشتراکی و لغو کار مزدی"کند اعجاز دارد نظیر می

  برای بیان ندارد و این"یستی کلمھسوسیالیسم بھ معنی واقعی و مارکس"مورد آن 
ھم کھ انقالب در برابر وظائفش شکست خورد از ھمان قبیل ادعاھای بزرگ 

نویسنده با دو کلمھ و یک ادعای بزرگ کھ .  دلیل نیستیاست کھ محتاج ارائھ
شوروی کار مزدوری از بین نرفتھ بوده است و مالکیت اشتراکی تحقق نیافتھ  در

 ھر استدالل دیگری راحت کرده یل خیال خود را از ارائھھم بدون استدال و آن
است و خواننده باید سایر ادعاھا را با اتکاء بھ ھمان دو ادعای بزرگ اولی 

البتھ نویسنده برای خالی نبودن عریضھ از ساختمان سوسیالیسم کھ امکان . بپذیرد
د کھ کل درک مجر  حال آن،راندش در شوروی موجود بوده سخن میاعملی

از این قبیل . گذاردی برای بنای چنین ساختمانی نمیئایشان از سوسیالیسم جا
:کھادعاھا تمامی ندارد از جملھ این

اری جای خود را بھ اصالح آن ددگرگونی انقالبی نظام سرمایھ» 
از طریق گسترش مالکیت دولتی و برنامھ ریزی برای انباشت سرمایھ 

)١٨ص (« . و تقسیم کار داد

عمال دیکتاتوری ِبرعکس پرولتاریای در حاکمیت با ا.  معلوم نیست،چرا
 کار مزدوری را از ، تولید لغو کردوسائل مالکیت خصوصی را بر ،پرولتری

ھمین واقعیت .این است واقعیت. بین برد و اقتصاد طبق برنامھ را سازمان داد
قی  خل، زحمتکش شوروی انجامیدھابود کھ بھ بھبود وضع زندگی میلیون

 خون آشام فاشیسم را با عشق و ایمان بھ سوسیالیسم بھ خاک یکھ پوزهقھرمان 
ی شوروی و در عرصھ یاین ھمھ دست آورد سوسیالیسم در عرصھ. مالید

 تا بھ امروز نیز از مزایای آن برخوردارند را ھاونیستیجھانی کھ حتی رویز
 دھد چرا؟ زیرا ھم خواست بورژوازی روس جلوه می،آقای حکمت

 رشد ،مدرنیسم اقتصادی" روس و ھم بورژوازی روس طرفدار ھایکمونیست
با این استدالل مارکس . نداریزی برنامھیصنعتی و حتی تمرکز اقتصادی و ایده

 زیرا آنھا نیز ، لنین و استالین نیز با بورژوازی روس فرقی ندارند،و انگلس
 برنامھ یدی و ایده رشد صنعتی و حتی تمرکز اقتصا،ھوادار مدرنیسم اقتصادی

پالتفرم " ایران نیز با ھای کمونیستیپالتفرم ھمھ. ریزی آگاھانھ ھستند
.کند نقاط مشترک پیدا می"اقتصادی بورژوازی بزرگ روسیھ

لنین بارھا اشاره کرده است کھ روسیھ از اروپای پیشرفتھ از نظر رشد 
بارھا بھ عقب  استالین ،تر است عقب مانده،نیروھای مولده و سطح این رشد
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ماندگی تکنیکی شوروی در مقابل غرب اشاره کرده و تالش نموده و توصیھ 
لنین بارھا از استفاده از کاربری .  غلبھ کردھاکرده کھ باید بر این عقب ماندگی

وری کار سخن رانده است کھ چگونھ کار زائد را از بین ی برای بھرهئآمریکا
شود از این ظواھر برای تعیین آیا می. نددھبرده و راندمان کار را افزایش می

گویند کھ اگر بورژوازی روس با ماھیت شوروی نظر داد؟ آفای حکمت نمی
 تولید و مناسبات تولید در شوروی موافق بود چرا ی تغییرات در عرصھیھمھ

زد؟ شوروی دست مییبھ مبارزه علیھ
شمنان  فراری سفید در خارج شوروی در ھمدستی با دھایفعالیت روس

گرفت؟ و سرانجام آقای حکمت با این حکم  صورت میایکمونیسم با چھ انگیزه
 تکامل اقتصادی روسیھ تحت نظام ً عمال،طور کھ بعدھا دیدیم ھمان(قطعی 
کھ در ای  مرحلھ، متفاوت رایدو مرحلھ) ١٩ص  (")اری پیش رفتدسرمایھ

تغییر ماھیت کھ با ای  با مرحلھ،شوروی دیکتاتوری پرولتاریا حاکم بود
ی بھ منزلھ ، دولتییدیکتاتوری پرولتاریا قشر ممتاز و صاحبان امتیازات ویژه

میزد و تکامل آ در ھم می،روکرات جدیدی بر سر قدرت نشستندو بیطبقھ
 ی مبارزهیاری در روسیھ را نھ با تحول در حزب و قانون ادامھدسرمایھ

 بورژوازی بزرگ روس طبقاتی بلکھ با تئوری رشد نیروھای مولده و خواست
استدالل آقای حکمت وقتی بھ چکوسلواکی پیشرفتھ و یا آلمان دھدتوضیح می

رسد کمی بی دست و پاتر اری میدِشرقی دموکراتیک پیشرفتھ از نظر سرمایھ
پالتفرم اقتصادی "شود با استدالل زیرا در این کشورھا دیگر نمی. شودمی

برای این کشورھا . دی را توضیح داد راه تکامل اقتصا"بورژوازی بزرگ روس
نیز آقای حکمت باید نقش تاریخ نویس را بھ عھده گرفتھ و ثابت کند کھ آنان نیز 

را در .... راه اقتصادی بورژوازی بزرگ چکوسلواکی، لھستان، آلمان شرقی و 
.نداپیش گرفتھ

:آوردآقای حکمت واقعیت را سرانجام کشف کرده و می

ای این افق بورژوائی تحت شرایط ویژهکھواقعیت این است » 
ً و عمدتا در غیاب یک صف متشکل پرولتری کھ ١٩٢٠ی در دھھ

پرچم یک راه واقعی سوسیالیستی را بلند کند،توسط خط رسمی در 
 و ١٩صفحات (« . خود حزب کمونیست، خط استالین ، نمایندگی شد

٢٠(

. کند دروغی بیش نیستواقعیت بیان میی آنچھ را کھ این نقل قول بھ مثابھ
تواند بفھمد کھ چگونھ در حزبی آھنین بھ چون ھیچ انسان عاقل و بالغی نمی

رھبری لنین و استالین، در حزبی طراز نوین و بلشویکی، در حزبی کھ کمال 
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در آن است کھ بتوانند روزی مشابھ آن را بنا نھند، در ھا آرزوی کمونیست
 موجود صف متشکل پرولتری یک ١٩٣٠ تا ١٩٢٠ یعنی در عرض ٢٠ی دھھ

ًنبوده است، حزبی کھ ماھیتش فقط با مرگ لنین عوض شود، مسلما حزب طراز 

حزبی کھ فاقد ماھیت پرولتری . کارگر از روز نخست نبوده استی نوین طبقھ
حزبی کھ از . ًبوده، مسلما قادر نیز نبوده مناسبات اقتصادی را دگرگون سازد

 در آن منحل شده، صفی "صف متشکل پرولتری"ھمان بدو کسب قدرت سیاسی 
ند، این حزب بھ چھ درد اش چھ کسانی بودهاکھ معلوم نیست عناصر متشکلھ

آقای . باید بھ سمت احیاء چنین حزبی حرکت کنندھا خورد و چرا کمونیستمی
صف " کھ فاقد ٢٠ی حکمت تغییر ماھیت حزب بلشویک را در ھمان دھھ

ًحقا . دھندچھ بوده، بورژوازی بوده، توضیح نمی بوده و ھر "متشکل پرولتری

.کھ حزب بلشویک باید بسیار آبکی بوده باشد
ی  در ھمان دھھ" صف متشکل پرولتری"حزب کمونیستی کھ در غیاب 

 اول، خط بورژوازی را خط رسمی خود کند و پرچمش را بھ دست استالین
ئی پیدا ھالخلقھاد عجیبباشد و یا بایای لخلقھابسپارد، باید حزب کمونیست عجیب

شده باشند، کھ در دشمنی با استالین و جنبش کمونیستی حاضرند ھر تئوری 
 صف "عجیب و غریبی را از خود بسازند و در حزب کمونیست بلشویک 

آقای حکمت با .  کشف نمایند" صف متشکل بورژوائی"و  "متشکل پرولتری
ولده رسیده و از آن بھ درک نادرست از سوسیالیسم بھ تئوری رشد نیروھای م

ند و تا نفی انقالب سوسیالیستی اکتبر راه انفی ماھیت حزب بلشویک رسیده
 در شوروی صحبت دولت کارگریًچندانی ندارند و شاید امروز نیز کھ مرتبا از 

.شودًنمایند کھ صدایش بعدا بلند میکنند، ھدف خاصی را دنبال میمی
 یسم تاریخی وفادار بماند، فصلی را بھآقای حکمت کھ سعی دارد بھ ماتریال

در این فصل بھ .  اختصاص داده است"چھارچوب اجتماعی انقالب اکتبر"
تزاری کشوری فئودالی و عقب مانده بوده و ی شود کھ روسیھخواننده القاء می

در مقابل رشد تاریخی نیروھای مولده در این کشور دو راه وجود داشتھ، راه 
اری در داز آنجا کھ سوسیالیسم و سرمایھ. اریدایھسوسیالیسم و راه سرم

نخست در مواردی نظیر مدرنیسم، رشد نیروھای مولده، تمرکز ی مرحلھ
ی ریزی دارای نقاط مشترکند، این دو نیرو در عرصھاقتصادی و نظام برنامھ

طبقاتی در مراحلی متحد یکدیگر بوده و پس از انقالب اکتبر نیز ی مبارزه
ز کسب قدرت سیاسی بھ ھمان راھی رفتھ است کھ بورژوازی پرولتاریا پس ا

داده و بھ حل ھمان وظایفی پرداختھ کھ ضرورت منافع طبقاتی روسیھ نشان می
.بورژوازی در مقابل پای پرولتاریا قرار داده است

تئوری رشد "ُاساسی آقای حکمت باز ھمان دم خروس ی از این ایده
کند کھ چرا در یرا پرولتاریا را سرزنش میز.  بیرون زده است"نیروھای مولده
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ًماندگی روسیھ، قدرت را بھ دست گرفتھ کھ ناچار بوده باشد صرفا شرایط عقب

ی ش بھ عھدهابھ حل آن وظایفی بپردازد کھ از نظر تاریخی رسالت حل
بورژوازی بوده است و شرایط مادی مانع از آن بوده کھ وظایف حل مناسبات 

سوسیالیستی را در دستور کار خود قرار دھد و ی ان جامعھتولید نوین و ساختم
ی بھ حکم این منطق شکست انقالب اکتبر امری محتوم بوده کھ از عجلھ

ًپرولتاریا ناچارا بھ حکم . پرولتاریا در کسب قدرت سیاسی ناشی شده است

ضرورت مادی جامعھ بھ حل وظایفی پرداختھ کھ بورژوازی بزرگ روس 
ھای  کھ از روس"اسمنوخوف"شاھدی ھم بھ نام آقای . ستخواھان آن بوده ا

حزب "بھ نفع رسد و در کرسی شھادتسفید فراری است، از راه می
:حال بھ این جمالت توجھ کنید. خورد قسم می"کمونیست

وجود عینی عقب ماندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و » 
اتیو متمایز  دو آلترن"مشترک"فرھنگی، بھ این معنا بود کھ وجوه 

شود و مورد تأکید قرار طوالنی برجستھ میای طبقاتی برای دوره
اری قرابتی با ھم ندارند، اما اگر دسوسیالیسم و سرمایھ. گیردمی

واقعیت مسلط مناسبات فئودالی، تزاریسم، استبداد و جھل است، آنگاه 
شود و عنصر مدرنیستی در ھر دو آلترناتیو بھ ناگزیر برجستھ می

)، جلد سوم١٣صفحھ (« . گیردد تأکید قرار میمور

روسیھ ذھنیت طبقات روسیھ ی در کنار این عنصر مادی در بطن جامعھ
:شود کھگیرد و گفتھ مینیز مد نظر قرار می

اما بھ ھر رو سوسیال دموکراسی در روسیھ قالبی برای » 
آورد کھ بھ خواھی ملی و اصالح طلبی روسی بھ وجود میترقی

زیر بخش مھمی از اعتراضات ضد تزاری، بھ ویژه از طرف ناگ
«. کردبورژوائی در جامعھ را بھ خود کانالیزه میُاقشار خرده

دارد کھ این ای تر اشاره در چند خط پائیننویسنده در اینجا در عین این کھ
ًیافت، لیکن صرفا با استفاده تجسم میھا ناسیونال رفرمیسم در بخش منشویک

ً کھ لنین دقیقا بھ خاطر "سوسیال دموکراسی روس"شابھ اسمی از یک ت

جلوگیری از سوء استفاده بھ تغییر نام سوسیال دموکراسی پرداخت، حساب 
کند کھ کند و ضمنی بھ خواننده القاء میرا یکی میھا و منشویکھا بلشویک

 نویسنده برای اثبات. گیردرا نیز در بر میھا ًناسیونال رفرمیسم، بلشویک
اگر واقعیت مسلط "کند و آن این کھ تئوری خود از یک فرض غلط حرکت می
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 را در نظر بگیریم آن وقت در مقابل "....مناسبات فئودالی، تزاریسم و استبداد و 
اری نیز خودنمائی دتغییر این مناسبات فئودالی، دورنمای راه رشد سرمایھ

بود ھا اری سالدی سرمایھروسیھ مناسبات تولیدی حال آن کھ در جامعھ. کندمی
ًاقتصادی ظاھر شده و صرفا استبداد ی کھ بھ صورت مناسبات مسلط در عرصھ

لنین . انداختاری سنگ میداین سرمایھی فئودالی در راه رشد آزادانھی مطلقھ
 کھ مربوط "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"ی در مقالھ

:وردآ روسیھ است، می١٩٠٥بھ انقالب 

اری و با دسرمایھی تضاد حکومت مطلقھ با تمام نظام روسیھ» 
رشد بورژوآ ــ دموکراتیک آن، حکومت مطلقھ را ھای تمام نیازمندی

منتخبات یک جلدی (« ..... اکنون با ورشکستگی شدیدی مواجھ نموده
)٢٨٤. آثار لنین بھ زبان فارسی، ص

دیکتاتوری دو طبقھ در از لزوم استقرار ھا و در ھمین مرحلھ بلشویک
اری بھ طور کامل با دکنند تا با برچیدن موانع راه سرمایھروسیھ صحبت می

انقالب . انقالب سوسیالیستی وارد شوندی یک انقالب بی گسست بھ مرحلھ
آن انقالب، ی ً روسیھ، انقالب ماھیتا بورژوائی است اما نیروی محرکھ١٩٠٥

 کھ قدرت ١٩١٧انقالب فوریھ . ن ھستندپرولتاریا و دھقانا. بورژواھا نیستند
نسپرد بھ دقت نشان داد کھ بورژوازی قادر نیست ھا سیاسی را بھ دست بلشویک

 این ١٩٠٥اگر در . بھ حل مشکالت سیاسی و اقتصادی جامعھ بپردازد
 ١٩١٧بورژوازی نیروی محرک انقالب نبود بھ طریق اولی در انقالب فوریھ 

در آن روز . تکامل جامعھ نقش دیگری ایفا کندّتوانست جز سد راه نیز نمی
 کسب قدرت تنھا آلترناتیوپرولتاریا با استقالل طبقاتی خود بھ میدان آمده بود و 

این تنھا پرولتاریا بود کھ . سیاسی و پایان بخشیدن بھ معضالت اقتصادی بود
دموکراتیک زمین را حل کند و وظایفی را کھ انقالب بورژوای توانست مسئلھ

 .نتوانستھ بود بھ انجام برساند، پایان بخشد و بھ راه تکامل سوسیالیسم گام گذارد
پرولتاریا بالقوه این ادعا کھ از ھمان روز نخست ھم بورژوازی و ھم 

دو انقالب . روسیھ بودند، بھ کلی خطاستی  رشد آتی جامعھهراھای آلترناتیو
. وازی کشیده بود خط بطالن بر رسالت تاریخی بورژ١٩١٧ و فوریھ ١٩٠٥

مانند ھر حزب و نیروی سیاسی جدی پس از کسب ھا ًمسلما برای بلشویک
قدرت سیاسی و روبروئی مشخص با واقعیات اقتصادی جامعھ، با توجھ بھ 

تئوریک ی ًانتزاعی کھ آموختھ بودند و دورنمائی کھ صرفا از جنبھھای تئوری
مشخص آن را ھای  و راه حلًداشتند، مشکالتی طرح شد کھ قبال بدان فکر نکرده

این . نمودندرا باید در عمل پیدا کرده و تئوریزه میھا این راه حل.نیافتھ بودند
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اطالعات الزم احاطھ ی باید قبل از کسب قدرت سیاسی بھ ھمھھا کھ بلشویک
از قبل حاضر و آماده شده ھای مشکالت را در نسخھی داشتھ و راه حل ھمھ

اما وجود این مشکالت را . و بھ دوراز واقعیت استداشتند، تفکری بسیار ذھنی 
برد، تا بھ آن حد ارتقاء توان بھ آنھا پیمیفقط پس از کسب قدرت سیاسی کھ 

از لحاظ اقتصادی، یعنی از نظر افق و دورنمای تکامل اقتصادی "دادن کھ گویا 
 جدائی نظری الزم بین بورژوازی بزرگ "بعد از تزاریسمی روسیھی جامعھ
خبری وی اطالعی نویسنده و بیوجود نداشت؛ فقط از بیھا و بلشویکروس 

 شود کھ خوداز تفکری ناشی می. شوداجتماعی ناشی میی از مشکالت مبارزه
کسب قدرت سیاسی را ندارد و از بیرون گود برای ھمگان ی ھیچ وقت اراده

 مورد تمام آن بخش از آنتی دورینگ انگلس در.کندتجویز میلآایدهھای نسخھ
شود، سوسیالیستی مربوط میی خطوط کلی و دورنمای جامعھسوسیالیسم بھ 

ھا و بیمھھا بانکی اری لنین در زمینھدسرمایھی کتاب امپریالیسم آخرین مرحلھ
پس از کسب قدرت ھا بزرگ، آن دورنمای الزم را کھ کمونیستھای و سرمایھ

آیا باز ھم . دھدیید بورژوازی باید متحقق کنند، نشان مسیاسی برای خلع
ھای حلآقای حکمت راه. شود از عدم ایجاد تمایز بین دو نظریھ صحبت کردمی

اقتصادی مشخص را کھ باید پاسخگوی مشکالت مشخص باشد با دورنمای کلی 
آمیزد و توجھ ندارد کھ آقای حکمت دو مطلب را درھم می. کندمخلوط می

جز ای ص اقتصادی وسیلھبرای پاسخگوئی بھ ھمان مسائل مشخھا بلشویک
 شکستن مقاومت بورژوازی را کھ طبقاتی و درھمی دامن زدن بھ مبارزه

توان دیگر از در اینجا نمی.کرد، نداشتندامروزه در اشکال جدیدی بروز می
وجود دو آلترناتیو اقتصادی کھ ھر دو امکانات تکامل اقتصادی شوروی را در 

دو راه رشد، راه رشد ی  مبارزهدر اینجا باید از. بر دارند، سخن گفت
اری مغلوب صحبت کرد کھ این مبارزه، یک دسوسیالیسم پیروزمند و سرمایھ

سیاسی، یک مبارزه بر سر رھبری جامعھ، ماھیت حزب و دولت ی مبارزه
اری داست کھ بین عناصر سوسیالیسم پیروزمند و سرمایھای مبارزه. است

ثال در شوروی از بین بردن بھ طور م. پذیردمغلوب در جامعھ صورت می
تضاد بین کارگر و دھقان از طریق ایجاد کلخوزھا و ساوخوزھا، دامن زدن بھ 

طبقاتی بھ درون دھات، ی دھقانی و کشیدن مبارزهھای کمیتھی مبارزه
طبقاتی بود کھ جامعھ را ھرچھ بیشتر بھ سمت ی مبارزهی ئی از ادامھھانمونھ

ون مقاومت مخالفین، چھ در جامعھ و چھ در این مبارزه بد. کشیدسوسیالیسم می
بھ ھمین . گرفتًو طبیعتا شکل سیاسی بھ خود می. گرفتحزب، صورت نمی

 در دوران پیروزی کی بر کیبر آنند کھ ھا جھت نیز مارکسیست ــ لنینیست
این ی طبقاتی ادامھ دارد، و برای ادامھی سوسیالیسم ھنوز باز است و مبارزه

ی این مبارزه. یھ بر دیکتاتوری پرولتاریا ضروری استطبقاتی تکی مبارزه
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اری در روسیھ غلبھ داشت و دسیاسی را آن گونھ تعبیر کردن کھ اقتصاد سرمایھ
نتوانستند وجھ تمایز خود را با بورژوازی بزرگ روس نشان دھند، ھا بلشویک

طبقاتی و چسبیدن بھ ھمان ی آشفتھ فکری محض است و دوری از اصل مبارزه
.مولده استی رشد نیروھاھای یتئور

 سال پس از تجربھ اندوزی از ٧٠ "حزب کمونیست"ما امیدواریم کھ 
مسائل و مشکالت سوسیالیسم پس از انحطاط سوسیالیسم در شوروی و بروز 

جھانشمول ی ًرویزیونیسم، آن دورنمای اقتصادی و سوسیالیستی را کھ اوال جنبھ
در مورد ایران بیان گشتھ باشد، تدوین کند خاصش ھای ًداشتھ باشد و ثانیا ویژگی

بافی و بھ معرض قضاوت عموم بگذارد، تا این کھ کسی این عده را بھ منفی
ھای بندیّ حزبی جدی است، باید این جمع"حزب کمونیست"اگر . متھم نکند

خود تبدیل ی لعاده بھ خطوط سیاسی برنامھافوقی اخیر خود را در یک کنگره
سیالیستی خود را کھ تا کنون در جھان وجود نداشتھ، تنظیم سوھای کند و تئوری

.شده، منتشر گرداند تا ھمھ از آن فیض کنند
 اعتقادی بھ "حزب"این. ّ جدی باشد"حزب کمونیست"کنیم کھ ما فکر نمی

 زیر پوشش "جھان وطنی"ھای سوسیالیسم ندارد، دورنما ندارد، با ایده
و جای تأسف است . ضی ایران مشغول است بھ نفی تمامیت ار"انترناسیونالیسم"

و این خود . زنندرا بھ دور خود جمع کرده، کھ برایش سینھ میای کھ عده
ش بھ دامن ھواداران اًآن جھل عمومی و جمود فکری است کھ صرفا لکھی نشانھ

چسبد، و تا حدودی نیز گریبانگیر جنبش اپوزیسیون ایران است کھ خمینی نمی
.نداند و اطاعت کورکورانھ را پرچم خود کردهااز تحوالت نیاموختھ

آرزو ــ سازمان کارگران مبارز "
"ایران

١٩٨٨دسامبر 
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 یک تئوری ارتجاعی" انقالب جھانی"تئوری 

]٨بھ نقل از ندای وحدت شماره [

مقدمھ

 و روی آوری کم و بیش "انقالب جھانی" ،سخن بر سر این نیست کھ انجام
ی بھ سوی کمونیسم امر ئملل و ممالک بھ سوسیالیسم و راھپیما ىھمزمان ھمھ

سخن بر سر این ھم نیست کھ آیا سطح عالی و شگفت انگیز رشد . خوبیست یا بد
ًمسلما. باشدنیروھای مولده چھ مساعدت مھمی در امر ساختمان سوسیالیسم می

ن  محکمی برای از میان برداشتىعالیترین سطح عمومی فرھنگی نیز پشتھ
سخن بر سر .  مردم استى مبارزه با جمود فکری عقب مانده،بوروکراتیسم

 دوری از ،سخن بر سر تخیالت خام. مطلق کردن ھر یک از این وجوه است
 ،ی از اوھام و آرزوھاست ک وجود واقعی عملیشئ استغراق در دریا،واقعیت

. باشدی می منتھی و کمال مطلوب ھر انسان کمونیست،چنانچھ بتواند تحقق بیابد
 ى از واقعیت مبارزه،کنند از تخیالت واھی حرکت نمیھالیکن کمونیست

 ىکنند و تالششان در جھتی است کھ جامعھطبقاتی و اوضاع عینی حرکت می
ی تکان دھند کھ ئ بھ آن سو، ھر چند این گام کوچک باشد،مفروض را یک گام

تحلیل آنھا . اه را بروبدی آنان مساعدت نماید و مواضع سر رئبھ تحقق آرمان نھا
 مشخص است نھ از مفروضات ذھنی و پندارھای پوچ کھ صد تا ،از واقعیت

.غاز ارزش ندارد
 در شرایط کنونی عملی باشد و پرولتاریای کشورھای "انقالب جھانی"اگر 

اری موفق شوند کم و دترین کشورھای سرمایھیا حداقل پیشرفتھ اری ودسرمایھ
 آنوقت ھمھ ،دکوتاه بھ احراز قدرت سیاسی نایل شونبیش در فواصل مختلف 

ھمھ کس حاضر است در قدرت ، ھمھ کس انقالبی است،کس کمونیست است
ترین سطح رشد نیروھای مولده رسیده اگر جامعھ بھ عالی. سیاسی شرکت کند

 ھاى و عقب ماندگیــ کھ البتھ معلوم نیست این سطح مطلوب کدام است ــباشد 
 جمود فکری و خرافات عمومی و ، رسوم زشت و ناپسندفرھنگی سنتی و

 از بین رفتھ باشد و جامعھ مطلوب طوری باشد کھ ،عادات متداول و جلوگیرنده
 آنوقت ھمھ کس انقالبیند و ،تفاوت کار فکری و یدی در آن از بین رفتھ باشد

. یست کاری ن"ھا"انقالبی"ما را با این . حاضرند برای آرمان کمونیسم یقھ بدرند
 مطلوب را ىند کھ جامعھاھا کھ منتظر حضرت نشستھ"انقالبی"ما را با این 

ϩί ϭέΩ�ϭ�Ωέϭ�έΩ�ϦϴΘγ�ί �Ύγ�ήΤγϯ ΎϫϖϠΧ�̵ ϭέ�ϪΑ�έ�ϥ��ΎΗ�ϩΩϮθ̳ �Ϳ
 را ھاما در پی آنیم کھ انسان.  کاری نیست، کاروان بدان سرازیر شوند،کاروان
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. تغییر وضعیت کنونی فرا بخوانیمبا حقایق دنیای کنونی دمساز کنیم و آنھا را بھ 
یم کھ در دوران امپریالیسم ئی سر و کار داریم کھ باید بھ آنھا بگوئھاما با انسان

 امری غیر عملی و از نظر تئوریک نادرست ،امکان انجام انقالب واحد جھانی
 از تجاوز آمریکا بھ ، دنیای کنونیى واقعیات تکان دھندهىزیرا ھمھ. است

 ، شرق و غربھاى بھ زنجیر کشیدن خلق، بھ افغانستان شوروی،ویتنام
 رشد نھضت کمونیستی ى درجھ، متقابل ھمکاری نظامی ناتو و ورشوھاىپیمان

وانند تکنند میکھ در عالم ھپروت سیر می دھد کھ فقط آنانپرولتری نشان می
 برای خانھ ھا خلقى بھ میدان آیند و آن را بھ ھمھ"انقالب جھانی" ىبا ایده

امروز تکامل ناموزون اقتصادی و درجات متفاوت سطح . شینی تجویز نمایندن
رشد نیروھای مولده در ممالک مختلف در وجود بختک امپریالیسم در جھان 

 یک کشور در انتظار ھاىدھد کھ این تصور خامی است اگر کمونیستنشان می
 رشد نیروھای ىھترین درجبنشینند تا شاید از قبل امپریالیسم موفق بھ اخذ عالی
 فرھنگ ىبھ درجھ. اء یابدقمولده شوند و یا فرھنگ عمومی در کشورشان ارت

ن ا آلمان غربی را نگاه کنید کھ چگونھ سیاستمدار،عمومی در آمریکا نظاره کنید
 عظیم تبلیغاتی افکار عمومی بسازند و مردم ھاىشوند با دستگاهآنھا موفق می

کھ رشد نھضت کارگری  در حالی.  صف کشند بھاى قھوهھاى در لباسًرا مجددا
. گیردطور وحشتناکی متفاوت صورت میھ ی و بئبسیار بط

 کارگران و ھاکھ کمونیست  یکی این،در اینجا ما با دو تئوری روبرو ھستیم
ملل جھان را بھ انتظار دعوت کنند و آنھا را بھ صبر و شکیبایی فراخوانند و 

 ھافکنند و دیگر اینکھ کمونیستا بیھامپریالیستآنھا را بدون دورنما در کنام ا
 امید موفقیت وجود ندارد و برای دسترسی بھ رشد ،بگویند کھ کار مشکل است

 برای ارتقاء سطح عمومی فرھنگ مردم بھ انقالب نیاز ،سریع نیروھای مولده
 کارگر از طریق حزب پیشاھنگش ىھست و تنھا با این انقالب بھ رھبری طبقھ

اگر صدھا بار این راه بھ . د کھ بھ این دور تسلسل شیطانی خاتمھ دادامکان دار
بن بست روبرو شود و تالش بشریت برای نجات خود با شکست روبرو گردد 

 آن ى پر خطر کھ در ھر گوشھ، دشوار، راھی صعب،باز ھم این راه وجود دارد
 و ،تند و معذالک ھمین یک راه اسادشمنان داخلی و خارجی در کمین نشستھ

 ھا راه انقالبی و راه تالش خستگی ناپذیر کمونیست، راه با دورنما،این راه امید
دریای تضادھای   درھااگر کمونیست.  خود استھاىبرای دستیابی بھ آرمان

 باید ،امپریالیستی موفق شوند و با استفاده از آنھا قدرت سیاسی را بھ کف آورند
سوی سوسیالیسم را بگشایند و  سعی خود را مصروف دارند تا راه بىھمھ

راه .  خود را در این زمینھ تئوریزه کرده و در اختیار آیندگان قرار دھندىتجربھ
.دیگری نبوده و نیست
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رشد " و تئوری "انقالب جھانی" ىنظریھ. ما با این نظریھ روبرو ھستیم
 کسب قدرت سیاسی از جانب پرولتاریا ى از جانبی و نظریھ"نیروھای مولده

چھ اوضاع سیاسی و آمادگی عمومی آنرا اجازه داد و آنگاه ارتقاء سطح چنان
عمومی فرھنگ مردم و تالش در جھت ترقی و پیشرفت جامعھ و از جملھ 

.ارتقاء سطح رشد نیروھای مولده
 ،ھاروند و منشویکراه دوم رفتند و میھ  بھا کمونیستى و ھمھھابلشویک

 راه اول را انتخاب کردند ھاکیست تروتس،ھا کائوتسکیست،ھاسوسیال دمکرات
.و بھ منجالب خیانت در غلطیدند

 ذکر "انقالب جھانی" و یا "رشد نیروھای مولده"آنھا کھ امروز با تئوری 
 اما حکومت کارگریخواھند یک دھند کھ چگونھ می توضیح نمی،نداگرفتھ

ھای رشد نیرو"غیر سوسیالیستی را در ایران بر سر کار آورند کھ با تئوری 
اگر حکومت .  آنھا در تناقص قرار نگیرد"انقالب جھانی" و یا "مولده

 یک حکومت کارگری غیر سوسیالیستی ،سوسیالیستی محتوم بھ شکست است
ال مطرح است کھ چرا در ؤبرای ما این س. بطریق اولی بھ شکست محتوم است

ر  عملی و دیگری غیھا یکی از این انقالب"انقالب جھانی"شرایط فقدان 
حقیقت این است کھ آنھا ھمین انقالب دمکراتیکی را ھم کھ باید بھ . عملیست

دانند و فقط برای خالی نبودن عریضھ از  کارگر باشد عملی نمیىرھبری طبقھ
 ،ند و تئوری انتظار آنھاااریدآنھا ھوادار مناسبات سرمایھ. کنندآن یاد می

.تئوری حفظ وضع موجود است
دازان از جملھ آقای غالم کشاورز قرار دارد کھ حتی در میان این نظریھ پر

روسیھ بھ  کنند کھ وی بود و نبود انقالب سوسیالیستی را درلنین را متھم می
 در موعد معینی محدود کرده بوده است و آنگاه کھ "انقالب جھانی"انجام 

اری را ادامھ د ناچار شدند ھمان راه رشد سرمایھ، انجام نشد"انقالب جھانی"
حزب " تئوریک ىطھ نظر آقای کشاورز را از نشریھقما در ذیل ن. ھندد

 کارل کائوتسکی و ى درج کرده و در قیاس با آن نظریھ"کمونیست ایران
سازیم تا خواننده با  می را منتشر"بلشویکیزود رسی انقالب "برخورد لنین بھ 

ر لنین  نقطھ نظ،خواندن آنھا خود قضاوت کند کھ تئوری آقای غالم کشاورز
است یا نقطھ نظر کائوتسکی

 ٧بسوی سوسیالیسم ص  ١ضمیمھ 

زمینھ ھای انحراف و شکست انقالب پرولتری در شوروی
�̶ ΑΰΣ�έΎϨϴϤγ�̮ ϳ�ΕΎ՝ΣΎΒϣ�ί �̵�ϩΪϳΰ̳�
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:غالم کشاورز

ϪϠΌδϣ�ΪϴϧΩϯ�՛ΤΑ�ϥ�ΐ ھمانطور کھ می،رفقا ϗϮϋ�ϭ�ήΒΘ̯�ΏϼϘϧ�Ζδ̰ η�
در . توانم بھ رئوس مسائل اشاره کنم فقط میی است و من اینجااخیلی گسترده

 کھ با عدول از آنھا شکست اىابتدا سعی خواھم کرد بھ آن محورھای تعیین کننده
کھ انقالب اکتبر شکست  امروز این.  بپردازم،انقالب اکتبر اجتناب ناپذیر گردید

 شوروی امروزی یک کشور امپریالیستی است و ساخت اقتصادیش ،خورده
و حتی خیلی از . ستھا مورد قبول خیلی،ری انحصاری دولتی استادسرمایھ

.نداجریانات بورژوازی رویزونیستی امروز بھ این نتیجھ رسیده
برای اینکھ بپردازم بھ اینکھ این اشتباھات چھ بودند و برای اینکھ بررسی 

ی  باید برگردیم بھ وضعیت عین،شدکنیم این اشتباھات را و ببینیم کھ چھ نباید می
این موقعیت اینست کھ از . لمللی کھ انقالب اکتبر در آن پیش آمداو موقعیت بین
 اروپا و علی الخصوص آلمان ، اجتماعی و تمدن و فرھنگ،نظر اقتصادی

 برای پیروزی انقالب ،تری برای انقالب پرولتریموقعیت بسیار پیشرفتھ
ا در تحلیل خود بھ  راىند و این نقش تعیین کنندهاپرولتری و سوسیالیسم داشتھ

 کارگر ىکھ طبقھ دھد کھ زمینھ را برای اینموقعیت اقتصادی و اجتماعی می
 ،اما در مقابل.  فراھم کرده بود، اجتماعی خود را پیاده کندــالگوی اقتصادی 

 ى مشخصھ،اقتصاد روسیھ.  دارای وضعیت بدوی نیمھ فئودالی بودًروسیھ کامال
 سیاسی ھم ى و در زمینھ،خرده پراکنده بوداصلیش اقتصاد دھقانی و تولید 

استبداد و تزار بسی بود کھ رفع خود این موانع یکی از وظائف عاجل ھر 
شرایط اقتصادی و . ش سوسیالیستی باشداخواست گام بعدیانقالبی بود کھ می

 ولی از نظر سیاسی در آلمان و ،ویژه آلمان مساعد بودھ اروپا و ب اجتماعی در
 و جریاناتی کھ از مارکسیسم ھاروپا سوسیال شوینیستھمینطور در ا

 در ً کارگر داشتند ولی متقابالى نفوذ زیادی در بین طبقھ،روبرگردانده بودند
 انقالبی حزب بلشویک یک موقعیت ھاى بھ علت سیاست، برعکسًروسیھ کامال

 امپریالیسم ىخود ویژهسیر دھد کھ لنین توضیح می. سیاسی بسیار مساعد داشت
طور ھمزمان ھ  مجزای سوسیالیسم بىضعیتی را پیش آورده بود کھ دو نیمھو

 کھ ھیچکدامش بدون اىدو نیمھ.  واحد امپریالیسم شکل گرفتھ بودندىزیر پوستھ
 آلمان با وضعیت ىنیمھ. توانست معنی داشتھ باشد یا کامل باشدآن یکی نمی

ًیت سیاسی کامال روسیھ با وضعىش و نیمھا مساعد و آمادهًاقتصادی کامال

 بر این پایھ بھ دورنما و استراتژی ھا بلشویک،مساعدی کھ در آن وجود داشت
 بھ ھااین استراتژی انقالب برای بلشویک. نداکردهانقالبی خود را تصویر می

تواند در روسیھ شکل گرفتھ و حتی پیروز این معنی بود کھ جنبش انقالبی می
باشد برای پیروزی انقالب درغرب و و بھ مفھوم عمومی این محرکی . شود
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 کمک ً غرب کھ آنھا ھم قدرت را بگیرند و مجددایبرای کمک بھ پرولتاریا
 کھ اىوضعیت عقب مانده کھ پرولتاریای روس در پرولتاریای غرب برای این

اری را پیش داری دولتی و تمرکز سرمایھد نباشد تمام مراحل سرمایھربود مجبو
 لنین ایستگاه واحدی بوده کھ برای گذار بھ سوسیالیسم شرط  یا در واقع بھ قول

 را در رابطھ با تدوین اى پایھىمن اینجا چند نکتھ.  طی بکند،باید از آن گذشت
՛ΤΑ�ϪΑ�ϪΟϮΗ�ΎΑ�Ϫϴγϭέ�̵ ή̳ έΎ̯�ΏϼϘϧ�̵ ̬ ΗήΘγ�̶ϣϮϤϋ�α Ϯέϯ Ύϫ�ϭ�β ̯ έΎϣ�

.کنم اشاره میً لنین مختصراًانگلس و بعدا
 کھ ١٨٨٢مین چاپ مانیفست است در سال  در پیشگفتار دو، اولىنکتھ

:ندارا نوشتھ مارکس و انگلس آن

 اگر انقالب روسیھ محرکی برای انقالب کارگری در غرب »
 در اینصورت ،باشد بطوریکھ ھر دو انقالب مکمل یکدیگر شوند

 ى تضعیف شدهً گر چھ کامال، یک شکل"جماعت دھقانی روسی"
بدا حرکت برای تکامل کمونیستی توانند م می،مالکیت جمعی باستانی

 «. گردد

ϪϳΎϣήγ�ί ϮϨϫ�Ϫ̯�ΩϮΑ�̶ ϧΎϣί �ϦϳΪϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�̵ έϯ�έΩ�̵ ΩΎμ Θϗ�ϢΘδϴγ�̮ ϳ�
روسیھ نتوانست آنطوری نضج بگیرد و  روسیھ غالب نشده بود اما ھم انقالب در

روسیھ رشد بیشتری پیدا کرد و انگلس این مسئلھ را  اری دردھم اینکھ سرمایھ
کند و  اینطور بررسی می١٨٩٤ائل اجتماعی روسیھ در خره بر مسؤدر م

:گویدمی

اری کشیده شده است و باید ددرون گرداب سرمایھھ روسیھ ب» 
اما انقالب . اری را متحمل شوددتغییر و تحوالت شوم سیستم سرمایھ

 نھ تنھا دھقانان را ،ضد فئودالی و ضد تزاری کھ در دستور روز است
دھد بیرون  جھانشان را تشکیل می"میر" کھ از انزوای روستاھایشان

ی کھ آنھا با دنیای خارج و ئ بزرگ خواھد آورد جاىکشیده و بھ صحنھ
د شد بلکھ بھ جنبش کارگری غرب نھمراه با آن با خود آشنا خواھ

تری برای مبارزه و تحرک نوینی بخشیده و شرایط جدید و مناسب
 کھ اىپیروزی. ھد کرد صنعتی ایجاد خوایتسریع پیروزی پرولتاریا

 و نھ از گذرگاه "جماعت" نور کنونی نھ از دىبدون آن روسیھ
 «.اری قادر بھ انجام یک دگرگونی سوسیالیستی نخواھد بوددسرمایھ
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Ϫϴγϭέ�ΩέϮϣ�έΩ�β Ϡ̴ϧ�՛ΤΑ�Ϫ̯�Ζγ�̶όϴΒρϯ�̶ΑϼϘϧ�Ζϴόο ϭ�ϭ�ϥΎϣί �ϥ�
Ζγ�Ϫϴγϭέ�έΩ��Α�ΐ Ϙϋ�̶Ϡόϓ�Ζϴόο ϭ�ΎΑ�Ϫϴγϭέ�έΩ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�՛ΤΑ�ϭ�ζ ϧΩϮ
 تنگاتنگ و در اتکاء بھ پیروزی ى سوسیالیسم در یک رابطھ،ردُحاکمیت تولید خ

 قبل از انقالب ھاىدر تمامی دوره. گرددانقالب پرولتاری در غرب ممکن می
�ϑ ήρ�ί �Ϫϴγϭέ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�ΏϼϘϧ�Ζϓήθϴ̡�ϭ�ϡϭΪΗ�ί Ϊϧ�Ϣθ̩ �ϭ�՛ΤΑ�ήΒΘ̯

�έήϗ�Ϧϳ�ίًتماما. لنین و حزب بلشویک ھم بر اساس ھمین مواضع بود �՛ΤΑ�
روسیھ را . کندانقالب روسیھ کمک بھ انقالب کارگری در اروپا می: بود کھ

مرکز انقالبی کھ اروپا را بھ . کندتبدیل بھ سنگری برای پرولتاریای غرب می
کراتیک روسیھ را تبدیل بھ پیش درآمد انقالب و انقالب دم،کشدآتش می

پرولتاریای سوسیالیست اروپا با دور افکندن یوغ . کندسوسیالیستی در اروپا می
بورژوازی قرار است بھ کمک پرولتاریای روسیھ بیاید تا این دومی انقالب 

تصور ھر گونھ وحدت منافع و . سوسیالیستی خودش را بھ سرانجام برساند
 ى کارگران و دھقانان یعنی کارگران و بھ قول لنین آخرین طبقھىاراده

 ممکن و متصور است و ًکراتیک کامالو پیروزی انقالب دماری کھ بادسرمایھ
 بعد یعنی برای انقالب سوسیالیستی یک ى برای دوره، عینی داردىزمینھ

 پرفسورھای بورژوا ھاىتصور و پوچ است و لنین آن را حرف مفت و یاوه
:گوید کھدر دو تاکتیک می. داندمی

 روس ىقھ حکومت مطلىرسد کھ مبارزه علیھزمانی سرمی" »
شود کراتیک روسیھ سپری میو دوران انقالب دم،رسدبھ پایان می

 پرولتاریا و دھقانان و ىآنوقت دیگر حتی صحبت بر سر وحدت اراده
آنوقت . کراتیک و غیره مضحک خواھد بودووری دمت دیکتاىدرباره

 «.دیگر پرولتاریا فقط باید بھ سوسیالیسم و انقالب خودش فکر کند

ى�ϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϥΎϧΎϘϫΩ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�ΏϼϘϧىکند کھ در مرحلھ میکیدألنین ت
�έ�̶ΗΎΒ՜�̶Α�ϭ�ϪϧέΎ̰ΘϧΎϴΧ�ζىیک طبقھ Ϙϧ�ϥΎϤϫ�ϩί έΎΒϣ�Ϧϳ�έΩ�Ϧϴϣί �ΐ ΣΎλ �
. کندکراتیسم بازی میوکنند کھ بورژوازی اکنون در مبارزه برای دمبازی می

՛ΤΑ�ήΑ�̶ ϨΘΒϣ�̵ ϭ�ϊ ο Ϯϣ�Ϧϳ�ϭϯ Ύϫ̴ ϧ�ϭ�β ̯ έΎϣ�ϠϩέΎΑέΩ�βϯ�
اما اگر در روسیھ کھ دھقانان بخش اصلی . وازی در مانیفست استبورژخرده

 این بخش اصلی در مقابل پرولتاریا قرار گیرد پس ،دھندجمعیت را تشکیل می
تضمین تداوم و پیشروی انقالب چیست؟ در نظر بگیریم کھ این مسئلھ برای 

ی ئگرچھ برای کشورھای اروپا.  دارداى دھقانی اھمیت تعیین کنندهىروسیھ
ی و ئپس انقالب ما با چھ نیرو.  کم اھمیتی باشدً کامالى مسئلھ،پیشرفتھ این مسئلھ

 ھا لنین و بلشویکًدر این زمان قطعا. تواند پیش برودی میئبا اتکاء بھ چھ نیرو



١٦٤

 نداشتند کھ توجھشان را بھ پرولتاریای غرب معطوف کنند و جز این باوری
 جز اىاین وضعیت متحد و نیروی ذخیرهمعتقد بودند کھ پرولتاریای روسیھ در 

لنین حتی . پرولتاریای غرب و جز پیروزی سوسیالیستی در غرب نخواھد داشت
یا ترمندور بازگشت ضد  رستوراسیونىگارانتی کامل علیھ": کند کھ کید میأت

تواند  میتنھا و تنھا روسیھ انقالب در روسیھ بعد از یک انقالب پیروزمند در
تواند تضمین دیگری وجود ندارد و نمی. تی در غرب باشدتحول سوسیالیس
ΪηΎΑ�ϪΘηΩ�ΩϮΟϭ����ΪϠΟ�έΎ՜�ΕΎϴϠ̯˺ ˹�ˬ�ι �˼ ˼ ˻����Ϣϫ�ήΒΘ̯�̵ ί ϭήϴ̡�ί �ΪόΑ

کند و مکان پیروزی انقالب این ایده در بینش لنین برجستگی خودش را حفظ می
تا  دارد حتی اىی کارگران روسیھ نقش تعیین کنندهئدر غرب برای پیروزی نھا

توانیم اواخر حیات لنین این مسئلھ در بینش لنین تعیین کننده است کھ آیا می
شود؟ قدرت را بھ ھر شکل حفظ کنیم تا موقعی کھ پرولتاریای غرب پیروز می

گوید اگر ما نتوانیم اینکار را بکنیم شکست سوسیالیسم در و بھ صراحت می
در . شتر از پیروزیش است بیًروسیھ احتمالش قطعا  شکست کارگران در،روسیھ

بعد از انقالب اکتبر حتی در مورد اینکھ پیروزی سوسیالیسم بھ مفھوم یک نظام 
 لنین ھیچ ،اری در چھ ابعادی میسر استداقتصادی و اجتماعی در مقابل سرمایھ

مشکلی ندارد کھ بگوید طبیعی است کھ پیروزی قطعی سوسیالیسم در یک کشور 
 و لنین ھا وجود این ھیچ تردیدی برای بلشویکاما چرا با. غیر ممکن است

 و ھابیش از ھمھ بیانیھ": گویدوجود ندارد کھ دست بھ انقالب بزنند؟ لنین می
β ϧήϔϨ̯ϯ ΎϫϩΪϧί �ϞΎδϣ�ˬ�̵ήΑ�Ζγ�ή՜Ϯϣ�ΎϫέϮθ̯ �ί �̶ ̰ ϳ�έΩ�ϥΪη�έΎ̰Α�ΖγΩ�

 ىھااین آتش تمام توده. اینکھ آتش انقالب سوسیالیستی را در ھمھ جا دامن بزند
̶����ΪϨ̯متکش را در سراسر دنیا شعلھ ور میزح δϴϠ̴ϧ�έΎ՜�ΐ ΨΘϨϣˬ�ι �

٦٢٧ .(
 کھ معتقدند کھ انقالب سوسیالیستی امری ھاطبیعی است کھ برای بلشویک

لیسم ای سوسیئ این تصور کھ پیروزی نھا. شدهدیراست کھ باید صورت بگیرد و 
 ،ده ممکن استتعیین کنن اریدسرمایھ کشورھا یا در کشورھای دیگر ىدر ھمھ

 در ھمان روسیھ یا ھر گوشھ دنیا قدرت را ھاشود کھ بلشویکمانع این نمی
لنین در گزارش بھ . بگیرند برای آنکھ بھ خود پروسھ جھانی کمک  بکنند

 نقش پر افتخار پیش قراول ،تاریخ": گوید می١٩١٨ شوراھا در ژانویھ ىکنگره
ϦϴΑ�ΏϼϘϧϩΪϬϋ�ϪΑ�έ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�̶ϠϠϤϟϯϣ�ϩΪϧϮη�έΎϤ՝Θγ�ζ ̰ ΘϤΣί �ΕΎϘΒρ�Ύϯ�

بینیم کھ تکامل انقالب روسیھ چطور ما اکنون بھ روشنی می. روسیھ قرار داده
 آلمانی و فرانسوی و انگلیسی بھ سرانجام خواھد ،روس شروع کرده. خواھد بود

 تحلیل ىاین بینش از یکطرف بر پایھ ".درساند و سوسیالیسم پیروز خواھد ش
 ىاری و خصلت جھانی مبارزهدخصلت جھانی سرمایھ از مارکس و انگلس

 چرا کھ ، کارگر متکی استى کارگر و در نتیجھ انقالب سوسیالستی طبقھىطبقھ
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 ى جھانی است در واقع درس اولیھى کارگر یک مبارزهى طبقھىاینکھ مبارزه
 منظور شروع انقالب ،مانیفست است و طبیعی است کھ انقالب سوسیالیستی

δϴϧ�̶ ΘδϴϟΎϴγϮγϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ϖϘΤΗ�Ϫ̰ ϠΑ�Ζϯ�ϞΑΎϘϣ�έΩ�̶ ϣΎψϧ�̮ ϳ�
بر اساس این تحلیل مارکس و . تواند یک امر جھانی باشد فقط می،اریدسرمایھ

اری دانگلس تصور ایجاد جزیره یا جزایر سوسیالیستی را در اقیانوس سرمایھ
  سوسیالیستی درھاىدانند کھ تصور ایجاد کارخانھدرست ھمانقدر بی پایھ می

شد اگر می. شود تخیلی مطرح میھاىانگلستان را کھ از طرف سوسیالیست
 در این دوره و با این ارتباطاتی کھ دنیای ،سسات سوسیالیستی ایجاد کردؤآنجا م

 سوسیالیستی ھم درسطح دنیا ىری بھ ھم دارد ایجاد این یا آن جزیرهادسرمایھ
ب اصول کمونیسم صریح ھمین دلیل است کھ انگس در کتاھ ب. ممکن خواھد بود
تواند در یک کشور پیروز شود ال کھ آیا انقالب پرولتری میؤو روشن بھ این س

 این انقالب جھانی است و پیروزیش ،دھد کھ نھ مختصر و مفید می،پاسخ قطعی
گوید پیروزی قطعی  می١٩١٨یا وقتی کھ لنین در . ھم یک امر جھانی است

ست یا بوخارین و پرابراژنسکی در الفبای سوسیالیسم در یک کشور غیر ممکن ا
گویند کھ انقالب کمونیستی فقط بھ عنوان انقالب جھانی پیروز کمونیسم می

اری بھ د چنین نگرشی بر اساس تحلیل مارکس و خود لنین از سرمایھ،شودمی
ϪΑΎ՝ϣϯϩί έΎΒϣ�ί �ϭ�̶ϧΎϬΟ�ϢΘδϴγ�̮ ϳ�ϯϪϘΒρ�ϯϪΑΎ՝ϣ�ϪΑ�ή̳ έΎ̯�ϯϩί έΎΒϣ�̮ ϳ�ϯ�

رناسیونالیستی حزب بلشویک در تنیخاصیت ا. تی قرار داردرناسیونالیستنیا
مقطعی کھ مورد نظر است بر اساس ھمین دیدگاه است کھ امر پیروزی را یک 

. داند جھانی میى کارگر را یک مبارزهى طبقھى مبارزه،داندجھانی می امر
پیروزی این ارتش ھم . داندخودش را یک گردان واقعی از این ارتش می

 کوچک فتح سنگری را ىک مفھوم دارد و در پیروزی یک جزیرهبرایش ی
ولی این تصور را ندارد کھ . یئبیند در خدمت پیشبرد مبارزه و پیروزی نھامی

.این پیروزی امر تفکیک پذیری است

 آثار منتخب١١١ .بھ نقل از صانقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد  ٢ضمیمھ 

انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد

یید تاکتیک أگردد کھ از تارتداد او ھنگامی بیش از پیش عیان می
ھ در گ طرفداران لون، در روسیھھامنشویک( خرده بورژوا ھاىناسیونالیست
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بھ انتقاد از تاکتیک ) ھاآزه و شرکاء در آلمان.  توراتی در ایتالیا،فرانسھ
:اینک انتقاد مزبور. پردازدبلشویکی می

 اساس آن فرضیھ بناگذاری شده بود کھ ب بلشویکی برالانق» 
 ى روسیھىمبداء انقالب ھمگانی اروپا است و ابتکار متھورانھ

.انگیزد سراسر اروپا را بھ قیام برمی،پرولتری
لسویھ بود کھ صلح جداگانھ روسیھ ا البتھ علیاىبا چنین فرضیھ

خود خواھد گرفت و این صلح چھ مصائب و چھ ھ ی بئھاچھ شکل
) چھ زیان جسمانی یا معلولیتی: للفظیایا بطور تحت (خسران ارضی

برای خلق روس بھ بار خواھد آورد و حق ملل در تعیین سرنوشت 
لسویھ بود اموقع نیز علیاین. خویش را بھ چھ سان تفسیر خواھد نمود

بر وفق این نظریھ انقالب . کھ آیا روسیھ قادر بھ دفاع خود ھست یا نھ
بایست بھ تمام قالب روس بشمار میرفت و میاروپا بھترین دفاع از ان

ملل ساکن سرزمین سابق روسیھ حق کامل و حقیقی برای تعیین 
. سرنوشت خویش ارزانی دارد

 آن سوسیالیسم در آنجا مستقر ىانقالب اروپا کھ در نتیجھ
 برای رفع اىبایست ھمچنین وسیلھ می،افتیگشت و تحکیم میمی

 علت عقب ماندگی اقتصادی کشور در موانعی گردد کھ در روسیھ بھ
.سر راه عملی نمودن تولید سوسیالیستی قرار گرفتھ است

 ىھر آینھ فرضیھ. مستدل بودًاینھا ھمھ بسیار منطقی و کامال
 موجب بر ًانقالب روس حتما: شد یعنی ھر آینھاصلی امکان پذیر می

د تکلیف ولی اگر چنین امری اتفاق نیفت. گشتپا شدن انقالب اروپا می
چیست؟

تا کنون این فرضیھ بھ تحقق نپیوستھ است و آنوقت اکنون 
نمایند کھ انقالب روس را ترک پرولترھای اروپا را متھم بدان می

. این اتھام متوجھ افراد نامعلومیست. نداگفتھ و بھ آن خیانت ورزیده
توان مسئول رفتار پرولتاریای اروپا زیرا آخر چھ کسی را می

).٣٨ص  ("«نمود؟

نماید طور خستگی ناپذیری تکرار میھ کائوتسکی در تکمیل این مطالب ب
 فرارسیدن انقالبی کھ انتظار آنرا ى انگلس و ببل بارھا درباره،کھ مارکس

) ٢٩ص  ("موعد معین" ولی ھرگز تاکتیک خود را بر ،داشتند اشتباه کردند
بھ امید " ، بقول او،ھارسیدن انقالب مبتنی ننمودند و حال آنکھ بلشویکفرا

."انقالب ھمگانی اروپا ھست و نیست خود را در معرض برد وباخت قرار دادند
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لعین بھ خواننده نشان ایأرھ  بلند را استنتاج نمودیم تا بى این قطعھًما عمدا
 ىکند و نظریھ در مارکسیسم جعل می"زبردستی"دھیم کھ کائوتسکی با چھ 

.سازدن آن میی را جایگزیئمبتذل خرده بورژوا
 ى شیوه، نسبت دادن یک سفاھت عیان بھ مخالف خود و سپس رد آنًاوال

موعد اگر بلشویکھا تاکتیک خود را بر . افرادیست کھ چندان عقل درستی ندارند
 آنگاه این سفاھت ،را رسیدن انقالب در کشورھای دیگر مبتنی ساختندف معین

من در . تی را مرتکب نشدولی حزب بلشویک چنین سفاھ. بیچون و چرا بود
 از این ًصریحا) ١٩١٨ اوت ٢٠مورخ ( خود بھ کارگران آمریکا ىنامھ

گویم کھ ما روی فرارسیدن انقالب جویم و می سفیھانھ دوری میىنظریھ
Ϧϴόϣ�ΪϋϮϣ�̮آمریکا حساب می ϳ�̵ ήΑ�Ϫϧ�̶ ϟϭ�ϢϴϨ̯��Ϫ՝ΣΎΒϣ�έΩ�Ϧϣϯ�ΎΑ�ΩϮΧ�

بارھا ھمان ) ١٩١٨ارس  مــژانویھ ( چپ ھاىکمونیست"اس ارھای چپ و 
بسیار ... کائوتسکی مرتکب یک نیرنگ کوچک. ما بیان داشتھًفکر را مبسوطا

او تاکتیکی . کوچک شده و انتقاد خود را از بلشویسم مبتنی بر ھمان نموده است
 ولی نھ در ،را کھ روی فرا رسیدن انقالب اروپا در یک موعد کمابیش نزدیک

ا تاکتیکی کھ روی فرا رسیدن انقالب اروپا  ب،کند حساب می،یک موعد معین
 ،یک تقلب کوچک.  با ھم مخلوط نموده است،کنددر یک موعد معین حساب می

. بسیار کوچک
 برای ھر پرولتری ،تاکتیک اول برای مارکسیسم. تاکتیک دوم سفاھت است

  زیرا تنھا این تاکتیک کھ،حتمی استــ . ،حتمی استانقالبی و انترناسیونالیست 
از نظر مارکسیستی آن وضع ابژکتیف موجوده در تمام کشورھای اروپا را کھ 

Ζγ�ϩΪϣ�ΪϳΪ̡ �̲ ϨΟ�ή՜�έΩΑˬ��Ϫ̶ ϣ�ήψϧ�έΩ�̶ΘγέΩ گیرد و تنھا این تاکتیک
.گویداست کھ بھ وظائف انترناسیونالیستی پرولتاریا پاسخ می

با  عمده مربوط بھ مبانی تاکتیک انقالبی بطور اعم را ىکائوتسکی مسئلھ
 ، اشتباھی کھ ممکن بود انقالبیون بلشویک مرتکب شوندى جزئی دربارهىمسئلھ

ولی مرتکب نشدند را خلط نموده و با این عمل بدون درد سر از تاکتیک انقالبی 
!بطور اعم دست کشیده است

حتی  تئوری ى در رشتھ،او کھ در سیاست راه ارتداد در پیش گرفتھ است
.مطرح سازد مقدمات ابژکتیف تاکتیک انقالبی را  مربوط بھى مسئلھتواندنمی

.رسیم دوم میىاینجاست کھ ما بھ نکتھ
ΎϴϧΎ՜ˬ�Ζγ�̶ϤΘΣ�Ζδϴδ̯ έΎϣ�̵ήΑ�̶ΗέϮλ �έΩ�Ύ̡ϭέ�ΏϼϘϧ�̵ ϭέ�ΏΎδΣ�

ی مارکسیسم است کھ تاکتیک ئاین یک اصل ابتدا.  موجود باشدوضع انقالبیکھ 
ھ وضع انقالبی موجود است و تواند در آن ھنگامیکپرولتاریای سوسیالیستی نمی

. آن ھنگامیکھ چنین وضعی وجود ندارد یکسان باشد
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اگر کائوتسکی این مسئلھ را کھ برای مارکسیست حتمی است مطرح 
مدتھا قبل . کند وی حکم میىدید کھ پاسخ حاصلھ بیشک علیھ می،ساختمی

داشتند کھ  در این نکتھ موافقت ھا و تمام سوسیالیستھااز جنگ تمام مارکسیست
ھنوز مرتد کائوتسکی کھ  ھنگامی. جنگ اروپا وضع انقالبی بوجود خواھد آورد

 ١٩٠٢خواه در سال :  این نکتھ را روشن و صریح تصدیق میکرد،نبود
 ىبیانیھ). "راه رسیدن بھ قدرت" (١٩٠٩و خواه در سال ) " اجتماعیالبانق"(

بیھوده نیست کھ : مودتصدیق ن بال از طرف انترناسیونال دوم این موضوع را
  افرادیا ی"مرکزیون"( تمام کشورھا ھاى و کائوتسکیستھانیستویسوسیال شو

 بال در این باره ىاز اظھارات بیانیھ)  متزلزلندھاکھ بین انقالبیون و اپورتونیست
ϣ�ϢϨϬΟ�ζ Η�Ϟ՝ϣ̶ترسند!

 ھا ھوسناکی بلشویک،بنابراین انتظار فرا رسیدن وضع انقالبی در اروپا
اگر کائوتسکی با توسل بھ .  بودھا تمام مارکسیست عمومیىعقیده بلکھ ،نبود

توانی ھمیشھ بھ ھمھ" ھاکھ گویا بلشویک  از قبیل اینئیھاعبارت پردازی
 گریبان خود را از این حقیقت مسلم خالص "ندااعمال قھر و اراده ایمان داشتھ

یست کھ گریز و آنھم در مقابل آن باید گفت کھ اینھا عبارت پردازی پوچ. کندمی
پرده پوشی  مربوط بھ وضع انقالبی ىگریز ننگین کائوتسکی را از طرح مسئلھ

.نمایدمی
 فرارسیده یا نھ؟ این مسئلھ را ھم کائوتسکی ًو اما بعد آیا وضع انقالبی عمال

گرسنگی : گوید اقتصادی پاسخ میھاىبدین مسئلھ فاکت. نتوانست مطرح نماید
ή՜�ήΑ�Ϫ̯�̶ ϧήϳϭ�ϭΖγ�ϩΪϣ�ΩϮΟϮΑ�ΎΟ�ϪϤϫ�έΩ�̲ ϨΟ�ˬ�ϊ ο ϭ�ΩϮΟϭ�ήΑ�ϝΩ�

 بھ ١٩١٥از سال : گوید سیاسی نیز بدین مسئلھ پاسخ میھاىفاکت. انقالبیست
 انشعاب احزاب سوسیالیست قدیمی ى کشورھا پروسھىبعد دیگر در کلیھ

نیست و وی پرولتاریا از سران سوسیال شوھاى دور شدن تودهى پروسھ،پوسیده
 و روحیات انقالبی و بھ پیشوایان انقالبی بھ  ھابھ چپ یعنی بھ اندیشھپیوستن آنان 

.روشنی آشکار گردید
 ،نوشت خود را میى ھنگامیکھ کائوتسکی رسالھ١٩١٨پنجم اوت سال 

 را نبیند کھ از انقالب بترسد و بدان خیانت ھافقط کسی ممکن بود این فاکت
 از ھیک سلسل انقالب در ، است١٩١٨ولی اکنون کھ پایان اکتبر سال . ورزد

کشورھای اروپا در برابر انظار ھمھ و بسرعت بسیار در حال رشد 
 کھ مایل است کمافی سابق او را مارکسیست ،"انقالبی"کائوتسکی ،است

 چنان فیلیستر کوتھ بینی از کار در آمد کھ نظیر فیلیسترھای سال ،بشمارند
 انقالب قریب الوقع ــ،ودند بس یعنی ھمان کسانیکھ مورد استھزاء مارک١٨٤٧

!!را نمیدید
.ما بھ نکتھ سوم رسیدیم
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Ύ՝ϟΎ՜ˬέΩ�̶ΑϼϘϧ�ϊ ο ϭ�ΩϮΟϭ�ς ϳήη�έΩ�̶ΑϼϘϧ�̮ ϴΘ̯ΎΗ�ΕΎϴλ Ϯμ Χ���Ύ̡ϭέ
کھ راه ارتداد در پیش گرفت از طرح این مسئلھ  کدامست؟ کائوتسکی پس از این

خرده کائوتسکی مانند یک فیلیستر .  ترسید،کھ برای مارکسیست حتمی است
انقالب ھمگانی ": نمایدبورژوازی تیپیک یا دھقانان نادان  چنین استدالل می

 حاضر است انقالبی او ھم فرا رسیده است یا نھ؟ اگر فرا رسیده است پس "اروپا
نظیر (گوییم کھ در چنین صورتی ھر دون فطرتی ما ھم از جانب خود می! شود

 پیروزمند ھاى بلشویکآن رذالت پیشگانی کھ اکنون گاھی خود را بھ
!خود را انقالبی خواھد نامید) ندنچسبامی

در ! گردانداگر فرا نرسیده است پس کائوتسکی از انقالب روی بر می
ϪΘϔ̳ϯ ΎϫΑϼϘϧ�Ϫ̯�ΩέΪϧ�ΩϮΟϭ�ΖϘϴϘΣ�Ϧϳ�̭ έΩ�ί �Ϣϫ�̵ ή՜�̶ ̰ δΗϮΎ̯��̶

تواند ضرورت مارکسیست فرقش با عامی و خرده بورژوا در این است کھ می
ϥ�̵ˬتبلیغ نماید نادان ھاىب نضج یابنده را بھ تودهانقال ήϳΰ̳ Ύϧ���έΕϮΒ՜�ϪΑ

و پرولتاریا و تمام زحمتکشان توضیح دھد  نفعی را کھ برای مردم دارد ،رساند
ϩΩϮΗ�ϭΎϫϯ�ϥ�̵ήΑ�έ�ϩΪϧϮη�έΎϤ՝Θγ�ΪϨ̯�ϩΩΎϣ.

 نسبت داده است حاکی از این کھ ھاکائوتسکی فکر خامی را بھ بلشویک
 ،س یک موعد معین فرا خواھد رسیدأر ا بھ امید اینکھ انقالب اروپا درگویا آنھ

این فکر خام بھ ضرر . تمام ھستی خود را در معرض برد و باخت گذاردند
 ھاتاکتیک بلشویک:  خود او چنین بر آمد کھى زیرا از گفتھ،کائوتسکی تمام شد

! رسیدا می فر١٩١٨ اوت سال ٥در صورتی صحیح بود کھ انقالب اروپا برای 
 خود ذکر ىن تاریخ نگارش رسالھادرست ھمین تاریخ را کائوتسکی بھ عنو

 اوت معلوم شد کھ انقالب در ٥ ،کھ چند ھفتھ پس از این نماید و ھنگامیمی
 تمام ،رسد آنگاه تمام ارتداد کائوتسکیی فرا میئیکسلسلھ از کشورھای اروپا

 انقالبی و حتی در ىستدالل بھ شیوهجعل او در مارکسیسم و تمام ناتوانی او در ا
! انقالبی با تمام لطف آن بروز نمودىطرح مسائل بھ شیوه
. کنند وقتی پرولترھای اروپا را بھ خیانت متھم میــنویسد کائوتسکی می

!.این اتھام متوجھ اشخاصی نا معلومیست
 "مینامعلو"بھ آینھ بنگرید تا آن اشخاص !  آقای کائوتسکی،کنیداشتباه می

زند کائوتسکی خود را بھ ساده لوحی می.  ببینید، کھ این اتھام متوجھ آنانست،را
نمود و این این اتھام را اقامھ میچھ کسی فھمد سازد کھ نمیو چنین وانمود می

داند  کائوتسکی بھ خوبی می،و حال آنکھ در حقیقت امر.  داردیئچھ معنااتھام 
کنخت و یارانش لیب ،)١٥ (ھاعنی اسپارتاکیست آلمان ی"ھاىچپ"کھ این اتھام را 

موضوع  یست از درک روشن اینااین اتھام نشانھ. نمایندنمودند و میاقامھ می
 التوی و استونی نسبت بھ ، اوکرائین،کھ پرولتاریای آلمان بھ ھنگام اختناق فنالند

م بر این اتھام مقد. گردیدمرتکب خیانت می) لمللیاو انقالب بین(انقالب روس 



١٧٠

 آن ى بلکھ متوجھ" کھ ھمواره در مذلتند نبودھاتودهھمھ و بیش از ھمھ متوجھ 
 خود را در امر تبلیغ ى ھمانند شایدمان و کائوتسکی وظیفھپیشوایانیست کھ

 کھنھ پرستی ى علیھھادر بین تودهو فعالیت انقالبی  "انقالبی" ترویج ، "انقالبی"
 و تمایالت انقالبی کھ ھمواره در ئزغرا  علیرغم ً و عمالنددانجام نمیداآنان 

 آشکارا ھاشایدمان. کردند زحمتکش نھفتھ است رفتار میى طبقھىاعماق توده
نحو ناھنجار و وقیحانھ و چھ بسا آزمندانھ بھ پرولتاریا خیانت کرده و بھ ھ و ب

 و طرفداران لونگھ نیز با تزلزل و تردید ھاکائوتسکیست. ندابورژوازی پیوستھ
. ندا ھمین عمل را مرتکب شده، خود بھ اقویای روزىانھفبا نگاھھای خائخود و 

 خود بھ جای آنکھ روح انقالبی را ھاىکائوتسکی ھنگام جنگ با تمام نوشتھ
.ساختخاموش میآنرا ،تقویت نماید و بسط دھد

 پرولتری "متھم نمودن"کند کھ اینکھ کائوتسکی این نکتھ را درک نمی
 عظیم و چھ تئوریک بھ انقالب روس دارای چھ اھمیت اروپا بھ خیانت نسبت

 بھ عنوان یادگاری تاریخی ً حقیقتا،اھمیت تبلیغی و ترویجی از آنھم بیشتریست
 سوسیال دمکراسی رسمی "میانھ حال" پیشوای ىاز کودنی خرده بورژوا مابانھ

 در شرایط "اتھام"فھمد کھ این کائوتسکی نمی! آلمان بر جای خواھد ماند
 ھاى یگانھ شکلی است کھ آن سوسیالیستً آلمان تقریبا"امپراطوری"نسور سا

 بوسیلھ آن ،ند یعنی لیبکنخت و یارانشا کھ بھ سوسیالیسم خیانت نورزیده،آلمان
 ، را بھ کنار اندازندھا و کائوتسکیھا شایدمان،کنندکارگران آلمان دعوت میاز 

 را از قید موعظھ خرفت کننده  خود، را از خود دور سازند"پیشوایان"این قبیل 
 آنان و بدون توجھ بھ از کنار ، آنانعلیرغم آنان رھا نمایند و ىو مبتذل کننده

!  دست زنندبھ انقالبآنان برای انقالب بپا خیزند و 
تواند تاکتیک  از کجا او میًاصوال. کندکائوتسکی این نکتھ را درک نمی

 از انقالب دست کشیده ًکھ اصوال سیتوان از ک را درک کند؟ آیا میھابلشویک
ترین موارد آن "دشوار"است انتظار داشت شرایط تکامل انقالب را در یکی از 

مورد سنجش و ارزیابی قرار دھد؟
 زیرا بر ، تاکتیک انترناسیونالیستی بودیگانھ صحیح و ھاتاکتیک بلشویک

نھ نسبت بھ آن  خرده بورژوا مابا"بی ایمانی"خوف و ھراس از انقالب جھانی و 
یعنی میھن  ("خود" ناسیونالیستی بھ دفاع از میھن ىو تمایل تنگ نظرانھ

 بلکھ بنای آن ، چیزھا مبتنی نبودهى بقیھ"بھ ھیچ انگاشتن"و ) بورژازی خودی
 کھ در دوران قبل از جنگ اىمحاسبھ( صحیح وضع انقالبی اروپا ىمحاسبھبر 

 مورد قبول عامھ ھاسوسیال پاسیفیست و ھایعنی قبل از ارتداد سوسیال شوینیست
 زیرا منتھا حد ،این تاکتیک یگانھ تاکتیک انترناسیونالیستی بود. قرار داشت) بود

کلیھ ی تکامل و پشتیبانی و بیداری انقالب در براآنچھ را کھ در یک کشور 
صحت این تاکتیک با احراز موفقیت . ساختملی میع ،ھا قابل اجرا بودکشور
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ϮΒ՜�ϪΑ�̶ϤϴψϋΪϴγέ�Εˬ�ϢδϳϮθϠΑ�ϪΑ�ϢδϳϮθϠΑ�ήϳί �̶ ϧΎϬΟ بھ ھیچوجھ ( مبدل شد
 ھمھ جا از ھاتوده بلکھ بھ سبب آنکھ ، روسھاىنھ بھ سبب خدمات بلشویک

و اندیشھ و تئوری و برنامھ و ) کردند ھواداری میً انقالبی عمیقاًتاکتیک عمال
 سوسیال نیسم ووی از سوسیال شوً و عمالًتاکتیکی را فراھم آورد کھ مشخصا

 شایدمان و ىبلشویسم انترناسیونال کھنھ و پوسیده. پاسیفیسم متمایز است
 کھ اکنون در ، و ماکدونالدھا راھا ھندرسون،ھا و لونگھھا رنودل،ھاکائوتسکی

دست و پای یکدیگر خواھند ھ  مرده بى و در تالش احیای الشھ"وحدت"آرزوی 
 کھ ، انترناسیونالی،یونال سومبلشویسم برای انترناس. بکلی در ھم کوفتپیچید 
 پرولتری و کمونیستی باشد و در عین حال ھم دستاوردھای دوران صلح ًواقعا

 مبانی مسلکی ، را در نظر گیردھا انقالبىعصر آغاز شده ىآمیز و ھم تجزیھ
.بوجود آورده استو تاکتیکی 

 و  را در سراسر جھان تعمیم داد"دیکتاتوری پرولتاریا" ىبلشویسم اندیشھ
جھان ترجمھ  ىالسنھ بھ تماماین کلمات را از زبان التین ابتدا بھ روسی و سپس 

 کارگران و دھقانان تھیدست حتی نشان داد کھ حکومت شوروی ىو در نمونھ
ترین و از لحاظ  بی معلومات،تریندر یک کشور عقب مانده و حتی بی تجربھ

 ھاىام با وجود دشواری بودند یکسال تمقادر ،ترین آنانتشکیالتی کم عادت
ϢϴψϋˬϪϴϠϋ�ϩί έΎΒϣ�ϦϤο �ϯ�ϥή̳ έΎϤ՝Θγ��ϥΎϧ�ϥΎϬΟ�ϡΎϤΗ�̵ ί ϭ̫ έϮΑ�Ϫ̯��έ

کراسی وحکومت زحمتکشان را حفظ نمایند و آن چنان دم) کردپشتیبانی می
تر و دامنھ دارتر  پیشین جھان عالیھاىکراسیو کھ از تمام دم،بوجود آورند

 ىدر رشتھ  میلیون کارگر و دھقان راھا دهىباشد و نیز قادر بودند فعالیت خالقھ
.آغاز نماینداجرای عملی سوسیالیسم 

ا  با چنان اروپا و آمریکبلشویسم در عمل بھ تکامل انقالب پرولتری در 
شدتی کمک نمود کھ برای ھیچ حزبی در ھیچ کشوری تا کنون چنین کمکی 

ھر روز در ھمان حال کھ برای کارگران سراسر جھان . میسر نشده است
 آنھا را از جنگ ھا و کائوتسکیھاگردد کھ تاکتیک شایدمانتر میروشن

امپریالیستی و از بردگی مزدوری در خدمت بورژوازی امپریالیستی رھا 
 برای ــخورد  کشورھا نمیىدرد ھمھھ نساختھ و این تاکتیک بھ عنوان نمونھ ب

 بلشویسم راه شود کھتر می کشورھا ھر روز روشنى پرولتر ھمھھاىتوده
 جنگ و امپریالیسم نشان داده است و ھاىصحیحی را برای نجات از دھشت

.خورد بدرد ھمھ می، تاکتیکىبھ عنوان نمونھبلشویسم 
 بلکھ انقالب پرولتری جھانی نیز در برابر ،نھ تنھا انقالب عمومی اروپا

ع نموده و  آنرا تسری،گیرد و آنچھ بھ این انقالب کمک کردهانظار ھمھ نضج می
 ىآیا ھمھ.  پیروزی پرولتاریا در روسیھ بوده است،از آن پشتیبانی کرده است

یک کشور واحد . اینھا برای پیروزی کامل سوسیالیسم کم است؟ البتھ کھ کم است
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 با ، ولی این کشور در پرتو حکومت شوروی،تواند انجام دھدبیش از اینھم نمی
مپریالیسم جھانی اه است کھ حتی اگر فردا تمام این احوال آنقدر کار انجام داد
 از راه سازش امپریالیسم آلمان با امپریالیسم ًحکومت شوروی روسیھ را فرضا

 حتی در چنین موردی ھم کھ در حکم ،انگلیس و فرانسھ در ھم خورد نماید
 تاکتیک بلشویکی تاکتیکی خواھد بود کھ فوائد عظیمی برای ،بدترین موارد است

. نی کمک نموده استاھ بار آورده و بھ رشد انقالب غلبھ ناپذیر جھسوسیالیسم ب
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 یک جریان منحرف "حزب کمونیست کارگری"
اکونومیستی،یا حزبی برای نفی حزب 

)١(
]٢٩بھ نقل از توفان [

کوشد  می"حزب کمونیست کارگری ایران" ارگان "انترناسیونال"ی نشریھ
خود را ھای دت درونی اعضاء خود را بیان داشتھ و رئوس مھم تفاوتمبانی وح
کند، ھمان گونھ کھ این نشریھ تأکید می.  بیان کند"گرایشات دیگر چپ"با سایر 

نمای  را نشان داده و خصلت"حزب کمونیست کارگری"ھویت ھا این شاخص
. است"حزب کمونیست کارگری"سیاسی و بنیاد سیاسی 
نمای کامل وی ین رئوس کھ بھ اعتراف این حزب خصلتپس ما نیز از ھم

سنجیم تا روشن شود کھ چھ کنیم و عیار مارکسیستی آن را میاست، آغاز می
.قرابتی میان این مبانی و مارکسیسم ــ لنینیسم وجود دارد

شود؟آیا جنبش کارگری، خود بھ خود سوسیالیستی می

: کھاولین ادعا بھ زبان خود آنھا این است، 

بالذات است و مشتق فعالیت سوسیالیسم کارگری یک جنبش قائم"
."نیستھا و کمونیستھا مارکسیست

انگیز چیست؟شبھھی مفھوم این جملھ
آیا بھ این مفھوم است کھ سوسیالیسم علمی قبل از مارکسیسم در جنبش 

کارگری وجود داشتھ است؟
ات بوده و برای نیل بھ بالذآیا بھ این مفھوم است کھ جنبش کارگری قائم

کمونیسم بھ عامل آگاه نیازی ندارد؟
آیا بھ این مفھوم است کھ نفوذ سوسیالیسم خرده بورژوازی و تخیلی در 

ند، ابورژوائی بودهھای ًقرون گذشتھ در درون جنبش کارگری کھ ماھیتا ایده
آیند؟سوسیالیسم کارگری بھ حساب می

ند اجداگانھی نبش کارگری دو مقولھآیا منظور این است کھ سوسیالیسم و ج
ند؟ پس در آن ابالذاتکنند و ھر کدام برای خود قائمکھ بھ موازات ھم رشد می

یست؟اترکیبی است، چھ صیغھی صورت سوسیالیسم کارگری کھ واژه
و ھا پردازیکنیم در میان خرواری از ادعاھا و جملھما تالش می

میستی این جریان را نشان دھیم، اصلی تفکر اکونوی ، آن ھستھھاگریآشفتھ
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واقعی تفکر اکونومیستی این حزب ی آنھا را بکنیم و ھستھھای ادعاھای پوستھ
را کھ با مارکسیسم قرابتی ندارد بھ خوانندگان خود و بھ جنبش کمونیستی ایران 

آن وقت است کھ ھر عنصر آگاه با یک سیستم مدون اکونومیستی . معرفی نمائیم
 در درون خود بستھ و قابل پیگیری است، شفاف است و حتی شود کھروبرو می

آن وقت است کھ .بینی استاز قبل مواضعش در مورد حوادث روز قابل پیش
عناصر پیشروی کارگری ماھیت گفتار و کردار این جریان را، 

ایران و جھان ی وی را، بیگانھ بودنش را از واقعیت جامعھھای گیریموضع
درک مسائل را در این مقاالت بھ شما ی ما سر رشتھ. نندتوانند درک کبھتر می

.منطقی این تفکر اکونومیستی را بیابیدی خواھیم داد تا رابطھ
:کندمدعی این نظریھ اضافھ می. دھیمحال بھ نقل قول دیگر مراجعھ می

اری برای جایگزینی آن با سوسیالیسم، دسرمایھی مبارزه علیھ» 
کارگری ی ، یک افق زنده و جا افتادهاز طریق یک انقالب کارگری

کارگر را تعریف ی است و یک سنت مبارزاتی زنده در درون طبقھ
اما این طیف و این گرایش در جنبش کارگری بھ ھر حال .... کندمی

کند کل طبقھ را بھ ًخواھد و دائما تالش میھمیشھ وجود دارد کھ می
گوئیم کمونیسم کھ میاولین وجھ تمایز ما این است . این سمت بکشاند
 بر بستر یک چنین تالش "حزب کمونیست کارگری"و سوسیالیسم و 

کارگر، ھر چند گاه ی در این جامعھ در درون خود طبقھای عینی
« . گیردمحدود و ضعیف، شکل می

ی طبقھ"خواننده توجھ دارد کھ در اینجا سخن بر سر موجودیت عینی 
ر وی را در جامعھ و درو ھمسایھ  کھ ما ھر روز و ھر ساعت حضو"کارگر

 کھ از واقعیت  زندگی خود این طبقھ برای "جنبش کارگری"کنیم و یا حس می
سوسیالیسم سخن بر سر . گیرد، نیستبھبود شرایط زندگیش سرچشمھ می

کارگر است کھ دارای ی  یعنی سخن بر سر آن چنان جنبشی از طبقھکارگری
ارگری بھ صورت طیف و یا گرایش است، افتاده در جنبش کیک افق زنده و جا

دانش عظیم سوسیالیسم سخن بر سر ذھنیت معینی در جنبش کارگری است کھ بھ 
اری بھ سوسیالیسمدجایگزینی سرمایھ مجھز بوده، برای و آموزش کمونیسم

.کندمبارزه می
آنھا برای آن کھ کسی سخنانشان را بھ نادرستی تفسیر نکند، در تائید درک 

:کنندھ میما اضاف
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اما سوسیالیسم و کمونیسم کارگری قبل از ھر چیز چارچوبی » 
اجتماعی است کھ مستقل از این کھ حزبی ھست یا ی برای یک مبارزه

« . نیست بھ ناگزیر در جریان است

:گفترفیق لنین می

کارگر ی یابی سیاسی طبقھکمک بھ پرورش سیاسی و سازمان» 
 آنھائی کھ این وظیفھ را در تاریکی .اصلی و اساسی ماستی وظیفھ

ھای لشعاع قرار دادن تمام وظایف و روشادارند، کھ از تحتنگھ می
زنند، راه نادرستی را در پیش مبارزه بھ آن سر بازمیی ویژه

وظایف (« . سازندبھ جنبش وارد میای ند و صدمات جدیاگرفتھ
)مبرم جنبش ما

شود کھ بدون  روشن می"یحزب کمونیست کارگر"با این نقل قول از 
کارگر، بدون رھبری جنبش کارگری توسط عناصر آگاه، بدون ی حزب طبقھ

کارگر، بدون حضور عامل ذھنی ی یابی سیاسی طبقھپرورش سیاسی و سازمان
ًکارگر، ظاھرا سوسیالیسم و کمونیسم در جنبش کارگری در ی در جنبش طبقھ

جنبش خود رو بھ عامل آگاه نیازی جریان بوده و بھ خودی خود رشد کرده و این 
.ندارد

تازه بدتر از آن این کھ سوسیالیسم و کمونیسم تا حد چارچوبی برای یک 
کارگر پرچم ی حال آن کھ ایدئولوژی طبقھ. یابداجتماعی تنزل میی مبارزه
ُوی است برای آن کھ بر راه پر پیچ و خم مبارزه پرتو افکند و ی مبارزه
برای نیل بھ ھدف واالی انسانی رھبری کند و بھ ھمین این طبقھ را ی مبارزه

ًتواند صرفا یک چارچوب منفعل عینی، یک بستر و حرکتی بطئی و دلیل نمی

. خود بھ خودی عینی کھ بھ ھر صورت در جریان است، برای مبارزه باشد
دار و با نظر مارکسیسم فقط چھارچوب و روش تحقیق نیست، ایدئولوژی جھت

انگیز ُبھ کار رفتھ در متن مقالھ بھ شدت شبھھھای این واژه. استاست، طبقاتی 
گرایشات انحرافی ی سازد کھ گویا ھمھبوده و این را بھ ذھن متبادر می

. توان در این چارچوب جا دادسوسیالیستی و یا مدعی سوسیالیسم را می
یار زنند و با ظن خود چارچوبی است کھ ھمھ در داخل آن، در کنار ھم گام می

ی بھ ویژه اگر حضور این گرایش را بھ دو قرن اخیر نیز یعنی بھ ھمھ. نداما شده
کارگران در .گرددسوسیالیستی حوالھ دھیم، این ظن بیشتر تائید میھای فرقھ

خیزند و با کشی سرمایھ بھ طور طبیعی بھ اعتراض بر میتحت فشار بھره
کارفرمایان بھ پا ی آگاھی بھ ضعف فردی، لیکن قدرت عظیم ھمگانی علیھ
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ھای کارگر کھ بھ شکل اعتصابات، عصیانی طبقھی این مبارزه. خیزندمی
آالت مناسبات حاکم بر کار، داغان کردن ماشینی مجموعھی جمعی علیھدستھ

کند، بیان خشم این طبقھ، نارضائی و ابزار تولید و اشغال کارخانھ تظاھر می
تا آگاھی بر علت و ھدف این ش است اوی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی

کارگر با آگاھی اقتصادی ی طبقھ. مبارزه و آنچھ بھ این موقعیت انجامیده است
عملی ی اری در تجربھدخویش کھ آن را در کادر ھمین مناسبات حاکم سرمایھ

تواند در ھمین چارچوب برای بھبود شرایط آن کند، تنھا میخویش کسب می
بھ آگاھی ای کارگر ھرگز در چنین مبارزهی ھروشن است کھ طبق. مبارزه کند

یابد، زیرا نھ سیاسی طبقاتی و سوسیالیسم برای کسب قدرت سیاسی دست نمی
مبارزه بین کارگر ی اقتصادی چنین قابلیتی را ندارد بلکھ عرصھی تنھا مبارزه

ی کارگر در عرصھی طبقھ. و کارفرما نیز حاوی چنین آگاھی نخواھد بود
 و درگیری با کارفرمایان اگر از بیرون از مجرای غیر اقتصادیی مبارزه
سوسیالیستی نشود، ھمواره در زیر نفوذ ایدئولوژی ی اقتصادی تغذیھی مبارزه

بورژوازی کھ ھم از قدمت بیشتری برخوردار بوده و ھم از امکانات تبلیغاتی و 
 تری  برخوردار است و ھم روز و شب بھ طور مستقیم و یا غیرمالی فراوان

لنین . ماندخود دارد، باقی میی کارگر را بھ زیر سلطھی مستقیم افکار طبقھ
:گفتمی

توان از تکامل ایدئولوژی مستقلی توسط از آنجائی کھ نمی» 
کارگران در روند مبارزاتشان صحبت نمود، تنھا انتخاب چنین ی توده
موجود ای یا ایدئولوژی بورژوائی یا سوسیالیستی، راه میانھ: است

 خلق نکرده است و "سومی"زیرا بشریت ھنوز ایدئولوژی . (نیست
کھ با مخاصمات طبقاتی دوپاره شده است، ای عالوه بر آن در جامعھ

تواند وجود ھرگز یک ایدئولوژی غیر طبقاتی یا مافوق طبقاتی نمی
ھر بنابراین ھرگونھ تحقیر ایدئولوژی سوسیالیستی، ) داشتھ باشد

تقویت ایدئولوژی بورژوائی ای  درجھترینانحرافی از آن بھ کوچک
خودروئی صورت ی زیادی دربارهھای صحبت. دھدرا معنی می

بھ تکامل آن مطابق با گیرد، اما رشد خودروی جنبش کارگری می
) بینیاصول دین، برنامھ، شرح جھان (Credoِکردو ی برنامھ

الص ِ، زیرا جنبش خود بھ خودی کارگری، تردیونیونیسم خانجامدمی
و ساده است و تردیونیونیسم یعنی بردگی ایدئولوژیک کارگران بھ 

سوسیال دموکراسی، نبرد ی ما، وظیفھی بنابراین، وظیفھ. بورژوازی
 ساختن جنبش کارگری از راه خود بھ منحرفخودروئی برای ی علیھ

کشد و خودی،تریدیونیونیستی کھ بھ زیر رھبری بورژوازی می
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لنین چھ (« . سیال دموکراسی انقالبی استآوردنش بھ تحت ھدایت سو
)باید کرد

را با تئوری ھا کمونیستی  این وظیفھ"حزب کمونیست کارگری"
ایدئولوژی سوسیالیستی در درون . اکونومیستی خود بھ کلی ساده کرده است

نھ بھ حزبی نیاز است، نھ بھ . جنبش کارگری موجود است و از ھوا آمده است
از من ھای جنبش سوسیال دموکراتیسم؟ البتھ این تئوریعامل خارجی و نھ بھ 

ًدقیقا از این تحلیل است . ترین تطابقی ندارددر آوردی با نظریات لنین کوچک

کارگر ی کارگر و فعالیت آن در جنبش خود روی طبقھی کھ لزوم حزب طبقھ
اگر غیر از این بود، اگر با رھبری سندیکاھای زرد و یا حتی . گردداحساس می

شد بھ سوسیالیسم رسید، تئوری سوسیالیسم سندیکاھای مستقل کارگری می
جنبش سندیکالیستی از ی آمد چھ آن کھ سابقھعلمی قبل از مارکس پدید می

کارگر ی اگر جنبش صنفی و اقتصادی طبقھ. سوسیالیستی بھ مراتب بیشتر است
 پیدا کارگر نیازیی گشای آزادی سیاسی وی بود، آنگاه بھ حزب طبقھراه
:اورندآنھا می. شدنمی

ما تأکید کردیم کھ کمونیسم یک طرح دلبخواھی و یا ......» 
سوسیالیسم یک تالش . صادراتی از قلمرو عمل نیستی نسخھ

اجتماعی است کھ کمابیش در تمام طول دو قرن نوزدھم و بیستم در 
ویا ...« .جریان بوده است و امروز نیز بھ روشنی قابل مشاھده است

ی کارگر ھست کھ بھ یک مبارزهی ھمیشھ بخشی از طبقھ» 
تواند در تدافعی قانع نیست، کھ معتقد نیست حق واقعی خود را می

اری باید جای خود را بھ دکند کھ سرمایھنظام موجود بگیرد، فکر می
ی سوسیالیسم بدھد، معتقد است وسائل تولید را باید از تملک طبقھ

اینھا باید متحد شد و ی کند کھ برای ھمھبورژوا در آورد و فکر می
«. و این چیزی جز تعریف سوسیالیسم کارگری نیست. انقالب کرد

سوسیالیسم کارگری بنا بر این تعریف، آن طیف از کارگرانی ھستند کھ چھ 
ما بخواھیم و چھ نخواھیم خود بھ خود وجود دارند و بھ آن حد از آگاھی 

باید وسائل تولید را از تملک بورژوازی بدر ند کھ معتقدند ااجتماعی رسیده
اری برای استقرار نظام سوسیالیستی را دآورد، لزوم سرنگونی نظام سرمایھ

بیچاره مارکس کھ زحمت بیھوده !! کنندشوند و انقالب میتبلیغ کرده، متحد می
ند کھ با تبدیل مالکیت اکشید و نفھمید کھ کارگران خود بھ خود کشف کرده

. نداوسائل تولید بھ مالکیت کارگری، مشکالت اجتماعی قابل حلخصوصی بر 
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بھ ھر " کھ "این طیف و این گرایش در جنبش کارگری"ولی آن سوسیالیسمی کھ 
کند کل طبقھ را بھ این ًخواھد و دائما تالش میحال ھمیشھ وجود دارد کھ می

قبل بزعم  کدام سوسیالیسم است؟ ھمان سوسیالیسم کھ از دو قرن "سمت بکشاند
ًکارگر وجود داشتھ و شما نیز حتما سنت خود را از ی شما ھمواره در میان طبقھ

 بھ کدام دوران "ھمیشھ"گیرید؟ این سوسیالیسم کدام سوسیالیسم است؟ قید آن می
؟ "حقیقی"بورژوائی؟ سوسیالیسم گردد؟ سوسیالیسم خردهتاریخی بر می

.سوسیالیسم تخیلی؟ و یا سوسیالیسم علمی؟

تأکید بھ وجود ابژکتیو و مادی، یک تالش سوسیالیستی در خود » 
کھ در ھر مقطع ممکن است ای کارگر، مستقل از قالب فکریی طبقھ

جدی جریان ی متمایز کنندهی بھ خود پذیرفتھ باشد، یک مشخصھ
)نقل از ھمان نشریھ ــ توفان(« . ماست

د ابژکتیو؟ کدام کارگر بھ عنوان وجوی تالش سوسیالیستی در خود طبقھ
کھ در ھر مقطع ! تالش سوسیالیستی، تالش تخیلی یا علمی؟ کدام قالب فکری؟

کاذب نیز تالش ھای سوسیالیسمی آیا ھمھ! ممکن است بھ خود پذیرفتھ باشد؟
 کھ بھ یک باره "حزب کمونیست کارگری"سوسیالیستی ھستند یا بورژوائی؟ 

:گویدشود و میی متوسل میگوئلجام کنترل خود را از دست داده بھ غیب

، حقایقی را ھاترین اتحادیھراستھای ما حتی در ورای فعالیت» 
کدام سوسیالیسم ــ تکیھ از  (سوسیالیستیدر مورد تمایالت و تکاپوی 

بینیم کھ سایر گرایشات چپ قادر بھ دیدن کارگر میی طبقھ) توفان
ارگری در ما در ورای سخنان رھبران عملی جنبش ک. آنھا نیستند

آمیز باشند، ُمبارزات اعتراضی، ولو این سخنان، سست و توھم
کارگر را ی حقایقی از موجودیت سوسیالیستی طبقھ

کارگر است کھ ی سوسیالیسم کارگری آن گرایشی در طبقھ....بینیممی
سازد و فشار دائمی رادیکالیسم را رھبران رادیکال کارگری را می
این . کندجنبش کارگری حفظ میروی رھبران غیر رادیکال در 

ی اساسی گرایش ماست کھ در ورای تحرک روزمرهی مشخصھ
ی جنبش کارگری و فعل و انفعاالت سیاسی و مبارزاتی در درون طبقھ

بیند و بھ سوسیالیستی را میی کارگر، وجود ابژکتیو یک رگھ
«.....شناسدرسمیت می
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حقایقی از "  فقط در این نیست کھ"حزب کمونیست کارگری"کشف 
 در این نیز ھست کھ مکانیسم "بیندکارگر را میی موجودیت سوسیالیستی طبقھ

این حرکت را کشف کرده است و آن عبارت است از این کھ گرایش 
فشار دائمی رادیکالیسم را روی "سازد و سوسیالیستی، رھبران رادیکال را می

 این اتوماتیسم جنبش با. "کندرھبران غیر رادیکال در جنبش کارگری حفظ می
. گرددتر میاری روز بھ روز رادیکالدکارگری تا سرنگونی نظام سرمایھ

بگذریم از این کھ رادیکالیسم فاقد مضمون طبقاتی سوسیالیستی است و یک 
ھای ًاتفاقا اختراع واژه. تواند رادیکال باشدفاشیست و بنیادگرای اسالمی نیز می

حزب کمونیست ". ز این حزب استغیر طبقاتی یکی از خصوصیات بار
زاید صنفی آنھا میھای  رھبران جنبش کارگری را از درون اتحادیھ"کارگری

سیاسی طبقاتی پرولتاریا بر ضد تمامیت ی و نھ از درون دامن زدن بھ مبارزه
رھبرانی کھ در حزب کمونیستی تربیت سوسیالیستی نیافتھ . اریدنظام سرمایھ

توانند رھبران  نباشند، بھ صرف کارگر بودن نمیباشند، بھ دانش علمی مجھز
اتوماتیسمی بھ این مفھوم کھ ھر . جنبش پرولتری برای نیل بھ سوسیالیسم گردند

یابد و کمونیست صنفی، خود بھ دانش کمونیسم دست میی کارگری در مبارزه
."حزب کمونیست کارگری"ی شود وجود خارجی ندارد مگر در مخیلھمی

خستگی ناپذیر خویش برای پاکیزگی مارکسیسم، با لنین در تالش 
 ماھیت تفکر "چھ باید کرد؟"جاویدان خود ی در افتاد و در مقالھھا اکونومیست

نگاھی بھ مجادالت وی با . اکونومیستی و خطرناک آنھا را برمال ساخت
لنین .دارد بر می"حزب کمونیست کارگری"ُمارتینف پرده از نظریات 

:گفتمی

ُبندی مارتینف برای ما دارد نھ بھ خاطر کھ فرمولارزشی » 

سازد، آنست کھ استعداد او را در مغشوش ساختن چیزھا نمایان می
، ھابندی اشتباه تمام اکونومیستبلکھ بھ آن علت است کھ این فرمول

توان آگاھی سیاسی طبقاتی کارگران یعنی اعتقاد آنھا را بھ این کھ می
اقتصادی آنان، یعنی با قرار دادن ی بارزه مدرونرا، بھ اصطالح از 

ًآغاز منحصر ــ یا اقال عمده، و ی اقتصادی بھ عنوان نقطھی مبارزه

ًمنحصرا، یا دست کم بھ طور عمده، این مبارزات رشد داد، ی بر پایھ

« . از ریشھ خطاستای چنین نظریھ. سازدبھ طرز بارزی نمایان می
) لنین ــ چھ باید کرد(

پر کرد کھ البتھ تکرار تنھا دو ھا ام مقالھ را با این نقل قولتوان تممی
کارگر در جنبش اجتماعی خویش بھ ی نخست این کھ طبقھ. موضوع است



١٨٠

دو دیگر این کھ سوسیالیسم دانش مدونی نیست کھ باید آن . رسدسوسیالیسم می
آینده، خطوط اساسی آن ی را آموخت و بر اساس دانش سوسیالیسم طرح جامعھ

سوسیالیسم محصول . معھ، سیاست، اقتصاد و ایدئولوژی آن را تدوین کردجا
گوناگون ھای کارگر است کھ علیرغم پذیرش قالبی تالش ابژکتیو خود طبقھ

ھا ، مستقل از کمونیستھافکری باز ھم راه درست خود را از میان سردرگمی
ر آنھا بھ نظ. نیستھا کند و نیازی بھ وجود ما و حزب ما کمونیستپیدا می

بھتر . شودکارگر زائیده میی سوسیالیسم از درون جنبش خود بھ خودی طبقھ
بھ نظر آنھا سوسیالیسم . شود مبارزه را با مغالطھ تعطیل کرداز این نمی

سوسیالیستی و اقتصاد آن آگاھانھ تدوین و تنظیم ی جامعھ. محصول آگاھی نیست
.شودو اداره  نمی

ند کھ یک اگوئی تالش کردهپردازی و قلمبھمدعیان این نظریات با جملھ
ًانحراف مرده در جنبش کمونیستی را مجددا از قبرش بھ در آورده و بر پرچم 

کارگر را با ی خود بھ عنوان کشف عظیم بنویسند و مبارزان راه آزادی طبقھ
جنبش کمونیستی جھانی با پیروزی بر . اری نگھدارنددلفاظی در بردگی سرمایھ

در . ونومیستی قادر شد انقالب عظیم اکتبر را بھ وجود آورداین تفکر اک
روشن ھا و اکونومیستھا اینجاست کھ تفاوت میان مارکسیست ــ لنینیست

. ترین قرابتی با کمونیسم ندارندکوچکھا پراکنیبھ نظر ما این سخن. گرددمی
.دالیل ما چیست؟

.سوسیالیسم علم است کھ باید آن را آموخت

 علم است مانند علم فیزیک، شیمی، ریاضیات، بیولوژی، سوسیالیسم
......اقتصاد، تاریخ و 

کند و در پی متحرک تحقیق میی معینی از مادهی اگر فیزیک در عرصھ
کشف روابط درونی آن است، سوسیالیسم بھ اجتماع و تکامل آن، بھ علم تکامل 

 نظر دارد، علمی نیستھا قوانین اجتماعی کھ ھرگز بھ صورت اتفاقات و حادثھ
علوم سایھ ی است کھ سایر علوم را برای توضیح خود در دل دارد، بر ھمھ

. تکامل اجتماع استی علوم در عرصھی متقابل ھمھی تعمیم رابطھ. افکندمی
اگر فیزیک را باید بھ دبیرستان رفت و آموخت، اگر برای آموزش اقتصاد و 

گاه نیاز است، علم سوسیالیسم ریاضیات بھ وزارتخانھ آموزش و پرورش و دانش
تواند سوسیالیسم نمیھای کسی بدون خواندن تئوری. را نیز باید رفت و آموخت

کند کارگران چون کارگرند، آن کس کھ فکر می. سوسیالیست و کمونیست شود
آن رد ھای رسند ھرگز علم مارکسیسم را نفھمیده و در آزمونبھ سوسیالیسم می

کشی از انسان، از ھیچکس شدت بھرهی جھشده است، کار بدنی و در



١٨١

ّاگر تجمع کمی بیسوادان، سواد آفرین بود و فیزیکدان . سوسیالیسم نساختھ است
ی آفرید، آنگاه نھ بھ آموزگار نیازی بود و نھ اماکن آموزشی و برنامھمی

در بربریت . رسدبھ طور خودکار بھ سوسیالیسم نمیای ھیچ جامعھ. تدریس
. خواھد شد ولی رھائی بشریت را بھ چشم نخواھد دیداری دفن دسرمایھ

اری بھ ددر تحول جامعھ از سرمایھ) گرائیجبر(اتوماتیسم، دترمینیسم 
اینجاست کھ نقش قطعی عامل آگاه در سوسیالیسم . سوسیالیسم وجود ندارد

.آن کس کھ این را نفھمد کمونیست نیست، اکونومیست است. گرددبرجستھ می
:.کھ مارکسیسم بر مبنای سھ منبع شکل گرفتھ استیم اما آموختھ

؛)ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخیی فلسفھ(آلمان ی فلسفھ
کار اقتصاددانان بزرگ انگلستان کھ ی اساس شالودهبر(اقتصاد انگلستان 

تئوری ارزش مبتنی بر کار را ریختند و مارکس آن را تا کتاب سرمایھ و تئوری 
؛) تکامل دادارزش اضافی
مختلف سوسیالیسم ھای کھ از آموزش(طبقاتی در فرانسھ ی و مبارزه

ابتدائی و تخیلی نظیر سن سیمون، فوریھ، آئون آغازید و تا سوسیالیسم علمی و 
).تجارب کمون پاریس تکامل پیدا کرد

مارکسیسم برای این کھ پدید آید بھ شرایط پیدایش مادی خود نیاز داشت، 
اری، پرولتاریا را دسرمایھی ھ این کھ بورژوازی در برپائی جامعھنیاز داشت ب

.اران را بسازددبھ وجود آورده تا بتواند از نیروی کار وی بھشت سرمایھ
اصلی سوسیالیستی و کمونیستی در زمان پیدایش خود، تصور ھای سیستم

کردند، کافیست بھ حقانیت سیستم آنھا پی برده شود تا ھمھ تصدیق کنند می
دلبخواھی داشتند کھ ھای آنھا سیستم. نداآتیھ را آنھا کشیدهی جامعھی بھترین نقشھ

وضع خیالی آنھا بھ این علت با . کردندکارگر صادر میی بھ درون طبقھ
ی اری و نھ مبارزهدگردید کھ نھ پرولتاریا و نھ سرمایھشکست کامل مواجھ می

 چنین شرایطی ناگزیر فقدان طبقاتی پا بھ پای رشد صنایع، رشد نکرده بود و در
رشد خود پرولتاریا و شرایط مادی رھائیش مانع اساسی چنین تحولی را فراھم 

از واقعیت زندگی مادی بھ دور بود و در . سوسیالیسم آنھا تخیلی بود. آورده بود
خواستند با نسخھ نویسی، آنھا می. رسیدارتجاعی میھای حلعمل بھ راه

دلبخواھی و صادراتی، پرولتاریا را از ھای رحاز پیش ساختھ، طھای طرح
خود ھای ُخواستند مصلحانی باشند کھ تئوریآنھا می. بندگی دردآور رھا سازند

.را بدون توجھ بھ جنبش بالغ اجتماعی با دلسوزی برای دردمندان متحقق سازند
ئی از ھا تا کمون پاریس است کھ شکل١٨٤٨ھای در ھمین دوره بین سال

این . ر جھان تسلط دارد و میدان را بر سوسیالیسم علمی بستھ استسوسیالیسم د
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کشاند، و بھ علت ماھیت  است کھ کارگران را بھ بیراھھ می"سوسیالیسم"
سوسیالیسمی . نمایدکارگر رسوخ میی در جنبش اجتماعی طبقھبورژوائی خود

 طبقاتی یمادی جریان تاریخ، ناتوانی در درک مبارزهی کھ با پی نبردن بھ پایھ
 داد سخن "عدالت" و "مردم"ی و ماھیت طبقات گوناگون جامعھ درباره

زیرا .  با سوسیالیسم علمی قرابتی ندارد"سوسیالیسم کارگری"این . دھدمی
سوسیالیسم علمی طرح دارد، برنامھ دارد و سیستمی منطقی در خود است کھ در 

عملی خود را ارائھ ھای ، پیشنھادات و طرحھااجتماعی فرمولھای تمام زمینھ
ای تحقق جامعھ. دھد و خوشبختانھ مانند ھر علم دیگری وارداتی نیز استمی

ی ھیچگاه از تکامل جامعھ. متکی بر مکتب سوسیالیسم علمی، آگاھانھ است
تکامل . رسیمسوسیالیستی نمیی اری بھ طور خود بھ خودی بھ جامعھدسرمایھ

این تحول بھ . آفریندسم نمیاری ھرگز سوسیالیدسرمایھی اقتصادی جامعھ
کارگر ی بھ حزب طبقھ. شودکاتالیزاتوری نیاز دارد کھ عنصر آگاه نامیده می

مارکسیسم در نفی . کھ مغز متفکر جنبش آگاه کارگری است، نیازمند است
کارگر ی کند و پیشروان طبقھدیالکتیکی این سوسیالیسم است کھ قد راست می

دوران سوسیالیسم غیر علمی . الیسم را بیآموزندکند کھ دانش سوسیرا دعوت می
کارگر توسط ی و تخیلی پایان یافتھ است و تئوری انقالبی آزادی طبقھ
خود بریده و بھ ی آموزگاران و عناصر آگاه با منشاء بورژوازی کھ از طبقھ

مارکسیسم در پی آن است کھ آن . ند، تدوین شده استابالنده پیوستھی صف طبقھ
 کھ ھمیشھ وجود داشتھ و دو قرن سد پای تکامل نھضت "کارگریسوسیالیسم "

کارگری بوده است را بھ دور افکند، مھر باطلھ بر آن زند و سوسیالیسم آگاھانھ 
و علمی را بھ جای آن بگذارد تا کارگران با سنت سوسیالیسم علمی از طریق 

ر در پی سوسیالیسمی است کھ سیاست را رھب. تربیت حزبی پرورش یابند
داند و نھ آن کھ در زنجیر اقتصاد اسیر باشد و ذکر دترمینیسم اقتصاد می

تواند وجود داشتھ بدون تئوری انقالبی ھیچ جنبش انقالبی نمی. تاریخی را بگیرد
بدون تئوری انقالبی ھیچ جنبش اجتماعی سوسیالیستی بھ معنای علمی آن و .باشد

این کھ . زء الفبای مارکسیسم استاین ج.تواند وجود داشتھ باشدنھ تخیلی، نمی
ند کھ خواھان ابدون تئوری انقالبی بھ سوسیالیسم کارگری رسیدهای چگونھ عده

انقالب سوسیالیستی از دو قرن پیش بوده است، کشف منحصر بھ فردی است کھ 
پس آنچھ بر بستر جنبش اجتماعی مبھمی بھ نام . باید بھ نام این عده بھ ثبت برسد

تواند سوسیالیستی باشد، وی گیرد، خود نمیم کارگری جان میجنبش سوسیالیس
.فقط اکونومیستی است

تواند نقش مبارز پیشرو را ایفاء کند کھ خود بھ تئوری پیشرو، آن کس می
در اینجا سخن بر سر رابطھ بین عنصر آگاھی بھ عنوان عامل ذھنی . مسلح باشد

ی مبارزه. مل عینی استعای کارگر بھ منزلھی و حرکت خود بھ خودی طبقھ
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اران و کار روزمزدی، مبارزه برای بھبود شرایط دسرمایھی کارگران علیھ
ھمبستگی و ی زندگی خود و مقاومت در قبال قوانین ارتجاعی، پیدایش روحیھ

بھتر و ی اری، اعتقاد بھ آیندهدشکست ناپذیری سرمایھی اتحاد و غلبھ بر روحیھ
ھد ماند، ھمگی ناشی از آگاھی جنینی ایمان بھ این کھ ظلم پایدار نخوا

خود ی مبارزهی پرولتاریا این مسائل را در جریان روزمره. پرولتاریاست
کارگران با آگاھی تجربی خود فقط قادرند در بستر قبول نظام . آموزدمی

توانند برسند کھ رسند و نمیاری مبارزه کنند و ھرگز بھ این نتیجھ نمیدسرمایھ
ناپذیر میان اران، بازتاب تضاد آشتیدمیان آنھا و سرمایھتضاد آشتی ناپذیر 

بھ این جھت . منافع آنھا و تمام رژیم سیاسی و اجتماعی معاصر موجود است
آگاھی آنھا، آگاھی سوسیالیستی نیست، آگاھی خود بھ خودی، آگاھی بورژوائی 

.است

آگاھی سوسیالیستی و جنبش کارگری

. د از خارج جنبش کارگری بھ آن وارد شودتوانآگاھی سوسیالیستی فقط می
دھد کھ کارگران با قوای خود تنھا نھ تنھا تاریخ تمام جوامع معاصر نشان می

ی و صنفی دست یابند، عقل سالم نیز این گواھی را بھ اتوانند بھ آگاھی حرفھمی
.آموزشی مقدور نیستھای دھد کھ آموزش علوم بدون آموزگار و دورهما می

توانند بھ لزوم تشکیل و اقتصادی خود فقط میای با آگاھی حرفھکارگران 
برده، بر ضد کارفرمایان مبارزه کرده و دولت را در چارچوب پیھا اتحادیھ

نظام موجود وادارند تا با عقب نشینی بھ صدور قوانینی کھ برای کارگران 
فلسفی، ھای ولی آموزش سوسیالیسم محصول تئوری. الزمست، مبادرت ورزد

تاریخی و اقتصادی بوده کھ از طریق نمایندگان طبقات دارا و روشنفکران آن 
خود مارکس و انگلس از آموزگاران . کارگر آمده استی طبقھ بھ میان طبقھ

ھمین روشنفکران ی پرولتاریای جھان خود از لحاظ موقعیت اجتماعی از زمره
در . گر آوردندکاری ند کھ دانش کمونیستی را بھ میان طبقھابورژوازی بوده

. روسیھ نیز روند رشد دانش سوسیالیسم مستقل از جنبش کارگری بھ وجود آمد
در میھن ما ایران نیز دانش کمونیسم نخست از طریق روشنفکرانی کھ بھ 
کمونیسم رو آورده بودند چون جریانی مستقل از حرکت جنبش خود بھ خودی 

ولتاریا در مانیفست حزب آموزگاران پر. کارگر بھ میان کارگران آمدی طبقھ
: کمونیست نوشتند

قطعی نزدیک ی طبقاتی بھ لحظھی سرانجام ھنگامی کھ مبارزه» 
ی حاکمھ و تمام جامعھی کھ در درون طبقھای شود، جریان تجزیھمی
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گیرد پر جوش و شدیدی بھ خود میی پذیرد، چنان جنبھکھن انجام می
ی ان شده، بھ طبقھحاکمھ، از آن روگردی کھ بخش کوچکی از طبقھ

بھ ھمین . پیوندندکھ آینده از آن اوست، میای انقالبی، یعنی طبقھ
جھت است کھ مانند گذشتھ، کھ بخشی از نجبا بھ سوی بورژوازی 

آمدند، اکنون نیز بخشی از بورژوازی، و ھمانا آن بخش از می
نظران بورژوا کھ بھ درک تئوریک مجموع جنبش تاریخی صاحب

«. گروند بھ پرولتاریا میندانائل آمده

توان درک نمود کھ با شعور اھمیت نقش رھبران کمونیست را از آنجا می
بازی ای کنندهسیاسی خویش قادرند در تعیین مسیر جنبش نقش مؤثر و تعیین 

بسیاری از انحرافات جنبش کارگری ناشی از ھمین انحرافات رھبران در . کنند
ِاگر ص◌رف وجود جنب. جنبش است کارگر و عامل ی ش خود بھ خودی طبقھِ

ای کننده برای درستی نظریھعینی و یا جنبش اجتماعی وی کافی و حتی تعیین
در حالی کھ ما با دو . رفتباید بھ راه خطا میبود، جنبش کارگری ھرگز نمی

نخست سوسیالیسم . یابند، روبرو ھستیمروند رشد، کھ مستقل از ھم تکامل می
آن حرکت خود بھ خودی جنبش کارگری بدون آگاھی علمی و مستقل از 

کارگر در شرایط خفقان و ریاکاری بورژوازی، در شرایط ی طبقھ. سوسیالیستی
وی در بھترین حالت با تکیھ بر وضعیت عینی خود فقط ی تسلط مکارانھ

ِصرف کارگر بودن درستی . تواند بھ آگاھی بورژوائی دست یابد و نھ بیشترمی
تاریخ شاھد گفتار ماست کھ چھ ی جریان زنده. کندن نمینظریھ را تضمی

بسیاری از کارگرانی کھ علیرغم ماھیت کارگری خود، فریب ارتجاعیون را 
معاصر آن است، ی ند،انحراف جنبش ھمبستگی در لھستان بھترین نمونھاخورده

کارگرانی کھ نخست با سرود انترناسیونال آغاز کردند بھ دست لخ والسای، 
.شکست خوردندھا وختھ و کلیسای کاتولیک و خیانت رویزیونیستفرخود

کارگر تا بھ امروز بھ قدرت نرسیده و ی ھیچ جنبش خود بھ خودی طبقھ
واضح است . قادر ھم نخواھد بود بدون تئوری انقالبی کمونیستی بھ قدرت برسد

کارگر راه کمترین مقاومت را برود و این راه ی کھ جنبش خود بھ خودی طبقھ
علت آن . جز زیر نفوذ ایدئولوژی بورژوازی قرار گرفتن چیز دیگری نیست

ساده است، زیرا بورژوازی از قدمت بیشتر برخوردار است، از سیادت 
تر و ایدئولوژیک برخوردار است، تاریخ پیدایش نظریات وی قدیمی

برای تدوین و تدقیق آن وقت صرف شده و از ھا تر است، سالالصولاسھل
ابزار مالی و معنوی بھتری برای تبلیغات و تحمیق مردم برخوردار وسائل و 

ًاتفاقا از اینجاست کھ نقش عنصر آگاه در جنبش کمونیستی بسیار با اھمیت . است

آموزش وی ی کارگر پیوند خورده و زمینھی است و باید با جنبش اجتمائی طبقھ
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آمال ی بھ قبلھًآن کھ بر بستر جنبش اجتماعی رشد کند، صرفا . فراھم آورد
آن کس کھ بر بستر جنبش . رسد و نھ بھ پایان آالم پرولتاریابورژوازی می
ی کارگر کھ ھیچ چیز جز حرکت خود بھ خودی و غیر آگاھانھی اجتماعی طبقھ

. گذاردوی نیست، نقش عنصر آگاه را نفی کرده و ھمھ چیز را بھ حال خود می
ماھیت اکونومیستی این تفکر را افزودن پسوند سوسیالیستی بھ جنبش کارگری 

دھد کھ نھ جنبش کارگری را پوشاند، فقط سر در گمی وی را نشان مینمی
خواھد بداند کھ سوسیالیسم چیست داند و یا میفھمیده و نھ می

)٢(
]٣٠بھ نقل از توفان [

سوسیالیسم بھ موازات جنبش کارگری و مستقل از آن

:گفتلنین می

ًآموزش تئوریک سوسیال دموکراسی کامال در روسیھ نیز » 

ی نتیجھی مستقل از رشد خود بھ خودی جنبش کارگری و بھ مثابھ
طبیعی و ناگزیر تکامل فکری روشنفکران انقالبی سوسیالیست بھ 

«. وجود آمده است

کھ حزب ای سازمان انقالبیون حرفھی در مقابل نظریھھا اکونومیست
کارگر را بھ عھده ی یاسی جنبش طبقھکارگر بود و باید رھبری سی طبقھ
اقتصاد اساس نھضت، یا بھ ی  بھ منزلھ"مبارزه در راه اقتصاد"گرفت از می

آنھا با اعتقاد بھ . کردند صحبت می"کارگران برای کارگران"عبارت دیگر 
. کردند سیاست را ھمواره مطیعانھ پیرو اقتصاد تبلیغ می"ماتریالیسم اقتصادی"

ً و مخالف ھر گونھ روشنفکر طبیعتا "ضت صد درصد کارگرینھ"آنھا ھوادار 

گویند باید جنبش کارگری را بھ حال خودش گذاشت تا از می. کمونیست ھستند
. درون آن حزب خود، رھبران خود و جنبش اجتماعی خود را بھ وجود آورند

علوم ی آنھا بھ نفی حرکت مستقل عامل ذھنی کھ محصول تکامل تاریخی مقولھ
شیمی، ھای مثل این کھ بدون پیشرفت علوم در عرصھ.پردازندمیاست، 

. شد از پیروزی ماتریالیسم دیالکتیک سخن گفتفیزیک، طبیعی، اقتصاد می
کارگر ی مستقیمی با حرکت جنبش اجتماعی طبقھی پیشرفت علوم چھ رابطھ

 تریالیسم دیالکتیکاپیدایش دانش می فالسفھ و دانشمندانی کھ خود پایھ. دارد؟
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کارگر حضور داشتھ و در تکامل این ی تر از عمر طبقھگردیدند، خود پیش
.نداعلوم کوشیده
:گفتلنین می

آوردن در مقابل جنبش کھ ھرگونھ سر فرودھا اکونومیست» 
 "عنصر آگاه"خود بھ خودی کارگری، ھر گونھ کوچک کردن نقش 

این کھ دموکراسی، در عین حال معنایش ــ اعم از یعنی نقش سوسیال
ــ تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی .کوچک کننده بخواھد یا نخواھد

مبالغھ در ارزیابی "کھ از کسانیی ھمھ. در کارگران است
 و از پر بھا دادن بھ نقش عنصر آگاه و غیره سخن "ایدئولوژی

کنند کھ جنبش صد درصد کارگری بھ خودی خود رانند، خیال میمی
کند و قلی برای خویش تنظیم کند و تنظیم میتواند ایدئولوژی مستمی

". سرنوشت خود را از دست رھبران خارج کنند"تنھا باید کارگران 
کائوتسکی آن زمان کھ ھنوز مارکسیست بود، در انتقاد بھ طرح 

را تحویل ھا اتریشی کھ ھمین حرفھای دموکراتسوسیالی برنامھ
:دادند آوردروشنفکران می

کنند کھ گویا ان رویزیونیست ما تصور میبسیاری از منتقد» 
طبقاتی نھ ی مارکس مدعی بوده است کھ تکامل اقتصادی و مبارزه

کالم از ی تکیھ (معرفتًتنھا شرایط تولید سوسیالیستی بلکھ مستقیما 
این است کھ این . آوردبھ لزوم آن را ھم بھ وجود می)  کائوتسکی

اری دنگلیس، کھ سرمایھنمایند کھ چطور کشور اناقدین اعتراض می
. تر است، بیش از ھمھ از این معرفت دور استدر آن از ھمھ کامل

از روی این طرح ممکن است چنین تصور کرد کھ کمیسیون 
اتریش ھم با این نظر  بھ اصطالح ارتدکسال ی برنامھی کنندهتنظیم

در این . شود، شریک استلذکر رد میامارکسیستی کھ بھ طرز فوق
اری بر کمیت پرولتاریا دھرقدر تکامل سرمایھ": شودمیطرح گفتھ 

گردد و امکان حاصل افزاید، ھمان قدر ھم پرولتاریا ناگزیر میمی
پرولتاریا رفتھ رفتھ درک . اری مبارزه کنددنماید بر ضد سرمایھمی
ھرگاه چنین .  کھ سوسیالیسم ممکن بوده و ضروری است"کندمی

آید کھ معرفت سوسیالیستی  نظر میقایل شویم، آن وقت بھای رابطھ
و حال آن . طبقاتی پرولتاریا استی ناگزیر و مستقیم مبارزهی نتیجھ

بدیھی است کھ سوسیالیسم، بھ . کھ این بھ ھیچوجھ صحیح نیست
یک آموزش، ھمانقدر در روابط اقتصادی کنونی ریشھ دارد ی مثابھ
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ًا نظیر این طبقاتی پرولتاریا در آن ریشھ دارد و عینی کھ مبارزه

، ھافقر و مسکنت تودهی طبقاتی ھمانقدر ھم از مبارزه علیھی مبارزه
گردد، لیکن سوسیالیسم و اری است، ناشی میدسرمایھی کھ زائیده

دیگری نبوده، بلکھ در کنار یکدیگر بھ ی طبقاتی یکی زائیدهی مبارزه
معرفت . آیند و پیدایش آنھا معلول مقدمات مختلفی استوجود می

تواند معلومات عمیق علمی میی یالیستی کنونی فقط بر پایھسوس
پدیدار گردد، در حقیقت امر علم اقتصاد زمان حاضر بھ ھمان اندازه 
ًشرط تولید سوسیالیستی است کھ فرضا تکنیک کنونی ھست و حال آن 

تواند کھ پرولتاریا، با تمام تمایل خود، نھ این و نھ آن؛ ھیچیک را نمی
 ھر دوی آنھا از سیر جریان اجتماعی کنونی ناشی بھ وجود آورد،

روشنفکران بورژوازیشوند حامل علم ھم پرولتاریا نبوده بلکھ می
ھستند؛ سوسیالیسم ) تکیھ روی کلمات از کارل کائوتسکی است(

کنونی نیز در مغز افراد از این قشر پیدا شده و بھ توسط آنھا بھ 
ند، منتقل اود برجستھپرولتارھائی کھ از حیث تکامل فکری  خ

گردد و آنھا سپس آن را در جائی کھ شرایط مقتضی است در می
بدین طریق، معرفت . نمایندطبقاتی پرولتاریا وارد میی مبارزه

طبقاتی پرولتاریا ی سوسیالیستی چیزیست کھ از خارج داخل مبارزه
. شده، نھ یک چیز خود بھ خودی کھ از این مبارزه ناشی شده باشد

ًقدیمی ھاینفلد بھ طور کامال ی  ھمین اصل ھم بود کھ در برنامھمطابق

دموکراسی عبارت از سوسیالی گفتھ شده بود کھ وظیفھای منصفانھ
 نسبت بھ موقعیت پرولتاریا و معرفت نسبت بھ معرفتاین است کھ 

: لفظیاتحتی ترجمھ(وظایف وی را در ذھن پرولتاریا وارد سازد 
ھرگاه معرفت مذکور خود بھ خود از ). ر کندذھن پرولتاریا را از آن پ

. بودشد، دیگر احتیاجی بھ گفتن این نمیطبقاتی ناشی میی مبارزه
قدیمی را گرفتھ و بھ اصل ی ولی طرح جدید این اصل از برنامھ

ًلیکن این امر کامال جریان فکر را منقتع . لذکر وصلھ نموده استافوق

«)] کارل کائوتسکی(« ......ساختھ است

: کندلنین خود سپس اضافھ می

کارگر در ھای حال کھ از ایدئولوژی مستقلی کھ خود توده» 
تواند حرفی در ھمان جریان نھضت خود بھ وجود آورده باشند، نمی

یا : تواند طرح شود میفقط این طورمیان باشد، در این صورت قضیھ 
ا حد ایدئولوژی بورژوازی، یا ایدئولوژی سوسیالیستی، در اینج
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 را بھ وجود "سومی"زیرا بشر ایدئولوژی (وسطی وجود ندارد 
کھ گرفتار تضادھای طبقاتی است، ای ًنیاورده است و عموما در جامعھ

تواند ھم ھیچ گونھ ایدئولوژی خارج از طبقات و یا مافوق طبقات نمی
بنابراین ھر گونھ کاھش از اھمیت ایدئولوژی . وجود داشتھ باشد
 گونھ دوری از آن بھ خودی خود بھ معنی تقویت سوسیالیستی، ھر

).چھ باید کرد اثر لنین(« . ایدئولوژی بورژوازی است

:آوردبھ ھمین مفھوم است کھ در جای دیگر می

بچھ نیستیم کھ فقط با سوپ سیاست ) کارگران(ما ...... » 
دانند، خواھیم ھر آنچھ را کھ دیگران میاقتصادی تغذیھ شویم، ما می

 جزئیات حیات سیاسی آشنا شویم و در تمامخواھیم با انیم، ما میبد
برای انجام این امر، .  شرکت جوئیمفعاالنھتمام رویدادھای سیاسی 

دانیم، و بیشتر آنچھ ھم اکنون میی روشنفکران باید با ما کمتر درباره
فابریکی و ی دانیم و ھرگز از طریق تجربھآنچھ نمیی درباره

توانیم فرا بگیریم، صحبت کنند، یعنی، شما باید نمی خود "اقتصادی"
) لنین ــ چھ باید کرد(« . بھ ما دانش سیاسی بیاموزید

ی روشن است کھ زحمتکشان جامعھ نیاز بھ چنین دانشی یعنی دانش مبارزه
و . طبقاتی، یعنی دانش سوسیالیستی، یعنی دانش مارکسیستی ــ لنینیستی دارند

کھ باید از بیرون و توسط روشنفکران بھ درون جنبش این ھمان دانشی است 
وجود دارد و تحت تأثیر مبارزات اقتصادی ) ابژکتیو(کارگری کھ بھ طور عینی 

.و ایدئولوژی بورژوازی است برده شود
:آوردو باز در تائید ھمین نظریھ است کھ می

ھر تبعیتی از جنبش خود بھ خودی کارگری، ھر گونھ تحقیر » 
چھ کسی بخواھد و چھ دموکراسی، ر آگاه، نقش سوسیالنقش عنص

کسی نخواھد، بھ معنی رشد نفوذ ایدئولوژی بورژوائی در بین 
اغراق در اھمیت ایدئولوژی، ی تمام کسانی کھ درباره. کارگران است

کنند، اغراق در مورد نقش عنصر آگاه و غیره صحبت میی درباره
تواند ایدئولوژی ارگری میًکنند کھ جنبش ساده و صرفا کتصور می

)لنین ــ چھ باید کرد(« ..... مستقل خودش را بھ وجود آورد
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شود کھ ایدئولوژی سوسیالیسم بھ صورت در اینجا نیز بھ روشنی گفتھ می
مستقل ی کارگر موجود نیست و این طبقھ با مبارزهی خود بھ خودی در طبقھ

ایدئولوژی پرولتاریا را باید از . تواند بھ این اندیشھ دست پیدا کندخودش نمی
جوھر این تفکر . کارگر بردی بیرون توسط حزب وی بھ درون طبقھ

آگاھی  از چگونگی پیدایش و رشد خود"حزب کمونیست کارگری"اکونومیستی 
طبقاتی در صفوف کارگران، در این پندار واھی است کھ آگاھی سیاسی طبقاتی 

کارگر و مبارزات خود بھ خودی وی ی ھًمستقیما از شرایط و موقعیت عینی طبق
تاریخی را جز کشفیات خود از قبر بیرون ی شود و آن وقت این مردهناشی می

.دھدآورد و بخورد جنبش میمی
شود، شرایط ذھنی شعور اجتماعی انسان از موقعیت اجتماعی او ناشی می

باز ماھر هگیرد، لیکن باید شعبدشرایط مادی آن شکل میی اجتماع نیز بر پایھ
این دو را از ھم تشخیص نداد ی و یا متافیزیسین غیر قابل عالجی بود کھ رابطھ

این شرایط عینی نیست کھ کارگران را بھ . و آنھا را یک جانبھ و مطلق دید
رساند، این تئوری انقالبی سوسیالیسم است کھ با تئوری انقالبی سوسیالیسم می

ذھن پرولتاریا را بھ درک روابط میان واقعیت خارج، ھای بازتاب قانونمندی
گردداجزاء آنچھ عینی است و چگونگی متحول ساختن آن، رھنمون می

:نویسد است کھ می"حزب کمونیست کارگری"گویا لنین در پاسخ بھ این 

کنند کھ گویا بسیاری از ناقدین رویزیونیست ما تصور می» 
طبقاتی نھ ی زهمارکس مدعی بوده است کھ تکامل اقتصادی و مبار

 بھ لزوم آن را ھم آگاھیًتنھا شرایط تولید سوسیالیستی، بلکھ مستقیما 
سخنان کارل کائوتسکی از زبان لنین در اثر (« . آورندبھ وجود می
).چھ باید کرد

نفی سیاست و مطلق کردن اقتصاد

 از مطلق کردن عامل اقتصادی، کلیدی ساختھ "حزب کمونیست کارگری"
بھ نظر آنھا اقتصاد در . کندھر مشکلی را باز میی آن دروازهاست کھ با 

تکامل خود و رشد نیروھای مولده، بشریت را خود بھ خودی بھ آزادی 
آیا این . شودرساند، و یا این کھ بھ جنبش سوسیالیستی کارگری بدل میمی

ماتریالیسم آنھا جایگزینی ماتریالیسم تاریخی با ماتریالیسم اقتصادی نیست؟
سیاسی مردم برای تحول ی وی جبرگرائی تاریخی را بھ جای مبارزه

اقتصاد و سیاست و فرھنگ بر ھای گذارد و تأثیر متقابل مقولھانقالبی می
در . کندیکدیگر را بھ کلی بر اساس متافیزیک و رد اصول دیالکتیک نفی می
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ی بدون ًوجود دارد کھ صرفا با تحول اقتصادای کجای تاریخ استثماری، نمونھ
ما از . جایگزینی نیروی سیاسی در رأس کشور، کار بھ سرانجام رسیده است

گذار از . رانیمکشی از انسان توسط انسان سخن نمیگذار اعصار در متن بھره
تری دوران استثماری بھ درون ضد استثماری، خود بھ نیروی سیاسی عظیم

گر صدھا سال احزابی تقلبی ا. نیاز دارد کھ تاریخ نظیر آن را بھ خود ندیده است
 وجود داشتھ باشند کھ خود را بھ جنبش تحمیل "حزب کمونیست کارگری"نظیر 

آیند، پدید میھا رسند، جنگاری فرا میدادواری سرمایھھای کنند، بحران
شود و دوباره انسان پر امید نابود می شوند، وسایل تولید خورد میھا میلیون

در گرداب تشدید . سیالیسم خبری نخواھد بودگردد ولی از سوتولید میباز
سرگردان و ھا گرفتار بود و نسلھا توان قرنتضادھای اقتصادی جامعھ، می

رفت از این گرداب توسل بھ انقالب سیاسی و گشودن راه نفھمید کھ راه برون
.نیروھای مولده استی یافتھرشد سازمان

 ھمین حزب کاذب است یلنین در افشای بوخارین و تروتسکی، پدر خوانده
:گویدکھ می

تواند در رابطھ با اقتصاد از الویت برخوردار سیاست نمی» 
برداشتی دیگر بھ معنی فراموش کردن الفبای مارکسیسم . نباشد
).کارگریھای اتحادیھی لنین ــ باز ھم درباره(« .است

ھمین بیچارگی سیاسی است کھ این حزب را بھ روزی انداختھ کھ نھ 
زیونیسم را می شناسد و نھ قادر است تحوالت در شوروی را با بروز روی

رویزیونیسم در آن و قلب دیکتاتوری پرولتاریا کھ ھمان مصداق ماھی از سر 
گندد است، توضیح دھد و لذا خود را بھ کام تاریخ نویسان مزدور بریتانیای می

انگلس در .یافریندکبیر انداختھ تا با رونویسی از مھمالت آنھا تاریخ جدیدی ب
، در پاسخ بھ ١٨٩٠ سپتامبر سال ٢٢ ــ ٢١خود بھ یوسف بلوک مورخ ی نامھ

:نویسدھمین نوع تفکر اقتصادی می

تعیین کننده در تاریخ ی بنا بر درک ماتریالیستی تاریخ مؤلفھ» 
نھ من و نھ . ، تولید و باز تولید زندگی واقعی استدر آخرین تحلیل

اکنون اگر کسی آن را تا . یمازی را تائید نکردهمارکس بیش از این چی
 مؤلفھ می سازد، این یگانھاقتصادی، ی پیچاند کھ از مؤلفھآنجا می

کند کھ گویای ھیچ پوچ و دور از واقعیت تبدیل میی حکم را بھ جملھ
مختلف ھای اما مؤلفھ. وضع اقتصادی، زیر بناست. حقیقتی نیست

اساسی ھای قاتی و نتایج آن، قانونطبی روبنا ــ اشکال سیاسی مبارزه
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شوند و پیروز تدوین میی کھ پس از جنگ پیروزمند توسط طبقھ
این مبارزات واقعی در ی غیره، اشکال حقوقی و حتی بازتاب ھمھ

سیاسی، قضائی، فلسفی ھای مغز شرکت کنندگان، تئوری
ــ تأثیر خود را ھا مذھبی و تکامل آنھا بھ صورت دگمھای بینیجھان

بخشند و در بسیاری حاالت بھ طور جریان مبارزات تاریخی میدر 
است ھا این مؤلفھی تأثیر متقابل ھمھ. کنند آنھا را تعیین میشکلعمده 

این ی یعنی ھمھ(کھ در آن از طریق تعدادی بینھایت از تصادفات 
اشیاء و حوادث کھ وابستگی درونی آنھا نسبت بھ یکدیگر آن اندازه 

غیر موجود تلقی ی ثبات باشند کھ آنھا را بھ مثابھدور و غیر قابل ا
ی حرکت اقتصادی بھ مثابھ) کرده و از آنھا بتوانیم صرفنظر کنیم

بود، بھ کار گرفتن اگر چنین نمی. گشایدضرورت، راه خود را می
ی سادهی از تاریخ از حل یک معادلھای تئوری در مورد ھر دوره

.....نمودتر میدرجھ یک ھم آسان
بیش از ای اقتصادی وزنھی تران گاھی بر جنبھ کھ جواناین

گذارند، ما، مارکس و من در قسمتی گیرد، میآنچھ کھ بھ آن تعلق می
بایستی در برابرمخالفان کھ اصل عمده را منکر ما می. گناھکاریم

کردیم و در نتیجھ ھمیشھ وقت، موقعیت و بودند بر این جنبھ تکیھ می
ند ادا ادیگر کھ در تأثیر متقابل سھم داشتھھای ھمجال نبود کھ حق مؤلف

توصیف و تشریح یک مقطع تاریخی یعنی ی ولی آنجا کھ مسئلھ. شود
کرد و در اینجا ھیچ آمد، مسئلھ فرق میمیکاربرد عملی پیش

انگلس بھ عنوان مثال بھ اثر مارکس (اشتباھی ممکن نبود ــ 
ھیجدھم " می توان  اشاره می کند و"مبارزات طبقاتی در فرانسھ"

ًــ متأسفانھ غالبا اتفاق )  را نیز بر آن افزود ــ توفان"لوئی بناپارت

افتد کھ کسانی ھمین کھ اصول اساسی یک تئوری جدید را ــ آن می
کنند تئوری جدید را گرفتند، فکر میھم نھ ھمیشھ بھ درستی ــ فرا

من .  کار گیرندتوانند آن را بھند و بدون اشکال میاًکامال درک کرده
 تازه کار را از این مالمت معاف "ھایمارکسیست"توانم برخی نمی

« . دارم و این کار خوبی است

حال این اظھار نظر انگلس را کھ در مواقع دیگری نیز بازتاب شایستھ 
 مقایسھ کنید و ماھیت "حزب کمونیست کارگری"داشتھ است با مھمالت 

.مأموریت آنھا را درک کنید
ی سیاسی در بیانیھین مارکس و انگلس بودند کھ در اھمیت مبارزهھمی

: حزب کمونیست نوشتند



١٩٢

گیرد برای آن کھ پرولتاریا استیالی سیاسی خود را بھ کار می» 
وسایل ی سرمایھ را از چنگ بورژوازی بدر آورد و ھمھی کم ھمھکم

حاکمھ ی تولید را در دست دولت یعنی پرولتاریای بھ صورت طبقھ
ازمان یافتھ، متمرکز سازد و کمیت نیروھای مولد را با سرعتی کھ س

«. ممکن است، افزایش دھد

در این نقل قول نیز سخن از الویت انقالب و قھر انقالبی برای کسب قدرت 
روشنی نیز از آن در گذشتھ ی تحوالت تدریجی اقتصادی کھ تجربھ. سیاسی است

در این زمان .  زمان طوالنی نیاز داردًوجود نداشتھ و امری صرفا جدید است بھ
طوالنی است کھ باید رھبری سیاسی پاکیزه و مبرا از انحراف ایدئولوژیک باقی 

اینھا الفبای مارکسیسم و . وگرنھ ھمان خواھد رفت کھ بر شوروی رفت. بماند
راه ی لنینیسم است و نھ خزعبالتی کھ این حزب کاذب تحویل مبارزان آینده

.دھدارگر میکی آزادی طبقھ

اکونومیست کالسیک و اشکال متنوع آن

 با نظریات "حزب کمونیست کارگری"فرق ظاھری نظریات 
کالسیک بھ صراحت ھای کالسیک در این است کھ اکونومیستھای اکونومیست

بدل ھا رو تودهکردند و بھ دنبالھکارگر را نفی میی نقش پیشاھنگ حزب طبقھ
ًصرفا اقتصادی کارگران قرار داده ی را بر مبارزهخود ی آنھا تکیھ. شده بودند

آن کھ برای ھای اقتصادی و خواستی خواستند با تکامل این مبارزهو می
. برسند"سوسیالیسم"کارگر قابل لمس است، بھ ی طبقھ

کردند و سازماندھی سیاسی مبارزه را مرحلھ بھ مرحلھ میھا اکونومیست
میان سایر طبقات و اقشار مردم را پس کارگر و کار سیاسی در ی در بین طبقھ

آنھا از . دادنداقتصادی، در دستور کار قرار میی مبارزهی از طی شدن مرحلھ
کھ در پی تالش معاشند، ھمھ چیز را مشتق ھا اندوزی خود تودهتجربھ

شدند و مبارزات اقتصادی کارگران آنھا در کار روزمره غرق می. نمودندمی
خواستند کارگران را قدم بھ قدم عجبی نداشت کھ آنھا میو ت. کردندرا عمده می

اقتصادی قناعت ورزند تا تئوری تکامل ی بھ جلو سوق دھند تا بھ کار و مبارزه
:گفتلنین در افشاء این نظریات اکونومیستی می.مراحل آنھا طی شود

اقتصادی با کارفرمایان و حکومت بھ ھیچوجھ بھ ی مبارزه» 
سراسر روسیھ کھ تمام مظاھر مختلف یک سازمان متمرکز 
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آشفتگی را در یک تھاجم عمومی اپوزیسیون سیاسی، اعتراض و بر
بوده و ای انقالبیون حرفھی گرد آورد، یعنی سازمانی کھ در بر گیرنده

با رھبران واقعی تمام مردم ھدایت گردد، نیاز نداشتھ و بنابراین چنین 
« . تواند بھ وجود آیدمیھرگز نای چنین مبارزهی سازمانی بر پایھ

)چھ باید کرد(

توان بھ اقتصادی ھرگز نمیی ًصرفا مبارزهی ِروشن است کھ بر پایھ
کارگر کھ مظھر استقالل سیاسی این طبقھ است، پی ی ضرورت حزب طبقھ

 نام حزب را بر خود گذارده و لقب "حزب کمونیست کارگری"حال آن کھ . برد
ای ولی وی از آن نوع سازمان انقالبیون حرفھ.  را بھ خود داده است"کمونیست"

سیاست را بیان متمرکز . گوید کھ علنی و شفاف و شناختھ شده باشدسخن می
داند و با تمسخر دیالکتیک مارکسیستی بھ سیاست نقش عامل کور و اقتصاد نمی

این مھم نیست کھ تفکری چھ نامی بر روی خود .دھدرو اقتصاد را میدنبالھ
اورانیوم در ھای خواھی و دموکراسی گلولھ امپریالیسم با ندای آزادیبگذارد،

ی جنایت علیھ. خالی کردھا روی سر مردم کوزوو، بوسنی، کروات و صرب
 با نفی نقش عنصر آگاه و "حزب کمونیست کارگری". بشریت بھ نام حقوق بشر

د از نفی این واقعیت کھ سوسیالیسم عاملی در خارج جنبش کارگری است و بای
بیرون بھ درون این جنبش آورده شود، بھ نفی کامل این عامل قطعی پرداختھ، 

ی سازد تا خود وی و یا تودهخودروی خود رھا میی کارگر را با تجربھی طبقھ
این نسخھ را این حزب با . عملی خویش بھ سوسیالیسم برسدی کارگر در تجربھ

 چون آدم و حوا "کارگرم،سوسیالیس"نویسد کھ گویا عامل عینی این شگرد می
این ایده ی بھ یکباره از آسمان نازل شده و وجود دارد و این جنین با عصاره

!است کھ بھ ھرکول افغانستان، ایران، عراق بدل شده است؟
:خوانیدتعجبی ندارد کھ شما بھ یکباره می

کمونیسم کارگری قبل از ھر چیز چھارچوبی برای یک » 
«. نھ چیزی بیشتر از آن، اجتماعی است؛ی مبارزه

:و یا این کھ
بذات است و مشتق فعالیت سوسیالیسم کارگری یک جنبش قائم» 

؛« . نیستھا و کمونیستھا مارکسیست
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مستقل از این کھ حزبی .... اما سوسیالیسم و کمونیسم کارگری » 
ی انترناسیونال شماره(« . ھست یا نیست، بھ ناگزیر در جریان است

)١٣٧١ دوم خرداد

!روی داده است؟ای ًحقیقتا چھ معجزه
ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم ناگزیر بدون این کھ حزبی باشد، در 

خواھیم؟ چرا بھ این پس اگر این طور است چرا حزب می. جریان است
دھیم؟ آن وقت این ًناگزیری کھ حتما عینی و دترمینیسم تاریخی است تن در نمی

سازیم برای آن نیست کھ  کھ آیا حزبی را کھ میپرسش منطقی مطرح است
بذات است و ًحزب کمونیست واقعی بھ وجود نیاید؟ اساسا اگر سوسیالیسم قائم

علنی ی کنید و کنگرهآمدنش ناگزیر، چرا برای عضویت در حزبتان تبلیغ می
 "کمونیست کارگری" نفر سر از پا نشناختھ یک شبھ ٢٠گذارید تا بھ یکباره می

.؟ وقت زیاد دارید یا پول فراوان؟شوند
سوسیالیسم را بھ ھای کارگر باید ایدهی گفت کھ برای پرورش طبقھلنین می
علمی خود بھ خود بھ درون طبقھ نفوذ ی کارگر برد و این ایدهی درون طبقھ

اقتصادی تئوری ی خواستند با تکیھ بر مبارزهمیھا کند و اکونومیستنمی
حزب کمونیست ". کارگر را جا بیاندازندی ھمراحل خود و نفی حزب طبق

 علیرغم این کھ نام حزب را بر نوک زبان دارد، نقش حزب را با "کارگری
زیرا جنبشی کھ بھ طور عینی در حرکت تاریخی خود . کندتئوری خود نفی می

بھ سوسیالیسم و کمونیسم رسیده دیگر نیازی بھ آن ندارد کھ تئوری سوسیالیسم 
ی جنبش کارگری تلفیق کرده و حزبی برای انجام این وظایف را با حرکت عین

. ایجاد کند
ُقلمبھ و سلمبھ و ھای  در لفافھ واژه"حزب کمونیست کارگری"اکونومیسم 

ِروشنفکرانھ پنھان است و این راز اکونومیست این تفکر است کھ چون ویروسی 
.دھدبھ درون جنبش کارگری ایران سرایت می

 کھ چرا باید حزب کمونیست ایجاد کرد تا رھبر لنین در اھمیت این
مھم اقتصادی این ی کارگر را بھ کف آورد و مبارزهی اقتصادی طبقھی مبارزه

آن در ی طبقھ را ھدایت کند، بر نقش عامل مھم سیاست و نقش رھبری کننده
اقتصادی را ی کھ مبارزهھا کرد و در برخورد بھ اکونومیستمبارزه تکیھ می

:گفتپوشیدند، میاده، از ھدایت سیاسی این مبارزه چشم میاساس قرار د

گذاری مستحکم سازمان انقالبیون آغاز کنیم، ھرگاه ما با پایھ» 
جنبش را تضمین نموده و ھم اھداف ی توانیم ثبات مجموعھمی

اما .کارگری را بھ انجام برسانیمی سوسیال دموکراسی و ھم اتحادیھ
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گران، کھ قرار است از ھمھ بیشتر در اگر ما با سازمان وسیع کار
دسترس توده باشد در حالی کھ در واقع از ھمھ بیشتر در دسترس 

 و "حزب کمونیست کارگری"علنیھای قابل توجھ کنگره[  ھا ژاندارم
است و انقالبیون را از ] کردن حزب ــ تذکر از توفانای تودهی ایده

ائیم، نھ بھ اھداف دھد، آغاز نمھمھ بیشتر در دسترس پلیس قرار می
کارگری  دست خواھیم ی دموکراسی و نھ بھ اھداف اتحادیھسوسیال

)چھ باید کرد(« . یافت

روشن است کھ لنین نقش رھبری را بھ . لنین دقت کنیدی در این نظریھ
کند تا انقالبیون بھ دھد، روشن است کھ حزب مخفی را تبلیغ میسیاست می

را عامل پرورش کارگران با تئوری سوسیالیسم حزب . نیافتندھا چنگ ژاندارم
 و عمل این "حزب کمونیست کارگری"حال این نظریات را با تفکر . داندمی

.داستانی بدون شرح است. حزب مقایسھ کنید
: کنیممارکس بھ بولتھ را نقل میی قسمتی از نامھ

ھای انترناسیونال بدین خاطر ایجاد شد تا جای فرقھ» 
کارگر ی  نیمھ سوسیالیستی را یک سازمان واقعی طبقھسوسیالیستی یا

اولیھ و افتتاحیھ، این ی با یک نگاه بھ اساسنامھ. برای مبارزه بگیرد
توانست خود شود، از طرف دیگر انترناسیونال نمیموضوع دیده می

را در ھم نشکستھ ای را حفظ کند، اگر جریان تاریخ نظام فرقھ
ستی و جنبش واقعی کارگری ھمیشھ گرائی سوسیالیتکامل فرقھ.بود

از لحاظ (ھا تا زمانی فرقھ. دارای نسبت معکوس بھ یکدیگرند
کارگر ھنوز برای یک جنبش ی ند کھ طبقھاقابل توجیھ) تاریخی

بھ مجرد این کھ بھ چنین پختگی دست . تاریخی مستقلی، نرسیده است
«.نداًاساسا ارتجاعیھا یابد، تمام فرقھمی

 مورد نظر دارد، حکایت ھمان شیر "مونیست کارگریحزب ک"حزبی کھ 
کارگر فقط نام آن را بھ یدک ی و از حزب طبقھ. ُبی یال و دم و اشکم است

ند، متکی بر اصول خدشھ ناپذیر مارکسیسم ــ احزبی کھ آنھا برپا کرده. کشدمی
دموکراسی ًلنینیسم نیست، یک حزب عمیقا لیبرالی مانند سایر احزاب سوسیال

کارگر فقط مظھر ی حزب طبقھ. کارگر نداردی طبقھی ، اعتقادی بھ مبارزهاست
ستاد فرماندھی این . استقالل سیاسی، ایدئولوژیک و سازمانی این طبقھ نیست

ًسھ شرط استقالل، صرفا شروطی در نفس . طبقھ در جنگ بزرگ طبقاتی است

. ھبری شودخود نیست، شروطی است برای آن کھ امر انقالب اجتماعی بتواند ر
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نخست ی این شروط معطوف بھ ھدف روشنی است کھ کسب قدرت سیاسی نتیجھ
گرائی و خوار شمردن دشمن طبقاتی و تربیت کادرھا و فعالین و علنی. آن است

کارگر و اخذ تائیدیھ از ی اعضاء حزبی با این روحیھ، اختھ کردن حزب طبقھ
. رای کسب معاش استراھی ب. محافل مالی امپریالیستی و صھیونیستی است

امپریالیستی این جریان را حمایت ھای تالشی است بیھوده تا استراتژیست
 در "اپوزیسیون انقالبی"ند و بھ عنوان بخشی از اکرده،تبلیغ کرده و پرورانده

کارگر ی ایران بپذیرندو آنھا را برای روز مبادا و انحراف جنبش انقالبش طبقھ
.این حزبھای ریاین است ماھیت تئو. پروار کنند

این حزب فاقد اساسنامھ و انضباط سازمانی است زیرا خود را برای جنگ 
آنھا نیازی بھ حزبی پوالدین ندارند و . خواھد بکندطبقاتی آماده نکرده و نمی

ضوابط سازمانی آنھا بنا بر . مسحور تبلیغات بورژوازی امپریالیستی ھستند
و ھوس مرجع تشخیص مصلحت این کند و دستخوش ھوا مصالح روز تغییر می

ند کھ اآنھا کیش شخصیت را سریش وحدت سازمانی خود کرده.حزب است
. ترین قرابتی با مارکسیسم ــ لنینیسم نداردکوچک

)٣(

]٣١بھ نقل از توفان [

شودسوسیالیسم یکشبھ ساختھ نمی

رای ساختمان سوسیالیسم بھ روند طوالنی نیاز دارد، اقتصاد سوسیالیستی ب
این کھ بتواند بھ عنصر اصلی تولید تبدیل شده و بھ صورت پایدار باقی بماند بھ 

ھای لیکن ماھیت ممالک را بھ اعتبار ماھیت قدرت. وقت نیاز داردھا سال
مالک ھا برای کمونیست. زنندسیاسی حاکم در آن ارزیابی کرده و محک می

ی است و برای ھمواره مالک سیاسھا نخستین برای ارزیابی این پدیده
و این آغاز . گیردھمواره مالک اقتصادی معیار قضاوت قرار میھا اکونومیست

این رمز . کشدُست و دم خروسش از ھمھ جا سر میھاتحلیلی سقوط در کلیھ
نقاب است بی"ِحزب کمونیست کارگری"شناسائی 

آمیز در مرکز توان در صورت قیام توفیقاستثمارگران را می» 
ولی بھ استثنای موارد بھ . لفور درھم شکستاگی ارتش، فییا برآشفت

. لفور نابود نموداتوان استثماران را فیکلی نادر و مخصوص نمی
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ًاران یک کشور نسبتا بزرگ دتوان از تمام مالکین و سرمایھنمی

بھ عالوه تنھا سلب مالکیت بھ عنوان یک . لفور سلب مالکیت کردافی
کند، زیرا باید چوجھ موضوع را حل نمیاقدام قضائی یا سیاسی بھ ھی

دیگر ی ادارهی ًاران را عمال خلع ساخت و شیوهدمالکین و سرمایھ
ًو امالک را عمال جایگزین ھا کارگری فابریکی ادارهی یعنی شیوه

طوالنی ھم از ھای بین استثمارگران، کھ در جریان نسل. آنان نمود
 ھم از لحاظ لحاظ معلومات و ھم از لحاظ ثروتمندی زندگی و

آنان حتی ی ند، و استثمار شوندگان، کھ تودهاورزیدگی ــ مشخص بوده
بورژوائی ذلیل و ھای ترین جمھوریدر پیشروترین و دموکراتیک

تواند برابری وجود داشتھ ند، نمیانادان و جاھل و مرعوب و متفرق
مدیدی پس از انقالب یک سلسلھ ھای باشد، استثمارگران تا مدت

پول در دست آنھا : کنندعملی عظیمی را ناگزیر حفظ میھای برتری
مقداری اموال ) توان از بین بردلفور نمیاپول را فی(ماند باقی می

است در دست آنھا باقی ای ًمنقول، کھ غالبا مقدار قابل مالحظھ
دادن و اداره ماند،ارتباط آنھا، ورزیدگی آنان در امر سازمانمی

، وسائل و ھاعادات، شیوه( رموز یکردن، وقوف آنان بر کلیھ
تر آنان، نزدیکی آنان با کادر کشورداری، معلومات عالی) امکانات

، ورزیدگی )کندبورژوازی زندگی و فکر میی کھ بھ شیوه(عالی فنی 
) کھ موضوع بسیار مھمی است(بھ مراتب بیشتر آنان در امور نظامی 

.ماندو غیره و غیره باقی می
و البتھ (ند اقط در یک کشور شکست خوردهاگر استثمارگران ف

این یک مورد معمولی است، زیرا انقالب ھمزمان در یک سلسلھ از 
، باز ھم استثمارگران نیرومندترند، زیرا )کشورھا، استثناء نادریست

این کھ بخشی . عظیمی داردی لمللی استثمارگران دامنھاارتباطات بین
دھقانان میانھ حال و ھای  تودهرشدتریناز استثمار شوندگان از بین کم

توانند بروند، روند و میوران و غیره از دنبال استثمارگران میپیشھ
و از آن جملھ کمون آن را ھا موضوعیست کھ تا کنون تمام انقالب

زیرا در بین ارتش ورسای پرولترھا ھم بودند، (نشان داده است 
منتخبات (« ) "فراموش کرده است"ًمطلبی کھ کائوتسکی عمال آن را 

 ــ انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد ٢، قسمت ٢آثار لنین جلد 
) ٦٣٧. چاپ فارسی ــ صــ
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ی لنین با توجھ بھ این مشکالت بود کھ در گزارش سیاسی خود بھ کنگره
از مشکالت پرده ھا  حزب کمونیست بلشویک روسیھ خطاب بھ کمونیست١١

:برداشت و آورد

است ای اندیشھھا یستی بھ دست کمونیستکمونی ساختن جامعھ» 
ای ًھستند در دریا، قطرهای قطرهھا کمونیست.ًکودکانھ و کامال کودکانھ

توانند خلق را از راھی کھ ھستند در دریای خلق، آنھا فقط زمانی می
روند، ببرند کھ بتوانند راه را درست تعیین کنند و این تعیین خود می

از این جھت اخیر، . ــ جھانی آن نباشدھم تنھا بھ معنای سمت تاریخی 
یم و ھر کشوری تائیدی اًما راه خود را مطلقا صحیح تعیین کرده

یم و در اآورد دائر بر این کھ ما این راه را بھ درستی تعیین کردهمی
. میھن خود، در کشور خود نیز باید این راه را بھ درستی تعیین کنیم

یین کرد، بلکھ تعیین آن عبارت از توان تعاین راه را فقط بدینسان نمی
مسلحانھ در کشور ما نشود و ما بتوانیم در ی آن است کھ دیگر مداخلھ

تو آدم خیلی ": دھقان خواھد گفت. قبال گندم دھقانان بھ وی کاال بدھیم
کردی، بھ ھمین جھت ما بھ خوبی ھستی، تو از میھن ما مدافعھ می

 " را اداره کنی برو کنارحرف تو گوش دادیم ولی اگر نتوانی امور
.آری دھقانان چنین خواھند گفت

ما زمانی خواھیم توانست امور اقتصادی را اداره کنیم کھ 
بتوانند این اقتصاد را با دست دیگران بسازند و خودشان ھا کمونیست

ھا در نزد بورژوازی بیاموزند و وی را در آن راھی کھ کمونیست
کمونیست این طور تصور کند کھ من و اما اگر . خواستارند، سیر دھند

دانم زیرا کمونیست مسئول ھستم و من اشخاصی ھمھ چیز را می
از ھا م و در جبھھاخیلی باالترھا از فالن شاگرد تاجر را مغلوب کرده

م ــ آن وقت باید گفت کھ این روحیات کار ما ااین باالتر را خورد کرده
......را زار خواھد کرد 

غیر ھای زی عبارت از آن است کھ با دستاما بخش دوم پیرو
ًکمونیست، کمونیسم را بسازیم و عمال آن کاری را کھ از لحاظ 

اقتصادی انجام آن الزم است، انجام دھیم یعنی با اقتصاد دھقانی پیوند 
ھر قدر ھم "بر قرار سازیم و دھقانان را راضی کنیم کھ بگوید 

بینیم کھ از این گرسنگی دشوار و سخت و طاقت فرسا باشد، می
عملی و واقعی و ای حکومت با آن کھ یک حکومت عادی نیست، فایده

باید کاری کرد تا عناصر کثیری کھ بکرات . "آیدمحسوس حاصل می
کنیم، چنان کار کنند کھ ما ترند و ما با آنھا ھمکاری میاز ما فزون
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آنھا بتوانیم کار آنھا را نظارت کنیم و آن را درک نمائیم و بھ دست 
اصلی در وضع کنونی ی نکتھ. چیزی مفید برای کمونیسم انجام گیرد

)٧٩٥. ، قسمت دوم ص٢منتخبات آثار لنین ــ جلد (« . ھمین است

 ٢٧ مورخ "درود بھ کارگران مجارستان"لنین تحت عنوان ی حال بھ مقالھ
این ی  یعنی دو سال پس از انقالب اکتبر و جمع بندی از تجربھ١٩١٩مھ سال 

:و سال مراجعھ کنیدد

دھد، ولی آنچھ ماھیت دیکتاتوری پرولتری را تشکیل می.....» 
آن ی ماھیت عمده. تنھا و یا خود بھ طور عمده اعمال قھر نیست

عبارت است از تشکل و انضباط آتریاد پیشرو زحمتکشان، پیشاھنگ 
ھدف پرولتاریا عبارت است از . آن و یگانھ رھبر آن یعنی پرولتاریا

بندی جامعھ بھ طبقات، تبدیل تقرار سوسیالیسم، برانداختن تقسیماس
تمام اعضای جامعھ بھ افراد زحمتکش و از بین بردن زمینھ برای ھر 

لفور انجام داد و اتوان فیاین ھدف را نمی. گونھ استثمار فرد از فرد
اری بھ دًانجام آن مستلزم یک دوران انتقالی نسبتا طوالنی از سرمایھ

یسم است، زیرا ھم تغییر سازمان تولیدی امری است دشوار و سوسیال
توان بر طوالنی و سرسخت میی ھم این کھ تنھا از راه یک مبارزه

بورژوائی و بورژوائی اداری خردهی نیروی عظیم عادتی کھ با شیوه
بھ ھمین جھت ھم مارکس از یک دوران تام و . شده است، فائق آمد

اری بھ دبھ عنوان دوران انتقالی از سرمایھتمام دیکتاتوری پرولتاریا 
«. گویدسوسیالیسم سخن می

این مشکالتی را کھ بر سر راه تحوالت اقتصادی قرار دارد و ما تنھا 
این ھای و پر مدعائیھا از آن را از زبان لنین نقل کردیم با پرگوئیای شمھ

ر از آثار برداحزب نمایشی قیاس کنید تا بھ بیخبری این اندیشمندان نسخھ
خواھند یکشبھ اقتصاد را سوسیالیستی کنند آنھا می. بورژوازی انگلیس پی ببرید

و تا این شب یلدا بھ پایان نرسیده است از ماھیت سوسیالیستی کشور شوروی 
برای آنھا سوسیالیسم از کسب قدرت سیاسی آغاز . توان سخن گفتنمی
ی ظھور کمونیسم و پایان یعنھا عرصھی شود، پیروزی سوسیالیسم در ھمھنمی

.گیری تاریخی استتاریخ، مالک جھت

انترناسیونالیسم
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 انترناسیونالیسم را در ضدیت با میھن پرستی "حزب کمونیست کارگری"
بھ نظر حزب . دھدداند و میھن پرستی را با ناسیونالیسم مساوی قرار میمی

.  ضد میھن باشندواقعی بایدھای ند و کمونیستامذکور بورژواھا میھن پرست
کارگر ایران ی ًمیھن نیز ندارد و طبیعتا از طبقھًکسی کھ میھن ندارد منطقا ھم

:کنندخود این جماعت اعتراف می. تواند صحبت کندنیز نمی

ترین تعلق ھمین امروز بھ وضوح پیداست کھ کسی کھ کوچک» 
میھن دارد و این طیفی از چپ کھ وقتی از ی خاطری بھ مقولھ

کند برای کارگران مطرح میھای زند و مطالبران حرف میکارگ
کند، بھ این حزب نپیوستھ  اطالق می"کارگران میھن ما"ھنوز آنھا را 

)١٣٧١انترناسیونال ــ خردادماه ی نقل از نشریھ(« . پیونددو نمی

حزب کمونیست "توان استنتاج کرد کھ اعضاء از این مقدمات می
کارگر ایران ی  و تعلق خاطری بھ ایران ندارند و طبقھ فاقد میھن بوده"کارگری

؟ ھیچکس با این !!"نداانترناسیونالیست"آنھا . شناسندرا نیز بھ رسمیت نمی
تواند تا بھ این حد انترناسیونالیسم پرولتری را بھ لجن بکشد منطق کودکانھ نمی

.کھ این تشکل انجام داده است
:ور کھ خود معترف است، این استیکی دیگر از افتخارات این جمع آن ط

با بار مثبت از زبان ای  را بھ عنوان کلمھ"ملی"ی خود ما کلمھ» 
«. چپ ایران انداختیم

:آورند کھو در جای دیگر می

«.ً مطلقا سمپاتی ملی ندارد"حزب کمونیست کارگری"» 

:کنند کھو سپس از این فراتر رفتھ و دستشان را رو می

 ملی و کشوری را نھ در تبلیغ و ترویج و نھ در ما ھیچ مرز» 
طبقاتی را ی شناسیم و ھر جا باشیم مبارزهکار سیاسی بھ رسمیت نمی

«. دھیمموضوع فعالیت خود قرار می

و بھ نحو مضحکی دشمنی خود را با بلشویسم و مارکسیسم ــ لنینیسم با این 
:کنند کھپوشی میناجور پردهی وصلھ
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ی است کھ سنت سیاسی ما را بھ بلشویسم دورهای این آن جنبھ» 
«. کندلنین شبیھ می

:نویسدوقتی این جمع می

«. کنیمکارگر را بھ آحاد ملی تقسیم نمیی ما طبقھ» 

 را در داخل حزب "کوملھی حق ویژه"ُداند کھ دم خروس خواننده نمی
.  را"یونالانترناس"ی مذکور در گذشتھ قبول کند یا قسم حضرت عباس نشریھ

کرد کھ چرا کردستان را با یاری مگر حزب شما نبود کھ منتقدانھ بحث می
ای شما اگر بھ میھن عالقھ. یداکوملھ بھ اسرائیل ثانی در منطقھ بدل نکرده

اسرائیل را بھ سینھ ھای پس چرا سنگ استقالل ملی صھیونیست.ندارید،
توان وطنان را بھتر میبیخواھید زیرا میھن نمیھا شما برای ایرانی. زنیدمی

انترناسیونالیسم کاذب شما . بھ حلقوم امپریالیسم و صھیونیسم وارد کرد
ملی است تا نھنگان امپریالیسم ھای ھویتی نفی ھمھ. کسموپلیتیسم محض است

فراملیتی قادر باشند وحدت جھانی را در کادر منافع امپریالیستی ھای و شرکت
طبقاتی ــ انتزاعی ــ ی تی شما، مبارزهطبقای مبارزه. خود سامان دھند

تعلقات و ی مشخص در کشوری مشخص با ھمھای جغرافیائی است و نھ مبارزه
باید نسبت بھ ذھنیت تاریخی مردم کشورشان، ھا شناخت عمیقی کھ کمونیست

ی طبقاتی آنھا، مبارزهی مبارزه. باشندداشتھ.... خوب و بد آنھا و ھای سنت
. گوئی ھواست، پوچ است و شعار است و گندهروی. خارج از متن است

ھای در حالی کھ کمونیست. مشتی پر مدعای بیسوادى گونھھذیان
اینترناسیونالیست کار را در ھر کشور مشخص با بورژوازی خودی بھ پایان 

لمللی کارگران یاری اجنبش بینی رسانند و بھ مجموعھمی
کارگر ی  دشمنان طبقھ بی ھویت و ھرجائی فقط"ھایکمونیست".رسانندمی

در مورد میھن پرستی و بیگانھ جوئی این عده حزب کار ایران در آینده . ھستند
.گویدباز سخن می
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انترناسیونالیسم پرولتری و ایدئولوژی 
جھان وطنی ــ کسموپلیتیسم 

)١(
٣٢توفان بھ نقل از [

"حزب کمونیست کارگری ایران"وطنی بیی نقدی بر نظریھ

 با )Cosmopolitanismus(و یا) Kosmopolitismus( "ان وطنیجھ"
انترناسیونالیسم پرولتری متفاوت است و نھ تنھا متفاوت است، ضد آن است و 

.ترین قرابتی با انترناسیونالیسم پرولتری نداردکوچک
ی واحد و اتحاد خدشھ ناپذیر طبقھی انترناسیونالیسم پرولتری بیان عالقھ

دشمن مشترک یعنی ی متحد آنھا علیھی ن در مبارزهکارگر سراسر جھا
اری و امپریالیسم است انترناسیونالیسم بیان وحدت اھداف آنھا برای دسرمایھ

لمللی میان ابرادری بینی کشی انسان از انسان و تقویت روحیھبرچیدن بھره
برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ساختمان . کارگران جھان است

این ایدئولوژی کارگران . کشی استسانی و بدون ستم و بھرهانای جامعھ
انترناسیونالیسم پرولتری . صرفنظر از ملیت، نژاد، مذھب و قومیت آنھاست

آنھا برای ھدف . شائبھ و ھمبستگی جھانی کارگران استمظھر برادری بی
بی طبقھ و جھانی باشد کھ در مرکز آن انسان و اصالت و ای واحد کھ جامعھ

ت وی قرار داشتھ باشد و بھ مقام ارزشمند خویش نایل شود، مبارزه حیثی
.کنندمی

با الھام از این ایده بھ حمایت از انقالب سوسیالیستی ھا انترناسیونالیست
دریغ خود قرار اکتبر پرداختھ و شوروی لنینی ــ استالینی را مورد حمایت بی

.دادند
:روزا لوکزامبورگ نوشت

ھا ترین تعھد سوسیالیستایترین و پایھتدائیبدین ترتیب اب» …
ھرگونھ اتحادی با ضد ی کشورھا آنست کھ علیھی و پرولترھای ھمھ

سخنان (« . انقالب روسیھ با تمام قدرت بھ مقابلھ برخیزند
میلیتاریسم "ی لنین دربارهی روزالوکزامبورگ بھ نقل از مقالھ

)."کراسیدموطلبانھ و تاکتیک ضد میلیتاریستی سوسیالجنگ
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 کسی است کھ ھوادار حکومت جھانی و دنیای بدون مرز "یجھان وطن"
دھد، با این تفاوت کھ بھ است و آن را موذیانھ مظھر مدرنیسم و ترقی جلوه می

ملت و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، استقالل ملل، حق حاکمیت ھر ملت 
ًو اساسا ھا ان ملتمفروض، تمامیت ارضی کشورھا، اعتقادی ندارد، روابط می

اتحادھای ی خواھد آن را با مقولھداند و میملت را کھنھ شده میی مقولھ
کند،  سنن و فرھنگ ملی را نفع می"جھان وطن". فراملی جایگزین کند

ی کند کھ بھ این دلیل کھ خودش واژه این گونھ تبلیغ و القاء می"وطنجھان"
و مرزھا را قبول ندارد، مترقی کند  فکر می"فراملی"پذیرد و ملت را نمی

جھان "ایدئولوژی . دانددور متعلق میی ملت را بھ گذشتھی وی پدیده. است
نماید و تعلقات ملی، آگاھی ملی ملل، استقالل  کھ جھان را وطن خود می"وطنی

اری نفی دملی آنھا را، آن ھم در دوران امپریالیسم و جھانی شدن سرمایھ
تجاعی در خدمت امپریالیسم جھانی، در خدمت نفی یک ایدئولوژی ار. کندمی

این ایدئولوژی، . حقوق ملل و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنھا قرار دارد
انحصارات ی کھ فقط جھانی را در زیر سلطھ. ایدئولوژی استعمارگران است

جھان . کنندخواھند و مردم را با این تئوری  بھ تسلیم در قبال آنھا دعوت میمی
خواھند بر قبر مالکیت میھا مرز آنھا جھانی نیست کھ کمونیستبدون 

در جھان . کشی فرد از فرد بھ پا دارندخصوصی بر وسایل تولید و نفی بھره
دول و ملل باید بھ حلقوم امپریالیسم روان شوند و از ی مورد نظر آنھا ھمھ

ری از آنھا با این ایدئولوژی کھ با خروا. ملی خویش دست بردارندھای ھویت
اتھام بھ دیگران کھ گویا ناسیونالیست و شوونیست ھستند و برای ملت خود و نھ 

روند تا زیر این پوشش میھا ارجحیت قایلند بھ جنگ کمونیست!! ؟؟ھاانسان
ی نظرانھتنگھای محدودیت"عوامفریبانھ و بھ ظاھر مترقی و مدرن بھ دور از 

امپریالیسم را در ی گرانھھ، سیاست گستاخانھ و تجاوزکارانھ و مداخل"ملی
تا ملل و . سیاسی، اقتصادی،نظامی و فرھنگی توجیھ کنندھای تمامی عرصھ
تر را بھ حلقوم امپریالیسم تر را حتی دول امپریالیستی ضعیفدول ضعیف

و یا استعمار ھا ، منضم گردانیھافکری این نوع ادغامی متفوق بکشانند و زمینھ
ھای اینجا از اھداف استثماری آنھا  و این کھ تودهما در . نوین را فراھم آورند

کشند، سخنی امپریالیستی میی مردم را بھ زیر یوغ سرمایھی ستمدیده
 است کھ سازمان تجارت "جھان وطنی"در چھارچوب ھمین درک . گوئیمنمی

جھانی کشانده و خون آنھا را بھ ی جھانی ممالک کوچک را بھ دام سرمایھ
کند و حاکم  در شیشھ می"قانونی"راردادھای منعقده  و  و ق"دموکراتیک"طریق

.گرددبر سرنوشت آنھا می
ممالک ای  اروپای متحد را بھ قیمت برتری پاره"جھان وطنی"ایدئولوژی 

اری اروپا دامپریالیستی، نظیر آلمان و فرانسھ  و تضعیف سایر ممالک سرمایھ
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و سطح دستمزد و رفاه اجتماعی برپا کرده ..... نظیر یونان، پرتقال و اسپانیا و 
ادغام و وحدت و یگانگی بھ ی زحمتکشان را در این ممالک بھ بھانھی توده

از ھمین ممالک ای ترین دستمزد و حقوق ناچیز دموکراتیک پارهسطح نازل
مسخره است کھ در این نظام متحد، . دھدعضو اتحادیھ در طی زمان کاھش می

تر حقوق آن کشوری مساوی. ن گفتھ شود سخ"حقوق مساوی"از ممالک دارای 
نظیر . زندسیاسی ــ اقتصادی میی از سایرین است کھ حرف آخر را در زمینھ

.آلمان
ممالک امپریالیستی پوشش دیگری بر این تئوری ھای دموکراتسوسیال

ند کھ اصل حق حاکمیت ملی مانعی بر سر راه اند و مدعیا آفریده"جھان وطنی"
رود و لذا ھیچ  است، کھ با برچیده شدن مرزھا از میان میرشد نیروھای مولده

شناسند ــ بھ جز مرزھای کشور خودشان را ــ ھمھ جا مرزی را بھ رسمیت نمی
 کھ ناشر ایدئولوژی امپریالیستی است با "جھان وطن". متعلق بھ آنھاست

ملی و با غرور ملی در ممالک زیر سلطھ مبارزه ی احساسات ملی، با عالقھ
کند و سعی دارد پرولتاریا و زحمتکشان این ممالک را در مقابل ھجوم می

ملی ی کسب رھبری مبارزهی امپریالیسم از نظر روحی خلع سالح کند و انگیزه
آور کھ استقالل و ھویت ملی بھ ما مربوط نیست و امر را با این داروی سکر

ی نوع شیوهھا ستاین در حالی است کھ امپریالی. بورژوائی است، از وی بستاند
دست ملی گرائی امپریالیستی ھا "جھان وطنی". کنندزندگی خویش را تبلیغ می

.گذارندپرستی سایر ملل باز میرا برای سرکوبی میھن
جھان " کھ در ایران ناشر این افکار شوم "حرب کمونیست کارگری"
ن  کھ در آ١٣٧١دوم خرداد ی انترناسیونال شمارهی  است در نشریھ"وطنانھ

:آوردمبانی فکری خود را شرح داده است، می

ترین ھمین امروز بھ وضوع پیداست کھ، کسی کھ کوچک» 
میھن دارد و آن طیفی از چپ کھ وقتی از ی تعلق خاطری بھ مقولھ

کند، برای کارگران مطرح میای زند و مطالبھکارگران حرف می
ین حزب نپیوستھ کند، بھ ا اطالق می"کارگران میھن ما"ھنوز آنھا را 

ناسیونالیسم در سنت ما بار منفی زیادی دارد و راستش . پیونددو نمی
مشکل ما این است کھ کاری کنیم رفقا در حملھ بھ ناسیونالیسم جانب 

« ! اعتدال را رعایت کنند

ًکنید، لطفا اجازه دھید تا رفقای شما کار چقدر فروتنانھ برخورد می(

ھ از آن دارید بسازند و مانع آن نشوید تا بدین وسیلھ ناسیونالیسم را با درکی ک
:آورندآوری میو یا با افتخار چندش) گور خود را کنده باشند ــ توفان
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با بار مثبت از زبان ای  را بھ عنوان کلمھ"ملی"ی خود ما کلمھ» 
«.چپ ایران انداختیم

:دھندو ادامھ می) خوش بھ حال امپریالیسم و صھیونیسم(

ا ھیچ مرز ملی و کشوری را کھ نھ در تبلیغ و ترویج و نھ در م» 
«....شناسیمکار سیاسی بھ رسمیت نمی

حزبی ھستید کھ . پس شما حزب کمونیست کارگری متعلق بھ ایران نیستید(
،این را در بی موضعی "نیست در جھان است"متعلق بھ یک کشور موھوم یا 

و سرانجام کار را یکسره ) یم ــ توفانشما در تجاوز آشکار عراق بھ ایران دید
:آورندکرده، می

کند نباید ترین تعلق خاطر ملی حس میھر کس کوچک......» 
«. بھ این حزب بپیوندد

و این تنھا حرف درست است زیرا در حزب شما جائی برای پرولتاریای (
ران از افرادی است کھ نسبت بھ ایای حزب شما طایفھ) ایران نیست ــ توفان

 یک حزب ضد ملی و ضد ایرانی "حزب کمونیست کارگری ایران". ندابیگانھ
ترین تاریخ دوران استعماری و نھ تنھا مدرن نیست، بلکھ بھ تاریک. است

.فراماسیونری تعلق دارد
!. قرابتی با مارکسیسم دارد؟ بھ ھیچوجھ"جھان وطنانھ"آیا این ترھات 

 است کھ آن "جھان وطنی"یالیستی امپرھای با تئوریھا قرابت این تئوری
.ندا کتمان کرده"پرولتری"را با کمی رنگ 

آگاھانھ ربطی بھ ھای حال کنکاش کنیم تا نشان دھیم کھ این ھذیان گوئی
مارکسیسم و لنینیسم ندارد و فقط از انبارھای ایدئولوژیک امپریالیسم و 

ن  فقط ای"حزب کمونیست کارگری ایران". صھیونیسم پخش می شوند
.کندًارتجائی و کھنھ شده را مجددا تئوریزه میھای تئوری

 بھ خشم "کارگران میھن ما"جالب این است کھ این حزبی کھ از عبارت 
 را بھ حزب خودشان مسدود "کارگران میھن ما"آید و عضویت ھواداران می
 "حزب کمونیست کارگری ایران"کند، برای عوامفریبی نام خویش را می
ً، کھ حتما جریان منحرف "حزب کمونیست کارگری عراق"ا نامد و بمی

روشن نیست کھ لقب . دیگری نظیر خودش است عقد مودت و برادری می بندد
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کسی کھ نھ بھ ایران و نھ بھ ایرانی عشق . ایرانی و عراقی چھ جای بیان دارد
آیا بھتر نیست کھ لقب خود . گذاردورزد، چرا نام حزب خود را ایرانی میمی
حزب کمونیست کارگران بدون " و یا "حزب کمونیست کارگری جھانی"ا ر

گذاشتند می"حزب کارگران تروتسکیست" و یا "کارگران ضد میھن" و یا "مرز
آنھا منکر آنند کھ ... کھ با تمام تحلیلشان در تناقض آشکار قرار نگیرد؟ 

مان تشکل کارگران ھی نخست وظیفھی ھر کشوری باید در درجھھای کمونیست
کشور برای کسب قدرت سیاسی در ھمان واحد جغرافیائی کھ دارای نام 

ُ آنھا مانند دم خروس "جھان وطنی"ھای تئوری. مشخصی است بھ عھده بگیرند
.کندند بھ بیرون تراوش میاکھ ساختھای از ھر کجای ملغمھ

 در مانیفست حزب کمونیست ١٨٩٢انگلس در پیشگفتار چاپ لھستانی سال 
:گفتمی

جھانی تنھا در ی ملل اروپا در عرصھی ھمکاری صادقانھ» 
خود صاحب ی در خانھھا صورتی میسر است کھ ھر یک از این ملت

«.اختیار کامل باشد

:آوردآن میی و در ادامھ

نتوانستند نھ از استقالل لھستان دفاع کنند و نھ آن را ھا جنگ» 
 استقالل، حداقلی دوباره بھ دست آورند، برای بورژوازی اکنون این

آھنگ ملل ولی با این وجود برای ھمکاری ھم. لسویھ استاعلی
این استقالل را تنھا پرولتاریای . اروپا، استقالل لھستان ضروری است

تواند بھ دست آورد و اگر بھ دست آورد، استقالل در جوان لھستان می
ی زیرا استقالل لھستان برا. او مأمون و مصون خواھد بودھای دست

اروپا بھ ھمان اندازه ضروری است کھ برای خود ی کارگران بقیھ
)١٨٩٢سال ی لندن فوریھ(« . کارگران لھستان

پذیرند و دفاع از آن را اقدامی استقالل ملی را میی مارکس و انگلس مقولھ
حق . بینندصحیح ارزیابی کرده و آن را در خدمت منافع کارگران لھستانی می

ری و حفظ استقالل آن توسط پرولتاریا، از نظر بنیانگذاران دفاع از میھن کارگ
این سخنان را آموزگاران پرولتاریا در . مارکسیسم مغایرتی با نظریات آنھا ندارد

رانند و نھ در قرن بیستم و بیست و یکم کھ امپریالیسم قرن نوزده بر زبان می
.تاقصی نقاط زمین گسترده اسی شوم و سنگینش را بر ھمھی سایھ

: نوشت١٨٨٨ در سال "پیرامون تئوری قھر"انگلس در اثر خود 
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ملی ھای نزاعی برای تأمین صلح جھانی، نخست باید کلیھ» 
خودش ی اجتناب پذیر، نابود گردند و ھر خلق مستقل و ارباب خانھ

«. باشد

 برای "استقالل ملی"، برای "ملی بودن"برای آموزگاران پرولتاریا 
نخست ھویت " نبرد کردن و این کھ ھر کشوری باید " بودنخودی خانھارباب"

بی امان طبقاتی ندارد، بار ی  خود را داشتھ باشد و این مغایرتی با مبارزه"ملی
 "؟!حزب کمونیست کارگری ایران"زیرا آنھا بر خالف تحلیلگر . مثبت دارد

ر ملی دارند و نھ آن کھ بھ طوی برخوردی ماتریالیستی و تاریخی بھ مسئلھ
 قرار دھند و "ناسیونالیسم" را در مقابل "انترناسیونالیسم"مکانیکی و متافیزیکی 

.تاریخی صادر نمایندھای دورانی یک حکم کلی برای ھمھ
 چون حزبی بیسواد، کھ فقط رونویسی "؟!حزب کمونیست کارگری ایران"

ھمت ی اندیشمندان و محققین و پژوھشگران بورژوازی را وجھھی آثار کھنھ
را مخلوط کرده، مضمون آنھا را تھی نموده تا ھا د قرار داده است، مقولھخو

و ھنرش نیز در این . خیانت ملی بھ مردم سرزمین میھن ما ایران را توجیھ کند
وی . خوانندعراقی و افغانی را نیز بھ خیانت ملی فرا میھای است کھ کمونیست

ھر انسان . دھدقرار می بودن "ناسیونال ــ فاشیست" را ھمتراز "ملی بودن"
زند و تعلق شرافتمندی را کھ قلبش با تمام وجود بھ خاطر مردم کشورش می

چھ افتخاری باالتر از این . کندخاطری بھ سرزمینش دارد، فاشیست معرفی می
حزبی .  عضو این حزب نباشند"کارگران میھن ما ایران"ی کھ ھواداران نظریھ

جلب کند، پس برای چھ بھ وجود آمده است؟ خواھد کارگران میھنش را کھ نمی
.طبیعی است برای پراکنده کردن آنھا

پرولتاریا کھ در ی مارکس و انگلس ھمان آموزگاران بزرگ و نابغھ
ًند و طبیعتا آن را بھ مفھوم ا پرولتاریا سخن رانده"وطنیبی"مانیفست از 

سیونالیسم کشورھا و بھ مفھوم انترنای ھمبستگی پرولتاریائی ھمھی روحیھ
ند، یکباره ااری طرح نمودهدجھانی ارتجاع و سرمایھی پرولتری در مقابل جبھھ

برای ھر کس کھ مارکسیسم . راننداز میھن پرستان لھستانی و ایرلندی سخن می
مانیفست حزب .  را حل کند"تناقض بزرگ"تواند این را نفھمیده باشد، نمی

فقط آن کس این . "میھن ندارندکارگران "کمونیست بھ درستی بیان کرده کھ 
فھمد، کھ از ماتریالیسم دیالکتیک بوئی پر مغز مارکس و انگلس را نمیی جملھ

نبرده باشد و درکش از انترناسیونالیسم ھمان کسموپلیتیسم باشد و یا بخواھد از 
برای مبارزه با لنینیسم و ای متا فیزیکی از مارکسیسم اسلحھھای تشابھ سازی

گوئیم کھ میھن نداریم، یعنی وقتی ما می. مار و امپریالیسم بسازدحمایت از استع
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. ساتری افکندی کھ ھویت ایرانی و یا ملی ما نباید بر ھویت طبقاتی  ما پرده
تر و یعنی پیوند و ارتباط ما با طبقات کارگر سایر ملل بھ مراتب عمیق

ما بر برادری . یتر است تا بھ ارتجاع ایرانی و یا ملی نظیر شاه و خمیننزدیک
و ھمبستگی جھانی کارگران جھان از ھر سرزمینی کھ باشند و بھ ھر زبانی کھ 

جھانی بھ حساب ی نھیم و خود را از یک خانوادهسخن رانند، ارج می
گوئیم کارگران ایرانی، ترک، عرب، آلمانی و یا آمریکائی ما می. آوریممی

ع این ممالک بھ آنھا، آن ھم فقط بھ ترند تا بورژوازی مرتجًماھیتا بھ ھم نزدیک
ند آن اگوئیم کارگران فاقد وطنوقتی ما می. صرف داشتن تابعیت ملی مشترک

وطنی مورد نظر است کھ بورژوازی از آن پرچمی ساختھ تا آنھا را بھ جنگ 
برادران کارگر خود در اقصی نقاط جھان بفرستد و از آنھا گوشت دم توپ 

طن، بھ وطن آدمخوران، نژاد پرستان، بھ وطن کسانی کارگران بھ این و. بسازد
کنند، نیازی دیگر را در شیشھ میھای ، خون انسان"ملیت"کھ با تکیھ بر 

ستمدیدگان است، وطنی است کھ از این جانوران ی ندارند، وطن آنھا وطن ھمھ
در آن خبری نباشد و لذا باید وطن محدود ملی و جغرافیائی خود را از چنگ این 

ھای دوستند و تسلیم الالئیًات موذی نجات دھند و طبیعتا کھ کارگران میھنحشر
شوند کھ وطن آنھا مانع می. شوند برای وطن فروشی نمی"وطنانجھان"

ّوطنی موھومی، بی حد و مرز و در پھنادشت ی مشخص و معین آنھا در عرصھ
.جھان گسترده و در عین حال بی ھویت محو شود

شان ایران است، کارگران آلمان وطنشان آلمان است کارگران ایران وطن
دشمن مشترک، طبقات کارگر ایران ی طبقاتی علیھی ولی در روند یک مبارزه

ًو آلمان و سایر کارگران و زحمتکشان جھان مشترکا وطن مشترک خویش را 

رسانند تا جھان، نھند و ھر کدام کار بورژوازی خودی را بھ پایان میبنا می
آنھا کھ غرور ملی کارگران را . کارگران و مردم جھان گرددیوطن ھمھ

برند، مرزھای خیانت زنند، ھویت ملی آنھا را بھ زیر سئوال میسرکوفت می
سازند، با این نیت است کھ زشتی ھمکاری و گرفتن کشکول ملی را ھموار می

.گدائی بھ دست را، در نزد دول بیگانھ بزدایند
 کھ برگردان "لنگستن ھیوز"مونیست؛ حال خوب است بھ درک یک ک

شعرش را احمد شاملو در ایران دکلمھ کرده بود، نگاھی بیافکنید، تا فرق اساسی 
ی میان میھن دوستی پرولتری و انترناسیونالیسم وی را با تئوری جھان وطنانھ

: ضد ایرانی و متجدد، بھ عیان ببینید"کارگری"این حزب 

در . سان استھر کجا کھ باشد برای من یک» 
، در معادن الماس "آالباما"زارھای ، در پنبھ"سیرالئون"ھایاسکلھ

ھای ، در موزستان"ھائیتی"زار قھوهھای ، در تپھ"لیبرکیم"
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، در شھرھای مراکش و "ھارلم"ھای آمریکای مرکزی، در خیابان
سیاه استثمار شده و کتک خورده و غارت شده، گلولھ . طرابلس

خون جاری شده، تا بھ صورت دالر، . ده استخورده، بھ قتل رسی
برتر کند، خونی پوند، فرانک، پزتا، لیر درآید و بھره کشان را بھره

پس آن بھتر کھ خون من در . گرددمن باز نمیھای کھ دیگر بھ رگ
عمیق انقالب جریان یابد و حرص و آزی را کھ پروائی ھای جوی

، آمریکای "ھائیتی"، "ماآالبا"، "لیبرکیم"، "سیرالئون"ندارد از 
ھای ، مراکش، طرابلس و از سراسر سرزمین"ھارلم"مرکزی، 

.سیاھان در ھمھ جا بیرون براند
پس آن بھتر کھ خون من با خون تمامی کارگران مبارز دنیا یکی 
شود تا ھر سرزمینی از چنگال غارتگران دالر، غارتگران پوند، 

ن لیر، غارتگران زندگی غارتگران فرانک، غارتگران پزتا، غارتگرا
سیاه، سفید، زیتونی و ھای آزاد شود تا زحمتکشان جھان با رخساره

یگانھ شوند و پرچم خون را کھ ھرگز بھ زیر نخواھد ای زرد و قھوه
.آمد، برافرازند

بگذارید دوباره ھمان رویائی . بگذارید این وطن دوباره وطن شود
و در آنجا کھ آزاد است، بگذارید کھ پیشاھنگ دشت شود . شود کھ بود

.منزلگاھی بھ جوید
.این وطن ھرگز برای من وطن نبود

پروران در رویای خویش بگذارید این وطن رویائی باشد کھ رویا
ند، بگذارید سرزمین بزرگ و پر توان عشق شود، سرزمینی کھ اداشتھ

اعتنائی نشان دھند، نھ ستمگران اسباب در آن نھ شاھان بتوانند بی
این . کنند، تا ھر انسانی را، آن کھ برتر از اوست از پا در آوردچینی 

.وطن ھرگز برای من وطن نبود
بگذارید سرزمین من سرزمینی شود کھ در آن آزادی را با ! آه

اما فرصت و امکان واقعی . آرایندپرستی نمیتاج گلی ساختگی وطن
 کھ زندگی آزاد است و برابری در ھوائی است. برای ھمھ کس ھست

.کنیماستنشاق می
در این سرزمین آزادگان برای من ھرگز نھ برابری در کار بوده 

.است و نھ آزادی
کنی؟تو کیستی کھ زیر لب در تاریکی زمزمھ می! بگو

شود؟کیستی تو کھ حجاجت تا ستارگان فراگستر می
.ندانوایم کھ فریبم داده بھ دورم افکندهسپید پوستی بی

.کھ داغ بردگی بر تن دارمپوستی ھستم سیاه
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سرخپوستی ھستم رانده از سرزمین خویش، مھاجری ھستم چنگ 
م اما چیزی جز ھمان تمھید لعنتی اافکنده بھ امیدی کھ دل در آن بستھ

درد و توانا، ناتوان را م کھ سگ، سگ را میادیرین بھ نصیب نبرده
.کندلگدمال می

م در ا گرفتار آمدهمن جوانی ھستم سرشار از امید و اقتدار کھ
پایان دیرینھ سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، بیى زنجیره

، مزد آنان، و ھابرآوردن نیاز، کار انسانھای قاپیدن زر، قاپیدن شیوه
خاک، ی من کشاورزم، بنده. تصاحب ھمھ چیز بھ فرمان آز و طمع

ومم من مرد. پوستم خدمتگذار شما ھمھکارگرم زرخرید ماشین، سیاه
نگران، گرسنھ، شوربخت کھ با وجود آن رویا ھنوز امروز محتاج 

ای پیشاھنگان من آن انسانم کھ ! م، آهاَکفی نانم، ھنوز امروز درمانده
ھرگز نتوانستھ است، گامی بھ پیش بردارد، بینواترین کارگری کھ 

با این ھمھ من ھمان کسم در . ست کھ دست بھ دست می گرددھاسال
ترین آن حال کھ ھنوز رعیت و شاھان بودیم، بنیادیدنیای کھن در 

قدرت بھ آن ی رویائی با آن مایھ. آرزومان را در رویای خود پروردم
حد جسورانھ و چنان راستین کھ جسارت پر توان آن ھنوز سرود 

خواند، در ھر آجر و ھر سنگ و در ھر شیار شخمی کھ این وطن می
.را سرزمینی کرده کھ ھم اکنون ھست

نخستین را بھ جستجوی ھای من انسانی ھستم کھ سراسر دریا! هآ
ھای من ھمان کسم کھ کرانھ. م باشد در نوشتماخواستم، خانھآنچھ می

ِسرسبز انگستان را پس ھای لھستان و جلگھھای تاریک ایرلند، دشت
از سواحل آفریقا برکنده شدم، آمدم تا سرزمین آزادگان . ماپشت نھاده

.را بنیان بگذارم
.خواندم ھنوزمیک رویا، رویائی کھ فرا می! آزادگان

سرزمینی کھ ھنوز . بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود! آه
سرزمینی کھ در آن ھر . بایست بشود، نشده است و باید بشودآنجھ می

سرزمینی کھ از آن من است، از آن بینوایان، . انسانی آزاد باشد
طن را وطن کردند، کھ عرق و کھ این و! سرخپوستان، سیاھان، من

شان و در ھادستھای گریشان، درد و ایمانشان در ریختھخون جبین
.شان بار دیگر باید رویای پر توان ما را باز گرداندھازیر باران خیش

آری ھر ناسزائی را کھ بھ دل دارید نثار من کنید، پوالد آزادی 
ند، ما می ا چسبیدهاز آن کسان کھ زالووار بھ حیات مردم. زنگار ندارد

.باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم
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. گویم، این وطن برای من ھرگز وطن نبودآری آشکارا می! آه
کنم کھ وطن من خواھد بود، رویای آن با وصف این سوگند یاد می

.ھمچون بذری جاودانھ در اعماق جان من نھفتھ است
نمان، ھا، گیاهمانباید سرزمینمان، معادنما مردم می

مان را آزاد کنیم، بی پایانھای و دشتھا مان، کوھستانھارودخانھ
ھمھ جا را سراسر گسترده، این ایاالت سرسبز بزرگ را و بار دیگر 

«. وطن را بسازیم

کنیمما بر این اثر بزرگ و تکان دھنده، تفسیری نمی

)٢(
]٣٣توفان بھ نقل از [

کند، خودش آزاد نیستملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می

ملی و استقالل ستمدیدگان را در زیر ی مارکس برخالف پرودون کھ مسئلھ
کرد و اھمیتی برای آن قائل نبود علیرغم  نفی می"انقالب اجتماعی"لوای کلی 

طبقاتی پرولتاریای ممالک پیشرفتھ را ی نخست منافع مبارزهی این کھ در درجھ
یونالیسم را مطرح کرد کھ عبارت باشد در نظر داشت، اصل اساسی انترناس

."کند، خودش آزاد نیستملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می"
، ١٨٤٨مارکس از موضع منافع انقالبی جنبش کارگران آلمان در سال 

آلمان را ی ُطلبید کھ دموکراسی پیروزمند آلمان، آزادی ملل تحت سلطھمی
، وی از جدائی ١٨٦٩ر سال از ھمین موضع د. اعالم کند و آن را عملی نماید

برای مارکس شرط پیروزی پرولتاریای . ایرلند از انگلستان حمایت کرد
.انگلیس، آزادی مردم ایرلند بود

:لنین می گفت سھ نمونھ ممالک وجود دارند

سوم نیمھ مستعمرات نظیر چین، ایران و ترکیھ و تمام .... » 
در . ون نفر ھستند میلی١٠٠مستعمراتی کھ دارای جمعیتی در حدود 

ًآنھا جنبش بورژوا ــ دموکراتیک قسما و بھ زحمت در مراحل نخستین 

نھ تنھا باید ھا سوسیالیست. نداًقرار دارد و بخشا ھنوز بھ انتھا نرسیده
آزادی فوری و بدون قید و شرط مستعمرات را بطلبند ــ این خواست 
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تن حق دھد بجز بھ رسمیت شناخاز نظر سیاسی معنی دیگری نمی
خود تعیینی سرنوشت ملل ــ بلکھ آنھا باید عناصر انقالبی در جنبش 
ًآزادیبخش ملی، بورژوا دموکراتیک این کشورھا را قویا حمایت کرده 

ی چنین جنگ انقالبی علیھو از شورش، مقاومت، رستاخیز و ھم
«. ممالک امپریالیستی ستمگر پشتیبانی نمایند

و ھا لتاریا ھمواره از استقالل ملتمارکس و انگلس آموزگاران پرو
تواند ادعا کند کھ مارکسیست است کسی نمی. نداملی آنھا حمایت کردهی مبارزه

 مارکسیست و برای بررسی و سرگرمی مارکسیسم "مارکسی"و آن ھم از نوع
سمینار برگذار کند ولی وقتی از ملیت، منافع ملی، استقالل و آزادی ملی، حق 

آید، چھره درھم بکشد، رو ترش ملل سخن بھ میان میخود تعیینی سرنوشت 
.مارکسیسم لشگرکشی نمایدی کند و علیھ

:بزرگ را بھ یاد آوریمی این گفتھ

«کند خودش آزاد نیستملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می» 

ھای ملی ملتی این مبنای تفکر انترناسیونالیستی، مبنای تفکر مبارزه
ست و تمام ھنر دیالکتیکی مارکس و انگلس ستمگر اھای ملتی ستمکش علیھ

ملی ی دھند پرولتاریای ملت ستمگر باید از مبارزهدر اینجا است کھ نشان می
ملت ی مبارزهی ُپرولتاریا و نھ تنھا پرولتاریای ملت تحت سلطھ، بلکھ مجموعھ

این کھ ی استعمار حمایت کند و نھ این کھ بھ بھانھی ُتحت سلطھ علیھ
کسی . بورژوائی است از حمایت از این مبارزات سر باز زند، "پرستیمیھن"

پرولتاریا میھن "مارکس ی کھ این مفھوم دیالکتیکی را نفھمد بین این دو گفتھ
 "تناقض"، "کند، خودش آزاد نیستملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می" و "ندارد

وادار ند کھ ھم ھاکند مارکس و انگلس دیوانھ بودهپیدا خواھد کرد و تصور می
ئی ھستند کھ برای وطن و استقالل ملی خود ھانفی وطن و ھم حامی ملت

.رزمندمی
رود، فرو میھا رفیق لنین کھ نظریاتش مانند خاری در چشمان اکونومیست

:این نظریھ را بھ صورت زیر بیان کرد

«. ستمکش متحد شویدھای پرولتاریای جھان و خلق» 

کشورھا بھ ویژه پرولتاریای ی ی ھمھو این رھنمودی بود کھ پرولتاریا
ُممالک امپریالیستی یار و یاور پرولتاریای ممالک مستعمره، زیر سلطھ و تحت 
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ی ُستم باشد و در حالی کھ این پرولتاریا برای آزادی میھنش از زیر سلطھ
رزمند، در ممالک امپریالیستی در کنار اسارت امپریالیستی و استعمار می

گرفتھ، بورژوازی خود را تحت فشار قرار داده، اعتصاب آنھا قرار ی مبارزه
کرده، نمایشات خیابانی راه انداختھ، نیروھای کمکی بھ یاری پرولتاریای ملت 

تا روح ھمبستگی جھانی پرولتاریائی را بھ نمایش ......ستمکش گسیل دارد و 
.بگذارد

دانست کھ شرط آزادی پرولتاریای ممالک استعمارگر و مارکس می
.ُتحت سلطھ استھای افکندن یوغ استعمار از گردن ملتاری، بھ دوردرمایھس
 دیگری شرط آزادی ھر دوی "پرستیمیھن" یکی ھمراه با "میھن نداشتن"

تحت ستم دامنھ ھای ملتی از ھمین جاست کھ روح پشتیبانی از مبارزه. آنھاست
.گیردگسترد و بربرمنشی استعمار مورد حملھ قرار میمی

کند در واقع  منتسب می"ایران" کھ خود را بھ "کمونیست کارگریحزب "
ُزیر سلطھ، ھای ملی خلقی وی مبارزه. سخنگوی ایدئولوژی استعمار است

نخستین انحرافیش کھ رونویسی ی برنامھ. کندامپریالیسم را نفی میی علیھ
ی  بود و روند تغییرات خود بھ بیانیھ"حزب کمونیست"ی ناشیانھ از بیانیھ

اری بدل شده است، بازتاب ھمین انحراف فکری جریانی است کھ بھ درمایھس
کنند کھ آنھا افتخار می. از بیگانگان نسبت بھ ایران بدل شده استای مجموعھ

ھنر آنھا در این است کھ . ند، ضد منافع ملی ایرانند، جھان وطننداضد وطن
رکسیسم لنینیسم را کنند و ما را زیر لوای کمونیسم تبلیغ می"پرستیبیگانھ"

ی نفی لنینیسم را از ھمان آغاز کارشان بزدالنھ با نفی موذیانھ. کنندجعل می
مشکوکی بر تفسیر ی نفی لنینیسم را از ھمان آغاز با تکیھ. استالین آغاز کردند

برداری از مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس  با نسخھ"اریدسرمایھ"
اری را در مقابل دیالیسم شروع نمودند، سرمایھو رقیق کردن ماھیت و نقش امپر

 است و "تریکلی"اری امر دامپریالیسم قرار دادند؛ بھ این بھانھ کھ گویا سرمایھ
، "ترکلی"ی البتھ با این تئوری داھیانھ. گیردامپریالیسم را نیز در بر می

 یمبارزه"اری نیز بھ این بھانھ کھ گویا دتوان از افشاء توضیح سرمایھمی
مراحل تکامل تولید را از ی  است زیرا ھمھ"ترکلی" از ھر دوی آنھا "طبقاتی

گیرد، طفره رفت و چشم اری و امپریالیسم را نیز در بر میدجملھ خود سرمایھ
. رسید"آدم و حوا"پوشید و سرانجام بھ 

ولی ھر عنصر سیاسی می فھمد کھ چنین بیان کلی نھ برای رھگشائی، 
گیرد، بھ ویژه آن ھی و منحرف کردن جنبش صورت میبلکھ بھ منظور گمرا

ریزی شده از ھمان زمان پیدایش این جریان طرحای حساب شدهی کھ با برنامھ
باید مشخص و روشن سخن بگویند تا بتوانند بھ مردم آگاھی ھا کمونیست. است
کسی کھ از ھمان روز نخست با پرچم و ھدف مشوب کردن افکار و . دھند
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کند و آید و نظریاتش را بزدالنھ کتمان میرزھا بھ میدان میمخدوش کردن م
گرائی و لو دادن دھد، علیرغم علنیذره ذره آن را بھ خورد ھوادارانش می

گرائیش در خدمت علنی. کادرھا، اعضاء و ھوادارانش، فاقد شفافیت است
. باشدش میاواقعیی ظلمت تئوریک وی است، در خدمت پنھان کردن چھره

.ریان فاقد سالمت ایدئولوژیک استاین ج

اشکال دیگر جھان وطنی

پان اسالمیست نیز پیرو جھان وطنیسم است زیرا بھ ھویت ملی اعتقادی 
رژیم جمھوری اسالمی از بدو کار با . گذاردامت را بھ جای ملت می. ندارد

 بود مانند "ایرانی" و "ملی"تسخیر قدرت سیاسی خیال خود را از ھر چھ 
مجلس .  غیر ایرانی راحت کرد"حزب کمونیست کارگری" ھمین نظرات

ی شورای ملی را کھ کاریکاتوری شاھانھ از دستآورد بزرگ انقالب مشروطھ
. تبدیل نمود"اسالمی"ایران شده بود، بھ مجلس شورای 

مرتجع عرب، ھای  را کھ بھ جز ناسیونالیست"خلیج فارس"نام تاریخی 
شناسند  نام واقعی خطاب کرده و بھ رسمیت میسایر دول و ملل جھان بھ ھمین

 "خلیج اسالمی"ی و چھ خوب و چھ بد یک واقعیت تاریخی است بھ نام مسخره
لفقار را بھ کمر بست و ابرای تخریب ھویت ملی ایرانی شمشیر ذو. تغییر داد

آنھا . امر بھ تخریب آثار باستانی ایران داد تا از ایران و ایرانی چیزی باقی نماند
ُامت "بھ نام ای ایران را در کوزهھای ھویت ایرانی ما را نفی کردند و خلق

ی ًمسخره و جھان وطنانھ است، ریختند و عمال کارخانھای  کھ واژه"اسالمی
ملیت، .  اختراع کردند"حزب کمونیست کارگری"تراشی برای فکری عضو

راث ملی مورد ملی، ایرانی، مرز، تاریخ، آثار ملی و باستانی، فرھنگ ملی و می
ھویتی، جھانی شدن اسالم و مرزی، بییورش و سرکوب قرار گرفت و بی

ًاین طبیعتا انترناسیونالیسم نیست، . ُامت ھمیشھ در صحنھ جایگزین آن گردید

اسالمیسم است کھ ھمدست استعمار بوده و یار استراتژیک امپریالیسم پان
ای ً و دقیقا از ھمان زاویھ"جھان وطنند"نیز ھا اسالمیستپان. شودمحسوب می

کنند کھ حزبکی بھ نام کمونیست کارگری آن را بھ پرستی برخورد میبھ میھن
گذارد و آن را دستآوردی برای بشریت حساب افتخارات بزرگ خود می

برخورد علمی بھ تمدن، کھ ی داند، مظھر تجددخواھی و مدرنیسم و نمونھمی
. آوردبار کشف کرده است، بھ حساب میگویا این حزب آنھا را برای نخستین 

حال آن کھ تئوری جھان وطنی، تئوری دوران استعمار است و اندیشمندان 
آمریکائی و یارانش مانند ھای استعماری انگلستان و سپس امپریالیست
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جدیدی با ھای بندیدھند و ھر بار در بستھفراماسیونرھا آن را صیقل داده و می
.آورند بھ بازار می"خواھیدتجد" و "مدرنیسم"زرورق 

 "متجدد"شما اگر بھ دین بھائیت نیز مراجعھ کنید با ھمین تئوری 
دھد کھ ھوادار دین بھائی نیز بھ شما وعده می. شویدوطنی روبرو میجھان

ًدنیا طبیعتا ی خواھد کھ مرزھا از بین برود و ھمھحکومت جھانی است و می

و ) در اسرائیل ــ توفانھا بھائیی کعبھ( "عـکا"بھائیت و رو بھ ی زیر سایھ
استعماری کھ ی این ایده.  در اسرائیل در خوشبختی و سعادت زندگی کنند"حیفا"

ِمرزھای ملی را نفی کرده و جھان بدون مرز را در طبق اخالص، دو دستی بھ  ِ
کن جھانی شدن جاده صاف. کنداستعمار جھانی و امپریالیسم تقدیم می

دین بھائی نیز .  سرمایھ در شرایط امروز جھان است)گلوبالیزاسیون(
گذارد و با مدرنیسم اسالمی بھ اسالمیسم میبھائیسم خود را بھ جای پانپان

 بھ آن خواھند "وطنانجھان"ی رسد کھ ھمھعمل میی ھمان نتایجی در عرصھ
ًطبیعتا تئوری . گردندیعنی بھ ھمدست استعمار و امپریالیسم بدل می. رسید

تواند اشکال دیگری ھم بھ خود بگیرد کھ موضوع بحث این  می"ان وطنجھ"
ھای وطنانھ در افکار صھیونیستشما با ھمین تئوری جھان. مقالھ نیست

شوید کھ قوم یھود را قومی برگزیده از جانب  یھوه اسرائیلی روبرو می
. ارندبھ حساب آورده کھ شایستگی تسلط بر جھان را د) ــ توفانھا یھودیهللا(

برای بانکداران معظم صھیونیست، جھان بی در و پیکر، بی در و دروازه 
ھای توانند در آن بھ راحتی شنا کنند و ملتترین جھانی است کھ میمطلوب

کوچک و پراکنده را ببلعند و برای اقناع آنھا کھ چرا باید بلعیده شوند و مقاومتی 
پس صھیونیسم .  بگذارند"رستیپمیھن" را بھ جای "وطنیجھان"نکنند، تئوری 
 برای تسلط بر جھان دندان تیز کرده است و عوامل "وطنیجھان"نیز با تئوری 

دیگر ی ولی یک نکتھ. فرستدخود را برای بسط این تئوری بھ اکناف جھان می
 وجود استعمار و "وطنجھان"را نباید از دیده فروگذار کرد و آن این کھ 

اقدامات استعماری و امپریالیستی و . کند نفی میامپریالیسم و صھیونیسم را
زند و آن را قدمی بھ پیش  جا می"تجدد" و "تمدن"صھیونیستی را بھ جای 

امپریالیسم آمریکا و یا ی وطنان واژهشما در آثار جھان. کندارزیابی می
کنید و یا از ترس فضای بیرونی زورکی پیدا صھیونیسم اسرائیل را پیدا نمی

 و "دولت آمریکا"نخست امپریالیسم آمریکا ی برای آنھا در درجھ. کنیدمی
 اشتھای ً"طبیعتا" "متمدن" است و این دول "دولت اسرائیل"صھیونیسم اسرائیل 

ند، اخود نگنجانیدهی وطنانھ ھرگز در مخیلھبلعیدن جھان را با چاشنی جھان
و ایران و آفریقا  در فلسطین و افغانستان و عراق "تجدد" و "تمدن"نیتشان بسط 

.و آمریکای جنوبی و چین چند صد میلیونی و ھندوستان یک میلیاردی است
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وطنی و جھانی شدن سرمایھ جھان

بھ ھا  بھ ویژه در زمانی طرح می شود کھ امپریالیستیوطنجھانی نظریھ
حق ملل در "ایدئولوژیک خود یعنی ھای ویژه امپریالیست آمریکا بھ یاری اھرم

ممانعت از "، ھاخلقی  برای بھ کار گرفتن آن علیھ"سرنوشت خویشتعیین 
 برای نقض آشکار حقوق بشر و تفسیر آن بھ زعم خود، "نقض حقوق بشر

نظامی، ی طلبی و اقدامات وحشیانھ برای تجاوز و توسعھ"دفاع از خودحق"
 "رجحان حقوق بشر و جھانشمولی آن در مقابل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی"

اقتصادی خود ھای گری و در عین حال بھ یاری اھرمُگری سلطھ توجیھبرای
امللی پول و سازمان تجارت جھانی تالش دارد ایعنی بانک جھانی، صندوق بین

ی مرزھای ممالکی را کھ در مقابل تھاجم مالی امپریالیسم و صدور گستاخانھ
 آنھا مقاومت امپریالیستی برای غارت منابع طبیعی و نیروی انسانیھای سرمایھ

.کنند، درھم شکندمی
استقرار ی در پی آنند کھ زمینھھا امپریالیست آمریکا و سایر امپریالیست

جھانی کردن سرمایھ را نھ تنھا از نظر اقتصادی و نظامی فراھم آورند، بلکھ آن 
اندیشمندان . نیز مھیا سازندھا را از نظر تئوری و ساختن و پرداختن ذھن

کردند و در برای احترام بھ حقوق بشر، تره ھم خورد نمیھا بورژوا کھ سال
 تمامیت "جھانشمولی حقوق بشر"آینده نیز نخواھند کرد، راه افتاده و با استناد بھ 

ملی این کشورھا را بھ زیر پرسش برده و تجاوز آشکار بھ این کشورھا را تبلیغ 
ا کار آنھا را در وطنی ھستند، زیرھوادار تئوری جھانھا امپریالیست. کنندمی

 "حزب کمونیست کارگری ایران"وقتی . کندپیشبرد مقاصدشان ساده می
:آوردمی

با بار مثبت از زبان ای  را بھ عنوان کلمھ"ملی"ی خود ما کلمھ» 
«چپ ایران انداختیم 

:دھندو ادامھ می) خوش بھ حال امپریالیسم و صھیونیسم ــ توفان(

را کھ نھ در تبلیغ و ترویج و نھ در ما ھیچ مرز ملی و کشوری » 
ترین تعلق ھر کس کوچک..... شناسیمکار سیاسی بھ رسمیت نمی

«. کند، نباید بھ این حزب بھ پیونددخاطر ملی حس می
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ھای کند تا نیروھای انقالبی ایران را فریب داده و خلقکار دیگری نمی
 سازمان تجارت جھانی یُایران را از نظر ذھنی آماده گرداند تا بھ زیر سلطھ

.روند
.فکری استعمار استی ُوطنی شکل دیگر سلطھتئوری جھان
: آلمان نوشت"زود دویچھ سایتونگ"ی بورژوا در روزنامھی یک نویسنده

کسی کھ این را نفھمد . عصر حاکمیت ملی بھ پایان رسیده است» 
ھویت ملی مبتنی بر مدل اروپائی ــ . سرش بھ سنگ می خورد

آنھا اغلب از طریق . شکندشود و حتی در ھم میئی نابود میآمریکا
انقالب در ھر کدام از این کشورھا با استقرار ملت در دولت ی غلبھ

«. یمااین را ما پشت سر گذاشتھ. خودی بھ وجود آمدند

ند و اامپریالیسم رسیدهی اروپا و آمریکا بھ مرحلھ. گویدوی راست می
ان را دیگر بھ رسمیت نمی شناسند، ضرورت حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر

طلبد تا سایر دیگری میی فریبانھعوامھای سرمایھ، تئوریی گسترش و توسعھ
.ملل جھان بھ رقیت امپریالیسم درآورد

اکونومیسم پایگاھی برای نفی مرزھای ملی

ضد امپریالیستی اعتقادی ندارند، ی بھ انقالب و مبارزهھا اکونومیست
بسیار دور و امکان ای آنھا در پی آنند، انقالبی جھانی در آیندهانقالبی کھ 

توان بروزش در شرایطی خواھد بود کھ تاریخ تحقق آن را بھ تصور نیز نمی
.انقالب آنھا سنگ قالب است. شودانقالب آنھا بھ روز محال معوق می. گنجاند

ی تئوری رشد نیروھای مولده را بھ جای تئوری مبارزهھا اکونومیست
.بندنداقتصادی دل میھای گذارند و بھ معجزات، تحوالت و پیشرفتطبقاتی می

.سوسیالیسم آنھا سوسیالیسم اقتصادی است
کسب قدرت سیاسی ی آنھا ضد انقالب ھستند، زیرا انقالب را کھ مسئلھ

اساسی ھر انقالبی است، بھ دور افکنده و آن را با ی است و این امر مسئلھ
.کنندی مولده کھ یک امر اقتصادیست، جایگزین میتئوری رشد نیروھا

با اعتقاد بھ رشد نیروھای مولده برآنند کھ برای انجام ھا اکونومیست
 باید نیروھای مولده بھ حدی از رشد و توسعھ برسند کھ کار انقالب "انقالب"

بھ این اعتبار عبور بھ سوسیالیسم فقط از طریق رشد . خود بھ خود سر بگیرد
 مولده ممکن است و ھر اقدام ناموقعی قبل از رسیدن رشد نیروھای نیروھای

کنند، آوانتوریسم و مولده بھ آن حدی کھ آنھا سقفش را خود تعیین می
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شود کھ از خود سوسیالیسم زمانی پیروز محسوب می. ماجراجوئی محض است
برای آنھا مالک سیاسی . ًعمیقا پیروز گرددھا عرصھی نظر اقتصادی در ھمھ

.شوداقتصادی و تروتسکیستی  گم میی بھ قبر سپرده شدهھای ر پس تئورید
کند و بھ ریش چنین تفکری کھ سیاست را در پای اقتصاد قربانی می

بیگانھ و مرزھای ملی حرف پوچی ای خندد، میھن، واژهدیالکتیک تاریخ می
نجام زیرا برای ا. ندااقتصادی قرار گرفتھی بیش نیستند کھ بر سر راه توسعھ

اول نیاز بھ آن ھست کھ بھ رشد نیروھای مولده پرداخت و ی انقالب در درجھ
ھر امری کھ بھ رشد این نیروھا و بھ زعم آنھا تقویت بورژوازی و 

. تواند بھ امر انقالب یاری رساندامپریالیستی خدمت کند، میھای گذاریسرمایھ
تر  مفروض نزدیک"انقالب"زیرا این جھانی شدن سرمایھ ما را یک قدم بھ 

.کندمی
.جز خیانت ھنر دیگری برآمده باشدھا تاریخ بھ یاد ندارد کھ از اکونومیست

دفاع از مرزھای ملی کھ انجام انقالب را حتی در کشور واحد ممکن 
ًتواند مغایر تئوری انقالب جھانی کھ ماھیتا نظر بھ رشد شمارد، نمیمی

 کھ مغزش از نظریات اکونومیستی آن کس.نیروھای مولده دارد، قرار نگیرد
ًملی فورا بھ عصای تئوری رشد ی انباشتھ شده است در برخورد بھ مسئلھ

بر اساس این . پردازدسیاسی میی نیروھای مولده پناه برده و بھ نفی مبارزه
تفکر رشد نیروھای مولده در جھانی بدون مرز، سریع و بدون مانع پیش 

مریکا بھ ایران حملھ کرد و یا سازمان تجارت اگر روزی امپریالیسم آ. رودمی
چرا کھ . ایران را درھم کوفت، نباید بھ خود نگرانی راه دھیمھای جھانی دروازه

این اقدامات در خدمت توسعھ و تحوالت اقتصادی و در خدمت رشد نیروھای 
اری دجھانی سرمایھی مرزھای ملی سد راه این توسعھ. گیردمولده قرار می

 در واقع "انقالب پی در پی"با تئوری ھا تروتسکیست. ید برچیده شوندھستند و با
زیرا انقالب را در . ًماھیتا مدافع ھمین تئوری رشد نیروھای مولده بودند و ھستند

یعنی در . بیننداری اروپا و بھ طور ھمزمان میدسرمایھی ممالک پیشرفتھ
ن بھ کمیت پرولتاریا جائی کھ نیروھای مولده رشد کرده و توسعھ یافتھ و با آ

پرولتاریا در یک کشور برای کسب قدرت سیاسی ی مبارزه. افزوده شده است
شکست .  است کھ ھرگز امکان پیروزی نتواند داشت"سوسیالیسم ملی"برای آنھا 
کنید ارتجاعی را تاریخ ثابت کرد و امروز کمتر کسی را پیدا میھای این تئوری
سابق برای فروش بھ بازار ھای بندیبستھگندیده را با ھمان ھای کھ تئوری

.وطن ھمھ و ھمھ از یک قماشنداکونومیسم، تروتسکیسم و جھان. آورد
بھ ھمین جھت در برخورد بھ بورژوازی ملل تحت ستم و ھا اکونومیست

ی خود را نھ بر اساس درک از مبارزهھایُممالک زیر سلطھ، مالک ارزیابی
اول است، بلکھ بر اساس درک اقتصادی ی طبقاتی کھ یک امر سیاسی در درجھ
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نخست یک امر سیاسی ی فھمند کھ استقالل در درجھآنھا نمی. دھندقرار می
ھای کنید کھ از وابستگیامروزه شما کشوری را پیدا نمی. است و نھ اقتصادی
کم و بیش ھای ولی فراوانند ممالکی کھ در عین وابستگی. اقتصادی مبرا باشد

از . یاسی آزادی عمل دارند و بھ تصمیمات خود حاکمنداقتصادی، از نظر س
بورژوازی بھ ھر صورت استثمارگر است و ھا نظر اکونومیست ــ تروتسکیست

َموجودیتش از قبل ستم و بھره این تفکر . گرددکارگر تأمین میی کشی از طبقھِ
و آنھا بین شاه . گذاردجائی برای مبارزه و تعیین تاکتیک کمونیستی باقی نمی

مصدق، بین احمد سوکارنو و سوھارتو، بین پینوشھ و آلینده، بین لومومبا و 
لکریم قاسم، بین الناصر و ملک فاروق، بین ملک فیصل و عبداچومبھ، بین عبد

گذارند و بھ قعر ارتجاع سرنگون سون یاتسن و چانکایچک عالمت تساوی می
جتماعی، تاکتیک فعالیت ای ناتوانند کھ در عرصھھا اکونومیست. شوندمی

میز آسفسطھھای گوئیآنھا در کلی. روشن کمونیستی و انقالبی اتخاذ کنند
شوند و برای فرار از برخورد سیاسی بھ مسائل روز بھ  گم می"تئوریک"

شوند و فرعی پرداختھ، در دریای نظریات شایع بورژوازی غرق میھای بحث
 بھ عنوان نظریات "نیستیکمو"را با پس و پیش کردن کلمات و آرایش ھا ھمان

 "حزب کمونیست کارگری". کنند بھ جنبش عرضھ می"انقالبی"جدید و 
.این درک تروتسکیستی ــ اکونومیستی و خانمان برانداز استی  نمونھ"ایران"

گرائیدوستی و ملیمیھن

.ناسیونالیسم دارندی برخوردی تاریخی و دیالکتیکی بھ مسئلھھا کمونیست
 خود حتی از ناسیونالیسم ملت ستمکش در قبال تجاوز و لنین در آثار

این کھ ھمین ناسیونالیسم . کندستمگری حمایت کرده، آن را مترقی ارزیابی می
ملی تا چھ حد ھای اری و نقش آن در ایجاد دولتددر جریان آغاز تکامل سرمایھ

ھ بھ دانیم کولی امروز ما الزم می. ش در این جا نیستامترقی بود، جای بحث
این مقوالت از نقطھ نظر مارکسیستی برخورد کرده و آنھا را تدقیق نموده و 

.بھ آن را بیان کنیمھا جای اجتماعی و نوع برخورد کمونیست
گرا و یا ناسیونالیست بھ مفھوم امروزی، کسی است کھ ملت خود را ملی

. ددھاز ملل دیگر برتر تصور کرده و ملت خود را در مرکز جھان قرار می
گرا ھویت خویش را با تحقیر سایر ملل و توجیھ اسارت آنھا تعریف ملی
زند و این ایدئولوژی را بر پرچم گرا بھ نفرت میان ملل دست میملی. کندمی

دھد و ملل دیگر را دشمنان ملت خویش جلوه می. کندطلبی خود حک میجنگ
.آوردھم میملی را فراھای نزاعی گرائی زمینھبا این ایدئولوژی ملی

افکند و مزورانھ مرزھای طبقاتی را گرائی بر تضاد طبقاتی سایھ میملی
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َکند و تالش دارد از زحمتکشان گوشت دم توپ بورژوازی را مخدوش می
انترناسیونالیست جاسوس و عامل ھای گراھا کمونیستبرای ملی. بسازد
ذر آن را در ممالک گراھا مظھر و مبلغ تعصبات ملی ھستند کھ بملی. ندابیگانھ

گرائی سالحی ایدئولوژیک در دست طبقات ملی. کارنداری میدسرمایھ
ملی گراھا تا خود . استثمارگر است تا توسط آن، بھ انقیاد ستمکشان دست زنند

گویند، پرچم ملی و سرود ملی  سخن می"میھن"در رأس قدرت قرار دارند از 
میھن آنھا شامل . دھنده میسازند و آن را خواست عمومی جلوخود را می

پرستی آنھا یعنی این کھ میھن. میھن آنھا نیز ھستاسارت زحمتکشان ھم
خدمت "تواند بدون دستمزد و اعتصاب در پرولتاریا سر براه باشد و تا می

میھن بورژوازی، میھن منافع طبقاتی خودی .  برای بورژواھا کار کند"میھن
ایدئولوژیک این طبقھ با ی مبارزهی پرستی بورژوازی عرصھمیھن. است

زنجیرش در برادران ھمی مردم را علیھی پرولتاریاست تا بتواند نیروی توده
.طلبانھ و نژادپرستانھ استگرائی آنھا عظمتملی. سایر ممالک بسیج کند

میھن کھ برای وی بھ مفھوم پولش ی بورژوازی از واژهی استفادهولی سوء
وطنی و را بھ بیھا  است، ھرگز نباید کمونیستبانکی و مستغالتشھای و چک

نیستند کھ ھا این بورژوا. وطنش بکشاندھمھا تفاوتی بھ سرنوشت میلیونبی
کشند، ھر کدام از آنھا کھ فرار امروز رسالت دفاع از وطن را بر دوش می

ھم اکنون این . کنندبانکی وطن خود را منتقل میھای کنند، نخست حسابمی
 بورژوا بر سر این کھ کدامشان زودتر آمریکائی شده تا از اموال پرستانمیھن

آمریکا تقاضای حق و حقوقی کنند، با ھای ایران در بانکی مصادره شده
پرستی آنھا دروغین است و ما باید این نوع میھن. کنندیکدیگر رقابت می

.پرستی دروغین را بر مال کنیممیھن
برای رھائی از قید اسارت ھا خلقی مارکس و انگلس ھمواره از مبارزه

.نداحمایت کرده
استعمار و امپریالیسم کھ برای ی پرستانھ علیھملی و میھنی این مبارزه

بوده است و با ھا گیرد، ھمواره مورد تائید کمونیستآزادی ملی صورت می
.گرائی متفاوت استشوونیسم و ملیناسیونال

 )٣(
٣٤توفان بھ نقل از [

ملیی بھ مسئلھھا ستبرخورد کمونی
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روشن است کھ ناسیونالیسم یک فاشیست اروپائی و یا نازی آلمانی با 
کند، از زمین ناسیونالیسم یک سیاه آفزیقائی کھ برای حق حیات خود مبارزه می

گرائی یکی، تئوری توجیھ غارت و چپاول است، اگر ملی. تا آسمان فرق دارد
پرستی دیگری، مترقی و قابل حمایت ناسیونالیسم ملت سرکوب شده، یا میھن

.است
:لنین برای فھماندن بھ این نابخردان بود کھ نوشت

در ھر ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش، یک مضمون » 
دموکراتیک عمومی بر ضد ستمگر وجود دارد و ھمین مضمون است 

حق ملل ی درباره(«  . کنیمقید و شرط از آن پشتیبانی میکھ ما بی
).عیین سرنوشت خویشدر ت

:و در جای دیگر

باید میان ناسیونالیسم ملت ستمگر و ناسیونالیسم ملت ستمدیده، بین » 
ی درباره(« . ناسیونالیسم ملت بزرگ و ناسیونالیسم ملت کوچک فرق گذاشت

)."خودمختاری"یا سیستم ھا ملیتی مسئلھ
ملل در پیش لنین در حقیقت ھمان روشی را در برخورد بھ استقالل ملی 

آموزد و مارکس در برخورد بھ کارگران گیرد کھ مارکسیسم بھ ما میمی
لھستان و یا انگلستان و ایرلند و یا سیاست استعماری تزار نسبت بھ ایران و 

.انگلستان نسبت بھ ھندوستان و یا آفریقای سیاه داشت
:رفیق استالین می گفت

ی  نوپا، مبارزهاریدملی در شرایط سرمایھی مبارزه.... » 
شود کھ بورژوازی گاه موفق می. طبقات بورژوازی با یکدیگر است

ملی ی پرولتاریا را نیز بھ سوی جنبش ملی جلب نماید، و آنگاه مبارزه
کند، اما  پیدا می"ھمھ خلقی"بھ لحاظ نمای بیرونی خویش کاراکتر 

ره در ماھیت امر این مبارزه ھموا. فقط بھ لحاظ نمای بیرونی خویش
بورژوائی کھ در اساس برای بورژوازی سودمند و بھ ای مبارزه

.ماندباشد، باقی میصرفھ می
توان چنین نتیجھ گرفت کھ پرولتاریا اما از اینجا بھ ھیچوجھ نمی

«. ستم ملی مبارزه نمایدی بایستی علیھنمی
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ترین مارکسیست عصر حاضر، شاگرد استالین کھ پس از لنین بزرگ
ملی در دوران امپریالیسم ی ن و آموزگار بزرگ لنینیسم است بھ مسئلھوفادار لنی

:آوردو پیدایش لنینیسم اشاره کرده، می

ًصرفا ی ملل مظلوم مثل یک مسئلھی ًدر سابق معموال بھ مسئلھ» 

، "تساوی حقوق ملل"اعالم پر طمطراق . نگریستندحقوقی می
ینھا بود اقداماتی کھ ، ــ ا"مساوات ملل"بیشمار راجع بھ ھایاعالمیھ

لملل دوم بھ آن قناعت ورزیده و در عین حال این حقیقت ااحزاب بین
 با وجود امپریالیسم، ھنگامی کھ "تساوی ملل"داشتند کھ را مکتوم می

با استثمار گروه دیگری از ملل، زندگی ) اقلیت(گروھی از ملل 
ی نظریھاکنون این . کنند جز تمسخر ملل مظلوم چیز دیگری نیستمی

لنینیسم . ملی باید رسوا شده دانستی حقوقی بورژوازی را در مسئلھ
پر طمطراق پائین کشیده، بھ زمین ھای ملی را از اوج اعالمیھی مسئلھ

، تا از طرف "تساوی ملل"ھای آورد و اظھار داشت کھ اعالمیھ
ملل مظلوم ی خواھانھمستقیم آزادیی احزاب پرولتاریائی با مبارزه

ی بھ این ترتیب مسئلھ. دد، بیاناتی پوچ و قالبی خواھد بودتقویت نگر
ی مساعدت و کمک حقیقی و دائمی در مبارزهی ملل مظلوم، مسئلھ

آنان بر ضد امپریالیسم و مساعدت در مبارزه برای ایجاد تساوی 
«. حقیقی ملل و موجودیت مستقل دولتی آنان گردید

را در مورد ھا رخورد کمونیسترفیق استالین در جمعبندی خود از لنینیسم ب
:ملی تنظیم کرد و نوشتی مسئلھ

حقوق ملل یک موضوع منفرد و مستقلی نبوده، بلکھ ی مسئلھ» 
و این جزء مطیع کل . کلی انقالب پرولتاریائیی جزئی است از مسئلھ

مارکس در سنوات چھل . بوده و از نقطھ نظر کل باید بھ آن نگاه کرد
نھضت ی و مجارھا و علیھھا ملی لھستانیقرن گذشتھ طرفدار نھضت 

چرا؟ برای این کھ در آن . جنوبی بودھای و اسالواکھا ملی چک
 و در اروپا "ملل مرتجع"جنوبی ھای و اسالواکھا زمان چک

در .  و پیشاھنگ حکومت مطلقھ بودند"لجیش روسیھامقدمھ"
 بودند کھ ضد حکومت "ملل انقالبی"و مجارھا ھا کھ لھستانیصورتی

و ھا برای این کھ نھضت ملی چک. کردندطلقھ مبارزه میم
جنوبی، کمک غیر مستقیم بھ تزاریسم یعنی ھای اسالواک
«. بودترین دشمن نھضت انقالبی در اروپا میخطرناک
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را بھ ھا رفیق استالین این مارکسیست بزرگ سپس برخورد مارکسیست
:آوردکند و میملی از لنین نقل میی مسئلھ

دموکراسی، منجملھ حق حاکمیت بر ی اھای جداگانھتقاض» 
سرنوشت، یک چیز مطلق نبوده، بلکھ جزئیست از نھضت عمومی 

، ممکن است )نھضت عمومی سوسیالیست: اکنون(دموکراتیک جھان 
در بعضی از موارد جداگانھ، جزء با کل در تضاد باشد، در این 

«. صورت الزمست از آن صرفنظر نمود

استعمار ی دون رھبر مبارزات انقالبی خلق چین علیھرفیق مائوتسھ
پرستی کمونیستی و عدم تناقض آن با انترناسیونالیسم امپریالیست و اھمیت میھن

:پرولتری نوشت

تواند در عین حال آیا کمونیستی کھ انترناسیونالیست است، می» 
م تواند، بلکھ باید ھپرست ھم باشد؟ ما معتقدیم کھ نھ تنھا میمیھن

پرستی را معین شرایط تاریخی مضمون مشخص میھن. چنین باشد
 متجاوزین ژاپنی و ھیتلر وجود دارد و ھم "پرستیمیھن"ھم . کندمی

باید قاطعانھ با آن بھ اصطالح ھا کمونیست. پرستی مامیھن
ھای کمونیست.  متجاوزین ژاپنی و ھیتلر مبارزه کنند"پرستیمیھن"

ند، شکست ائی کھ کشورشان بھ پا کردهھاگژاپن و آلمان در مقابل جن
طلب ھستند، درھم شکستن متجاوزین ژاپنی و ھیتلر با تمام وسائل 

کند، و ھر چھ ھای ژاپن و آلمان سیر میممکن، در جھت منافع خلق
ژاپن و آلمان ھای کمونیست. تر باشد، بھتر استشکست آنان کامل

ت ھمین عمل را انجام باید در این جھت اقدام کنند، و آنھا نیز درس
ند، ائی کھ متجاوزین ژاپنی و ھیتلر بر پا کردهھازیرا جنگ. دھندمی

ولی . خودشانھای جھان صدمھ می زند و ھم بھ خلقھای ھم بھ خلق
بھ . کند، زیرا کھ چین قربانی یک تجاوز شده استوضع چین فرق می

پرستی را با چین باید میھنھای ھمین جھت است کھ کمونیست
یم، اما در عین این کھ اینترناسیونالیست. رناسیونالیسم پیوند دھندانت

متجاوزین بھ ی پیکار علیھ": شعار ما اینست. پرست نیز ھستیممیھن
".خاطر دفاع از میھن

طلبی برای ما بھ معنای جنایت است، و کوشش برای نیل شکست
ناپذیر ماست، تخطیی بھ پیروزی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی وظیفھ
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زیرا فقط از طریق مبارزه بھ خاطر دفاع از میھن است کھ ما 
توانیم متجاوزین را مغلوب و بھ آزادی ملی دست یابیم و فقط در می

صورت نیل بھ آزادی ملی است کھ برای پرولتاریا و سایر زحمتکشان 
پیروزی چین و شکست . امکان کسب آزادی فراھم خواھد گشت

کشورھای دیگر کمک خواھد ای ھمھاجم، بھ خلقھای امپریالیست
ًپرستی عمال ھمان آزادیبخش ملی، میھنھای بدین سبب در جنگ. کرد

باید از ھا بھ این دلیل است کھ کمونیست. تحقق انترناسیونالیسم است
نیروی ابتکار خود بھ حداکثر استفاده نمایند، با شجاعت و مصممانھ بھ 

تفنگ خود را بھ ھای میدان جنگ آزادیبخش ملی رھسپار گردند و لولھ
نقش حزب کمونیست چین در (« سوی متجاوزین ژاپنی قراول روند 

).١٩٥٢جنگ ملی، برگردان فارسی، پکن 

ستم ی گیرد کھ علیھ غیر ایرانی نتیجھ می"حزب کمونیست کارگری"ولی 
امپریالیسم و صھیونیسم بھ خاطر استقالل و رھائی ملی نباید مبارزه ی ملی، علیھ
اروپائی ھای شدند و کمونیستمیھا چینی باید تسلیم ژاپنیھای نیستکرد، کمو

جھان باید بھ نظام ھای خلق.کردندمقاومتی در مقابل تجاوز ھیتلر بھ اروپا نمی
آنھا از انبان اتھامشان . خواستندکردند و بر ضد آن بر نمیاستعماری تمکین می

 بھ "پوپولیستی"چسب پرستی پرولتری را با یک برملی و میھنی کار مبارزه
ئی کھ در جنبش کمونیستی با ھادر گوش تازه بھ دوران رسیده. رساندپایان می

ند، ھویت زودرسشان در نفی نیھلیستی و متافیزیکی اایران نقش نداشتھی سابقھ
ند و زود ھم تشریفشان را خواھند برد، اجنبش کمونیستی جھانی است و دیر آمده

کھ این عده در ای در زمان الزمست تا نقش منفیچق. این حقایق پژواکی ندارد
گی مارکسیسم ند، گندزدائی شود و پاکیزهامشوب کردن افکار جوانان ایفا کرده

واقعی یعنی ھای ــ لنینیسم بر آن پرتو افکند، وابستھ بھ تالش کمونیست
.استھا لنینیستمارکسیست

جنگ عادالنھ و غیر عادالنھ
ُملل زیر سلطھ برای رھائی ی  میان مبارزهھموارهھا مارکسیست لنینیست

کشند، پرستی را بھ دوش میخویش و بھ دور افکندن قید اسارت کھ پرچم میھن
امپریالیستی کھ برای تسلط بر بازار و ھای در جنگھا گری امپریالیستُبا سلطھ

افتند و در شیپور میھن پرستی و در غارت متصرفات رقیب بھ جان ھم می
ی ھدف مبارزه. گذارنددمند، تفاوت میالیسم کور میحقیقت ناسیون

ملل زیر سلطھ، کسب آزادی سیاسی و از پیش بردن موانع رشد ی پرستانھمیھن
امپریالیسم است و حال آن کھ ی این کشور و قطع نفوذ غارتگرانھ
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گیرد کھ اھداف  امپریالیستی با این ھدف صورت می"پرستیمیھن"
ند و ماھیت جنگ امپریالیستی را کھ جنایتکارانھ و خویش را بپوشای غارتگرانھ

.برای بھ برده کشیدن ملل است در مبارزه با رقیب کتمان کند
تجاوز امپریالیستی آمریکا و یا فرانسھ جنگی ی مردم ویتنام علیھی مبارزه

پرستی و ناسیونالیسم، حمایتی عادالنھ و بر حق است و حمایت از این نوع میھن
احزاب واقعی مارکسیستی لنینیستی . ستھاتائید کمونیستمترقی و مورد 

ملی را برای ی طلبانھ رھبری مبارزهاستقاللی کوشند کھ در این مبارزهمی
تاریخ معاصر ما مملو است از این مبارزات . عبور بھ سوسیالیسم در کف گیرند

ھ کافی است ب. آفرین و الھامبخش مردم و پرولتاریای سراسر گیتی استافتخار
مردم کامبوج، الئوس، اندونزی، چین، کره، ایران، الجزایر، مصر و ی مبارزه

پایان سراسر آفریقا و آمریکای التین نظر افکند کھ چگونھ الھامبخش رزم بی
.مردم سراسر جھان بود و است

پرستی و ناسیونال شوونیسم  تفاوت میان میھن"حزب کمونیست کارگری"
عادالنھ و غیر عادالنھ یعنی جنگ ھای ن جنگتفاوت میا. کندرا مخدوش می
. کندآمریکا و تجاوز جنگی آمریکا بھ ویتنام را مخدوش میی خلق ویتنام علیھ

چھ از جانب مردم ویتنام برای آزادی و استقالل . بھ نظر آنھا جنگ، جنگ است
این حزب . ملی باشد و چھ از جانب امپریالیسم آمریکا برای تسلط بر ویتنام

کند تا ھر تجاوزی را مدرن و مترقی و در خدمت امپریالیسم را نفی میماھیت 
این دار و دستھ بھ تجاوز آشکار ھای بھ برخورد. رشد نیروھای مولده جلوه دھد

آمریکا بھ افغانستان و عراق و یوگسالوی نظری افکنید تا ماھیت این حزب را 
الگران صھیونیستی اشغی ملی خلق فلسطین علیھی برای آنھا مبارزه. دریابید
این است کھ مرتب در تمام جاھائی کھ مجبور . عادالنھ و برحق نیستای مبارزه

ی شوند در این زمینھ برای رد گم کردن سخنی بگویند، واژهمی
 را بھ جای امپریالیسم "دولت آمریکا" را بھ جای صھیونیسم و "اسرائیلدولت"

.گیرندبھ کار می
 در وصف کسانی کھ با "وری از مارکسیسمکاریکات"لنین در اثر خویش 

:نویسدند، میاھمین استدالالت از مارکسیسم کاریکاتوری ساختھ

چون این . عبارت پردازی در مورد میھن، فریب خلق است. »
دفاع از "ً در یک جنگ واقعا ملی عبارت جنگ ملی نیستجنگ، 

ف چنین فریبی نیست و ما بھ ھیچ عنوان مخال بھ ھیچ وجھ عوام"میھن
)١٨ی از انتشارات توفان، صفحھ(« . باشیمجنگی نمی

:دھدوی در ھمان اثر ادامھ می
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ھای  در سال"بخصوص") ًواقعا ملی(ئی ھااین چنین جنگ» 
بھ وقوع پیوستند و قطعنامھ کھ بھ ھیچ وجھ امکان بھ ١٨٧١ ــ ١٧٨٩

ھ دھد ککند، توضیح میوقوع پیوستن آنھا را در حال حاضر نفی نمی
ًچگونھ بایستی جنگی واقعا ملی را از جنگی امپریالیستی با شعارھای 

«. ملی دروغین تشخیص داد

پرستی داده  ایرانی درس میھن"حزب کمونیست کارگری"لنین روسی بھ 
:گویدو می

ئی را امروزه امکان ھاحزب ما، اگر چنین جنگی آیا قطعنامھ» 
ملی کھ ھای  از جنگ١٩١٥توانست در سال دانست، میپذیر نمی

 بھ وقوع پیوستند، ١٨٧١ و ١٧٨٩ھای ئی از آن بین سالھانمونھ
سازد کھ ما اھمیت مثبت آن را حاشا صحبت کرده و خاطر نشان می

لنین و ی توانست چنین کاری بکند، جزوهطبیعی است  نمی. کنیمنمی
ھای زینویف در مورد سوسیالیسم و جنگ تفسیری است از قطعنامھ

 این ٥ی در صفحھ. باشد یعنی توضیح عامھ فھم قطعنامھ میحزب ما،
حق دفاع ھا سوسیالیست"جزوه، سیاه روی سفید آورده شده است کھ 

دفاع از میھن و یا جنگ تدافعی را ــ ی از خصلت مترقی و عادالنھ
تنھا بھ مفھوم سرنگونی حکومت بیگانھ ــ بھ رسمیت شناختھ و باز ھم 

« .شناسدبھ رسمیت می
:شودشود و سپس گفتھ میروسیھ و غیره زده میی ایران علیھ: ثالم

صرفنظر از این . تدافعی ھستندھای عادالنھ، جنگھا این جنگ» 
ور گشتھ است و ھر سوسیالیستی کھ چھ کسی ابتداء بر دیگری حملھ

خورده ستمگران، تحت ستم وابستھ، حقھای آرزومند پیروزی دولت
«. باشد می"بزرگ"ھای  قدرتاران، چپاولگران بردبرده

 ارگان تئوریک ــ سیاسی اتحاد مبارزان "بھ سوی سوسیالیسم"ی نشریھ
لنین را با پیشگفتاری در انتقاد ی  مقالھ١٣٥٩ بھمن ماه ٤ی کمونیست در شماره

جنگ ایران و عراق ی  در برخورد بھ مسئلھ"پیکار" و "رزمندگان"بھ مواضع 
ضد میلیتاریستی سوسیال ھای انھ و تاکتیکمیلیتاریسم جنگ طلب"تحت نام 
. راندپرستی کمونیستی سخن می ترجمھ و منتشر کرد، از میھن"دموکراسی
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 بھ وی اعتقادی ندارد در مورد "حزب کمونیست کارگری"لنین کھ امروز دیگر 
:نوشتھا پرستی کمونیستمیھن

 جای )Herve(در قطب دیگر گروه کوچک ھواداران ھروه » 
بنا ھا پس تمام جنگ. بحث آنھا اینست کھ پرولتاریا میھن ندارد. دارند

پس پرولتاریا باید با ھرگونھ . اران استدبر منافع و مصالح سرمایھ
پرولتاریا باید ھرگونھ اعالن جنگی را با . جنگی بھ مبارزه برخیزد

مقصود اصلی تھییج ضد . نظامی و قیام پاسخ گویدی ضربھ
بدین ترتیب بود کھ در اشتوتگارت، ھروه . دمیلیتاریستی باید این باش

کنگره خواستار آنست کھ ": زیر را پیشنھاد نمودی طرح قطعنامھ
نظامی و با قیام ی ھرگونھ اعالن جنگی، از ھر سو کھ باشد با ضربھ

".پاسخ داده شود
کھ در قبال این مسئلھ در  ٦ای "افراطی"اینھاست آن دو موضع 

.... غربی وجود داردھایبین صفوف سوسیال دموکرات
این کھ . پرستیمیھنی ابتداء چند نکتھ و تذکر درباره

این . ً را مانیفست کمونیست واقعا گفتھ است"زحمتکشان میھن ندارند"
یست بر این انیز درست است کھ نظر فولمار، نوسکھ و شرکاء ضربھ

شود کھ پس اما از این نتیجھ نمی. لمللیابینسوسیالیسم ای اصل پایھ
ن ھروه و پیروانش دائر بر این کھ برای پرولتاریا مھم نیست در سخ

ی چھ کشوری ــ در آلمان پادشاھی، در فرانسھ جمھوری یا در ترکیھ
میھن یعنی یک محیط . کند، درست باشداستبدادی ــ زندگی می

ی سیاسی، فرھنگی و اجتماعی معین، نیرومندترین عامل در مبارزه
ی گذاری نوعی شیوهر فولمار در بنیانطبقاتی پرولتاریاست، و اگ

رود، ھروه  بھ خطا می"میھن"پرولتاریا بھ "ًواقعا آلمانی"برخورد 
نیز در اتخاذ چنین برخوردی، برخوردی کھ بھ نحو غیرقابل بخشایشی 

پرولتاریا برای ی غیر نقدانھ است، بھ چنین عامل مھمی در مبارزه
تواند پرولتاریا نمی.  استرھائی، درست بھ ھمان اندازه بھ خطا رفتھ

تفاوت ش بیانسبت بھ شرایط سیاسی، اجتماعی و فرھنگی مبارزه
. تفاوت باشدتواند نسبت بھ مقدرات کشورش بیباشد، در نتیجھ نمی
گذارد ش اثر میاطبقاتیی  کھ بر مبارزهتا آن حداما مقدرات کشور 

نیسم ملی بودند یموضع نخست مربوط بھ کسانی بود کھ دچار ناسیونالیسم و شوو ــ ٦
تھ بودند ــ توفانو در جنگ امپریالیستی جانب دفاع از میھن را گرف
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رژوائی  بو"پرستیمیھن"اوست و نھ بھ خاطر ی مورد توجھ و عالقھ
. دموکرات زشت استکھ بھ زبان آوردنش ھم برای یک سوسیال

محیط سیاسی، فرھنگی و اجتماعی موجود، ی میھن بھ منزلھ
شرایط سیاسی، ... طبقاتی پرولتاریاستی عامل قدرتمندی در مبارزه

تفاوت نیست و ش برای پرولتاریا بیااجتماعی و فرھنگی مبارزه
« . تفاوت باشدورش برای وی بیتواند سرنوشت کشًضرورتا نمی

میلیتاریسم جنگ طلبانھ و تاکتیک ضد میلیتاریستی سوسیال (
).مبارزه برای صلحی  در مقالھ١٧ی دموکراسی، چاپ آلمانی صفحھ

با آگاھی بھ دانش ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی ھا کمونیست
آنھا . کنندد نمیپرستی بھ صورت انتزاعی برخورمیھنی ھرگز بھ مسئلھ

را در ھا کنند و پدیدهھمواره از تحلیل مشخص از شرایط مشخص حرکت می
از ھای بھ پدیده. دھندروند رشد خود از نظر تاریخی مورد ارزیابی قرار می

ی در برخورد بھ مسائل اجتماعی، جنبھھا کمونیست. آسمان افتاده اعتقادی ندارند
طبقاتی و تجارب تاریخی را مد نظر ی یشھتاریخی، ارتباط متقابل و تضادھا، ر

اجتماعی ی باید دید در چھ موقعیت تاریخی و از جانب کدام طبقھ. دھندقرار می
دفاع از "شعار . شود داده می"دفاع از میھن"و با کدام ھدف سیاسی شعار 

 امپریالیستی در دو جنگ جھانی با شعار جنگ میھنی برای حمایت از "میھن
برخورد است کھ ی از ھمین نحوه. ً ماھیتا متفاوت استوطن سوسیالیستی

. کنندعادالنھ و غیر عادالنھ تقسیم میی را بھ دو مقولھھا جنگھا کمونیست
کنیم جنگ الجزایر برای رھائی از یوغ ًطبیعتا ھمانگونھ کھ گفتیم و تکرار می

 از  مردم ویتنام، الئوس و کامبوج برای رھائینبردامپریالیسم فرانسھ و یا 
اسارت امپریالیسم خونخوار آمریکا و یا ملت فلسطین برای رھائی از چنگ 

آزادیبخش، عادالنھ و برای دفاع از ھای صھیونیسم جھانی و نظایر آنھا جنگ
رھبری ھاًگیرد و طبیعتا تضمین پیروزی قطعی در این جنگمیھن صورت می

 است و از مترقی و انقالبیھا این جنگ. کارگر در آن خواھد بودی طبقھ
را نبیند و ھا  کھ این تفاوت"کمونیستی". گیردالھام میای پرستی صادقانھمیھن

با یک حکم کلی، نفھمیده با استناد بھ نقل قول نفھمیده از مانیفست حزب 
 چک سفید بھ اسرائیل و امپریالیسم "پرولتاریا وطن ندارد"کمونیست کھ گویا 

زب کمونیست را فھمیده، نھ تکامل آمریکا و انگلستان بدھد، نھ مانیفست ح
اری بھ امپریالیسم را فھمیده و نھ قادر است بھ تحلیل مشخص از شرایط دسرمایھ

پوپولیستی ھای مشخص دست زند و ھوچیگری در مورد اتھامات و برچسب
ی تواند نقاب بر چھرهضد امپریالیستی و آزادیبخش نیز نمیی برای نفی مبارزه

.یونیسم بکشدحامیان امپریالیسم و صھ



٢٢٩

کارگر است کھ پرچم دفاع از منافع ملی را بھ دست ی امروزه این طبقھ
از منابع و ھا خلق را برای کوتاه کردن دست امپریالیستی گیرد و مجموعھمی

پرستی پرولتری امروزه میھن. کندزندگیش بسیج و رھبری میی سرچشمھ
سراسر ھای ین کمونیستا.بخش جدائی ناپذیر از انترناسیونالیسم پرولتری است

خویش را در مقابل اشغال آلمان ی طلبانھاستقاللی ًجھان بودند کھ متحدا مبارزه
استقالل طلبانھ در عین حال ی این مبارزه. ھیتلری رھبری کرده و بھ پیش بردند

رھائی . بربریت فاشیستی، و حفظ دستآوردھای بشریت بودی علیھای مبارزه
 تاکتیک درستی در "دفاع از میھن سوسیالیستی"چمانسان از دیو فاشیسم با پر

 سال اخیر نشان ٦٠تاریخی ی بود کھ صحت آن را تمامی تجربھای مبارزه
بورژوازی فرانسھ و بسیاری . باید کور و یا مغرض بود کھ آن را ندید. دھدمی

شدند، بھ منافع ملی ممالک خود خیانت کردند تا ھا ممالک اروپا کھ تسلیم نازی
کارگری را سرکوب کنند و این پرولتاریا بود کھ پرچم ھای ی آنھا جنبشبا یار

دفاع از میھن را بر افراشت و نھ از این بابت کھ برتری ملی خود را بھ ثبوت 
طلب را سرکوب برساند؛ برعکس از آن جھت کھ ناسیونالیسم متجاوز و برتری

بھ ھا کمونیستی شائبھبیھای کمک. را تقویت نمایدھا کند و دوستی میان ملت
لملل کھ از جانب ابینھای خواھان اسپانیا در شکل ایجاد ھنگنھضت جمھوری

شد، برای یاری بھ خلق اسپانیا نھ تنھا اقدام پرولتری و کمینترن سازماندھی می
ھا انترناسیونالیستی بود بلکھ از استقالل ملی اسپانیا در مقابل تجاوز آشکار نازی

یوند آشکار و نمونھ، بارز انترناسیونالیسم و این پ. کردنیز حمایت می
.پرستی پرولتری بودمیھن

 ھزار اعضاء حزب کمونیست فرانسھ جان ٧٥ملی بود کھ ی در این مبارزه
.باختند

خلق چین بھ رھبری حزب کمونیست چین ی طلبانھاستقاللی مبارزه
پرستی کمونیستی را تحقیر کرد و توان میھنچگونھ می. یستاافسانھ
پی ُمبنائی و سستمبدائی، بیگی، بیریشھپایگی، بیفروشی و بیوطن

بودن خود را بھ عرش اعلی رسانید و از خیانت ملی فضیلت ساخت و آن ھم با 
.تحریف مارکسیسم ــ لنینیسم

ی  برپا شد و دریچھ١٩١٧وقتی نخستین دولت کبیر سوسیالیستی در اکتبر 
بھ شوروی سوسیالیستی ھا  امپریالیستآزادی جھان را بر روی بشریت گشود،

و ھا حملھ کردند و شکست خوردند و در جنگ جھانی دوم بھ تازاندن نازی
بھ سمت شوروی سوسیالیستی استالینی اقدام کردند، بھ این امید کھ ھا فاشیست

آلمانی پرولتاریای شوروی را در میھن سوسیالیستی ھای ناسیونال شووینیست
.قای جھان شوندخود بھ قتل رسانده و آ
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٣٥توفانبھ نقل از [

"حزب کمونیست کارگری ایران"وطنی بیی نقدی بر نظریھ

شوروی برای حمایت از میھن سوسیالیستی، ھای کارگران و خلقی مبارزه
جھان یعنی میھن واقعی ھای زحمتکشان و کمونیستی یعنی میھن ھمھ

ی آزادی قطعی بشریت از قید درست و برحق و برای پرولتاریای ایران، مبارزه
ی توان ھوادار ھیتلر شد و مبارزهچگونھ می. استثمار فرد از فرد بود

فاشیسم و در رأس آن اتحاد جماھیر شوروی ی مردم جھان علیھی قھرمانانھ
سوسیالیستی استالینی را بھ لجن کشید؟ این تروتسکی کثیف بود کھ در دشمنی با 

 شده بود و در ترکیھ و مکزیک بھ اخالل و سوسیالیسم بھ ھمدست فاشیسم بدل
تروریستی ھای شوروی سوسیالیستی مشغول بود و سازمانی خرابکاری علیھ

.کرد و با دست عواملش رفیق کیروف را بھ قتل رسانیددر شوروی برپا می
میھن دوستی پرولتاریا ملھم از حمایت وی از آزادی ملل و استقالل آنھا و 

احساس غرور ملی پرولتاریای ھر ملت . شان استحق خود تعیینی سرنوشت
کشی انسان از انسان و نسبت بھ دستاوردھایش در مبارزه برای نفی بھره

دوستی پرولتری، میھن. یش در این امر قابل افتخار و ستایش استھاموفقیت
شود بھ انقالب مشروطیت ایران و یا سایر آیا می. مترقی و انقالبی است

وکراتیک و ضد استعماری مردم کشور ما افتخار نکرد؟ آیا ملی و دمھای جنبش
جوئی ملی و فاشیستی است؟ یا برعکس سرمنشاء الھام خلق برتریی این نشانھ

پایدار دست یابد؟ آیا ھای کارگر ایران است تا بھ پیروزیی ما و بھ ویژه طبقھ
ِاین پیشنھاد نفی نیھیلیستی گذشتھ، این پیشنھاد خلع حساسی سالح روحی و اِ

حد با ایران و ایرانی از کجا زحمتکشان سوءظن برانگیز نیست؟ این دشمنی بی
گیرد؟سرچشمھ می

ی طبقھ. کارگر نسبت بھ سرنوشت میھنش بی تفاوت نیستی طبقھ! آری
توانند نسبت بھ سرنوشت  نیز نمی"کارگران میھن ما"کارگر ایران، یعنی ھمان 

.تفاوت باشندمیھنشان بی
: نوشت"اریکاتور مارکسیسمک"لنین در 
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 بھ بیان کلی چیست؟ آیا مفھوم علمی در "دفاع از میھن"» 
ترین، باشد؟ خیر، این رایجاقتصاد، سیاست و امثالھم میی زمینھ

بورژوائی است ترین بیان ساده، حتی گاھی اصطالحی خردهمتداول
ًو نھ ھیچ چیز دیگر و مطلقا نھ ھیچ چیز . برای توجیھ یک جنگ

تواند در آن باشد، اینست کھ  می"خیانت"گری، تنھا عنصر دی
ما از میھن " را با گفتن این کھ ھرگونھ جنگیبورژواھا قادرند خرده

 توجیھ نمایند، در حالی کھ مارکسیسم کھ تا سطح "کنیمدفاع می
نماید، خواستار تحلیل تاریخی ھر جنگی بورژوا تنزل مقام نمیخرده

توان این جنگ را بھ عنوان ین نماید کھ آیا میبھ تنھائی است تا تعی
جنگی مترقی، در خدمت منافع دموکراسی یا پرولتاریا و بھ ھمین 

جنگی مشروع، عادالنھ و غیره ارزیابی کرد یا ی مضمون بھ مثابھ
.خیر

ھرگاه معنی و اھمیت ھر جنگی بھ تنھائی از نظر تاریخی تحلیل 
وجیھ ناشی از آگاھی ناقص و ًنگردد، شعار دفاع از میھن، اکثرا ت

باشدبورژوائی جنگ میخرده
: گویدمارکسیسم چنین تحلیلی داده و می

 جنگی بھ عنوان مثال برای پایان بخشیدن "ماھیت حقیقی"ھرگاه [
ی آن طور کھ بھ ویژه شاخص اروپا در مرحلھ(بھ اسارت بیگانھ باشد 

ا ملت در آن صورت جنگ از جانب دولت ی)  بود١٨٧١ــ١٧٨٩
 جنگ تقسیم مجدد "جوھر حقیقی"ھرگاه . ستمدیده، مترقی است

کھ جنگ (بیگانھ باشد ھای مستعمرات، تقسیم غنائم، غارت سرزمین
گاه عبارت پردازی دفاع از میھن آن)  از این نوع بود١٩١٦ ــ ١٩١٤

«.]. باشد می"ًصرفا فریب خلق"

:آورد می٢٣ی لنین در ھمان جزوه در صفحھ

ستمگر از ھای امپریالیستی یعنی قدرتھای قدرتی  علیھجنگ» 
ًجنگی واقعا ملی ) مستعمراتھای برای مثال خلق(جانب ستمدیدگان 

 "دفاع از میھن". این چنین جنگی امروز نیز امکان پذیر است. است
کشور ستمگر، فریب ی کشوری کھ از نظر ملی تحت ستم است، علیھ

دفاع "گی بھ ھیچ وجھ مخالف در یک چنین جنھا نیست و سوسیالیست
«. باشند نمی"از میھن
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پرستی حال این گفتار را با فحاشی این حزب بھ احساسات ملی و میھن
واقعی از ھای ند از این کھ کمونیستامردم ایران قیاس کنید کھ ناراحت

.گویند سخن می"کارگران میھن ما ایران"
 کمونیست کارگری حزب"ھای حال این تحلیل مارکسیستی را با تحلیل

 را فریب خلق "پرستیمیھن" و ھرگونھ "دفاع از میھن" کھ ھرگونھ "ایران
.داند، قیاس کنید تا بھ ماھیت ضد کمونیستی و ضد ملی این عده پی ببریدمی

 ١٢ کھ آن را در "ھاغرور ملی ولیکاروسی درباره"خود ی لنین در مقالھ
:ات بھ چاپ رسانید، نوشتسوسیال دموکری  در روزنامھ١٩١٤دسامبر سال 

َآیا ما پرولتارھای آگاه ولیکاروس از حس غرور ملی بری » 
ما زبان خود و میھن خود را دوست داریم، ما بیش ! ھستیم؟ البتھ خیر

دھم ُیعنی نھ (آنزحمتکش ھای کنیم تودهاز ھر چیز کوشش می
ھا و سوسیالیستھا دموکراتی را بھ سطح زندگی آگاھانھ) آنجمعیت 

تر از ھر چیزی، مشاھده و احساس برای ما دردناک. ارتقاء دھیم
زورگوئی و ستمگری و اھانتی است کھ دژخیمان تزاری و اشراف و 

ما افتخار . ندااران، میھن زیبای ما را دستخوش آن نمودهدسرمایھ
پاسخ ھا از محیط ما یعنی ولیکاروسھا کنیم کھ بھ این زورگوئیمی

کنیم کھ این محیط افرادی مثل تخار میشایستھ داده شد، ما اف
ھفتاد ھای رازنوچین را در سالھای و انقالبیھا رادیشچف، دکابریست

کارگر ی کنیم کھ طبقھقرن گذشتھ پرورش داد، ما افتخار می
را بھ وجود ھا  حزب انقالبی نیرومند توده١٩٠٥ولیکاروس در سال 

موکرات شدن آورد و موژیک ولیکاروس نیز در عین حال شروع بھ د
« . و مالکان پرداختھا نمود و بھ سرنگون ساختن کشیش

.....
 یک نیزما از حس غرور ملی سرشاریم زیرا ملت ولیکاروس » 

 ثابت نمود کھ قادر است نیزانقالبی بھ وجود آورد، ملت روس ی طبقھ
عظیمی در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم بھ بشریت ھای سرمشق

و ھا دار، سیاھچالھای عظیم، چوبھھای تاالنبدھد و کارش تنھا 
عظیم و خاکساری مطلق در برابر ھای گرسنگی کشیدن

.اران نیستد،تزارھا، مالکان و سرمایھھاکشیش
بھ ما از حس غرور ملی سرشاریم و بھ ھمین جھت است کھ 

ھا کھ در آن مالکان اشراف، موژیک (خودوار بردهی  از گذشتھویژه
ند تا آزادی مجارستان، لھستان، ایران و چین فرستادرا بھ جنگ می
وار خویش کھ باز ھم ھمان مالکان و از اکنون برده) را مختنق سازند
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کشانند تا لھستان و اوکرائین اران، ما را بھ جنگ میدبھ یاری سرمایھ
را خفھ کنند و نھضت دموکراتیک را در ایران و چین سرکوب 

 ولیکاروس ھستند، تقویت کنند ننگ حیثیت ملیی کھ مایھ.....نمایند
«. ؛بیزاریم

:دھدلنین ادامھ می

و اما برای انقالب پرولتاریا تربیت طوالنی کارگران با روح » 
بنابراین ھمانا از .  ملی امری ضروری استکاملبرابری و برادری 

با ھا نظر منافع پرولتاریای ولیکاروس تربیت طوالنی تودهی نقطھ
ی، پیگیر، جسورانھ و انقالبی از برابری کامل طعًروح مدافعھ کامال ق

، در تعیین سرنوشت ھاملل مورد ستم ولیکاروسی حقوق و حق کلیھ
) وار آن نیستمنظور مفھوم برده(مصالح . خویش امریست ضروری
با مصالح سوسیالیستی پرولترھای ھا غرور ملی ولیکاروس

مشق ما سر. مطابقت دارد) پرولتارھای دیگری و کلیھ(ولیکاروس 
سال زندگی در انگلستان و نیمھ انگلیسی ھا مارکس است کھ پس از ده

شدن، بھ نفع جنبش سوسیالیستی کارگران انگلستان، آزادی و استقالل 
ــ ھا غرور ملی ولیکاروسی درباره(« . کردملی ایرلند را طلب می

)٣٨٣ و ٣٨٢ی اثر لنین منتخبات یک جلدی صفحھ

تزاری ی آورد کھ روسیھ بر زبان میلنین این سخنان را زمانی
ننگ ھا وی تزارھا را برای ولیکاروس). ١٩١٤سال ( است "مللزندان"

خواھد کھ این ننگ تاریخ را از دامان داند و از مردم روسیھ میروسیھ می
.روسیھ بزدایند

درخشان جنبش ھای این سخنان یک بلشویک آزموده و یکی از چھره
 "!حزب کمونیست کارگری ایران"ی  را با بیانیھاین سخنان. کمونیستی است

جھت نیست کھ آنھا از لنینیسم بیزارند بی. تا بھ ماھیت آنھا پی ببرید. مقایسھ کنید
.کنندو بھ مارکس فرار می

خطر این نوع تبلیغات بھ ویژه در شرایط کنونی در ایران، آب ریختن بھ 
ری اسالمی و علم کردن در اثر تبلیغات جمھو. آسیاب جمھوری اسالمی است

رشد ی گرائی زمینھملیی پرچم اسالم و تحقیر احساسات ملی در ایران، روحیھ
و ھا  در تظاھرات و راھپیمائی"سرود ای ایران"حتی خواندن . پیدا کرده است

رنگ ایران در این محافل، بھ مظھر مبارزه مجالس سوگواری، آوردن پرچم سھ
و ھا برگذاری شکوھمند جشن. شده استرژیم جمھوری اسالمی بدل ی علیھ
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رو ی مراسم سنتی در ایران و از جملھ مراسم چھارشنبھ سوری گواه این روحیھ
پرستی و نفی احساسات و غرور ملی بھ جای بھ رشد در ایران است، نفی میھن

ھدایت آن در مجاری درست، توسط نیروھای آگاه کمونیست فقط و فقط آب بھ 
چھ بر آن آگاه باشیم و چھ کور عمل . المی ریختن استآسیاب رژیم جمھوری اس

.نمائیم
. تقلبی استھای یا کمونیستھا کمونیستو شبھھا و این فرق بین کمونیست

کمونیستی کھ این احساسات ملی را درک نکند، نسبت بھ میھن خود بیگانھ است 
 و با این بیگانگی توان کسب رھبری پرولتاریا را نیز ندارد، زیرا روان

.شناسداجتماعی اسرائیل، آمریکا و انگلستان را بھتر از ایران می
:نویسد مارکس چنین می١٨٦٦در ژوئن سال 

دیروز در شورای انترناسیونال بحث بر سر جنگ فعلی بود » 
 و "ھاملیت"یبحث بھ مسئلھی رفت دامنھطور کھ انتظار میھمان....

ی فرانسھ" )غیر کارگر(ن نمایندگا.....روش ما نسبت بھ آن کشیده شد 
کشیدند کھ ھر ملیتی و حتی خود  این نظریھ را بھ میان می"جوان

تمام جھان .... اشتیرنریسم پرودونی . یستاملت، خرافات کھنھ شده
برای اجرای انقالب اجتماعی نضج ھا باید منتظر باشد تا فرانسوی

 از این خیلی خندیدند وقتی کھ من نطق خود راھا انگلیس..... یابند 
نکتھ شروع کردم کھ دوست ما الفارک و سایرین کھ ملیت را ملغی 

دھم اعضاء جلسھ آن را ند بھ زبان فرانسھ، یعنی زبانی کھ نھاکرده
سپس بھ طور کنایھ گفتم کھ . کنندفھمیدند با ما صحبت مینمی

ًالفارک، بدون این کھ خودش آگاه باشد، ظاھرا منظورش از نفی 

«. وار فرانسھ باید آنھا را ببلعدھ ملت نمونھاینست کھا ملیت

راند و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را بھ مارکس از ملیت سخن می
:آوردوی در برخوردش بھ ھمین امر می. شناسدرسمیت می

کردم کھ ممکن است رژیم ایرلند را از تصور میھا من مدت» 
. سرنگون ساختکارگر انگلستان ی طریق بھ جنبش درآوردن طبقھ

آمریکائی ی روزنامھ ("نیویورک تریبون"من ھمیشھ از این نظر در 
کردم دفاع می) نوشت ــ توضیحدر آن چیز میھا کھ مارکس مدت

. تر مسئلھ مرا بھ عکس این نظر معتقد نمودولی بررسی عمیق
ایرلند ی کارگر انگلستان مادامی کھ گریبان خود را از مسئلھی طبقھ

ھای ریشھ ..... ھیچ کاری انجام نخواھد داداست، خالص نکرده 
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تکیھ روی کلمات از (« . ارتجاع انگلستان در اسارت ایرلند است
)مارکس است

ولی اسارت ایرلند یعنی اسارت مردم ایرلند، یعنی نفی استقالل ایرلند، یعنی 
طلبانھ و ملی مردم ایرلند کھ مارکس آن را مترقی سرکوب مبارزات استقالل

.خیزدنستھ و بھ حمایت از آن بر میدا
:آوردلنین در تفسیر این نقل قول مارکس می

ایرلند، جنبش ی کرد کھ آزاد کنندهابتداء مارکس تصور می» 
ملی ملت ستمکش نبوده بلکھ جنبش کارگری در داخل ملت ستمگر 

شود، زیرا ملی ھیچ مطلقیتی قائل نمیھای مارکس برای جنبش. است
ی فقط منوط بھ پیروزی طبقھھا ملیتی دی کامل ھمھداند آزامی

ھای مناسبات متقابل ممکنھ بین جنبشی بینی کلیھپیش. کارگر است
آزادیبخش ھای ستمکش و جنبشھای آزادیبخش بورژوازی ملت

ملی را ی کھ مسئلھای درست ھمان قضیھ(پرولتاریای ملل ستمگر 
.ست محالــ امری ا) کند اینقدر مشکل می"فعلیی در روسیھ"

کارگر انگلستان ی شود کھ طبقھولی اوضاع جریان طوری می
ُافتد و بھ دم آنھا بدل میھا ًبرای مدت نسبتا طوالنی تحت نفوذ لیبرال

شود و در نتیجھ پیروی از سیاست لیبرالی کارگری، خود را بی می
یابد و جنبش آزادیبخش بورژوازی در ایرلند شدت می. سازدسر می

خود تجدید ی مارکس در عقیده. گیردالبی بھ خود میانقھای شکل
. نمایدکند و آن را تصحیح مینظر می

ی مادامکھ ایرلند از قید و ستم انگلستان خالص نشده است، طبقھ"
اسارت ایرلند، ارتجاع را در . کارگر انگلستان آزاد نخواھد شد

یک ھمان طور کھ (بخشد کند و بھ آن نیرو میانگلستان تقویت می
بھ توسط روسیھ، ارتجاع را در آنجا نیرو ھا سلسلھ از ملت

«."!)بخشدمی

:افزایدسپس لنین با اشاره بھ این نظرات مارکس و انگلس می

ترین ایرلند بزرگی سیاست مارکس و انگلس در مورد مسئلھ» 
است کھ تا کنون اھمیت عظیم پراتیک خود را حفظ کرده ای نمونھ

ستمگر نسبت بھ ھای کھ روش پرولتاریای ملتدھد است و نشان می
«.ملی باید چگونھ باشدھای جنبش



٢٣٦

 از ١٨٦٩ نوامبر سال ١٨خود بھ انگلس در ی مارکس در نامھ
کردند و بھ زندان افتاده انگلستان مبارزه میی  ایرلندی کھ علیھ"پرستانمیھن"

.خیزدبودند بھ حمایت بر می
پرستی مردم ایرلند یعنی ی از میھندھد کھ واین گفتار مارکس نشان می

انگلستان قرار گرفتھ است، بھ حمایت ی ُپرستی ملتی کھ زیر سلطھاز میھن
ُبرخاستھ و میان ملی بودن ملت ستمگر و ملت زیر سلطھ فرق اساسی 

برخورد مارکس یک برخورد دیالکتیکی و انقالبی است و این جنبش . گذاردمی
ارگر انگلستان ارزیابی کرده و بھ ھمین جھت کی ملی را در خدمت آزادی طبقھ
این لنین بود کھ شعار . زندپیوند میھا خلقی انترناسیونالیسم را با مبارزه

 را با الھام از دوران فراروئی امپریالیسم و "کارگران جھان متحد شوید"مارکس 
کارگران جھان و "مترقی ملی در آغاز قرن بیستم با شعار ھای اوج نھضت

. تکمیل کرد"ستمکش متحد شویدھای خلق
: وی بود کھ گفت

تواند بھ نحو دیگری بجز در شکل انقالب اجتماعی نمی» 
بورژوازی در کشورھای ی عصری کھ جنگ طبقاتی پرولتاریا علیھ

دموکراتیک و انقالبی، ھای  از جنبشسلسلھپیشرفتھ در پیوند با یک 
یافتھ، عقب مانده رشد نھای آزادیبخش ملی ملتھای از آن جملھ جنبش

کاریکاتور مارکسیسم از انتشارات (« و ستمکش باشد، انجام پذیرد 
)٦٠ی توفان صفحھ

البتھ در گذشتھ در جنبش سوسیال دموکراسی نیز بودند کسانی کھ از 
کیوسکی کھ . کردند، از جملھ پپرستی مخالفت می با میھن"چپ"موضع 

.نامیدشعار دفاع از میھن را خائنانھ می
فھمید لنین بھ ھمین منظور نظریات کیوسکی را کھ کھ این تفاوت را نمی

:نویسدبھ باد مسخره گرفت و می

دفاع از "کیوسکی توجھ نکرده است کھ یک قیام ملی ھم . پ» 
ًدر این مورد ھر کسی با اندکی تأمل خواھد دید کھ واقعا !  است"میھن

مقابل ملت ستمگر  از خود در "ملت قیامگری"چنین است، زیرا ھر 
« .نماید، از زبان، سرزمین و میھن خود دفاع می"کنددفاع می"
اکونومیسم امپریالیستی ــ اثر ی کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره(

) توفان٦٢ی  نشریھ شماره٦٢ی لنین چاپ فارسی صفحھ
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ملی فرا نرسیده است ھای بریم کھ پایان جنبشاکنون ما در دورانی بسر می
ند و بر سر ا ممالک امپریالیستی برای تقسیم جھان با یکدیگر در حال نزاعزیرا

کنند، بھ این خود، مبارزه میی ُتصاحب ممالک و کشیدن آنھا بھ زیر سلطھ
آنھا دیالکتیک حرکت . نداملی و امپریالیسم دو روی یک سکھی جھت مسئلھ

الل ملی نیز جائی کھ امپریالیسم نباشد مبارزه برای استق. انقالبی ھستند
پرستی ھنوز ھم نقش تاریخی خود را ایفاء بدین جھت میھن. معناستبی
ستمگر ی سیاسی علیھھای پرستی دفاع از دموکراسی، از آزادیمیھن. نمایدمی

دفاع از .داری استدفاع از حق آزادی در مقابل حق برده. جو استُو سلطھ
نظم نوین ی ردم جھان علیھدفاع م. ملی با طرد یوغ امپریالیستی استی توسعھ

. شودجھانی است کھ با ایدئولوژی کسموپلیتن بھ خورد افکار عمومی داده می
دنیا بھ من تعلق ی ھمھ" بودن مکمل شعار "جھان وطن"شعار دشمنی با میھن و 

. صھیونیسم و امپریالیسم است"دارد

)٥(
٣٦توفانبھ نقل از [

" کارگری ایرانحزب کمونیست"وطنی بیی نقدی بر نظریھ

ترین متجاوز تاریخ، بزرگی مبارزه علیھی اعضاء این حزب را با روحیھ
ی دھد بلکھ برعکس آنھا را علیھآشام آمریکا پرورش نمییعنی امپریالیسم خون

پرستان سراسر جھان کھ در مقابل تجاوز امپریالیسم از میھن دوستان و میھن
و نفرت ضد ایرانی را کندتربیت میخیزند، استقالل کشورشان بھ دفاع برمی

ًاین سیاست ارتجاعی دقیقا در خدمت محافل مالی . نمایددر آنھا تقویت می

مردم و روشنفکران آن را از ی صھیونیسم و امپریالیسم جھانی است زیرا توده
این . کندنظر فکری خلع سالح کرده و وطنشان را برای اشغال دائم آماده می

یکی از . ن پنجم امپریالیسم را در ایران ایفاء خواھند کردروشنفکران نقش ستو
:نویسد می"حزب کمونیست کارگری"بدستان قلم

ار و دقلیلی سرمایھی حق حاکمیت ملی یعنی حق حاکمیت عده» 
آن کشور، یعنی حق حاکمیت ھای از ما بھتران بھ بخش اعظم ثروت

«.اران بر شغل و درآمد و رفاه اکثریت مردمدسرمایھ
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:و در جای دیگر
حق حاکمیت ملی یعنی حق حاکمیت و سیادت طبقات حاکمھ بر » 

سرزمینی کھ مرزھا، آن را از سرزمین ھمسایھ، کھ در تملک طبقات 
«..کنددیگری است، جدا میی حاکمھ

:ویا
حق حاکمیت ملی و دفاع از مرزھا اسم رمزی بوده است کھ » 

ناه و ستمدیده را بھ نفع گدر تاریخ معاصر بشر ھمواره مردم بی
ند و قتل مردم کشور احاکمھ گوشت دم توپ کردهی مقاصد طبقھ

«. نداھمسایھ و ویرانی آن را در نزد آنان موجھ و مشروع جلوه داده

آمیز کننده و افترا"مرعوب"ھای گوئی را کھ در لفافی از واژهاین ھذیان
م و صھیونیسم از زیر آن ُکتمان شده است، اگر باز کنیم دم خروس امپریالیس

.شودنمایان می
جھان ھیچ کدام مرزی ندارند کھ از آن دفاع کنند و ھای بر این اعتقاد، ملت

ًیا قابلیت دفاع داشتھ باشد زیرا ھر مرزی قبال متعلق بھ کشور ھمسایھ بوده است 

ھیچ ملتی بھ طور کلی حق ندارد . کھ کشور مجاور آن را بھ زور گرفتھ است
ملی داشتھ باشد و از این حاکمیت در مقابل تجاوز و دست اندازی و حاکمیت 

اصلی بھ نام حق حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت، . دخالت خارجی دفاع کند
.ھیچ مرزی نباید مطرح باشد. اصل حق استقالل؛ ھمھ و ھمھ حرف مفت است

 و نفی "پرستیمیھن"ارتجاعی را با دشمنی آنھا با ھای حال این تئوری
. اولیھ قیاس کنیدی ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم و حذف امپریالیسم از برنامھ

مردم ایران را کھ ی ِدھد کھ این حزب، سر بریدهتصویر روشنی بھ خواننده می
خود باشند، در یک ی معلوم نیست چرا نباید بھ دنبال حاکمیت ملی مورد عالقھ

کند تا بیایند شورھای ھمسایھ میسینی طالئی دو دستی تقدیم امپریالیسم و حتی ک
وقتی مرزی در کار نباشد تجاوزی ھم . و منابع طبیعی کشور ما را غارت کنند

وقتی مرزی را کشوری بھ زور . در کار نیست، تجاوز کاری ھم در بین نیست
این عده . گردداز کشور ھمسایھ گرفتھ است، باز پس گرفتن آن قابل توجیھ می

دانند میھا زنند، حال آن کھ کمونیستکمونیسم جا میوطن فروشی را بھ نام 
کھ انترناسیونالیسم بھ آن مفھوم است کھ ھر کمونیستی انقالب را در کشور 

اول کار را با بورژوازی خودش یکسره ی خودش بھ انجام برساند و در درجھ
کشور خودش، کشوری با . بورژوازی ایران در ایران است و نھ در لندن. کند

 جغرافیائی معین است کھ اگر ھم بھ زور گرفتھ شده باشد بھ چندین مرزھای
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لمللی ابینی ًگردد و فعال مرزھای بھ رسمیت شناختھ شدهھزار سال پیش بر می
تر شده و حداقل این کشور ما ایران بوده است کھ در طی تاریخ کوچک. است

 بر اساس این ئی را از دست داده باشد بایدھاتر نشده است و اگر سرزمینبزرگ
شما از ھمین مرزھای کنونی ایران کھ از . تئوری مسخره مدعی مالکیت آن باشد

این کھ مردم در . تانایران بزرگ پیشکش! کسی گرفتھ نشده است، دفاع کنید
ند و این جنایات را باید بھ پای مرتجعین و اگناه کشتھ شدهطی تاریخ بی

ًاتفاقا ھمین . پرست بودکھ نباید میھننوشت چھ ربطی بھ این دارد ھا امپریالیست

ی کند کھ این مرتجعین را سرنگون کرد و حاکمیت طبقھپرستی حکم میمیھن
کارگر را برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی برقرار نموداین امر مستلزم 

 از "حزب کمونیست کارگری"امپریالیسم و صھیونیسم است کھ ی مبارزه علیھ
تئوری آنھا تئوری خیانت ملی برای توجیھ ھر تجاوز . ودرزیر بار آن در می

ُزیر سلطھ و تحت ستم است و آنھا بھ ھای امپریالیستی و صھیونیستی بھ ملت
کارگر آنھا را فرا بخوانند کھ بھ مبارزه ی و طبقھھا جای این کھ این ملت

 بھ دھند کھبرخیزند و دشمنان غارتگر و متجاوز را بھ دریا بریزند، ندا سر می
این مرزھا دل نبندید، ھمھ زورکی و اجباری بوده است و ھر حاکمیت ملی 

شوروی کھ بار ھای کمونیست.  ھمراه است"ملی"ارتجائی است زیرا با نام 
ضد فاشیسم را برای نجات بشریت بھ دوش کشیدند، محق نبودند ی عظیم مبارزه

آنھا .  برخیزندکھ از میھن سوسیالیستی خویش و حق حاکمیت پرولتری بھ دفاع
دادند کھ رفتند و اجازه میخائنانھ بھ تھ چاه میھای ِباید با طناب این تئوری

.ھیوالی فاشیسم بر دنیا حاکم شود و جھان بھ کام ھیتلر بگردد
 نبود بلکھ لنین بود، لنین بود کھ در "ناسیونال شووینیست"اما این استالین 

 پس از انقالب اکتبر ١٩١٨ در"!میھن سوسیالیستی در خطر است"ی مقالھ
:نوشت

ی اران کلیھدمیلیتاریسم آلمان با اجرای دستور سرمایھ....» 
خواھد کارگران و دھقانان روسیھ و اوکرائین را مختنق  میکشورھا،

را بھ بانکداران ھا و کارخانھھا را بھ مالکین، فابریکھا سازد، زمین
آلمان ھای  ژنرال.و قدرت حاکمھ را بھ دستگاه سلطنت باز گرداند

.  خود را بھ پتروگراد و کیف برقرار سازند"نظم"خواھند می
.ترین خطرات استجمھوری سوسیالیستی شوراھا در معرض بزرگ

کھ پرولتاریای آلمان بھ پا خیزد و پیروز گردد، ای تا لحظھ
مقدس کارگران و دھقانان روسیھ این است کھ از جمھوری ی وظیفھ

وھای آلمان بورژوازی امپریالیستی، فداکارانھ شوراھا در مقابل ارد
«. دفاع نمایند
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:دھدو این لنین است کھ فرمان می

بازان، تاالنگران، اوباشان، مبلغین ضد عمال دشمن، سفتھ.... » 
« . انقالبی، جاسوسان آلمانی در محل ارتکاب جرم باید تیرباران شوند

انقالبی باید ی ًو دقیقا بھ شیوهقبلی ی کنیم، بدون محاکمھو ما اضافھ می
: زندو سپس لنین فریاد می.  را اجراء کرداعدام

! زنده باد میھن سوسیالیستی! میھن سوسیالیستی در خطر است» 
«! لمللی سوسیالیستیازنده باد انقالب بین

پس لنین نیز خائن است زیرا اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و دفاع 
.ناسیونالیست است، شوونیست است.تمیھنی را پذیرفتھ اس
ناسیونال "استالین ھای دیگری از لنین کھ ھمان حرفی حال بھ مقالھ

زند، مراجعھ کنیم تا روشن شود کھ لنین چگونھ با تسلط بر  را می"شوونیست
:کندپرستی برخورد میمیھنی نگرش دیالکتیکی بھ مسئلھی شیوه

سازیم کھ چرا این حاال بھ شماھا، عزیزان، روشن می....» 
علت این است کھ شما شعارھای انقالب . بدبختی بھ سر شما آمده است

َش فکر کنید، ار بر کرده و بھ خاطر ارا بیش از آنچھ درباره
 را "دفاع از میھن سوسیالیستی"از این جھت شما کلمات . سپاریدمی

 قصدتان بھًگذارید، کھ احتماال باید بھ معنای سوءتوی گیومھ می
فکری دھد کھ ھمانا با چھ آشفتھاستھزا باشد، اما در واقع نشان می

 را چیز زشت و نفرت "دفاع طلبی"ید اشما عادت کرده. مواجھید
ید، و این را اانگیز بشمارید، شما این را بھ خاطر سپرده و یاد گرفتھ

ید کھ برخی از شماھا کار را بھ مھمل اَآنچنان با جدیت از بر کرده
 امپریالیسم دورانند کھ گویا دفاع از میھن در اده و گفتھگوئی کشان

در واقع این کار فقط در در جنگ امپریالیستی و (جایز نیست 
ید ااما شما فکر نکرده). کند، جایز نیستارتجاعی کھ بورژوازی می

. نفرت انگیز است"دفاع طلبی"کھ چرا و چھ وقت 
نونی و عادالنھ بودن اذعان بھ دفاع از میھن بھ معنای اذعان بھ قا

قانونی و عادالنھ بودن از چھ نقطھ نظری؟ تنھا از نقطھ . جنگ است
آن در راه آزادی خود، ما ی نظر پرولتاریای سوسیالیستی و مبارزه
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استثمارگران بھ یاگر جنگ را طبقھ. نقطھ نظر دیگر را قبول نداریم
 جنگ کند، اینخود بھ عنوان طبقھ میی ُسلطھی منظور تحکیم پایھ

کند کھ در کشور خود بر اگر جنگ را پرولتاریا می. تبھکارانھ است
بورژوازی پیروز شده است و این جنگ برای تقویت و رشد 

. است"مقدس"سوسیالیسم است، آن وقت جنگ قانونی و 
من بارھا این . طلب ھستیم دفاع١٩١٧ اکتبر سال ٢٥ما پس از 

. أت مخالفت با آن را نداریدم و شما جرانکتھ را با تمام صراحت گفتھ
 باید از ًحتمالمللی ا با سوسیالیسم بین"تحکیم رابطھ"ھمانا بھ خاطر 

کسی کھ دفاع از کشوری را کھ در آن .  دفاع کردسوسیالیستیمیھن 
گیرد، رابطھ با سوسیالیسم پرولتاریا پیروز گشتھ است، سرسری می

زحمتکش ی طبقھی هھنگامی کھ ما نمایند. زندلمللی را برھم میابین
بودیم نسبت بھ دفاع از میھن در جنگ امپریالیستی سرسری نگاه 

وقتی ما . نمودیمًکردیم، بلکھ اصوال چنین دفاعی را نفی مینمی
حاکم و مسلط شدیم کھ بھ ساختمان سوسیالیسم ی طبقھی نماینده

.  تلقی کنندجدیخواھیم دفاع از کشور را پرداختھ است از ھمھ می
تن دفاع از کشور بھ معنای آماده شدن اساسی و احتساب اکید جدی گرف

ترین ًاگر نیروھا آشکارا کم است، آن وقت مھم. تناسب نیروھاست
کسی کھ در این نکتھ  (عقب نشینی بھ داخل کشور استدفاع ی وسیلھ

تواند از آثار بیند، میتنھا در مورد مفروض، فرمول تحمیل شده می
 از نویسندگان کبیر آثار جنگی است، کالئوزویتس پیر کھ یکی

ھای کمونیست"اما ). نتایج دروس تاریخ در این باره بخواندی درباره
تناسب ی کنند کھ بھ اھمیت مسئلھبھ این نکتھ نمیای حتی اشاره"چپ

.ندانیروھا پی برده
طلبی بودیم، حق داشتیم آنھائی ًھنگامی کھ ما اصوال دشمن دفاع

 "حفظ کنند" خود را بھ نفع گویا سوسیالیسم خواستند میھنرا کھ می
طلب پرولتری وقتی کھ حق پیدا کردیم دفاع طلب دفاع. مسخره کنیم

ترین ما محتاطانھی و وظیفھ. شودًباشیم، طرح مسئلھ تماما عوض می
احتساب نیروھا و سنجش بسیار دقیق این نکتھ است کھ آیا متحد ما 

نفع سرمایھ در آن است . ھ ما برسدتواند بمی) لمللیاپرولتاریای بین(
ی را تا زمانی کھ ھنوز کارگران ھمھ) پرولتاریای انقالبی(کھ دشمن 

) ندادر واقع یعنی انقالب را آغاز نکرده(ند اکشورھا متحد نشده
نفع ما فراھم کردن تمام امکانات و استفاده از . شکست دھد

 آن تا پس ازیا (ترین امکان است تا پیکار قطعی را تا لحظھ کوچک
لمللی بھ اِانقالبی یک ارتش کبیر بینھای چنین اتحاد گردان) لحظھ
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ی رفتار کودکانھی درباره"ی نقل از مقالھ(« . تعویق بیندازیم
، ٨٨ھای  در شماره"رفتار خرده بورژوائیی گرائی و دربارهچپ
 ماه مھ سال ١١و ١٠، ٩ در تاریخ "پراودا"ی  روزنامھ٩٠ و ٨٩

١٩١٨(

.میھن پرستیی کمونیستی دربارهی  نظریھاین است
بزرگ عصر معاصر ھای حال این نظریات لنین و استالین، این مارکسیست

 قیاس کنید تا بھ "؟!حزب کمونیست کارگری ایران"را با مھمالت اندیشمندان 
بھ نظر آنھا . بیگانگی آنھا از مارکسیسم و لنینیسم و نیات ناسالمشان پی ببرید

ھای  صحبت کرد و باید بھ دروغ"خلیج فارس"قایق تاریخی از نباید علیرغم ح
این گفتھ شبیھ استدالالت حکومت پادشاھان قاجار . بورژوازی عرب تسلیم شد

گفتند آب شور دریای خزر را بھ تزارھای روس بدھید، ما آب شور بود کھ می
.خواھیمبرای چھ می

:نویسدقلمبدست مضحکی می

شود و س تغییر یابد، مگر آبش خشک میاگر نام خلیج فار....» 
آیا اگر بین این دو ... افتید؟شما و دیگران از آب و نان خوردن می

، )منظور ایران و عراق است ــ توفان(کشور مرزی وجود نداشت 
وردھای یکدیگر آمردم در صلح و صفا زندگی و از حاصل دست

ًمسلما و مطمئنا این . شدند، بھتر نبودمند میبھره کھ آن جنگ و ً
«. عواقب آن را بھ ھمراه نداشت

از این جملھ کھ اگر منابع . شود این ترھات را بھ ھمان نحو ادامھ دادمی
متعلق بھ ی طبیعی بحر خزر را بھ حلقوم امپریالیسم بریزیم و یا از سھ جزیره

در دنیای . خورد؟ایران در خلیج فارس صرفنظر کنیم، مگر بھ جائی بر می
اگر جھان، وطن ما شود، کھ .  مرزھا نیست، این منابع بھ ھمھ تعلق داردآینده کھ

تاریخ کشتھ ھای مالکیتی مطرح نیست پس چرا امروز برای حفظ این امانت
.دھیم

بر سر یک نزاع . کنند کھ در این جا سخن بر سر نام نیستآنھا تحریف می
.سیاسی با ماھیت سیاسی است

و این حزب، . ایران استی  تجزیھنخستین برایھای سخن بر سر گام
شناسد و نھ ایران است، زیرا نھ مرزھا را بھ رسمیت میی خواھان تجزیھ

. بھ این آب و خاک و بھ طریق اولی بھ سرنوشت مردم سرزمینش داردای عالقھ
بھ نظر آنھا خوزستان ایران، عربستان عراق است و اگر ما از تمامیت ارضی 
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ش دفاع کنیم، ا و حامیان امپریالیستایران در مقابل تجاوز عراق
 است و ھیچ "نجس"بھ نظر آنھا نام ایران . شویمشوونیسم محسوب میناسیونال

شوونیسم  حق ندارد خود را ایرانی بداند زیرا این مظھر ناسیونال"کمونیستی"
نباید برای کسب حقوق ایران در دریای خزر مبارزه نمود زیرا این . است

بھتر آن است کھ اجازه دھیم امپریالیسم روس و آمریکا . ناسیونالیستی است
ھمراه با صھیونیسم اسرائیل و نوکران آنھا نظیر جمھوری آذربایجان و ترکیھ تھ 

دو طرفھ را برھم ی بحر خزر را باال بیاورند، قردادھای بھ رسمیت شناختھ شده
ھبود طبیعی آن را غارت کرده و منافعش را نھ در جھت بھای زنند و ثروت

بریزند و با سپاسگزاری ھا شرایط زندگی مردم منطقھ، بلکھ بھ جیب امپریالیست
. بھ ریش مردم ایران بخندند"حزب کمونیست کارگری"از 

روشن تاریخی در ایران است و ی این قوم بی ھویت کھ فاقد شناسنامھ
رسد، بھ راحتی خوردن یک ش بھ ھیچ جنبش اجتماعی در ایران نمیامنشاء
طبقاتی و موجودیت مرزھا و تمامیت ارضی ی مبارزهی  آب ھویج، رابطھلیوان

و حاکمیت ملی را خارج از مکان و زمان و بیگانھ نسبت بھ علم مارکسیسم حل 
بیچاره . نامندمارکسی میھای و آن وقت خودشان را ھم مارکسیست. کرده است

.ئی را باید تحمل کندھامارکس کھ چھ توھین
ایران باید نشان دھند کھ رژیم جمھوری اسالمی ھای برعکس کمونیست

باید نشان دھند ھا تواند از منافع ملی مردم کشور ما حمایت کند، کمونیستنمی
کند؛ منافع مردم و استقالل ایران بھ آن چیزی کھ فکر نمیی حاکمھی کھ طبقھ

 کنند و مخالف تبلیغ می"ملت" را بھ جای "امت"مذھبی ی آنھا واژه. ایران است
نامند تا با دولت  می"خلیج اسالمی" را "خلیج فارس". وطنپرستی ھستند

اسالمی ی ملی مردم فلسطین را مبارزهی مبارزه. ما عراق کنار بیایندی ھمسایھ
کنند و از ھر جریان ضد ملی کھ منافع این قشر را تأمین کند حمایت قلمداد می

طی ندارد، آنھا گرفتار  رب"رھبر"بھ این حزب ھا این حرف. آورندبھ عمل می
اری است و شعار سبزھا و زردھای دمسائلی ھستند کھ مبتال بھ جوامع سرمایھ

این کشورھاست و این حزب نقش دیگری جز برای سرگرمی و مشغولیات 
 سال حکومت مالھا نشان داده است کھ آنھا بھ دامان ٢٣. جوانان ندارد

ر سازمان تجارت جھانی ایران را امپریالیسم آمریکا خواھند لغزید و با ادغام د
کسی کھ نفھمد تمام شرایط سیاسی و . دارندفراملی وا میھای بھ رقیت کنسرن

ملی را در کف ی رھبری مبارزهھا روانی اجتماعی فراھم است تا کمونیست
ند و نفی اآنھا خائن بھ منافع ملی. گیرند، نسبت بھ این کشور و ملت بیگانھ است

این مبارزه است کھ ما قادر خواھیم شد در رھبری جنبش کنند کھ در روند می
مردم قرار گرفتھ، آن را بھ مسیر صحیح سوق دھیم و نشان دھیم کھ امپریالیسم 

ترکیھ در این منطقھ محلی از ھای آمریکا، صھیونیسم اسرائیل و پان ترکیست



٢٤٤

م اعراب ندارند و مشکالت منطقھ باید بر اساس دوستی و حسن ھمجواری با مرد
.منطقھ حل شود

:آوردمیھا یکی از رھبران این حزب در حملھ بھ ایرانی

خدا پرست، پاکدامن و پر نبوغ ایرانی بھتر ھای ناسیونالیست» 
لطیب کفایت کنند و ابھ ھمان خر و گل گاوزبان و سنبل.... است 

ِتر از این گند خون پاک و خاک پرگھر را در نیاورندبیش ِ.»

کند  کھ فقط آنتی بیوتیک مصرف می"خداپرست" و "دامنپاک"بھ یک خانم 
تاریخ و فرھنگ و افتخارات میھن ما ی چھ باید گفت کھ مرزھای تفکرش درباره

کند و شگفت انگیز این است کھ پاکدامنی از کی لطیب تجاوز نمیاایران از سنبل
 نکند کھ آن را پوششی برای توجیھ ناپاکی بھ کار. شده استجرم محسوب می

برید؟یک فرد تا چقدر باید بھ بیگانگان تعلق خاطر داشتھ باشد کھ این ھمھ می
توھین و تحقیر نسبت بھ مردم وطنش روا دارد کھ تو گوئی ایران و ایرانی یعنی 

."گند خون پاک"
اشغالی مردم فلسطین ھای راستش خانم محترم نظر شما راجع بھ سرزمین

زھای ملی فلسطین را بھ رسمیت اسرائیلی چیست؟ مرھای توسط صھیونیست
این ملت را نیز خداپرستانھ، پاکدامنانھ، بھ حساب ی شناسید؟ یا مبارزهمی
کش قیاس شما را بھ کار گیریم، دیگر در دنیا مردمی اگر این خط. آوریدمی

.مانند کھ نتوان بھ آنھا توھین و تحقیر رواداشتباقی نمی
: دنویسیکی دیگر از گمراھان این حزب می

دنیا، مخالف حاکمیت ملی ی امروزه مردم آزاده.... » 
باید کیلومترھا مرزی کھ بھ خاطرش خون انسان ریختھ شده ....ھستند

«...است تف انداخت

ھای مریخ بروند، بھ جای آن کھ از واقعیتی باید بھ کرهھا یعنی کمونیست
و خون ھا این حکم کلی کھ ھر مرزی تاریخ زورگوئی. موجود حرکت کنند

ی بیگناھان است برای انشاء نویسی خوب است ولی نھ برای رھبری مبارزه
.سیاسی

شناسند، در مرزھای رسمی را بھ طور عینی بھ رسمیت میھا کمونیست
ی ولی پایھ. کنندحالی کھ از نظر عقیدتی برای دنیای بدون مرز مبارزه می
بھ کمونیسم امکان مادی محو مرزھا با نیل جھان بھ سمت سوسیالیسم و گذار 

. توان از محو و زوال مرزھا سخن گفتفقط در دنیای بدون طبقھ می. پذیر است
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فقط در دنیائی کھ انسان در مرکز آن قرار گرفتھ و نیات شوم غارت، چپاول، 
کشی از انسان، نژادپرستی، ستمگری برچیده شده است جائی برای حذف بھره

ئی را کھ تا بھ این حد بھ ھایائی انسانجغرافھای مرزھا باز شده است تا مالک
.ند، از ھم دیگر دور نکنداھم نزدیک شده

عامل سرکوب ی یابند کھ دولت بھ منزلھمرزھا در ھمان آھنگی زوال می
 "تف"الویت بخشیدن بھ محو مرزھا و .یابدطبقاتی، بھ تناسب آن زوال می

لی کھ کمونیسم فرا انداختن بر آنھا در دوران امپریالیسم و صھیونیسم در حا
طبقاتی پرولتاریا فقط خیانت ی نرسیده است و جدا کردن این فعالیت از مبارزه

امپریالیسم آمریکا حتی بھ مرزھای جغرافیائی . ملی و خیانت بھ کمونیسم است
آنھا ھر جای دنیا را کھ منافع ملی خود را در خطر . کنونی خود نیز قانع نیست

آورند و بھ آن تجاوز کرده و مردم آنھا ھ حساب میببینند، بخشی از خاک خود ب
توان از تجاوز سخن  کاذب البتھ نمی"ھایکمونیست"برای این . کشندرا می

گفت، زیرا وقتی مرزی بھ جز مرز آمریکا و اسرائیل مطرح نباشد بھ 
توان تجاوز کرد و بھ آن جغرافیائی با مرزھای معین دیگر نیز نمیھای محدوده

تر بھ نظر گیتی مناسبی شاید راه پیمائی در سراسر گستره. گذاردنام تجاوز 
.آید

و ھا اندازد و خون میلیونالبتھ کھ امپریالیسم آمریکا بھ این مرزھا تف می
سازد، البتھ کھ صھیونیسم این انسان آزاده را بر روی آن جاری میھا میلیون

سطین نھ تنھا تف اسرائیل بورژوا دموکراتیک شما، بر روی مرزھای کشور فل
خونخوار ی ریزد و آن ھم چھ خونی و شما از چھرهکند، بلکھ خون میمی

شما . دھیدسازید و بخورد مردم میاری ساده میدامپریالیسم یک سرمایھ
خیزند، را کھ بھ دفاع از ماواء و مأمن خود بر میھا جھت نام شریف انسانبی

 خود را بپوشانید و خویش را ارتجاعیھای کنید تا تئوریبر دھان جاری می
نگارندگان بیسواد این حزب، خیانت ملی و .  جا بزنید"انساندوست"و "چپ"

پرستی را مترقی جلوه داده و میھن پرستی را مغایر آمال مردم و انسانیت بیگانھ
.زنندجا می

فھمند کھ محو مرزھا در این حضرات بھ خاطر درک نازل تئوریک نمی
محو مرزھا .  دعوت از امپریالیسم بھ اشغال کشور معین استدنیای امپریالیسم،

 از ھمین اکنون اگر ناشی "بدون مرزی ل انسانی جامعھآایده"و جایگزینی آن با 
از سفاھت مطلق سیاسی نباشد، کار یک جاسوس پست امپریالیست است کھ 

نھ مرزھا را باید برداشت ولی . پوشاندانساندوستی میی وطنی را در لفافھبی
مرز ایران را در دوران امپریالیسم و ارتجاع و نھ مرز عراق و یا ترکیھ را، 
مرزھا را باید وقتی برداشت کھ پرولتاریا در ھر کشور مشخص بھ قدرت رسیده 

کمونیستی و بدون دشمن طبقاتی ی بدون طبقھی و جھان را بھ سمت جامعھ
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. سرنوشت ھستندمردمش ھمی راند، بھ سوی دنیائی کھ ھمھمشترک پیش می
رشد و عمق ی تنھا در تناسب با این مبارزه و بھ موازات آن و با توجھ بھ درجھ

توان مرزھا را از میان برد و جغرافیای جدیدی برای جھان بدون این تحول، می
کسی کھ در دوران اشغال افغانستان، تجاوز بھ عراق و . طبقھ ترسیم کرد

 خواھان برداشتن "واست عالی انسانیخ"ی یوگسالوی زیر لوای عوام فریبانھ
مرزھا و تف کردن بھ آنھا است، حکم کسی را دارد کھ در شب تاریک 

شھر را بھ روی قوای تا بھ دندان مسلح بیگانھ کھ برای قتل عام شما ھای دروازه
این ھمھ اعتماد بھ امپریالیسم، صھیونیسم و ارتجاع از . کندآمده است، باز می

شود؟ کجا ناشی می
یکی دیگر از این قلمبدستان کھ خوشبختانھ صفوف رھبری این حزب را 

:گفتترک کرده است، می

 را از سر "دفاع از حاکمیت ملی" و "عشق بھ ایران"باید » 
 چھ در ایران و چھ "مردمھای عشق بھ توده"بیرون کرد و آن را با 

«.....در جاھای دیگر جایگزین کرد

:نویسد شخصی بھ نام علی جوادی مییکی از ھمین رھبران گمراه

توان مدعی انسانیت بود و در عین حال خود را نمی.....» 
. نھ، این دیگر امکان پذیر نیست. پرست و ناسیونالیست دانستوطن

«.... ھر روز نشانگر و اثباتگر این واقعیت تلخ استی تاریخ زنده

شق بھ مردم ایران و ما ھر چھ این جملھ را خواندیم، نفھمیدیم کھ چرا ع
شود مگر می. و سایرمردم جھان مغایرت داردھا عشق بھ ایران با عشق بھ توده

کسی پیدا شود کھ بھ مردم میھن خودش تعلق خاطری نداشتھ باشد، احساسات 
آنھا را درک نکند، نسبت بھ آنھا بیگانھ باشد ولی دلش برای یھودیان اسرائیل 

عشق نیست در "این . ند وجود داشتھ باشدتوابسوزد؟ چنین عشقی ھرگز نمی
چگونھ . ایرانی و ترویج عشق نسبت بھ بیگانھی تبلیغ نفرت علیھ.  است"جھان

پرستی ضد انسانیت است و خداگونھ و متکبرانھ توان مدعی شد کھ میھنمی
."نھ، این دیگر امکان پذیر نیست"حکم داد کھ 

شود مگر می.  پیاده شویدًحضرت آقا لطفا از توسن خودپرستی و بیسوادی
 "میھن دوستی" را در مقابل "انسانیت"این تقابل ضد انقالبی را توجیھ کرد کھ 

دو امری کھ در ممالک تحت ستم مکمل ھم ھستند و باید یکدیگر را . قرار داد
باید پرسید کھ شما . تقویت کنند و یک رھبری کمونیستی باید آن را تبلیغ کند
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لت اسرائیل را بھ رسمیت بشناسید و یا از کشور کویت ید دواچگونھ حاضر شده
مراجعھ کنید بھ سلسلھ مقاالت حزب کار ایران [ل خود یاد کنید آبھ عنوان ایده

حق تعیین سرنوشت ملل و حزب "در مورد ھمین جریان بھ نام ) توفان(
چرا باید . ، مگر آنھا فاقد مرز و مظھر انسانیت ھستند]"کمونیست کارگری

نکند کھ ریگی . این چنینی را پذیرفت ولی مرزھای ایران را نپذیرفتمرزھای 
پرستان کھ برای آسایش مردم کشورشان و آزادی میھن. بھ کفش دارید؟

و مظاھر روشن ھا ھستند، سمبلھا ترین انسانبازند بزرگزحمتکشان جان می
ی طبقھی سراسر مبارزه. مقاومت و الھامبخش مردم کشورشان خواھند بود

آن . عالیمقام استھای آزادیبخش ملی سرشار از این انسانھای رگر و جنبشکا
دھد، افتخار بر این قھرمانان و تحقیر بیسوادھائی است چھ تاریخ زنده نشان می

کنند و تر از مغزشان میکھ بدون خواندن دروس تاریخ، ادعاھای بزرگ
زنند، این بی معجزه سینھ میھای مضحک آنھائی کھ پشت سر این امامزاده

 و "تجدد"حرمتی را گی و بیپذیرند و دریدگی و بی پردهترھات را می
مرید و مراد ی آنھا با این رھبران نظیر رابطھی زنند، رابطھ جا می"تمدن"

ΏΰΣΖγ�ϩΎϣ�έΩ�Ύϗ�ήϳϮμ Η�Ζϳϭέ�Ύϳ�ϭ�Ζγ�̶ϨϴϤΧ�ΎΑ�Ϳ���ΎΑ�Ύϣ�ΰϴϧ�ΎΟ�ϦϴϤϫ�έΩ
شویم کھ بھ علت مییک روش مردود بورژوائی کیش شخصیت روبرو 

.مزاح عمومی بدل خواھد شدی گردد و بھ وسیلھریشگی آن بزودی محو میبی

* * * * * *
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نھ چک زدم، نھ چونھ ــ عروس آمد تو خونھ
سرسپردگی بھ بیگانگانی و نقدی بر نظریھ"حزب کمونیست کارگری"

)١(
]٣٧توفان شماره بھ نقل از [

ی و برخورد لیبرالیبرخورد پرولتر
اندیشی و فریب مردم کارش بر اساس مصلحت) توفان(حزب کار ایران 

مردم الھام ی اندیش و فریبکار کسانی ھستند کھ از مبارزه مصلحت.نیست
این است کھ . نداگیرند، از مردم ھراس دارند و در پی فریب و کتمان حقایقنمی

یم کھ بکوشیم بھ سردرگمی پایان اما از ھمان آغاز فعالیت خویش بر این بوده
دھیم، دشمنان مردم را افشاء کنیم، بر اصولیت کمونیستی پای بفشاریم و 

آید، نھ یم کھ بسیاری را خوش نمیادانیم کھ در راھی گام گذاردهمی
ھای ورشکستھ، نھ تروتسکیستھای طلبان منفور، نھ رویزیونیستسلطنت

مرتد و نھ ھای ال، نھ کائوتسکیستخوش خیھای آبرو، نھ سوسیال رفرمیستبی
و نھ جمھوری ھا ، صھیونیستھاکش، نھ عمال امپریالیستبورژواھای بھره

کنند کھ سر بھ تن ما میآرزو آنھا . اری اسالمی از ما دل خوشی دارنددسرمایھ
.نباشد

آنھا کھ ھیچ "، "سنتیھای کمونیست". اتھامی نیست کھ بر ما نزنند
آنھا کھ طرفدار "، "زنندگذشتھ را میھای  حرفآنھا کھ"، "ندانیاموختھ

......"ھاضد دموکرات"، "ھااستالینیست"، "دیکتاتوری ھستند
ایران، ھای ولی ما را از این اتھامات باکی نیست زیرا بھ منافع واالی خلق

کارگر جھان ی کارگر قھرمان ایران و طبقھی نخست طبقھی جھان و در درجھ
نیروئی کھ ما بالقوه در پشت خود داریم . گیریمام میاندیشیم و از آنھا الھمی

مانند زمینی است کھ ما بر وی ایستاده و از آن . بخش ما در مبارزه استالھام
کارگر، ی کسی را یارای مبارزه با ھواداران واقعی طبقھ. گیریمنیرو می

.مبشران آزادی و دموکراسی واقعی نیست
دھد در بین کسانی  ما بھ ما اجازه نمیبا الھام از این اصل است کھ وجدان

ند و نظریات انحرافی و اکھ خود را در میان اپوزیسیون ایران پنھان کرده
توان سر در می. کنند، سکوت کنیمخطرناک برای مردم کشور ما بیان می

 بود و گفتار و نوشتاری داشت کھ "رفیق"گریبان کشید و سکوت کرد و با ھمھ 
 پناه برد دیده  "ھمھ با ھم"شود بھ زیر لوای ر نخورد، میقبای کسی بی بھ گوشھ

ولی . روی تنزل دادرا بر گذشتھ و حال بست و نقش رھبری را تا پستی دنبالھ
کارگر ایران، ی توان بھ خاطر احساس مسئولیت کمونیستی نسبت بھ طبقھمی
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نی ھموطن ایراھا نسبت بھ استقالل و آزادی ایران، نسبت بھ سرنوشت میلیون
دوست و دشمن، ھای ھشیار بود، با ھشیاری بھ اطراف نگریست و مرز

خوردگان را تشخیص داد و برای یک پیکار مھم جاسوسان، خرابکاران، فریب
.در این پیکار، زمان بھ نفع ما کار خواھد کرد. آماده شد

یم، ایم و از مصالح خاص برش یافتھااز سرشت ویژهھا ما کمونیست"
" مقابلھ با حزب ما نیستھیچکس را یارای

قبل حتی از زمانی کھ این جریان ھا با الھام از نکات باالست کھ ما از مدت
، این جریان بی شناسنامھ و بی ھویت "حزب کمونیست کارگری ایران"یعنی 

گوناگون در ایران پا گرفت و تکامل یافت، با دقت تحوالت آن را ھای تحت نام
کنیم امروز ما در مورد این جریان بیان مینظریاتی کھ . تحت نظر داشتیم

.محصول یکی، دو روز نیست، محصول یک بررسی چند ده سالھ است
کھ ابتداء خود را لنینیست و ضد اى ما شاھد بودیم کھ این دارودستھ

طبقاتی آن تھی ی نامیدند، چگونھ مفاھیم اجتماعی را از جنبھرویزیونیست می
ی امپریالیسم گذاردند، از استعمال واژهاری را بھ جای دکردند، سرمایھ

صھیونیسم طفره رفتند، حمالت تروتسکیستی و ارتجاعی خویش را بر اساس 
بھ نام و آثار بورژواھای انگلیس بھ استالین آغاز ھای رونویسی از ضدکمونیست

نمودند و بھ تدریج لنینیسم را بھ زیر پرسش بردند، موازین لنینی حزب تراز 
گر را نفی کردند، ملت و ملیت را بھ زیر سئوال برده، استقالل کاری نوین طبقھ
ی را علیھای شرمانھرا تقبیح کرده، ھجوم بیھا ملی خلقی و مبارزه

پرستی کمونیستی آغاز نمودند، آنھا برای امپریالیسم و صھیونیسم لباس وطن
تقالل مردم را از مبارزه برای اس. دوختند....  و "انسانیت" و "تمدن" و "ترقی"

.ملی برحذر داشتند
سازمانی از حزبی کھ بھ نیات خاص برای پیشگیری از ی آنھا در عرصھ

 ساختند کھ "مدرن"کارگر بنا کرده بودند، مجمعی ی برپائی حزب واقعی طبقھ
طلبانھ نھ اساسنامھ دارد و نھ مبانی سازمانی لنینی، موازین سازمانی آن فرصت

، حزب آنھا در دوران تسلط بورژوازیشودبر اساس مصلحت روز تعیین می
عسس بیا مرا بگیر "حزبی علنی بر اساس سیاست ی امپریالیستی بھ منزلھ

ارتجاع ھای کارگر را در اختیار ژاندارمی طبقھی  کھ ھواداران بالقوه"است
شویم، بھ حزبی ای حزب آنھا زیر لوای توده. دھد، شکل گرفتھ استقرار می

در ھر .  کمونیستی در گزینش عضو، بدل شده استعلنی، بدون موازین روشن
ّعلنی گلھ، گلھ عضو میی جلسھ  شود و تصاویر شش در "ایتوده"گیرد تا ّ

زیبائی در کار است، در صفحات اینترنت ی چھار آنھا را بھ انگار کھ مسابقھ
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خبر، لو دادن افراد بیی رساند و این شیوهبرای حسرت دیگران بھ چاپ می
ی  بھ ھمھ"شفافیت کمونیستی"رناک بورژوا پسند را بھ نام نامی این تربیت خط

شوند کھ ھدف ما این است کھ کند و یا عوامفریبانھ مدعی میبیخبران قالب می
 بدل شویم، حزبی کھ ھم بھ طور شفاف علنی باشد و "حزب اجتماعی"بھ یک 
ر، تبھ مصداق ھر چھ بیش. شکل و شمایل را در بر بگیردبیھای ھم توده

حزبی کھ قانونیت . تراجتماعی ما گستردهی بھتر، فشار ارتجاع زیادتر، دامنھ
 با فشار "بازی جامعھ"خواھد در شناسد و میبورژوازی را بھ رسمیت می

بی شکل و غیر طبقاتی بھ قدرت سیاسی برسد کھ ی از پائین با فشار تودهای توده
ت سیاسی چنگ بیاندازد، معلوم نیست برای اجرای چھ امری قصد دارد بھ قدر

 "نیست در جھان"برای سوسیالیسمی کھ قابل اجراءنیست؟ برای سوسیالیسم 
داند کھ چیست؟ برای سوسیالیسمی کھ ھنوز تعریف روشنی از آن ندارد و نمی

و این نادانی را زیر لوای این کھ مارکسیسم نقد وضعیت کنونی است، 
آن وقت یک قلم . و گمراه است؟پوشاند و تو گوئی مارکسیسم بی دورنما می

بدست چاکر رھبری را برای فروش این کاالی بنجل و سمی کھ تاریخ مصرفش 
در ھمان انترناسیونال دوم گذشتھ بود، بھ میدان فرستادند تا نشریات علنی خارج 

تبلیغاتی ھای سازماندھی تبلیغات کند و آگھیی از کشور برای این نوع شیوه
ورود برای "نیمروز با عنوان ی وی در نشریھ. بگیردچاپ کند تا کارش رونق 

:، نوشت"!عموم آزاد

تعداد قابل توجھی افراد غیر حزبی، معمولی، سیاسی مخالف و » 
ًمنتقد در این کنگره بود کھ آن را واقعا و عمال تبدیل بھ یک کنگره ی ً

علنی، باز، آزاد و متفاوت کرده و ھر انسان آزادیخواھی را ھیجان 
ًکرد، این کھ یک تشکل شدیدا رادیکال، کارگری ــ کمونیستی یزده م

تر، ًو کامال ضد رژیمی چنین گام تاریخی را برداشتھ و از این مھم
توانستھ زیر فشار اقدامات ضد امنیتی و تھدید عملیاتی تروریستی 

عمل بھ ی چون جمھوری اسالمی، بھ آن جامعھرژیم جنایتکاری ھم
ر روند تحقق فرھنگ دموکراسی و عطفی دی پوشاند، نقطھ

از این . ایران استی گرائی میان نیروھای سیاسی و کل جامعھتحمل
مخفی، پشت درھای بستھ و محدود بھ اعضای ھای تاریخ بھ بعد کنگره

سازمان مربوطھ، دیگ اعتبار و ارزشی دموکراتیک ندارد، چرا کھ 
ش را اگرهترین نیروھای اپوزیسیون، توانست کنیکی از زیر ضربھ

«!. علنی و آزاد برگذار نماید

سرھای . این تقدیم"عسس بیا مرا بگیر"ی حزب ما در ھمان روز در مقالھ
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نیروھای اپوزیسیون بھ رژیم تروریست و جنایتکار جمھوری ی در سینی گذاشتھ
 "باز"امنیتی امپریالیستی و صھیونیستی توسط این تشکل ھای اسالمی و سازمان

شاء کردیم و از این کھ امتیاز این جنایتکاری را بھ نام خود ثبت  اف"گراتحمل"و 
.آورند، در حیرت ماندیمند و آن را افتخار بھ حساب میاکرده

گرائی حتی شامل ھمکاران امنیتی با رژیم جمھوری اسالمی نیز این تحمل
، "دموکراسی"ی نشانھھا شده است و علیرغم این، این عمل بھ زعم آن

 بوده و قابل "تحقق فرھنگ دموکراسی" و "احترام بھ انسان"، "گرائیتحمل"
بدون بار طبقاتی ھای این ھمھ پوچی و پرگوئی و واژه! تحسین و ستایش است؟

.ًگشتھ از مضمون طبقاتی اجتماعی حقیقتا حیرت انگیز استو تھی
:نویسدوی می

ئی ھم کھ جواب مثبت بھ این دعوت داده ھاو انسانھا سازمان» 
ًحزبی شرکت کردند کھ بعضا اختالف اساسی و جدی با ی ر کنگرهو د

خویش را نسبت بھ ی آن داشتند، میزان فھم و درک و عالقھ
ی دموکراتیک و روحیھھای دموکراسی و آزادی و آلترناتیو

ی گرائی و برقراری حقوق مدنی بھ نمایش گذاشتھ و شایستھتحمل
در این ) اکثریت(ان بھ عنوان مثال شرکت سازمان فدائی. تقدیرند
ش با رژیم جمھوری اًکھ من شخصا بھ علت ھمکاری امنیتی(کنگره 

شصت کھ موجب دستگیری و زندان ی اوایل دھھھای اسالمی در سال
خواھان بسیاری از جملھ خود و آزادیھا و شکنجھ و اعدام کمونیست

، با وجود )من گردید، شاکی خصوصی آن در مجامع حقوقی ھستم
یش با حزب کمونیست ھاتمامی ایدئولوژی و سیاستھای اوتتباین و تف

کارگری، قابل تحسین و گامی مثبت در روند بسط و تحقق فرھنگ 
«. دموکراسی و آزادیخواھی است

ایدئولوژیک نشان دادیم کھ این حزب اکونومیست محض ی ما در عرصھ
 کمونیسم .و یا جبر اقتصادی استھا روی از تودهاست، پیشنھادش نوعی دنبالھ

آنھا، کمونیسم اقتصادی است آنھا بر ضد لنینیسم این مارکسیسم مشخص و 
ند و شگفت نیست کھ با انقالب کبیر اکتبر اروشن دوران امپریالیسم طغیان کرده

آنھا سیاست را . سوسیالیسم در شوروی مخالف باشندی و ساختمان سی سالھ
اندازند و اد چنگ میند و در عوض مرتب بھ اقتصابوسیده و کنار گذارده

آنھا تعریف روشنی از سوسیالیسم . اقتصاد دکترا بگیرندی خواھند در رشتھمی
سیاسی نشان دادیم کھ ی ما در عرصھ. گویند کھ سوسیالیسم چیستندارند و نمی

این حزب دشمن آزادی و استقالل ایران، ھمدست امپریالیسم و صھیونیسم جھانی 
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بارزان ایرانی و حتی منطقھ غلبھ نماید، آنھا را از است و تالش دارد بر افکار م
فروش و خائن بھ مردم آسایشگاه شستشوی مغزی بگذراند و موجودات خود

شوند زیرا ضد انقالب طلبان نزدیک میآنھا بھ سلطنت. ایران تبدیل کند
کار بھ جائی خواھد رسید کھ .  از ضد انقالب حاکم است"ترمتمدن"مغلوب، 

ً کھ واقعا برای سلطنت "بھمنی فاجعھ" را با " شکوھمند بھمنانقالب"جای

سیاست ماھیت امپریالیسم و ی آنھا در عرصھ. طلبان فاجعھ بود، عوض کنند
ند و مفاھیم غیر طبقاتی را جایگزین مفاھیم اجتماعی اصھیونیسم را تغییر داده

 ارزشی قیمت و بی جایش را بھ ژورنالیسم ارزان"کمونیستی"ارگان . نداکرده
.کھ آفتابھ لگنش صد عدد است متحول ساختھ است

در عمل نقشی منفی و خرابکارانھ در جنبش کمونیستی ایران و منطقھ ایفاء 
بھ افغانستان و ھا تجاوز امپریالیستی خواھند خود را در آستانھکنند و میمی

ن خلیج فارس بھ محافل امپریالیستی غرب بھ عنوای عراق و بھ طور کلی منطقھ
 احتمالی شایستگی عضویت "ملیی کنگره" ایران کھ در "چپ"اپوزیسیون 

.دارند، بھ ثبت برسانند
سازمانی، ایدئولوژیک و سیاسی ھای در عرصھ) توفان(حزب کار ایران 

در بخش دیگری از سری مقاالت . ماھیت این دارودستھ را افشاء کرده است
 و تجارب منطقھ و اعترافات پردازیماین حزب با اسرائیل میی خود بھ رابطھ

ھای خوب است کھ کمونیست.دھیمخود آنھا را مبنای ارزیابی قرار می
ًیم و آنھا را مستقال امارکسیست لنینیست ایران بر این واقعیاتی کھ ما بازگو کرده

.جداگانھ منتشر خواھیم کرد، چشم خرد بگشایندی بھ صورت نشریھ

نھنھ چک زدم نھ چونھ، عروس آمد تو خو
:مطبوعات خبر دادند کھ

سازمان فعاالنھ سعی : گویندافسران سابق سازمان سیا می» 
ئی را بھ ھاآنجلس خبرچینمقیم لسھای داشتھ است از بین ایرانی

استخدام خود درآورد و بھ آنھا در مقابل دادن اطالعات مفید، پول نقد 
ھد؛ از پرداخت کند، حتی آنھا را در بعضی از عملیات مخفی شرکت د

آن ی از پیش تعیین شده کھ بودجھای ماھوارهھای جملھ پخش برنامھ
نیمروز تحت عنوان (« . شودمخفیانھ توسط سازمان سیا، تأمین می

).١٣٨٠ بھمن ٥ ــ "سازمان سیا در بدر بھ دنبال جاسوس ایرانی"
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طلبان و گروھی سلطنتھای  و رسانھ"سیا"ھای متعاقب این تصمیم رادیو
 را از "سازمان سیا"تاج و تخت پادشاھی ایران بھ راه افتادند تا مدعی بی 

.دربدری بھ در آورند
نخستین کسی کھ افتخار ھمدستی با رژیم عراق را پس از انقالب شکوھمند 

. بود"یاد دکتر شاھپور بختیارزنده"بھمن داشت 
کنید، برگرفتھ از کتاب آقای دکتر اسنادی را کھ در زیر مطالعھ می

آمدھای تجاوز نظامی و پیھا تجاوز و دفاع، ریشھ"نگ طالع تحت عنوان ھوش
. است"عراق بھ ایران

حال . پوشیمما از تفسیر بر این اسناد کھ بھ حد کافی گویا ھستند، چشم می
این شما و این اسناد

قبل از اویسی، حکومت عراق با دکتر شاپور بختیار آخرین » 
 رژیم پیشین را "محلل"قیقت نقش نخست وزیر رژیم پیشین کھ در ح

. داشت، ارتباط برقرار کرده بودعھدهبھ 
این دیدارھا حتی . دکتر بختیار نیز چندین بار از بغداد دیدن کرد

خوزستان، ایالم و ھای ئی از استانھادر زمان اشغال بخش
وی نیز . کرمانشاھان از سوی نیروھای متجاوز عراق نیز ادامھ داشت

مبالغ قابل توجھی " برابر تعھداتی کھ بھ عھده گرفت، ھادر این مالقات
بھ مدت یک ساعت در روز را از ای پخش برنامھی  و اجازه"پول

بھ دنبال این توافق، رادیوی مزبور زیر نام . بغداد بھ دست آورد
. آغاز بھ کار کرد"رادیو صدای ایران"

ن از ھر دو رادیوی نامبرده یعنی رادیو ایران و رادیو صدای ایرا
پخش بھ ی ھیچ یک از این رادیوھا اجازه. شوندیک استودیو پخش می

را بر روی ھا بایست از پیش برنامھصورت زنده را ندارند، بلکھ می
امنیتی عراق و انجام حک و ھای نوار ضبط، تا پس از بازبینی مقام

.الزم، پخش شوندھای اصالح
ی حکومت ارتشبد اویسی برای راه اندازی رادیوئی کھ از سو

مدیر عامل پیشین (عراق در اختیارش گذارده شده بود، تورج فرازمند 
وی . رادیوی مزبور کردی را مأمور اداره) رادیو تلویزیون ملی ایران

عراقی پیشنھاد کرد کھ حاضر ھای ، بھ مقام١٣٥٩در اواخر سال 
پردازند، است با دریافت مبلغ کمتری از آن چھ بھ ارتشبد اویسی می

آنھا نیز این پیشنھاد را پذیرفتند و . امور رادیو را تصدی کندی اداره
در نتیجھ تورج فرازمند با دریافت مبلغی حدود پنجاه ھزار دالر در 

ی گویند انگیزهبھ این می( شد "خیانتی مناقصھ"این ی ماه، برنده
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دولت صدام ی بی قید و شرط تا ضرری متوجھھای دریافت کمک
).حسین نشود ــ توفان

حکومت ھای مکرر با مقامھای شاھپور بختیار طی مالقات
وی صدام حسین را .عراق، آنھا را تشویق بھ حملھ بھ ایران کرد

مطمئن ساخت کھ بھ محض آغاز عملیات نظامی، ایل بختیاری وارد 
بھ . عمل خواھد شد و از اصفھان تا اھواز را در اختیار خواھد گرفت

اتحاد با ایل بختیاری، سر بھ شورش ایران نیز در ھای عالوه دیگر ایل
«....برخواھند داشت

عراق نھ تنھا حاضر شد بھ طور رسمی ھای پرداختی نامبرده برای ادامھ
ئی از سرزمین ایران کھ مورد نظر حکومت عراق و دیگر ھااز بخش
عرب منطقھ بود، چشم پوشی کند ھای حکومت

ابوموسی ــ گانھ ــ تنب بزرگ، تنب کوچک و جزایر سھ....» 
متعلق بھ ایران نیست و نباید بر سر آنھا با ھمسایگان خود کشمکش 

 "السیاسھ"کویتی ی بختیار با روزنامھی از مصاحبھ(« ...داشتھ باشیم
، بلکھ در تمام مراحل جنگ )١٩٨٢ی مورخ بیست و سوم ژانویھ

داده و آنھا را در جھت می) قرار(اطالعات الزم را در اختیار عراق 
تر بھ سرزمین، منابع و اقتصاد ایران  زدن ھرچھ بیشضربھ

راھنمائی کرده است
نفتی ی تصمیم بگیرند کھ پایانھھا ــ ولی اگر عراقی: خبرنگار

 فرانسوی بمباران "سوپراتاندارد"ھواپیماھای ی خارک را وسیلھ
.کنند؟

 بازی و کشتن "دون کیشوت"بجای ھا ــ بھتر بود عراقی: بختیار
با قطع شاھرگ . کردندخارک حملھ میی یرانی، بھ پایانھھزار اھا ده

شد و ایران از درآمد نفتی ، زیر پای خمینی خالی میھانفتی ایرانی
پاری ماچ ــ چاپ ی بختیار با مجلھی ــ مصاحبھ« .... شدمحروم می

١٩٨٢، اکتبر ١٩٧٥فرانسھ ــ شماره 

، "یاد شاھپور بختیارزنده "آقای ی حال با تکیھ بھ ھمان منبع  بھ مصاحبھ
. توجھ کنید"مرد تاریخ ایراناین بزرگ"

ــ عراق بھ شما کمک کرده است یا نھ؟: ایران پست» 
.ــ بلھ عراق بھ من کمک کرده است: دکتر بختیار
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ــ روشن بفرمائید عراق چھ نوع کمک بھ شما کرده : ایران پست
.است و بھ چھ صورت؟

دھیم مان را نشان میانی بودنــ اینجا دیگر ایر: دکتر بختیار
مبارزه ھا ید، تو کھ با آلماناآیا شما بھ عنوان مثل از تیتو پرسیده). ؟(!

؟ شما وقتی ھیچی ندارید بگوئید، ایکردی از روسیھ پول گرفتھمی
این . رسید بھ این موضوعوقتی خودتان ھزار و یک عیب دارید، می

بھ ھا و یا ایرانیھا ھ خارجیئی کھابرای این کھ این پول. ھم دلیل دارد
دھد و در ند، جمع شده در یک جا کھ پانصد ایرانی را نان میامن داده

ــ « شودایران سالی پنجاه، شصت میلیون تومان خرج مبارزه می
 می ٢١، شنبھ ٢٣٠ی ایران پست ــ مجلھ ــ چاپ آمریکا ــ شماره(

)١٣٦٢، سی و یکم اردیبھشت ماه ١٩٨٣

 ــ ٤٦ی راه زندگی ــ چاپ آمریکا شمارهی حبھ با مجلھبختیار در مصا
ئی کھ از رژیم عراق گرفتھ است، ھا، پیرامون پول١٣٦٠ آبان ماه ١٥جمعھ 

:گویدمی

مبالغ قابل توجھی پیش از جنگ، از عراق وام گرفتھ شده است کھ بعد از » 
ب مسترد مناسی و بھره!) ؟(آخوندھا، با قدردانی ی بھ ثمر رسیدن مبارزه علیھ

«. خواھیم کرد

دریوزگی نزد بیگانگان در میان اپوزیسیون ایران سنت دیرینھ ی مسئلھ
آقای دکتر منوچھر گنجی یکی از وزرای دربار پھلوی و از رؤسای . دارد

گیرد، نھ تنھا  پول می"سیا" از این کھ از سازمان "حزب فراگیر رستاخیز"
وی در سخنان مندرج در . ز می نمایداحساس شرمی ندارد، بلکھ بھ آن افتخار نی

 در رابطھ با اخاذی از ١٣٧٤، شھریور ١٠نیمروز مورخ جمعھ ی نشریھ
:بیگانگان اظھار داشت

گویند چھ بخواھید و چھ نخواھید شما را این کھ می) نیمروز(» 
کنند، اگر موضوع گرفتن کمک از کشوری برای  وصل می"سیا"بھ 

 است کھ باید گفت خوب از ھمان منبع فعالیت در جھت آزادی ایرانی
یاد گرای دیگر ما از جملھ زندهبسیاری از ھموطنان آزادیخواه و ملی

یاد ارتشبد اویسی، دریادار مدنی، شاھزاده رضا شاھپور بختیار، زنده
ند و درست در راه نجات و آزادی اپھلوی نیز در گذشتھ کمک گرفتھ

یزدی، ی  خمینی و دارو دستھند، مگراایران نیز آن را بھ کار برده
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قبل از انقالب با ارث پدریشان بود .... ایھا زاده، تودهچمران، قطب
و . سی.بی.رادیو بغداد و بیھای کردند و از فرستندهکھ مبارزه می

کردند؟باکو و لیبی و غیره برنامھ پخش می
مگر لیبی، الجزایر، سازمان آزادیبخش فلسطین، عراق ، 

ا و آلمان شرقی نبودند کھ بھ آنھا کمک شوروی، چین، کوب
اگر کمک گرفتن از کشورھای غربی بد است، پس .... کردندمی

«. است....چگونھ است کھ برای آنھا خوب بوده

وی در جای دیگر برای این کھ پای بقیھ را نیز برای کم کردن ننگی کھ بھ 
:کنددامنش چسبیده، بھ میان آورد، اضافھ می

ًعاصر مبارزات آزادیخواھی، تقریبا◌ ھمھدر تاریخ م»  ی ً
مبارز خارج از کشور با بسیج حمایت و کمک کشورھای ھای گروه

این واقعیت در مورد . خارجی توانستند در مبارزات خود موفق شوند
. کندنیز صدق میھا و فلسطینی) پادشاه کامبوج ــ توفان(سیھانوک 

صرف واقعی گرفتن کمک بدون قید و شرط در صورتی کھ بھ م
مبارزه برسد، ھیچ عیبی ندارد، عامل و آلت دست خارجی شدن، عیب 

ھای ما طی ده سال اخیر برای مبارزه، از حمایت و کمک. است
گوناگون چند کشور دموکراتیک غربی و دو کشور بزرگ خاورمیانھ 

یم و در تمامی این مدت ھیچگاه دست کمک بھ سوی ابرخوردار بوده
یم کاری کھ ادراز نکرده) یعنی عراق( ایران کشور متجاوز بھ خاک

ًظاھرا◌ از (زنده یاد شاپور بختیار و زنده یاد ارتشبد اویسی کردند  ً

در تمام طول این )...شوند ــ توفانجانب آقای گنجی بھ خیانت متھم می
«.یمامدت ھیچگاه آلت دست خارجی نشده

 برای "یراننھضت مقاومت ملی ا"لمللی احسن ماسالی مسئول امور بین
 با ١٩٩٥ بود کھ در ماه مارس سال "قید و شرطبی"ھای دریافت ھمین کمک

و با یکی از مشاوران ) بخش ایران(آمریکا ی مسئول وزارت امور خارجھ
غیر رسمی سازمان ی ؟ کھ ھمان شعبھ!"ملی برای استقرار دموکراسیکوشش"
.باشد، تماس برقرار کرد می"سیا"

ر ھمکاری با دولت لیبی و صدام حسین دارد، با الھام ایشان کھ ید طوالئی د
 "خلیج" را بھ "خلیج فارس" بود کھ نام "قید و شرطبی"ھای از ھمین کمک

 خوزستان را بخشی از خاک عراق "ملی ایرانی جبھھ"تبدیل کرد و در رأس 
 را کھ برای "االحواز) آزادیبخش ــ توفان(التحریر ی جبھھ"..... دانستھ و 
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کند بھ رسمیت شناخت و با آنھا  از ایران مبارزه می"خوزستان اشغالی"جدائی 
برای شناخت (طلبان آذربایجان معروف بھ ھفت برادران ھمکاری کرد و جدائی

کنفرانس ملی و "توفان بھ نام ی گرد سیاسی خوب است بھ نشریھاین دوره
)  مراجعھ کنید"ماھیت مؤسس آن

حدت نظر دارند و آن این است کھ گویا عمال بیگانھ در یک امر، وی ھمھ
 بوده "در راه رضای خدا" و "شیلھ پیلھ"کنند بی ائی کھ آنھا دریافت میھکمک

 است و اگر آنھاخدائی نکرده روزی پی ببرند کھ "قید و شرطبی"و 
شوم و نیات ناپاک ھای ، ممالک ارتجاعی با انگیزهھا، صھیونیستھاامپریالیست
را مسترد خواھند ھا ًند، فورا اصل و فرع کمکا کردهرا بھ آنھاھا این کمک

.داشت
ما آنھا را از زمانی کھ بر سریر . ًطلبان کامال روشن استوضعیت سلطنت

قدرت نشستھ بودند و نوکری امپریالیسم آمریکا را پذیرفتھ بودند، بھ خوبی 
ایران این است کھ سوگندھای آنھا کھ گویا در فکر آزادی و استقالل . شناسیممی

آنھا زمانی . کنند، برای ما پشیزی ارزش نداردبوده و بھ جیب مبارک فکر نمی
کھ بر سر کار بودند و قدرت داشتند، قدمی در راه استقالل و آزادی و 
دموکراسی و احترام بھ حقوق بشر در ایران بر نداشتند و حال کھ فقط دست 

اقل پایگاه مردمی ھستند باید ند و فاقد حدادراز کردهھا گدائی بھ سوی امپریالیست
کند، اگر صدھا بار را کسی باور نمیھا این دروع. بھ رستگاری رسیده باشند

تاج و تخت پادشاھی ایران کھ ثروت مردم ایران را مدعی بی. نیز تکرار شود
دزدیده و بھ خارج فرار کرده و با عیاشی و ولخرجی بھ ریش مردم ایران 

 نیز بھ اعتراف آقای منوچھر گنجی، پول "سیا " خندد، کسی کھ از سازمانمی
ھای ، مأمورین شکنجھ، رؤسای دادگاهھاساواکیی گیرد، کسی کھ ھمھمی

خواھد مخفی نظامی و عمال استبداد کھن را بھ دور و بر خود جلب کرده و می
بھ ایران برگردد، بھ یک باره عابد و ھا و صھیونیستھا با یاری امپریالیست

شود بھ این گماشتگان بیگانھ اعتماد کرد؟ آیا می. نا شده استزاھد و مسلما
اگر آنھا صدھا بار نیز اعالم کنند کھ کمک . گرگ مرگ استی توبھ! ھرگز

برای کسب استقالل ملی و آزادی بھ " و "مبارزه باشدی اگر برای ادامھ"اجنبی 
ای ذره مجاز است، از نقش جاسوسی و وابستگی آنھا بھ امپریالیسم "کار رود

شناسید کدام وابستھ بھ امپریالیسم و یا صھیونیستی را می. نیز کاستھ نخواھد شد
ما "کھ با این قبیل فساد ناچسب خود را تبرئھ نکند؟ آیا این کافیست کھ گفتھ شود 

قید و شرط دریافت کرده و آن را منوط بھ حفظ استقالل خود بیھای فقط کمک
.ل شود؟حالھا  تا ماھیت این کمک"دانیممی

خواھند بھ مردم چنین جلوه دھند کھ گویا و افراد در حقیقت میھا این گروه
ُدھند دمشان گذارند و اجازه نمیکاله میھا صھیونیست وھا بر سر امپریالیست
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عریض و ھای کدام امپریالیست و صھیونیستی را با آن دستگاه. الی تلھ بیفتد
 سر آنھا "سیاسیھای ژیگولو"، سھ شناسید کھ دوطویل تحقیقاتی و جاسوسی می

شوخی ھا ؟ این واژه.را کاله بگذرانند و آنھا را سرکیسھ نمایند و نم پس ندھند
ئی کھ بود و نبود و ھستی سیاسیشان بھ این ھاجریان. تر نیستبیشای مسخره

ند اعادت کردهھا  وابستھ است، و بھ آنھا در طی سال"قید و شرطبیھای کمک"
سازند، ھرگز قادر نخواھند بود ش را بر اساس آن استوار میو امپراتوری خوی

ناچیزی کھ در میان ھای جریان.  را بدرند"احسان امپریالیستی"این بندھای 
توانند اصل را بر تکیھ بر نیروی مردم خود پایگاھی ندارند و لذا نمیھای توده

 حقوق ئی برای اخاذی از بیگانگان و تأمینھاخویش بگذارند، فقط بھ دکان
ھر عنصر جاسوس سرسپرده و . شوند تبدیل می"مبارزان"بازنشستگی برای 

پست فطرتی قادر است با این شبھ استدالالت مسخره بھ جاسوس یک کشور 
، "قید و شرطبی"ی تواند از اسلحھبیگانھ بدل شود زیرا ھمواره می

وید خویش سود بجی برای تبرئھ"حفظ استقالل"، "عدم وابستگی"، "بالعوض"
. و از جیب بغل خود آن را درآورد، بر سر دست بگیرد و بھ رخ ھمگان بکشد

توانند در نزد بیگانگان جریاناتی کھ نزد مردم کشور خود فاقد اعتبارند، نمی
ًعمال بھ شعب بومی جاسوسی و ھا این جریان. اعتبار و ارزشی داشتھ باشند

حریف و بزرگ فن کارکشتھ، با تجربھ و ھمھھای سرسپردگی سازمان
، "انتلیجنس سرویس"،"٦. ام آی"، "٥. آی. ام"، "سیا"جاسوسی نظیر 

.بدل شوند.....  و "استخبارات"، ".د. ن. ب"، "میت"، "موساد"
شود، منبع درآمد خود و مقدار این کھ خودشان شرمشان میھا این جریان

ت را کتمان کھ از مردم کشورشان این واقعیاھا را بیان کنند، این جریانھا کمک
جاسوسی ھای عمر سیاسیشان در دست ھمان جریانی ًکنند، عمال شیشھمی

 بھ "قید و شرطبی"ھای است کھ ھر وقت اراده کردند، بتوانند از آن کمک
.عنوان شانتاژ سیاسی برای پیشبرد مقاصدشان استفاده کنند

 و ًجاسوسی کھ اتفاقا خیلی ھم کارشان حساب و کتاب داردھای این سازمان
این ھای ، فعالیتھاگیریکنند، نشریات سیاسی، موضعاقتصادی کار می

.خواھندرا تحت نظر داشتھ و از آنھا گزارش کار میھا گروه
اگر کتبی نباشد، باید طوری علنی باشد کھ توی چشم زند و ھا این گزارش

. بھ مصرف خوبی رسیده استھا دال بر قدرت بوده و نشان دھد کھ این کمک
علنی با مھمانانی بھ ده برابر تعداد واقعی اعضاء برای ھای ی کنگرهبرگذار

.نفوذی از این نمونھ شگردھای موقتی استی نمایش قدرت عددی و زمینھ
 نظری افکنید تا ببینید کھ "حزب کمونیست کارگری ایران"بھ اساس تحول 

مرکزی خود از برگزاری علنی ی پندار و گفتار و کردار آنھا در ھستھ
حزبی، عضوگیری علنی در مجامع رسمی، چاپ تصاویر و اسامی ھای رهکنگ
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اعضاء حزبی و گام گذاردن در جھت یک حزب علنی و رسمی و قانونی 
بورژوائی گرفتھ تا طرد لنینیسم و یورش بھ لنین و استالین، طرد موازین 

سم سازمانی لنینی و استقرار لیبرالیسم سازمانی، حمایت از امپریالیسم و صھیونی
سیاسی و درغلتیدن بھ ی و تمرکز مبارزه بر روی مذھب اسالم، نفی مبارزه

سال استقرار مقوالت اقتصادی و دترمینیسم اقتصادی، نفی سیی معجزه
دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی، موکول کردن پیروزی سوسیالیسم بھ روز 

ن زدن کند با رنگ و روغقیامت کھ یکشبھ چون مھدی موعود نزول اجالل می
چیز دیگری نیست جز ....  تروتسکی و "انقالب پیگیر"بھ تئوری ارتجاعی 

البتھ .  پذیرفتھ شده و مورد تحمل صھیونیسم و امپریالیسم"ھایقید و شرط"ھمان 
نیزتمایلی ندارند کھ این جریانات یکشبھ قبل از پایان مأموریتشان ھا صھیونیست

آنھا را ی دوستانھھای پرخاشای روئی پاره، این است کھ با گشاده"ضرربی"
.آتی پذیرا ھستندھای بھ امید نقشھ

)٢(
]٣٨بھ نقل از توفان [

کردستان و اسرائیل

کردستان عراق ھمواره میدان تاخت و تاز ارتجاع منطقھ از 
و ساواک ایران بوده ھا گرفتھ تا صھیونیستھا ، امپریالیستھارویزیونیست

و . ب. گ. یان، فریدون کشاورز و عمال کاآور و ژنرال پناھمراد رزم. است
دادند امپریالیسم روس، تیمور بختیار، عباس شھریاری در این منطقھ جوالن می

فعالیت اسرائیل ھای یکی از عرصھ. و بھ سربازگیری و جاسوسی مشغول بودند
. باشداز ایام قدیم در سرزمین کردستان عراق بوده است و ھنوز نیز می

 حمایت از کردھای ناسیونال شوونیست عراقی و تبلیغ اسرائیل از طریق
ی عادالنھی استفاده از خواستھضد عرب، ھمواره سعی داشت با سوءی روحیھ

بورژوازی ی نظرانھخلق کرد و با تکیھ بر ناسیونالیسم کور کھ فقط منافع تنگ
ی منطقھ را علیھھای مشترک خلقی کردستان را و نھ منافع واالتر مبارزه

داد، از وضعیت کردستان سوء استفاده لیسم و ارتجاع در مد نظر قرار میامپریا
کند و از جنبش کردستان بھ رھبری مالمصطفی بارزانی برای اعمال فشار بھ 

عراق صرفنظر از این کھ چگونھ حکومتی بودند و چھ ماھیتی ھای حکومت
این .  دھدنفوذ خود را در این منطقھ افزایشی داشتند، استفاده نموده، زمینھ

سیاست کوتاه مدت مانع از آن شد در زمانی کھ سرھنگ عبدالسالم عارف با 
و ھا کودتا بر ضد ژنرال عبدالکریم قاسم بر سر کار آمد و بھ کشتار کمونیست
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عراقی اقدام کرد، جنبش کردستان عراق بھ رھبری مالمصطفی ھای دموکرات
ارف بھ امید امتیازات حکومت عی خویش علیھی مسلحانھی بارزانی بھ مبارزه

باز ھا و دموکراتھا موقت ادامھ دھد تا دست رژیم کودتا برای کشتار کمونیست
.باشد

دولت عراق در پاریس آشکار ساخت کھ ی  نماینده١٩٧٠در سال 
اسرائیل بھ ی راھزنانھی  بھ مناسبت حملھ١٩٦٨مالمصطفی بارزانی در ژوئن 

.لت تبریک گفتھ استعربی و پیروزی موقت وی بھ آن دوى کشورھا
وی بسیاری از مبارزان کردستان ایران را بھ رژیم شاه تحویل داد کھ بھ 

زیرا وی مدت زمانی نیز با رژیم پھلوی ھمدستی . دست ساواک بھ قتل رسیدند
تسلیحاتی، مالی و ھای حضور کارشناسان اسرائیلی در منطقھ و کمک.کردمی

از منافع استراتژی صھیونیسم اسرائیل تعلیماتی آنھا بھ کردھای کردستان عراق 
گرفت و ھمواره بھ عنوان خطری بالقوه در منطقھ بوده گیرد و میسرچشمھ می

و تا اسرائیل بھ پاست برای منطقھ، چھ آذربایجان ایران و چھ کردستان خواھد 
.بود

 تا ١٦ساعت ی  در برنامھ١٩٩٩-٠٢ -٢٢رادیو اسرائیل در تاریخ
 ١٩٦٥دو بار اعالم کرد کھ کارشناسان اسرائیلی از سال خود ی  روزانھ١٧،٣٠

دالر کمک اسلحھ بھ مالمصطفی بارزانی ھا  از طریق ایران میلیون١٩٧٥تا 
این کارشناسان اسرائیلی در تمام این مدت در کردستان عراق حضور . ندارسانده

.نداداشتھ و مشاور شخص مالمصطفی بارزانی بوده
فھمید کھ مبارزه برای حق ایلی خویش نمیمالمصطفی بارزانی با درک 

ھای دشمنان خلقی تواند بدون مبارزه علیھتعیینی سرنوشت خلق کرد نمیخود
منطقھ یعنی امپریالیسم و ارتجاع منطقھ و از جملھ شاه سابق ایران و صھیونیسم 

برای کردھای عراق مھم نبود کھ اعراب قربانی . اسرائیل صورت پذیرد
سم در منطقھ گردند، زیرا ناسیونالیسم کور مانع از آن بود صھیونیھای سیاست

برای . منطقھ را در نظر گیرندھای ِکھ منافع استراتژی، مشترک دراز مدت خلق
آورند، بھ دست آنھا مھم بود کھ اعراب، کھ آنھا را دشمنان خود بھ حساب می

مالمصطفی از شکست اعراب در جنگ با . سرکوب شوندھا صھیونیست
ھمین رھبر کرد با شاه ایران یعنی . کردیل ھمواره اظھار شادمانی میاسرائ

اعراب ھمدست شد و سرانجام نیز قربانی ھمین دید ی ایران علیھھای دشمن خلق
خلق کرد ی ًشوونیستی خود گردید و طبیعتا بھ مبارزهنظرانھ و ناسیونالکوتھ

ھنوز علیرغم این متأسفانھ این سیاست . در منطقھ صدمات فراوانی وارد کرد
سیاست کردھای . ھمھ تجارب خونین خلق کرد در میان اکراد ھوادارانی دارد

آمریکا و انگلیس برای تسھیل ھای عراق در ھمدستی با ترکیھ و امپریالیست
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ھمین درک نادرست است کھ برای خلق ی تسلط امپریالیسم بر خاک عراق ادامھ
. سبت بھ آنھا بسیار بدبین خواھد کردمنطقھ را نھای آمیز بوده و خلقکرد فاجعھ

تعیینی سرنوشت خلق کشوری کھ خود، حق خودی اسرائیل بھ مثابھ
ًتواند ماھیتا ًگذارد، طبیعتا نمیفلسطین را با اقدامات جنایتکارانھ بھ زیرپا می

اسرائیلی .از جملھ خلق کرد باشدھا ھوادار این حق دموکراتیک برای سایر خلق
لنھرین از فرات و دجلھ تا اتورات مدعی مالکیت بینی نھکھ بر اساس افسا

ھمین سیاست است . مدیترانھ است، ھرگز با یک کردستان مستقل موافق نیست
ی مشترک علیھی ھمبستگی ملل برای مبارزهی کھ بھ جای تقویت روحیھ

ِدشمنان مشترک خود، بھ عامل تفرقھ، بدبینی و شکست مداوم برای کردھا در 
ده است و موجی از سوءظن نسبت بھ ناسیونال شوونیست آنھا در منطقھ بدل ش

اگر آن روز نسبت بھ این سیاست . کندمیان مردم منطقھ ایجاد کرده و می
شد، امروز میدانی برای مانور رھبران سوسیال بینانھ میبرخورد واقع

ًاز آنھا مسلما بھ صھیونیسم اسرائیل، ای ِآذری کھ سر پارهھای شوونیست

ترکیسم ترکیھ و آذربایجان سابق شوروی وصل یالیسم آمریکا و ارتجاع پانامپر
جرأت آن را نداشتند تا ھا شوونیستماند و این ناسیونالاست، باقی نمی

مشترک ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی در منطقھ را با تبلیغ ی مبارزه
منطقھ ای ھتر خلقضد ایرانی جایگزین کنند و منافع عمومیی کینھی گستاخانھ

.شوونیستی خود نمایندناسیونالی نظرانھرا قربانی منافع کوتاه
مالمصطفی ھرگز این ھمکاری با دولت صھیونیستی اسرائیل را کتمان 
نکرد و از این کھ این سیاست ناسیونالیستی متأسفانھ منجر بھ پذیرش قربانیان 

ز نتایج منفی، ُفراوانی از جانب مبارزان خلق کرد شد و تا بھ امروز نیز ج
رھبری این ی ماندهعقبی دیگری نداشتھ است، نتوانست در این روحیھی ثمره

.جنبش کردستان مؤثر افتد
ھم اکنون ادامھ دھندگان راه مال مصطفی یا در کنار دولت فاشیستی 
جمھوری اسالمی قرار گرفتھ و یا چشم امیدشان بھ مراحم امپریالیست آمریکا 

اروپائی و آمریکائی بر سر مردم عراق و ای ھوقتی امپریالیست. است
ریختند و منطقھ را برای رادیوآکتیو میی رقیق شدهھای یوگسالوی گلولھ

توانند در شمال میلیاردھا سال برای زندگی آلوده ساختند، خوشحال بودند کھ می
ی کردستانی کھ فقط نتیجھ.  بھ پا کنند"آزاد کردستان"ی کشور عراق منطقھ

تواند ًم امپریالیسم جھانی و صھیونیسم اسرائیل است، مطمئنا نمیحمایت مستقی
امپریالیسم و صھیونیسم ھیچگاه دلشان برای آزادی خلقی نسوختھ . آزاد باشد

منطقھ ھای  کھ فاقد حمایت خلق"آزاد"این کردستان . است و نخواھد سوخت
ی کنند، ئی کھ باید بھ ھر تقدیر در کنار ھم برای ھمیشھ ھمزیستھااست، خلق

این خطای استراتژیک و دیدن درخت و . تواند مدت مدیدی بر سر پا بماندنمی
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ندیدن جنگل در میان کردھای منطقھ، حتی در میان کردھای ایران خریداران 
 مردم "آزادی"خیاالنھ از امروز دیگر مبارزان کرد کھ خوش. چندی دارد

آن دیار ھای سالوی و خلقیوگی زند و از نابودی بالکان و تجزیھکوزوو دم می
فریاد شادی سر داده بودند کھ گویا خلق دیگری نیز حق تعیین سرنوشت خویش 

ى ند، بھ چھ دلیل حال کھ نتیجھارا بھ کمک ناتو و آمریکا بھ دست آورده
 "جا تر است و بچھ نیست"روشن شده است و بھ مصداق ھا امپریالیستی دسیسھ

بینی نده است و این امر بر ھر داور واقع نما"کشور مستقل کوزوو"جائی برای 
ند و حاضر نیستند بھ اروشن است، در مورد سیاست اشتباه خود سکوت کرده

.این اشتباھات پی ببرندای ارزیابی ریشھ
اسرائیل تنھا "این خطر آلوده شدن بھ ویروس صھیونیسم کھ با تئوری 

 خویش را بر ؛ آغشتھ است تأثیرات زیانبار"کشور دموکراتیک منطقھ است
حق خود تعیینی سرنوشت، یک حق . اپوزیسیون ایران نیز گذاشتھ است

دموکراتیک است کھ باید در چارچوب عمومی ی ًبورژوائی و ماھیتا یک مبارزه
دشمنان دموکراسی از جملھ آمریکا و ی ھمھی دموکراتیک علیھی مبارزه

 گروی ھمدستی و پیروزی خلق کرد نھ در. اسرائیل و ارتجاع منطقھ تحقق یابد
منطقھ بلکھ در گروی ھمکاری و تقویت ھای ھمیاری با دشمنان سایر خلق

ًھمبستگی و یاری متقابل با مردم منطقھ است تا مشترکا دشمن مشترک ی روحیھ

. تنھا این سیاست استراتژیک است کھ بخت پیروزی دارد. را بھ زانو درآورند
سیاسی بھ فاجعھ منجر ی رزهمخدوش کردن مرز دوست و دشمن ھمواره در مبا

.گرددمی
: نشان داد کھ لنین"اصول لنینیسم"خود ی رفیق استالین در اثر برجستھ

واژگون کردن ی ملی و مستعمراتی را با مسئلھی مسئلھ» 
ملی و مستعمراتی را جزئی ی مسئلھ. امپریالیسم مرتبط ساخت

 «.عمومی انقالب جھانی پرولتاریائی اعالم نمودی از مسئلھ

:وی اضافھ کرد

ملی از صورت خصوصی و داخلی ی با پیدایش لنینیسم، مسئلھ» 
ای لمللی، بھ صورت مسئلھاھمگانی و بینای بھ صورت مسئلھھا دولت

ستمکش کشورھای وابستھ و ھای جھانی مربوط بھ رھائی خلق
« . مستعمره از یوغ امپریالیسم در آمد
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دون توجھ با عامل اسارت ملی در ملی را بی توان مسئلھاین است کھ نمی
ی ھر مسئلھ. جھانی کھ امپریالیسم باشد بھ طور اساسی حل نمودی عرصھ
ملی باید سمت و سوی ضد امپریالیستی داشتھ باشد و جزئی از رھائی ی جداگانھ

.ملل جھان بھ حساب آیدی ھمھ
این است کھ نفی امپریالیسم، نفی استقالل و نفی حق خود تعیینی سرنوشت 

ھای اسرائیل و دشمنان خلقھای ًمسلما ھمکاری با صھیونیست. ستھاملت
.منطقھ، چھ شاه و چھ خمینی در خدمت آزادی خلق کرد نیست

حزب کمونیست کارگری ایران و صھیونیسم اسرائیل 

حزب کمونیست "مادی موجود است کھ ی برشمردهھای در این زمینھ
ی آزاد شدهی منطقھ" است، در  کھ نھ کارگری و نھ ایرانی"کارگری ایران

یابد و بھای آن را نیز با اتخاذ مواضع  امکان بقاء می"عراق توسط آمریکا
.مورد پسند باید پرداخت کند

گوناگونی کھ ھای خود، آنھا را، علیرغم نامی این حزب کھ ما در طی مقالھ
 نخستین نامیم، برایند، بھ ھمین نام میاشان بھ خود دادهدر اثر تحوالت درونی

ملی و حزب ی مسئلھ"ی بار در مذاکرات درونی خود کھ ما آن را در نوشتھ
ندای وحدت ــ ی نخستین بار در نشریھ( برای دومین بار "کمونیست کارگری

ششم سال اول چاپ کردیم بھ ی ، دوره١٣٧٩ آذر ٨ی شمارهی در نشریھ) توفان
جدائی و این کھ ی ھصراحت از جدائی از ایران سخن گفتھ و برای تقویت روحی

ًتواند روی پای خودش مستقال بایستد، بھ نشان دھد در شرایط منطقھ می

:نویسدکند و میکویت و اسرائیل اشاره میھای نمونھ

توانیم سربازگیری بکنیم، عضو سازمان ملل ما بھ راحتی می» 
بشویم، اسلحھ بخریم، مالیات بگیره، اسلحھ تأمین کند، وام بگیرد، 

بھ منابع طبیعی دست پیدا کند و استخراج کند و .... گذاری کندھسرمای
شود، مگر اسرائیل چقدر جمعیت دارد؟ مگر کویت بفروشد، چرا نمی

شود بھ سادگی حملھ کرد و کویت را چقدر جمعیت دارد؟ مگر می
«؟  !گرفت

عراق بھ کویت و تسخیر آن و حمایت ی دیدیم کھ شد و ما در اینجا بھ حملھ(
کنیم، زیرا از از کویت اشاره نمیھا پریالیسم آمریکا و سایر امپریالیستام

توفان ی گذشتھی توانند بھ مقالھخوانندگان می. افتیممبحث اصلی بھ دور می
در ھر ). نظر افکنندھا ما در آن مقالھھای مراجعھ کنند و بھ صحت و پیشگوئی
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نی بود کھ کردھای درخشای اسرائیل، نمونھی صورت برای این تشکل، نمونھ
 باید از آن آموزش پیدا کرده "حزب کمونیست کارگری ایران"ایران بھ رھبری 

این حزب ی از ھمین جا نقش خرابکارانھ. و از حمایت جھانی برخوردار شوند
حزب کمونیست کارگری "این حسن نیت . در جنبش کردستان ایران شروع شد

رشناسان اسرائیلی کھ در منطقھ لول ً نسبت بھ اسرائیل طبیعتا از دید کا"ایران
حمایت مادی و معنوی از یک جریان انحرافی ھرگز . زنند، پنھان نماندمی

کمک مالی و اسلحھ . مشروط بھ تشکیل یک دولت مستقل وابستھ نبوده و نیست
ای این است کھ پاره. توان از طریق دیگر نیز بھ دست آوردو نظایر آنھا را می

 برای اسرائیل حساب جداگانھ باز کرده و آنھا را متحد از اپوزیسیون ایران
بر اساس این تبلیغات و مغزشوئی، روشن . زنندنیروھای انقالبی ایران جا می

ایران نباشد، ھمدستی با آن نیز ناپسند بھ ھای است کھ وقتی اسرائیل دشمن خلق
.آیدحساب نمی

منشعب از این این سوءظن کھ ھمراه با شایعاتی کھ ھر عنصر و جریان 
کند، با اسرائیل و اخذ کمک مالی از آنھا یاد میی تشکل، از ھمکاری این عده

تا نباشد "آورد لمثل فارسی را بھ یاد میاگردد و این ضرببھ شدت تقویت می
منشعب با یک تشر ی  جالب این است کھ این عده"چیزکی، مردم نگویند چیزھا

و از درز مسائل بھ خارج پس از  بھ شدت جا زده "حزب کمونیست کارگری"
. گیرندیابد، جلو میلطرفین فیصلھ میااین کھ مسائل مالی، بھ صورت مرضی

این تشکل بھ بیماری واحدی ھای بخشی آن است کھ ھمھی این خود نشانھ
برند و دچارند و از تھدید بر مال کردن اسرار، برای کسب سود حداکثر بھره می

 بوده است، سر و تھ قضیھ را بھ یاری یکدیگر چون دست خودشان نیز در کار
.آورندھم می

رسد از درون این با نام مستعار امین صادقی کھ بھ نظر میای نویسنده
حزب کمونیست کارگری بعد از "بھ نام ای حزب با خبر است، در طی مقالھ

ی کند کھ ھستھاشاره میای ، بھ نکتھ٢٠٠٢ مارس ٢١ مورخ "منصور حکمت
 و "ترین مارکسیست عصربزرگ"وی در مورد . رون خود دارددرستی در د

: آوردتبلیغاتی وی در برخورد بھ اسالم و حمایت از سکوالریسم، میی شیوه

منافع اسرائیل را سکوالریسم بنامد ی ضد اسالم بودن از زاویھ» 
« و شرعیت بخشد 

تر الم مترقیاست و در مقابل اسای جدا بافتھی ًولی آیا واقعا یھودیت تافتھ
:این واقعیت غیر قابل انکاری است کھ! است؟
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قید و شرط از خداوند و سنگ زیر بنای تورات اطاعت بی» 
اجرای دقیق قوانین و مقررات او است کھ در صورت تخلف از آن، یا 
ًقصور در آن مطلقا بخشش و گذشتی در کار نیست و فقط کیفر، آن ھم 

 "تولدی دیگر"(« . توزانھ در کار استبھ صورتی انتقامجویانھ و کینھ
) ٢٦٦. لدین شفا ــ صااثر شجاع

از ھا اھمیت این امر در آن است کھ اگر بدانیم، قوانین قصاص را مسلمان
ند، اوام گرفتھھا ند، ختنھ کردن مردھا را از یھودیابھ عاریت گرفتھھا یھودی

 و مرد را و ند، جدا کردن زناگرفتھھا نخوردن  گوشت خوک را از یھودی
ند، ریش اوام گرفتھھا روسری سر آنھا کردن را، سنگسار زنان را از یھودی

ند و بسیاری مسائل ارتجاعی دیگر را اگذاشتن مردھا را از یھودیان قرض کرده
ند، آنوقت دشمنی یھودی و مسلمان کھ پسر عموی ااز یھودیان بھ عاریت گرفتھ

. کند داده شود مسخره جلوه میًھم ھستند، اگر صرفا از نظر مذھبی توضیح
خوب است یک بار این کارشناسان روابط دوستانھ با صھیونیسم، روزھای شنبھ 

، مخالفت آنھا را با ھاسری بھ کنائس یھودیان بزنند تا روسری سر کردن زن
وری مدرن و جدا کردن جای زنان از مردان و جلو نشاندن مردان را در آفن

ضدمذھبی خود را کھ ی ھده کنند تا ماھیت مبارزهروزھای نیایش از نزدیک مشا
ضد اسالمی از دیدگاه دولت یھودی اسرائیل خالصھ شده است، ى بھ مبارزه

اسالم . ًاز این جھت اساسا فرقی میان اسالم و یھودیت نیست. بھتر درک کنند
ضد مذھبی را بھ مبارزه ی این است کھ مبارزه. عکس برگردان یھودیت است

خالصھ کردن، ریختن آب بھ آسیاب صھیونیسم و حمایت از تلمود اسالم ی علیھ
و این کاری است کھ این حزب غیر ایرانی و غیر کارگری انجام . آنھا است

ΪϫΩ��ϪϴϠϋ�ΎϬϧ�ΕΎϐϴϠΒΗ�̵Ύ̡ήγ�̵ΏΰΣ�̵ΩϮϬ̰می ϴϟ�̶Ϯ̳ �ϮΗ�ˬΖγ�α ΎϤΣ�ϭ�Ϳ
جو و آدمکش و در رأس دولت اسرائیل است، کھ بنیادگرا، متجاوز، سلطھ

 و "دموکرات"، "متمدن"دولت آنھا . جمھوری مذھبی ارتجاعی برپا نداشتھ است
ًاگر اسالم ماھیتا قادر نیست حکومت دموکراتیک برقرار سازد، .  است"مدرن"

پس . بھره استیھودیت کھ سرمنشاء آن است بھ طریق اولی از این خاصیت بی
سم را بھ این شیوه در تازد و اسرائیل صھیونیآن کس کھ بھ اسالم بنیادگرا می

ًگیرد، ماھیتا نھ مخالف اسالم بنیادگرا است و نھ مخالف صھیونیسم پناه می

آنوقت باید پرسید کدام منافع است کھ یک جریان سیاسی را بھ . اسرائیل است
بر این است کھ ھا سیاست صھیونیست. دارداتخاذ چنین مواضعی وا می

د و بھ سرنوشت اسامھ بن الدن بدل بوھا خود اسرائیلیی کھ ساختھ ("حماس"
ھا  آماج حملھ قرار گیرند تا جنایات صھیونیست"جھاد اسالمی"و ) شد ــ توفان
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 این نقش را بھ خوبی "حزب کمونیست کارگری ایران". لشعاع قرار گیرنداتحت
.کندایفاء می

ًتوان صرفا بر اساس خطای روشن است کھ این سیاست سودجویانھ را نمی

 ارگان حزب "توفان"کھ ای مبارزهھا تازه آنھم پس از سال. وضیح دادمعرفتی ت
.ارتجاعی انجام داده استی کار ایران با این اندیشھ

ϢδΑ�ί �ϦΟ�ΪϨϧΎϣ�ϕϮϓ�ΏΰΣ�Ϧϳ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ΐ ϟΎΟϪϤϠ̯�ί �ˬͿ�̵�ϢδϴϧϮϴϬλ
ھرجا الزم افتد بھ صورت . رودترسد و از استعمال آن تا بتواند طفره میمی

.کند بسنده می"دولت اسرائیل"تی بھ عبارت ژورنالیس
یک این حزب کھ ی درجھھای در ھمین مقالھ در مورد یکی دیگر از کادر

، "خورشید تابان"، "ترین مارکسیست عصر حاضربزرگ"باید جای 
 را اشغال کند بھ نام کورش "لنین عصر ما"، "ترین سیاستمدار دو قرنبزرگ"

:آوردمدرسی می

 نیز انسانی سیاسی، با سواد و با خط است کورش مدرسی» 
سیاوش مدرسی، اعظم، ثریا، آذر مدرسی، صالح (ش ااعضای خانواده

سرداری، حسین سرداری، محمود سرداری، بھروز مدرسی، بھنام 
 "کار بدست"در این حزب فعال و ....) مدرسی، عالیجناب ابوی و 

 و استحکام نقش بزرگی در برقراری) تیمسار مدرسی(پدرش . ھستند
حسین . روابط این حزب  با سلطنت طلبان و اسرائیل داشتھ و دارد

. سرداری فعال حزب و یکی از مسئولین اطالعات شھر مریوان است
!. پرشورند"جوانانی"بھروز و بھنام 

«. خودشان را دارندی "پوشھ" و "دفتر"سایرین نیز 

ُبا عمال خود این حزب ھای حال این اظھارات را با نشست و برخاست
ضد انقالب مغلوب و عوامل  سرکوب نظام گذشتھ و ھمدستان ی فروختھ

ی ُسازمان جاسوسی سیا قیاس کنید تا بھ کنھ این سیاست ارتجاعی کھ بھ بھانھ
است تا سلطنت طلبان عامل ای  در تالش خائنانھ"بی قید و شرطھای آزادی"

شست و برخاست با دشمنان آمریکا و اسرائیل را در ایران مجلسی کند و زشتی ن
توان درک کرد کھ ایران را بزداید، بیشتر درک کنید و آنوقت میھای خلق

این حزب با . سخنان آقای امین صادقی بازتابی در زندگی واقعی این حزب دارد
رود تا جای پای سلطنت طلبان خائن و خود فروختھ را سیاستی حساب شده می

برخی عناصر خود فروختھ و فرصت طلب از طریق کاتالیزاتور این حزب و 
مبارزان راه آزادی و استقالل ایران باز ی اپوزیسیون خارج از کشور بھ جبھھ

 "دموکراسی"این کھ ی مشترک میزگرد و میزدراز بھ بھانھھای نشست. کند
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شده ای گران رژیم گذشتھ نیز باید رعایت شود، بھانھبرای آدمخواران و شکنجھ
ساتری بر عورت جنایات و وابستگی سلطنت طلبان بھ ی هاست کھ این عده پرد

.اسرائیل بکشندھای امپریالیست آمریکا و صھیونیست
گرائی و لو دادن سیاست علنی) توفان(در زمانی کھ حزب کار ایران 

خواھد کند، این حزب میاعضاء حزب را بھ پلیس و دشمن طبقاتی بر مال می
 علنی و شفاف برای پلیس و عمال  یعنی بھ حزبی"حزب اجتماعی"بھ یک 

حاکمھ بدل شده و بھ خیال خودش نقش سوسیال دموکراسی اروپائی را ی طبقھ
ای  ما کھ پژواک گسترده"اتھامات"آنھا بھ جای پاسخ بھ این . در ایران ایفاء کند

شویم، بھ کنیم و از تکرار مکرر آن خستھ نمیداشت و ما باز آن را تکرار می
بی سر وتھ ای خود مأموریت دادند مقالھی ن تازه بدوران رسیدهیکی از گماشتگا

) توفان( ما نداشت در فحاشی بھ حزب کار ایران "اتھام"کھ ربطی بھ موضوع 
:وی نوشت. بنویسد

ی ھدف این یادداشت کوتاه، پاسخ بھ دست اندرکاران نشریھ» 
شان و ھمین و مضمون نوشتھ) منظورش توفان است ــ توفان(طوفان 

«یشان نیست ھاو جعلھا طور فحاشی

نویسید، نکند حرفی چرا نیست؟ پس برای چھ منظوری می(
« ) برای زدن ندارید ــ توفان

وی پس از این اظھار نظر، علت این را کھ چرا خارج از موضوع 
:دھدبعدی توضیح میی نوازد را در جملھمی

گویند ن میبھ ای(وقت این کار را ندارم و اھمیتی ھم ندارد » 
 برای کسی کھ تمام وقتش برای کارھای غیر "کمونیستی"یک پاسخ 

«) شود ــ توفانکمونیستی صرف می

ند، فرار را بر اکھ چوب را برداشتھای و آن وقت مانند ھمان گربھ دزده
:آورددھد، میقرار ترجیح داده و بند را بھ آب می

ھا ر روزنامھھر روز جمھوری اسالمی و اعوان و انصارش د» 
کنند و اتھام و مطبوعاتشان بھ حزب کمونیست کارگری فحاشی می

 را بھ ما "صھیونیسم" و "رابطھ با اسرائیل"استراتژیک اسالمی 
«. نداالبتھ پاسخ مناسبشان را گرفتھ. زنندمی
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رابطھ با "، "اتھام استراتژیک اسالمی"آیا از این کھ جمھوری اسالمی 
توان نتیجھ گرفت کھ سخنان زنند، می را بھ آنھا می"صھیونیسم" و "اسرائیل

آیا از اظھارات جمھوری اسالمی چون بدنام و . جمھوری اسالمی دروغ است
توان مرتجع است در مورد اسرائیل و سلطنت طلبان و امپریالیسم آمریکا، می

طلبی ساخت؟ در تطھیر اسرائیل، امپریالیسم و سلطنتای فریبانھسالح عوام
د و قراین بھ قدری چشم گیر است کھ حاشای یک مأمور سیاسی غیر شواھ

خوب است کھ ما برای روشن شدن . کندرسمی اعزامی دردی را دوا نمی
 این جریان "بی ھمتای"رھبر ی چشمان نابینای برخی بیخبران سیاسی، مصاحبھ

.اسرائیلی درج کنیمھای را با یکی از خبرنگاران ایرانی بھ نفع صھیونیست

)٣(
]٣٩توفان بھ نقل از [

ست و نھ یھودیت، بھائیتھاگویا فقط مذھب اسالم افیون توده
، توسط آقای صفا حائری با آقای ١٩٩٩ی کھ در ژانویھای در مصاحبھ

بھ نام مخفی و ھمھ دانستھ، منصور (ژوبین رازانی دانشجوی سابق اقتصاد 
غھ در رونویسی از آثار ترقی را تا حد یک نابھای حکمت کھ در این فاصلھ پلھ

آقای منصور ی در تائید نظریھ. صورت گرفت) دیگران بھ سرعت پیموده است
ی دھر و ھمھی ترین نابغھحکمت، این ماه تابان و خورشید درخشان و بزرگ

:اعصار و قرون، افزودند

آن گونھ کھ منصور حکمت دبیر کل جوان و پر انرژی حزب » 
سی و اقتصادی حزب ھرگز در ھیچ سیاھای بر شمرده است، برنامھ

تواند مطمئن باشد کھ آیا قابل ًجائی قبال تجربھ نشده است، لذا آدم نمی
آنچھ کھ حزب در جستجو است خیلی شبیھ بھ کار . اجراء ھستند یا نھ

از ھمان زمان ) اشتراکی اسرائیلی کیبوتس، مزرعھ (Kibbutzدر
دیگر بھ ھمان  امروزی Kibbutzاما . شروعش در اسرائیل است

«. پیشگامی کھ دوران قدیم بود نیست

بخوانید  ("مذھب"آقای منصور حکمت پس از ناسزای فراوانی کھ نثار 
ی کند، چھرهمی) بخوانید ایران ــ توفان(و ناسیونالیسم ) توفاناسالم ــ

دموکراتیک، متمدن، صلحجو، مدرن، مدافع آزادی انتقاد و اعتراض از اسرائیل 
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ُقرارداد اسلو کھ خود ی ده و از روند صلح اسرائیلی و فریبکارانھترسیم کر

ند، ادان پرتاب کردهنیز آن را قبول ندارند و جسدش را بھ زبالھھا اسرائیلی
تر از مادر حمایت نموده و در عوض با گذشتن از کنار مھربانی ھمچون دایھ
ا با جنایات توان آنھا راسرائیل کھ فقط میھای نظیر صھیونیستجنایات بی

ئی نظیر جھاد اسالمی و حماس حملھ ھامقایسھ کرد،بھ فعالیت سازمانھا نازی
تر از آش داغی خواھد کاسھگوید کھ نمینموده، آنھا را محکوم کرده و می

.حمایت کندھا باشد و از حقوق مردم فلسطین بیش از خود فلسطینی
دھد کھ  جلوه میکند و وارونھمفاھیم را تحریف میای وی بھ ھمان گونھ

. اسرائیل و امپریالیسم جھانی خواھان آنندھای ماشین عظیم تبلیغاتی صھیونیست
کشور بر اساس مذھب بنا شده "تنھا ایراد ناچیز وی بھ اسرائیل آن است کھ این 

 کھ البتھ این امر قابل اغماض نیز با توجھ بھ اطالق صفات متواتر و "است
، متمدن، صلحجو، آزادیخواه، غیر غاصب، نظیر دموکرتیک، مدرنای برجستھ

ًلطفا بھ ماھیت ژورنالیستی و غیر طبقاتی این (تر غیر دیکتاتور، مترقی، غربی

زند، چشم گاو کھ در تمام مصاحبھ توی چشم می) نظر افکنید ــ توفانھا واژه
.توان از آن با دست و دلبازی فراوان صرفنظر کرداست کھ می

ند کھ ال از آقای منصور حکمت مطالبی نگاشتھآقای صفا حائری بھ نق
و ما . ھیچگاه نیز از جانب ایشان تا زمانی کھ در قید حیات بودند، تکذیب نشد

سندی نیز تا زمان انتشار این مقالھ در دست نداریم کھ تکذیب آن اظھارات را 
 فعال و پر انرژی کھ دیگر میان پیروانش بھ نظر این جوان. وصیت کرده باشند

 کھ نھ لنین "نیست در جھان استی جامعھ"آرمانی ایشان ی یست، جامعھن
ترین تحول قرن آن را ریختھ و نھ استالین معمار ساختمان بزرگی شالوده

ًآرمانی آقای حکمت، موجود علیل و تقریبا ی جامعھ. گذشتھ بوده است

نھ البتھ بھ طور ضمنی و استادا. بھ نام کیبوتس اسرائیل استای لخلقھاناقص
سنتی و ھای کیبوتس ھم ھمان کیبوتس! رود کھ خودمانیمنیز بھ این میای اشاره
سنتی دیگر زنده نیستند تا حقایق را ھای حق ھم دارد زیرا شھود کیبوتس. قدیمی

جدید ھم نیز دیگر ھای سنتی و قدیمی بگویند و کیبوتسھای در مورد کیبوتس
دانند کھ مزارع اشتراکی  نیز میگندشان در آمده است و قابل دفاع نیستند و ھمھ

زحمتکشان فلسطینی است و بھ قیمت ھای زمینی ًصھیونیستی عمال مصادره
البتھ برای . انسان زجر کشیده پدید آمده استھا خانمان و آواره کردن میلیونبی

یک اکونومیست دانشگاه دیده، سیاست اھمیت و ارزش ندارد، اقتصاد مھم است 
 مشترک مزارع اشتراکی صرفنظر از ماھیت سیاسی آن کھ در مالکیت و تولید

و یا ھواداران ھا این استدالل شاید رویزیونیست. گرددمتبلور می
 را قانع کند، ولی نھ مردم را فریب "ًسوسیالیسم واقعا موجود"پردازان تئوری

تفسیر این مصاحبھ و تحریفات . کشاندرا بھ گمراه میھا دھد و نھ کمونیستمی
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ًدارد کھ فعال از ای جداگانھی تی در آن، خود نیاز بھ نگارش مقالھمارکسیس

 را ناگزیر بھ اصل خود "توفان"ما خوانندگان . این نوشتھ خارج استی حوصلھ
حال بھ مصاحبھ و تفسیر حزب کار ایران بر آن توجھ . دھیممصاحبھ رجوع می

:کنید

مان در مورد جھان صحبت کنیم و از مناطق خود: صفا حائری» 
رسد شما روابط با کشورھای بھ نظر می.در خاورمیانھ شروع کنیم

...«این مناطق، از جملھ اسرائیل، چگونھ باید باشد؟

این مصاحبھ فقط برای ھمین بخش ی عزیز متوجھ است کھ ھمھی خواننده(
ی مقالھ است کھ صورت گرفتھ است تا در روی میز وزارت امور خارجھ

 باید دید کھ این پرسش از طرف آقای صفا حائری بھ .اسرائیل قرار بگیرد
ًشود و یا قبال توافق نظر آقای منصور صورت ابتداء بھ ساکن مطرح می

یم، برای طرح عمدی آن جلب احکمت بھ دالیل خاصی کھ ما بھ آن اشاره کرده
)ــ توفان. شده است

گویم کھ من نظر شخصی خودم را می: منصور حکمت» » ...
«. نظر سازمانی نباشدممکن است

ند، وگرنھ این نظر شخصی، اتوضیح این کھ ایشان البتھ شکستھ نفسی کرده(
ی شود حزب ایشان کھ از وی یک نابغھمگر می. باشدنظرحزب ایشان نیز می

اعصار قدیم و جدید ساختھ است، نظری بھ غیر از ی نیست در جھان برای ھمھ
مراد و مرید ی ھبر و توده در آن رابطھری نظر رھبر بدھد؟ حزبی کھ رابطھ

بود، حزب مذکور تا کنون مضمون این اگر تحلیل ما نادرست می. است
کرد ــ مشی عمومی است، تکذیب میمھم را کھ بیان یک خطی مصاحبھ

).توفان

کشورھای عربی را در نظر بگیریم، بیشتر آنھا، اگر نھ » ...
. دموکراتیک و مرتجع ھستندشان، فاسد، دیکتاتور، غاصب، غیر ھمھ

کشور بر اساس مذھب ) این(مشکل اساسی ما با اسرائیل این است کھ 
مردم دنیا ی سیاست ما در امر برابری ھمھی بنا شده است و این علیھ

باشد، چیزی صرف نظر از مذھب، جنسیت، گروه، نژاد و غیره می
«.اسرائیل امروز نیستی کھ قضیھ
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کور بھ اقرار خودشان با اسرائیل این نیست کھ این مشکل اساسی حزب مذ(
کشور صھیونیستی، نژادپرست، متجاوز، اشغالگر، جنایتکار، سرپل امپریالیسم 

ى مرتجع منطقھ و تولید کنندهھای جریانی آمریکا در منطقھ، مدافع ھمھ
مشکل اساسی . است..... کشتار جمعی برای نابودی مردم منطقھ و ھای سالح

مردم دنیا صرف نظر از مذھب، ی مگر امر برابری ھمھ.  استذھبمآنھا فقط 
فقط ھا شود و این نقیصھجنسیت، گروه، نژاد و غیره فقط در اسرائیل نقض می

ناشی از یک حکومت مذھبی است؟ مگر نھ این است کھ این صفات برشمرده از 
ی شوند؟ این ادعااری نیز محسوب میدسایر ممالک سرمایھھای گیجملھ ویژه

ناشی از مذھب است و نھ وجود طبقات، حداقل ھا نابرابریی شما کھ گویا ھمھ
ی شما چون رابطھ. کنددر مورد ممالک عربی غیر مذھبی نیز صدق نمی

برید و آن را خارج از زمان و مکان مطرح طبقاتی میی مذھب را با مبارزه
ًکنید و عمال◌ نیز فقط مذھب اسالم را مورد نظر دارید، اینمی  است کھ ً

شوید و جمالت بی معنا تحویل خواننده و یا ھمواره دچار تناقض کامل می
دھد کھ شما با ممالک امپریالیستی کھ در آنھا این نشان می. دھیدشنونده می

مذھب از حکومت جدا شده است، مشکل اساسی ندارید و آنھا از حمایت 
 و مترقی بدون صمیمانھ و ضمنی شما بھ نام ممالک متمدن، مدرن و غربی

)ــ توفان. ؟!توجھ بھ مضمون طبقاتی مفاھیم برشمرده برخوردارند

ملتی کھ در ی از سوی دیگر ما ھمچنین اسرائیل را بھ مثابھ» ...
...«گیریم اینجا بھ دنیا آمده است، در نظر می

بھ جز خانم گلدا مایر، آریل شارون، اسحاق رابین، بن گوریون، موشھ (
باید پرسید لیال خالد جد اندر جد ....  پرس، وایزمن و شیموندایان،

تر است فلسطینی فلسطینی و رانده شده از سرزمین آباء اجدادیش، صالح
باشد یا خانم گلدا مایر مھاجر کھ در فلسطین بھ دنیا نیامده است؟ از این 

 مساوی قرار داد و برای آن "ملت"ی شود با مقولھگذشتھ اسرائیل را نمی
این واقعیت . آباء و اجدادی صادر کردی زمین فلسطین شناسنامھدر سر

ھمھ دانستھ است کھ دولت اسرائیل بعد از جنگ جھانی دوم زاده شده است 
مرکز زندگی مشترک ھا و ھیچ ربطی بھ سرزمین تاریخی فلسطین کھ قرن

دینان، ادیان دیگر و یا حتی بیای یھودیان، مسیحیان و مسلمانان و پاره
آقای .  مذھبی و یا غیر مذھبی و یا ضد مذھبی بوده است، نداردمردمان

کند تا در اذھان مقوالت را مخلوط میی منصور حکمت با رندی تمام ھمھ
ھا را موجب گردد، چھ کسی این آموزشای خواننده تأثیر معین خود خواستھ

را بھ آقای منصور حکمت داده است؟ آیا این تأئید ھمان تئوری 
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 صھیونیستی نیست، کھ مدعی است قوم یھود و یا بھ زبان ینژادپرستانھ
یھود و ھمان اسرائیل است؟ آیا ی امروزی امت یھود ھمان ملت برگزیده

این تساوی ملت، دولت، امت، مذھب، ناسیون، اسرائیل، قوم موسی، قوم 
حال بھ ) منشاء خود را در تلمود ندارد؟ ــ توفان... برگزیده، ملت یھودی و

:ات ایشان توجھ کنیدسایر افاض

تر، تر، دموکراتیکاز نقطھ نظر سیاسی، اسرائیل مدرن» ...
مخصوصی دارد، ولی امکان ھای تر است اگر زندانغربی

«. اعتراض و انتقاد ھم در آنجا ھست

حقوق بشر این ھای بھتر است بھ سازمان! چھ خوب! آفرین! دست مریزاد(
را بھ نام این حزب غیر ایرانی ثبت کرد کشف بی نظیر را اطالع داد وامتیازش 

 مشروط بر پذیرش امکان آزادی "مخصوصھای زندان"کھ مانعی برای تأسیس 
بی ھای آزادی"بیند ــ البتھ اینجا گویا آن دعای سحرآمیز انتقاد و اعتراض نمی

زنند کھ اسرائیل سھ  مؤثر نیست؟ این عده خود را بھ نفھمی می"قید و شرط
خواھد بقیھ را نیز ی را از کشورشان بیرون ریختھ است و میمیلیون فلسطین

ی ُزنند کھ صلح اسلو و یا برنامھبیرون بریزد، اینھا خود را بھ نفھمی می
ھای دستجمعی در سرزمینھای استقالل فلسطین از دیدگاه اسرائیل فقط زندان

ی  مشھوراند، معن"ھوم لند"لمللی بھ امجزا و محصور از ھم کھ در عرف بین
 "دموکراتیک"زنند کھ در اثر این سیاست دھد، آنھا خود را بھ نفھی میمی

ی آوارگان در زیر سایھھای صھیونیستی ھزاران ھزار فلسطینی در اردوگاه
رسانند و شب را بھ صبح و صبح را بھ انتھا میھا عریان صھیونیستی سرنیزه

ریافت مخصوص و جمعی و عمومی از حق اعتراض و دھای در این زندان
زنند کھ بدون تأخیر برخوردارند، آنھا خود را بھ نفھمی میی پاسخ گلولھ

 در ٢٠٠١ سپتامبر ١١بعد از ھا  اختراع آمریکائی"ھاتروریست"شکنجھ کردن 
گوانتانامو نیست، بلکھ سیاست رسمی دولت اسرائیل در تمام مدت عمر ننگین و 

با این ھا کھ صھیونیستزنند کوتاھش بوده است، آنھا خود را بھ نفھمی می
تمجیدھای ستایشگرانی نظیر حزب کمونیست ضد ی سیاست مستور در سایھ

). ندارند ــ توفان"خصوصیھای زندان"کارگری و ضد ایرانی نیازی بھ 
این رھبر کل قرار دھیمھای ًحال ذھن خود را مجددا در اختیار فضل

یا شاه شاه حسین و ھای کنم در زندانچیزی کھ فکر نمی» ....
و ھا ما ھم چنین بھ سیاست در مورد عرب. فھد امکان داشتھ باشد

حقوق خود در مورد ی این کشور، کھ از ھمھی ساکنین اولیھ
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ند، محروم اسرزمینشان و زندگی در کشوری کھ در آن متولد شده
این بھ نظر ما غیر دموکراتیک، غیر . باشیمھستند، معترض می

ا این خود بحث دیگری است کھ شاید بشری و غیر متمدنانھ است، ام
«موضوع سئوال شما نباشد

ًدقیقا ھمین طور است، جای انتقاد بھ اسرائیل در این مصاحبھ مطرح (

نیست، باید فقط از صھیونیسم تمجید کرد و تازه بگذریم کھ آقای منصور حکمت 
را دموکرات، متمدن، مدرن و تر اسرائیل ند کھ چند خط پیشادهفراموش کر

 مانند "غیر دموکراتیک"ند و دیگر اتھاماتی نظیر احافظ حقوق بشر معرفی کرده
قابل ی رنگ پریدهی ایشان و یا چون لکھی ناجور در متن کلی مصاحبھی وصلھ

باال ھای تر از واژهئی مالیمھارھبر حزب واژه. چسبداغماض بھ دامن آنھا نمی
کھ معلوم نیست بھ کدام ، "ساکنین اولیھ"اصطالح . برای رد گم کردن نیافت

، جایگزینی "صاحبان اصلی این سرزمین"گردد، بھ جای تاریخ برمیی دوره
 و قالب کردن نظر خود بھ "من" بھ جای ضمیر مفرد "ما"تدریجی ضمیر جمع 

ساکنین " از "ھاعرب"ی شناسانھجای نظر حزب، جدا کردن رندانھ و روان
 یھودیان راھی شده از بابل پس ، کھ بھ طور ضمنی مالکیت"این کشوری اولیھ

از فتح آن توسط کورش ھخامنشی را بھ ذھن تنبل خواننده متبادر می سازد و 
ِاشغالگر و متجاوز ھای یک کاسھ کردن حساب آنھا با حساب صھیونیست
تعلیم دیده است کھ در ھای ناخوانده از سراسر جھان، از شگردھای ژورنالیست

)ا نیز در نظر دارد ــ توفانھر اظھار نظر خود عامل روانی ر

آیا ایران باید : سئوال اینست. حق با شماست: صفا حائری» .....
ًروابط کامال دیپلماتیکی با اسرائیل داشتھ باشد؟

اگر ما در قدرت باشیم، دولت اسرائیل را بھ : منصور حکمت
«شناسیم رسمیت می

 و بھ دور از ھر چراغ سبز بھ اسرائیل، آن ھم بدون ھرگونھ قید و شرط(
ًخوش آید و فورا ھا گونھ حزم و احتیاط سیاسی، برای این کھ بھ طبع صھیونیست

لشلبی ایرانی مقیم لندن را پس از اشغال خاک ایران توسط قوای اشغالگر ااحمد
)کھ مظھر تمدن و انسان دوستی است، توصیھ کنند ــ توفان

ما . مکنیصلح را حمایت میی ما ھم چنین پروسھ» .....
ئی نظیر جھاد اسالمی و حماس را، نھ بھ خاطر ھاسازمانھای فعالیت

«.کنیماسرائیل بلکھ بھ خاطر اصول خودمان محکوم می
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اصولی خارج از زمان و مکان، متافیزیکی، ژورنالیستی و تخیلی کھ البتھ (
ًطرفانھ و صرفا مذھبی و در این مورد مشخص اسالمی، ظاھرا نباید از دید بی ً

قی ماھوی با حکومت مذھبی لیکھود برای آقای منصور حکمت در اسرائیل فر
حماس ھمانقدر مذھبی است کھ لیکھود در قدرت مذھبی است، . وجود داشتھ باشد

پس .بنای اسرائیل مذھبی استی قدر مذھبی است کھ شالودهجھاد اسالمی ھمان
آیا در حکمت مرجع دانستن لیکھود بھ حماس در منطق آقای حکمت چیست؟ 

ش در این است کھ اسرائیل منصور است؟ انصرت اسرائیل نیست؟ آیا حکمت
تروریسم مذھبی و دولتی  دھند با ناز و ادای ژورنالیستی،ولی ایشان ترجیح می

سالح و مردم بیی علیھھا و در رأس قدرت را کھ با یاری ھواپیماھا و راکت
را ھا د، شھرھا و خانھکشدھی شده و افراد عادی را میغیر نظامی سازمان

این . سازد و ترور ھدفمند و با نقشھ را پیشھ کرده است، نادیده بگیردویران می
ِاصول انتزاعی اختراعی ایشان تفاوت ماھوی میان ستمگر و ستمکش، میان 

نفی طبقات است، نفی . زدایدِمتجاوز و اشغالگر با قربانی تجاوز و اشغال را می
ل گوناگون و متنوع خود است، تلقین ایشان بھ خواننده طبقاتی در اشکای مبارزه

این است کھ صھیونیسم متجاوز و اشغالگر و عامل امپریالیسم در منطقھ، لعبت 
این . توان آن را با کراھت حماس و جھاد اسالمی قیاس نمودواالئی است کھ نمی

ی این گیرد براًکھ اقدامات انتحاری مستقیما از سیاست صھیونیسم سرچشمھ می
دھر جای علت و معلول را زیرکانھ و با ی این نابغھ. دھر مطرح نیستی نابغھ
جا دارد کھ توضیح دھیم . کندژورنالیستی و لیبرالیستی تعویض میی شیوه

دھر مورد حمایت قرار ی صلحی را کھ آقای منصور حکمت، این نابغھی پروسھ
ده است و فقط آن را دھد، ھیچ دولت صھیونیستی تا کنون بھ آن مقید نبومی

کردن برمالھا کمونیستی وظیفھ. فریبی بر سر دست گرفتھ استبرای عوام
مضمون بیھای این سیاست است و نھ مستور کردن ماھیت آن با بحث

مردم و آن ھای بورژوائی و ژورنالیستی و پنھان کردن ماھیت آن از انظار توده
) م ــ توفاناسالی جا علیھبیھای توزیھم با دامن زدن کینھ

ًما اما مخلصانھ و تماما از حق مردم فلسطین برای » ......

«. کنیمبازگشت بھ حقوق برحقشان دفاع می

درازگوئی . گویندپشتوانھ میاین را بھ زبان ساده، کشیدن چک بی(
پردازی دیپلماتیک برای فرار از حقایق، این حقوق برحق محتوی، جملھبی

ن حق کلی مورد نظر حزب شما، حق تشکیل دولت مستقل نامشان چیست؟ آیا ای
 "اورشلیم"، با پایتختی قدس ١٩٦٧قبل از سال ھای فلسطینی در چارچوب مرز
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فلسطینی را نیز در ی گیرد؟ آیا حق بازگشت سھ میلیون آوارهرا نیز در بر می
شود؟ برای آن گفتھ گیرد و یا فقط برای خالی نبودن عریضھ گفتھ میبر می

را محدود کنند ــ ھا  بتوانند تعداد عرب"این کشوری ساکنین اولیھ"شود کھ می
)توفان

«. تر از پاپ شویمدر عین حال ما نباید کاتولیک» .....

 چھ "تر از پاپکاتولیک". این جان کالم است کھ بند را بر آب داده است(
برحق مردم ی ھابھ خواستھھا آیا چنین است کھ کمونیست. ِمحلی از اعراب دارد

ھای فلسطین کاری ندارند، بھ ما نشان دھید کجا اسرائیل تا بھ امروز بھ خواست
دولت عرفات تن در داده است کھ ما پای خویش را در این عرصھ از گلیم 

کنید و آن را بھ یم؟ چرا ریاکاری معینی را تبلیغ میاخودمان بیرون گذاشتھ
).رد؟ ــ توفاندھید کھ موجودیت عینی ندااذھان رسوخ می

تصمیم گرفتند با اسرائیل مذاکره کنند، ما ھا اگر فلسطینی» .....
«. چھ کسی ھستیم کھ بھ آنھا بگوئیم صحبت نکنند

 بھ قیمت قتل عام مردم "رضایت داوطلبانھ"گر عزیز اگر این خوب تحلیل(
یھودی نشین و تخریب و بمباران مناطق مسکونی و ھای فلسطین، گسترش آبادی

و ھا بھ زور بولدوزر، زندان و شکنجھ و اعدام و کشتار دستجمعی فلسطینی
بھ وجود آمد، نظر شما چیست؟ تحقق حقوق ھا تاراندن آنھا و فشار امپریالیست

ًمردم فلسطین صرفا امر بھ ظاھر حقوقی نیست کھ با چاقوی کشیده و ی  عادالنھ

مضای قرارداد بر گلوی عرفات برای اجبار بھ اھا امپریالیستی برنده
ارزش سیاسی کھ ندارد، سھل ھا این سند از نظر کمونیست. ور پدید آیدآاسارت

یک کمونیست ھرگز اصالت و حقانیت . است، فاقد ارزش حقوقی نیز ھست
این ارزیابی . کندنمیھا ارزیابی کمونیستی خود را وابستھ بھ حرکت فلسطینی

دارا ھا ی برخورد فلسطینیکمونیستی باید اعتبار خویش را مستقل از چگونگ
ظھور برساند، این کھ این حقایق نتواند امروز بر اثر شرایط ی بوده و بھ منصحھ

ما ی عینی و تناسب قوای طبقاتی متحقق شود  تغییری در اصل اصالت نظریھ
مردم عراق و از جملھ کردھای عراقی بھ خفت اسارت و ی اگر ھمھ. دھدنمی

ست تن در دھند این امر موجب تائید استعمار از تمکین بھ اشغالگران امپریالی
نیست، فقط نقش یک عامل زمانی در طرد مشخص این ھا طرف کمونیست

آتی ما ایفای نقش ھای شود کھ باید در تاکتیکمتعفن در منطقھ مھم میی غده
تحت ستم ایقان داشت و بھ قانونمندی محتوم ھای باید بھ نیروی عظیم توده. کند
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، جبھھ ھاروی مردم، رویزیونیستدنبالھ. ی ایمان و اعتقاد داشتطبقاتی مبارزه
 و بھ "آتشین و کمتر آتشینھای کمونیست"گوناگون مذھبی، ھای ، جریانھاملی

�ϥ�̶ϧΎΑί�Ϫ̪ ΑήΗ�̵ΎϫΥήγ�Ζϳ�ί ��ί ϭέ�ϥΎϤϫ�ί �έ�Ύϣ�ΏΰΣ�ΰ̳ ήϫ�̶ϨϴϤΧ�Ϳ
 ھرگز نخست از مبارزه با دستگاه حاکمیت در ایران  منصرف و منحرف نکرد،

یا ما قصد " و "آش مردم نیستی تر از کاسھما کھ داغی کاسھ"ما نگفتیم کھ 
Ζϳ�ϭ�ϡΩήϣ�ίنداریم کاتولیک �ήΗ̶ ϨϴϤΧ�Ϳ�ϢϳϮη���ϪΤϠγ�̵�ΞϳΎΘϧ�ϪΑ�ΩΎϘΘϧ

ناچیز و موقت و در عین حال بھ تقویت ارتجاع منطقھ، از سوئی باید ھمواره 
، از سوی دیگر ھات کمونیستمانند زبان تمجید و تقویت در امرخوب در دس

ِتوان مانند عنصر متزلزل و مترصد فرار از تنگنا رفتار کرد کھ نمی. باقی بماند
بھ ھر قیمت تسلیم شوند تا وی از وضعیت ھا کند تا فلسطینیروزشماری می

نامناسب سیاسی کھ پیدا کرده است، خالصی یابد واین خوشحالی از آسمان 
ما چھ کسی ھستیم کھ بھ آنھا بگوئیم، "ی بانھمؤدی رسیده را حتی با جملھ

 در تحقیر شخص خودش بیان کرده و بیرون کشیدن ریش بزیش "صحبت نکنند
را از دست یاسرعرفات بھ عنوان راه آخرین عالج جستجو کند و نفس راحتی 

)ــ توفان. بکشد

بھ نظر من تا زمانی کھ این معضل اسرائیل ــ فلسطین حل » ....
«. گرددآمیز نمیھ ھرگز متمدن و صلحنشود، منطق

بھ چھ صورت و بھ نفع چھ کسی؟، بھ آن نحوی کھ شما با راز و نیاز (
ریش بزیتان را از دست عرفات نجات دھید و بھ درد و رنج سرنگونی در دنیای 

گوئی خودتان پایان دھید؟ البتھ اسرائیل کھ بنا پر از تضاد و سرشار از تناقض
بوده است، منظور .... ترکشور دموکراتیک، مترقی، غربیبر نظر این حزب 

بعد، از عرش ی شود کشوری را از یک جملھ تا جملھزیرا نمی. نظر نیست
حرف مرد بھ ویژه اگر نابغھ باشد یک کالم . تمدن بھ حضیض بربریت نشاند

منظور ایشان ھمان سایر ممالک است کھ با پیش . است و مرغش ھم یک پا دارد
 با زیرکی ژورنالیستی غیر طبقاتی از کنار آن در "منطقھ"ی اژهکشیدن و

ًطبیعتا بھ غیبگوئی نیز نیازی نیست تا موقعی کھ صلح در کار نباشد، . روندمی

جنگ در کار است و جنگ نیز موقعی حضور ندارد کھ صلح در کار باشد بھ 
یا این  آ"دانی کھ چرا کف دست مو ندارد، زیرا کھ کف پا مو ندارد"مصداق 

. استدالل یک مارکسیست لنینیست است و یا یک لیبرال ــ ژورنالیست؟
پرسد کھ این صلح بر چھ اساسی باید بھ وجود آید و این کمونیست از خود می

حقوقی کھ باید در قرارداد صلح مورد تائید قرار گیرد کھ ھم امنیت و حق حیات 
 نژاد پرست و ھم امنیت و یھودیان اسرائیل و نھ صھیونیسم اسرائیل متجاوز و
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حق حیات اعراب مسلمان و مسیحی و سایر مذھبیون و غیر مذھبیون فلسطین را 
ما کھ "شود با تئوری بھ رسمیت بشناسد، کدام حقوق ھستند؟ مگر می

تر از مارکس، گریبان خود را از  ولی کمونیست"تر از پاپ نیستیمکاتولیک
ی رھا کنیم؟ از این گذشتھ ما رابطھبحث استداللی و منطقی و علمی ی ارائھ

منطقی و علمی و مارکسیستی این کھ چرا متمدن شدن منطقھ مربوط بھ حل 
معضل اسرائیل ــ فلسطین است را نفھمیدیم، مگر این کھ قبول کنیم با توجھ بھ 

 بودن اسرائیل، منطقھ باید اسرائیلی شود و مردم ایران بھ جای زیارت "متمدن"
)در حیفا روند ــ توفان! عکای زیارت خانھبھ ! کعبھی خانھ

تواند بھ مردم این مناطق در تنھا یک صلح واقعی می» .....
خالصی از اسالم و رژیم ارتجاعی و فاسدی چون عربستان سعودی، 

«. کمک کند

چرا فقط اسالم، چگونھ است کھ سرنوشت صلح بھ سرنوشت اسالم گره (
ی حقوقی نیستند؟ آیا فقط مسیحیان، یھودیان مسلمان داراھای خورد؟ آیا ملتمی

بیائید . و یا شاید بھائیان باید از حق زندگی در صلح و آرامش برخوردار باشند
شما نسبت بھ اسالم از دید منافع سایر مذاھب نظیر ی منصفانھ بپذیرید کھ کینھ

طبقاتی ندارد؟ بیائید منصفانھ ی یھودیت و بھائیت و مسیحیت است، شالوده
ی یرید کھ شما مبارزه با اسالم را زیر نقاب مبارزه با مذھب و این گفتھبپذ

 "ستھامذھب افیون توده"عصر ما، کارل مارکس کھ ی تاریخی و بزرگ نابغھ
و آنچھ بھ رھائی از دست . ید؟ و در باطن آھنگ دیگری داریداپنھان کرده

ΪϤΤΑ�Ϫ̯�ΩϮη�̵عربستان سعودی مربوط می έΎϳ�ΎΑ�ΩέΩ�Ϣϫ�ϥ�Ϳ�ϭ�ϢδϴϧϮϴϬλ
شود و امپریالیسم در فلسطین بھ طور واقعی و در حد منافع آنھا عملی می

)کند ــ توفانُشیطان ــ اسامھ بن الدن کار خودش را میبخوانید ــ"ژوکر"

ئی چون ھاالبتھ نباید نقش آمریکا را در حفظ رژیم» .....
«. عربستان سعودی و افغانستان، دست کم گرفت

گونھ کھ از مضمونش پیداست حمایت آشکار از  مصاحبھ ھمانسراپای این
اسرائیل، قدری تعارفات دیپلماتیک بیھوده با خلق فلسطین بھ عنوان چاشنی 

.مصاحبھ و آرایش روشن صھیونیسم اسرائیل در منطقھ است
ای فھمد کھ ابتکار انجام چنین مصاحبھسیاست میی ھر تازه بھ مکتب رفتھ

تائید شروطی کھ دستنبو فروشان اسرائیل برای ھر کمک بدون انگیزه، بدون 
کنند، انجام نگرفتھ  مطرح می"حفظ استقالل"مادی با شرط چاقو، یعنی با شرط 
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. این امر، امر ابتداء بھ ساکن نیست، در پی ضرورتی منتشر شده است. است
وگرنھ چھ معنا دارد کھ در این وانفسای سیاسی کسی ھوس کند کھ امروز بدون 

اسرائیل و این کھ اگر بر سر ھای نظریاتش را در مورد کیبوتسای ھیچ مقدمھ
.شناسدکار آید، اسرائیل را بھ رسمیت می

. علیھذا سخن براندآورد و قسیو پدر حماس و جھاد اسالمی را در می
.باید گفت حضرت آقا اول قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکشت

ضیح مبانی نظری این عده کھ بھ یکی دو حال نظر خوانندگان را پس از تو
کنیم کھ در مطبوعات آلمانی منتشر شده شود بھ سندی جلب مینکتھ محدود نمی

.است
Michael(ُآقای میشائیل اپرسکالسکی  Opperskalski(ی سردبیر نشریھ

 در ٢٠٠٢ ماه مارس سال ١٥در کلن در کشور آلمان در تاریخ جمعھ "ّسری"
Junge ("جھان جوان"ی  نشریھ٣٩ی شماره Welt (ی را دربارهای مقالھ

ΪΒϋ�̵مسایل پشت Ύϗ�̶Ϩόϳ�Ϫϴ̯ήΗ�̵ΎϫΩή̯ �ήΒϫέ�ϥΩϮΑέ�ˬϩΩή̡�ΖΤΗ�ϥϼΟϭ�Ϳ
سھ سال پیش اوجالن ربوده شد، سرنخ در پشت پرده در دست چھ کسی "نام 
. بھ نگارش در آورد"بود

است و بھ ُآقای میشائیل اپرسکالسکی کھ یکی از مطلعین امور خاورمیانھ 
جاسوسی در ھای مسایل پشت پرده واقف است، بھ ماجرای دخالت سازمان

گوید کھ در ھمھ جا سازمان امنیت ترکیھ دستگیری اوجالن اشاره کرده و می
جاسوسی ھای تر را سازمانرا جلو انداختھ بودند، در حالی کھ نقش مھم) میت(

د ولی مایل نبودند کھ سیا و موساد اسرائیل در دستگیری اوجالن ایفاء کردن
 انجام شد، فاش "صفاری"نامشان در ماجرای این عملیات کھ تحت نام رمزی 

وی از شرکت یک مأمور یونانی تبار دست راستی سازمان جاسوسی سیا . شود
Antonis(در یونان بھ نام آنتونیس ناکزاکیس  Naxakis (دارد کھ پرده بر می

در پایتخت کشور کنیا در نایروبی . دکندر فریب اوجالن نقش مھمی بازی می
رسمی کشور مالزی ی سازمان موساد آقای اوجالن را بھ ھواپیمائی کھ بھ نشانھ

سازی سازمان موساد است منتقل کرده و ًمزین بوده است و عمال حاصل صحنھ
آورد و از آنجا وی را بھ داخل یک ھواپیمای ترکیھ ویو میآکتف بستھ بھ تل

ز ورود بھ استانبول بھ حساب عملیات محیرالعقول مقامات کشاند کھ پس امی
.شودشکست ناپذیر ترکیھ گذاشتھ می

ُآقای میشائیل اپرسکالسکی گزارش کاملی از چگونگی اسارت و ربودن 

.گذریمکند کھ ما از شرح جزئیات آن میآقای اوجالن تصویر می
:پرسدپرسشگر نشریھ خانم برژیت گرتنر می
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کھ سیا و موساد از تاج گل پیروزی این جاسوسی چگونھ است » 
«.کنند؟انگیز بھره برداری نمیھیجان

مخالف ھای موساد از گروه. برای این کار دالیل موجھی دارند
مخالف ھای این گروه. کندکرد و عراقی و ھم چنین ایرانی حمایت می

بھ عنوان مثال . دارای پایگاه در مناطق کرد نشین عراق ھستند
وان از گروه تبعیدی تروتسکیستی حزب کمونیست کارگری تمی

.ایران نام برد
مسئلھ برای موساد حکم حفظ چھره را دارد، مسئلھ بر سر این 

«.نیفکندای سایھھا بود کھ بر مناسبات کردھا و اسرائیلی

ُسپس آقای میشائیل اپرسکالسکی بھ توضیح جزئیات مسایلی کھ از دیدگاه 

.پردازداست میبسیاری پنھان بوده 
پس از دستیابی بھ این مقالھ تالش کرد با آقای ) توفان(حزب کار ایران 

تجربھ نشان داد کھ بھ علت زندگی . ُمیشائیل اپرسکالسکی ارتباط برقرار کند
ویژه و اطالعات وسیعی کھ ایشان از اوضاع منطقھ دارد، از طریق عادی 

ماس کسب حداکثر اعتماد و شرط برقراری این ت. دسترسی بھ وی ممکن نیست
خوشبختانھ این تماس پس از چندین بار تغییر قرار با . الزم بودھای ایجاد تضمین

احزاب برادر و شناخت قبلی آقای ی پا در میانی رفقای مورد اعتماد دو جانبھ
با ھیئت نمایندگان ) توفان(حزب کار ایران ھای ُمیشائیل اپرسکالسکی از فعالیت

در ھا ُدر این نشست آقای میشائیل اپرسکالسکی کھ سال.  شدحزب کار، برقرار
متعدد آشنائی کامل دارد و مسایل منطقھ را از ھای منطقھ زندگی کرده و بھ زبان

ی خود در مصاحبھی ًشناسد نھ تنھا مجددا بر اظھارات نقل شدهزیر و رو می
یست حزب کمون" مبنی بر حمایت اسرائیل از "دنیای جوان"یخویش با نشریھ

 تأکید کرد، بلکھ افزون بر آن از نقش اسرائیل و رادیوی فارسی "کارگری ایران
زبان آن در تقویت و ایجاد شھرت کاذب و حساب شده برای این حزب پرده 

فارسی زبان اسرائیل و سیاستی ھای ایشان اطالعات دقیقی از برنامھ. برداشت
داد اظھارات ایشان  نشان میکند، در اختیار داشت کھدنبال میھا کھ این برنامھ

وی در عین حال نقش . ستھاوری صورتی از این فعالیتآبر مبنای جمع
نشریات سلطنت طلب ایران را در خارج از کشور کھ مورد حمایت اسرائیل 

ھر چند ھای و فعالیتھا ھستند در تقویت این حزب و چاپ مرتب اعالمیھ
ی ھ امنیت این جریان در منطقھجزئی، این جریان را مطرح کرد و تائید نمود ک

در عین حال . زیر نفوذ آمریکا در شمال عراق توسط اسرائیل تضمین شده است
تبلیغاتی و برقراری ارتباط بین ایرانیان پناھنده در چند ی اظھار داشت کھ وظیفھ

وی . ندالمللی در اختیار این حزب قرار دادهاقاره را از طریق این امکانات بین
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اظھار داشت کھ بزودی کتابی در این ) توفان(ندگی حزب کار ایران بھ ھیئت نمای
در پاسخ بھ پرسش ما کھ آیا شما مخالفتی دارید با این کھ . باره منتشر خواھد کرد

 اشاره کنیم، "توفان"ی شما و نتایج این نشست مشترک در نشریھھای ما بھ گفتھ
ًھ ما نام وی را حتما بھ نام خواھد کاظھار داشت نھ تنھا مخالفتی ندارد، بلکھ می

منبع این اخبار و اطالعات ذکر کرده و این حقایق را در اختیار عموم قرار 
.دھیم

شود کھ تردیدھای موجود در مورد این حزب فقط بھ پس روشن می
اپوزیسیون ایران محدود نمانده است و نیروھا و محافل دیگری نیز ھستند کھ 

دارندد و از ماھیت فعالیت آنھا پرده بر میکننفعالیت آنھا را پیگیری می

)٤(
]٤٠ی توفان شمارهبھ نقل از [

تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزھا

از حقیقت ای گفتند اگر شایعاتی در میان باشد، چھ بسا کھ جنبھاز قدیم می
تواند میشایعھ . البتھ این امر ھمیشھ درست نیست. را در خود نھفتھ داشتھ باشد

استوار بود کھ شک برانگیز ای ولی اگر شایعھ بر شالوده. اساس ھم باشدبی
شایعھ ی ِاست، آن وقت باید با چاقوی جراحی تحلیل و تفکر علمی بھ سراغ الشھ

 کھ مردم "ھاچیزک"آن وقت آن . رفت و حقایق را از دل آن بیرون کشید
 وسواس خاص ست کھ باھاحزب ما سال. کنندگویند، معنای دیگری پیدا میمی

. استخود و احساس مسئولیت کمونیستی در پی کشف سره از ناسره
اعتراف خود .  کھ ما کشف کردیم، حرف مردم نیست و نبود"چیزکی"آن 

از آن . دھداین حزب است کھ بھ حرف مردم رنگ و جالی دیگری می
.  عددی متولد شده است کھ خود بھ خود گویاست١٠٢٨ی  یک قطعنامھ"چیزک"
 ھرچھ بیشتر آن را ھم زند و توجیھ کند، " کمونیست کارگری ایرانحزب"

امر را با قرار حزبی این تشکل ی حال شما این سابقھ. تعفنش بیشتر خواھد شد
یم در ارتباط قرار دھید تا کلمات آن را کھ در اکھ ما آن را در زیر چاپ کرده

ند، بھتر کسروتھ  و بدون معنا و مفھوم مشخص جلوه میاول بیی درجھ
تواند منظور نگارندگان و ذھنی میی تازه خواننده پس از این سابقھ. بفھمید

شعبده بازی ی تصویب کنندگان این قرار را کھ چرا بھ یک باره آن را از جعبھ
شود ضرورت طرح تازه معلوم می. ند، بھتر درک کنداخویش بیرون کشیده
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 توجیھ رسمی چھ کثافاتی ، چھ بوده است و بانیان آن در صددایچنین مصوبھ
.ھستند

ًمعموال مجمع تصمیم گیری یک حزب صرفنظر از مواردی کھ در 

ی شود تا در مورد مسئلھحزبی از آن یاد شده، زمانی تشکیل میی اساسنامھ
ھیچ حزبی را در دنیا پیدا . مھمی اظھار نظر کند، کھ مبتال بھ حزب است

خودساختھ را طرح و بھ تصویب نخواھید کرد کھ مصوبات اختراعی و در ذھن 
شود و در دستور زمانی نیاز بھ تصویب چنین قرارھائی احساس می. برساند

گیرد کھ ملزومات طرح آن یعنی عوامل عینی و ذھنی طرح آن کار قرار می
ًقبال پدید آمده و عدم توجھ بھ آنھا بھ مانعی بر سر راه پیشروی کار حزب بدل 

.افتداء بھ ساکن از آسمان نمیابتدای ھیچ قطعنامھ.گردند
دھم حزب کمونیست بلشویک شوروی فراکسیون سازی ی وقتی در کنگره

را ممنوع اعالم کردند و توسل بھ این عمل شنیع را با اخراج از حزب مجازات 
نمودند، بھ آن دلیل بود کھ مشتی خرابکار، خرده بورژوا، ضد مارکسیست، خیل 

وقفھ مشغول بودند زب النھ کرده و بھ اخالل بیناامیددان و غرزنان در درون ح
مبارزه در این ی تجربھ. رساندندطبقاتی حزب زیان میی ُو بھ برائی مبارزه

آلوده و ھای حزب را از میکروبی عرصھ بھ حزب آموخت کھ باید پیکره
خطرناک فراکسیونیسم کھ بھ ھیچ صرات مستقیمی رھنمون نیستند و با ھیچ 

نیاز بھ گذراندن قراری در . شوند، مصون داشتقانع نمیبحث مستدل و کافی 
.خواستاین امر از این سابقھ بر می

اگر در حزبی قطعنامھ و یا پیامی در مورد زنان بھ تصویب برسد 
ی موضوعیت آن در بی حقوقی زنان و عدم تساوی حقوق آنھا با مردان در ھمھ

ت ایرانی برای مثال یک حزب کمونیسی امکان ندارد در کنگره. ستھازمینھ
در مورد محکوم کردن عدم بھ رسمیت شناختھ شدن حق تعیین ای قطعنامھ

سرنوشت خلق اسکاتلند ساکن ایران بھ تصویب رساند، زیرا این امر 
. کندموضوعیت ندارد، زیرا در ایران خلقی بھ نام خلق اسکاتلند زندگی نمی

از این نیاز باشد کھ در کنیم کھ بیش فکر نمی. طرح مسئلھ، موضوعیت ندارد
یک حزب ی در کنگرهای قبلی تصویب و یا لزوم طرح قطعنامھی مورد زمینھ
.ھمین مقدار برای درک یک ذھن متعارف کافیست. سخن بگوئیم

دھد و  کسی پیشنھاد قرار حزبی نمی"روی بخار معده"روشن است کھ از 
وقتی . کندن نمی، برای آن تعیی١٠٢٨رقم ی وری نیز بھ اندازهآترسی شماره

حزب کمونیست ضد کارگری و ضد ایرانی تصویب چنین قراری را آن ھم با 
ًبیند، حتما قصدی دارد اگر نخواھیم بگوئیم کھ گویا ، الزم می١٠٢٨ی شماره

.ریگی بھ کفش دارد
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ند و ما فقط ا کھ خود آنھا بھ آن اعتراف کرده"چیزکی"حال این شما و آن 
رائیمآو با کمی چاشنی تفسیر کمونیستی میکنیم آن را نقل قول می

١٠٢٨گشا قرار یک قرار مدار تاریخی و راه

، تماس و برقراری مناسبات ھااصول رابطھ با دولت: موضوع» 
، چھ در منطقھ و غیر از آن ھامیان حزب کمونیست کارگری با دولت

»

 ترکیھ در منطقھ فقط اسرائیل است زیرا کویت و سوریھ و اردن ھاشمی و(
)ــ توفان. و عربستان و امارات حاضر نیستند بھ شما کمک مالی کنند

ًمرکزی اکیدا مراعات ی چنانچھ موازین مصوب کمیتھ» .....

«.شود

مرکزی ی این موازین چرا مربوط بھ حزب نیست و مربوط بھ کمیتھ(
ی حزب اخاذی از بیگانھ را تصویب کرده است و حال کمیتھی است؟ کنگره

زی است کھ باید ببیند اعضاء و فعالیت آنھا را در بازار بورس ارتجاع مرک
حزب برای اخاذی یک چک ی منطقھ بھ چھ کسی و با چھ قیمتی بفروشد، کنگره

)ــ توفان. مرکزی حزب داده استی سفید بھ کمیتھ

مرکزی اصول زیر را ی کمیتھ. الصول بالمانع استاعلی» ....
اختیارات دفتر سیاسی و دبیر ی بھ عنوان چھارچوب و محدوده

.کندتصویب میھا رابطھ با دولتی مرکزی در عرصھی کمیتھ
ئی کھ داشتن ھامرکزی در ھر دوره لیست دولتی ــ پلنوم کمیتھ١

ھای مناسبات با آنھا برای حزب مجاز نیست را تصویب و بھ ارگان
«. کندرھبری ابالغ می

سی، فقدان دید کمونیستی و نان را بھ نرخ روز خوردن، حسابگری سیا(
خیانت بھ انترناسیونالیسم پرولتری، خرج حزب و نان اعضاء را در آوردن، 

بگیر مسئول مالی حزب باشند و مفتخور پرورش دادن کھ نوکر جیره و مواجب
ًپول دست وی است راسا ی ِمرکزی کھ گویا سر کیسھی از این گذشتھ کمیتھ

ئی را کھ از آنھا ھادولت] ی ــ توفانصورت اسام[گیرد کھ لیست تصمیم می
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توجھ کنید این را بھ این جھت این گونھ . توان پول گرفت را منتشر کندنمی
گیرند و ئی را کھ از آنھا پول میھاند کھ نام دولتااستادانھ فرمولھ کرده

تر نبود بھ جای ذکر بیش از آیا راحت. تعدادشان نادر است بر زبان نیاورند
شود از آنھا پول گرفت  و جدید نام یکی دو کشور را کھ می دولت قدیم١٩٠

برای . مانند اسرائیل، آمریکا، انگلیس، کانادا و نظایر آنھا منتشر ساخت
ِجوئی در کاغذ ھم باشد، این روش شفاف مرجع بود و از این گذشتھ در صرفھ

یژه گمنامی بھ وی آن ھستند و بھ ھر جزیرهی دنیائی کھ ھر روز در حال تجزیھ
کنند کھ نامشان را ًاگر مزایای فرار مالیاتی داشتھ باشد، فورا استقالل عطا می

کسی تا کنون نشنیده است خدائی نکرده ممکن است با نام نبردن از آنھا و یا از 
قلم افتادن نام یکی از آنھا، این توھم پیش آید کھ حزب شما بھ عنوان نمونھ از 

کیتس  کومورن، کیربیاتی، نارو، پاال، سنفیچی، بلیزه،: کشورھای زیر نظیر
کند کھ سزاوار آنھا کمک مالی دریافت می....مویس، سائو، تومھ و پرنسیپھ و 

)نیست، انصاف ھم خوب چیزی است ــ توفان

زیر مجاز ھای در مقطع کنونی، داشتن مناسبات با دولت» ....
نیست

نیروھا ی ھنظر بھ این کھ حزب مبارزه علی(اسالمیھای ــ دولت
«) داندمستقیم خود میی و جریانات اسالمی را وظیفھ

خواننده توجھ دارد کھ در اینجا تکیھ بر اسالم است، البتھ نامی از سایر (
مذھبی نظیر دولت صھیونیستی و لیکھودی اسرائیل و یا دولت مذھبی ھای دولت

اسالم شود، دعوا بر سر جرج واکر بوش و دولت مذھبی واتیکان برده نمی
است و نھ مذھب بھ طور کلی، دعوا بر سر لحاف مالست، تو گوئی اسالم فقط 

)است و نھ مذھب بھ طور کلی ــ توفانھا افیون توده

نظر بھ این کھ حزب در مبارزات جاری (ــ دولت عراق » ....
ًمردم عراق برای رھائی، مستقیما دخیل است و حزب کمونیست 

).کندژیم عراق فعالیت میکارگری عراق برای سرنگونی ر
: ...تبصره

 ــ حزب کمونیست کارگری ھیچ توافقی را کھ متضمن محدود ٣
اصل (پذیرد شدن آزادی عمل و فعالیت و تبلیغات حزب باشد را نمی

«). استقالل حزب
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حرف مفت کھ دروغ محض است و کافی است خوانندگان توفان بھ اظھار (
جنایتکار اسرائیل، ھای سطین، صھیونیستنظرات این حزب در مورد جنبش فل

ًامپریالیسم در عراق و اساسا ماھیت امپریالیسم در جھان، ی و نقش جنایتکارانھ

نشینی با  سپتامبر، ھم١١در بالکان و در افغانستان، برخورد بھ ماجرای 
 "کمونیستی"طلبان، حضور بالمانع آنھا در عین علنیگرائی و خودنمائی سلطنت

 و ".آی. بی. ِاف"آنجلسی کھ بھ شدت زیر نفوذ گروھی لوسی ھادر رسانھ
طلبان ایرانی مورد اعتماد  در آمریکاست و در اختیار سلطنت"ِ.ا. آی. سی"

جاسوسی آمریکاست نظر افکنند و ببینند کھ این عده چگونھ با ھای سازمان
 و مھارت بھ تھی کردن مقوالت و مفاھیم اجتماعی از مضامین طبقاتی مشغولند

با دشمنی با مارکسیسم لنینیسم، کینھ توزی بھ رفیق لنین و استالین و ساختمان 
اصل "مأموریت خود را بر اساس .... سوسیالیسم در شوروی و ی سی سالھ

دھند تا این ادعاھای پوچ و کاذب آنھا کھ برای فریب  انجام می"استقالل حزب
شوند، روشن توسل میپوچی بیش نیست می  کھ کلمھ"اصل استقالل"مردم بھ 

، "آزادی عمل"ئی نظیر ھاشود، از این گذشتھ بار طبقاتی و سیاسی واژه
صفات ھر حزبی ھستند ھا ، روشن نیست زیرا این واژه"تبلیغات"، "فعالیت"

 و "آزادی عمل"گونھ محدودیتی را کھ ھیچھا کمونیست. بجز حزب کمونیست
ھا پذیرند، کمونیستند نمیطبقاتی ایجاد کی  آنھا را در مبارزه"فعالیت"

ًطبیعتا .توانند از تبلیغات کمونیستی دست بکشند و محدودیت آن را بپذیرندنمی

، سایر ھاتوان یک نفس و جنجالی در مورد حقوق کودکان، زنان، خلقمی
گرایان زن و مرد، حقوق روسپیان، آزادی حقوق دموکراتیک، حقوق ھمجنس

 چاقچور و آزادی پوشاک، سقط جنین، جنسی، ناموس پرستی، تعصب، چادر و
سرگرم کننده و باب طبع روشنفکران ھای بحث... حکم اعدام، جرم سیاسی و 

ًروز و ماھیتا بورژوازی و لیبرالی ھای خرده بورژوا کرد و یا از ھمین بحث

مطبوعات بورژوازی رونویسی کرد و مدعی شد کھ ما آزادی عمل و فعالیت و 
شود در مبارزه با لنین و استالین و می. یماظ نمودهحتی تبلیغات خویش را حف

شود بھ جای افشاء  داشت، می"استقالل"بازگشت بھ مارکس و تبلیغ تروتسکی 
ھای امپریالیسم گردن بند مدرنیزه بھ گردن این عفریت مرگ انداخت و بھ بحث

ًماھیتا بورژوائی و غیر کمونیستی و ضد کمونیستی دامن زد و آن را بھ جای 

)ــ توفان. جا زد"حفظ استقالل" و "آزادی عمل"

کھ ای حزب کمونیست کارگری بھ ھیچ توافق  و ھیچ رابطھ» ....
حزب بنا بھ خواست دولت ذیربط ملزم بھ پنھان کردن آن از مردم 

«). اصل علنیت(شود باشد، وارد نمی
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طلبند کھ در خدمت شفافیت، مردم از شما می. دروغگو کم حافظھ است(
گوئی بھ مردم اعتراف کنید کھ تا کنون از کدام کشور و با چھ ر خدمت حقیقتد

ید و قصد دارید از کدام کشور و با چھ شرایطی در آینده و اشرایطی پول گرفتھ
بھ چھ مقدار پول بگیرید؟ آنوقت این مردم ھستند کھ قضاوت خواھند کرد کھ آیا 

ر معینی را از تیررس شما از اھداف خود صرفنظر کرده و یا سیاست کشو
ًافشاءگرانھ خارج کرده و یا مثال با تکیھ بر حمالت خویش بر حماس و ی مبارزه

ی اسرائیلی ھاجھاد اسالمی بھ دنبال توجیھی برای جنایات صھیونیست
گردید؟ ما مطمئن ھستیم کھ شما جرأت انتشار این اسناد را ندارید و بھ مردم می

شما بھ جای ردیف کردن آرایش اصول زیر گوئید، چھ خوب است کھ دروغ می
نظیر ــ اصل استقالل، اصل علنیت ــ اصلی بھ نام اصل سھولت را بپذیرید و بھ 

 نام کشورھای جھان نام یکی دو کشوری را کھ از آن پول ١٩٠جای نوشتن 
گیرید و یا قصد دارید از آنھا پول بگیرید، بیان کنید ــ تا مردم سخنان شما را می

)د ــ توفانبپذیرن

 ــ حزب کمونیست کارگری ایران قبول کمک مالی و ٤» ....
با آنھا بنا بر مفاد این مصوبھ ی ئی کھ رابطھھاتدارکاتی از دولت

پذیرش کمک باید بر . داندمجاز تشخیص داده شده است را منتفی نمی
. صورت بگیرد) استقالل و علنیت (٣مبنای اصول مندرج در بند 

 دریافت و عدم دریافت کمک در ھر مورد با دفتر یتصمیم درباره
«.سیاسی است

گویند یک حزب مزدور در خدمت اسرائیل و امپریالیسم در بھ این می
.منطقھ

ی ھمھ. این نوع استدالل فریبکاری است و خاک پاشاندن بھ چشم مردم است
ھ بگیران این حزب اگر بھ خود نیایند، مزدورند و وابستھ و مزدور بحقوق

 و "ضد ملی"ساختگی ھای حتی دلداری خویش با تئوری. ماننداجنبی باقی می
تواند وجدان آنھا را از عذاب نوکری  نمی"پرستیضد میھن" و "ضد ایرانی"

تر این حزب متوجھ رسد کھ اعضاء پائینروزی می. بھ اجنبی راحت کند
.نداشوند کھ فقط عامل خبرگیری بیگانھمی

آوری مدرک از  کسی بدون چشمداشت و بدون جمعھیچ دولت خارجی بھ
خاصی را بھ آنھا ھای آنھا کھ ھر موقع بتواند آنھا را تحت فشار گذارده و سیاست

کمک مالی، معنوی، لژیستیکی، اینترنیتی،اخباری و گزارشی و . تحمیل کند
ھر روز کھ دولت اسرائیل اراده کند این حزب . کندرادیوئی و نظایر آنھا نمی

مالیش کھ اسنادش را حفظ کرده است در ھای ذی را بھ علت ھمان کمککاغ
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کند و یا رھبرانش را کھ نان خورده و اعتبار میعرض چند ساعت بی
آورد، بھ اجبار و با شانتاژ و یا با ند بھ خدمت خود در میاگیر شدهنمک

مگر این کھ رھبری این حزب حاضر شود بھ اوامر . رضایت و داوطلبانھ
خاص و سفارشی و ھای یسم اسرائیل و یا امپریالیسم گردن نھد و سیاستصھیون

ایران شایع سازد و مغزھای آنھا را ھای ایدئولوژی خاصی را در میان کمونیست
.شستشو دھد

طلبان و شاپور بختیار و تیمسار این شبھ استدالالت عوامفریبانھ را سلطنت
ساختھ و فراگیر رستاخیز مدنی و آقای منوچھر گنجی یکی از ارکان حزب شھ

 و یا دول کشورھای عربی و عراق و نظایر "سیا"برای پول گرفتن از سازمان 
بھ استدالالت دکتر منوچھر گنجی، شاپور بختیار، . دادندآنھا نیز ارائھ می

حزب کمونیست کارگری "مو بھ مو ھمین استدالالت . تیمسار مدنی مراجعھ کنید
اشاره کرد و آن ھا بھ این اخاذیھا نی پس از مدت است، حداقل آقای مد"ایران

شناسید کھ مدعی شود شما در دنیا، نوکری را نمی. را نادرست ارزیابی نمود
نفس این امر کھ دولتی . پول گرفتن از بیگانھ را با شرط و شروط پذیرفتھ است

شود، خود گویای آن است کھ این دولت و در واقع حاضر بھ کمک مالی می
جاسوسی آن یعنی موساد باید در فرد و یا تشکل مورد نظر نکات سازمان 

تواند از آنھا در خدمت مقاصد رضایتمند و خوش الحانی را یافتھ باشد کھ می
ھا سر ھیچ دولت و سازمان جاسوسی را افراد و یا تشکل. خودش سود بجوید

 را نیز در رھبری خود "ترین مارکسیست عصرھابزرگ"و ھا "عقل کل"اگر 
.توانند کاله بگذارندداشتھ باشند، نمی

دارای حساب ) توفان(حزب کار ایران . امتحان این امر بسیار آسان است
ًبانکی است و آن را علنا و رسما اعالم کرده است، حزب کار ایران  ) توفان(ً

دارای مواضع مارکسیست لنینیستی و انقالبی است و نظریاتش در مورد 
ترکیسم، ناسیونال ایرانیسم، پانم، امپریالیسم، پانجمھوری اسالمی، صھیونیس

ایران، ی شوونیسم، رویزیونیسم، رفیق لنین و استالین، گذشتھ و حال حزب توده
..... طلبان، تجاوز آمریکا بھ یوگسالوی، افغانستان و عراق ونسبت بھ سلطنت

نتیجھ روشن است و بر آنھا پافشاری می کند، چرا یکی از این کشورھا بھ این 
اری درسد کھ بھ حساب حزب ما کھ خواھان سرنگونی رژیم سرمایھنمی

، "حزب کمونیست کارگری ایران"جمھوری اسالمی ھستیم و بھ قول 
آئیم، پول واریز کند و ما را تقویت نماید، منتظر چھ  بھ حساب می"رادیکال"

 ند؟ مگر نھ این است کھ ھر چھ دیرتر عمل کنند، عمر رژیماچیز نشستھ
شود، مگر نھ آنست کھ ما ھم مستقل جمھوری اسالمی یک روز بیشتر می

کنیم، پاسخش روشن است ھستیم و ھم آزادی عمل خود را حفظ کرده و حفظ می
دانند کھ حزب ما قابل نرمش نیست و با مصالح مردم ایران بازی زیرا آنھا می
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 و جاسوسی را اخاذی از بیگانگان. خائن نیست، عامل بیگانھ نیست. کندنمی
شمارد و برای توجیھ دریوزگیش آن ھم بھ حساب اعضاء و کشیدن فضیلت نمی

 و "دموکراتیکی بھ شیوه"حزبی و ی پای آنھا بھ معرکھ از طریق کنگره
فکری و تحمیق کردن نمایندگان روی و بیِجنجالی و ایجاد فضای کاذب دنبالھ

ائی مصوبھ بھ تصویب  تبلیغاتی آمریک"شوھای"خبر کنگره با ایجاد بی
بھ نیروی . سازدحزب ما برای اخاذی از بیگانگان، تئوری نمی. رساندنمی

ھا انترناسیونالیستی میان کمونیستھای ًطبیعتا ما میان کمک. خودش متکی است
گذاریم زیرا خود را از فرق میھا با وابستگی بھ بورژواھا، امپریالیست

لی کدام کشور و سازمان کمونیستی دانیم، وکمونیسم جھانی میی خانواده
را از ) توفان(شود کھ بتواند حزب کار ایران قدرتمندی در جھان یافت می

این است . مالی نجات دھد و معیشت حزبی ما را تأمین کند؟ ھیچکسی مضیقھ
اول بھ نیروی خود، بھ نیروی اعضاء و ھواداران خود متکی ی کھ ما در درجھ

.یمان فداکاری تا بدینجا رساندهھستیم و بار خود را با ای
کنیم کھ ھر کس مایل است با توجھ ما ھم اکنون نیز با صدای بلند اعالم می

بھ مواضعی کھ ما داریم بھ ما بدون شرط و شروط کمک مالی کند، بھ حسابی 
کھ در دست دارد پول بریزد و منتظر مذاکره و قرار و مدار با ما نباشد، و در 

ھای ما از بسیاری ھواداران توفان کمک. ھ نداشتھ باشداین راه مفید واھم
یم و ھنوز نیز ادریغ مالی و علیرغم ناچیز بودن، ولی با ارزش دریافت کردهبی

 نیاز داریم ولی برای این کھ پس از "توفان"برای انتشار مرتب ھا بھ این کمک
سازی برای حزب ما دشمنانمان و پروندهی این فراخوان مالی از توطئھ

 ٢٥٠کنیم کھ ما وصول ھر مبلغی بیش از جلوگیری کنیم از ھم اکنون اعالم می
ًیورو را کھ منبع انقالبی آن برای ما روشن نباشد فورا علنی کرده و بھ اطالع 

ما حتی . رسانیم تا جلوی ھر دسیسھ را بگیریمخود میی مردم ایران در نشریھ
ی ما روشن بوده است برای مالی را کھ منابعشان براھای تا کنون صورت کمک

حال خود قضاوت کنید، اگر علنیتی در کار باشد، . یمااطالع عموم منتشر ساختھ
اگر شفافیتی ھدف باشد ما شفافتریم یا حزب بھ اصطالح کمونیست کارگری غیر 

اگر با ما بر سر لطف ای از ھم اکنون روشن است کھ ھیچ دولت بیگانھ. ایرانی؟
مند نشده باشد و نشود، حاضر نیست بھ حساب ما ھرهنباشد و از خدمات ما ب

پول بریزد، علیرغم این کھ بھ دشمنی آشتی ناپذیر ما با جمھوری اسالمی واقف 
 فقط "حفظ استقالل و موازین"این است کھ ادعای پول گرفتن از بیگانھ با . است

ھمین امر است کھ حزبی مخفی . حزبی استی برای فریب مردم و اعضای ساده
کند علنی شود، حزب اجتماعی گردد، صدتا، صدتا عضو تبلیغاتی ا وادار میر

در مجامع علنی بگیرد تا سھامش در بورس بازار کمک از بیگانگان، باال رود 
سعی کند ھنرمندان و روشنفکران . و بتواند خود را با قیمت باالتری بفروشد
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تا بھ اعتبار آنھا از دول انقالبی را بفریبد و پایشان را بھ مجامع خود باز کند 
جاسوسان ی حزبش را بھ النھ. تر، پولش بیشترھرچھ گنده. بیگانھ اخاذی کند

امپریالیست، صھیونیست و عمال جمھوری اسالمی بدل کند، زیرا ھدفش آزادی 
کارگر ایران نیست، نیل بھ کمونیسم نیست، ایجاد دکانی است کھ حقوق ی طبقھ

ضد ی آن حزبی کھ با این روحیھ. أمین کنندبازنشستگی مشتی بیکاره را ت
رسد کھ  پرورش یابد، کارش بھ جائی می"یھودائی"کمونیستی، کاپیتالیستی، 

رود و بندد و سر بزنگاه در میبار و بندیل خود را میھا رھبری با این پول
کند کھ تازه باید ببیند امور اعضاء و ھواداران خود را بھ امان خدا رھا می

چنین حزبی کھ . توانند تأمین کنندخود را از چھ منبعی میی وزمرهمعیشتی ر
مرکزی در امر بھ این مھمی کھ با آبروی ی ش و نھ کمیتھاآنھم فقط دفتر سیاسی

ًگیرد، عمال بند امور حزب، با بود و نبود حزب بستگی دارد، تصمیم می

مان عنصران، غالتواند از سستگیرد و میمعیشتی افراد را بھ دست می
در چنین حزبی ھمھ سعی خواھند کرد بر گنج قارون دفتر . رھبری بسازد

خانوادگی جدیدی بھ طور موروثی بھ وجود ی سیاسی دست پیدا کنند و سلسلھ
این .  بدون قید و شرط برقرار کنند"مستقل"آورند و رژیم سلطنت را در حزب 

ائی کھ در بوده؛ چھ آنھھا نظیر اینھای احزاب و سازمانی سرنوشت ھمھ
کھ دیر ھا ند و چھ ایناگرفتھگذشتھ از عراق صدام حسین و لیبی قذافی پول می

.خواھند میلیونر شوندند و زود ھم میاآمده
مزدور روی ھای حداقل سازشی کھ میان این دول ارتجاعی و این تشکل

و یا منحرف کردن نظریات مردم ھا دھد سکوت در قبال جنایات این دولتمی
 اساسی سیاسی روز و چسبیدن بھ مسایل فرعی و جانبی، کشاندن از مسایل

طرح . افکار مردم بھ سمتی است کھ بھ عدم اتخاذ موضع روشن بدل شود
از ای کنونی مبارزه، گرهی ئی است کھ غیر ضروری بوده و در مرحلھھابحث

.گشایدما نمیی کار مبارزه

)٥(
]٤١ی توفان شمارهبھ نقل از [

سرسپردگی بھ بیگانگانی ھو نقدی بر نظری
آنھا از مدعی بی تاج و .  را در نظر بگیرید"سیا"شما یک لحظھ سازمان 

ًطلبند کھ علنا بھ گماشتگی امپریالیسم آمریکا تخت پادشاھی در ایران نمی

پدر منفورش بھ حلقوم اعتراف کند و بگوید کھ قصد دارد کشور ایران را مانند
نابع طبیعی آن را غارت کرده و ایران را بھ زیر پرتاب کند تا مھا امپریالیست

کرد، کھ کار اگر این اعتراف را می. در آورندھا پایان امپریالیستبیی سلطھ
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اگر . سیاست بسیار آسوده بود و شما نیازی بھ تحلیل و بررسی نداشتید
آمریکائی از ماھیت تجاوز خود بھ افغانستان وعراق و حضور ھای امپریالیست
 میانھ و قفقاز و نظایر آنھا بھ زبان قابل فھم برای ھمھ پرده بر در آسیای

ًو مثال ھمین حزب مورد نظر . شدداشتند، کار درک سیاست آسان میمی

ولی آنھا بھ . توانست از تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ افغانستان حمایت کندنمی
اد باز و اقتص"، "آزادی"، "حق تعیین سرنوشت"، "حقوق بشر"، "دموکراسی"

 و نظایر آنھا متوسل "لمللی پولاصندوق بین"، و "بانک جھانی"، "بازی جامعھ
مردم آگاه ی شوند تا نیات شوم خود را در پس آنھا بھ پوشانند، زیرا از تودهمی

آگاه بھ منافع ھای آگاھند و از انسانناھای آنھا طالب توده. جھان واھمھ دارند
کھ ھر حزب و ای ھا بھ خوبی از خط و مشیاین است کھ آن. ھراسندخویش می

آنھا بھ دارو . توانند بھ ماھیت آن حزب پی ببرندکند، میجریانی اتخاذ می
ی ھم اکنون در آستانھ. کننددریغ مالی میبیھای طلبان کمکسلطنتی دستھ

پول است کھ سرازیر شده است، بھ طوری کھ در ھر ھای حملھ بھ عراق کیسھ
ًند، مجددا فعال افراری ساکن بودهی  تا ساواکی خودفروختھشھری کھ در آن چند

 تظاھرات " بھمن٢٢ی فاجعھ"شده، بھ سازماندھی پرداختھ و بھ خاطر 
کند و آن وقت کنند کھ تعدادشان از چند ده نفر نیز تجاوز نمیشکوه برپا میبی

شود کھ ده نفر را با یک صفر اضافی، صد نفر و صد کیھان لندنی مأمور می
نفر را ھزار نفر جا بزند و از وقایع مھم جھان در سال گذشتھ نیز درگذشت آقای 

 "ھنر نگارش"طبیعی است کھ این . منصور حکمت را برجستھ کند و درج نماید
شما ھیچ جائی نھ در . ماند پنھان نمی"موساد" و "سیا"ی از دید موشکافانھ
کیھان لندنی ی ریدهتاج و تخت پادشاھی ایران و نھ در جسخنان مدعی بی

 ایران ابراز کرده "استقالل"ًیابید کھ آنھا رسما مخالفت خود را با نمیای جملھ
 بھ "موساد" و یا "سیا"باشند ولی کارشناس کارکشتھ و صد پیراھن پاره کرده 

البتھ . تازندبھ کدام سمت میھا خوبی متوجھ است کھ ھر کدام از این جریان
چون نوکر اجانب بوده و از قدیم در خدمت طلب ایران سلطنتھای تشکل

و حسن ھا خود را بر اساس سنتی ویژهھای کردند، تماسامپریالیسم کار می
تر است از کسانی کھ تازه بھ دوران ند و کارشان سادهارفتار گذشتھ حفظ کرده

 از این قماش "حزب کمونیست کارگری ایران". رسیده و مأموریت جدیدی دارند
جاسوسی اگر عمال مستقیمی در رھبری این سازمان ھای مانساز. اخیر است

نداشتھ باشند بھ خوبی از ماھیت خط مشی ارتجاعی این حزب باخبرند کھ 
، دامن زدن بھ بازار ھااساسیش مشوب کردن افکار کمونیستی وظیفھ
فکری، طرح مسائل جنبی و مد روز بورژوائی با علم بھ وجود اشتیاق بھ آشفتھ

، بھ صورت ھااجتماعی در روابط انسانی نھفتھھای  عقدهرھائی از قید
ژورنالیستی، تھی کردن مفاھیم اجتماعی از مضمون طبقاتیشان، تبلیغ وطن 
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فروشی، دشمنی با اسالم از دیدگاه منافع صھیونیستی، پاشیدن آب طھارت بر 
سر امپریالیسم، حملھ بھ سی سال ساختمان سوسیالیسم در شوروی با رونویسی 

ھای سازمانھای جھان کھ محصول آشپزخانھھای ثار بزرگ ضد کمونیستاز آ
جاسوسی امپریالیستی و رویزیونیستی و صھیونیستی است، تحریف ماھیت 

و جلوه دادن این جنگ میان مشتی ھا نازیی جنگ آزادیبخش دوم جھانی علیھ
مرتجع برای تقسیم جھان و حمایت ضمنی از ھیتلر، حمایت از تزھای تروتسکی 

 تحریف روشن تاریخ شوروی سوسیالیستی با رونویسی ناشیانھ از و
انشعابی ضد ھای جاسوسی امپریالیستی، جریانھای نویسان سازمانتاریخ

ھای کمونیستی و خرابکار درون حزب کمونیست بلشویک شوروی، طرح بحث
غیر ھای کاذب و انحرافی برای جلب اقشار معین اجتماعی و گسترش پایھ

ودش، حمایت از صھیونیسم، حملھ بھ سوسیالیسم و تبلیغ این امر طبقاتی حزب خ
کھ تحقق آن غیر ممکن بوده و باید تا روز قیامت و ظھور مھدی منتقم انتظار 

آن مطالبی است کھ از دیدگاه ھیچ سازمان کمونیستی و ھیچ ھا این.... کشید و 
. برندیده پی میًھر دو فورا بھ ماھیت این پد. مانددستگاه جاسوسی پنھان نمی

َسرازیر شد و دم و دستگاه عریض و طویلی با یاری ھمین ھا وقتی سیل پول
جاسوسی در جھان علم گشت، آن وقت کمک گرفتن با حفظ ھای سازمان

 حرف مفت است کھ برای تسکین نارضائی اعضاء "استقالل و عدم وابستگی"
ی شوند، گفتھ امپریالیستھای این حزب کھ باید قربانی این سیاستی ساده
وابستگی ھمان بس کھ این حزب فقط در چارچوب ھمان نکات . شودمی

ًکند و این کامال مورد توافق امپریالیسم و کھ ما تشریح کردیم کار میای برگزیده

.صھیونیسم است
خواھد سر مردم اگر این حزب از کمک دولتی گرفتن شرم ندارد، اگر نمی

ھ کارش بر علنیت و شفافیت است، اگر را کاله بگذارد، اگر مدعی است ک
کند کھ مالی را بر اساس حفظ استقالل و عدم وابستگی دریافت میھای کمک

نیز برای تعیین حدود ای حزبیش مصوبھی حتی برای قانونی کردن آن در کنگره
ًگذراند نباید اساسا وحشتی از این  می١٠٢٨رعب انگیز ی و ثغورش با شماره

حزبی و بھ مردم ایران بگوید کھ چھ موقع، و از کدام ی ودهداشتھ باشد، کھ بھ ت
قضاوت در این امر را کھ این حزب . کشور چھ مبلغی را دریافت کرده است

 خویش را حفظ کرده است، "استقالل و عدم وابستگی"علیرغم این کمک مالی 
.مردم گذاشتی باید بھ عھده

ی اخاذی از دول براای خود مصوبھی نفس این امر کھ حزبی در کنگره
رساند، بھ حد کافی گویاست و نیازی بھ طول اجنبی و ارتجاعی بھ تصویب می

ما بھ این امر بھ خاطر آن است کھ اگر ھنوز ی ولی اشاره. و تفسیر بیشتر ندارد
گذرد، چھ سیاست فھمند در درون این حزب چھ میکسانی ھستند کھ نمی
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 ایران در کنار "شمالی اتحاد آینده" آنھا دارا ھستند، نقش آنھا درای مکارانھ
ایران ھای و مجلسی کردن آنھا، آن ھم بھ عنوان کمونیستھا طلبسلطنت

چیست؛ بھ خود آیند و نگذارند کھ ارتجاع جھانی کس و کسانی را برای روز 
مارگیری خود برای جنبش مردم ی مبادا در الی پوست پیاز بخواباند و از کیسھ

ترین مارکسیست عصر ھبران خطا ناپذیر، بزرگایران در سر بزنگاه، ر
.ترین مغز متفکر جھان، سلطان یک چشم در شھر کوران بسازدحاضر، بزرگ

تاریخ بشریت است و ی مارکس یھودی، نابغھ و شخصیت ارزنده
شخصیت و فاقد نبوغ از مارکس آموزگار بزرگ پرولتاریا، بیھای مارکسچھ

.نداقط یھودی بودنش را بھ عاریھ گرفتھ ف"دیکتاتوری پرولتاریا"این کاشف 
در ھمین رابطھ آقایان ایرج آذرین و رضا مقدم از رھبران منشعب از این 

گیری اخیر حزب جھتی درباره"تحت عنوان ای حزب در طی اطالعیھ
 مطالب قابل تعمقی را مطرح "ھارابطھ با دولتی کمونیست کارگری در زمینھ

زیرا بیانگر آن است .  آنھا نیز ضرورت داردمستخرجی بھی ند، کھ اشارهاکرده
نیست کھ ماھیت این جریان را ناپاک ) توفان(کھ این فقط حزب کار ایران 

دیگری نیز ھای کند و تحوالتش را زیر نظر دارد، بلکھ جریانارزیابی می
خویش ھایتردید و سوء ظن بھ این حزب نگریستھ و نگرانیی ھستند، کھ با دیده

کسانی کھ خود در درون این تشکل و . کنند ایماء و اشاره بیان میرا متأسفانھ با
.تری در این زمینھ برخوردار باشندند باید از اطالعات وسیعادر رأس آن بوده

:نویسندآنھا می

ھای ًحاضر مشخصا مناسبات با دولتی قطعنامھ برای دوره» 
«. کنداسالمی و دولت عراق را غیر مجاز اعالم می

:گویداسالمی میھای د علت غیر مجاز بودن مناسبات با دولتدر مور

نیروھا و جریانات اسالمی ی نظر بھ این کھ حزب، مبارز علیھ» 
 این فرمولبندی اشکاالت زیادی ".داندمستقیم خود میی را وظیفھ

نخست این کھ حزب کمونیست کارگری ایران پس از اتخاذ مشی . دارد
مدرنیست و " دارد تا ھویت خود را دوم اصراری جدیدش در کنگره

جریانات اسالمی، و نھ ی ًپس چرا صرفا مبارزه علیھ.  بداند"ئیستآتھ
بر مبنای مذھب ھندو و یا ھا لعموم؟ یعنی رابطھ با دولتامذھبی علی

یھود یا مسیحی مشکلی در چارچوب مشی تازه برایشان ایجاد 
"«... کند؟نمی
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:و یا در جای دیگر

اعضای ی  این بند در حقیقت سلب اختیار از کلیھ:بند دوم» 
حزب کمونیست کارگری ایران از اطالع ی مرکزی، و کنگرهی کمیتھ

خوبی ی این بند نمونھ. استھا حزب با دولتی از چند و چون رابطھ
از وارونھ نویسی قطعنامھ نویسان حزب است، چرا کھ علیرغم 

را ھا اس با دولتظاھرش کھ حدود اختیارات نمایندگان حزب در تم
، مرجع گزارش گیری )کند ــ توفانیعنی محدود می(کند ترسیم می
و در . کند ذکر می"مرکزی و دفتر سیاسیی دبیر کمیتھ"ًرا صرفا 

گیری در مورد دریافت کمک را ًانتھای بند چھارم نیز صراحتا تصمیم
 در ھیچ جای قطعنامھ صحبتی از این. کندبھ دفتر سیاسی واگذار می

مرکزی یا دفتر سیاسی موظف است تا گزارش ی نیست کھ دبیر کمیتھ
را بھ اطالع ھا ًیا اساسا نفس وجود این ارتباطھا ارتباط  با دولت

در پرتو این . مرکزی و کنگره برساند و تائید آنھا را بخواھدی کمیتھ
واقعیت، یک بار دیگر مقدمھ و بند اول قطعنامھ را باید خواند تا 

بھ جای .ئی را کھ در ابتداء مطرح کردیم، پیدا کنیمھاسشجواب آن پر
ًیا اساسا در جریان عمل بھ اطالع و ھا موارد مشخص رابطھ با دولت

حاضر ی مرکزی برسد، قطعنامھی تصویب حزب کمونیست و کمیتھ
ی قطعنامھ: این وظیفھ را دارد تا مسئلھ را با وارونھ کردن، حل کند

غیر مجاز را بھ دست ھای مرکزی لیست دولتی مصوب کمیتھ
مجاز و ھر ھا دھد، رھبری در مورد رابطھ با تمام دولترھبری می

ًکند و حتی موظف نیست بعدا این امر را بھ تائید چھ خواست می

خالف بر. ارگان باالتری برساند یا حتی خبرش را بھ کسی بدھد
ابالغ "و "اختیاراتی محدوده" و "درچھارچوب"تعارفاتی از قبیل 

مرکزی و ی ، این قطعنامھ سند واگذاردن اختیارات کمیتھ"کندیم
یک حزب بھ ارگانی بھ اسم دفتر سیاسی کھ فونکسیون ی کنگره

ش نیز در ھر پلنوم قابل تغییر است، کما این کھ در ھمین اسازمانی
پلنوم بھ ارگانی بدون حقوق تشکیالتی، یعنی بھ جمع مشاوران دبیر 

«. مرکزی بدل شدی کمیتھ

ًاین بند قرار است شاه بیت این قطعنامھ باشد و ظاھرا باالخره دو : بند سوم

اما . بگویدھا عام و اصولی راجع بھ موازین برقراری مناسبات با دولتی نکتھ
: گویدً واقعا می"اصل استقالل حزب"آیا فرمولبندی 
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حزب کمونیست کارگری ایران ھیچ حذف و تخفیفی در فعالیت و » 
اگر . گویدنھ این را نمی. ایجاد نخواھد کرد؟ھا  بھ سبب رابطھ با دولتتبلیغاتش 

توانست ھمین را بنویسد کھ ھیچ تعدیل چنین منظوری داشت، خیلی صریح می
گویند در عرف سیاسی بھ این می. دھیمو تخفیفی در ھیچ کار و فعالیتمان نمی

. بردھ کار نمی و قطعنامھ این اصطالح رایج را ب"بی قید و شرطھای کمک"
 نیز ھمان طور کھ "بی قید و شرطھای پذیرش کمک"ھرچند حتی فرمولبندی (

اما آنچھ فرمولبندی حاضر .) تر خواھیم دید ھنوز خالی از اشکال نیستپائین
پذیرد، گوید این است کھ چنین حذف و تخفیفی را بھ عنوان توافقنامھ نمیمی

داوطلبانھ و بھ اختیار خودتواند خود ولی این معنایش این نیست کھ رھبری نمی
یش را محدود کند یا برخی از مواضع و ھاتصمیم بگیرد، برخی از فعالیت

فرمولبندی . تبلیغاتش را تعدیل کند تا بتواند از کمک فالن دولت برخوردار باشد
حاضر در بھترین حالت معنایش این است کھ حزب کمونیست کارگری ایران 

پذیرد، اما ممکن است محدودیت تحمیلی را نمیھا  دولتبرای دریافت کمک از
این حالت دوم، سازش . بھ تشخیص خود محدودیت داوطلبانھ را رعایت کند

شود باید نخست بھ واقعیت میھا است، و کسی کھ وارد دنیای مناسبات با دولت
برای یک سازمان کمونیستی، اعتراف بھ واقعیت سازش . سازش اعتراف کند

کند تا حقانیت ھر  این رو مھم است کھ سازمان را موظف میبخصوص از
سازش مشخص را توضیح دھد و ملزم بھ دفاع از ضرورت این سازش بر 

فرمولبندی حاضر در قطعنامھ جای سازش را باز . مبنائی اصولی باشد
گذارد، بی آن کھ بھ آن صراحت دھد، و بھ این ترتیب قطعنامھ نویسان را از می

.کند دفاع از سازش معین معاف میپاسخگوئی و
اگر . ً ھم عینا ھمین اشکال را دارد"اصل علنیت"فرمولبندی 

را پنھان ھا منظورش این باشد کھ ھیچگونھ رابطھ با دولتکسی
رساند، را بھ اطالع مردم میھا کند و ھرگونھ رابطھ با دولتنمی
گوید پنھان اما این قطعنامھ می. تواند خیلی ساده، ھمین را بگویدمی

پذیرد، و معنای  نمیبھ خواست دولت مربوطھبودن رابطھ را 
ش این است کھ تصمیم بھ علنی کردن یا پنھان داشتن رابطھ با اتلویحی

و در حقیقت با دفتر (ھر دولتی با خود حزب کمونیست کارگری ایران 
 است، و "اصل علنیت"واقعی فرمولبندی ای این محتو. است) سیاسی

ر قطعنامھ نویسان نیز ھمین است، باید پرسید پس چرا بھ اگر منظو
کنند؟ چرا آن درجھ احساس ش میااین شکل گمراه کننده فرمولبندی

اعتماد بھ نفس و حقانیت در خود سراغ ندارند کھ دستکم منظورشان 
.را روشن بیان کنند؟
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بھ ھرو، مطابق این قطعنامھ، دفتر سیاسی حزب اکنون اختیار 
ئی کھ قطعنامھ غیر مجاز ھارابطھ با ھر یک از دولتدارد وارد 

داند اعالم نکرده، بشود،ھر محدودیتی کھ دفتر سیاسی خود صالح می
بر فعالیت و تبلیغ حزب اعمال کند، تصمیم بگیرد رابطھ با فالن دولت 
را از عموم پنھان نگاه دارد، و حتی ملزم نباشد وجود این رابطھ را بھ 

.ره اطالع بدھدمرکزی و کنگی کمیتھ

مروری بھ گذشتھ
در اپوزیسیون و چپ ایران ای امر بیسابقھھا مناسبات با دولت

نیست و جریانات مختلف توضیح و توجیھ خاص خود را برای این 
غرض از این مرور کوتاه در اینجا بھ یاد . نداقبیل مناسبات داشتھ

بھ ھا تاست کھ در امر رابطھ با دولای کمونیستیھای آوردن پرنسیپ
. دست آمده و برای جریان کمونیستی کارگری تثبیت شده بود

ئی کھ امروز از طرف حزب کمونیست کارگری ایران در ھاپرنسیب
.نداحاضر یکسره بھ فراموشی سپرده شدهی قطعنامھ

بھ طور . انواع مختلفی داشتھ استھا در حقیقت مناسبات با دولت
ت شوروی و کشورھای حزب توده و امثالھم با دولی مثال، رابطھ

بلوک شرق متکی بھ نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک بود و ھمین امر 
ی نوع دیگر رابطھ، کھ بیشتر ویژه. دریافتی بودھای توضیح کمک

و جریان بختیار است، تالش برای جلب حمایت ھا طلبسلطنت
غربی بھ ھای دیپلماتیک و بھ رسمیت شناختھ شدن از طرف دولت

سازمان مجاھدین .  در قبال رژیم حاکم، بوده استعنوان آلترناتیوی
، و با تالش برای برقراری این نوع رابطھ ٦٠نیز پس از خرداد سال 

ش جلب حمایت و پشتیبانی برخی از ا، ھدف اصلیھابا دولت
. آمریکا و پارلمان اروپا در این راه قدم برداردی نمایندگان کنگره

ش جلب اھدف اصلیھا ولتتالش برای برقراری این نوع رابطھ با د
حمایت و شناسائی بود و کمک مالی و تدارکاتی و فنی در یک شرایط 

ش ھم رابطھ با دولت اکرد و مورد اصلیویژه موضوعیت پیدا می
کھ ای برخالف رابطھ: یک نکتھ اینجا الزم بھ تأکید است.عراق بود

ھای ھدفش شناسائی و حمایت دیپلماتیک است، این قبیل کمک
ی جایگاه دیگری در سیاست دولت مربوطھ دارند و بھ ھمین تدارکات

ًدلیل نیز تقریبا ھیچگاه تماس رسمی و مستقیم با خود دولت وجود 

ھای ندارد، بلکھ رابطھ از طریق نھادھا و منابع دیگری کھ سیاست
بھ این معنا، . گیردکنند، انجام میمختلف دولت مزبور را دنبال می
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ًرابطھ با مثال دولت عراق بود در شکل شاید ًآنچھ در محتوا نھایتا 

.گونھ نبوداین
ًبھ معنای دولت یا منابع نھایتا وابستھ (عراق ھای استفاده از کمک

تخاصم . داردای طوالنیی در اپوزیسیون ایران تاریخچھ) بھ دولت
ی ایران و عراق و تضاد منافع ناسیونالیستی دو کشور ریشھھای دولت

دو کشور، یک عنصر ثابت ھای  از تغییر رژیمتاریخی دارد و مستقل
ی برای چپ رادیکال تاریخچھ. سیاست منطقھ بوده استی در عرصھ

، ٥٧، یعنی بھ پیش از انقالب ١٣٤٠یرابطھ با عراق بھ دھھ
، است کھ متعاقب از ٦٢ــ ١٣٦١ھایگردد، اما این تنھا در سالبرمی

ھ در کردستان چپی کھای کف رفتن مناطق آزاد در کردستان، سازمان
از رابطھ با دولت ای مقر داشتند، بھ تدریج ناگزیر بھ برقراری درجھ

ًاین رابطھ بر متن و بعضا زیر . عراق برای امور تدارکاتی خود شدند

. نیروھای جنبش ملی خلق کرد با دولت عراق عملی شدی چتر رابطھ
 مناسبات نیروھای جنبش ملی کردستان، چھ در عراق و چھ در ایران،

با این کھ جنبش کرد . خود را داشتھ استھای با دولت ھمسایھ ویژگی
کرد در ھای در ھر دو کشور مورد سرکوب قرار داشت، سازمان

ًایران و عراق متقابال این امر را پذیرفتھ بودند کھ کمک گرفتن ھر 

یک از دولت دیگری کاری مجاز است و از نظر مردم کرد در ایران 
یک مورد مشخص . (ً ابدا مورد انتقاد نبودو عراق نیز این مسئلھ

سمپاتی افکار عمومی کردستان ایران بھ جنگ مالمصطفی با دولت 
.) شدعراق است کھ با پشتیبانی مالی و نظامی دولت شاه انجام می

بھ اپوزیسیون کرد یکدیگر، پذیرش این ھا علت اصلی کمک این دولت
ھای  متقابل سازمانچنین درکامر از طرف افکار عمومی کرد، و ھم

کرد دو کشور، شاید در این واقعیت ریشھ داشت کھ جنبش کرد در 
کرد ایران یا عراق مطالبات خود را بھ دولت مرکزی خود محدود می

ھرو نیاز بھ ایجاد چنین بھ. و خواستار تشکیل کردستان واحدی نبود
ھای مناسباتی منحصر بھ جنبش ملی کرد نیست و برای جنبش

کنند، کھ بھ پشت جبھھ احتیاج الینفک پیدا میای  مسلحانھآزادیبخش
ھرو، بھ. موارد مشابھ در آفریقا گویای این امر است. عمومیت دارد

حتی اگر توضیح و توجیھ این قبیل مناسبات از نظر منافع جنبش 
کمونیستی محدودگرانھ و نا کافی بھ نظر بیاید، این محدودیت در 

آزادیبخش ھای دودنگری ذاتی جنبشاول خود ناشی از محی درجھ
«. ملی است 

............
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یادآوری این سنت گذشتھ و مورد عراق الزم است، برای این » 
مرکزی حزب ی کمیتھی آوردھا در قطعنامھاین دستی کھ ھمھ

شوند و امروز ھیچ نشانی کمونیست کارگری ایران زیر پا گذاشتھ می
لمللی کارگران او منافع بیناز وسواس در حراست و حرمت کمونیسم 

ًخورد، وسواسی کھ در بدو تأسیس حزب مثال در بھ چشم نمی

.رابطھ گرفتن یا نگرفتن با عراق وجود داشتی برخورد بھ مسئلھ
ًالزم نیست شخص حتما مارکسیست باقی مانده باشد تا بفھمد 

ئی کمک ھابدون چشمداشت نیست کھ بھ چنین سازمانھا دولت
ًاز طریق نھادھا و منابع ظاھرا ھا  آنجا کھ این کمککنند، و حتیمی

شوند، آنجا کھ صحبت از تحمیل صریح شان عرضھ میغیر دولتی
شوند، یا قید و  عرضھ می"قید و شرطبی"ھا شرطی نیست و کمک

غیر مستقیمی ھایشرطی ضمنی موجود است و یا این رابطھ بازتاب
خواه برای کمونیسم و دیگر دارد کھ خواه ، ناھای در بسیاری عرصھ

ًدقیقا بھ دلیل چنین . منافع کارگران عواقب منفی بھ ھمراه دارد

شروطی ضمنی و چنین عواقب غیر مستقیمی است کھ تن دادن بھ 
اما سازش تحمیل . گیردًچنین روابطی معموال سازش نام می

ئی کھ در گیر ھاًتن دادن بھ سازش غالبا برای سازمان.شودمی
شود، زیرا باید بھ نیازھای عاجل ھستند، ناگزیر میی اتودهھای جنبش

ملی آفریقا یا ی اما اگر این سازمان کنگره. یک جنبش پاسخ گویند
سازمان آزادیبخش فلسطین نیست، بلکھ سازمان کوچک و گمنام و بی 

از نوع حزب کمونیست کارگری ای ارتباط بھ ھر نوع جنبش توده
 در پوست شیر "وافقنامھت"است، دیگر صحبت کردن از سازش و 

ئی ھابھ کار بردن لفظ سازش در مورد چنین سازمان. رفتن است
خواستید سازمان می. وجود نداردای صحیح نیست، چرا کھ ناگزیری

 "معاملھ"اینجا لفظ درست،. نسازید تا نیاز سازمانی ھم نداشتھ باشید
 شود البد تشخیصآدمی کھ در دنیای سیاست وارد معاملھ می. است
آورد، بیشتر از آن دھد کھ آن چھ در آن شرایط معین بھ دست میمی

دھد برایش ارزش دارد، اما برای یک سازمان چھ از دست می
اگر . کمونیستی این مسئلھ بھ سادگی معاملھ در بازار نباید باشد

لمللی انظام بینى لمللی است علیھاکارگر بینی کمونیسم، جنبش طبقھ
 تنھا با در نظر گرفتن "معاملھ" و زیان یک اری، سنجش سوددسرمایھ

چنین معامالتی برای . آن چھ در این میان معاملھ شده است میسر نیست
کمونیستی کارگران در ی ، برای مبارزهھاکمونیستی کمونیسم و ھمھ

ئی دارد، و کسی کھ ھنوز عناوین، ھاھمھ جا، عواقب و بازتاب
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کشد موظف است در کمونیست و کارگر را در اسم خویش یدک می
از کار خود دفاع ھا کمونیستی جھانی کارگر و ھمھی پیشگاه طبقھ

.کند
اصول رابطھ با "ی دالیلی کھ گفتیم، صدور قطعنامھی بھ ھمھ

مرکزی حزب کمونیست کارگری ی  از سوی پلنوم کمیتھ"ھادولت
.و کارگران نگران کننده تلقی شودھا ایران باید از طرف کمونیست

قطعنامھ، در بھترین حالت ی محضردارانھای ھفرمولبندی
نسبت بھ عواقب اعمال این حزب برای مسئولیتیالقیدی و بیی نشانھ

گیری جھتی کمونیسم و کارگران است و در بدترین حالت نشانھ
رھبری حزب کمونیست کارگری ایران بھ سمتی است کھ حتی 

الت و حتی خودشان ھم آنقدر برایش حقانیت قائل نیستند تا بر تشکی
«. ش آشکار کنندامرکزیی کمیتھ

١٣٧٨ ــ شھریور ١٩٩٨سپتامبر 

بھ این تشکیالت ) توفان(این دیگر اتھاماتی نیست کھ حزب کار ایران 
بھترین حالت "رفقای سابقشان ھمان سخنان توفان را با قید احتیاط و در . زندمی

ًسیاسی فورا درک می و ھر انسان . ندا شمرده"القیدی  و بی مسئولیتیی نشانھ

عروس آنھا خیلی جھیزه طلبکار . کند کھ بوی پول بھ مشام آنھا رسیده است
.است

پشت پرده و بھ دور از نظر ھای این ما نیستیم کھ می گوئیم از توافقنامھ
آیا . آیدمردم بوی تعفن ھمدستی و ھمکاری با صھیونیسم و امپریالیسم می

ی و مجموعھای  شما را در کفھ"پرھیبت"ِمسخره نیست کھ وزن پر کاھی حزب 
دیگر قرار داد ی را در کفھھا و صھیونیستھا جاسوسی امپریالیستھای سازمان

.ًلطفا قدری کوتاه بیائید. و با ھم سنجید و از شرایط مساوی سخن راند

)٦(
]٤٢توفان بھ نقل از [

از کوزه ھمان تراود کھ در اوست

 کھ موجودیت و "ست کارگری ایرانحزب کمونی"سرانجام دفتر مرکزی 
 این حزب برای اخاذی از بیگانگان ١٠٢٨ی ش بر مصوبھاھویت سیاسی

فرار از پاسخ بھ ی استوار شده بھ صدا در آمد و سند زیر را کھ با انگیزه
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پیروانش تدوین شده است و ما عین آن را بدون واھمھ برای اطالع عموم منتشر 
 آنھا پاسخی را کھ "سند خود محکومی"رج ما پس از د. کنیم، صادر کردمی

.دھیمیم در تفسیر آن ارائھ میااین سند تھیھ کردهی شایستھ

آلوده کردن فضای سیاسی اپوزیسیون در خدمت رژیم 
!اسالمی است

 با "توفان"ھویتی بھ نام محفل غیر مسئول و بیی ًاخیرا نشریھ» 
ی پردهحزب کمونیست کارگری سرس"چاپ مقاالتی با عنوان 

اطالعاتی رژیم اسالمی بھ ھای بیگانگان، اتھاماتی از نوع سازمان
مبنای اطالعات این نشریھ، آن . "حزب کمونیست کارگری زده است

تا نباشد "ند اگویند، شایعات است و فرمودهطورکھ خودشان می
.؟!"چیزکی مردم نگویند چیزھا

امر ھا پرونده سازی و پاپوش درست کردن برای کمونیست
امنیتی و محور سیاست ھای این یک کار مھم سازمان. بدیعی نیست

در ایران پیشکسوت این شغل کثیف . لمللی استاآنتی کمونیسم بین
حزب، وزارت اطالعات جمھوری اسالمی است و این محفل ی علیھ

آبشخور . ًھویت دقیقا جا پای وزارت اطالعات گذاشتھ استبی
.ن استند نیز ھمیاگفتھھا شایعاتی کھ این

حزب کمونیست کارگری، کھ ھدفی جز ی پراکنی علیھلجن
رژیم ی تسھیل ترور سیاسی و معنوی ندارد، سیاست شناختھ شده

. کنداسالمی است و حزب کمونیست کارگری قاطعانھ با آن مقابلھ می
ھر کسی مجاز است ھر نوع اختالف نظر سیاسی و فکری با دیگری 

اما برچسب زدن و . یاسی بیان کندسای داشتھ باشد و آن را بھ شیوه
اطالعاتی رژیم اسالمی و آلوده کردن ھای اتھامات نوع سازمان

اینجا . کندتحمل نمیای فضای سیاسی اپوزیسیون را ھیچ جریان جدی
نھ جمھوری اسالمی است و نھ کسی با اتھام زدن بھ حزب کمونیست 

در خارج اگر کسی . ش را رونقی بدھداتواند دکان تختھکارگری می
کشور مناسباتی با این اوباش دارد بھتر است فکری برای آبروی 

.سیاسی خود بکند
 آوریل ٢٩دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران 

٢٠٠٣،»
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ًاخیرا یک جریان علنی، ضد ایرانی، ضد کارگری و تروتسکیستی کھ 

مت دائمی ئی در ممالکی است کھ امپریالیسم آمریکا قصد اقاھاھدفش ایجاد تشکل
حزب کمونیست "در آنھا را دارد، نظیر افغانستان و عراق و ایران بھ نام تقلبی 

سیاسی، ایدئولوژیک و نظری حزب ی مبارزهھا  پس از سال"کارگری ایران
با آنھا و پس از این کھ حزب کار ایران در قبال مسئولیتی کھ ) توفان(کار ایران 

آنھا را روی ی  اپوزیسیون دارد، پتھھایدر مقابل مردم ایران و سایر سازمان
آنھا را رو کرد تا ھمھ تکلیف خود را با این ی آلودهھای آب ریخت و دست

ویروس نفوذی انترناسیونال درون جنبش کمونیستی ایران، یکسره کنند، 
. منتشر کرده است کھ محتوی آن بیانگرماھیت این دار و دستھ استای اطالعیھ

.ندا ما نسبت بھ خودشان ارائھ نداده"امات نظریرد اتھ"چیزی برای گفتن و 
ضعف و ترس از برمال شدن ی دلیل و سند نشانھی فحاشی بھ جای ارائھ

 کھ بھ "دفتر رھبری"دھد کھ این در حقیقت این اطالعیھ نشان می. واقعیت است
ترسیده است، چقدر توخالی ) توفان(حزب کار ایران ھای گریشدت از افشاء
.ش ھمان تراود کھ در درون آن استاست و از برون

مدعی است کھ این دار و دستھ با تبلیغات ) توفان(حزب کار ایران 
علنی، دعوت از دشمنان مردم بھ این ھای گرائی، برگذاری کنگرهعلنی

کیلوئی و علنی و تبلیغاتی، انتشار تصاویر کادرھای ھای ، عضوگیریھاکنگره
توانند  صفحات اینترنت کھ می بدون نگرانی در نشریات و"مخفی حزب"

الصول ھدف ترور جمھوری اسالمی قرار گیرند، کار شکار مبارزان و اعلی
رھبران این دار و دستھ .تربیت آنھا را با این سبک کار پلیسی، آسان کرده است

.... سرویس و توانند خدائی نکرده توسط عمال صھیونیسم و سیا و انتلیجنسمی
وری و فعالیت الزم شناختھ شوند بھ طوری کھ بدون صرف وقت و خرج ضر

 مانع خواھد شد کھ آنھا ".آی. بی. اف" و پلیس "سیا"آنگاه سازمان جاسوسی 
امکان سفر رھبران شناختھ شده و گاو پیشانی سفید خود را بھ آمریکا و 

گروھی آمریکا ھای ، در رسانھ"کمونیسم"ظھورشان در مجامع علنی در تبلیغ 
زیرا این . طلبشان را فراھم آورندئیست سلطنتدرنیست و آتھھمراه متحدین م

بھ و یا ھا واقعیت ھمھ دانستھ را باید تکرار کرد کھ ورود و یا فعالیت کمونیست
ھای سفارتخانھی کنید بھ پرسشنامھدر آمریکا ممنوع است، اگر باور نمی

، ھاتآمریکا کھ تجلی تفتیش عقاید کامل است، نگاه کنید کھ ورود کمونیس
واگیر نظیر ایدز بھ آمریکا را ممنوع ھای و بیماران مبتال بھ بیماریھا دیوانھ

 بود ".آی. بی. اف"گزار این نظریھ ادگار ھوور رئیس وقت بنیان. کرده است
 در دوران سیاه ژوزف "رسیدگی بھ رفتار غیر آمریکائی"کھ مقابل کمیسیون 

ی است، یک نوع بیماری کمونیسم یک نوع زندگ: کارتیسم اظھار داشتمک
 روح "بھ قرنطینھ نیاز داردھا اپیدمیی است، یک نوع اپیدمی است و مانند ھمھ
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پلیسی در تاریخ آمریکا ی کارتیسم بر آمریکا حاکم است و ھرگز قرنطینھمک
 وجود ندارد"بیماران کمونیسم"آزادی اندیشھ و بیان آن برای . لغو نشده است

انش را بر اساس تبلیغات مدرنی آموزش در این فضا حزب مذکور پیرو
ی آموزش این روش خطرناک بھ مبارزان صمیمی راه آزادی طبقھ. دھدمی

طبقاتی را ی کارگر فضائی آلوده ایجاد خواھد کرد کھ صلح طبقاتی جای مبارزه
بگیرد و ھشیاری و عدم اعتماد بھ دشمن جایش را بھ بیخیالی و اطمینان بھ 

نظریم کھ این جریان، این سیاست را آگاھانھ و بھ قصد ما بر این . دشمن بدھد
.دھدکارگر انجام میی ھمدستی با دشمنان طبقھ
نخستین تشکلی بود کھ در مورد حمایت این ) توفان(حزب کار ایران 

جریان خطرناک از امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم بھ افشاءگری دست زد و 
حزب ما نشان . موذیگری جلب نمودنظر سایر نیروھای اپوزیسیون را بھ این 
استقالل و ی آگاھانھ مسئلھھای سازیداد، کھ این جریان خطرناک با این تئوری

حاکمیت ملی ممالک را رد کرده و تجاوز امپریالیستی و اشغال این ممالک را نھ 
 قابل "مدرنیسم"داند، بلکھ آن را مترقی و در چارچوب تنھا نقض استقالل نمی

ما نشان دادیم کھ این جریان بھ ھیچ نھضت ضد . دھده میدفاع نیز جلو
امپریالیستی برای آزادی و استقالل ملی اعتقادی ندارد و میھن دوستی را با 

ما در اینجا . کندفاشیسم یکسان دانستھ و بھ ضد ایرانی بودن خود افتخار می
نیم و از کًمجددا بھ اسنادی کھ از زبان خود این عده منتشر کردیم اشاره نمی

 برای پی "توفان"ی گذشتھھای کنیم بھ شماره دعوت می"توفان"خوانندگان 
.بردن بھ صحت نظریات ما مراجعھ کنند

شان این ماه تابان، این خورشید ما نشان دادیم کھ آنھا بھ زبان رھبر کل
گذشتھ و حال و آینده خواھان ھای دورانی ھمھی اعصار و قرون، این نابغھ

رائیلی ھستند و مرتب زیر پوشش حملھ بھ اسالم و بھ حماس، اسھای کیبوتس
اسرائیل کھ سرمنشاء تمام ترورھای ی جھاد اسالمی از جنایات بربرمنشانھ

ما این جریان را در اپوزیسیون ایران با . کنندمناطق اشغالی است، حمایت می
طلبان، مدافع روشن خود آنھا در کنار سلطنتھای استناد بھ گفتھ

ما نشان دادیم کھ آنھا با نفی سوسیالیسم، با . دانیماسرائیل میھای ستصھیونی
تبلیغ نیھیلیسم، اکونومیسم، ترویج و تبلیغ فرھنگ غیر طبقاتی و ژورنالیستی با 

کارگر، با رھروان راه ی ند کھ با حزب واقعی طبقھااین ھدف بھ وجود آمده
سرانجام و بی بیھای بحثسوسیالیسم مبارزه کنند، بھ آشفتھ فکری دامن زنند، 

ھای راه گشا مطرح کنند، استفراغ ضد کمونیستھای اھمیت را بھ جای تئوری
اروپائی و آمریکائی و اپوزیسیون ضد بلشویسم درون شوروی و نظریات 

ھای و جعلیات آنھا را نشخوار کنند و بھ نام تئوریھا تروتسکیستی و دروغ
آید، بھ خورد مردم نده بھ نظر میگھا مارکسیست بزرگ کھ فقط در شھر کوتولھ
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دھند تا انحراف فکری را در دورانی کھ بھ پرچم روشن کمونیستی نیاز است 
ی کھ این عده با حمایت بیگانگان ادامھای تمام اعمال چند دھھ. تعمیق بخشند

اعضاء دفتر سیاسی این حزب ی این کھ آیا ھمھ. ند، دال بر این استاحیات داده
ًکنند، واقفند بر ما معلوم نیست ولی مسلما آن جریان  ایفا میبھ نقش ناپاکی کھ

فعال با در دست داشتن ی کھ در درون این حزب بھ عنوان یک ھستھای آلوده
 مسایل باال و "نوآوری"سر نخ بھ طور سیستماتیک در این حزب بھ عنوان 

تشویق بسیاری مسایل نظیر آن را طرح کرده، تبلیغ نموده و جا انداختھ است از 
.و حمایت مقامات از ما بھتران برخوردار است

مبداء تئوری .  غیر ممکن نیست"انحرافات نظری"پیدا کردن سرمنشاء این 
گرائی را چھ کسی طرح کرد، چھ پرستی در حزب شما کیست، علنیضد میھن

شما حذف ی ُکسی مبلغ اسرائیل است، چھ کسی لنینیسم و امپریالیسم را از برنامھ
ھ کسی فقط بر ضد اسالم و نھ مذھب بھ طور کلی در میان شما قد کرد، چ

اکونومیسم را در بین شما رواج داد، چھ ی برافراشت، چھ کسی تئوری پوسیده
ی  را ساخت و پرداخت تا تجاوزات وحشیانھ"یسمامدرنیسم و آتھ"کسی تئوری 

 با امپریالیسم آمریکا را بھ افغانستان و عراق و بر ضد اسالم و ھمدستی
آن فرد یا افراد کھ نھ . را توجیھ کندھا و رستاخیزیھا طلبان و ساواکیسلطنت

ند و بر اساس منافع اسرائیل و ایک انحراف، بلکھ سیستمی متعفن بر پا داشتھ
کنند، منحرف نیستند، ناپاکند، آنھا را باید با ذکر نام آمریکا آن را کامل می

و ھم بھ نفع جنبش کمونیستی منطقھ و این ھم بھ نفع خود شماست . ضرر کردبی
.ملی و انقالبی خلق ایران استی ایران و منافع مبارزه

تا نباشد چیزکی، "حزب ما را مبنی بر این کھ ی این دفتر سیاسی جملھ
 کھ بھ کنایھ و بھ زبان طعنھ بیان شده است، بھ خیال خود "مردم نگویند چیزھا

.ما نجات دھدھای گریس افشاءبھ فال نیک گرفتھ تا خود را از تیر را
.ید کھ این تازه اول کار استاچھ نشستھ

گرا است و ھمھ را بھ لو دادن خود با سیاست این کھ حزب شما علنی
 است کھ خودتان "چیزکی"کنید، اتھام ما نیست  دعوت می"عسس بیا مرا بگیر"

.کنیداعتراف می
ل ایران، دفاع از تمامیت این کھ میھن دوستی، ایران دوستی، دفاع از استقال
بدان معتقدند و شما از ھا ارضی و حق حاکمیت ایران اصولی است کھ کمونیست

دھد، کنید و حتی حالت تھوع بھ رھبران شما دست میآنھا ابراز انزجار می
گویند و یا ما از خود ساختھ باشیم،  نیست کھ مردم می"چیزکی"اتھام ما نیست،

. خود شماستاعتراف! حضرات فراموشکار
جو، ضد بشر و این کھ شما ماھیت امپریالیسم را بھ عنوان متجاوز، سلطھ

اری دوران رقابت آزاد و مدرنیسم بھ تنش دارتجاعی رد کرده و لباس سرمایھ
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 "چیزکی"کنید تا وی را در افغانستان مترقی جلوه دھید، اتھام ما نیست، می
موذیگری شما فقط در این . ستمردم باشد، اعتراف خود شمای نیست کھ شایعھ

اری داست کھ جسارت ندارید کھ منکر وجود امپریالیسم شوید و از سرمایھ
ُبزدالن سیاسی ی شناختھ شدهی شما از در عقب کھ یک شیوه. ًصریحا دفاع کنید

دو جناح در "ی با مقالھ. شویدو خرابکاران درون نھضت است، وارد می
و جنبش دھقانی پس از حل ھا مونیستک" و "انقالب بورژوا امپریالیستی

ضد " در اوایل انقالب خود را "ارضی در ایرانى امپریالیستی مسئلھ
ی  جا زدید و قاطی صف مبارزان کردید و حال بدون ارائھ"امپریالیست

ی تئوریکی در توضیح کشفیات جدیدتان و رد نظریھی ترین رسالھکوچک
ی امپریالیسم آخرین مرحلھ"ن بھ نام رفیق لنیی  و از جملھ اثر ارزنده"لنینیسم"

لشمس است، منکر وجود امنیش دیگر اظھرھا کھ صحت تئوری"اریدسرمایھ
استقالل و تمامیت "ًامپریالیسم و طبیعتا تمام نتایج مترتب بر آن و از جملھ 

اگر این بزدلی سیاسی و ھمدستی با امپریالیسم نیست، پس . شوید می"ارضی
یتان از تھ دل ایمان داشتید، ھاکھ اگر شما بھ حرفچیست؟ مگر نھ این است 

کردید تا مردم ًفورا قلم بھ دست گرفتھ و نظریات لنین را با دلیل و مدرک رد می
پس چرا عالقھ . ید؟اکارگر بھ بیراھھ نروند، پس چرا سکوت کردهی و طبقھ

 برای راھھ بروند؟ پس چرا بفھمی و نفھمی در اینجا و آنجادارید کھ مردم بھ بی
امپریالیسم را مانند این کھ از دستتان در رفتھ در مقاالت ی فریب مردم واژه

 و "مدرن" و "مترقی"آورید ولی در مجموع حامی امپریالیسم کناری می
بینید کھ  ھستید؟ می"ضد تروریست آمریکا" و "مبارز ضد اسالم سیاسی"

اندار سیاسی است یک دک. رفتارتان نیز رفتار یک کمونیست با مسئولیت نیست
ی کاسبکاری است کھ مظنھ. کھ دکانی چند نبش باز کرده کھ ھمھ طرف را بپاید

برای ما . سنجد، قبل از این کھ بخواھد کاالی بنجلش را آب کندبازار را می
بھ دنبال ھا للھیاپرسش برانگیز است کھ آیا این اعضاء آگاه شما کھ مانند حزب

خواھند ر با مغز خود را ندارند؟ آنھا چگونھ میاین الطائالت روانند، قدرت تفک
جنبشی را رھبری کنند؟ آن کسی کھ نفھمد اندامش بیمار است، آلوده است و از 

مردم ی سالمت جسمی و روحی برخوردار نیست، چگونھ مدعی رھبری مبارزه
.گردد؟میی و طبقھ

یابی دانید، مترقی ارزاین کھ شما اسرائیل صھیونیسم را دموکراتیک می
اسرائیلی است، این کھ شما در ھای کنید و آرزوی شما نیل بھ رویای کیبوتسمی

مبارزات مردم فلسطین در کنار اسرائیل قرار دارید، اعتراف خود ی تخطئھ
زند، این آن بھ شما می) توفان(شماست اتھامی نیست کھ حزب کار ایران 

این کھ سیاه بر روی  است کھ از افتخار بھ آن باک دارید، علیرغم "چیزکی"
.یداسفید نوشتھ
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این کھ پول گرفتن از دول خارجی امر نیکی است، اعتراف خود شما است، 
نھ ) چرا فقط دول اسالمی ــ توفان(این کھ بھ جز از دولت عراق و دول اسالمی 

ید و ایش را شما ساختھھامسیحی و یھودی پول گرفتن مجاز است و تئوری
کذائی ی دھید، مستخرج قطعنامھ سربھ راه خود میرو وبخورد اعضاء دنبالھ

نظریات و ی حزب شما است، اتھام کسی نیست، حزب ما فقط از مجموعھ
کھ در جنبش داشتید و دارید، ای شما و نقش خرابکارانھی پراتیک دار و دستھ

گیرد کھ جریان حزب شما سالم نیست، آلوده است و بوی تعفنش از نتیجھ می
این ارزیابی حزب ما فقط از شما نیست، . رسدلیم میواشنگتن تا اورش

ھای این کھ سازمان. شناسند، بر این نظرندکارشناسان منطقھ نیز کھ شما را می
شما نیست، دال ی ند دلیل تبرئھااطالعاتی جمھوری اسالمی نیز شما را شناختھ

بر این است کھ دست شما تا چھ حد رو است و تا چھ حد مأمورین امنیتی 
کیلوئی در جلسات ھای علنی و یا عضوگیریھای ھوری اسالمی در کنگرهجم

تبلیغاتی شما حضور دموکراتیک دارند و در درون شما نفوذ ھای علنی سخنرانی
ما ھم بر این نظریم کھ فضای اپوزیسیون را نباید . کرده و عامل نفوذی دارند

ی برای عوامل در این فضا صرفنظر از اختالفات شدید سیاسی جائ. آلوده کرد
. این فضا را باید از لوث وجود این عده پاک کرد. صھیونیسم و امپریالیسم نیست

راستی اگر ریگی بھ کفش ندارید با شھامت بھ مردم ایران بگوئید کھ تا کنون از 
ًظاھرا نباید از بیان حقایق . یداکدامیک از ممالک بیگانھ و دول جھان پول گرفتھ

ایران باک داشتھ باشید؟ ولی ما مطمئن ھستیم کھ بھ علت شفافیت بھ مردم 
بھ ای رانید، علیرغم این کھ قطعنامھعلیرغم این کھ شما از شفافیت سخن می

لمللی توجیھ دموکراتیک اشما را از ارتجاع بینھای ید تا اخاذیاتصویب رسانده
. گوئیدھراسید و حقیقت را بھ مردم نمیکارگر ایران میی کند، از مردم و طبقھ

طبیعی است کھ از درون خود شما با گذشت زمان کسانی پیدا خواھند شد کھ 
وجدانشان بیدار گشتھ و حقایق را بیان خواھند کرد، راز سر بھ مھری باقی 

آتی شما ھای ما بھ نقش شما و سیاستھای گرینخواھد ماند، کسانی کھ با افشاء
.ستآن روز دور نی. ًخواھند برد، مسلما محدود نیستندپی

ًالبتھ تا یادمان نرفتھ خواستیم از شما درخواست کنیم کھ مجددا حتی اگر بھ 

مدت چند ساعت ھم برای خالی نبودن عریضھ شده است، نظریات حزب کار 
زیرا اگر این کار را نکنید .را در سایت اینترنتی خود قرار دھید) توفان(ایران 

ھای آزادی"مایت از اصل مردم بھ شما خواھند گفت کھ ادعای شما مبنی بر ح
ًشما دروغی بیش نیست و اتفاقا خیلی ھم قید و ھای  مانند حرف"بی قید و شرط

شود مچ دروغگوھا را شود، میطبقاتی کھ تشدید میی مبارزه. شرط دارد
خواھیم با احترام بھ اصل اخترائی خودتان کھ ما بار دیگر از شما می. گرفت

 ھستید، نظریات ما را برای آشنائی " و شرطبی قیدھای آزادی"گویا شما حامی 
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استنکاف . گذاریدمردم با آن منتشر کنید و بھ ھمان مدت کھ در اختیار ھمھ می
کند، کھ در این زمینھ نیز مقاالتی در افشاء دار و از این امر ما را وادار می

 ما بھ شما در انتشار نظریات ما در سایتی توصیھ. شما بنویسیمی آلودهی دستھ
یم و ا درست کرده"سازی و پاپوشپرونده"اینترنتی خودتان برای افشا ما کھ 

ھای یک کار مھم سازمان" نیست و این "امر بدیعی"ادعاھای ما از نظر شما 
 بسیار برای افشاء ما مفید "لمللی استاامنیتی و محور سیاست آنتی کمونیسم بین

ن شما امکان قیاس خوانندگای انتشار نظریات ما نھ تنھا بھ ھمھ. است
دھد بلکھ پی بردن بھ واقعیت یک طرف و دو نظر را میی طرفانھبی

و چھ چیز بھتر از این کھ حزب . کندطرف دیگر را نیز تسھیل میھای دروغ
خودش را با دست خود افشا کند و این زحمت را دیگر برای ) توفان(کار ایران 

یتان ھامالتان در خدمت نظریھولی چون شما اع. گری بھ شما تحمیل نکندافشاء
.دھیدترسید، ھرگز بھ این امر تن نمیاست و از افشاء خودتان می

 را برای این اختراع کردید "بدون قید و شرطھای آزادی"شما این تئوری 
کھ ماھیت طبقاتی دموکراسی، ماھیت طبقاتی دولت، ماھیت پارلمانتاریسم 

 را کھ "دموکراسی ناب"ودید ویروس شما مأمور ب. بورژوائی را بھ دور افکنید
حال . شود بھ مردم بخورانیدکارگر منجر میی بھ خلع سالح مبارزان راه طبقھ

ما مطمئن ھستیم کھ شما جسارت آن را . شودبا تشدید مبارزه، دست شما رو می
ما در مورد ماھیت حزب خودتان را در اختیار افکار ی ندارید کھ اسناد منتشره

داند کھ عروس صھیونیسم و توفانی میی امروز ھر خواننده. یدعمومی قرار دھ
شما بدون چک و ی سرشار مالی آنھا بھ دار و دستھھای امپریالیسم و کمک

یش را با شما ھاًاین عروس قبال چک و چونھ. شما نیآمده استی چونھ بھ خانھ
حزب شما اکنون در پی آنست کھ فعل اخاذی از اجانب را طبیعی . زده است

.لوه دھد و آن را تبلیغ نمایدج

"کمونیستی"ی گروھی امپریالیستی و چک و چونھھای رسانھ

داند کھ فعالیت کمونیستی در ھر کس کھ سری در کار سیاسی دارد، می
پلیس آمریکا بارھا اعالم کرده است کھ . کشور امپریالیستی آمریکا ممنوع است

. ھوور رئیس اسبق اف. بارزه کردًکمونیسم ویروسی است کھ باید با آن شدیدا م
 را با "ھاکمونیست"در کمیسیون رسیدگی بھ رفتار غیر آمریکائی، . آی. بی

 و لذا "پذیردعقل سالم کھ کمونیسم را نمی"زیرا بزعم وی . دیوانگان قیاس کرد
آن . ھر کمونیستی فاقد عقل سالم است و باید وی را بھ بیمارستان روانی سپرد

را در آن ھا روانی بر پا کرد و کمونیستھای آمریکا بیمارستانوقت امپریالیسم 
ی فاشیستی در مبارزه علیھی ھمین امپریالیسم کھ چنین شیوه. جای داد
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خویش را بھ دروغ بھ ی مورد بھرهھای اتخاذ کرد، روشھا کمونیست
بھ آمریکا ممنوع ھا از قدیم و ندیم ورود کمونیست. دھدنسبت میھا کمونیست

خارجی ھای س کھ برای دریافت روادید ورود بھ آمریکا بھ نمایندگیھر ک. بود
داد، آن مراجع بھ این پرسش پاسخ میی کرد باید در پرسشنامھآنھا مراجعھ می

. کھ آیا بھ امراض مسری، روانی و یا وابستگی بھ کمونیسم مبتالست یا نیست
ند، ا کردهتروریسم عوضی کمونیسم را با واژهی اخیر واژهھای فقط در سال

ھستند و مبارزه ھا ھمان تروریستھا زیرا از نظر امپریالیسم آمریکا کمونیست
در چنین شرایطی . با تروریسم مشکل مبارزه با کمونیسم را نیز حل خواھد کرد

کافی در اختیار ی یک دستگاه عریض و طویل صدا و سیما پخش کنی با برنامھ
ریکا برای مردم ایران بھ تبلیغات دھند تا از قلب آماین حزب کذائی قرار می

دست ) بخوانید صھیونیستی، امپریالیستی، ضد لنینی و خائنانھ ("کمونیستی"
کنند،  و پلیس آمریکا کھ مرتب مسایل ایران را تعقیب می"سیا"مأمورین . زند

 در حال تبلیغ ھستند و بدون چک و "کمونیسم"بھ نام ای فھمند کھ عدهگویا نمی
.نداگیری بھ خانھ آوردهبرای کامچونھ عروس را 

ًمسلما سر نخ سیاست تبلیغاتی، تشکیالتی و ایدئولوژیک این جریان ناسالم 

آنھا مأمورند در میان جوانان . آمریکائی قرار داردھای در دست امپریالیست
برای امپریالیسم آمریکا کھ وی را تطھیر . ایران تخم آشفتھ فکری را بھ پراکنند

آنھا مأمورند ننگ . نامند، کسب وجھھ کنندی مدرن و مترقی میکرده و آمریکا
طلبان و نشست و برخاست با آنھا را بزدایند و در حالی کھ ھمکاری با سلطنت

کنند خویش رارا در سایت خود سانسور می) توفان(نظریات حزب کار ایران 
اگرانھ طلبان کھ ھمدیگر را نیز مدار و ھمکار سلطنت"کمونیستی"آلترناتیو 
این عده . گذارند، جا بیاندازندکنند و ھندوانھ بھ زیر بغل ھم میتحمل می

 " مرداد٢٨کربالی "مردم ایران و ی مبارزهھای  ھم نسبت بھ سنت"تعصبی"
ند کھ از لندن بعد از انقالب سر در اندارند، زیرا موجودی بی ھویت و بی ریشھ

نیستی و ضد استعماری مردم در نھضت عظیم مبارزات کموای ند و ریشھاآورده
. الھام بگیرندھا گرم این نھضتھای توانند از شعلھایران و جھان ندارند و نمی

عظیمی بھ نام امپریالیسم و استعمار نفی شود، چھ جائی برای ھای وقتی پدیده
ماند؟ برای آنھا ساده خواھد بود نھضت ملی شدن صنعت نفت ایران باقی می

 جھان را از دیدگاه منافع امپریالیسم و بزعم آنھا، منافع جنبش کمونیستی ایران و
ھای تئوریی  خشن در عرصھ"استالینیسم"آمریکای مدرن و مترقی در مقابل 

ھای لمللی نازیائی کھ جنایات بینھاآن تئوری. جدید جنگ سرد، تفسیر کنند
اری را واکنش طبیعی دنیای آزاد در قبال دسرمایھھای آلمان و فاشیست

دھند و اقدامات سبعانھ و موحش ھیتلر را  استالین جلوه می"تبر" و "خشونت"
. زننداقدامات پیشگیرانھ برای نجات جھان متمدن از چنگ بلشویسم جا می
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طراحی شده ھای آقای جرج دبلیو بوش پیش این تئوریی پیشگیرانھھای تئوری
.اندازدُامپریالیستی، لنگ میی و دور اندیشانھ

.سنگینی داردی  چونھ مھریھآن عروس بی چک و

دست پیش را گرفتن، تا پس نیفتادن

حزب کمونیست ضد کارگری و ضد ایرانی کھ دستش توسط حزب کار 
مالی ھای و حمایتھا تواند پول گرفتنرو شده است و دیگر نمی) توفان(ایران 

را کتمان کند، در پی آن است کھ این ھا و صھیونیستھا و مادی امپریالیست
ًاخیرا تارنمای این حزب بھ نام روزنھ . مات را بسیار طبیعی جلوه دھداقدا

را بھ چاپ رسانده است کھ خواننده از این ھمھ وقاحت در شگفت ای مقالھ
. شودمی

ی آمریکا یک متحد کمونیست علیھ"رامان تحت نام . بی مقالھ کھ نوشتھ
 ٢٠٠٣ ژوئن ٢١رخ  مو"تایمز آسیا"ی باشد از روزنامھ می"کندایران پیدا می

تارنمای روزنھ وابستھ بھ حزب کمونیست ضد کارگری و .بر گرفتھ شده است
:کندضد ایرانی در متن این نوشتھ، آقای رامان را چنین معرفی می

ی در این مقالھ آقای رامان کھ یکی از اعضای الحاقی دبیرخانھ» 
ی او در حال حاضر دبیر انستیتو. دولت ھندوستان استی کابینھ

وی عضو قبلی ھیئت مشاوران .  است"چنائی"مطالعات محلی بھ اسم 
 ١٩٩٤ تا ١٩٨٨او ھم چنین از اوت . امنیت ملی ھندوستان بوده است

ضد ھای سرپرست بخش تحقیقات و بررسی در مورد فعالیت
«. تروریستی سازمان امنیت ھندوستان بوده است

یت ماھیت آقای رامان مبھمی بر واقعی ًھمین معرفی کھ مسلما فقط سایھ
امنیت امپریالیستی ھای دھد کھ آقای رامان با سایر سازمانافکند، نشان میمی

.نیز در ارتباط بوده، از اھداف آنھا نیز با خبر است
:نویسدآقای رامان این کارشناس امور ضد تروریستی می

ی اسالمی علیھھای  از فاندامنتالیست١٩٨٠ھای آمریکا کھ سال» 
برای پایان بھ در افغانستان استفاده کرد، اکنون خیال دارد ھا تکمونیس

)تکیھ از توفان( « .استفاده کندھا رژیم اسالمی در ایران از کمونیست
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بی پایگی این ادعا در این است کھ مذھب ھمواره متحد امپریالیسم بوده و 
.نداده کردهکشی انسان از انسان استفااز آن برای توجیھ بھرهھا چون افیون توده

امپریالیسم آمریکا نھ تنھا در افغانستان، نھ تنھا در اندونزی، و سایر نقاط 
Ζϳ�ϪΑ�Ϫϴ̰Η�ΎΑ�ϥΎϣΩϮΧ�ϥήϳ�έΩ�Ϫ̰ ϠΑ�ϥΎϬΟΖϳ�ˬ ̶ ϔδϠϓ�ˬ ̶ ϧΎηΎ̯�Ϳ�Ϳ

حکومت . جنبش کمونیستی ایران مبارزه کردی بروجردی و نظایر آنھا علیھ
کمونیسم استفاده ی مذھب علیھی حھآریامھر در ایران تا زمان انقراضش از اسل

کرد و بھ آنھا آزادی کامل داده بود تا خرافات را تبلیغ کرده و مردم ایران را می
مذھب ھم اکنون نیز در آمریکا و ی از اسلحھھا امپریالیست. بھ اسارت خو بدھند

کنند، بیجھت نیست کھ جرج دبلیو بوش از یا اروپا برای فریب مردم استفاده می
 یک کشیش، بھ یکباره بھ رستگاری رسیده و کشیش گونھ برای کشتار طریق

.کندمردم عراق موعظھ می
کرد، از بنیادگران امپریالیسم آمریکا خودش از بنیادگران چچن حمایت می

کرد، از بنیادگران حاکم در عربستان سعودی و کویت و الجزایر حمایت می
کند، این است کھ کرد و میعربی حمایت میی امارات متحدهھای نشینشیخ

مذھب را بھ ی ، اسلحھھاآنھا ھرگز برای مبارزه با جنبش انقالبی و کمونیست
کمونیسم خدمت مذھب ی چھ رسد بھ این کھ بخواھند با اسلحھ. گذاردزمین نمی

.برسند
چھ اسالم باشد و . مذھب ھمواره متحد طبیعی امپریالیسم باقی خواھد ماند

حساب افراد مسلمان را کھ بر اساس .... ی وچھ بھائی و چھ یھودی و چھ مسیح
کنند باید از ًمنافع طبقاتی خود روش زندگی سیاسی خود را اساسا انتخاب می

ًامپریالیسم آمریکا ماھیتا مخالفتی با رژیم . ایدئولوژی مذھبی جدا ساخت

گزد کھ این رژیم، ضد بشری است و جمھوری اسالمی ندارد و ککش ھم نمی
سوء امپریالیسم آمریکا کھ از ی آیا سابقھ. گذاردرا بھ زیر پا میھا ق انسانحقو
.گشوده شود؟ھا از خون مملو گشتھ است کافی نیست تا چشمای دره

ئی برای کنار آمدن با رژیم جمھوری ھاامپریالیسم آمریکا در پی یافتن راه
ت و گاز وی خواھان امنیت صدور نف. اسالمی و تمکین این رژیم از آنھاست

این . پروراندرا در آستین خود نمیھا این امپریالیسم ھرگز کمونیست. است
الالئی برای خوشخیاالن است و یا برای کسانی است کھ برای سرسپردگی بھ 

ند و کارشناسان اجدید بر آمدهھای بیگانگان از ھم اکنون در پی تئوری بافی
ت پیاز خواباندن آنھا فعال نیز با نگارش مقاالتی بھ نیت الی پوسای کارکشتھ

حزب برادر، حزب ی این کارشناسان در صددند ھمین نظریھ را درباره. نداشده
. ند، بسازند و بھ پرورنداکذائی کمونیست ضد کارگری کھ در عراق علمش کرده

برادر ھمزاد ھمین . کنندعراقی تبلیغ میھای آنچھ را کھ آنھا بھ نام کمونیست
ِھ حکمت◌ اختراع آنھا دارد رو میک. حزب منصور حکمت است تالشی . شودِ
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قلوئی در ایران و عراق و افغانستان کھ آماج حمالت ھم کردند تا حزب سھ
ھستند، دست و پا کنند کھ خوشبختانھ تا بھ حال با شکست روبرو ھا آمریکائی
.شده است

:ند کھاند، کشف کردهاآقای رامان کھ در ھندوستان نشستھ

دانشجویان مترقی حول ی اخوان اتحاد ھمھ، فرھاکمونیست» 
پرچم سوسیالیسم و کمونیسم کارگری را دادند و مخفیانھ بھ توزیع و 

منصور حکمت، ایدئولوگ دانشجویان کمونیست ھای پخش نوشتھ
اری و دتحت حاکمیت مذھبی، سرمایھ": پرداختند، کھ نوشتھ است

 شعور دیکتاتوری، تحت حاکمیت یک رژیم ضد زن، ضد زندگی، ضد
ترین محیط برای رشد کمونیسم ، طبیعیھاو ضد مدنیت، دانشگاه

 «".ھستند

 و آقای جرج "سیا"سازمان ی ًو ایشان فورا این عروس را برای حجلھ
.کننددبلیو بوش و کالین پاول پیشنھاد می

:نویسدوی می

از نظر آمریکا ھر نوع کمک مؤثر و علنی حتی اگر بھ قیمت » 
بھتری نسبت بھ اقدام نظامی ی باشد، ایدهھا ن بھ کمونیستَپر و بال داد

عملیات علنی و مؤثر . برای کندن قبر حکومت آخوندی خواھد بود
و ھا استقرار دارد کھ از آنجا رادیوھا و تلویزیونھای احتیاج بھ محل

« . در اختیار مخالفین رژیم قرار داد.... را ھا رسانھ

ھ جای تجاوز آشکار بھ ایران کھ نتایج وخیمش یعنی امپریالیسم آمریکا باید ب
بخوانید حزب  ("ایرانھای کمونیست"را در عراق شاھد است، بر روی 

وسیعی در ی گذاری کند و جبھھسرمایھ) کمونیست کارگری ایران ــ توفان
ًطبیعتا . طلبان با حزب مذکور بھ وجود آوردچارچوب استراتژی جدید سلطنت

تر است تا  عوامفریبانھ"کمونیستی"چاشنی ای با ذره "ھمھ با ھم"ی یک جبھھ
ی این است کھ در ھمھ. تصویر منزوی مدعی بی تاج و تخت پادشاھی در ایران

بغل ھای  از جیب"ھمھ با ھمی"مستعار و ھای نمایشات مشروطھ خواھان با نام
از ھمین . شودشرکت کنندگان تصاویر محمد ظاھر شاه ایرانی بیرون کشیده می

پھلوی خواھیست، .خواھان را کھ ھمان یک روشن، باید درک مشروطھپرات
سفیدان دھند کھ آقای علی جوادی یکی از ریشرفقای ما گزارش می. شناخت

آنجلس راه طلبان در لوس در جلوی صف ده ھزار نفری سلطنت"حزب"این 
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طلبان را بھ کف با کفایت خود رفتھ و در رویاھایش رھبری صف سلطنتمی
سپر کرده، خود را از ھر قیدی آزاد کرده است و ی وی با سینھ. تھ بوده استگرف

. کندطلبانھ حمایت می سلطنت"آزادی و دموکراسی"بدون قید و شرط از 
طلبان در حزبشان با سلطنتی گروھی و معانقھھای ھمکاری ایشان در رسانھ

درسی حتی از آقای کورش م. گنجد بھ راحتی می"رامان"متن ھمان تحلیل آقای 
صدا شدن با آنھا اظھار شادمانی طلبان و ھمنزدیکی آقای جوادی بھ سلطنت

:آورندکرده و در قدردانی از زحمات ایشان می

رفیق علی جوادی عزیز» 
مایلم از جانب حزب و شخص خودم مراتب قدردانیمان از 

حساس را ابراز ی ًزحمات واقعا خستگی ناپذیرت در این دوره
علی جوادی جزء انتگره حزب کمونیست کارگری و یکی از ....کنم

اما . توان داشترھبران سرشناس آن است، توقعی کمتر از او نمی
روشنی . کار تو در این دوره استاندارد جدیدی را بھ جا گذاشت

سیاسی، ابتکار و فعالیت تو در این دوره، چھ در تلویزیون و چھ در 
ارگری ایران و جنبش مردم، حزب کمونیست کھای تظاھرات

سوسیالیستی را در تالش برای پیروزی جنبش رھائی انسان بر 
.بھ جلو بردھا جمھوری اسالمی، گامھای ویرانھ

فشارم و برایت آرزوی سالمتی و دستت را بھ گرمی می
.پیروزی دارم

کورش مدرسی
 «٢٠٠٣ ژوئیھ ١٥

ور ھیچ آ و خندهبیمار گونھھای درباری و خود بزرگ بینیھای بر این تملق
. توان افزودچیز نمی

گی سیاسی، ھمدستی استاندارد آقای جوادی در مخدوش کردن خطوط، تیره
کارگر است و حقا کھ در این ی طلبان و بیراھھ بردن جنبش طبقھبا سلطنت

البتھ . جدا بافتھ داردی زمینھ نیاز بھ قدردانی از سایر رھبران برگزیده و تافتھ
گمنام ی ً را کھ ظاھرا از یک نشریھ"رامان"آقای ی حزب مذکور نظریھ

 خودش را از کسب "بی گناھی"کند کھ استخراج کرده است، برای این درج می
.امپریالیستی و صھیونیستی جا بیاندازدی شائبھبیھای کمک

بیگانگان بھ تشکیالت ما ناشی از این ھای بھ مصداق این کھ سیل کمک
 را در "ھاکمونیست"خود فقط ما ھای س ارزیابیبر اساھا است کھ امپریالیست
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طلبان مدرن را نیز باید در این چارچوب ند، ھمکاری با سلطنتاایران پیدا کرده
.بررسی کرد

کرد کھ در نمایشات حمایت از دانشجویان در شھر رفیقی توصیف می
طلبان در مقابل کنسولگری سفارت جمھوری اسالمی با فرانکفورت، سلطنت

. کردندری پیدا کرده و بھ وی بھ علت مخالفت با سلطنت، توھین میوی درگی
، پس از پخش ھاِوی برای ممانعت از ضرب و شتم این ھنوز بھ قدرت نرسیده

ھنوز چند قدمی نرفتھ بوده است کھ . کند صحنھ را ترک می"توفان"ی نشریھ
ب رسد و وی را مورد خطاطلب از راه مییکی از برگزار کنندگان سلطنت

در .  است"حزب کمونیست کارگری ایران"قرار داده کھ آیا وی از پیروان 
گوید، فکر کردم اگر از پیروان حزب رفیق ما میی مقابل پرسش متعجبانھ

.؟؟!!مذکور ھستید از شما معذرت بخواھم
روشنی از بی روشنی سیاسی و اختراعات حزب مذکور ھای نمونھھا این

ی بت واال، عروس ھزار حجلھ و از جملھ حجلھدھد کھ این لعاست و نشان می
باشدطلبان نیز میسلطنت

* * * * * * * *
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"اسالم سیاسی"مبارزه با 

]٤٥ی توفان شمارهبھ نقل از [

این . بھ نظر من آمریکا وارد جدال با اسالم سیاسی شده است» 
سالم سیاسی یف اعًاین کشمکش منطقا بھ تض. یک جنگ قدرت است

.شودمنجر می
غرب با ی جنگ در افغانستان بر سر تجدید تعریف رابطھ....

نقل از گفتار منصور حکمت در انترناسیونال (« . اسالم سیاسی است
)١٣٨٠ مھر ٢٠ھفتگی ــ 

جنگ افغانستان، جنگ آمریکا و ائتالف وسیعی از کشورھای » 
عنی یکی از مختلف جھان بود کھ با ھدف سرنگونی طالبان، ی

. قدرت اسالم سیاسی در منطقھ و جھان صورت گرفتھای کانون
سرنگونی طالبان و اسالم سیاسی در این جنگ ھم برای مردم 

نقل از (« . افغانستان و ھم برای مردم منطقھ و جھان امری مثبت بود
مصاحبھ با آقای کورش مدرسی دبیر کل حزبک کمونیست کارگری 

آمریکا و استراتژی ی ھفتگی تحت عنوان حملھایران در انترناسیونال 
)جدید اعمال قلدری در جھان

 حزب کمونیست کارگری ایران، آقای منصور حکمت تئوری رھبر گمراه
دوقلوی ھای آورید؟ وی پس از اقدام تروریستی تخریب برجرا بھ خاطر می

یا نیویورک توسط القاعده، خصلت جھان کنونی را چنین ارزیابی کردند کھ گو
سعادت .  است"اسالم سیاسی"ی بود و نبود جھان، وابستھ بھ مبارزه علیھ

پس از این تفسیر غیر طبقاتی و . گذردبشریت از مجرای این مبارزه می
اسرائیلی برای دریوزگی مالی و سیاسی ھای ژورنالیستی کھ بھ نفع صھیونیست

الیسم متجاوز و شد، مدعی شدند کھ ایاالت متحده آمریکا و نھ امپریانجام می
 را بھ عھده گرفتھ و این جنگ "اسالم سیاسی"جنایتکار آمریکا رسالت مبارزه با 

.کندمیان تمدن و توحش است کھ ماھیت دوران کنونی را تعیین می
بر اساس ھمین تئوری صھیونیستی ــ امپریالیستی تئوریسین بزرگ این 

ان تحصیلش در لندن انگلیسی دورھای جریان کھ مشقش را در میان پروفسور
دولت آمریکا و نھ امپریالیسم آمریکا ی خوب یاد گرفتھ بود، تجاوز جنایتکارانھ
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بھ افغانستان برای نجات جھان و برای نجات بشریت، مثبت و در خدمت 
اکونومیست ضد کمونیست و رھبر بزرگ این . سرکوب اسالم سیاسی بوده است

طبقاتی ی ضد مذھبی از مبارزهی هحزب علنی و پوپولیستی با جدا کردن مبارز
مذھب اسالم، کارش ی ضد مذھبی با مبارزه علیھی و با منحصر کردن مبارزه
اندازھای قندھار و کندوس و ھرات خرش بھ گل بھ آنجا رسید کھ در دست

نفتی آمریکائی کھ بھ حق ھای کمپانیی نشاندهحامد کرزای این دست. نشست
تواند شد و بدون پاسدارھای آمریکائیش نمیکلقب شھردار کابل را بھ یدک می

امپریالیسم ی درانی برای تحکیم سلطھیقھھا پس از سال. از قصرش بیرون رود
نفت ھای آمریکا در افغانستان و آسیای میانھ، آن ھم برای امنیت انتقال لولھ

آسیای میانھ بھ بازار نفت، سرانجام وحی بر ایشان نازل شد کھ حق با اسالم 
ست و باید نام حکومت آمریکائیش را جمھوری اسالمی افغانستان عزیز ا
.بگذارد

رھبر گمراه حزب کمونیست کارگری ایران زنده نیست تا نتایج وخیم 
انحرافی خویش را کھ زندگی صدھا نفر را بر باد داده، با چشم خود ھای تئوری

 نبوده و "یاسیاسالم س"ولی پیروانش شاھدند کھ امپریالیسم آمریکا مخالف . ببیند
بوده و خواھد ماند و ھا مذھب ھمواره افیون توده. تواند باشدنیست و نمی

اسالم "حال امپریالیسم، . امپریالیسم بھترین متحد آن در تحلیل نھائی است
 آقای اسامھ بن الدن "اسالم سیاسی" آقای حامد کرزای را در مقابل "سیاسی

ھم اکنون . اسی نوع آمریکائی حمایت کندقرار داده است و تا بتواند از اسالم سی
ی طلبان کھ حزبک مذکور، متحد بزرگ آنھاست در پی ھمکاری با نوهسلطنت
Ζϳ�ί �̵ ήθϗ�ϥΎϴϣ�έΩ�̶ϫΎϨ̡�ϡϼγ�ϭ�ϡϼγ�ΐ ϫάϣ�̵ έΎϳ�ϪΑ�ΎΗ�ΪϨΘδϫ�̶ϨϴϤΧ�Ϳ

گاه مذھب برای خلع بینیم کھ ارتجاع ھمواره بھ تکیھپس می. مردم پا بگیرند
 "اسالم سیاسی" نیز "اسالم امپریالیستی". زحمتکشان نیاز داردسالح روانی 

مھم آن است کھ . است فقط ھدف سیاستی کھ رھنمای آن است تغییر کرده است
اسالم و ھر مذھب دیگری ھرگز بھ . ماھیت این سیاست چگونھ سیاستی است

کشی از انسان خاطر ماھیت مذھبی، ضد علمی، عقب مانده و حامی بھره
.اند در دوران کنونی مترقی باشدتونمی

دھند کھ طرح پیشنھادی قانون اساسی جمھوری خبر میھا حال خبرگزاری
آقای حامد کرزای و ائتالف . اسالمی افغانستان تدوین شده و منتشر گردیده است

.شمال، ھر دو خواھان جمھوری اسالمی افغانستان ھستند
. ر افغانستان برقرار کنند؟دموکراسی را دھا مگر قرار نبود کھ آمریکائی

مگر . اسالم سیاسی را در افغانستان از بین ببرند؟ی ُمگر قرار نبود کھ سلطھ
مگر قرار نبود حقوق زن و مرد را . قرار نبود پوشاک تحمیلی را براندازند؟

مگر قرار نبود . مگر قرار نبود کھ تروریسم تضعیف شود؟. مساوی کنند؟



٣١٣

را بگیرند و قوانین شرعی با عرفی ای قوق فقھمدنی جای حی جامعھھای پیکره
مگر قرار نبود . قضائیھ مستقل از فقھ اسالمی بھ وجود آید؟ی عوض شوند، قوه

پس کجایند آن . سیل تمدن بھ جای بربریت اسالمی بھ افغانستان سرازیر شود؟
و حزبک کمونیست کارگری ھا ، امپریالیستھاصھیونیستھای وعده و وعید

 "اسالم سیاسی"کرد تا کاالی بنجل شان تئوری درست میایران کھ برای
کجاست آن تساوی حقوق .  طالبانی بنشاند؟"اسالم سیاسی"آمریکائی را بھ جای 

کجاست آن دادگستری عرفی . زن و مرد کھ با اخراج وزرای زن خاتمھ یافت؟
کجاست آن دموکراسی و حق . گرفت؟کھ باید جای قضاوت آخوندھا را می

کجاست آن . شد؟زاد مردم کھ باید جای دیکتاتوری طالبان مستقر میانتخاب آ
پوچ در مورد جنگ افغانستان کھ باید بھ تضعیف تروریسم اسالمی ھای وعده

قاچاق مواد مخدر و کشت خشخاش ی کجاست آن مبارزه علیھ. گردید؟منجر می
مدنانھ است امپریالیستی متی معلوم شد قاچاق مواد مخدر بھ شیوه. در افغانستان؟

عقب مانده منحصر بھ ی شود ولی قاچاق تریاک بھ شیوهو بھ ھروئین می
. است و متمدنانھ نیست"اسالم سیاسی "

:بی سر و تھ غیر طبقاتی رھبر گمراه این حزبک دقت کنیدی بھ این جملھ

غرب با ی جنگ در افغانستان بر سر تجدید تعریف رابطھ» 
«. اسالم سیاسی است

ھم اکنون !. داوری با مارکسیسم لنینیسم نسبتی دارد؟ ھرگزآیا چنین 
امپریالیسم آمریکا تعریفش را بھ آقای منصور حکمت کھ دیگر در قید حیات 

.کندنیست، دو دستی تقدیم می
اسالم کرزای آن ھم بھ طور قانونی و مدون در قانون اساسی افغانستان کھ 

طالبان را کھ تا زمانی کھ بھ نفع سیاسی و قانونی است جای اسالم غیر قانونی 
ًآیا واقعا ماھیت جنگ افغانستان را . گیردآمریکا بود خیلی ھم قانونی بود، می

شود چنین مبتذل و غیر طبقاتی با پرگوئی ژورنالیستی تعریف و جایگزین می
اعضاء و ھواداران این حزب با تجاوز . درک طبقاتی از مذھب و جنگ کرد؟

متمدن و مدرن ھای فغانستان ھلھلھ کردند و برای امپریالیستبھ اھا امپریالیست
کف زدند و افکار مردم را بھ گمراھی بردند تا تضمینی برای منافع مالی آنھا 
باشد کھ تا بھ امروز نیز حاضر نیستند مدارک این وابستگی مالی را بھ اجانب 

این است کھ این حزبک در خدمت . در خدمت شفافیت سیاسی رو کنند
دارد و خوب است کھ پیروان آنھا قبل از این ھیونیسم و امپریالیسم گام بر میص

آلوده ی  زندگیشان را درھم شکند، بھ خود آیند و از این النھ،کھ باران فاجعھ
با عرض (دیگری نیز ی این روند فرزندان حرامزادهی ادامھ. فاصلھ بگیرند
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آورد کھ فرجام خوشی میبھ بار )  ــ توفاناین حزبکھای معذرت از مدرنیست
.نخواھد داشت

* * * * * * * * *
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آزموده را آزمودن خطاست

]٤٧ی توفان شمارهبھ نقل از [

"اسالم سیاسی"ی باز ھم در پیرامون مبارزه علیھ
این . بھ نظر من آمریکا وارد جدال با اسالم سیاسی شده است» 

ًاین کشمکش منطقا بھ تضیف اسالم سیاسی . یک جنگ قدرت است

.شودمنجر می
غرب با ی جنگ در افغانستان بر سر تجدید تعریف رابطھ....

نقل از گفتار منصور حکمت در انترناسیونال (« . اسالم سیاسی است
)١٣٨٠ مھر ٢٠ھفتگی ــ 

جنگ افغانستان، جنگ آمریکا و ائتالف وسیعی از کشورھای » 
ھ با ھدف سرنگونی طالبان، یعنی یکی از مختلف جھان بود ک

. قدرت اسالم سیاسی در منطقھ و جھان صورت گرفتھای کانون
سرنگونی طالبان و اسالم سیاسی در این جنگ ھم برای مردم 

نقل از (« . افغانستان و ھم برای مردم منطقھ و جھان امری مثبت بود
گری مصاحبھ با آقای کورش مدرسی دبیر کل حزبک کمونیست کار

آمریکا و استراتژی ی ایران در انترناسیونال ھفتگی تحت عنوان حملھ
)جدید اعمال قلدری در جھان

تشکیل  وری شده،آجمعی  نماینده٥٠٠ در افغانستان با حدود "لویھ جرگھ"
 بھ تصویب قوانین و ضوابط غیر دموکراتیک اقدام "دموکراتیک"شد تا بھ طور 

آمریکا و ناتو در افغانستان برای آن است کھ چنین این مانورھای امپریالیسم . کند
. جلوه دھد کھ گویا در افغانستان دموکراسی برقرار شده و یا در حال شدن است

افغانستان، تصمیمات جمعی و از یک مجمع ی تصمیمات دولت دست نشانده
و ھا ریش بزیی سفیدان و سیاھان،ھمھریشی ھمھ. انتخابی برخاستھ است

فغانی انگشت دموکراتیک خود را بھ زیر این اوراق غیر اھای ریش توپی
لذا اصول غیر دموکراتیک تغییر ماھیت داده و از امروز . ندادموکراتیک گذارده

. برخاستھ است، تبدیل شده است"لویھ جرگھ"بھ اصول دموکراتیک کھ از 
دموکراسی امپریالیستی کھ دموکراسی ارتجاعی انحصارات است، 

بھ این عجوزه، . شودھفتاد رنگ میی ھر روز عجوزه. صفت استبوقلمون
امپریالیسم آمریکا برای توجیھ تجاوزش بھ افغانستان و روی کار آوردن یک 
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امپریالیسم آمریکا باید بھ . نفتی بھ نام حامد کرزای نیاز داردھای عامل کمپانی
مردم جھان بقبوالند کھ ھدفش از حملھ و تجاوز بھ افغانستان برقراری 

منصور حکمت با ی خواھد بھ گفتھوی می. موکراسی و حقوق بشر استد
این مجمع .  در این خدمت قرار دارد"لویھ جرگھ".  مبارزه کند"اسالم سیاسی"

و مرتجعین محلی برای ھا و فئودالھا مشورتی در عین حال مجمعی از خان
نافع میان در این مجمع، تناسب تقسیم نیرو و م. تقسیم غنایم و تقسیم قدرت است

مشغولیاتی نیز برای دلخوش کردن جناحی از شرکت . شودمرتجعین تعیین می
بینی و سری در سرھا کنندگان در این مجمع خواھد بود کھ احساس خود بزرگ

.لسکوت برای خویش پیدا کنندابودن را بھ عنوان حق
این مجمع باید تائید کند کھ افغانستان جمھوری اسالمی است، تفاوت این 

اسالمی کھ ایران بیشتر مورد نظر است، در این ھای جمھوری با سایر جمھوری
استدالل . شود کھ جمھوری افغانستان مانند ایران نیستکلمھ خالصھ می

.شودبھتر است و یا بدتر؟ معلوم نمی. نداتری پیدا نکردهمحکم
 رژیم "صد رحمت بھ جمھوری اسالمی ایران"حقیقت این است کھ 

تواند خویش، نمیی می علیرغم تفکر ارتجاعی و عقب ماندهجمھوری اسال
متمدن ایران را ی تحوالت و تکامل جامعھی سطح رشد و آگاھی مردم و درجھ

رژیم جمھوری اسالمی . حدود قدرت و اختیاراتش محدود است. نادیده بگیرد
  سال پیش١٤٠٠ بھ ،سعی وافر کرده است کھ ایران را از این حد بیشتر بھ قھقرا

گرد مرز این عقب. دھدببرد ولی شرایط مادی جامعھ این امکان را بھ وی نمی
حتی افق دید یک آخوند .ایران تعیین می کندی پیشرفت مادی جامعھی را درجھ

اری متولد شده و رشد دسرمایھی مرتجع ایرانی چون در یک محیط پیش یافتھ
ای دالیسم و نظام قبیلھکرده است با یک مالی مرتجع افغانی کھ ھنوز از قعر فئو

رژیم جمھوری اسالمی . خیزد از زمین تا آسمان فرق داردبر میای و عشیره
ایران را حتی بھ زور و برای مدت طوالنی بھ رژیمی ی قادر نخواھد بود جامعھ

گفتند کھ نھ طالبان را در میبھ درستی مردم ایران . نظیر رژیم طالبان بدل کند
.واھندختھران و نھ در کابل می

ًنگارش قانون اساسی برای افغانستان آن ھم با مضمون اسالمی مسلما 

ی ُسلطھی ادامھی نشانھ.  شدن وضعیت افغانستان نیست"دموکراتیک"بیانگر 
امپریالیسم آمریکا بھ آن طالبانی نیاز دارد کھ بھ . جدید استھای طالبان با شیوه

.امپریالیسم آمریکا تمکین کند
ِقدرت اعمال دیکتاتوری را بھ دست ی خواھد ھمھا میامپریالیسم آمریک

این عمل باید شکل . حامد کرزای بھ عنوان عامل مورد اعتماد خودش قرار دھد
. عملی گردد"لویھ جرگھ"دموکراتیک داشتھ باشد و با زور تطمیع و یا تھدید 
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 دموکراتیک را یک نماینده زن شجاع و انقالبی بھ "لویھ جرگھ"ماھیت این 
ً کھ واقعا باعث غرور مردم افغانستان است، با اشاره بھ این کھ "ماللی جویا"م نا

ھمین نمایندگان حاضر، خود از بدو امر مخالف چنین مجمع مشورتی بوده و آن 
:دھدکردند، چنین توضیح میرا کفر محسوب می

حضور این جنایتکارانی کھ کشور ما را بھ این حالت با » 
 را نھادی کفر آلود و "لویھ جرگھ"آنان کھ . سف ھستمأرساندند،مت

. شوندخوانند و در این جمعیت مورد قبول واقع میمعادل فاحشھ می
«.ستھئی ھاو ببینید کھ میان مردم چھ زمزمھھا بروید میان کمیتھ

شما جنایتکاران و کسانی را کھ دستشان بھ خون ملت آلوده » .....
آنھا را در یک جا جمع کنید ی ھمھ. یداجای دادهھا است، در تمام کمیتھ

«.کنندتا ببینیم بار دیگر با سرنوشت مردم چھ می

این زن شجاع افغانی در عین این کھ ھواداران چندی نیز میان برخی از 
: نمایندگان پیدا کرد، اظھار داشت کھ

اینھا زن ستیزترین افرادی در جامعھ بودند کھ کشور ما را بھ » 
آزموده را آزمودن . خواھند حکومت کنندند و باز میاین حالت رساند

«.لمللی شونداملی و بینی اینھا باید محاکمھ. خطاست

آزادی زن وابستھ بھ حزب کمونیست کارگری ایران ی مورد توجھ نشریھ(
)ــ توفان

 و ھواداران "دموکرات"وقتی سخن بھ اینجا رسید، برگزارکنندگان 
ماللی "وفون را با زور، مردانھ از دست خانم آمریکائی در افغانستان میکر

آورد خانم  گرفتند و رئیس مجلس کھ ادای کروبی خودمان را در می"جویا
 سپس از نیروھای "ادب و احترام را رعایت کند" را تھدید کرد تا "ماللی جویا"

 را کھ مانند کشور خودمان فاقد "لویھ جرگھ"ی امنیتی خواست تا نماینده
. گری کندی است، از جلسھ اخراج کنند کھ دیگر نتواند افشاءمصونیت سیاس

مجریھ و نھ ی سازمان امنیت از ھم اکنون قدرتش را نشان داد و نشان داد کھ قوه
.زندمقننھ، آخرین حرف را می

ند، سخنان اآخوندھای افغانی نیز کھ درس آخوندی را خوب یاد گرفتھ
. دارندصورت دیپلماتیک بیان میخویش را با کمی چاشنی تھدید و ارعاب بھ 

ΖϐΒλ �̵ Ύϗ�̶ΗΎϋϮΒτϣ�β ϧήϔϨ̯�έΩ�ˬΪηΎΑ�̶ ϧΎϐϓ�̶Αϭή̯ �ϥΎϤϫ�Ϫ̯�̵ ΩΪΠϣ�Ϳ
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 دموکراتیک "لویھ جرگھ"کھ آبروی ھا گریبرای رفع و رجوع کردن این افشاء
:آمریکائی را برده بود، اظھار داشت

را زی. ھمھ تقاضا کردند کھ این خانم باید از جلسھ اخراج شود» 
ترسیدم کھ نکند کھ تعرض بیجا بھ کل مجاھدین کرده بود و من می

مجاھدین مردم عجیبی . مجاھدین یک موقعی بھ این خانم حملھ کنند
« .اگر دچار احساسات شوند، گرفتن جلو آنھا مشکل است. ھستند

ΏΰΣ�ΕΎγΎδΣ�̵ϮϠΟ�ΪηΖϓή̳در ایران ھم نمی �έ�Ϳ��ϥΪϳΩ�ΎΑ�̶Θϗϭ�ΎϬϧ�
شدند، حق تجاوز بھ عنف را بھ آنھا بدون ترس از بھ تحریک میزن غیر محج

.این یک منطق اسالمی است، چھ کابل و چھ تھران. اعمال مجازات داشتند
آید و ھمان تھدیدات رفسنجانی ــ آشنا میھا نیااین تھدیدات بھ گوش ما ایر

 "نھمردم ھمیشھ در صح"اسالمی را بھ نام ھای است کھ شعبان بی مخای خامنھ
بھ مزاجشان ای ند و یا مطالب روزنامھاتحریک شدهای کھ از اظھارات نماینده

و پارشان کنند و لتخوش نیامده است، برای حمایت از اسالم بھ آنھا حملھ می
ادبانھ و بیی للھی مجلس خودش نیز در عین حملھاآقای رئیس حزب. نمایندمی

ًتاریخا ھای دھد حرفجازه میمترقی زن بھ خود ای تھدید آمیز بھ یک نماینده

 توصیف کند و بھ وی "جابی" را،  ویی بجاواقعی و حقیقی و درست و
ف زدنش باشد، وگرنھ شخص رئیس مجلس برای رظب حافھماند کھ مومی

احساسات مردم عجیب مجاھد کھ جلویشان را با ھمان سازمان امنیتی کھ خانم 
بھ سخن دیگر . تفاھم کامل داردشود گرفت،  را اخراج کرد، نمی"ماللی جویا"

.وضع ھمین است کھ ھست! سرجایت بنشین! گوید خفھ شووی می
رئیس مجلس بر اساس ھمان سیاست نان قندی و شالق، بر اساس سیاست 

:افزایدًتفرقھ بیانداز و حکومت کن؛ فورا بر اظھارات باالی خود می

وی ند و از ابرخی نمایندگان زن از وی عذرخواھی کرده» 
ند کھ خانم جویا را ببخشد و بھ ھمین جھت او نیز خانم جویا اخواستھ

«. را بخشیده است

کاره کند کھ وی ھمھاین رئیس مجلس ارتجاعی در عین حال بیان می
تواند ببخشد، عفو و انتقام ھر دو در نھاد وی است تواند بکشد و میاست، می

این بار وجدانش بر . خواھد کردکھ بر اساس اقتضاء از ھر دو وسیلھ استفاده 
عفو رضا داده است و آن ھم بھ این خاطر کھ برخی زنان دیگر کھ البتھ نام آنھا 

ند، از وی طلب اکند کھ اقتدار وی را پذیرفتھکند ولی القاء میرا بیان نمی
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گویا خانم جویا . ندابخشش خانم جویا را کرده و بھ نام خانم جویا معذرت خواستھ
 ندارد و خودش بھ وضوح نظریاتش را راجع بھ مجاھدین جنایتکار خودش زبان

رئیس مجلس با این کلمات، خود را . نگفتھ است کھ نیازی بھ مترجمین زن دارد
اگر کسی خواست پوزش بخواھد . دھدمرجع و بر باالی لویھ جرگھ قرار می

بخشد، شخص وی است کھ باید از شخص وی پوزش بطلبد، اگر کسی می
کنند، شخص وی است کھ تصمیم گیرد، اگر کسی را اخراج می میتصمیم

لویھ . َکند باید دم وی را ببیندگیرد، اگر کسی تھدید و یا رفع و رجوع میمی
�ΖϐΒλ �̶Ϩόϳ�Ϫ̳ήΟ̵ ΩΪΠϣ��Ϳ�

این .  شده است"اسالم سیاسی"این ھمان دموکراسی آمریکائی کھ ھمدست 
 است کھ برای "ت کارگری ایرانحزب کمونیس"رھبر گمراه ھای ھمان تئوری

 را آموزش "حکمتیسم" ؛اری و امپریالیسم و صھیونیسمدحمایت از سرمایھ
. بدل شده است"حکمتیاریسم"گرفت و امروز بھ 

لمللی برای حفظ جان یک ارسد کھ مراجع بینافتضاح کار بھ جائی می
در کابل با لملل اسازمان عفو بین. کنندمترقی مجلس پا در میانی میی نماینده

یک زن نماینده را آن ھم در یک مجمع ھای در مطبوعات، تھدیدای صدور بیانیھ
ϪΒΣΎμ ϣ�έΩ�ζ γΎ̰όϧ�ϭ�̵ έά̴ ϧϮϧΎϗ�̵ΖϐΒλ �̵ Ύϗ�̶ ΗΎϋϮΒτϣ�έ�̵ ΩΪΠϣ�Ϳ

:نویسندآنھا می. کندمحکوم می

ی در پی تعقیب و تھدید خشونتبار و اخراج یک نماینده» 
�έΩ�ϑبی ήρϟϔϋ�ϥΎϣί Ύγ�ˬϪ̳ήΟ�ϪϳϮϦϴΑ�Ϯ�ί �ϞϠϤϟλΖϐΒ�̵ΩΪΠϣ�Ϳ

توانند خواھد اطمینان دھد کھ نمایندگان میرئیس این نشست می
« .نظرات خود را بیان کنند

ΖϐΒλ �̵Ύϗ�ϥΩΩ�ϥΎϨϴϤρ�̶ϟϭˮΩέΩ�̶ηί έ�Ϫ̩ �̵ΩΪΠϣ�Ϳ�

نیش عقرب نھ از ره کین است
.اقتضای طبیعتش این است

رده تا امثال حامد کرزای و امپریالیسم آمریکا بھ افغانستان تجاوز ک
ΖϐΒλΩέϭ�έΎ̯�ήγ�ήΑ�έ�̵ΩΪΠϣ�Ϳ�

بھ نظر حزب ما با استقرار روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا باید 
وضعیت جدید در منطقھ، اھمیت انتقال .منتظر تغییرات جدیدی در افغانستان بود

ًزیرا مجددا . دھدنفت از افغانستان و پاکستان بھ بحر عمان را کاھش میی لولھ

انتخاب دیگری مطرح است کھ ھمان راه انتقال نفت آسیای میانھ از طریق ایران 
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این امر تأثیرات خود را بر لویھ جرگھ و قانون اساسی افغانستان . باشد
امپریالیسم آمریکا با روی کار آوردن یک رژیم اسالمی در افغانستان . گذاردمی

آرام کردن ی  نداشتھ باشد و خودش وظیفھکھ کاری بھ کار امپریالیسم آمریکا
مالی امپریالیسم و یا حضور یک رئیس جمھور دست ھای طالبان را با کمک

اساس منافع . مقتدر بھ عھده گیرد و آنھا را مھار کند، راضی استی نشانده
.امپریالیسم آمریکاست و نھ سعادت مردم افغانستان
امپریالیسم آمریکا و انگلیس بھ نزدیکی ھند و پاکستان نیز کھ در اثر فشار 

ھای وجود آمده است، بخشی از استراتژی امپریالیسم آمریکا برای کنترل مرز
اگر این اقدامات با روی کار آمدن . جنوبی پاکستان و سرکوب القاعده است

درنده و ضد دموکراتیک مقدور باشد، آنوقت امپریالیسم آمریکا این ھای رژیم
.سازدیش را برایشان میھا و منصور حکمت تئوریدھدرا ترجیح میھا رژیم

یت ر کھ مأمو"حزب کمونیست کارگری ایران"سیاسی نظیر ھای جریان
دارند بھ چشم مردم ایران خاک بپاشند و ماھیت امپریالیسم آمریکا و ھر 
امپریالیست دیگری را دگرگون جلوه دھند بھ این فکر بیھوده دچارند کھ 

 یتئور. خالص کنند) توفان(ز دست حزب کار ایران خود را ای توانند یقھمی
 این کھ خصلت دوران کنونی را نھ تضادھای طبقاتی، نھ تضاد میان کار و

 آزادیبخش و نھ تضاد میانھای سرمایھ، نھ تضاد میان امپریالیسم و جنبش
انحصارات و ممالک امپریالیستی تشکیل داده، بلکھ بھ طور ساده ھای بندیدستھ

است، نباید بھ یکباره بھ فراموشی ھا نگی میان دو خروس بر سر مرغو مبتذل ج
 با پول و "حکمتیسم"این تئوری ارتجاعی را کھ بھ نام ی باید دل و روده. سپرد

دھند، بیرون کشید و نشان داد کھ در عمل تبلیغات فراوان بھ خورد مردم می
نزاع "، ]ه آمریکا و ایاالت متحد"اسالم سیاسی"نزاع میان [تھی مغزی بانیان 

 تا چھ حد "ماندگی، مذھب اسالمبق، مدرنیتھ، الئیسیسم و توحش، ع"میان تمدن
 ش دراو ریشھ. این تئوری تا بھ چقدر ضد مارکسیستی و کمونیستی است. است

.صھیونیسم مالی استی ًاکونومیسم، لیبرالیسم و طبیعتا در امر ھمھ دانستھ
ھاى الیستی و غیر طبقاتی، تئوریزورنھای ترین تئوریسین تئوریبزرگ

ارتجاعی ھای ضد کمونیستی و منحرف در قید حیات نیست تا نتایج وخیم تئوری
طبقاتی مانع از آن است  و تشدید تضادھای سیر تحوالت تاریخ. خویش را ببیند

طبقاتی دوام ی مبارزهی در عرصھھا سیاسی و کاریریستھای کھ شارالتان
 چھ با مجسمھ و چھ بی "ت کارگری ایرانحزب کمونیس"سرنوشت . آورند

.منصور حکمت بھتر از این نخواھد بودی مجسمھ

* * * * * * * *
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 و دلسوزی برای "حزب کمونیست کارگری ایران"
صھیونیسم

]٤٩ی توفان شمارهبھ نقل از [

 کل جوان و پر انرژی حزب رآن گونھ کھ منصور حکمت دبی» 
سی و اقتصادی حزب ھرگز در ھیچ سیاھای بر شمرده است، برنامھ

تواند مطمئن باشد کھ آیا قابل ًجائی قبال تجربھ نشده است، لذا آدم نمی
آنچھ کھ حزب در جستجو است خیلی شبیھ بھ کار . اجراء ھستند یا نھ

 از ھمان زمان )اشتراکی اسرائیلی کیبوتس، مزرعھ (Kibbutzدر 
«..... شروعش در اسرائیل است

ی را در نظر بگیریم، بیشتر آنھا، اگر نھ کشورھای عرب» 
. شان، فاسد، دیکتاتور، غاصب، غیر دموکراتیک و مرتجع ھستندھمھ

مشکل اساسی ما با اسرائیل این است کھ کشور بر اساس مذھب بنا 
....شده است

تر، تر، دموکراتیکازنقطھ نظر سیاسی، اسرائیل مدرن
 ولی امکان اعتراض مخصوصی دارد،ھای اگر زندان. تر استغربی

شاه ھای کنم در زندانو انتقاد ھم در آنجا ھست، چیزی کھ فکر نمی
صفا ی مستخرج از مصاحبھ(« . حسین و یا شاه فھد امکان داشتھ باشد

).حائری با منصور حکمت

بی بو و ی سخنان ایشان در نشریھ. شناسیدًحتما آقای مصطفی صابر را می
شایان ) ١٣٨٢ بھمن ٢١ مورخ ١٢٨یارهجوانان کمونیست شم(بی خاصیت 

ی عضو کمیتھ. ایشان شخصیت حزبی کوچکی نیست. توجھ فراوان است
 و از یاران نزدیک منصور حکمت و "حزب کمونیست کارگری ایران"مرکزی 

توان انتظار داشت کھ از از این مقام نمی. عضو دفتر سیاسی این حزب است
زیش، تراوشات افکار حزبش است تراوشات مغ.  حرف بزند"بخار معده"روی 

دھیم کھ نظریات ایشان را بھ عنوان نظریات و لذا ما این اجازه را بھ خود می
ارتجاعی حزبش بھ نقد بکشیم و ماھیت ارتجاعی این جریان خطرناک را برای 

.مردم ایران و احزاب برادر نشان دھیمی ھمھ
ملھ کرد، کھ این اتحادیھ اروپا حی یھودیان آمریکا بھ اتحادیھی ًاخیرا کنگره

ی ستیزان باز گذاشتھ است و بھ آنھا امکان داده کھ علیھمیدان را برای یھودی
محافل صھیونیستی در آمریکا و . اسرائیل اظھار نظر کنندھای صھیونیست
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اروپا را بھ چرخش در سیاست عمومی خویش در ی اروپا فعال شدند تا اتحادیھ
اروپا ی حقیقت این است کھ اتحادیھ.  نمایندبرخورد بھ دولت اسرائیل وادار

آنچھ اروپا را وادار . ھمواره در سمت اسرائیل ایستاده بود و ایستاده است
کند کھ گاه و گدار زبان بھ انتقاد اسرائیل بگشاید، نخست بھ علت فشار افکار می

دموکرات و بشر "ی عمومی مردم اروپا و جھان از یک طرف و حفظ چھره
در کنار آن جلب افکار عمومی مردم عرب، .  از طرف دیگر است"دوست اروپا

نفوذ بیشتر در جنبش مقاومت فلسطین، ایجاد نفاق در آنھا، نظارت و کنترل آنھا 
 ماه فوریھ در ١٩در . خاورمیانھ استی و رقابت با امپریالیسم آمریکا در منطقھ

رای رسیدگی بھ بروکسل کنفرانسی در پی کارزار تبلیغاتی صھیونیسم جھانی ب
کار در سمینارھای این . ستیزی در اروپا تشکیل شدوجود افکار یھودی

ھر انتقادی را نسبت بھ ھا کنفرانس بھ جاھای باریک رسید، زیرا صھیونیست
لمللی توسط ااسرائیل و از جملھ نقض حقوق بشر و نقض موازین و مقررات بین

.زدنداسرائیل را بھ عنوان یھودی ستیزی جا می
جھانی یھودیان، آقای ادگار ی محافل جھانی یھود از جملھ رئیس کنگره

Edgar(برونفمن  Bronfman(یھودیان آقای کوبی بناتف ی  و رئیس کنگره
)Cobi Benatoff(اروپا را متھم کردند کھ بھ جریانات ضد یھودی ی اتحادیھ

کھ مردم اروپا نشان داده است ی پرسی در اتحادیھزیرا یک ھمھ. دھدمیدان می
.داننداروپا در اکثریت خود، اسرائیل را خطر عمده برای صلح جھانی می

:از جملھ نوشتندھا قلمزنان بورژوا و حامی صھیونیست

 "چپ".... ستیزی از جانب نگرانی اساسی را امروز یھودی» 
« .کندایجاد می

یل پنھان و ادامھ دادند کھ این یھودی ستیزی خود را در پس انتقاد بھ اسرائ
کند ومی

ًغرب اروپا و قبل از ھمھ آلمان و طبیعتا فرانسھ و ھای چپ» 

 استدالل "ضد امپریالیستی" ١٩٦٨ھای سایر جاھا بھ مانند سال
«نمایند می

:افزایدو می

ًسیاست آمریکا کھ طبیعتا ی دست دراز شدهی اسرائیل بھ مثابھ» 

مبتنی بر . گرددر میشود، ظاھاز جانب یھودیان آمریکا تعیین می
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این سنت از ھمان اول اسرائیل  بھ عنوان قدرت استعماری ارائھ 
«... گرددمی

گیرد کھ این نوع برخورد بھ اسرائیل و نامشروع و سرانجام نتیجھ می
: شناختن آن

غیر نظامیان ی کوشد از ھمان اول عملیات انتحاری علیھمی» 
جیھ نماید و این ھمان بند رابط اسرائیلی را عقالئی توضیح دھد و تو

بورژوائی ی نقل از نشریھ(« ستیزی و دنیای اسالم است میان یھودی
)٢٠٠٤ی  فوریھ٢٠زود دویچھ تسایتونگ آلمان مورخ 

برای بستن دھان مردم در سراسر ھا این کارزاری است کھ صھیونیست
 بقدری است ند و حتی نفوذشان اجھان توسط محافل وابستھ بھ خود راه انداختھ

بھ این ھا کنند با برگذاری سمینارھا و کنفرانساروپا را وادار میی کھ اتحادیھ
برای آنھا کھ زبان خارجی . امر رسیدگی کند و بھ کنترل افکار عمومی بپردازد

فھمند، حزب کمونیست کارگری ایران را برگزیده بلد نیستند و تنھا فارسی می
.رد خوانندگانش دھدًاست تا عینا ھمین کلمات را بخو

خواھند ھرگونھ انتقاد بھ اسرائیل از آنھا می. چیست؟ھا سیاست صھیونیست
جملھ انتقاد بھ دیوار چند صد کیلومتری میان اسرائیل و فلسطین را کھ با غصب 

اشغالی ھمراه است، خفھ کنند و رسیدگی دادگاه الھھ را ھای و تصرف سرزمین
تر از دیوار برلن است و ند برابر مرتفعدر مورد ساختمان این دیوار کھ چ

اسرائیل . ستیزی جلوه دھندباشد، بھ عنوان یھودیناقض آشکار حقوق ملل می
این کھ دولت . دمدتواند در این زمینھ میتبلیغاتی خود تا میھای در بوق

اسرائیل حتی از جانب سازمان ملل متحد ناقض حقوق بشر، اشغالگر، سرکوبگر 
ت بر کسی پوشیده نیست و حزب کمونیست کارگری ھم دیگر نامیده شده اس

 و برگرفتن نقاب از "توفان"ی گرانھافشاءی ندارد کھ پس از مبارزهای چاره
.آنھا بھ این حقایق غیر قابل کتمان اشاره کندی چھره

:نویسدآقای صابر می

ما دولت اسرائیل را مذھبی، سرکوبگر، نژادپرست و » 
«. یمااین را بارھا اعالم کرده. دانیمتروریست می

.ًولی این اشاره صمیمانھ نیست، مزورانھ و مجددا برای فریب مردم است
انگیز فرزند رھبر گمراه و کبیر این حزب کھ دیگر زنده نیست تا سرنوشت غم
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از اسرائیل بھ عنوان تنھا کشور . را کھ متولد کرده است، ببیندای حرامزاده
کرد، وی آرزو داشت کھ سوسیالیسم منصور  می منطقھ یاد"دموکراتیک"

ی نمونھ.  اسرائیلی باشند در ایران پیاده کنند"ھایکیبوتس"حکمتی را کھ ھمان 
موفق ى اسرائیلی برای وی نمونھی نا موفق و نمونھی شوروی برای وی نمونھ

ًوی در مقابل انتقاد بھ اسرائیل فورا حکام مرتجع ممالک عربی و . بود

کشید، کھ در پرتو سیاھی اعمال آنھا جنایات ھا را بھ میان میآنھای زندان
 و "متمدن"وی اسرائیل را . پوشی نمایداسرائیلی را پردهھای صھیونیست

گرفت، مذھبی بودن داد و تنھا ایرادی را کھ بھ اسرائیل می جلوه می"مترقی"
ست، دروغ  درست نی"یمااین را بارھا اعالم کرده"پس این ادعا کھ ما . آن بود

ولی آیا حزب نامبرده حاال سیاست خویش را تغییر داده است؟ . شرمانھ استبی
.بھ ھیچوجھ

معلوم نیست بھ (آنھا مدعی ھستند کھ دولت اسرائیل یک دولت مذھبی است 
اگر منظورشان ). کنند ــ توفانیھودی فرار میی چھ علت از بھ کار گرفتن واژه

وقت باید از دولت یھودی اسرائیل سخن گفت از مذھب ھمان یھودیت باشد، آن 
ًکھ بھ علت عمومیت سیاسی بودن ماھیت ھر دولتی ماال ماھیت دولت اسرائیل 

 "یھودی سیاسی" است و در بیان دیگر "سیاسی" است، "یھودی"کھ دولتی 
حزب نامبرده نباید ماھیت آن با ماھیت دولت ھای ًاست، و طبیعتا بھ زعم تحلیل

حال . فرقی داشتھ باشد.  است"اسالمی سیاسی"کھ یک دولت جمھوری اسالمی 
 است ولی خواھان فنای "یھودیت سیاسی"آن کھ حزب نامبرده ھوادار بقاء 

ھم و غم خود را در خدمت مبارزه ی حزب نامبرده ھمھ.  است"اسالم سیاسی"
 است، "اسالم سیاسی"در کادر سیاست روز امپریالیسم آمریکا کھ مبارزه با 

 شانھ "یھودیت سیاسی"داده و بسیج کرده است ولی از زیر بار مبارزه با قرار 
بی مصرف و ھای واژهای کند و مردم را با ریخت و پاش کردن پارهخالی می

.دھدبی پشتوانھ تسلی می
ًحزب نامبرده مدعی است کھ دولت اسرائیل تروریست است و ظاھرا این 

آیا این ادعا صحت . بان رانده استموضع را از روز نخست داشتھ و بارھا بر ز
.دارد؟ خیر دروغ است

خیر عوض . نداآیا حال سیاست خویش را در مورد اسرائیل عوض کرده
.ندانکرده

اگر بپذیریم کھ دولت اسرائیل تروریست است، جمھوری اسالمی 
پس باید ....تروریست است، طالبان تروریست است، القاعده تروریست است و 

قاطع و یکسانی ی بر مبنای تحلیل حزب نامبرده، مبارزهھا تبا این تروریس
 "تروریسم"اسرائیل خوب و ی  قوم برگزیده"تروریسم"پس بھ چھ دلیل . کرد

اسالم "نیروی خویش را برای مبارزه با ی و حزب نامبرده ھمھ. اسالم بد است
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این ھمھ تناقض را چگونھ .  بسیج کرده است"تروریسم اسالمی"، با "سیاسی
.طبقاتی و مارکسیسم لنینیسم توضیح داد؟ی توان بر مبنای دانش مبارزهیم

کلید حل این مسئلھ در اعترافات این حزب نھفتھ است، کھ با مفھوم 
صھیونیسم را یھودی ستیزی جا ی و استفاده از واژه. صھیونیسم مخالفند

 جھانی یًزنند و این دقیقا ھمان سیاستی است کھ محافل صھیونیستی و کنگرهمی
خواھند آن را در یھودیان در سیاست تبلیغاتی خویش در پیش گرفتھ است و می

.جھان جا بیاندازند
زند، ھمان استدالالتی  در ھمان مسیری گام می"حزب کمونیست کارگری"

.جھانی یھودیان نشان داده استی کند، کھ کنگرهرا مصرف می
 اصطالح مطلوب شوند کھ چون اینآنھا برای فریب مردم مدعی می

توسط چپ " و بار ضد یھودی دارد و "استھا و ناسیونالیستھا اسالمیست"
شود، آنھا از بھ کار  کھ ھمان چپ ضد امپریالیست باشد، بیان می"سنتی ایران

کنند و آن را مترادف با یھودی ستیزی و اسرائیل ستیزی بردن آن پرھیز می
مدون بورژوائی ھای ی در تمام فرھنگآنھا تعاریف این واژه را کھ حت. دانندمی

جھانی بھ عنوان یک جریان سیاسی ــ ناسیونالیستی ــ مذھبی بیان شده است و 
.ند، قبول ندارندااین نام، نامی است کھ خود یھودیان بر روی خود گذاشتھ

برای حمایت از اسرائیل در نوع این بیان نھفتھ ای استدالل عوامفریبانھ
سوسیالیسم، ی ماند کھ کسی بگوید چون از واژهمیدرست مانند آن . است

سران ممالک آفریقائی در ای عرب، پارهھای ، ناسیونالیستھاسوسیال دموکرات
ند اشوروی و اقمارشان سوء استفاده کردهھای  و یا رویزیونیست٧٠ و ٦٠ی ده

 آیا این استدالل منطقی است؟. کنیمکنند؛ ما از استعمال این واژه پرھیز میو می
.مسلم است کھ نیست

اگر کسی بھ وجود .  در کجاست؟"حزب کمونیست کارگری"ولی مشکل 
ایدئولوژی صھیونیستی کھ ایدئولوژی حاکم بر اسرائیل است، اعتقاد داشتھ باشد، 

داند کھ صھیونیسم با یھودی بودن فرق دارد، ھمانگونھ کھ مسلمان بودن با می
یست کھ بر اساس انای نظری جامعھصھیونیسم مب.  فرق دارد"اسالمیسمپان"

ملتی بھ نام . آیدًمذھب یھود کھ ظاھرا نژادی برگزیده است، بھ وجود می
اسرائیل بھ معنی علمی و متعارف وجود ندارد فقط قوم یھودی از نژادھا و 

تورات بھ ھای گوناگون وجود دارد کھ حق دارد بر اساس افسانھھای ملیت
رین تا فلسطین ساکن شود و زندگی کند، دولتی لنحااعتبار یھودی بودن از بین

ی غیر مذھبی مرکب از یھودی و مسلمان و مسیحی و سایر ادیان بر اساس ایده
تواند و نباید در فلسطین بھ وجود آید زیرا این امر مبانی صھیونیسم ھرگز نمی

بھ این جھت صھیونیسم نھ تنھا مذھبی، نژاد .دھدھستی صھیونیسم را بر باد می
طلب است، بلکھ کشوری است کھ بر گر، اشغالگر و توسعھُست، سلطھپر



٣٢٦

این تئوری . یابدبقا میی اساس ترور دیگران بنا شده و با ترور دیگران ادامھ
اگر کسی این را . بنای دولت اسرائیل استی نژادپرستانھ و فاشیستی، شالوده

رد قبول نفھمد، قادر نیست تفاوت میان اسرائیل و یک دولت متعارف مو
مسلمانان و مسیحیان و یھودیان و سایر ادیان را کھ بتوانند در کنار ھم با صلح و 

سرپل ھا صھیونیست. صفا زندگی کنند، در دو و یا یک کشور واحد، بفھمد
امپریالیسم آمریکا، پایگاھی برای نفوذ ی امپریالیسم در منطقھ و دست دراز شده

ھای میانھ و سرکوب جنبشاورخی برای نظارت بر منطقھھا امپریالیست
تجاوز بھ عراق و نقش اسرائیل در این تجاوز، ھمدستی . انقالبی آنجا ھستند

با کردھای خود فروختھ و ھمدست امپریالیسم در منطقھ گواه این ھا صھیونیست
تواند دولت اسرائیل فقط در شکل صھیونیستی خود می. ارزیابی صحیح است

.بقاء داشتھ باشدی ادامھ
تی غیر صھیونیستی در منطقھ کھ جایگاه امنی برای یھودیان باشد و دول

تواند صھیونیستی باشد و بھ بتواند امنیت و استقالل  خویش را حفظ کند، نمی
. کنندتواند فقط یھودی باشد، دنیا را بر اساس مذھب تقسیم نمیطریق اولی نمی
نظر ھا ملک فلسطینیتواند بھ عنوان دولت صھیونیستی بھ مایچنین دولتی نمی

پاک ھا نداشتھ باشد و نخواھد با نسل کشی و جنایت، منطقھ را از وجود فلسطینی
.کرده تا اموال آنھا را متصرف گردد
 کھ در "حزب کمونیست کارگری ایران"جای تعجب فراوان است کھ 

کند پرستی افتخار میدمد و بھ دشمنی با میھنشیپور دشمنی با ناسیونالیسم می
ضد ناسیونالیسم و "نماید و مدعی است کھ سراپا رور ملی را تحقیر میو غ

!.ناسیونال ــ فاشیسم اسرائیل و مذھب یھودی نیست؟ است، ضد"مذھب
مگر نھ اینست کھ شناسائی حق ملت یھود در کسب استقالل و تعیین 
مرزھای جغرافیائی مشخص و معین و حق تعیین حاکمیت قومی یھود، باید با 

!.  افکار بھ ظاھر ضد ناسیونالیستی حزب نامبرده در تناقص قرار گیرد؟بنیاد
را برای تشکیل یک ھا چگونھ است کھ حزب شما احساسات ناسیونالیستی یھودی

کنید دولت ملی یھودی تقویت کرده، آن را مترقی دانستھ و از آنھا حمایت می
الت تھوع بھ شما نمائید و ح، ابراز انزجار میھاپرستی ایرانیولی از میھن

.این ھمھ تناقض در گفتار و کردار شما، بودار است. دھددست می
ی ُامروزه بسیاری یھودیان شجاع در درون اسرائیل در زیر یک سلطھ

، ھاآمیز در کنار فلسطینیفاشیستی مذھبی و سیاسی برای زندگی مسالمت
 وجدان انسانی سربازان یھودی اسرائیلی کھ. کنندتحسین برانگیزی میی مبارزه

بھ عذاب آمده است، حاضر نیستند بھ ھا آنھا از این ھمھ جنایات صھیونیست
و ھا جھانی ما کمونیستی ًآدمکشی دست بزنند، این عده مسلما در کنار جبھھ

حزب "ھای وطنیھستند و نھ در کنار جھانھا بشر دوستان و دموکرات
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بھ این ھمھ جنایت شان ، این عده بھ اعتبار انسانیت"کمونیست کارگری
.معترضند و نھ بھ اعتبار یھودی بودنشان

اگر کسی دولت اسرائیل را از این منبع حیات ایدئولوژیک یعنی از منبع 
تواند بھ این نتیجھ برسد کھ در خود میھای ًصھیونیسم مبرا کند طبیعتا در تحلیل

ھای دولتسیاست .  بر سر کار آید"بد" و دولت "خوب"تواند دولت اسرائیل می
دولت . بستگی داردھا بھ آدم. صھیونیستی اسرائیل قانونمند نیست، اتفاقی است

ًآریل شارون فعال مورد انتقاد ھمھ قرار گرفتھ و در درون نیز با مخالفت 

ش نیز ناشی از پرخوری و فساد ا است، شکم گنده"بدی"روبروست، پس دولت 
ادب کرده، بھ ی ند اسائھتوا ھم می"حزب کمونیست کارگری"مالی است و حتی

 "نفرت قومی و مذھبی را بر خود سوار"زیرا دولت آریل شارون . وی بتازد
 را پیاده و از خود "نفرت قومی و مذھبی"ً حتما این "پرز"کرده است و دولت 

حزب کمونیست "ی سیاست دولت اسرائیل بر اساس نقشھ. کنددور می
نی بر صھیونیسم و منافع  دیگر سیاستی ماھوی، حساب شده مبت"کارگری

ِامپریالیسم در منطقھ نیست، بلکھ بھ ھوا و ھوس این دولتمرد و یا آن دولتمرد 
 باید با این "حزب کمونیست کارگری"ًگردد و طبیعتا سیاسی وابستھ می

 دولت "مخالف"آنھا در عین این کھ . دستش در فریب مردم باز باشدھا تئوری
ُرا قلب ماھیت کرده و آن را در سیاست و خلق آریل شارون ھستند و صھیونیسم 

:کنند، ولیُو خوی دولتمردان خالصھ می

مخالفیم با تروریسم .....ما بھ ھمان اندازه کھ با دولت اسرائیل » 
«. اسالمی و نفرت ضد یھود آن سر سازش ناپذیری داریم

دازه و داند کھ انقلم آگاه باشد، میی البتھ ھر کس کھ بھ گردش حسابگرانھ
 داشتن، "سر سازش ناپذیر"ی  با سنگینی بار واژه"مخالفت"ی سنگینی واژه

توان ارزش، وزن و کیفیت این دو قلم نیز نمیی یکسان نیست و با زور کرشمھ
ی بی جھت ھم نیست کھ این حزب، مبارزه.نوع مبارزه را یکسان کرد

یان اسرائیل خلق فلسطین را در خدمت صدمھ زدن بھ یھودی علیھھا صھیونیست
کند، بلکھ برعکس یھودیان و اعراب تفسیر نمیی و ممانعت از اتحاد برادرانھ

جریانات "مردم فلسطین را کھ فقط بھ عملیات ی سالھمداوم و چند دهی مبارزه
کند، ضد مردم فلسطین و مانع اتحاد کارگران و  خالصھ می"مرتجع اسالمی

مردم قھرمان "آنھا تساوی حقوق . کندفلسطین و اسرائیل تفسیر میی مردم آزاده
 را بر روی کاغذ و برای خالی نبودن عریضھ قبول دارند ولی در عمل "فلسطین

جریانات مرتجع "ی فقط از اسرائیل حمایت کرده و افکار عمومی را علیھ
آنھا برای حمایت از سیاست اسرائیل و خشم اسرائیل از . کنند بسیج می"اسالمی
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را شجاعانھ افشاء کرد و آبرویشان را برد ھا کھ صھیونیستخانم شیرین عبادی 
روند و  می"اسلو"برای حملھ بھ خانم شیرین عبادی با خرج دولت اسرائیل بھ 

سازند، سرگرمی برای تعلیف ھوادارانشان میی  افسانھ"عبادیی پروژه"از 
 ولی برای حمایت از خلق فلسطین حاضر نیستند در ھیچ تظاھراتی بھ نفع این
مردم شرکت کنند و در مقابل دادگاه الھھ، سیاست دیوارکشی، و سیاست 

این سیاست آنھا، سیاست اعتراف بھ . را محکوم نمایندھا  صھیونیست"آپارتاید"
دانند، دانند و ممانعت از افشاء و ماھیت مسایلی کھ مردم نمیآنچھ کھ مردم می

انند تا قادر شوند مسیر یعنی آن سیاستی کھ مردم باید بھ طور علمی بد. است
سیاست درستی کھ . در خدمت آن را از قبل دریابندھای تحوالت آینده و سیاست

مردم قھرمان ی بر مبنای آن مردم قادر شوند با شناخت بیشتر، از مبارزه
اشغال فاشیستی سرزمینشان حمایت کنند و در این راه ھمبستگی ی فلسطین علیھ

آقای ھای پردازیحال ما بھ نقل جملھ. اھم آورندبا یھودیان اسرائیلی را نیز فر
پردازیم تا ببینید  می"حزب کمونیست کارگری ایران"صابر عضو دفتر سیاسی 

آنھا نھ ی وظیفھ.کھ سیاست آنھا ھمان سیاست گذشتھ متناسب با شرایط روز است
. استھا ًمبارزه با مذھب، بلکھ صرفا مبارزه با اسالم، آن ھم از دید صھیونیست

معلوم نیست کھ با . ستیزی است بزعم آنھا یھودی"یھودیت"ھرگونھ مبارزه با 
ما . شود تأویل نمی"ستیزیعرب" بھ "اسالم"این استدالل بھ چھ دلیل مبارزه با 

بھ نقش این عده و حزب برادرشان در عراق و جاسوسی آنھا برای نیروھای 
حال بھ .  خواھیم کرداشغالگر با ھمین منطق ضد اسالمی و نھ مذھبی اشاره

مرکزی و دفتر سیاسی این ی آقای مصطفی صابر عضو کمیتھھای شیرین زبانی
.:حزب توجھ کنید

ما دولت اسرائیل مذھبی، سرکوبگر، نژادپرست و تروریست » 
حال  ("صھیونیست"ولی صفت . یمااین را بارھا اعالم کرده. دانیممی

یشتر اصطالح مطلوب ب) کھ در فرھنگ لغت داشتھ باشدای ھر معنی
گری دارد و بھ بار ضد یھودی. استھا و ناسیونالیستھا اسالمیست

ستیزی و ما با فرھنگ یھودی. خود مذھبی و نژادپرستانھ استی نوبھ
این اتھام را برای رد گم (؛ )منظور مردم اسرائیل(اسرائیل ستیزی 

جزو کھ ) ند ــ توفاناکردن و مرعوب کردن منتقدین بھ میدان آورده
تعریف و ھویت اسالم سیاسی است بھ شدت مخالفیم و معتقدیم چپ 

ما بھ ھمان اندازه کھ با . سنتی ایران مرزبندی روشنی با آن ندارد
دولت اسرائیل و نفرت قومی و مذھبی کھ بر آن سوار است مخالفیم، با 

ما . تروریسم اسالمی و نفرت ضد یھود آن سر سازش ناپذیری داریم
وق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل با حقوق ًقویا از حق
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ی اما در مورد سرکوب روزانھ(کنیم برابر در مقابل اسرائیل دفاع می
سرزمین فلسطین، تاراندن ی خلق فلسطین و تصرفات قھری روزانھ

مردم فلسطین،خراب کردن محل سکونت آنھا بر سرشان، ی روزانھ
 فرزند آنھا در روز روشن و زن وی کشتن جنایتکارانھ و بی شرمانھ

دوربین فیلمبرداری و عکاسی و تروریسم دولتی ھا مقابل چشم ده
دھیم اسرائیل و نقض حقوق بشر و کشتار قومی یک ملت ترجیح می

 تمام نشود، زیرا ھر حمایتی از "اسالم سیاسی"سکوت کنیم تا بھ نفع 
 "سیاسالم سیا"ی مردم فلسطین مورد مورد سوء استفادهی مبارزه

پشتوانھ جھت حمایت از فلسطین برای است، جمالت قشنگ بی
گوئیم ولی حمایت شدید و سازش ناپذیر خود نبودن عریضھ میخالی

ًند، قویا اعالم ااسرائیل کھ قربانی بھتان شدهھای را از صھیونیست

اما بھ ھمان اندازه جریانات مرتجع اسالمی را ضد ) کنیم ــ توفانمی
فلسطین و ی انع اتحاد کارگران و مردم آزادهمردم فلسطین و م

 دستکم این "صھیونیست"بھ کار بردن صفت . دانیماسرائیل می
« . کندجدی را مغشوش میھای مرزبندی

فھمد کھ روح این نقل قول ھر کس کھ با الفبای سیاسی آشنا باشد، می
 مردم  حمایت از اسرائیل و حملھ بھ"توفان"ی افزودهھای صرفنظر از تفسیر

فلسطین و دوستان جھانی آنھا و انترناسیونالیسم پرولتری است و ھدفش رواج 
اتھام و ایجاد رعب در افشاءگران صھیونیسم اسرائیل است کھ گویا از 

خواھند جلوی افشاءگری نیروھای آنھا می. کنند حمایت می"مرتجعین اسالمی"
اسرائیلی ھای ستبشردوست نسبت بھ صھیونیھای مترقی و دموکرات و انسان
یھودیان در ی ستیزی بھ آنھا کھ کارزار جدید کنگرهرا با چسباندن اتھام یھودی

ی دانند عملیات انتحاری آخرین حربھحال آن کھ ھمھ می. آمریکا است، بگیرند
مردمی ستمدیده از خانھ و کاشانھ بدر شده، تحقیر گشتھ، سرکوب گردیده، 

ھستیش نابود شده و ی  بھ غارت رفتھ، ھمھقربانی تھمت و اتھام شده، سرزمینش
تسخیر گشتھ است کھ بیعدالتی بیکران و دھشتناکی را بھ عنوان عین عدالت با 

خواھند حق دفاع از خود، حق انتخاب کنند و میبزرگواری بھ وی تحمیل می
حزب کمونیست "روش زندگی و مرگ را نیز بھ یاری محافلی نظیر ھمین 

آنھا کھ در اسرائیل قربانی عملیات .  وی سلب کنند ضد ایرانی از"کارگری
شوند، علیرغم دردناکی کشتھ شدن ھر انسان غیر میھا انتحاری فلسطینی

نظامی، ھمھ و ھمھ قربانیان سیاست صھیونیستی و امپریالیستی ھستند، 
جای . ھرگز مجاز نیستند مسایل اجتماعی را انتزاعی بررسی کنندھا کمونیست
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شود بھ متافیزیک حکمتی را نمی. شود با ھم عوض کرد نمیعلت و معلول را
.جای دیالکتیک مارکس گذاشت

 ضد ایرانی برای اخاذی از اسرائیل، این شغل "حزب کمونیست کارگری"
 را بھ عھده گرفتھ است و در مشاوره با صاحبان پول و زر "شرافتمندانھ"

وز بیشتر از روز دیگر و حزب ما ھر ر. دھدوظایف باال را بھ خوبی انجام می
 تمام شود، این راه افشای "موساد"حتی اگر بھ قیمت ترور رفقای ما نیز توسط 

.این ھنوز از نتایج سحر است. دھداین تشکل آلوده را ادامھ می

* * * * * * *
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"حزب کمونیست کارگری"ی پدیده
ستون پنجم صھیونیسم در منطقھ

٤٩ی توفان شماره از بھ نقل[

مردم عراق و شکل گرفتن این مبارزه بر ضد قوای ی با تشدید مبارزه
رھبری سازمان . اشغالگر، ستون پنجم صھیونیسم نیز در منطقھ فعال شده است

 کھ برادر "حزب کمونیست کارگری عراق"بھ نام ای این مبارزه را پدیدهی یافتھ
آنجلس است، بھ عھده گرفتھ ندن و لوستشکیالتی بھ ھمین نام در لی حرامزاده

 این عده، خرابکاری در نھضت مقاومت مردم ىھدف اصلی مبارزه. است
عراق، لو دادن مبارزان عراقی، اخالل در کار مبارزه برای اخراج قوای 

خاک عراق را ترک ھا استدالل آنھا این است کھ اگر امپریالیست. اشغالگر است
و ھا پس الزم است کھ امپریالیست. ودشکنند، وضع از این بدتر می

.  مبارزه کنند"اسالم سیاسی"ی تا ابد در منطقھ بمانند و علیھھا صھیونیست
ًآنھا اخیرا برای . کندنامبرده در این امر از جان و دل بھ آنھا یاری میی پدیده

یک کارزار عراقی، وری کمک مالی برای مبارزان آتخریب در امر جمع
 بھ راه انداختھ و حتی خارجیان "سیا"و عمال ھا  صھیونیستلمللی بھ یاریابین

اشغال عراق و تالش برای سرکوب ی وسیع مبارزه برای ادامھی را در جبھھ
این کارزار وسیع جھانی و تشویق و تالش برای . ندامردم عراق بھ یاری گرفتھ

ی ساختن افکار عمومی بھ خاطر توجیھ جنایات امپریالیسم و صھیونیسم علیھ
ھای بشریت در منطقھ حیرت انگیز است و کار دو سھ نفر آدم رسیده از کوه

ھا امپریالیستی معلوم نیست این حضرات در زمان حملھ. کردستان عراق نیست
 "حزب کمونیست کارگری ایران"بھ یاد آوریم کھ . بھ عراق کجا تشریف داشتند

اخالل در داشت و برای ھمھ را از شرکت در تظاھرات ضد جنگ برحذر می
جھانی ی موازی برای تخریب در امر مبارزهھای ًاین امر فورا بھ ایجاد آکسیون

) توفان(ولی دست این ستون پنجم را حزب کار ایران . کردضد جنگ اقدام می
متحدین غربی این . رو کرد و ما در این زمینھ مطالب بسیاری برای گفتن داریم

نویسند، سمینار  مقالھ می؛ھستندستون پنجم کھ در حقیقت ستون پنج و نیم 
گیرند تا کنند، برای این اوباش ھمدست صھیونیسم سالن میبرگذار می

 .سخنرانی کنند و در مورد ماھیت نھضت مقاومت در عراق افسانھ سرائی نمایند
ستون پنجم و نیم مدعی است کھ مبارزین عراقی کھ بھ ھای یکی از این دلقک

 ھستند کھ "نی عربُمشتی مردان س"شوند ر می ظاھ"خلق"عنوان  سخنگویان 
چقدر این تفکر بیمارگونھ . کند دوا نمی"رد شیعھُزنان ک"عملیاتشان دردی از 
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کھ زن و مرد را نھ از نظر طبقاتی بلکھ از نظر بیولوژیک طرح کرده و بھ 
پوشاند، کند و خود را زیر چتر دفاع از حقوق زنان میدشمنی با ھم ترغیب می

رد را در ُنی را در مقابل شیعھ، کُچقدر این تاکتیک کھ س. آیدر آشنا میبھ نظ
مقابل عرب، بعثی را در مقابل غیر بعثی، زن را در مقابل مرد قرار دھد، آشنا 

روشن است زیرا تبلیغ این نوع طرز تلقی از زن و مرد شیعھ و . آیدبھ نظر می
.رد دا"ویوآتل"منشاء واحدی در رد سرُسنی، عرب و ک

و ردھا ُ درصد متشکل از ک٩٩این پدیده در عراق بھ طور عمده و قریب بھ 
پایشان بھ عراق ھا و صھیونیستھا امپریالیستی ست کھ بعد از حملھھاایرانی

ردتبار بنام طاھر ُیکی از رھبران مؤسس این حزب، دلقکی ک. باز شده است
ده بنیانگذاران  یکی از ١٩٩٣ سالھ است کھ بھ قول خودش از سال ٣٣حسن و 

ھای  سالگی در کوه٢٢بھ این ترتیب ایشان در سن . این حزب بوده است
ردتبار ُاین پیامبر ک. کردستان با وحی موسی بھ رسالت رسیده استی "تور"

. مرکزی و دفتر سیاسی ستون پنجمی ھست کھ ما از آن نام بردیمی عضو کمیتھ
ند و از اروپا عازم آمریکا گردآقای طاھر حسن در حال حاضر بھ دور دنیا می

پرسی بھ خاطر مایت محافل قدرتمند مالی و سیاسی را بھ امر ھمھحھستند تا 
گشت و گذار در ی ھمین طرح مسئلھ.  جلب کنند" جنوبیردستانُک"استقالل یک 

 مجھز بھ اروپا و عبور و حضور از مرزھای ھفت خوان رستمی آمریکا
حزب کمونیست "ن ھم با تابلوی نئون نفوذ ناپذیر ضد کمونیستی آھای صافی

جنجالی و پر سر و صدا در اروپا ھای ، آن ھم پس از مصاحبھ"کارگری عراق
با بسیج حیرت انگیز خبرنگارانی کھ ھیچوقت، وقت برای حضور در مسایل 

کثیفی است کھ در ی جدی و کمونیستی را ندارند، حاکی از گستردگی دسیسھ
کردستان "ی مبارزه برای تجزیھی  مسئلھھمین طرح. منطقھ در جریان است

است، نشانگر آن است کھ . کا.کا.ترکیھ و پی  نھ تنھا اعالم جنگ علیھ"جنوبی
ھستند کھ ھدفشان ای ُ بیشتر کردھای خود فروختھ"کارگریھای کمونیست"این 

آنھا در کشوری اشغالی . آزادی عراق از غل و زنجیر نیروھای اشغالگر نیست
کردستان ھستند و معذالک خود را حزب کمونیستی و کارگری ی در پی تجزیھ

سراسر عراق، حزبی غیر ناسیونالیستی و برای عرب و عجم در عراق جا 
.شودکور میھا  چشم"شفافیت"از این ھمھ .زنندمی

حزب " "درخشان"ی مطبوعاتی از این چھرهی وقتی در یک مصاحبھ
شما در عراق چیست، در ی ھاپرسند کھ فعالیت می"کمونیست کارگری عراق

اندازد کھ روی آن خط میای موسیقیھای کنار سخنانی کھ ما را بھ یاد صفحھ
از مبارزات درخشان و ای افتاده و بھ تکرار مشغولند، پس از برشمردن شمھ

وران و نیست در جھان خود، بھ خاطر حقوق کودکان، زنان، بیکاران و پیشھ
در یک کشور اشغالی حرف مفتی بیشتر نیستند، ًو کارگران کھ طبیعتا ھا اتحادیھ
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طلبند، طرف مقابل آنھا کنند کھ این حقوق را از چھ کسی میزیرا معلوم نمی
چھ کسی باید بسیج نمود و چھ فرقی میان ی چھ کسانی ھستند و مردم را علیھ

عراق اشغالی و مستعمره با عراق قبل از اشغال و مستقل پدید آمده است، دست 
کنند کھ ما عین خود بیان میھای فعالیتی رو کرده و مطالبی در زمینھخود را 

ُکنیم تا خودتان بھ کنھ ماھیت این ستون آن را برای داوری خوانندگان نقل می

پی ببرید و حتی برای سالمت شخصی خویش از نزدیکی ھا و پنج و نیمھا پنجم
:با آنھا حذر کنید

را دید، و ھا ذ اسالمیستتوان نفوامروز در کردستان، ھم می» 
. رقصندشرت مایکل جکسون در خیابان میھم جوانانی را کھ با تی

ھا فعالین اسالمیستی یم کھ علیھازیادی را بنیان گذاردهھای ما گروه
ًدر خیابان مزاحم زنی شوند، مثال بھ این ھا چنانچھ اسالمیست. ھستند

ئی داریم کھ بھ ھاخاطر کھ دامن کوتاه بھ پا کرده است آن وقت ما آدم
Kung(فنون کونگ ــ فو  Fu (وارد ھا اسالمیستی آنھا علیھ. واردند

ھا معروفیت ما از این جھت است کھ با اسالمیست. شوندصحنھ می
. یماکاری کردهپر رفت و آمد دست بھ یقھ شده و کتکھای در خیابان

زنان بھ یک امر ی ما برای حقوق زنان، مسئلھھای بھ خاطر فعالیت
مرتجع جامعھ بدل ھای مترقی و بخشھای صلی اختالف میان انسانا

«. شده است

بر این ترھات یک مغز علیل کھ سوراخ دعا را گم نکرده بلکھ مأمور 
.بی نیاز از ھر تفسیری است. توان گفت است، چھ می"موساد"

خواند و آن  می"کمونیست کارگری"جریانی کھ خود را کمونیست و آن ھم 
روزانھ میلیاردھا دالر ثروتش را ھا ور اشغالی عراق کھ امپریالیستھم در کش
دیگری ندارد بھ جز این کھ مواظب باشد کھ در ی کنند، مشغلھغارت می

شرت  تی بتوانندژوپ داشتھ و پسرانکردستان عراق دختران حق پوشیدن مینی
ود ــ امری کھ در دوران صدام حسین ھرگز ناممکن نب(مایکل جکسون بھ پوشند 

مقاومت مسلحانھ ھای در جائی کھ نھضت مقاومت مردم عراق سلول). توفان
کند، این خود فروختگان برای اخراج اشغالگران در شرایط مخفی ایجاد می

 تأسیس "ھااسالمیست"کاری با اوباش علنی کونگ ــ فو برای کتکھای گروه
ند کھ ارزین عراقی ھستند یا مبا"اسالمیست"ًاین کھ این عده واقعا . کنندمی

دیگری ی نمایند، جای بررسی در مقالھبرای اخراج اشغالگران مبارزه می
، این است کھ ھر فعالیت رھائیبخش ھاو امپریالیستھا تبلیغات صھیونیست. دارد

. نشان دھندھا و اسالمیستھا نھضت مقاومت مردم عراق را کار تروریست
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ب کمونیست کارگری عراق و حز"صدای این بوق تبلیغاتی است کھ از گلوی 
مسرت و . ور استآور و تھوعآبھ ھمین جھت نیز چندش. آیدبیرون می"ایران

سرور ما ولی از این جھت است کھ ھم اکنون یک کارزار جھانی توسط 
مشکوک ی در گرفتھ است تا این پدیدهھا نیروھای مترقی، دموکرات و کمونیست

 را مرتب "توفان" ما خوانندگان .جھانی برمال کندی و خرابکار را در عرصھ
.کنیماین کارزار آگاه میی از نتیجھ

مرگ بر جاسوسان و عمال ستون پنجم صھیونیسم و امپریالیسم در منطقھ

* * * * * * * * *

افتندمیھا نقاب

]٥١توفان شماره بھ نقل از [

برالی و لی بورژواىِھرگز از مبارزه با این نظریھ) توفان(حزب کار ایران 
ما .  وجود دارد، باز نایستاد"نابآزادی و دموکراسی"ریاکارانھ کھ مدعی بود 

توانستیم بپذیریم،  را نپذیرفتیم و نمی"بی قید و شرطھای آزادی"ھرگز ادعای 
زیرا کھ این ادعای عوامفریبانھ نھ تنھا از نظر تئوریک درست نیست، در عمل 

ما . دھدخود را نشان میی عوامفریبانھنیز با تشدید تضادھای طبقاتی ماھیت 
ئی از آن اشاره ھاروبرو ھستیم کھ بھ نمونھھا امروز با این دست روشدن

.کنیممی
یا . ندااستیالگر خاک کشور عراق را اشغال کردهھای امروز امپریالیست

ُدلشان برای خلق کرد و شیعیان ھا این اشغال بھ این خاطر است کھ امپریالیست

بی قید و شرط را ھای ند حقوق بشر و آزادیاخواستھ بوده و میعراقی سوختھ
در عراق مستقر کنند، سانسور را از میان ببرند، شکنجھ را منسوخ کنند و بھ 

 "نھادینھ" بیآموزند تا دموکراسی در عراق "دموکراسی"مردم عراق راه و رسم 
ند اورش بردهبرای غارت این سرزمین بھ آنجا یھا شود و یا این کھ امپریالیست

نفوذ خود را گسترش داده و اھرم ی خواھند مناطق توسعھخواستند و میو می
بر اساس . نظارت بر منابع عظیم نفت و گاز جھان را در اختیار خود در آورند
شود و چھ این کھ چھ پاسخی در برخورد بھ سیر تحوالت در عراق داده می

ً، طبیعتا دو ارزیابی متضاد درکی از ماھیت کشور آمریکا وجود داشتھ باشد
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اگر آمریکا آن طور کھ حزب ما اعتقاد دارد، کشوری . توان ارائھ دادمی
امپریالیستی با تمام خصوصیات یک کشور امپریالیستی باشد، آنگاه جنگ مردم 

. خویش، جنگی عادالنھ و مشروع استی سرزمین اشغال شدهی عراق علیھ
امپریالیسم برای رھائی مردم ی  ملی علیھمقاومتی جبھھی آنھا مبارزهی مبارزه

پس آنگاه نجات عراق از طریق اخراج بی قید و شرط . عراق است
عملی بوده و حل ھر مشکل دیگری در عراق در پرتو حل این ھا امپریالیست

توان بر این اساس دوستان و پس آنگاه می. اصلی امکان پذیر استی مسئلھ
. مردم منطقھ را تعیین کرددشمنان مردم عراق و بھ طریق اولی

ماھیت برخورد بھ تحوالت عراق را فقط باید در پرتو این نوع طرح سئوال 
.مطرح کرد

حال اگر آمریکا آن طور کھ برخی دیگر مدعی ھستند از جملھ 
نیست عراق و یا حتی ایرانی، یشووُطلبان ایرانی و یا کردھای ناسیونالسلطنت

خواھد از ر در منطقھ است و میمظھر دموکراسی و مبشر حقوق بش
ترین نظر بدی نسبت ًبزرگ، بھشت برین بسازد و اساسا کوچکی "خاورمیانھ"

نداشتھ وھدفش آن بوده ) ُاعم از عرب و کرد و ترک(مردم عراق ھای بھ ثروت
کشتار جمعی را در عراق نابود کرده، شکنجھ را از بین ببرد، ھای کھ سالح

ده، تروریسم را محو کرده و دموکراسی را چون دیکتاتوری صدام را بر افکن
ُکرد کھ تا کنون ی گل در بین فرات و دجلھ بنشاند و بھ خلق ستمدیدهای دستھ

ھای بازی رھبران ایلی و ناسیونالیست خویش بوده و قربانیسیاستی بازیچھ
فراوانی را متحمل شده است؛ حق تعیین سرنوشت عطا کند و نفت کرکوک را 

ًگذارد، آن وقت طبیعتا باید بھ پیشواز آمریکا رفت و حتی مسلح در اختیارش ب

 چند ھزار نفری مسلح کھ جان آمریکای عزیز را "اوباش"این ی شد و علیھ
باید مانند . نامند، بھ جنگ پرداخت می"نھضت مقاومت"ند و خود را اگرفتھ

یاست ًطلبان ایرانی صریحا اعالم کرد کھ سکیھان لندنی ارگان سیاسی سلطنت
باید . امپریالیسم آمریکا مورد تائید ماست و باید از آن در ھمھ جا حمایت نمود

ارتش ... ست و ھاتروریستی آمریکا در عراق علیھی اعالم کرد کھ مبارزه
.آمریکا ارتش آزادیبخش است

تجاوز .توان یک بام و دو ھوا رفتار کردسیاسی نمیی در مبارزه
پذیرد، وضعیت ھ با حملھ بھ عراق خاتمھ نمیامپریالیسم آمریکا بھ منطقھ ک

. شود لم داد و موضع نگرفتدیگر نمی. اپوزیسیون ایران را بر ھم ریختھ است
مردم . توان مواضع دو پھلو گرفت و بھ سر درگمی مردم دامن زددیگر نمی

سیاسی ایرانی چھ نظری دارند و ھای و گروهھا حق دارند کھ بدانند سازمان
کمی دورتر ی  از تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ عراق و شاید در آیندهارزیابی آنھا
.چیست؟....بھ ایران و 
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در این عرصھ پیشتاز است و با طرح دقیق مسایل ) توفان(حزب کار ایران 
سیاسی ھای و یا سازمانھا از شخصیتای کھ منجر بھ دلگیری و حتی خشم پاره

اجتماعی ی این مبارزهی عرصھدر . کوشدشده است، در تشدید این تضاد می
است کھ باید سره از ناسره شناختھ شود و معلوم گردد کھ چھ کسی در کجای 

فقط در . در خشکی ھمھ شناگران ماھری ھستند. میدان مبارزه قرار دارد
چنین مبارزات سخت و تعیین کننده است کھ شما قادر خواھید بود نقاب ی عرصھ

ھا لنییستمارکسیست. ا را بگیرید و باز کنیدرا بدرید و مچ آنھھا اپورتونیست
عملی ی ند، کھ عمل مالک حقیقت است و امروز ما با این عرصھاھمواره گفتھ

آن ی این مبارزه کار را بھ آنجائی رسانده است کھ ھمھ. روبرو ھستیم
سایت . ندا نقاب از چھره برانداختھ"بی قید و شرطھای آزادی"پردازان نظریھ

 از درج مطالب حزب کار "حزب کمونیست کارگری ایران" بھ  وابستھ"روزنھ"
شرط آنھا برای درج مطالب ما اینست کھ از . کندخودداری می) توفان(ایران 

افشا خط مشی ارتجاعی آنھا دست برداریم و ارزیابی خود را کھ معتقدیم آنھا از 
 ی اسرائیلی برخوردارند، ماھیت امپریالیسم وھاحمایت مالی صھیونیست
ولی آیا حزب . کنند و ضد ایرانی ھستند، کتمان کنیمصھیونیسم را تحریف می

ایران متعھد است، ھای کارگر و خلقی کھ فقط نسبت بھ طبقھ) توفان(کار ایران 
از اصول خود دست بکشد، از . تواند این گاوبندی سیاسی را بپذیردمی

نظریات حزب را خوش آید و بھ درج ای افشاءگری خویش دست بکشد تا عده
آن نظریاتی کھ دیگر نظریات حزب کار ایران . بپردازند) توفان(کار ایران 

 تحمیل و دیکتھ شده "حزب کمونیست کارگری ایران"نباشند و از جانب ) توفان(
ھدف حزب ما ھرگز نفس انتشار نشریھ نیست، مھم آن . آیندباشند بھ چھ کار می

حزب کمونیست ". کندیتی منتشر میاست کھ چھ نشریھ و با چھ خط مشی و کیف
 بود بھ یکباره آنجا "بی قید و شرطھای آزادی"پرداز  کھ نظریھ"کارگری ایران

کھ پای منافع گروھیش بھ میان رسید، ھوادار شرط و شروط شد و قید و 
خویش را از جیب بغلش درآورد و بھ اصل واقعی خویش رجعت ھای شرط
 است و تا بھ پوچ کھ این نظریھ تا بھ چھ حد دھدھمین یک نمونھ نشان می. نمود

.ًچھ حد عوامفریبی است کھ مجددا بر آن تکیھ کنیم
ُ کھ بخشی از کردھای ایرانند، بھ "سایت بروسکھ"در چندی پیش نیز مدیر 

البتھ منظورشان آن (ُما خبر دادند بھ علت مواضع ما در برخورد بھ کردھا 
متجاوز امپریالیسم آمریکا در عراق در ُکردھای مزدوری ھستند کھ با نیروی 

سرکوب خلق عراق ھمدستند و فردا ھم در ھمدستی با امپریالیسم آمریکا، در 
، از درج مطالب ما )سرکوب خلق ایران و فلسطین ھمدست خواھند بود ــ توفان

خویش را از جیب بغلش درآورد ھای  نیز قید و شرط"سایت بروسکھ". معذورند
 بیرون "حزب کمونیست کارگری ایران"ھا نیز کھ از دل و معلوم شد کھ آن
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 را برای فریب عمومی بھ دست "بی قید و شرطھای آزادی"ند، پرچم اآمده
گرفتھ بودند و حال کھ پای منافعشان بھ میان آمده، آن را بھ راحتی دور 

ی کنیم کھ این نظریھما ھم در گذشتھ گفتیم و ھم امروز تکرار می. اندازندمی
فریبانھ و ارتجاعی است و برای ما نیز خارج از انتظار نبود، کھ مدعیان عوام

ئی است ھاسایتی این سرنوشت ھمھ. حمایت از آن چنین رفتاری داشتھ باشند
کنند و برای کھ در پشت پرده، تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ عراق را تائید می

ھای از افشاءگریآنھا ی ند ھمھاجداگانھ باز کردهھای حسابھا امپریالیست
ماند؛ با تشدید مبارزه کھ فقط بھ عراق محدود نمی.  واھمھ دارند"توفان"سیاسی 

 خویش "طرفیبی"باید رنگ واقعی خویش را نشان دھند و ھا این سایتی ھمھ
بھ نظر آنھا کسی حق ندارد . را بھ نمایش بگذارند، کھ بھ نظر ما خواھند گذارد

ُھ آنھا انتقاد کند، چھ برسد بھ این کھ کردھای ُبھ حریم کردھا نزدیک شود و ب

حزب ما از . ھمدستان ارتش تجاوزگر امپریالیست آمریکا را مزدور نیز بنامد
 ندارد کھ عدم آگاھی خود را برای درج "بروسکھسایت"این جھت ایرادی بھ 

سایت "ند کھ امطالب حزب کار ایران بیان داشتھ است، آنھا با این کار نشان داده
 با قید و شرط است و این در تائید نظریات ھمیشگی حزب ماست و "روسکھب

ترین مشکلی از نظر اگر این امر را صمیمانھ بھ ھمھ اعالم کند، کوچک
نخست خویش با حروف ی  در صفحھ"سایت بروسکھ". اصولی پیش نخواھد آمد

ی مسئولیت متون درج شده در این سایت بھ عھده"بزرگ نوشتھ است کھ 
فھمد کھ مسئولین ھر کس این جملھ را بخواند چنین می. "باشدندگان آن مینویس
یابد،  انتشار می"سایت بروسکھ"ً الزاما موافق مطالبی کھ در "سایت"این 

آنھا مسئولیتی در قبال انتشار این مطالب بھ عھده . نیستند  و یا نباید باشند
 حتی از مطالبی کھ  درک روشنی"سایت"ولی گویا مدیریت این . گیرندنمی

خودش داوطلبانھ درج کرده است، ندارد و علیرغم این ادعای ظاھری، بھ درج 
کند کھ بھ مزاجش خوش آید و مطالبی را کھ مورد تائیدش مطالبی اقدام می

 برای این "سایت بروسکھ"آن وقت . فرستدنباشد، بھ زیر گیوتین سانسور می
خود را بھ صورت ی ید عنوان صفحھکھ بھ عوامفریبی متھم نشود، حداقل با

: زیرین تصحیح کند
نویسندگان آن است، ولی ی مسئولیت متون درج شده در این سایت بھ عھده"

 و یا "داردبروسکھ حق اظھار نظر در مورد آنھا را برای خویش محفوظ می
 ".کندبروسکھ از درج مطالبی کھ با آن موافق نباشد، خودداری می"این کھ 

دھد بروسکھ تصویر نادرستی بھ خوانندگان خود میی ن صفحھولی عنوا
 "دموکرات"ی یک صفحھی خواھد یک ارگان رسمی سانسور را بھ منزلھو می

 کھ درد عقب ماندگی است، با "بروسکھ"حزب ما حتی بھ این بد فھمی . جا بزند
 بھ اقدامی بیسابقھ در میان "سایت بروسکھ"ولی . نگرداغماض میی دیده
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حزب ی آنھا بیانیھ. یسیون ایران دست زده است کھ خالی از انتظار استاپوز
را کھ بھ امضای چندین حزب و سازمان کمونیستی دیگر نیز ) توفان(کار ایران 

مردم عراق ی رسیده است و محتوی آن در مورد حمایت از جنبش قھرمانانھ
صدام و ی ھاحزب کار ایران از بازمانده"است، تحت یک عنوان جعلی بھ نام 

خود بھ چاپ رسانده ھای "تازه" در زیر عنوان "کندلمھدی حمایت میاجیش
را کھ با چنین عنوانی درج شده، ای خواھد مقالھبینوا کھ میی خواننده. است

 "کیلیک"، "سایت بروسکھ"مطالعھ کند و با این نیت بر روی عنوان جعلی 
کھ عنوان دیگری دارد ) توفان(حزب کار ایران ی کند، با شگفتی با مقالھمی

کھ در افشاء تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ عراق و ای مقالھ. گرددروبرو می
. مردم عراق استی سرکوب مردم عراق و حمایت حزب کار ایران از مبارزه

 "توفان"ی اتھام و افترای خویش را عنوان ساختگی مقالھ" "سایت بروسکھ"
 کھ باب طبعش "توفان"ی  درج مقالھ از"سایت بروسکھ"اگر . قرار داده است

 خودداری "بی قید و شرطھای آزادی"نیست با زیر پاگذاردن تابلوی حمایت از 
حزب "ترین ایرادی بھ وی جز ھمان ایرادی کھ در مورد کرد، کوچکمی

 "بروسکھ"ولی سایت .  بھ آن اشاره کردیم، وارد نبود"کمونیست کارگری ایران
اوباشی سیاسی را . یاسی پا را فراتر گذاشتھ استاز یک حد متعارف اخالق س

فرداست کھ چاقوبدستان خویش را . جایگزین برخورد عقاید سیاسی نموده است
زشتی در کار پیکار ی ًطبیعتا این شیوه. نیز بھ تعقیب رفقای ما اعزام دارد

در رد ای شویم، اگر مقاالت فراوان و عدیدهما ھرگز ناراحت نمی. سیاسی است
 منتشر شود تا با منطق حامیان امپریالیسم نیز "سایت بروسکھ"حزب ما در نظر 

آشنا شویم ولی جای تأسف فراوان است کھ یک سایت رسمی بھ جوابگوی یک 
ئی نظیر ھارا مجسم کنید کھ سایتای منظره. گرددحزب سیاسی بدل می
شوند، قلم بھ دست بگیرند و یک طرف بحث سیاسی .... مھدیس، دیدگاه، گویا و 

کنند، آن از درج نظریات مخالف خودداری کنند و آنجا کھ بھ درج آن اقدام می
را با عناوین جعلی چاپ کنند و یا بھ نام سایت خویش تفسیری بر این مقاالت 

آن است کھ این ی نشانھ.  است"سایت بروسکھ"بی اعتباری ی این نشانھ. بنویسند
س از یک سال ھمان مزخرفات سایت بروسکھ کھ ھنوز پ.  جدی نیست"سایت"

طلبان ایرانی را کھ گویا مردم عراق ھمھ با دستھ گل  و سلطنت"سیا"سازمان 
کند، ھنوز نتوانستھ خود را از این ند، تکرار میاآمدهھا بھ استقبال آمریکائی

چند صد ھزار ی مبارزه. شابلون فکری ارتجاعی تبلیغاتی امپریالیستی رھا کند
عناصر القاعده و یا ی قوای اشغالگر، مبارزهی اق علیھمردم مسلح عری نفره

ی این یک مبارزه. ارتش صدام نیستھای و یا اخراجیھا چند عدد تروریست
در مثلث ھا عمومی و خلقی و آزادیبخش است و بر خالف تبلیغات امپریالیست

چھ خوب بود . این مثلث دیگر ھشت ضلعی شده است. گیرد صورت نمی"سنی"
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گرفت و مقاالتی در رد نظریات  قلم بھ دست می"ت بروسکھسای"مدیریت 
داد کھ چرا در عراق دموکراسی و حقوق بشر نوشت و نشان میحزب ما می

مستقر شده و چرا ارتش امپریالیسم آمریکا، ارتش آزادیبخش است و باید با آنھا 
کھ شما ما بر آنیم . کنیمُما شما را متھم بھ بزدلی می. ھمدست شدھا عربی علیھ
چون . پرده دفاع کنیدآمریکائی و اعمالشان بیھای ترسید از امپریالیستمی

نگرید کھ ُتنگ چشم یک ناسیونال شوونیست کرد میی ھمھ چیز را از دریچھ
شما . منطقھ در پای امیال شوونیستی شما قربانی شوندھای خلقی حاضرید ھمھ

ای شما آمریکا و اسرائیل بر. یدا پنھان کرده"ُخلق کرد"خود را از ترس پشت 
شوند و بھ ھمین جھت نیز است کھ واھمھ دارید کھ متحد طبیعی محسوب می

.دھیددفاع از در عقب را ترجیح می. مردانھ از آنھا دفاع کنید
ھای این پشتک واروھای سیاسی شما از آن جھت است کھ بی منطق

رستی خود را کنند کھ بھ نادُناسیونال شوونیست کرد، شما را رھبری می
ُخلق کرد در ترکیھ پاسخی بھ کالین پاول داد کھ . زنندُخلق کرد جا میی نماینده

ھمان گونھ کھ فارس بودن دلیلی نیست تا ھر . ُباید سرمشق ھر کرد انقالبی باشد
فارسی مجاز باشد خویشتن را حامی خلق فارس تا چھ برسد حامی خلق ایران 

ُائن، کرد بودن نیز دلیلی نیست تا کسی بتواند قلمداد کند، نظیر محمدرضا شاه خ

ھای ما نمونھ. ُمصالح عالی مردم کردستان عنوان کندی خود را حامی و نماینده
ُمردم کرد . یماُ و بسیاری کردھای مرتجع دیگر را دیده"ُپیشمرگان کرد مسلمان"

و ئی است کھ باید در کنار آنھا ھامصالحشان در کاخ سفید نیست، در کنار خلق
مصالحش در اتحاد با . با آنھا زندگی مشترک، انسانی و انقالبی داشتھ باشد

ارتش اشغالگر . منطقھ استھای ترک و عرب و فارس و سایر خلقھای خلق
شود کھ خاک عراق را ترک کند، آن وقت است آنھائی کھ دیر یا زود مجبور می

ھای ستند، باید پاسخگوی سیاارا پشت سر خود خراب کردهھا پلی ھمھ
ً آن وقت دیدنی خواھد بود، اگر اساسا "سایت بروسکھ". نادرست خود باشند

 چھ "سایت بروسکھ"ناپسند ی بر این شیوه.  دیگر از آن باقی مانده باشد"سایتی"
منطقی ضعف، ورشکستگی، بیی بھ نظر ما این نشانھ. توان نھاد؟نامی می

یراد اتھام، منطق خودش کند با جعلیات و ایک سایت سیاسی است کھ فکر می
شناسند و نیازی بدان حزب ما را ھمھ میی نشریھ. را بھ کرسی نشانده است

خط مشی خویش توضیح فراوان دھیم ولی تو گوئی ی نیست کھ درباره
ناسیونالیسم شوونیسم کور و عقب مانده، حدی بر قعر سقوط فکری خویش 

.شناسدنمی
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ھابا ھزار نیرنگھا تئوری رنگ
"سناریوی سیاه و سفید" ارتجاعیتئوری

]٥٢بھ نقل از توفان [

نگار من کھ بھ مکتب نرفت و خط ننوشت،"
"آموز صد مدرس شدبھ غمزه مسئلھ

حافظ
ترین مارکسیست قرن بیستم آقای منصور حکمت از نظر مریدانش بزرگ

رسد چھ برسد بھ حتی خود مارکس ھم بھ پایش نمی. و بیست و یکم بوده است
 و "حکمتیسم"ی خالق مارکسیسم بھ مرحلھی وی تکامل دھنده .لس و لنینانگ

ُ کردتبار، "ینارمحمد"حتی دوشیزه . ش کارگری جھانی استبرھبر بالمنازع جن

 نیز این امر را تائید کرده "حزب کمونیست کارگر عراق"رھبر جوان 
 جوانان کمونیست تصویر ١٣٧ی ایشان ھمان کسی است کھ در نشریھ.(است

ش را در حال خوش و بش دوستانھ و احوالپرسی خصوصی با سربازان اتنھیمن
: نداند و زیرش با حروف درشت و چشمگیر نوشتھاآمریکائی بھ چاپ رسانده

).؟ ــ توفان!!محمد عضو رھبری حزب کمونیست عراق اعتراض ینار
مارکسیم گوشی، از راه گوش ــ (کھ مارکسیسم شنوائی ھا ولی کمونیست

دانند کھ وی نھ ند، میابلکھ آن را از راه آموزش علمی آموختھ  نبوده،)توفان
تنھا مارکسیسم را تکامل نداده بلکھ آن را مبتذل کرده، از منطق دیالکتیک و 
ماھیت طبقاتی بری نموده و سرانجام با لیبرالیسم بورژوائی آغشتھ و آن را برای 

حکمتیسم .  نموده استبورژوا با چاشنی سرخ قابل بلعطبع روشنفکر خرده
 ایران بدل ى جامعھھفکری طبقات مرفی ًعمال از نظر نظری بھ نماینده

.شودمی
طبقاتی را با عامیگری و لغزیدن در سطح بھ ابتذال ی وی درک از مبارزه

اجتماعی ارائھ داده ھای کامل رسانده و درکی زورنالیستی از مسایل و پدیده
.است

ھای  از جملھ این نوآوری"ی سیاه و سفیدسناریو"تئوری رنگی ارتجاعی 
ربط و درھم و بیھای مملو از پرگوئیطوالنی ای این تئوری، مقالھ. ایشان است

برھم برای ایجاد آشفتھ فکری و استفاده از الفاظ مارکسیستی برای آن کھ بھ 
.باشدنتایج ضد کمونیستی آن سرپوش کمونیستی بگذارد، می
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ی را بھ دور اندازیم و پوستھھا تن این تئوریپیرایش دوختھ بر ی اگر ھمھ
ند، اواقعی آن را از درون انبانی مملو از مشتی نخود و لوبیا کھ روی ھم انباشتھ

و ھا شویم کھ ھدف کمونیستبیرون کشیم با این حرف حساب ایشان روبرو می
ھر دو . ھر دو آمال مشترک دارند.  است"مدنیت"بورژوازی، ھر دو حفظ 

طبقاتی فقط ی شوند و تاریخ مبارزهو بالقوه متحد ھم محسوب میالصول اعلی
ھم پرولتاریا و ھم . تفاھم قابل اصالح بوده استسوءسوء تعبیر و متکی بر یک 

چرا؟ .  از ھم گسستھ شود"مدنیی جامعھی شیرازه"بورژوازی مخالف آنند کھ 
اگر . گیرد صورت می"مدنیی جامعھ"طبقاتی در متن یک ی زیرا کھ مبارزه

طبقاتی دست بزنند، نخست باید بھ جای ی کسانی ھستند کھ مایلند بھ مبارزه
 کھ "مدنیی جامعھ"طبقاتی با بورژوازی ھمدست شده و برای حفظ ی مبارزه

ھمدستی با بورژوازی متقدم بر . شرط نخست درگیری طبقاتی است، بکوشند
آنھا بھ . عقل داردبھ نظر آنھا ھر چھ باشد بورژوازی ھم . مبارزه با وی است

شعور بورژوازی و قدرت تشخیص مصلحت این طبقھ برای خودش، ایمان 
مشکل این است کھ چرا این بورژواھای با فھم و شعور با خواندن . دارند

مگر نھ این است کھ کمونیسم علم . کنندمارکسیسم بھ کمونیسم اعتقاد پیدا نمی
.  در خدمت تحقق آن قرار دھداست و ھر کس با خواندن این علم باید خویش را

 "حزب کمونیستی بیانیھ" سال از انتشار ١٥٠پس چرا پس از گذشت بیش از 
.شوند؟ کمونیست نمی"عاقل"مردم ی ھمھ

ند، نیروھای اکارگر در تصویری کھ آقای حکمت نقاشی کردهی دشمن طبقھ
. کنندند و برای بھ عقب راندن جامعھ تالش میا"مدنیت"سیاھی ھستند کھ دشمن 

بورژوازی خوب و "باید با ھا کمونیست. آنھا منافعشان در تالشی جامعھ است
، نخست "نداعاقل" کھ اھل حساب و کتاب و منطق ھستند، "خوش اخالق

ی جامعھ" رودربایستی پس از نجات ی را نجات دھند و سپس ب"مدنیی جامعھ"
 را کم کند بورژوازی بگوید کھ زحمتی معارفھ بھ طبقھی  در یک جلسھ"مدنی

قرار ھا و قدرت سیاسی را بدون تعارف و بی قید و شرط در اختیار کمونیست
 اصل است و پس "مدنیی نجات جامعھ"، "بزرگ"بھ نظر این تئوریسین . دھد

ًاز این کھ بر نیروھای سیاه مشترکا و دست در بغل ھم غلبھ کردند و آنھا را 

ابی و منطقی و مؤدب و متمدن و تارو مار نمودند، مانند دو تا آدم درست و حس
با فرھنگ، کنار ھم بنشینند و بی رودربایستی بھ ھم دیگر بگویند کھ از فردا 

. بزن بریم.رسدما دو تا فرا میی نوبت مبارزه
طلبان خوب و مدرن شود، این است کھ سلطنتآن چھ بھ ایران مربوط می

کلک بزنند و ھا ستو خوش اخالق کھ قصد این را ندارند بھ کمونیو الئیک 
مدعی بی تاج و تخت پادشاھی در ایران را از در عقب بر سرکار آورند، در 
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حزب کمونیست "ئی از نوع ھا متحد کمونیست"مدنیی جامعھ"حفظ و بقا 
. ھستند"کارگری
متحد بر محور ی نیز در این جبھھھا رفرمیست.... و ھا ، اکثریتیایھاتوده

ب مطالبی است کھ آقای حکمت با ُ◌ُاین ل. گیرندقبول سناریوی سفید جا می
فراوان و بی رابطھ و خستھ کننده کھ ھدفش بیشتر ایجاد تشتت ھای حاشیھ رفتن

.دھد بھ خورد مردم می،افکار تا شفافیت آن است
  و تنھا "اساسی استی مشاھده"یک ی بھ ادعای بانی این تئوری، آن نتیجھ

در آن زندگی " را کھ ما "ایدوره"بلکھ تمام . شودبھ ایران ھم مربوط نمی
بھ عبارت دیگر بانی این تئوری کشف کرده کھ با . گیرد در بر می"کنیممی

اگر تا .  قادر است تمام تضادھای دوران ما را توضیح دھد"سیاه و سفید"شابلون 
کرد، دیروز بررسی تضادھای اساسی جھانی خصلت دوران کنونی را تعیین می

 کرد و یعلمی دیروزی را کھنھ شده تلقی  تئوری باید یافتھاز زمان پیدایش این
 "سناریوی سیاه و سفید"ی نظریھی ورد تا دنیا را از دریچھآبذل فراوان بھ عمل 

پس تئوری ایشان، تئوری جھانشمول دورانساز نیز محسوب . توضیح داد
.ھابرای رنگ کردنھا تئوری رنگ. شودمی

ی اخبار فرستندهی  اثر مشاھدهاین تئوری کھ وجدانش دری نگارنده
بھ شدت معذب شده است، از یک ھا  در مورد کشتار انسان".ان.ان.سی"
انگیز راند کھ سرنوشت غم کھ دچارش شده است، سخن می"وضعیت دائمی"

.زندرا رقم می... مردم رواندا، سومالی، یوگسالوی، افغانستان، چچنی و 
:نویسدآنگاه بانی این تئوری می

کنم کھ در آن من سناریوی سیاه را بھ وضعیتی اطالق می» 
رچوب مدنی اصحبت نھ بر سر تحول جامعھ، بلکھ بر سر تخریب چھ

 مردم و در متن عجز و استیصالی جامعھ بر خالف میل و اراده
«. عمومی است

دھد کھ سناریوی سیاه در پی ایجاد ھرج و وی در این زمینھ توصیح می
مدنی را درھم ی مملکت و جامعھی  است و شیرازهمرج و کشت و کشتار

.ریزدمی
:نویسدو در مورد سناریوی سفید می

اما واقعیت امر اینست کھ آن نیروھائی در یک سناریوی سفید » 
ند، کھ مستقل از این کھ چقدر رادیکال یا معتدل، مدافع انقالب یا اذینفع

امعھ را بھ عنوان رچوب مدنی جاطرفدار گذار تدریجی باشند، بقاء چھ



٣٤٣

گیرد بھ نفع خود سیاسی در متن آن صورت میی کھ مبارزهای صفحھ
«. دانندمی

:نویسدبانی این تئوری می

ھر جریان با نفس وجود یا تعلیق ی صحبت بر سر رابطھ» 
کارگر و بورژوا در ی مبارزه. مدنیت و سوخت و ساز اجتماعی است

بر سر تعیین ای ین مبارزها. گیردمدنی صورت میی متن یک جامعھ
انسانی ی خصوصیات اقتصادی و سیاسی و فرھنگی جامعھ

«.....است

غیر طبقاتی و ضد ی شاید بیش از این نباید در جزئیات بی سر و تھ نوشتھ
.علمی و سطحی ایشان کنکاش کرد

دھد این تئوری غیر طبقاتی تحلیلش را بر اساس شرایط مشخص قرار نمی
در این . کندمن درآوردی حرکت میی طرح از پیش ساختھو ھمواره از یک 

حال . تئوری جای نقش تاریخی و جھانی امپریالیسم، نقش صھیونیسم خالی است
آن کھ ما مجبوریم برای توضیح تحوالتی کھ در رواندا، یوگسالوی، افغانستان، 

ریالیسم و افتد، نقش امپاتفاق می.... سومالی، عراق، فلسطین، کلمبیا، گواتماال و 
صھیونیسم و بھ ویژه امپریالیسم آمریکا را برمال ساختھ و ماھیت تضادھای 

تحلیلی کھ پای امپریالیسم و . موجود در ممالک مفروض را بھ مردم نشان دھیم
این تحلیل مبتنی بر . استعمار در آن جائی ندارد، منطق و علم در آن جائی ندارد

این ی اساسی موجود جھان و مبارزهواقعیات روشن روز، بر اساس تضادھای 
من درآوردی و ذھنی برای آن است کھ ھمدستی با ھای اضداد نیست، تئوری

ھای  را کھ واژه"مدنیی حفظ شالوده" و "مدنیت"امپریالیسم و نیروھای ھوادار 
.غیر طبقاتی و بی بو و خاصیتی است، توجیھ کند

روھای بھ صراحت نی"حزب کمونیست کارگری ایران"تئوریسین 
زند و بر اساس این  جا می"مدنیت"بورژوازی امپریالیستی را نمایندگان 

 تاریخ مبارزه برای حفظ ،مرکزی تصور خویش کھ گویا تاریخ بشریتی ھستھ
از زمان کمون اولیھ تا بھ امروز بوده است، اصل جدیدی را بھ جای ھا مدنیت

ً کھ ماھیتا "تحزب کمونیسیبیانیھ"طبقاتی در ی اصل تاریخ ساز مبارزه

دھد، دیگر آشتی ناپذیر میان پرولتاریا و بورژوازی است، قرار میای مبارزه
طبقات برای ی ھمھی طبقاتی نیست بلکھ مبارزهی مبنای تحول تاریخ مبارزه

. است"مدنیت"برپائی و نجات 
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ی جامعھ"ی مدنیتی کھ آقای حکمت مورد نظر دارد، حراستی کھ از شالوده
آورد، حراست از ابنیھ و آثار باستانی نیستند، حراست از  بھ عمل می"مدنی

کلیت و تمامیت نھادھای مالی، حقوقی، قضائی، نظامی، فرھنگی، امنیتی، 
کھ چرخ تولید بر اساس مناسبات ، ھستندای انتظامی، سیاسی، اقتصادی جامعھ

حمایت . حاکم استثماری در آن بدون مزاحمت نیروھای سیاه بتواند، بچرخد
 بورژوائی "مدنیی جامعھ"ان از چھارچوبی است کھ قوانینی آن را در ایش

عمومی در ی تعریف کرده است کھ بھ عنوان اصول بھ رسمیت شناختھ شده
ی از جملھ وجود قوه. گر بھ پرولتاریا تحمیل شده استخدمت منافع طبقات سلطھ

یھ، امکان مجریھ، احترام بھ قوانین قضائی و حقوقی، رعایت نظم و امنیت سرما
تولید با مناسبات تولیدی حاکم، حاضر شدن بھ موقع بر سر کار و ی ادامھ

 ضوابط سدریافت دستمزد روزانھ و یا حقوق ماھانھ برای امرار معاش بر اسا
قوانین بورژوائی کار، سرکوب شدن اعتصابات و اجتماعات سیاسی، ممنوعیت 

در اینجا سخنی . ایلو از این قبیل مسھا احزاب و سازمانسیاسی فعالیت 
مناسبات تولیدی حاکم، روابط استثماری، ماھیت دولت حاکم، نوع ی درباره

 "مدنیت"امنیت و نظم موجود و حقوقی کھ مردم باید دارا باشند در میان نیست، 
 است، حمایت از نظم فعلی بھ ھر قیمت است "مدنیت بورژوائی"آقای حکمت 

حقوقی کامل، یوی سیاه آقای حکمت، بیدر سنار. کھ بودش بھتر از نبودش است
گرفتھ است و سنگ روی سنگ بند نیست و ایشان نظم بورژوائی جامعھ را فرا

لبتھ ھنوز معلوم نیست مترقی و انقالبی احاکم را بر بی نظمی غیر بورژوائی کھ 
.دھندو مفید نباشد، ترجیح می

 از تحلیل  است کھ"مدنیتی" غیر طبقاتی،"مدنیت" آقای حکمت "مدنیت"
شود، چک سفیدی برای ھمکاری با مشخص از شرایط مشخص زاده نمی

.... وھا طلبان، رفرمیست، بورژواھا، سلطنتھا، صھیونیستھاامپریالیست
کند تا بھ الطاف و کاله گشادی است کھ بر سر نیروھای انقالبی می. باشدمی

اری وی سجده فھم و شعور بورژوازی ایمان آورند و در مقابل بزرگوی درجھ
.کنند

مرتجعین رنگارنگ بر اساس ی ّاین تئوری ملـون، تئوری ھمدستی با ھمھ
تئوری . تئوری ھمھ رنگ است تا ھمھ را رنگ کند. شرایط روز است

تئوری ایجاد رعب . سالح معنوی پرولتاریاست تا وضعیت موجود را بپذیردخلع
م حاکم بھ وجود طبقات زحمتکش است تا تزلزلی در نظای و وحشت در ھمھ

.  فقط یک قدم است"وحوش"ی  بھ جامعھ"مدنیت"ی نیاورد زیرا گذار از مرحلھ
آقای . تئوری حربائی است.است کھ ھر روز بھ رنگی خواھد خوردای تئوری

 حکمت یک تئوری غیر طبقاتی ساختھ و پرداختھ است تا نقش آچار فرانسھ را
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این تئوری با تئوری مارکسیستی طبیعی است کھ . در جنبش مردم ما ایفاء نماید
.رکسیسم و لنینیسم سر سوزنی قرابت ندارداطبقاتی، با می مبارزه

دھد کھ نخست این گفتار ریاکارانھ کھ با ژست متمدنانھ بھ ھمھ اندرز می
ی  برقرار باشد تا طبقھ"بورژوائیی جامعھی شالوده" باشد، "مدنیتی"باید 

قاتی با بورژوازی دست زند، مانند آن طبی ًکارگر اساسا بتواند بھ مبارزه
بھ حامیان بھره کشی انسان از انسان بدل شوند زیرا کھ ھا ماند کھ کمونیستمی

ضد استثماری را از بین خواھد ی ھرگونھ مبارزهی فقدان این بھره کشی زمینھ
از اساس و بقاء استعمار حمایت کنند و ھا ماند کھ کمونیستاین مانند آن می. برد

ضد ی مایت را با این توجیھ مزین نمایند کھ در غیر این صورت مبارزهاین ح
وقتی نھ بھره کشی انسان از انسانی در کار باشد و نھ . استعماری مقدور نیست

توان استعماری، آن وقت از مبارزان ضد استثماری و ضد استعماری نیز نمی
.سخن راند

از زمانی کھ بمب گفت یوی م. اصل این تئوری متعلق بھ خروشچف بود
برد، پس اتمی اختراع شده واستعمال بمب اتمی مدنیت و طبقات را از بین می

یعنی سناریوی ھا طبقاتی را باید تابع تھدیدات و شانتاژھای امپریالیستی مبارزه
اگر آنھا بھ ما پرخاش کردند و سر نخ پرتاب بمب اتمی را شل . سیاه نمود

این بمب ی ا کرده، بشریت را از ترس استفادهنمودند، ما باید حساب کار خود ر
آمیز با مدنی بدون ترس بھ ھمکاری مسالمتی جامعھی مدنیت و شالودهی علیھ

فراخوانیم و پارلمانتاریسم بورژوائی را بھ عنوان راه کسب قدرت ھا امپریالیست
آمیز را بھ جای سیاسی جا بیاندازیم و بھ فعالیت علنی دست زده و گذار مسالمت

خرد بورژواھا خوب و بد دارند، خردمند و بی. آمیز تبلیغ کنیمنقالب قھرا
خرد و خطرناک ًمثال جان اف کندی فرد خردمندی است و گلد واتر بی.دارند
شود خاتمی با این منطق حتی می. ما باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم. است

ایر آنھا تقویت نمود، ھمان را در مقابل جنتی و خزعلی و حسنی و مشکینی و نظ
آنھا نیز بین سناریوی سیاه و . کنندمی کردند و میھا اکثریتیایھا کاری کھ توده

ند، بھ این امید کھ ترکیب سیاھی آن اًخاکستری فعال خاکستری را انتخاب کرده
این ھنوز از نتایج سحر . آنچنان رقیق شود کھ رنگ خاکستری بھ سفیدی گراید

.ندااز کار در آمدهھا ًیز اتفاقا ھوادار تئوری رنگنایھا توده. است
وی از ارتجاع سرخ و سیاه . شاه ھم ھوادار تئوری سناریوھای رنگی بود

این دو ارتجاع در فرھنگ شاه بھ سناریوی سیاه تعلق داشتند و . راندسخن می
کرد در مقابل سناریوی انقالب سفید سناریوی سفید بود و مردم را دعوت می

و متحدش سرخ از سناریوی سفید کھ خواھان مدنیت است، سکوالر است، سیاه 
متمدن است، آزادی پوشش زنان را تأمین نموده است، زمین را بھ دھقانان 

ھا بخشیده است، حق رأی را بھ زنان داده است، کارگران را در سھام کارخانھ
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فت شرط گوی با زبان منصور حکمت می. حمایت کنند.... سھیم نموده است و 
ھا دغدغھ بین ما و کمونیستطبقاتی آشکار، روشن، پیگیر، بیی اجرای مبارزه

این است کھ ارتجاع سیاه بر سر کار نیاید، اگر زمان را در پرتو این تئوری بھ 
توان یک عقب برگردانیم از شاھنشاه آریامھر بزرگ ارتشداران فرمانده نیز می

آن وقت .  ساخت"نیست کارگری ایرانحزب کمو"متحد قابل اعتماد متمدن برای 
 نخستین تظاھراتی نبود ١٣٨٢ تیر سال ١٨آنجلس برای تظاھرات آنھا در لس

طلبان ترتیب دادند، بلکھ تظاھرات کھ بر اساس این تئوری ارتجاعی با سلطنت
.توانست بوده باشد می١٣٤٢ خرداد سال ١٥نخست آنھا با شاه برای 

حزب کمونیست "تجاعی را ما در ھمکاری ارھای نتایج عملی این تئوری
طلبان در فرانکفورت و  در تظاھرات مشترک آنھا با سلطنت"کارگری ایران

خلق فلسطین و حمایتشان ی یم، در دشمنی آنان با جنبش عادالنھاآنجلس دیدهلس
ھای در فلسطین ھم باید بین صھیونیست. یمااسرائیل دیدهھای از صھیونیست

.  یکی را انتخاب کرد"اسالم سیاسی" و "مدرن"، "دموکرات"، "متمدن"
این تئوری را ما در حمایت آنھا از تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا بھ ی نتیجھ

ند، بلکھ ا در آنجا برقرار نکرده"مدنیی جامعھ"یم کھ نھ تنھا اافغانستان دیده
مردم ی خشونت قرون وسطائی بر دریائی از گورھای دستجمعی و جنازه

پایانی ھم بر این ھمھ توحش استعماری قابل رویت ی نقطھ. نداتان بنا نھادهافغانس
ما شاھد آن بوده و ھستیم کھ این حزب و برادر توامانش در عراق بھ . نیست

آنھا .  را نجات دھند"مدنیت"ند تا اھمدست امپریالیسم آمریکا در منطقھ بدل شده
 انقالبی حزب کار رآنھا شعا. ستندُمبلغ باقی ماندن امپریالیسم آمریکا در منطقھ ھ

نیروھای متجاوز و ی را کھ خواھان خروج بی قید و شرط ھمھ) توفان(ایران 
در رأس آنھا امپریالیست آمریکا از عراق است، ارتجاعی ارزیابی کرده و 

خلق عراق .  است"سناریوی سیاه و سفید"گویند کھ در عراق جنگ بین می
آنھا کھ نیتشان ی نشاندهیالیسم آمریکا و دولت دست است و امپر"سیاه"برای آنھا 

طبقاتی آشکارا، وسیع، ی مدنی را برای مبارزهی جامعھی شالوده"آن است کھ
آنھا خواھان آن ھستند .  ھستند"سفید" حراست کنند، طرف "....دموکراتیک و 
در خاک عراق بمانند، آن کشور را اشغال ھا و صھیونیستھا کھ امپریالیست

بھ .  نیروھای مقاومت را تا جا دارد شکنجھ دھند و سر بھ نیست نمایندکنند و
آمریکا در خدمت سناریوی سفید است، این است کھ ی نظر آنھا جنایات وحشیانھ

عمال ی "مبارزه"این است کھ . کننداز وضعیت اشغال خاک عراق حمایت می
رکوبی دن دامن کوتاه و کسب حقوق بیکاری و سیآنھا در عراق برای پوش

.آنھا متحدین امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ ھستند.  است"اسالم سیاسی"
ژوپ پوش است تا توسط گاردھای  آنھا حمایت از دختران مینی"مدنیت"

 بھ رھبری دوشیزه "حزب کمونیست کارگری عراق"ی "فوکون"تعلیم دیده 
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 حراست ردستانُ در مقابل چشمان حریص مردان متعصب ک"ینارمحمد"خانم 
.شوند

ارتجاعی این است کھ وقتی یک قدرت امپریالیستی ھای نتایج این تئوری
عام مردم عادی عراق متجاوز و تروریست و غارتگر و توسعھ طلب بھ قتل

پرداختھ و روزانھ صدھا نفر را بھ راحتی خوردن یک کوکاکوال ھمراه با یک 
مراه با تمام مؤسسات  عراق را ھ"مدنیی جامعھ"کشد، و ساندویچ ھمبرگر می

، کھ "متمدن و الئیک"ما از امپریالیست . و نھادھای آن بھ نابودی کشیده است
 را "مدنیت"خواھد  در عراق رفتھ است و می"اسالم سیاسی"گویا بھ جنگ 

گردد، بھ امپریالیست آمریکا در عراق متحد ما می. کنیمنجات دھد حمایت می
ما .  دشمن ما محسوب شود، و امپریالیستگر و استعمارگرُجای آن کھ سلطھ

زنیم و سیاھش رنگ سفید میی کنیم، بر چھرهنیات امپریالیسم را کتمان می
پذیریم و مثبت با رضایت خاطر، حضورش را می. کنیموی را آرایش می

ھراسیم و ریاکاریم، از ولی از آن جا کھ از مردم می. کنیمارزیابی می
ًطلبیم کھ لطفا قول مردانھ دھند، پس دبانھ و خوش میبھ زبان مؤھا امپریالیست

از رسیدن بھ امیالشان خاک عراق را طوری ترک کنند کھ بھ جای سناریوی 
ھا آنھا دلشان برای کارگردانی بد امپریالیست. سیاه، سناریوی سفید برقرار شود

 گویند کھانگیز مردم عراق، آنھا بھ شما میسوزد و نھ برای سرنوشت غممی
سیاه ولی علیرغم ھا سفیدند و عراقیھا در سناریوی سیاه و سفید آنھا، آمریکائی

پس از ختم مأموریتشان ھا این، آنھا خواھان خروج با قید و شرط امپریالیست
ی یکپارچھی نتایج این تئوری ارتجاعی این است کھ ناچار شویم مبارزه. ھستند

کنیم و نخست از اوباش سخن مردم قھرمان عراق را در قبال متجاوزین تخطئھ 
وی نسبت دھیم و پس از ی برانیم، سپس آنھا را بھ حامیان صدام و گارد ویژه

محدود کنیم و وقتی پای ھا چندی کھ این دروغ ما نیز نگرفت، آنھا را بھ سنی
نیز بھ میان آمد، مزورانھ از وجود ناسیونالیسم عربی و قومی سخن ھا شیعھ

:ندامصطفی صابر قلم زدهبرانیم و آن طور کھ آقای 

نباید سرنوشت مردم عراق را بھ دست .... آمریکا و متحدینش » 
و جانورھای قالده شده توسط جمھوری اسالمی و عربستان ھا اسالمی

« . سعودی و غیره، بھ دست انواع مرتجعین ناسیونالیست رھا کنند

ن قالده تا موقعی کھ کلک جانوراھا امپریالیست. سخن ایشان روشن است
ند، ا نکندهان را بھ تعبیر آقای مصطفی صابر و دوستانش"اسالم سیاسی"ی شده

 ھزار نفر در ٥٥ نفر در فلوجھ و ٦٠٠کشتن . حق خروج از عراق را ندارند
خلق عراق حق ندارد بھ پاخیزد و . کشتھا عراق کافی نیست، باید بیش از این
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 اصلی مردم عراق کھ دشمن. دشمن اشغالگر را از کشور خویش بیرون کند
ند، نیروھای اشغالگر خارجی کھ روزانھ نفت عراق را امسبب چنین وضعی شده

و ھا ، قومیھاعرب، اسالمیستھای ناسیونالیست. کنند، نیستندمجانی غارت می
تئوری سناریوی سیاه در خدمت ایفای نقش ستون پنجمی در عراق بھ . ھستند... 

.نفع امپریالیسم و صھیونیسم است
وی آن  رکھ تئوری ارتجاعی فوق با کشیدن پرچم سیاه برای آن جبھھ

ی ھمھ. گیرد، بھ بزرگی خاک عراق استخود میھ برچسب سناریوی سیاه ب
سیاسی و مذھبی کھ دارند در آن شرکت ی ریھظمردم وطن پرست عراق با ھر ن

مردم را در سراسر عراق بھ سناریوی سیاه ی گسترش عظیم مبارزه. کنندمی
سبت دادن، تا تجاور امپریالیسم آمریکا را توجیھ کردن، اتھام بھ مردم عراق ن

قوای اشغالگر ی مسلحانھ و انقالبی آنھا را علیھی است تا این کھ مبارزه
ارزش جلوه داده و تخطئھ نمایند، این حمایت از استثمار و امپریالیسم و بی

راق بھ رسمیت کسی کھ این حق طبیعی را برای مردم ع. صھیونیسم است
داند، بھ دریا کھ صالح میای نشناسد کھ قوای متجاوز اشغالگر را بھ ھر وسیلھ

ھای رویزیونیست. فقط بلندگوی استعمار در منطقھ است. بریزد و نابود کند
ند، ھمین اعراق باشند، ننگ خیانت ملی را بھ گردن گرفتھایھای عراقی کھ توده

کند کھ بھ جای بسیج مردم برای می "حزب کمونیست کارگری عراق"کار را 
مردم اخالل ی لمللی در مبارزهااخراج قوای اشغالگر و غارتگر و راھزن بین

تری را در عراق داشتھ باشند، در امکان اقامت طوالنیھا کند تا امپریالیستمی
، ھاند با قربانی کردن عرباُآن رھبران کرد مزدوری کھ فکر کردهھا کنار این

ند و تاریخ و مردم منطقھ آنھا ادھند، در این خیانت ملی سھیمت میُکردھا را نجا
. را نخواھند بخشید

، ھاو نھ با قربانی کردن عربھا و فارسھا نھ با قربانی کردن ترک
بینی سیاسی و کوتھ. رسندُکور کرد بھ جائی نمیھای شوونیستناسیونال

و تأخیر در تحقق ُتاریخی آنھا فقط در خدمت ضربھ زدن بھ مردم کردستان 
تئوری . توان استقالل کسب کردبا امپریالیسم نمی. ملی آنھاستی حقوق عادالنھ

آقای حکمت تئوری سیاھی برای حمایت از امپریالیسم و صھیونیسم است و ما 
ی البتھ مبارزه. در عمل با نتایج تاریخی این تئوری ارتجاعی روبرو ھستیم

گیرد و مردم عراق نیز اوج میی رمانانھقھی طبقاتی رو بھ اوج است و مبارزه
. را نشان خواھد دادھا تر پوچی و ماھیت ارتجائی این تئوریروز بھ روز بیش

حزب کمونیست "ولیکن ما باید از ھم اکنون با آن مبارزه کنیم و نشان دھیم کھ 
تواند  عامل امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ است و دیگر نمی"کارگری ایران

مرگ نیز پای این تئوری ی آنھا باید تا آستانھ. یش را پس بگیردھا حرفیواشکی
کارگر و سوسیالیسم ی دشمنان طبقھی سرانجام این تئوری ھمدستی ھمھ. بایستند
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، کیھان "حزب کمونیست کارگری ایران"در این ھمدستی . با یکدیگر خواھد بود
یونیستی توده و ند و با حزب رویزاطلبان بھ ھم نزدیک شدهلندنی و سلطنت

.گردندعنقریب نزدیک میو اکثریت نیز متحد 
مردم عراق بر ضد قوای ی کنیم کھ مبارزهما بارھا اعالم کرده و می

ھر . مردم حمایت کردی باید از این مبارزه. غالگر مشروع و عادالنھ استشا
تژی عملیات ابھ استرای کھ بھ امپریالیسم در منطقھ بخورد، ضربھای ضربھ
ھا کمونیست.امپریالیسم جھانی است و خدمت بھ رھائی بشریت استی یرندهپیشگ

ضد ی مردم عراق و در متن مبارزهی تنھا با توجھ بھ این خواست عادالنھ
مردم را ھای قوای اشغالگر است کھ قادر خواھند شد تودهی امپریالیستی و علیھ

. منفرد کنندان اسالمیستی راپبرای مبارزه بسیج کرده و نیروھای ارتجاعی 
 نقش سرکردگی و مبارزه برای ایفای این نقش "سیاه و سفید"تئوری ارتجاعی 

کارگر را بی ھدف در میان دشمنان طبقاتی رھا ی کند و طبقھرا نفی می
گیرد، مرزھای روشن کارگر میی قطبنمای سیاسی را از کف طبقھ. سازدمی

کشی زند، وقتن میکند، بھ سردرگمی دامطبقاتی را مخدوش میی مبارزه
نشین نماید و خانھکند، جنبش کارگری را بھ آلت فعل ارتجاع حاکم بدل میمی

بینی نسبت ستاند و زھر خوشقدرت ابتکار را از وی می. کندعمل میو بی
این ھمدستی با امپریالیسم آمریکا بھ . ریزدبھ امپریالیسم را بھ کام پرولتاریا می

 تئوری یعنی ن حاکم و غارتگر در عراق است، ایگر وُعنوان نیروی سلطھ
 بھ پان ،ضد امپریالیستی و رھائیبخشی واگذار کردن میدان مبارزه

، ھاھمان کاری کھ امروز نیروھای ضد انقالبی یعنی رویزیونیست. ھااسالمیست
. کنند در کشور اشغالی خودشان می"حزب کمونیست کارگری عراق"ُکردھا و 

است عمومی مردم عراق مبنی بر اخراج قوای اشغالگر و زیرا آنھا مخالف خو
ھر کس کھ در رأس جنبش . باشندحفظ استقالل و تمامیت ارضی عراق می

آنھا کھ جای جنبش . این مبارزه خواھد بودی آزادیبخش قرار گیرد، برنده
ند، دریوزگان بارگاه ا عوض کرده"جنبش حمایت از مدنیت"آزادیبخش را با 

تاکتیک صحیح کمونیستی این نیست کھ در منجالب تئوری . نداامپریالیسم
سناریوی سیاه و سفید غرق شد، تاکتیک صحیح کمونیستی، ھدف گرفتن قوای 

آن .  مرتجعین اسالمی استیوذ نیروھافاشغالگر و در این راستا کاھش دادن ن
رھبران شیعھ نیز کھ راه مماشات پیشھ کنند، در موج جدید اعتالء جنبش ضد 

 "سناریوی سیاه و سفید"ماھیت ارتجاعی تئوری . گردندریالیستی منفرد میامپ
ی یدهشاین تئوری، تئوری سر پو. گرددآقای منصور حکمت بھ اینجا ختم نمی

جنگ " و یا "ھانزاع فرھنگ"آقای ساموئل ھانتیگتن آمریکائی است، کھ 
ھای ردن پولحتی خانم فرح دیبا کھ از شم.  را بھ نگارش درآورده بود"ھاتمدن

:ند کھادزدی شوھرش فارغ شده، اظھار فضل نموده
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باعث تأسف است کھ در عراق عناصر تروریستی و » 
آنھا مخالف ھر گونھ پیشرفت و مدرنیتھ و . بنیادگرائی وجود دارند

بدین . خواھند در قرون وسطا زندگی کننددموکراسی ھستند و می
. زندگی مغایر است ھاىهمعنی موضوع بر سر درگیری بین دوشیو

امیدوارم کھ بتوان بھ کمک سازمان ملل، صلح و آرامش را در عراق 
برلینر "مستخرج از گفتگوی فرح دیبا با نشریات (« برقرار ساخت 

). در آلمان"ھامبورگ" و "سایتونگ

درگیری "، "ھاجنگ تمدن"، "سناریوی سیاه و سفید"ھای این تئوریی ھمھ
، "مدرنیتھ"، "تمدن"بربریت امپریالیستی را با نقاب ، کھ "زندگیی بین دو شیوه

کند، ماھیت یکسانی از نظر آرایش می.....  و"حقوق بشر"، "دموکراسی"
تئوریک داشتھ، از نظر سیاسی ارتجاعی و از نظر عملی بھ ھمدستی با 

خانم فرح دیبا . رسندامپریالیسم و صھیونیسم منجر شده و در عمل بھ ھم می
خواھان خروج نیروھای اشغالگر از خاک ھا مایندگان امپریالیستنی مانند ھمھ

 را آن "صلح و آرامش"عراق نیست، خواھان آن است کھ سازمان ملل بیاید و 
سیاست این مرتجعین  .منظورشان بھ زبان خوش است ــ مستقر سازدــ  ،ھم حتی

.سازمان ملل متحد استی وضع فعلی زیر پوشش فریبکارانھی ادامھ
کھ ماھیت یکسان ولی اشکال متفاوت دارند؛ این ھا گان این تئوریسازند

ھر . تمام نمای ایران استی عراق آینھی نمونھ. نداخواب را برای ایران ھم دیده
و اشغال این ھا ، صھیونیستھاکس در عراق خواھان تجاوز امپریالیست

یج جھان ھم بھ ھمان نتای باشد، در ایران  و در منطقھ و ھمھسرزمین می
انقالبی، دموکرات و بشر دوست و  ، نیروھایھاکمونیست. خواھد رسید

آزادیخواه ایران باید ھشیار باشند و توجھ نمایند کھ کدام نیروھای سیاسی ملی از 
سیاسی ایرانی، ھوادار ھای گرفتھ تا سازمان... ُکرد و عرب و فارس و ترک 

در حال ھا و صھیونیستھا اشغال خاک ایرانند و از ھم اکنون با امپریالیست
. شوندسازش بوده و بھ عنوان ستون پنجم آنھا در منطقھ بھ کار گرفتھ می

نیروھای انقالبی اپوزیسیون ایران باید از خواب اپورتونیسم بدر آیند، لیبرالیسم 
ع روشن از ھم اکنون خطوط روشن ضسیاسی را بدور افکنند و با اتخاذ مو

کنند، وگرنھ در گنداب متعفن اپورتونیسم، ایران را ترسیم ی انقالب آینده
وضعیت منطقھ طوری نیست کھ . غرق خواھند شد... بازی، لیبرالیسم و رفیق

چنین .  عمل کند"آستھ بیا، آستھ برو تا گربھ شاخت نزنھ"کسی بھ مصداق 
. برندئی ضرورت وجود خویش را، ھویت خویش را بھ زیر سئوال میھاتشکل

تضادھا دامن زد تا خطوط روشن شود و عمل، محک امروز باید بھ تشدید 
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حزب ما بدون واھمھ و با الھام از مردم ایران و تعھدی کھ ما . حقیقت قرار گیرد
در این نوع پیکار است کھ . زنیمنسبت بھ کمونیسم داریم بھ این اقدام دست می

. توانند ھمدیگر را بیابند و بھ ھم نزدیک شوندمیھا مارکسیست لنینیست

ھادسیسھ علنی گرائی و ترور کمونیست

]٥٤بھ نقل از توفان[

 از ترور دبیر اول ٢٠٠٤ ژوئن ٢٩در تاریخ ) توفان(حزب کار ایران
. را محکوم کرد سازمان جوانان کمونیست ساحل عاج خبر داد و آن

، ھواداران بگ بو "جوانان میھن پرست"گروھی شبھ نظامی موسوم بھ 
 "آبیت دودو" مسکونی رفیق ىل عاج بھ خانھرئیس جمھور کنونی ساح

آنھا در عین حال در .  وی را ربوده و سپس بھ قتل رساندند،ھجوم برده
دبیر کل حزب  "آکیسی آشی" رفیق ىیک اقدام سازمان یافتھ خانھ

. را نیز غارت نمودندکمونیست انقالبی ساحل عاج 
فید دشمن دھد کھ بورژوازی چھ سیاه و چھ ساین اقدامات نشان می

 کارگر و حزب سیاسی مستقل وی است و ھر کجا دستش برسد ىطبقھ
کھ در قوانینش اجرای حکم اعدام  فعالین این حزب را صرفنظر از این

 و ھارا برای آب ریختن بھ آسیاب اپورتونیست توجیھ شده باشد و یا آن
 ممنوع اعالم کرده باشد ترور و یا بھ زبان دیگر اعدام غیر ھالیبرال

کند تا در عین حال کار غیر قانونی نیز انجام نداده باشد و دامن سمی میر
. لیبرالیسم را آلوده نکرده باشد"پاک"

ولی برای حزب ما اھمیت این ترور از  ترورھای مشابھ بھ مراتب 
ومیت این ترور محصول بحث طوالنی است کھ از تبیشتر است زیرا مح

 آفریقای سیاه در گرفتھ ھاىستلنینی چند سال پیش در میان مارکسیست
. است

 باید ھااز چند سال پیش بھ یک باره این بحث مطرح شد کھ کمونیست
 کار علنی بھ انحراف ،بھ کارعلنی بپردازند و در زیر لوای این تئوری

 ایران نیز بھ ھاىاین بحث در میان کمونیست.  گرائی تبدیل شدعلنی
طرح  " ایرانست کارگریحزب کمونی"پرچمداری جریان معروفی بنام 

شد کھ حزب کار ایران از ھمان روز نخست ماھیت این تئوری ارتجاعی 
و مشکوک را بر مال ساخت و نیروھای انقالبی را از افتادن بھ دام این 
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 تاریخی این ىحزب ما ماھیت بورژوائی و سابقھ. تئوری بر حذر داشت
شان داد کھ بانیان را بر مال ساخت و ن تئوری و نتایج عملی ارتجاعی آن

طریق اولی دشمن طبقاتی ھ  طبقاتی و بىاین تئوری بوئی از مبارزه
یافتھ فقط مربوط بھ  سفانھ این تھاجم ایدئولوژیک سازمانأمت. ندانبرده

ارتجاع موفق شده بود کھ این بحث زیانبخش را بھ میان . ایران نبود
گی آنھا برای زدن بسیاری از نیروھای انقالبی سرایت دھد و از بی تجربھ 

.  کاری در موقع مناسب استفاده نمایدىضربھ
 از ماھیت این ،حزب ما در ھمان ھنگام کھ در اثر طرح مسایل با ما

مجادالت با خبر شد تجارب حزب کار را در اختیار رفقای مارکسیست 
دن منع کرد و توانست ریب خورلنیینست آفریقائی قرار داد و آنھا را از ف

.  تقویت کندھا این بحثى عرصھآنھا را در
ویژه در ممالکی کھ ھ حزب ما روشن کرد کھ در شرایط مخفی و ب

وائی محترم نیستند استفاده از تاکتیک کار ژحداقل حقوق شھروندی بور
 ىحزب طبقھ.  معنای دیگری نداردھاعلنی جز خود کشی برای کمونیست

ًد اساسا بورژوائی بایھاىترین جمھوریکارگر حتی در دموکرات

حزب باید با تحلیل مشخص از .  خویش را بر پنھانکاری بنا نھدىشالوده
 اشکال مختلف ،شرایط مشخص و با توجھ بھ سطح رشد مبارزات مردم

حزب باید ھمیشھ در .  را بیابد و در میان آنھا نفوذ پیدا کندھاارتباط با توده
کند و خویش  دشمن طبقاتی را پیشگوئی ىشرایطی باشد کھ بتواند ضربھ

 باید بحز.  آماده کند و یا آماده کرده باشداىرا برای چنین روز و لحظھ
صورت سازمانیافتھ عقب نشینی کند و ھ بتواند با کمترین قربانی و ب

اید و کادرھای علنی خویش را مخفی کند و یا مارتباطات خویش را قطع ن
د کادرھای بایحزب بھ خارج بفرستد تا از دسترس دشمن بھ دور باشند

 انقالبی ى مبارزه و تجربھھا حزبی را کھ محصول سالىورزیده با تجربھ
 بزرگی برای جنبش کمونیستی خواھد بود با ىھستند و فقدان آنھا ضایعھ

 ،ھشیاری و برنامھ ریزی و مھارت حفظ کند و برای بدترین شرایط
 سالمت این اقدامات ناشی از.  را از قبل تھیھ کرده باشداى آمادهھاىطرح

دھد کھ یک حزب تا بھ چھ اندازه جدی ایدئولوژیک است و نشان می
، دشمن  طبقاتی داشتھىھ اندازه درک درستی از مبارزه چ، تا بھبوده

طبقاتی را خوب شناختھ و تا چھ اندازه واقعا ھدفش کسب قدرت سیاسی 
. اسـت

کند ولی طبیعی است کھ ارتجاع پنھانکاری را بھ ما تحمیل می
. دست ارتجاع سپرده شودھ ین وقت علنی شدن نیز بیقانھ است کھ تعاحم
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ھ ست و بنی تاکتیک مستقلی  دارای خودش از کارگرىآنوقت حزب طبقھ
.  شده است بدل بورژوازیھاى تاکتیکیرودنبالھ

داند کھ بورژوزای ِدر قدرت ھر آن مترصد یک کمونیست واقعی می
 کادرھای حزبی را رسمی و خواھدھر آن می. ضربھ زدن بھ وی است

مورین امنیتی و أآنھا برای این کار فقط م. غیر رسمی بھ قتل برساند
، آنھا در عین انتظامی و نیروھای نظامی و گروھای شبھ نظامی ندارند

خرند و سفارشات آدم کشی بھ آنھا  را با پول میاىحال قاتلین حرفھ
گیرند کھ عھده میھ  ب راھا ترور کمونیستى وظیفھھا این قاتل.دھندمی

گردند تا آبھا از پس از انجام عملیات راھی خارج شده و یا پنھان می
 کارگر کھ ھشیاری طبقاتی خویش را از دست ىحزب طبقھ. آسیاب بریزد

البتھ ھمواره . نداده است باید خویش را برای چنین شرایطی آماده کند
کرد ولی نوع تلقی دشمن را از قبل پیشگوئی ھاى توطئھىتوان ھمھنمی

 در اتخاذ روش درست بسیار موثر است و در ًحزب از مسایل مسلما
. گذارد حزب اثر میھاىتاکتیک

 علنی و ى درست تلفیق مبارزهھاىحزب در شرایط مخفی باید روش
، تجربھ شده و ابداعی  شناختھ شدهھاى روشىمخفی را پیدا کند  و از ھمھ

 ھاىجنبش.  کارگر استفاده نمایدىطبقھویژه ھ  و بھابرای تماس با توده
 ،جای پای خویش را باز کرده ھادر میان توده.  سازمان دھد اىتوده

پنھانکاری بھ مفھوم دست شستن .  حقانیت کمونیسم را در عمل نشان دھد
بھ معنی گزینش .  تیمی نیستھاىاز مبارزه و زندانی کردن خود در خانھ

. ترین نوع زندگیستطبیعی
 واھمھ دارد زیرا ،ی نیز از انتخاب ھمین روش درستبورژواز

 کارگر در تاریکی مانده است و بر عکس بورژوازی در ىحزب طبقھ
این است کھ مشاوران و اندیشمندان خویش را در .  آن اسـتس ِ رتیر

فرستد تا تئوری ارتجاعی علنی گرائی و ساختن  جھانی میىعرصھ
، آنھا را  کارگر دھندىاه طبقھ را بھ خورد رھروان ر"اىتوده"حزبی 

 وضعیت  ما با این.گردانند بفریبند و برای قربانگاه بھ دست خودشان آماده
ھ از رفتن بدر میان ایرانیان نیز روبرو ھستیم و نیروھای انقالبی ایران را 

.داریماین مغاک برحذر می
 دردناک رفقای حزب کمونیست انقالبی ساحل عاج در مقابل ىتجربھ

 از احزاب اى اوج انحرافاتی است کھ در پارهىاین تجربھ نقطھ. ماست
 ىخوشبختانھ تبادل تجربھ. آفریقائی مارکسیست لنینیست پدید آمده است

انترناسیونالیستی با چنین روندی بھ مقابلھ برخاست و مانع شد کھ 
کرد با  نھائی میى ضربھى دشمن طبقاتی کھ خود را آمادهھاىدسیسھ
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 ولی باید راه .در میان ما نیستدیگر "آبیت دودو"رفیق . ودم شأموفقیت تو
این رفیق را با آموزش از این تجربھ ادامھ داد و وضعی پیش آورد کھ بھ 

سمی و یا غیر رسمی خاتمھ داده شود و ر توسط اعدام ھاترور کمونیست
بحرانی کھ بھ دنبال . ون تغییر تناسب قوای طبقاتی مقدور نیستداین امر ب

گرائی بر جھان پدید آمده است حتی لطھُ شدن سرمایھ و سجھانی
خواھد از عواقب سیاسی این بحران از بورژوازی را نگران ساختھ و می

 ى بخشی از برنامھھاتجاوز و ھجوم بھ کمونیست. ھم اکنون جلو گیرد
.باید ھوشیاری خویش را ھمچنان حفظ کنیم. آنھاست

١٣٨٣ شھریور ٥٤توفان 

* * * * * ** *

 در منجالب لیبرالیسم "حزب کمونیست کارگری ایران"
بورژوائی

 ]٥٥توفان شماره بھ نقل از [

ما قبل از ى  توجھ دارند کھ این مقالھ"توفان"ی  خوانندگان نشریھ:مقدمھ
لیکن حیفمان آمد . فروپاشی تفکر منحرف حکمتیسم بھ نگارش در آمده است

درست است کھ دم و . ن مقالھ بی بھره کنیمخوانندگان خویش را از فیض قرائت ای
ریزد ولی سگ زرد برادر حکمتیسم و حکمتیاریسم بر ھم میی دستگاه مقوائی فرقھ

ند، نباید ما اکھ طرفین بر شمردهای بھ دالیل مسخرهھا شغال است و این تغییر چھره
ی زهما مبار. منحرف دچار تردید گرداندھای در مورد ماھیت این جریانای را لحظھ

خود را با این جریان فکری منحرف کھ عباھای مختلفی بھ دوش کرده است تا نابودی 
ما مطمئن ھستیم ھمانگونھ کھ تا کنون نظریات ما بھ . دھیمکامل نظری آنھا ادامھ می

گواھی ھمگان در انھدام آنھا تأثیر قطعی داشتھ است و دست آنھا را در جنبش 
ھیچ سنگری . این ببعد نیز ھمین خواھد بودکمونیستی ایران رو کرده است از 

حتی اگر . ایدئولوژیک ما حفظ نمایدی مبارزهی تواند آنھا را از تیرھای کشندهنمی
 صد بار دیگر نیز سر مردم را گرم کنند، ما باز "بازگشت بھ مارکس"در روند 

پاشی نزدیک دالیل واقعی فروی ما در آینده. ریزیمگلین آنھا را درھم میھای خانھ
حکمتیاریسم را کھ امری مثبت و مفید برای انقالب کارگری ایران و ی این فرقھ

:حال بپردازیم بھ اصل مقالھ. کنیممنطقھ است برای قضاوت خوانندگان تشریح می
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  جریانی است کھ در منجالب مسائل روز" ایرانحزب کمونیست کارگری"
این جوامع مسایل  ز و مبتال بھ مسایل رو. زندجوامع بورژوازی غربی دست و پا می

خوبی برای ی مبرم و مشکالت داخلی این حزب نیز ھست، زیرا این امر وسیلھ
اگر روزی بحث اعدام مطرح باشد این . سرگرمی اعضاء و رد گم کردن سیاسی است

حزب سینھ سپرکرده و با رونویسی از نظریات اندیشمندان بورژوائی، نظریات آنھا 
دھد کھ گویا آنھا  زند و طوری نمایش میردھای خود جا میرا بھ نام دست آو

.اند اند کھ برای لغو حکم اعدام بھ کشفیات جدیدی رسیده نخستین کارشناسانی بوده
رونویسی و جازدن نظریات دیگران بھ نام نوآوری، بھ نام خود یکی از 

عھ و ھواداران بی خبر آنھا و یا مشتی مردم بی مطال. این حزب استھای سنت
جھالت  موقعیتی کھ بر. خرندزر میی ناآگاه نیز این ترھات را چون سکھ

حال آن کھ بحث لغو حکم اعدام حداقل پس از انقالب کبیر . گردداستوار می
است و در جوامع بورژوازی پس از جنگ   اکتبر در داخل شوروی در گرفتھ

لمان و جھانی دوم برای نجات جان بسیاری از جنایتکاران جنگی در آ
و ھا ھمدستانشان در فرانسھ و ژاپن و ایتالیا با نیت حمایت از نازی

طبقاتی، ی در قبال دژ بلشویسم و تکیھ بر مصالح عالی مبارزهھا امپریالیست
احکام اعدام در بسیاری از .  است ولی زیر لوای دروغین بشر دوستی طرح شده

ده از بین رفت و یا اجرا ممالک اروپائی پس از جنگ دوم بر ھمان مبنای گفتھ ش
نظری مزورانھ با آمریکا دست ی نگردید و اروپا در این عرصھ بھ یک مبارزه

گری و ریاکاری بورژوائی را بھ وی توصیھ  ُنوین سلطھھای است و روش زده 
ًگردد، جدید نیست، و طبیعتا گونھ کھ وانمود میپس این بحث آن. کندمی

 نیست، آنچھ جدید است این است کھ گروھی استدالالت مربوط بھ آن نیز جدید
اند کھ بھ رونویسی از نظریات شفاھی یا مرقوم دیگران مشغولند و آن را  پیدا شده

احساس شرمی ھم  زنند و ھیچگونھ عنوان کشفیات محیرالعقول خویش جا می بھ
 یشان از این ھمھھاایرانیان کھ وجدان ی البتھ در جامعھ. در این زمینھ ندارند

آدمکشی بھ  ن ریزی بی ثمر در ایران معذب است و شاھدند کھ چگونھ خو
است  آخوندھا بدل شده ی ِتسکین عطش خونخواری مغزھای بیمارگونھی وسیلھ

ایران با داس مرگ درو  ی کھ پیشقراوالن یک نسل اندیشمند را در جامعھ
 و دلگرم یابد و سرگرم کنندهروشنگرانھ بازتاب میھای َکنند، این گونھ جدلمی

ولی ھنر این تشکل در این است کھ بحث بزرگ و وسیع مربوط بھ . است کننده 
بدل اعدام را بھ یک بحث کوچک و محدود غیر تاریخی و غیر طبقاتی  ی مسئلھ
 صفحات است و است و در کادر لیبرالیسم بورژوازی بھ زور چپانده  کرده 
ار غیر پرولتری مملو ساختھ ھای عدیده و بورژوائی خویش را از این افک نشریھ

البتھ وقتی کسی چیزی برای گفتن نداشتھ باشد و ندارد و انتشار بھ موقع . است 
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ماند کھ کار را بھ ھمھ جا وارد کند، راھی نمی نشریھ نیز فشار دردآوری را بھ
، با ھابا ضد کمونیستھا حال آن کھ فرق کمونیست. تحریف و پر گوئی بکشاند

حزب ما قصد ندارد در این . در ھمین تفاوت کوچک استًبورژواھا دقیقا 
است در این مقالھ بھ بحث بپردازد و نقطھ ای عرصھ کھ خود مبحث جداگانھ

اعدام بھ میان بکشد ما آن را بھ  ی نظر کمونیستی را در مورد برخورد بھ مسئلھ
. بینیمگردانیم زیرا فعلیتی برای آن امروز نمیفرصت دیگری موکول می

.ما قرار دارندی تری در دستور کار روزانھل مبرممسائ
اگر روزی . یابد ھمین جا خاتمھ نمی البتھ کار این حزب ضد کارگری بھ

 مدرن این حزب شب و روز خود "ھایکمونیست"جنین مطرح باشد، بحث سقط
جلوگیری از بارداری تا کار بھ ھای را در خدمت بحث سقط جنین و روش

مھم آزادی جنسی نکشد و حق حیات جنین حفظ شده ی ھجاھای باریک در مسئل
گذارند و با رونویسی از نظریات مخالفین و حیثیت انسانی مخدوش نگردد، می

غربی در سوئد و انگلستان کھ ھای و موافقین اندیشمندان بورژوائی و فمینیست
ن آوردھای خود بھ بی خبرابازارش داغ بوده و رونق دارد و آنھا را بھ نام دست

ھای ایران و بھ ویژه جوانان و آنھا کھ تسلط و یا دسترسی بھ زبان ی جامعھ
آنھا بحث مربوط بھ آزادی جنسی را کھ گویا عنصر . خارجی ندارند جا می زنند

 ،مغزی آنھاست مانند آخوندھای بیمار کھ ذکر دیگری جز این و آنی تعیین کننده
کنند بر ر جنسی نظاره میچشم یک بیمای ًمسائل اجتماعی را صرفا از حدقھ

ًتارک مسائل جامعھ قرار داده و تو گوئی بدون حل مشکل جنسی کھ صرفا 

امرخصوصی افراد است و باید آن را از قید و زنجیر مذھبی آزاد ساخت، ھیچ 
 در "آزادی جنسی"مشکل . ایران قابل حل نیست ی مشکل دیگری در جامعھ

چنین تشکیالت مدعی کمونیست بدل   بھ دو ستون اتکای "اسالم سیاسی"کنار 
مذھب اسالم و تالش ی این حزب اعالن جنگ علیھ ی برنامھی ھمھ. است شده 

مبتکر حل موقتی . بی قید و شرط جنسی استھای سر از پا نشناختھ برای آزادی
اری ایران با دسرمایھی پیشرفتھی این مشکل بھ شکل امروزی کھ در جامعھ

از معاشرت با یکدیگر بھ طور مصنوعی منع   وجود نسل میلیونی جوانان کھ
اند و یک نیاز  مذھبی آفریدهی شده و برای نوع رفتار آنھا قید و بندھای مسخره

اند  جھنم بھ زنجیر کشیدهی طبیعی انسانی را با تھدید بھ لھیب آتش داغ و سوزانده
ردد، گناموسی وغیر انسانی بدل میھای اند کھ بھ قتل و فرھنگی را تبلیغ کرده

دیدند کھ جدا کردن آنھا در عمل در درون جامعھ می. خود آخوندھا بودند
اجناس  یدر مدارس، وسائل نقلیھ، اماکن عمومی مانند جدائی سادهھا جنسیت

از نظر تاریخی، مقاومت  فئودالی و پوسیده ی این سیاست عقب مانده. نیست
زدیکی میان زن و مرد تواند مانع غیر قابل عبوری برای نکند و نمیایجاد می

انسان، شھروندان شھرھای میلیونی آن ھستند بھ ھا در جوامع پیشرفتھ کھ میلیون
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 آخوند کھنھ کاری نظیر  این معضالت اجتماعی بود کھ. وجود آورد و مؤثر افتد
حجت هللا رفسنجانی و دخترشان خانم فائزه رفسنجانی را واداشت تا در امر 

ی آزادی جنسی بھ شیوه. المی پیشقراول شوندآزادی جنسی بھ سبک مجاز اس
 اسالمی بود کھ بحث آن را بھ  یاسالمی ھمان تبلیغ ازدواج زودرس و صیغھ 

میان کشیدند تا برای خود در میان نسل جوان و معضالت و مشکالت جنسی آنھا 
 نامبرده با نیت جلب افکار "حزب کمونیست کارگری". امتیازاتی فراھم آورند

 این بحث و  مذھبی بھی ا ھمان نیت رفسنجانی بھ دور از پوستھجوانان و ب
 میان "صیغھ محرمیت"آنھا نیازی بھ جاری ساختن . زندفعالیت دامن می

. بینندمجاھدین خلق نمیی کادرھای خویش و ھواداران خود بھ تقلید از شیوه
 از طریق و در قالب بحث آزادی "محرومیت"ِپاره کردن این بندھای مذھبی 

ِ و باب دل جوانان تحت فشار مذھبی در "مدرن"قید و شرط جنسی کھ بسیار بی
 بلند "مدرنیتھ"آنھا رو دست رفسنجانی با پرچم . گیردایران است، صورت می

 امر  دھند کھتازند و داد سخن میآنقدر شب و روز می و در این عرصھ . اند شده
آورند و با افتخار ن شھر میخصوصی افراد را بھ میانھ میدای رفتاری و مسئلھ

حزب برادرشان در عراق مشتی . گذارندآوری بھ نمایش عریان میشگفت
است تا از دختران مینی ژوب پوش این حزب در  چاقوکش را اجیر کرده 

ِردستان عراق در مقابل چشمان دریده و حریص ُشھرھای مسلمان و متعصب ک
تو گوئی در کشور اشغالی عراق . دُغیرتمندان مسلمان کرد بھ پاسداری بپردازن

ی ھیچ مشکل دیگری وجود ندارد بھ جز اعالن جنگ علیھھا توسط امپریالیست
آزادی بی قید وشرط پوشیدن دامن کوتاه و تشویق ی مذھب اسالم و مسئلھ

کوتاه و سپس بسیج ھای ُدختران کرد و یا دختران وارداتی بھ پوشیدن دامن
از حدقھ ھای  از ناموس آنھا در مقابل چشمچاقوکشان برای دفاع و پاسداری

تمدن و ی  امر کبیر آزادی جنسی کھ نشانھ جوامع عقب مانده تا مبادا کھی درآمده
شود، ناخواستھ بھ تجاوز جنسی بدل مدرنیتھ و دموکراسی و پیشرفت نامیده می

یش از کره ھااست کھ گوئی آدم ًاین حزب حقیقتا، رفتاری را پیشھ ساختھ . شود
اند و با  اند، بھ ریش تحلیل مشخص از شرایط مشخص خندیده یخ بھ زمین آمدهمر

صدر اعظم دیکتاتور و ضد مذھب آلمان  ("بیسمارکی"آنارشیستی و ھای روش
اند و آن ھم در  مذھب اعالن جنگ دادهی علیھ) کھ بانی وحدت آلمان شد ــ توفان
ی ر کشور مستعمرهلطھ جوئی دُاستعمار و س یشرایطی کھ جنگی واقعی علیھ

اند کھ  است کھ بسیاری فریاد کرده کار بھ جائی رسیده . عراق در جریان است
آزادی "پرچم .  ندارد"پائین تنھ " مشکل دیگری بھ جز مشکل ،چرا این تشکل

 در دست این تشکل امر قائم بالذاتی است کھ با نیت نیل بھ "بی قید وشرط جنسی
ای با تفکر  تفکر آنھا قرابت ویژه. شود میاھداف سیاسی خاصی بھ کار گرفتھ 

ً آزادی جنسی طبیعتا از زمره ھمان  بحث مربوطھ بھ. آخوند رفسنجانی دارد



٣٥٨

و ظاھر . توان ھم وغم خود را در خدمت آن گرفتئی است کھ میھابحث
خود را از طریق آن بھ نمایش گذارد و باعث رنجش خاطر ی مدرنیتھ

بحثی کھ نھ دیر و زود دارد و نھ سوخت و . بورژوازی پیشرفتھ نیز نگردید
در ھا اسالمیست تو گوئی ھرچھ .  است"اسالم سیاسی"ی سوز و چماقی نیز علیھ

و امر آزادی جنسی را   مخفی شوندخود فرو روند و در ھفت پوشش نفوذ ناپذیر
بھ و ناموسی بدل کنند و حتی با اتھامات روسپیگریبھ امری مقدس و مذھبی 

افکار زنان مذھبی کھ تعدادشان ھم کم نیست غلبھ یافتھ و آنھا را بادیگران بر 
مذھبی بھ میدان کشند تا حتی از اسارت فکر خویش بھ دفاع برخیزند، ى اسلحھ

تر گردیم و تر و عریانآنگاه ما باید در مقابل آنھا لجبازی کنیم، باید دریده
ھاى زع از واقعیتطبقاتی، تاریخی، فرھنگی و منتى منتزع از متن مبارزه
اھمیت و نتایج عملی آن، ى مبرم اجتماعی و درجھى محیط و فعلیت مبارزه

ھاى شھر با اندامھاى شکنی کنیم و جواب دندان شکنشان را در میدانُسنت
افشانی برای این روش مبارزه با مذھب و دست. عریان بھ نمایش بگذاریم

اندازد کھ تاریخی میى اقعھبی قید و شرط جنسی ما را بھ یاد یک وھاى آزادی
 فقط از "حزب کمونیست کارگری ایران". دانیمنقل آن را در این متن جایز می

 ارث نبرده، یک پایش از نظر مبارزه با اعتقادات مذھبی مردم نیز "بیسمارک"
.در دربار پھلویست

:کند کھ نقل می"ایرانى تاریخ بیست سالھ"حسین مکی در 

 در ماه محرم کھ مورد ١٣١٦ و ١٣١٥ل رضاخان قلدر در سا» 
ھاى کرد دستھرا وادار میھا احترام مردم بود، سران اصناف و بنگاه

 را در "ونیز" و "ریو"جشن و سرور راه بیاندازند و ادای کارناوال 
 این روز کارناوال با ١٣١٩کار بھ جائی رسید کھ در سال . آورند

 شب قبل بھ دستور اول ماه محرم روز عاشورا مصادف شد وى دھھ
بھ راه انداختند و ھا مفصلی بر روی کامیونھاى رضاخان دستھ

فواحش و قوادان را ھمراه با مطربان بر آنھا سوار کرده، بھ رقص و 
 «.پایکوبی پرداختند

 فواحش را بھ خیابان آوردن، حرم خواھر ،چادر برداشتن، روزھای محرم
کھ نھ تنھا روحانیت ارتجاعی را امام رضا را بھ توپ بستن، اقداماتی بود 

کرد، سھل است بھ تقویت ارتجاع مذھبی و دشمنی مردم با دستگاه تضعیف نمی
 را نھ با فواحش و نھ با "صحرای کربال"زیرا واقعیت . انجامیدحکومتی می

فقط . توان از میان برداشتُکردستان میھاى دامن کوتاه پوشیدن در کوه
این قبیل مسائل البتھ . ین مغزھای بیمارگونھ باشندتوانند دارای امریخیان می
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کند و از مسائل سیاسی روز بحثی است کھ صفحات روزنامھ و نشریھ را پر می
اروپائی نیز تحت ھاى بحثی است کھ در میان بورژوا. گرداندمنحرف می

.عناوین گوناگون فمینیستی و احزاب سبز غیر اسالمی نیز خریدار دارد
 توسط بنیادگریان اسالمی در اروپا افزایش یابد، حملھ بھ ھرچھ موج ترور

ضد مسلمانی ھم خریدار بیشتری دارد و ھم پول خوبی در ى اسالم و تبلیغ کینھ
شود رونویسی کرد و بھ نام خود از این گذشتھ استدالالت آنھا را می. آن است

ی در تواند جای خاص است کھ بالقوه می"جذابی"جا زد و در عین حال بحث 
.قلب نسل جوان باز نمایدى گوشھ

اسالم "این نوع مباحث در درون این اشکال مدرن و سکوالر کھ فقط ضد 
طبقاتی، ى  است و فقط نیز بر ضد مذھب اسالم فارغ از ھر مسئلھ"سیاسی

بحث ھمجنسگرائی، بحث در . شودکند بھ این موارد خالصھ نمیمبارزه می
..... ن، حقوق زنان، محیط زیست و مورد حجاب، در مورد حقوق کودکا

دیگری از این نوع مباحث است کھ ھمگی در چارچوب تبادل ھاى نمونھ
سال دیگر ھا توان دهآنھا میى درباره. بورژوازی می گنجدى نظرھای جامعھ

ًطبیعتا ھر بحثی در جای . تکراری را، تکرار کردھاى نیز بحث کرد و یا بحث

بحث فقط برای بحث مطرح نیست وھا نیستخود مفید است ولی برای ما کمو
تحقق نیستند و در آنجا نیز کھکمونیستیھاى ًلزوما بحثھا نباید باشد، این بحث

شود، حرف عام و بی ضرری قطعیشان بھ پس از پیروزی کمونیسم حوالھ می
ترین ناقضین بزرگ. شود بھ آنھا تکیھ نمودتوان تا آنجا کھ میھستند کھ می
و بورژوازی امپریالیستی ھا ، امپریالیستھا، زنان، حقوق انسانحقوق کودکان

ھیچ انسان شرافتمند و با . است کھ نباید ھرگز بھ آنھا بھ عنوان فرعیات نگریست
سالح کشتار جمعی "، کھ با ھاتواند بھ این کشتار جمعی امپریالیستوجدانی نمی

ید و تحسین نگاه کند، تائى شود، با دیده انجام شده یا می"گرسنگی و بی دوائی
دلخراش ھاى تواند شاھد و ناظر خونسرد صحنھھیچ انسان شرافتمندی نمی

ئی باشد کھ در دامن مادران خویش از گرسنگی، بی دوائی، بی آبی ھامرگ گل
مدرن امپریالیسم ھاى سالحھاى و بی مسکنی در زیر بمب و باروت و آزمایش

 و سکوالر آمریکا پرپر "اسیاسالم سی"، ضد "مدرن"، "غربی"، "دموکرت"
شوند و از محکوم کردن آنھا بھ این بھانھ کھ لفظ امپریالیسم مورد سوء می

، ھااین ناقضین حقوق بشر عراقی.  شانھ خالی کند"استھا پوپولیست"ى استفاده
کارگر جھان ى حقوق زنان و کودکان عراقی، ھمان دشمنان مشترک طبقھ

آن ھاى  روده درازی کنیم و حتی ایده"ل بشرحقوق جھانشمو"اگر بر سر . ھستند
ى  رونویسی نمائیم، ولی رابطھ"توفان"را بدون درک محتوی آن از روی 

درونی و دیالکتیکی آن را در دوران جھانی شدن سرمایھ و نقش امپریالیسم و 
ُ، از این دورنمایھ ببریم، ھاصھیونیسم در جھان کنونی را در رابطھ با این پدیده
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 ما نھ در خدمت مبارزه با امپریالیسم "حقوق جھانشمول بشر"اع از آن وقت دف
طلبی امپریالیسم است و طرح و جھانی، بلکھ ابزار ایدئولوژیکی برای توسعھ

مگر . شودبی رابطھ بر آن فقط بھ سود امپریالیسم و صھیونیسم تمام میى تکیھ
وزاندن امپریالیسم امپریالیسم آمریکا ھوادار حقوق زنان در ایران است؟ پس دلس

توان جدا از برای حقوق زنان و یا کودکان ایران، عرب، افغانی و ترک را نمی
توان می. و اھداف شومشان در منطقھ توضیح دادھا استراتژی امپریالیست

ھا انتزاعی برای بشر، کودکان، زنان، حیوانات و انسانھاى بر سر حقوقھا قرن
ود، حال آن کھ حقایق دیگری در مقابل دانشگاھی کرد و وقت تلف نمھاى بحث

دانشگاھی را بر ھم ھاى کنند کھ بنای این بحثاندام میچشمان ما عرض
؛ دیدیم کھ در افغانستان کھ بھ جمھوری اسالمی یعنی بھ یک .ریزندمی

از ھر حقی زیر منویات امپریالیست ھا  بدل شد، زن"اسالم سیاسی"جمھوری 
 محرومند و صدای "حمید کرزای"شان آقای مدرن و سکوالر آمریکا و نوکر

زن حق ندارد از سیمای جمھوری اسالمی افغانستان پخش شود، زیرا ى خواننده
ھمین پیشنھاد را برای قانون اساسی . شودبھ تحریک جنسی مردھا منجر می

کنند، راه انتزاعی شکل پیدا میھاى آنگاه است کھ بحث. نداعراق توصیھ کرده
دھند، بھ یک امر مھم روشن در مقابل ما قرار میى ظیفھجوید، وچاره می

 فقط مربوط و محدود بھ "کار کمونیستی"شوند وگرنھ طبقاتی بدل میى مبارزه
این خواھد شد کھ از این خانھ بھ آن خانھ روند تا مشکالت زندگی زن و شوھرھا 

ر ناچیز شھى عظیم اجتماعی را بھ محدودهى امر بزرگ مبارزه. را حل کنند
ًئی کھ از حدود یک بحث صرفا دموکراتیک ھابحث. سنگستان و کوران بکشانند

.رود، صفحات نشریات این عده را پر ساختھ استبورژوائی فراتر نمی
.  در این عرصھ بر ھمھ سرآمد است"حزب کمونیست کارگری ایران"

تا ند کھ خویش را ازیرا آنھا بر منابع الیزالی از آثار بورژوازی دست یافتھ
کنند و نویسندگانشان بر ھم پیشی گرفتھ و رقابت سرحد خفگی از آن سیراب می

طبقاتی روز ى این منبع رونویسی، بی انتھاست، بھ مسائل مبارزه. کنندمی
زمانی کھ شما با مسائل . افتندانداز میلیکن آنھا در دست. بستگی مستقیم ندارد

طلبید کھ بھ و از آنھا میشوید سیاسی روز درگیر میى طبقاتی و مبارزه
اگر سکوت نکنند و موذیانھ از کنار مسائل نگذرند و . اظھار نظر بپردازند

ش را نبندند و خاتمھ یافتھ تلقی نکنند، جز اعالم نظریات سیاه و ضد ابحث
.زایدکمونیستی از این پدیده روئیده و چون قارچ بیرون نمی

سیاست خاصی مأموریت یافتھ این نیروی سیاسی کھ در ایران و منطقھ با 
َاست، ھمواره کمیتش در مسائل سیاسی مشخص روز لنگ است تاریخ کوتاه .ُ

اندیشمندان ضد ھاى تولد این پدیده تا بھ امروز، تاریخ رونویسی از تئوری
ھا ، تاریخ نیھلیستھا، کائوتسکیستھاکمونیست انگلستان،  تروتسکیست
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تاریخ اتخاذ مواضع نادرست ) ــ توفانگرایان بافان و منفیپوچگرایان، منفی(
در تمام مسائل سیاسی مشخص روز در مورد ایران و جھان از زمان انقالب تا 

بھ موقع خود بھ توضیح نظریات ) توفان(حزب کار ایران . بھ امروز است
ارتجاعی این حزب در زمان انقالب و پس از آن خواھد پرداخت ولیکن امروز 

ى ین حزب را در مورد عراق و تجاوز افسارگسیختھمھم است کھ ما نظریات ا
امپریالیسم و صھیونیسم بھ این کشور مورد بررسی قرار دھیم و نقش بھ غایت 
ارتجاعی آنھا در تئوری و عمل را برای خوانندگان توفان بشکافیم تا با یکی از 

بھ این بحث، آنھا را وادار خواھد کرد کھ . ادعائی ما آشنا شویدھاى این نمونھ
مسائل مشخص روز پرداختھ و مواضع سیاسی خویش را نھ در پشت انبوھی از 
کلمات بی محتوی بلکھ با بیان قابل فھم ابراز کنند تا نتایج آنھا برای مردم ایران 

دھیم، مانع از آن خواھد این بحث کھ ما آن را ادامھ می. و منطقھ روشن گردد
 بھ دنبال نخود سیاه بفرستند و بھ شد کھ این عده، اعضاء و ھواداران خویش را

ى بورژوازی غرب مشغول کنند، تا از مسائل مبارزهى در گیر جامعھھاى بحث
این بحث مانع از آن خواھد شد کھ این عده با مسخ . خبر بمانندطبقاتی روز بی

 کار حمایت از "اسالم سیاسی"ى خبری با تئوری پوسیدهکردن جوانان بی
تئوری ارتجاعی .بشریت را توجیھ کنندى  و جنایت علیھامپریالیسم و صھیونیسم

. بھ طناب دار آنھا بدل خواھد شد"اسالم سیاسی"
نظریات ى کوشد ھمھاین حزب لجنزاری از لیبرالیسم آفریده و می

کمونیستی را در این لجنزار غسل تعمید دھد و بھ رنگ و بوی بورژوازی در 
 از امپریالیسم، صھیونیسم، نظریات ضد لنینی آنھا در حمایتھاى تئوری. آورد

 سیاه و"سازی بورژوازی خطر و لیبرالیستی و ضد کمونیستی سناریوبی
استفاده از ى ، برخورد بھ حرکت اصالح طلبی مردم در ایران، مسئلھ"سفید

ى تمامیت ارضی و استقالل در ایران، مسئلھى نیروی اتم در ایران، مسئلھ
جنبش کمونیستی ى گذشتھى  پرولتری، مسئلھپرستی و انترناسیونالیسممیھن

برخورد بھ ى ایران و عراق، مسئلھى جنگ ھشت سالھى ایران و جھان، مسئلھ
کارگر،ساختمان ى شورا، درک از حزب منضبط طبقھى سوسیالیسم، مسئلھ

از این قبیل.....سوسیالیسم در شوروی، بروز رویزیونیسم و انقالب اکتبر و 
.کنیمآنھا برخورد کرده و ماھیت این جریان را برمال میمسائل ھستند کھ ما بھ 

چشم اسفندیار این جریان منحرف، دوری از لنینیسم و ضدیت با آن است، 
توان برای آیا می. فرار بھ مارکس، راه گریز این عده از اعتقاد بھ لنینیسم است

نھا را در تکیھ بر لنینیسم دست آ.  چنگ انداخت؟"مارکسیسم"فرار از لنینیسم بھ 
کند و نشان خواھد داد کھ آنھا ضد مارکسیست و ضد رو میھا زمینھى ھمھ

جایگاه نظریات آنھا در متن لیبرالیسم بورژوائی . کمونیست تمام عیار ھستند
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است کھ آن را پرچمی برای مبارزه با کمونیسم و ایدئولوژی سوسیالیسم 
ه را رھا نخواھد کردخور این عدماست) توفان(حزب کار ایران . نداساختھ

این عده در جنبش کمونیستی ایران سھل است، در جنبش اپوزیسیون ایران 
جائی برای ستون پنجم دشمن خارجی ھا زیرا در این جنبش. نیز جائی ندارند

نیست

* * * * * * * * *

"بت اعظم"میراث خواران 

٥٦]توفان شماره بھ نقل از [ 

باید انتظار داشت کھ .  دو شقھ شده است"حزب کمونیست کارگری ایران"
خود ) ش رھبر است ــ توفانابھ فارسی ترجمھ(لیدرای چند شقھ شود و ھر شقھ

ًدعوا ظاھرا بر سر لحاف مالنصرالدین است و ھر طرف مدعی . را انتخاب کند

در گرفتھ تا ھر کس ثابت ای مسابقھ. است کھ میراث خوار منصور حکمت است
ر مرید و فدائی منصور حکمت است و بیشتر از دریای کند کھ بیشتر چاک

کیش .  وی بھره گرفتھ و مسخ جمال بی مثال وی شده است"فیضیات"بیکران 
متعفن شخصیتی کھ مریدان منصور حکمت از آن بت ساختند، از زیارتش نان 

سنگینش بر گردن این فدائیان منصور حکمت فرود ی خوردند، امروز با تمام تنھ
. آیدمی

این بت سازی در تاریخ جنبش کمونیستی در احزاب بھ قدرت نرسیده بی 
بودند این احترام عمیق را نھ ھا رھبران احزابی کھ مورد ستایش توده. ھمتاست

اینترنت و شستشوی مغزی بلکھ ی قیمت و شبکھبھ زور دگنک و تبلیغات ارزان
منصور حکمت . افتخارآمیز اعمالشان بھ کف آورده بودندی بر اساس  کارنامھ

کیش شخصیت مصنوعی وی حتی در زمانی کھ . این امتیازات استی فاقد ھمھ
بی شخصیتی ھای یست کھ عقدهادر قید حیات بود حاکی از شخصیت بیمارگونھ
حال چماق این بت، چماق . کردخویش را با چنین جنجال تبلیغاتی ارضاء می

ل بھ آن خدمت طرف تکفیر منصور حکمت، چماقی شده است کھ ھر کس با توس
گروھی کھ خود را پشت خانم آذر ماجدی ھمسر منصور حکمت . رسدمقابل می

را بر سر دست گرفتھ و از شھود زنده و ای پنھان کرده است سند نقد و زنده
مستقیم کھ تا لحظات واپسین بر بستر مرگ منصور حکمت حضور داشتھ و 

قانیت خویش یاری کرده است برای حکلمات طالئی وی را یادداشت می
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زند طرف دیگر کھ از این بخت فیزیولوژیکی محروم است فریاد می. گیردمی
چپ "ی  بھ شیوه"مائوی بیوه"ند، و با اما برانگیختھی  را علیھ"مائوی بیوه"کھ 

حال آن .  بازی در آورند"ننھ من غریبم"خواھند کلک ما را بکنند و  می"سنتی
گران خانم مھرنوش موسوی و نھ خانم مینا کھ آنھا، یعنی طرف مقابل، ھمسن

احدی  کھ فرد اخیر در سنگر مقابل کمین گرفتھ است از این نمایشات باکی 
این کھ در این میان . رسند یکجا می"شابیوه" با "مائو"ندارند و خدمت 

آقای حمید تقوائی ھستند و یا منصور حکمت   لیدر حزب "مائو"منظورشان از 
.ستبھ روشنی معلوم نی

چرخد یکی شمشیر بھ دست بھ دور خود می. جنگ بکلی مغلوبھ شده است
از طرفی در این . زند و دیگری نیزه بھ کف، سنان بر سر گرفتھ استو می
عاشورای منصور حکمتی، کورش مدرسی در لباس امام حسین مظلوم ی تعزیھ

امیھ ش از جانب بنی ایزید گشتھ و حقوقھای شود کھ قربانی توطئھظاھر می
در پی کسب )  نفر٥٠ی  نفر بعالوه٢٢( تن  و یارانش ٧٢نقض شده و امروز با 

. حقوقی کھ علیرغم داشتن اکثریت برای آن مبارزه نکرده است بر آمده است
بھ لیدر سابق توھین ! درند کھ ای اھالی مبارز ھشیار باشیدمریدانش سینھ می

خوار واقعی ی میراثچھارم خورده اند، وی شده است، حقش را در کنگره
. واقعی جناح حکمتیسم در حزب بوده استی منصور حکمت است، وی نماینده

فھمیده و حال پرچم حکمتیسم را وی حکمتیسم را از منصور حکمت ھم بھتر می
حکمتیسم رھبر ماست، بگو تا خون "مریدانش با فریادھای . برافراشتھ است

ھر عضوی مجبور است تا با . ندا بھ فرمان جھاد وی پاسخ مثبت داده"بریزیم
حال معلوم شده است کھ حمید . یکی از این وارثین منصور حکمت بیعت کند
 کھ منتظر "چپ سنتی"نقابدار ی تقوائی از ھمان روز نخست بھ عنوان نماینده

مرگ منصور حکمت در کمین نشستھ بوده و برای کسب رھبری خیز گرفتھ 
و معنوی منصور حکمت را یکجا تصاحب خواستھ اموال مادی بوده است و می

 کمونیستی "حال فرصت را برای کودتا در حزب نوینی کھ این عده بھ نام . کند
. ند مناسب دانستھ استا علم کرده"کارگری

 اکثریت حکمتیست کھ خودش را ١٦حال معلوم شده است در پلنوم 
 گرانبھا ت ماه فرص٦ کرده و عقب نشینیداند  می"نیست در جھان"مارکسیست 

را در اختیار اپورتونیستی بنام حمید تقوائی گذارده است تا بھ خرابکاریش ادامھ 
 این اپورتونیستی لیدر حزب در مقابل چرخش ١٧دھد و در پلنوم 

 سخن گفتھ و آن را تحویل شجاعت لیدر حزباز  فقط " کارگریھاىکمونیست"
فصیالت سخن رانده بی نظیر کنگره با عکس و تھای مردم داده و از موفقیت

ترین نقد را بھ ترین و تند ما عمیق١٨در پلنوم ": کنندآنھا اضافھ می. است
 کھ بھ راه خاتمھ دادن بھ جنگ قدرتیبرای . رأی گیری پلنوم کردیمی نتیجھ
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ھای  و علیرغم این سازش" ...ما لیدری حزب را بھ آنھا دادیمانداختھ بودند 
مردم، خودشان را نھ اپورتونیست ھای یب تودهگندیده و غیر اصولی، علیرغم فر

.دانند و نھ ضد انقالبیمی
شود، از اتھامات غیر سیاسی و از سخنان بی سر و تھ آنھا کھ بر مال می

کنند جز مضمون قدرت طلبی، خود پرستی ھم منتشر میی مبتذلی کھ علیھ
ھ شخصی و شاخ و شانھای دار، دشمنیتوزی ریشھخرده بورژوازی، کینھ

بھ منصور ھا ھر دوی این جناح. شودخرده بورژوائی چیزی دیده نمیھای کشی
 " یک دنیای بھتر"حزبشان را کھ ی برنامھھا حکمت وفادارند، ھر دو این جناح

ند و اضد سوسیالیسم در شوروی بودهھا است قبول دارند، ھر دو این جناح
اقتصاد توضیح ساختمان سوسیالیسم را ممکن ندانستھ انقالب را بر اساس 

دھند، ھر دو آنھا اکونومیست ھستند، ھر دو آنھا ماھیت تجاوزکارانھ و می
، ضد دیکتاتوری ھاکنند، ھر دو این جناحارتجاعی امپریالیسم را نفی می
بھ مفاھیم اجتماعی آزادی و دموکراسی بھ ھا پرولتاریا ھستند، ھر دو این جناح
آزادیبخش ھای  آنھا ضد جنبشکنند، ھر دوصورت غیر طبقاتی برخورد می

ند و از منابع آنھا از ھر نظر تغذیھ اباشند، ھر دو آنھا مدافع اسرائیلمی
پر افتخار جنبش جھانی کمونیست در ایران ی شوند، ھر دو آنھا نافی گذشتھمی

ھا کنند، ھر دو این جناحو جھانند، ھر دو آنھا لیبرالیسم بورژوائی را تبلیغ می
 "کمونیست کارگری"خود را ھا ند، ھر دو این جناحانیضد ایران و ایرا

اسالم "مضمون سیاسی اوضاع جھانی را نزاع بین ھا دانند، ھر دواین جناحمی
طبقاتی ی از مبارزهھا ھر دو این جناح. دانند و دولت مدرن آمریکا می"سیاسی

 "سیاه و سفید"بوئی نبرده و دو دستی بھ سناریوھای ارتجاعی و من درآوردی 
کنند کھ تقوائی سیاه و مدرسی ند و بر سر این دعوا میامنصور حکمت چسبیده

حکمتیست ھستند، ھر دو این ھا سفید است و یا برعکس، ھر دو این جناح
مخالف ھا ھر دو این جناح. ننگین این جریان را قبول دارندی گذشتھھا جناح

 دیگر در چیست؟ پس مرگشان. لنینیسم و ھوادار صھیونیسم و امپریالیسم ھستند
. پس دیگر چھ مرگی دارند

بحرانی کھ در این گردھمآئی کھ نام حزب برخود نھاده است بھ وجود آمده، 
این جریان سرایت ی بحرانی است کھ از بدو پیدایش این جریان بر تمام پیکره

سرطان منصور حکمت ھر دو جناح را از پای انداختھ و تھی کرده . کرده است
بران بھ این تصورند کھ ماھیت دعوایشان بر سر بد فھمی است و این بی خ

شکست از ھمان بدو تولد در بطن ی نطفھ. باطل منصور حکمت استھای اندیشھ
. حکمتیست ھستندھا ًاتفاقا ھر دوی این جریان. این جمعیت خانھ کرده بوده است

نظریات انحرافی و . ما حاضریم گواھی حکمتیسم را برایشان صادر کنیم
اعی منصور حکمت متعلق بھ ھر دوی این جریانات است و ھیچکدام ارتج
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دعوا بین . توانند با زرنگی، خودشان را از این گنداب بیرون بکشندنمی
قدرت طلبانھ ھای قرائتی کھ بتواند بھ تالش. مختلف از حکمتیسم استھای قرائت

ران درک ھمآئی بحبحران این گرد. و ریاست منشانھ، بخورد و یا خورانده شود
دشمنی با لنینیسم از ھمان روز . و قرائت درست یا نادرست از حکمتیسم نیست

لنینیسم مارکسیسم دوران ما، دوران احتضار امپریالیسم است و .  نخست است
. توان دید و توضیح دادمیی مسایل و تحوالت جھانی را فقط از این دریچھ
بود و گرفتھ است کھ دنیا را از دشمنی با لنینیسم این امکان را از آنھا گرفتھ 

این است کھ آنھا با تشدید تضادھای ملی و . دید مارکسیستی ببینندی دریچھ
طبقاتی در جھان با تزھای لیبرالی و غیر طبقاتی منصور حکمت بیھوده بھ ٣٨٠

تناقضات آنھا در عراق و . گشتنددنبال راه حل و پاسخگوئی بھ مسایل می
ھمھ و ھمھ ناشی از وفاداری بھ حکمتیسم است کھ .. .افغانستان و یوگسالوی و

چیز دیگری جز سرھم بندی مشتی نظریات ضد کمونیستی قدیمی در قالب 
لمللی بھ زبان انگلیسی ابینھای نو و رونویسی از آثار ضد کمونیستھای واژه

آنھا مشغول بھ آنند کھ باز ھم ھواداران خویش را بھ . ش نیستامورد عالقھ
منصور حکمت و حکمتیسم ی سیاه بفرستند و سر آنھا را با تعزیھدنبال نخود 

ماھیت این مبارزه، مبارزه میان مارکسیسم ــ لنینیسم و حکمتیسم بوده . گرم کنند
و پار حکمتیسم کھ در مقابل ماست بھترین گواه لتی است و خواھد بود و جنازه

میرنده در جنبش ی موردی، بیھوده گوئی، پرگوئی، زائد بودن این پدیدهبر بی
دوران مانور و عوامفریبی . دید کمونیستی ایران بوده استی حیاتبخش و زاینده

حکمتیسم تمام شده است و جنبش کمونیستی ایران در یک نبرد دیگر بھ یک 
و حال . گی مارکسیسم ــ لنینیسم دست یافتھ استپیروزی جدید در خدمت پاکیره

حال . ت بحران، تضاد با لنینیسم استماھی. گیردپیروزی خویش را جشن می
ھر کدام . باید شاھد بود کھ بر سر حقوق بازنشستگی دعوای شدیدتری در گیرد

ترند بھ صورت متمدنانھ از برکات آن از رھبران کھ بھ منابع مالی نزدیک
وجود ندارد، دیگر ھیچ ای دیگر ھیچ مبنای اعتماد رفیقانھ. کننداستفاده می

بورژوھا و خرده .  مورد توافقی در ریشھ وجود نداردمبنای مشترک فکری
این ھنوز از نتایج . کنندبورژواھای این حزب دارند بھ اصل خود رجوع می

.سحر است
. زنده باد لنینیسم کھ بار دیگر صحتش را بھ اثبات رسانید

* * * * * * * * * *
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"ایدئولوژی"حزب بی 
٥٦]توفان شماره بھ نقل از [ 

قلمکاری کھ در اثر حوصلھ کنید و نگاھی عمیق بھ این آش شلھقدری 
ببینید کھ چھ . اختالفات میراث خواران منصور حکمت بروز کرده است بیافکنید

. آشفتھ فکری ھولناکی سراپای این جریان آلوده و لیبرال را در بر گرفتھ است
خواھند  میشوید کھاز مفاھیم لیبرالی و ضد کمونیستی میای شما شاھد ملقمھ

فاجعھ آنجاست کھ این .  بھ خورد مردم نھند"کمونیستی"آنھا را بھ نام نظریات 
ترین مفاھیم، مقوالت و اصول مارکسیسم ــ لنینیسم درک عده بر سر بدیھی

ند، این است کھ اساسا اآنھا بوئی از مارکسیسم ــ لنینیسم نبرده. روشنی ندارند
. ، ھر دو طرف یک حرف میزنندماھیت اختالفات، مبنای نظری ندارد

در یکی از خروارھا نشریات بی محتوی آنھا در توضیح ای نگارنده
:نویسدوی می. اختالفاتشان بھ کشفیاتی نائل شده کھ باید زود بھ ثبت برساند

«. اتحاد عمل باشد نھ اتحاد نظری اتحاد در حزب باید بر پایھ.»

 و یا مجاھدین خلق و یا شورای ملیتوان با سلطنت طلبان بھ این مفھوم می
در شراط معینی کھ مثال سناریوی سفید بر سیاه باید پیروز شود ... مقاومت و یا

 جای دیگر در انتقاد بھ ؟ و در!!داشتدر عمل توافقاتی کرد و حزب واحد 
:نویسدطرف مقابل می

ناتوان از تأمین یک اتحاد سیاسی در حزب بھ ... لیدر حزب» 
انقالب ایدئولوژیک بھ جای وحدت سیاسی متوسل ی ھ شدهروش شناخت

«. نداگردیده

:و یا  در جای دیگر

در چرخش بھ تحزب چپ سنتی، بھ جای وحدت سیاسی، ...»
و یا « گردد وحدت ایدئولوژیک مبنا اعالم می

سیاسی و ھای جدل سیاسی جایش را بھ صدور انزجار نامھ» 
«. ت ایدئولوژیک داده اس"اعالم موضع"

:آورنددر جای دیگری در ذم ایدئولوژی می
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نشیند و در فرھنگ چپ سنتی ایدئولوژی بھ جای سیاست می» 
این سنت بھ جای حزب سیاسی . وحدت ایدئولوژیک مبنای اتحاد است

« . رسدایدئولوژیک میی بھ فرقھ

آنھا برای راه برون رفت از بحران بھ صدر اختالفات خویش اشاره کرده و 
:نویسندیم

تالش برای ممانعت از تبدیل حزب کمونیست کارگری بھ یک » 
ایدئولوژیک، صرفنظر از ھر اختالف سیاسی، منفعت مشترک ی فرقھ

.«کل جنبش ماست

پس یکی ازاین اختالفات باید اختالف ایدئولوژیک باشد ولی شما ھر چھ 
دلیلش در این . آوریدخوانید کمتر از این نزاع ایدئولوژیک سر در میبیشتر می

توان ایدئولوژی کمونیستی را توضیح داد و بھ است کھ از دیدگاه لیبرالی نمی
ًدر مثل مناقشھ نیست ولی واقعا سگ صاحبش را. حمایت از آن برخاست

.شناسدنمی
:در تعریف ایدئولوژی در فرھنگ معتبر الروس می نویسند

  یک دکترین راافکار و معتقداتی کھی علم افکار، مجموعھ» 
افکار و نظرات منسجمی است ی دھد و در فلسفھ مجموعھتشکیل می

یابد و آن را برای اجتماعی خود را در آنھا باز میی کھ یک طبقھ
دیگر بھ خاطر تحمیل قدرت خود بھ خدمت ی مبارزه با طبقھ

).فرھنگ فرانسوی الروس(« . گیردمی

سھمی کھ بخش . تماعی استشعور اجی ایدئولوژی سھمی فعال از مجموعھ
ی ِایدئولوژی مجموعھ. ًسازد و ماھیتا طبقاتی استآگاه، شعور اجتماعی را می

واقعیات پیرامون بر اساس مصالح طبقاتی ی فرد دربارهھای آن نظرات یا اندیشھ
ِطبقھ با دست یافتن بھ دانش طبقاتی باید بدل تبلیغات و مانورھای . است َ َ

خویش را بر اساس منافع طبقاتی خویش صیقل ھای دیشھبورژوازی را بیابد و ان
حاکمھ برای ی ایدئولوژیک کھ از جانب طبقھی دھد تا بتواند در این مبارزه

بورژوازی بھ مبانی . گیرد پیروز شودکارگر صورت میی گمراھی طبقھ
. کند تا این مبانی را در نزد وی بی اعتبار نمایدکارگر حملھ میی فکری طبقھ

گیرد، پروفسورھای برد اندیشمندان و دانشمندان خویش را  بھ کار میدر این ن
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آنھا ی بی خوانندهھای آورد و یا کتابتلویزیون میی اجیر خویش را بر صفحھ
انحرافی و گمراه کننده ھای بورژوازی بحث. رساندرا در تیراژ باال بھ چاپ می

ی طبقھی تا مبارزهکند گوید، تاریخ را جعل میاندازد، دروغ میبھ راه می
وی با تسلط بر تولید مادی اجتماعی نظارت بر تولید . کارگر را منحرف کند

ھیچکس حق ندارد طوری دیگری . کندمعنوی اجتماعی را نیز از آن خود می
تسلط بر ی نتیجھھا تسلط بر افکار و اندیشھ. بھ جز تفکر بورژوائی بیاندیشد

بحث "ًمثال .  ایدئولوژیک استیاین یک مبارزه. شرایط مادی جامعھ است
نباید از میھنشان در مقابل ھا کمونیست" و یا "شرطوقیدبیھای آزادی

، بحث در مورد آزادی و دموکراسی "دفاع کنندھا استعمارگران و امپریالیست
، "بازی جامعھ""ارتجاعی کارل پوپر بھ نام ھای ناب و غیر طبقاتی، تبلیغ ایده

 کردن دموکراسی در جامعھ و نظایر آنھا "ینھنھاد"بحث مسخره در مورد 
. گیردگوناگونی است کھ در آن این مصاف طبقاتی صورت میھای عرصھ

بورژوازی برای خلع سالح کردن روحی زحمتکشان برای قبوالندن بھ آنھا کھ 
مبارزه شان بی ثمر است و دستگاه معنوی بورژوازی جاودانی است بھ گسترش 

 بر سر تسخیر این بازار جنگی. بازار اندیشھ نیاز داردو تسخیر ھا این اندیشھ
بی توجھی بھ این امر با توجھ بھ این کھ ھمواره . گیردسخت طبقاتی در می

سربازان جدیدی بھ ارتش پرولتاریا وارد شده و ھمگی از سطح دانش باالئی 
. گیردپیگیر ایدئولوژیک پرده بر میی برخوردار نیستند از اھمیت مبارزه

انگلس با کتاب آنتی . کھ باید توسط حزب باشد و سازماندھی شودای رزهمبا
ایدئولوژیک با حمایت ی دورینگ بھ جنگ دورینگ رفت و وی را در عرصھ

بدون این مبارزه خطر پیروزی بورژوازی . سوسیالیسم شکست دادی از نظریھ
. در این عرصھ از نبرد منتفی نبود

:گفتلنین می

حد شویم و برای آن کھ متحد گردیم ابتداء پیش از آن کھ مت» 
« . طور قطعی و صریح الزم است خط فاصلی بین خود قرار دھیمبھ
). چاپ روسی٣٧٨لنین جلد چھارم ص (

:شودمسئلھ تنھا این طور طرح می

در اینجا حد وسطی . ایدئولوژی بورژوازی و یا سوسیالیستی؛» 
 آن، بھ خودی خود معنی بنابراین ھرگونھ دوری از... وجود ندارد

) ٣٩٢-٣٩١ھمان کتاب ص (« . تقویت ایدئولوژی بورژوازی است
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طبقاتی ی مھم مبارزهھای ایدئولوژیک یکی از عرصھی مبارزهی مسئلھ
کند، در پرولتاریا در سھ عرصھ با دشمن طبقاتی مبارزه می. پرولتاریاست

زه در یک جبھھ بھ توان از مبارنمی. سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادیی عرصھ
اگر قدرت حملھ و دفاع را در . طور کلی دست کشید و انتظار پیروزی داشت

ضعف و خط ی جبھھ تضعیف کنیم دشمن طبقاتی از ھمان نقطھی یک نقطھ
.ضعیف جبھھ برای رسوخ در صفوف ما استفاده خواھد کرد

 ھایمارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی در مورد ایدئولوژی و اندیشھ
مسلط و تالش آنھا برای قالبی کردن تفکر جامعھ سخن رانده، ی طبقھ
:نویسندمی

ند، امسلطھای حاکمھ در ھر عصری اندیشھی طبقھھای اندیشھ» 
 حاکم در جامعھ است در عین مادیکھ قدرت ای بدین معنی کھ طبقھ

کھ وسایل تولید مادی را ای طبقھ. باشد حاکم نیز میمعنویحال قدرت 
یار دارد، در عین حال وسایل تولید معنوی را نیز دارا است، بھ در اخت

آنان کھ وسایل تولید معنوی را ھای طوری کھ بھ طور متوسط اندیشھ
حاکم ھیچ چیز ھای اندیشھ. باشددر اختیار ندارند تحت تسلطش می

دیگری نیست جز بیان معنوی روابط مادی حاکم، یعنی بیان روابط 
، یعنی ھمان روابطی کھ یک طبقھ را بھ ھادیشھمادی حاکم بھ زبان ان

. حاکمیت ویھای حاکم بدل کرده است، آری اندیشھی طبقھ
دھند در عین حال دارای حاکم را تشکیل میی افرادی کھ طبقھ

ی اندیشند، تا آنجا کھ آنھا بھ مثابھباشند و از این رو میآگاھی نیز می
تمامی ابعاد یک عصر کنند و بر این اساس مسلط حکومت میی طبقھ

ش بھ ادامنھی کنند، بدیھی است کھ آن را در ھمھتاریخی را تعیین می
ھا ورز و مولدان اندیشھاندیشی انجام رسانند، یعنی از جملھ بھ مثابھ
زمان خود را تنظیم کنند، بھ ھای حکومت کنند، تولید و توزیع اندیشھ

ھنگامی کھ . دحاکم دوران باشھای یشان، اندیشھھاطوری کھ اندیشھ
برای نمونھ در سرزمینی قدرت سلطنتی، اشراف و بورژوازی بر سر 

ستیزند، یعنی جائی کھ حاکمیت تقسیم شده است، آئین حکومت می
قانون "آورد کھ اکنون چون حاکم سر بر میی تقسیم قوا چون اندیشھ

.«. گردد بیان می"ابدی

:گفترفیق استالین می
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. طبقاتی استی معاصر مبارزهمحور زندگی اجتماعی » 
. در جریان این مبارزه، ایدئولوژی اوستای رھنمون ھر طبقھ

بورژوازی برای خود دارای یک ایدئولوژی است ــ و آن بھ اصطالح 
 و آن ھم -پرولتاریا نیز از خود دارای ایدئولوژی است.  استلیبرالیسم

.«.  استسوسیالیسمدانیم چنان کھ می

ایدئولوژی و اھمیت آن، یک کمونیست، یک ی دربارهاین است آنچھ کھ 
ی مارکسیست لنینیست کھ معتقد بھ کسب قدرت سیاسی و استقرار جامعھ

تحقیر ایدئولوژی، مبارزه با کمونیسم و ریختن آب . سوسیالیستی باشد باید بداند
کسی کھ نفھمد ایدئولوژی چیست، بھ چھ . کارگر استی بھ آسیاب دشمنان طبقھ

ورد و چرا واقعی است و مستقل از خواست فردی ما وجود دارد؛ آن خدرد می
ِکس در عمل ھر را از ب◌ر تشخیص نمی ِ ی دھد، مبارز راه آزادی طبقھِ

.وجودش برای الی جرز دیوار لیبرالیسم بورژوازی خوب است. کارگر نیست
کارگر است کھ از ی کارگر سازمان مستقل سیاسی طبقھی حزب طبقھ
طبقات ی ھمھ. کند این طبقھ حمایت میایدئولوژیک اقتصادی و منافع سیاسی و

غیر پرولتری حزب سیاسی خویش را دارا ھستند و از طریق این تشکل خویش، 
در جامعھ، حزب غیر طبقاتی، . سازندطبقاتی خود را متحقق میھای خواست

تواند اجتماعی نباشد، نبوده و نیست و نمیی حزبی کھ حافظ منافع ھیچ طبقھ
. وجود داشتھ باشد

ــ .سیاسی ــ اقتصادیھای حزب طبقھ در حقیقت فصل مشترک خواست
ایدئولوژیک و اساسی فرد فرد آن طبقھ است کھ در یک وحدت دیالکتیکی و نھ 

. یابدمکانیکی تبلور می
بورژواھا کھ برای خودشان این حق را قایلند کھ حزب طبقاتی خویش را 

گردند تا این کنند و مانع میاین حق را دریغ میکارگر ی دارا باشند از طبقھ
بورژواھا . طبقھ نیز حزب مستقل خویش را مستقل از بورژوازی بھ وجود آورد

توانند نمایندگان کارگر بھ حزب مجزائی نیاز ندارد آنھا میی گویند کھ طبقھمی
. آنھا را بر آورده کنندھای حاضر در احزاب بورژوازی را برگزینند کھ خواست

.  بھ درون احزاب ما وارد شوند"بچھ ھای عاقل و خوب"توانند مانند آنھا می
، حزبی کھ از منافع "خلقی ھمھ"ًآنھا احزاب ماھیتا طبقاتی خویش را حزب 

ما در یک ی گویند ھمھزنند و میکند، جا می حمایت می"کشور" و "ملت"
 برای "ساحل نجات"لیکن مفھوم . یم و باید بھ ساحل نجات برسیماکشتی نشستھ

کارگر برای این کھ بھ ساحل نجات برسد باید ی طبقھ. این دو طبقھ یکسان نیست
حساب خود را از حساب بورژوازی جدا کند و سوار قایق خویش شود و برای 
ًخودش پارو بزند و بورژوازی را بھ حال خود گذاشتھ کھ اگر واقعا برایش 
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کارگر باید ی طبقھ.  برسد"ساحل نجات"مقدور است با نیروی خود پارو زده بھ 
ی خود را از دست بورژوازی خویش نجات دھد و نھ این کھ اجازه دھد بھ بھانھ

خطرات موھوم، ھمبستگی با بورژوازی خودی و سازش طبقاتی را در یک 
.  بھ وی تحمیل کنند"ملت"قایق مشترک 

رای کارگر بی مبارزه در دست طبقھی کارگر یک اسلحھی پس حزب طبقھ
نجات وی از بھره کشی و در فرجام خویش نجات بشریت از بربریت 

.اری استدسرمایھ
کارگر برای نجات خویش بھ این اسلحھ نیاز دارد و بدون این ی طبقھ

، ھا، تاکتیکھا، تجارب و روشھااسلحھ، حزب و تشکیالت کھ حافظ سنت
.ستکارگر است این رھائی امکان پذیر نیی طبقھھای اھداف و برنامھ
کارگر برای این کھ از این اسلحھ بتواند استفاده کند باید این ی ولی طبقھ

توان با سالح زنگ زده نمی. اسلحھ را براق کند، صیقل دھد و پاکیزه نگھدارد
برای حمایت از منافع طبقاتی خویش باید بھ ھا کمونیست. بھ جنگ ددان رفت

زش این دانش ایدئولوژیک برای آمو. دانش ایدئولوژیک کمونیستی مسلح باشند
.کارگر نیاز استی بھ حزب طبقھ

آموزد کھ چنین سازمانی باید بر سھ اساس مارکسیسم لنینیسم بھ ما می
.استوار باشد

.بر مبانی ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی

:مبانی ایدئولوژیک بھ چھ معناست
اساس ایدئولوژیک بھ این معناست کھ حزب طبقھی کارگر باید قطبنمای 

نما، طبقھی  خویش را برای عبور از کوهھا و درهھا داشتھ باشد. بدون قطب

آورد. رود و سر انجام از اردوگاه بورژوازی سر در می کارگر بھ بیراھھ می

ی یعنی از دریچھ. طبقات اجتماعی ایدئولوژی خویش را دارندی ھمھ
 را بنا بر منافع اجتماعی نظر کرده و آنھاھای طبقاتی خویش بھ پدیدهھای ارزش

. دھندطبقاتی خویش تفسیر نموده و توضیح می
ایدئولوژی بورژوازی، لیبرالیسم بورژوازی است و بورژواھا از این نظر 

ی وجھ مشخصھ. کننداجتماعی برخورد میھای بھ مسایل موجود در عرصھ
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، برابری در حرف ولی نابرابری در ھاآنھا حمایت از برابری صوری انسان
در این ایدئولوژی فرد در مرکز توجھ قرار گرفتھ و جمع بھ مفھوم . تعمل اس

ھمھ چیز بر اساس تقدس مالکیت خصوصی بر . شوداجتماع بھ پس رانده می
قوانین حقوقی، قانون اساسی، احکام قضائی، فلسفھ، . گرددوسایل تولید بر پا می

ابری و فرھنگ و آموزش، مفاھیم و تعاریف از آزادی و دموکراسی و بر
.گیرداز ھمان اعتقاد اساسی سرچشمھ می... برادری، احکام اخالقی و

زند و آن چنان آن بورژوازی ایدئولوژی خویش را ایدئولوژی عام جا می
ی گستراند و سایھتفکر خویش را آن چنان میی دھد و شیوهرا بدیھی جلوه می

جائی برای کند تا تاریک و سنگین خویش را بھ ھمھ آن چنان تحمیل می
گردد کھ جھان ما جھان و آن وقت مدعی می. ایدئولوژی پرولتاریا باز نگذارد

.بدون ایدئولوژی است
کوبد کھ ای میھا کند و بر سر کمونیستوقت چماق اتھام را بلند میآن

 کنند و "ایدئولوژیک"خواھند ھمھ چیز را  می"ھاذلیل مرده"مردم این 
 نیستند، "بی طرف"آنھا . ست کنند در"حکومت و حزب ایدئولوژیک"
اند، برخوردشان بھ مسایل "ایدئولوژیکھای فرقھ" ھستند، آنھا "ایدئولوژیک"
سیاه و " است، آنھا ھمھ چیز را "ایدئولوژیک" نیست، "دوستانھ" و "واقعبینانھ"

این گفتار بورژواھا کھ شب و روز از زبان اندیشمندان ... بینند و می"سفید
ما را . کنند نبودند تبلیغ میماوقت از  خود فروختھ کھ ھیچ"ھایچپ"خویش و 

اندازد کھ برای مبارزه با کمونیسم و تکفیر آن و تحریک یاد آخوندھا می
خدا را قبول ندارند، بھ ھا کردند کھ کمونیستاحساسات مذھبی مردم اعالم می

پس . ت اس"نیست" ھم کھ ھمان "نیست" یعنی خدا و "کمو"این دلیل ساده کھ 
بورژوازی کھ لباس مدرنیتھ بھ تن کرده است . "خدا نیست" یعنی "کمونیست"

ھا بی خدائی بھ جنگ کمونیستی فرسودهی تواند با آن حربھدیگر امروز نمی
 "علمی" و "دموکراتیک"بورژاھا نیز مدرن شده است و ظاھر ی حربھ. بیاید

ھان غیر غیر ایدئولوژیک، جھای آنھا از حکومت. بخود گرفتھ است
بورژوائی و ھای رانند کھ منظورشان حکومتایدئولوژیک، سخن می

ھای ایدئولوژیک شامل حکومتھای بزعم آنھا حکومت. اری استدسرمایھ
گردد کھ بھ علت اران میدکمونیستی و یا آن نوع اشکالی از حکومت سرمایھ

ند ادهبوی تعفن وحشتناکشان کھ دیگر برای فریب مردم کارآئی ندارند ناچار ش
ھای نظامی آنھا ھمھ.  بخوانند"ایدئولوژیکھای حکومت"آنھا را نیز 

سوسیالیستی را کھ متکی بر مالکیت اشتراکی و بھ دور از بھره کشی انسان از 
 متھم "نظامی مذموم" و بھ نیت آنھا بھ "نظام ایدئولوژیک"انسان است بھ 

 آنھا خوب و بد اری برایدکنند ولی غیر سوسیالیستی یعنی نظام سرمایھمی
طبقاتی بھ ی اگر لیبرالیسم آن نظام در تکاملش در مقابل خطر مبارزه. دارد
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رسیده ... ھیتلریسم، خمینیسم، پھلویسم، نیکسونیسم، پینوشھ ئیسم، سوکارتوئیسم و
ً کھ دیگر بشریت طرد کرده و قابل پذیرش نیستند فورا بھ "ئیھائیسم"باشد آن 

در غیر این صورت آقای جرج بوش و . شوند منتسب می"نظام ایدئولوژیک"
ند و بر ا بوده"ایدئولوژی"ریگان و دوگل و برلوسکونی و نظایر آنھا فاقد 

فاشیستی و ھای نظیر حکومت. ندا حکومت رانده"ایدئولوژیک"غیر ھای نظام
ایدئولوژیک ھای بورژوازی وقتی از حکومت... و جمھوری اسالمی وھا نازی

ھا ھم بھ این واقعیت ندارد کھ این نظامای راند اشارهغیر کمونیستی سخن می
این . نوشتھا شود بھ حساب کمونیستند و آنھا را نمیااریدسرمایھھای نظام

. گوئیمایدئولوژیک است کھ ما از آن سخن میی ًدقیقا ھمان مبارزه
ھای گویند و اگر شما صدھا بار دروغاران بھ طور مستمر دروغ میدسرمایھ

شوند زیرا مھم برای مال کنید باز بھ دروغ و جعل تاریخ متوسل میآنھا را بر 
شما اگر صد بار دیگر نیز . آنھا تسلط طبقاتیشان است و نھ بیان حقایق تاریخی

ًمقالھ بنویسید، کتاب منتشر کنید، فیلم تھیھ نمائید کھ مثال در ایران یک کودتای 

مریکا و انگلیس در آن جاسوسی آھای آمریکائی صورت پذیرفتھ است و سازمان
نفت بر سر ھای کمپانیی ند و شاه را بھ عنوان عامل دست نشاندهانقش داشتھ

قدرت آوردند، باز سلطنت طلبان بی شرم بھ شما خواھند گفت، شاه فرد مستقل و 
اگر شما بھ . شاه کودتا نموده استی ملی بوده و این مصدق بوده است کھ علیھ

سابق آمریکا، خانم آلبرایت اشاره کنید ی ور خارجھانتقاد از خود آبکی وزیر ام
شوند کھ ایشان برای بھ دست ًفورا آن را غیر قابل استناد جلوه داده و مدعی می

ی بدیھی است کھ دیگر در این مبارزه. نداآوردن دل آخوندھا دروغ گفتھ
. ایدئولوژیک سخن بر سر کشف حقایق نیست کھ تکرار آن مشکل را حل کند

بھ این . ُسر جعل تاریخ و بھ زیر سلطھ در آوردن مردم ایران استسخن بر 
سیاسی ی ًایدئولوژیک را مستمرا ادامھ داد و آن را با مبارزهی جھت باید مبارزه

.تکمیل کرد
ایدئولوژیک دارند و این روش ى  چنین برخوردی نسبت بھ مبارزهھالنینیسم

، لنین و استالین آموختھ مبارزه را از آموزگاران بزرگ خویش مارکس، انگلس
.اند

کنند ھمواره ایدئولوژیک تکیھ میی کھ بھ این مبارزهھا ًطبیعتا کمونیست
ند، با اآنھا ھوادار شفافیت. نمایندگی مارکسیسم لنینیسم مبارزه میبرای پاکیزه

اگر جریانی بھ . خیزندآشفتھ فکری و مشوب کردن افکار بھ مبارزه بر می
 "حزب اجتماعی" اعتقاد داشتھ باشد و برای آن بھ نام "کحزب غیر ایدئولوژی"

. کھ فاقد ایدئولوژی است فعالیت کند بوئی از مارکسیسم ــ لنینیسم نبرده است
 در گرفتھ است و صورت "حزب کمونیست کارگری ایران"بحرانی کھ در 

شب بازی بھ خود گرفتھ است ناشی از بی اعتقادی بھ فرنگ و خیمھشھر
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این جریان منحرف یک جریان لیبرالی است کھ . ً ماال مارکسیسم استلنینیسم و
ًبورژوازی با مطالب آنھا اساسا مخالفتی ی طبقھ. کندسازش طبقاتی را تبلیغ می

 آنھا متحد پر و پا "سناریوی سیاه و سفید"حمایت سلطنت طلبان کھ در . ندارد
نکفورت و نظایر آنجلس و فراقرص آنھا ھستند و تظاھرات مشترکشان در لس
حزب ما گفتھ و باز تکرار . آنھا بھترین نمونھ برای شناختن ماھیت آنھاست

بحران را در این حزب باید در بی اعتقادی آنھا بھ لنینیسم ھای کند کھ ریشھمی
این بحران در . طبقاتی جستجو کردی کھ مارکسیسم دوران ماست و نفی مبارزه

جھان تشدید شده و با ی بقاتی در عرصھطی زمانی بروز کرده است کھ مبارزه
انحرافی و زاید و مبتال ھای نظریات غیر طبقاتی و مانورھای دیپلماتیک و بحث

شقھ شدن . وار ادامھ دادتوان بھ زندگی طفیلیبھ جوامع مرفھ بورژوازی نمی
جریانی کھ . شوداین حزب امر مثبتی است کھ از پیروزی لنینیسم ناشی می

ی ًولوژی است، جریانی کھ حزب را بی ایدئولوژی و عمال طبقھمنکر وجود ایدئ
خواھد، نھ تنھا کمونیست نیست، کارگر و حزبش را نیز بی ایدئولوژی می

این جریان نھ تنھا جھان را کاذبانھ . کندجاعل است و واقعیت را تحریف می
این جریان ضد کمونیستی، . کند، بھ تغییر جھان نیز معتقد نیستتفسیر می

ھوادار آب راکد است، ھوادار مرداب و تعفن . ھوادار وضع موجود است
. است"مدنی" و "سفید"ی اری بھ نام جامعھدسرمایھ

دھد و در مقاالت ًحزب ما مجددا دشمنی این عده را با لنینیسم نشان می
شکستھ را با ھیچ چسبی دیگر ی این شیشھ. بعدی در این زمینھ سخن خواھد راند

جای رھبران آنھا در کنار سلطنت طلبان، این متحدان ثابت قدم .  زدتوان بندنمی
.سناریوی سفید آنھاست

و این سناریوی سفید آنھا، سناریوی سفیدی کھ امیدش را بھ تجاوز 
امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم اسرائیل بھ میھن ما ایران بستھ بود پس از تجاوز 

این است کھ در شرایط جدید . کشانیدبھ عراق و مقاومت مردم این کشور بھ یأس 
ارتجاعی و ضد کمونیستی آنھا در منطقھ بھ کلی در ھم ریختھ ھای منطقھ تئوری

.است

* * * * * * * *



٣٧٥

 "سالح کشتار جمعی" یا "سالح استتاری"

تالشی بیھوه برای پوشش یک جنایت

]٦٩بھ نقل از توفان [

 ترین عملیات نظامیانیترین و انسیکی از سریع"این جنگ » 
 بوده است «در تاریخ

کھ در   کشتی جنگی آمریکا زمانیىاز سخنرانی جرج بوش بر عرصھ
. پایان عملیات نظامی را در عراق اعالم کرد٢٠٠٣سال 

 پیرامون جنایات آمریکا اى اسناد تکان دھندهً گروھی ایتالیا اخیراھاىرسانھ
 کنیم کھ امپریالیست ایتالیا با حدود سھ ھزار اگر توجھ. ندادر عراق منتشر ساختھ

سرباز ایتالیائی در اشغال کشور عراق شرکت دارد و ایتالیای برلوسکونی 
خودش یکی از متحدین نزدیک جرج بوش در اروپاست آنوقت اھمیت این 

. کندگزارشات و صحت آنھا بیشتر جلب نظر می
 ی جاسوسان سازماننباید فراموش کرد کھ چندی پیش در اثر آدم ربائ

 در ایتالیا و آنھم بدون اطالع دولت برلوسکونی و یا بھ جھت ھدف گلولھ "سیا"
 ایتالیائی در عراق کھ برای آزادی ىمور امنیتی عالیرتبھأقرار دادن یک م

. خبرنگار گروگان ایتالیائی بھ آنجا رفتھ بود میان آنھا سخت شکر آب شد
 امپریالیست ایتالیا و ِب این اختالفات اخیر در چارچوًتلویزیون ایتالیا مسلما

  چنین جنایتیِانتشار اسناد. آمریکا بھ پخش چنین سند واقعی مبادرت کرده است
 این سند تاریخی در. آنھم یک سال پس از وقوع آن، گویای این واقعیت است
این سند . خورده استبایگانی امپریالیست ایتالیا برای این روز مبادا خاک می

 دست ىعین حال گویای آن است کھ چگونھ سرنوشت ھزاران انسان بازیچھدر 
ند و از این ازد و بندھای امپریالیستی است کھ نقاب حقوق بشر بھ چھره زده

تواند ولی گذشت روزگار نیز نمی. کننداسناد برای شانتاژ یکدیگر استفاده می
 است آرایش  زشت امپریالیست آمریکا را کھ دشمن شماره یک بشریتىچھره

حال باید منتظر .  ما عراق بپوشاندىکند و جنایات آنھا را در کشور ھمسایھ
.  جدید بودھاىافشاءگری

 سوم ماه نوامبر ھمین امسال مطبوعات ایتالیا اسناد دیگری ىدر اوایل دھھ
Paulمرکز پال گتی ــ  معروف آمریکائیىمنتشر کردند مبنی بر این کھ موزه
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Getty Center- ،را از طریق   ایتالیا را دزدیده و آنىثار باستانی و عتیقھ آ
 خود این اموال دزدی را بھ ىکشور سوئیس بھ آمریکا وارد کرده و در موزه

شود مال دزدی وقتی بھ آمریکا برسد حالل معلوم می. نمایش گذارده است
 جدیدی است کھ در ھاى گریءاین آغاز افشا. شود و دیگر مال دزدی نیستمی

.  عراق پرده بر داردھاى امپریالیست آمریکا از موزهھاىنده از ماھیت دزدیآی
 فقط در ھا گریءما تالش داریم نشان دھیم کھ این افشا. از مطلب دور نشویم

این اقدامات نھ بھ آزادی بیان و نھ .  قابل فھم استھاکادر تضاد منافع امپریالیست
. ی سرنوشت ملل ربط داردبھ حمایت از حقوق بشر و یا بھ حق خود تعیین

. شود کھ در بازار آزاد زد و بندھای امپریالیستی انجام مییستامعاملھ
 ارتش جنایتکار آمریکا برای نابودی ،بر اساس این اسناد تکان دھنده

نیروھای مقاومت و سرکوب نبرد میھنپرستان عراقی کھ برای رھائی ملی 
محاصره کرده و بر سر مردم  صد ھزار نفری فلوجھ را ٤٠٠ شھر ،رزمندمی

. فسفر پرتاب کرده استھاىآن بمب
ھزاران نفر مردم عادی و نیروھای مقاومت در این جنایت ضد بشری جان 

ارتش اشغالگر برای از بین بردن رد جنایاتش در . نداخویش را از دست داده
 از ورود شاھدان عینی و خبرنگاران بھ این شھر ممانعت ھافلوجھ مدت

 تالش ىولی علیرغم ھمھ.  است تا تمام آثار جرم را مرتفع کندکردهمی
ش برای کتمان این جنایت ضد بشری و از بین بردن آثار جرم کھ خودش ابیھوده

شوند کھ این جنایات را  با وجدانی یافت میھاى، انسانگرددجرم محسوب می
برابر در . کنند بازگو میخودبدون واھمھ از نتایج آن برای سرنوشت شخصی 

 ھستند قلمبدستان مزدوری کھ در ، کھ باید بھ احترام شرافتشان ایستادھااین انسان
 سربازان آمریکائی ھاىنگارند و شکنجھتائید تجاوز آمریکا بھ عراق مقالھ می

 با وجدان و ىھارا توجیھ کرده و پرده برداران از این اسرار یعنی این انسان
کیھان لندنی سلطنت طلب ارگان سیاسی . دکننشرافتمند را بھ خیانت متھم می

.نداسلطنت طلبان و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا از این زمره

یستاسالح فسفر سفید چگونھ اسلحھ
.ندا آن بھ نگارش در آوردهىمطبوعات جھان مطالب زیر را درباره

م  در این است کھ جای تفنگی را کھ فقط مستقی"فسفر سفید" سالح ىفایده
 است کھ پشت پیچ و پشت "تفنگی"این سالح آن . گیردتواند شلیک کند میمی

کھ نیروھای مقاومت را   برای اینھاآمریکائی. زنددیوار را ھدف گرفتھ و می
از مواضع غیر قابل دسترسی برانند بھ استفاده از این سالح ضد بشری متوسل 

.کاری از پیش نمی برداین سالح در جائی کار برد دارد کھ توپخانھ . شدند
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سخنگوی کاخ سفید کھ در اثر فشار افکار عمومی جھان زبانش باز شده 
 ىبود در تالش برای پرده پوشی این واقعیات اشاره کرد کھ این ماده یک گلولھ

وی تکذیب کرد در بمباران فلوجھ گاز سمی . عادی است و نھ سالح شیمیائی
کھ انزجار مردم از این ھمھ  س از اینآنگاه پ. مورد استفاده قرار گرفتھ است

 ، دیگر قابل انکار نبود،ریاکاری باال گرفت و پس از اینکھ حقایق بر مال شده
تونی بلر دروغگو یعنی نخست وزیر انگلستان نیز اعتراف کرد کھ سربازان 

 برای عملیات " سالح فسفر سفید"انگلیسی نیز مانند متحدین آمریکائیشان از 
کند کھ حتی جرج تونی بلر ادعائی را مطرح می. کنندفاده می؟ است!استتاری

 کتاب ھاامپریالیست. اندازدبوش از بیان آن شرم دارد و تونی بلر را جلو می
 ھاىسالح" را بھ " کشتار جمعیھاىسالح"ند و نام الغت جدیدی اختراع کرده

ا بکشد  شاھدان رىالبتھ ھر سالحی کھ مردم و ھمھ. ندا تغییر داده"استتاری
 .  سالحی استتاری برای پوشش جنایت است

رای نیوز بیست و چھار" تلویزیونی ایتالیا بنام ـکھ فرستندھ پس از این
Rainews  گزارش داد کھ نیروھای نظامی ٢٠٠٥ ماه نوامبر ٨ در "٢٤

 مردم غیر نظامی بکار ىآمریکا نوعی سالح ناپالم و فسفر سفید در فلوجھ علیھ
The  ایندپندنتِد" ىیھ نشر،نداگرفتھ Independent" انگلیسی در فردای آن 
Robertرابرت توتل" سفیر آمریکا در انگلستان آقای ى نامھ،روز Tuttle" را 

ناپالم و فسفر از نیروھای نظامی آمریکا ": منتشر کرد کھ در آن مدعی شده بود
نباید از خوب انتظار دیگری نیز . "کنندعنوان اسلحھ استفاده نمیھ  بسفید

دروغ  گوئی از مواد درسی . شاگردان مکتب وزارت امور خارجھ آمریکا داشت
 دولتمردان حکومت ىآقای رابرت توتل ھر چھ باشد دست پرورده. آنھاست

حال بھ . جرج بوش است و در محضر ایشان آموختھ کھ چگونھ دروغ بگوید
: کارشناسان نظامی آمریکائی مراجعھ کنیمىنظریھ

Fieldفیلد آرتلری  "ش آمریکا  ارتىمجلھ Artillery" درمورد سالح 
سربازان آمریکائی استفاده از این بمب آتش .  دیگری داردى نظریھ"فسفر سفید"

shakeزا را با واژه ھای and bake""ند با ا پزنده توصیف کرده تکاندھنده و
. سوزدن می در اثر تماس با این بمب تا مغز استخواھاکھ اندام انسان علم بھ این

ند ا ایتالیائی اظھارات سربازان آمریکائی را کھ شاھد این جنایت بودهىفرستنده
 مردم غیر نظامی نیز ىکردند از این اسلحھ علیھپخش کرد کھ اعتراف می

وزارت جنگ آمریکا در عین تائید استفاده از این سالح در . استفاده شده است
.را تکذیب کرد استفاده از آن بر ضد مردم عادی ،فلوجھ

 مردم ىزا علیھ آتشھاى، بمب ناپالم و سایر سالحاستفاده از فسفر سفید
.  ممنوع اعالم شده است١٩٨٠ متحد مورخ غیر نظامی در پیمان سازمان ملل

آمریکا  کشوریست کھ این پیمان جھانی را امضاء نکرده است تا دستش در 
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کنیم کید میأ ما ت!، توجھ کنید"نظر حقوقی"باز باشد و لذا از  "انسانی"کشی آدم
 تعھدی نیز بھ اجرای آن ندارد و سخنگوی دولتش "نظر حقوقی"و صرفا از 

للملی اتواند ھر لحظھ سوگند بخورد کھ کار غیر قانونی ننموده و پیمان بینمی
. زیر پا نگذارده استھ را در این عرصھ ب

Timتیم گاردن "آقای  Garden"ىسسھؤ م کارشناس امور نظامی در 
 ھاىصرفنظر از پرسش": شاھنشاھی برای امور خارجھ در لندن اظھار داشت

نقض  استفاده از این اسلحھ در چارچوب مبارزه با شورشیان نامناسب و ،مجاز
یک اندازه مبارزان و مردم غیر نظامی ھ بکار بردن آن ب" است زیرا "غرض

لرد . "کنندجدید یری کند سربازگن کمک میا و بھ شورشیدھدرا ھدف قرار می
 ھزار نفر مردم عادی منجر ٣٠٠حملھ بھ فلوجھ بھ تاراندن "گاردن افزود کھ 

 نابود ھا ھمراه با خانھ، مناطق شھر در اثر بمباران توپخانھ ھاِشده و حداکثر
. "جای آنکھ شورشیان مورد ھدف قرار گیرندھ ند باشده

یکا برای آنکھ گیرد کھ امپریالیست آمراین در وضعیتی صورت می
 انسانی بھ جنایاتش در عراق بدھد تکیھ را بر تبلیغات و کارزار ىچھره
 ھوشمند و دقیق گذارده است کھ تنھا دشمن و نھ ھاىدار استفاده از سالحدامنھ

. دھدآمار ولی عکس این ادعا را نشان می. مردم عادی را از پای در می آورد
 بلکھ ، افراد مسلح شورشیان نیست نابودیھاھدف از کشتار توسط آمریکائی

کشتار بی ھدف و از روی ترس و فقط برای ایجاد فضای ارعاب است کھ 
جان عرب و ترک و کرد و ایرانی برای این بربرھای . گیردصورت می

.  اری ارزشی نداشتھ و ندارددسرمایھ
جرج دبلیو بوش کھ با دروغ و دغل جنگ اشغال عراق را آغاز کرده بود 

 ھوشمند مانع از آن شده است کھ مردم عادی بھ کام ھاىود کھ با سالحمدعی ب
 ھوشمند را کھ قابلیت دقت و ھدف گیری ھاىوی قدرت سالح. مرگ فرو روند

جرج . کشید بی نظیر است در توجیھ تجاوز بھ عراق بھ رخ دنیا میًآنھا ظاھرا
 کشتار اىھسالح"خواست در مقابل ادعای دروغینش مبنی بر نابودی بوش می

بی " و "انسانی" ھاى سالح دلیل شروع جنگ،ىمنزلھھ ، ب صدام حسین"جمعی
 نداشتھ و خطای در جمعی کشتار ى خویش را قرار دھد کھ بھیچوجھ جنبھ"درد

ثیرات جانبی قابل اغماض أناشی از آن نیز بھ عنوان تھدف گیری و صدمات 
.است

 از اشتباه در ھدفگیری و  فقط ناشی،"پوشیچشم" قابل ِثیرات جانبیأولی ت
 این ، از مسیر تعیین شده نیست کھ باید الپوشانی شودھایا انحراف موشک

 و مخاذن برق و انبارھای مواد غذائی و ھایست کھ جادهاگونھھ ثیرات جانبی بأت
سیسات بھداشتی و صنعتی را کھ بقاء یک ملت بھ آن وابستھ است نابود أیا ت
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 را ھاشود جنایات امپریالیست نمی"ات جانبیثیرأت"با تکیھ بر . سازدمی
.ماستمالی کرد

 استفاده کرد کھ زمین را اىامپریالیست آمریکا در عراق از بمبھای خوشھ
. شود قطعات قابل انفجار تبدیل می١٠٠٠کنند و بھ  خود فرش میھاىبا گلولھ

. ایدسازمان ملل متحد ھنوز نتوانستھ است این سالح کشتار جمعی را ممنوع نم
خیر منفجر أ از قطعات قابل انفجار کھ منفجر نشده بودند با تىادر عراق پاره
اگر از جرج بوش در این . و افراد غیر نظامی را بھ قتل رساندند.شده و کودکان 

ثیرات أ انجام داده و نھ مسئول این تغیر قانونیمورد بپرسید خواھد گفت نھ کار 
.    استجانبی

Johnجان اسلوبودا "آقای  Slobodo"ایراک " انگلیس ى کارشناس پروژه
Iraqبادی کانت  Body Count" (IBC)" کھ از بدو جنگ گزارشات مربوط 

نماید گان غیر نظامی را تنظیم میکند و آمار کشتھ شدهبھ جنگ را بررسی می
 ھوشمند و ھاىاعالم کرد کھ تعداد افراد غیر نظامی کھ در اثر استفاده از سالح

ی است کھ توسط ھواپیماھای دند بیش از تعداد افراا این جنگ کشتھ شدهدقیق در
وی افزود .  بھ قتل رسیدند١٩٩١شکاری آمریکا در جنگ نخست خلیج در سال 

ند کھ رئیس جمھور آمریکا اکھ دو سوم این افراد بعد از روزی بھ قتل رسیده
 جھان  پایان عملیات جنگی را بھ اطالع٢٠٠٣آقای جرج بوش در ماه مھ 

.  رسانید
.Drدکتر لو فیودوروف "آقای  sc. Lew Fjodorow " رئیس انجمن 

 را "فسفر سفید"الم کرد کھ سالح  در روسیھ اع"امنیت شیمیائیبرای "
فسفری کھ در  . گزینشی و ھدفمند مورد استفاده قرار دادرت وصھ ن باتونمی

در موقع .  داردرود در داخل کائوچوی مصنوعی قرارکار میھ این بمبھا ب
چسبند شوند و ھر جا بیفتند میانفجار قطعات شعلھ ور بھ ھمھ طرف پرتاب می

این . شود اطفاء کرداین حریق را نمی. سوزند فسفر میِ کاملِو تا سوختن
 تحریم شده ھاىدانشمند روسیھ افزود کھ این سالح در فھرست اسامی سالح

 یک سالح ً حفاظتی واقعاى جنبھ  قرار ندارند ولیکن از نظر"ABC. س.ب.آ"
."توانند گزینشی عمل کنندکشتار جمعی است زیرا نمی

 توسط پیمان ١٩٨٠بمب فسفری از سال "آقای لو فیودوروف افزود کھ 
 متعارف ممنوع است و آنھم در ھاىجھانی سازمان ملل متحد در مورد سالح

د غیر نظامی قربانی  این خطر را داشتھ باشد کھ افرا،کھ استفاده از آن زمانی
البتھ ایاالت متحده آمریکا این پیمان را امضاء نکرده است و قانونا . شوند

کھ نظامیان آمریکائی در فلوجھ  مرتکب کیفری نشده است حتی علیرغم این
RIAبھ نقل از .( "نداهکن عمومی را بمباران کرداام Nowosti, de.rian.ru.(
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 نظامی آمریکا اعالم کرد کھ کھ بمب ىھتلویزیون ایتالیا از قول یک وابست
 را اى متر ھر جنبنده١٥٠کند کھ بھ شعاع فسفر پس از انفجار ابری تولید می

دھد کھ با چشم خود اجساد جزغالھ شده شخص وی گواھی می. کندجزغالھ می
.زنان و کودکان را دیده است

جای ھیچ کند چون  بھ این جنایت اعتراف میًھمین دولت آمریکا کھ قسما
تکذیب باقی نمانده است در پس از حملھ بھ فلوجھ استفاده از این بمب را در 

ئی کھ تا کنون گفتھ است تکذیب کرده ھا مانند ھمھ دروغ٢٠٠٤دسامبر سال 
 "عملیات استتاری"حال مدعی است کھ از سالح فسفر سفید فقط برای . بود

ار مورد استفاده قرار گرفتھ استفاده کرده است و اگر فسفر سفید کھ با نیت استت
است ھزاران مردم عادی از زنان و کودکان و خرد و کالن را جزغالھ کرده 

. آنھا مسئول آن نخواھند بود،است
 ایران و عراق کھ توسط ىچنین جنایتکارانی در زمان جنگ ھشت سالھ

رامزفلد موافقت خویش را با کشتار کردھا و ایرانی ھا توسط گاز سمی بھ صدام 
حسین اعالم کرده بودند و در ھنگام جستجوی بھانھ برای اشغال عراق بھ 
بمباران حلبچھ با گازھای سمی خردل توسط صدام حسین تکیھ می کردند حال 
خودشان بھ ھمان وسایلی برای آدمکشی متشبث می شوند کھ بپای صدام حسین 

 جرم  دروغگو و دغلکار کھ خود تا کنون شریکىحال این عده. نوشتندمی
خواھند صدام حسین را کھ رئیس جمھور قانونی کشور عراق است ند میابوده

رسد کھ گویا جرم صدام حسین آن باشد کھ در نظر میھ چنین ب. محاکمھ کنند
استفاده . جای فسفر سفید از گاز سمی خردل استفاده کرده استبھ کشتن کردھا 

است ولی استفاده از فسفر  جنایات علیھ بشریت ھااز گاز سمی برای کشتن انسان
با این تعریف حقوقی .   است"عملیات استتاری" نامش ھاسفید برای کشتن انسان

، صدام حسین جنایتکار جنگی است و جرج بوش نھ تنھا جنایتکار جنگی نیست
ناگفتھ نماند کھ ھمین . شودحسوب میناجی بشریت و مدافع حقوق بشر نیز م

ار بھ دولت ایران کشتار مردم حلبچھ توسط  تالش دارند برای فشھاآمریکائی
 بنویسند و از ھم ھاصدام حسین را زیر جلکی و با موذیگری بھ پای ایرانی

. ندا موارد باز گذاردهاى صدام را در پارهى خویش علیھىاکنون ادعا نامھ
Janجان وان آکن "آقای  van Aken"ھاى رئیس بخش تحقیقات سالح 

 کھ ضد "Sunshineسان شاین"گ و مبتکر پروژه میکروبی در دانشگاه ھامبور
 نتس ىنامھزکند در مصاحبھ با رو میکروبی و شیمیائی مبارزه میھاىسالح

Netzeitung علیرغم ادعاھای مسئوالن آمریکائی ٢٠٠٥ نوامبر سال ١٦ در 
:اعالم کرد
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سالحی رعب انگیز و . الح جنایتکارانھ استاین سالح یک س» 
« .را با سوزاندن انجام می دھددھشتناک کھ آدمکشی 

:وی افزود کھ

 ممنوع نیست لیکن ھااستفاده از این سالح برای آمریکائی» 
 شیمیائی سازمان ملل متحد ھاىایاالت متحده آمریکا عضو پیمان سالح

سالح یک تعریف چگونگی  صرفا از نظر "فسفر سفید". است
شوند ب میموادی سالح شیمیائی محسو .شودمحسوب نمیشیمیائی 

فسفر ولی مسموم . کار بروندھ شان بثیرات سمیأعلت تھ کھ ب
. «سوزاند، میکندنمی

 قضائی مسئلھ کھ در پروتکل الحاقی مربوط بھ ىنظر از جنبھفصر
 ھاىتوان بھ این مورد اشاره کرد کھ سالحزا ثبت است می آتشھاىسالح

فقنامھ پیرامون اتو"ن ژنو بنام پیما. ندالمللی تحریم شدها بینىفسفری نیز از جنبھ
ئی را کھ ھا وجود دارد استفاده از سالح١٩٨٠ کھ از سال " انسانیھاىسالح

 .ندادهکر ممنوع " تا جراحات غیر الزم و درد غیر ضرور ایجاد کنندقادرند"
 نھ جراحت و نھ درد و نھ رنج ًجزغالھ شدن توسط فسفر سفید آمریکائی ظاھرا

نا گفتھ نماند کھ این . پس مجاز بھ حساب می آید!! دکنغیر ضروری ایجاد می
دھند شناسند و ترجیح میرسمیت نمیھ  بھاپروتکل الحاقی را آمریکائی

.مخالفین خود را با حداکثر درد و رنج بکشند
 در زمان جنگ ھا فقط کار نازیھاسوزاند و سوزاندن انسانآری می

سوزانند بلکھ نھ تنھا دل میست کھ ھا امپریالیستىجھانی دوم نبود کار ھمھ
. سوزانند تا بقاء بیابنداندام می

 حقوق بشر ،، دموکراسی خواھیشود بھ ادعاھای آزادیخواھیآیا می
 و "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"، بشردوستی این مدعیان طلبی

شود تجاوز  کشتار جمعی باور کرد؟ آیا میھاى نابودی سالح راه"مبارزان"
 ھستند  کھ در متن  مدنیىجامعھکھ در پی ایجاد   اینىعراق بھ بھانھآنھا را بھ 

باید با . شود نمیًمسلما.  طبقاتی صورت گیرد باور کرد؟ىآن باید مبارزه
 کھ ھاباید با نوکران امپریالیست.  برای نجات بشریت مبارزه کردھاامپریالیست

 ھاى را بھ گردن دولتھاکنند و فقط گناهماھیت امپریالیست آمریکا را کتمان می
 بی ى مبارزه"حزب کمونیست کارگری"گذارند نظیر آمریکا و اسرائیل می

 عراق کھ شاھد این ھمھ جنایت ىباید نشان داد کھ دولت دست نشانده. امان نمود
آنھا نوکر بیگانھ .  مردم عراق باشدىتواند نماینده نمی،کنداست و سکوت می

نیست کور کھ فقط نفرت ملی را ویی ناسیونال شوباید نشان داد کھ کردھا. ھستند
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تنھا دشمنان مردم عراق ، زنندکنند و سنگ تجزیھ را بھ سینھ میتبلیغ می
 مردم منطقھ ھستند و دستشان در خون مردم عراق و ى دشمنان ھمھ،نیستند

 حزب توده ایران ھاىباید نشان داد کھ رویزیونیست. منطقھ تا آرنج رنگین است
ھوری مکنند و پا در جای پای ج بھ عراق حمایت میھاوز امپریالیستکھ از تجا

مبارزه با . گذارند ھوادار استعمار و ھمدست امپریالیسم ھستنداسالمی می
ننگ بر آنھا و یاران . امپریالیسم جدا از مبارزه با رویزیونیسم نیست

 ھا و صھیونیستھاامپریالیست

* * * * * * * * *
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امپریالیسم و حکمتیسم
ھمدستان امپریالیسم و استعمار در عراق

]٧١توفان شماره [

:نقل قولی از دیروز
این . بھ نظر من آمریکا وارد جدال با اسالم سیاسی شده است» 

ًاین کشمکش منطقا بھ تضعیف اسالم سیاسی . یک جنگ قدرت است

.شودمنجر می
غرب با اسالم ی جدید تعریف رابطھجنگ افغانستان بر سر ت... 

نقل از گفتار منصور حکمت در انترناسیونال ھفتگی (« . سیاسی است
) ١٣٨٠ مھر ٢٠

:نقل قولی از امروز

جریاناتازخوددفاعغربی برای توجیھھای رسانھوھادولت»
بتوانندتانداكشیدهپیشاسالمی رافاندمانتالیسمیاسالمی مقولھ

اھلغربی وپروھای شاخھازسیاسی رابی اسالمغرضدھای شاخھ
بایدراغربیھای قدرتسیاستاین.كنندجداآنسازشوبستوبند

تروریسمیدامنھگسترشدرآنمخربتأثیراتباید.كردافشاء
كشیدنپیش.كردنشانخاطرمردمبھسیاسی رااسالماسالمی و

جنبشراھی برای بقاء"بدوخوب"اسالم یابنیادگرائی اسالمی و
بھ قادرغربحمایتسیاسی بدوناسالم.سیاسی استارتجاعی اسالم

بقاء نیست و از مردم آزادیخواه و سكوالریسم و سوسیالیسم بھ سرعت 
كارگری ایران كمونیستسیاسی حزبدفتر(« .شكست خواھد خورد

).٢٠٠٥اوت ٥

ی علیھری ایرانکارگکمونیستسیاسی حزبدفترپالتفرم"ًاخیرا 
این پالتفرم حرف .  منتشر شده است٢٠٠٥ اوت سال ٥ در "اسالمیتروریسم"

نوینی بھ ی ارتجاعی گذشتھ را با البسھھای تنھا حرف. جدیدی برای گفتن ندارد
ھدفش از این کار باز گذاردن راه عقب نشینی ھمراه با عقب . بازار آورده است

 خواھد بھ اعتراضت و در ضمن مینشینی سربازان آمریکائی از عراق اس
و ھمدستی با ھا گوئیدار مردم و پیروان حزبش کھ شاھد این تناقضدامنھ

استعمار و امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ و در بین ایرانیان ھستند، گرد 
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برای این کھ نشان دھد این جریان ) توفان(حزب کار ایران . تسکین بپاشد
ه و تنھا مترصد تغییر رنگ است، بھ تشریح نظریات ارتجاعی تغییر ماھیت نداد

.پردازدآنھا می
در این نقل قول دوم روشن شده است کھ تحلیل نخست رھبر گمراه آنھا در 

 خطا از کار در آمده است ولی این "اسالم سیاسی"مورد برخورد آمریکا با 
حزبی کھ مدعی شفافیت است و علنی گرائی را در رأس خدمات خویش بھ 

آورد بھ این امید کھ ادعای شمن طبقاتی قرار داده است، بھ روی خویش نمید
قدیمی آنھا بھ گورستان فراموشی سپرده شود و کسی از آنھا بازخواست بھ عمل 

در این نقل قول دوم روشن شده است کھ سخنی نھ تنھا از امپریالیست . نیآورد
تر کلیھای  نیز با واژه"آمریکا"ی آمریکا در میان نیست سھل است، بلکھ واژه

 و "غربیھای قدرت" و یا "غربیھای رسانھوھادولت"تر نظیر و بی ھویت
. جایگزین شده است"حمایت غرب"یا 

روح نقل قول دوم انتقاد از دوستی است کھ نیاز بھ راھنمائی دارد و 
.  را تضعیف کند و نھ تقویت"اسالم سیاسی"کند کھ  بھ وی توصیھ می"حککا"

کوشد بھ آن شود؟ حزب ما میاز کجا ناشی میھا نا قضات و آشفتھ فکریاین ت
.پاسخ دھد و چشم و گوش مردم را نسبت بھ این تشکیالت باز کند

بھ نام امپریالیسم کھ ای پیروان منصور حکمت اعتقادی ندارند کھ پدیده
ی اری است و صحتش از نظر علمی و تجربھدناشی از تکامل نظام سرمایھ

آن چھ را کھ بشریت متمدن ھر روز . بھ اثبات رسیده است، وجود داردتاریخی 
کند، جریانی بھ نام جھان شاھد است و حس میی و ھر لحظھ در عرصھ

آنھا برای فریب مریدانشان بھ این دروغ متوسل . شود منکر می"حککا"
ی امپریالیسم بھ علت سوء استفادهی شوند کھ پرھیز آنھا از استفاده از واژهمی

آنھا واھمھ دارند از . استای استدالل سخیف و بزدالنھ. از آن استھا پوپولیست
انقالب سوسیالیستی در کشور واحد را ی این کھ بگویند با لنینیسم مخالفند، نظریھ

قبول ندارند، اعتقادی بھ بروز رویزیونیسم در شوروی ندارند، جنگ شوروی 
عفریت فاشیسم بلکھ جنگی ی ھھیتلر نازی را نھ جنگی آزادیبخش علیی علیھ

ھای آنھا ھراس دارند کھ بگویند حرف... دانند وبرای تقسیم مجدد جھان می
 از زمین تا ١٣٥٧مصلحتی در فردای انقالبشان در ھای امروزشان با حرف

چھ موقع این تغییر نظر در جریان یک بحث روشن و آشکار . آسمان فرق دارد
 است و بھ چھ دلیل این تغییر نظر بھ وجود مارکسیستی لنینیستی بھ وجود آمده
ُدھند زیر جلکی و با ایجاد آنھا ترجیح می. آمده است، بر کسی معلوم نیست

 را بھ پیش ببرند تا کسی نتواند منطق "ایدئولوژیک"ی فضای مسموم مبارزه
ناسالمی و مشکوک بودن نظریات آنھا در این . تحوالت نظریاتشان را تعقیب کند

امپریالیسم "لنین در مورد ی نھا از امروز بھ فردا مخالف نظریھنیست کھ آ
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مشکوکی نظریات آنھا در این است کھ . ندا شده"اریدسرمایھی آخرین مرحلھ
مبارزان ضد امپریالیست و ی ضد امپریالیستی علیھی برگرداندن جھت مبارزه

 بھترین منطق آنھا این است کھ. زنند جا می"مبارزه با پوپولیسم"انقالبی را 
. روش در حمایت از امپریالیسم و صھیونیسم ایراد اتھام و ارعاب دیگران است

. آن نیستی علمی امپریالیسم در عدم استعمال واژهی ولی اھمیت عدم قبول پدیده
ئی دارد کھ در ھاگیامپریالیسم ھمان گونھ کھ لنین توصیف کرده، ویژه

شود ماھیت دو جنگ ونھ میچھ گ. سیاسی باید بھ آن توجھ کردھای ارزیابی
آغاز کردند، نفی کرد و بھ راحتی زدن ریش و سبیل ھا جھانی را کھ امپریالیست

 و یا "ارتجاعیھای دولت"این رخدادھا را بھ گردن ی قبل از صبحانھ، ھمھ
نظم نوین .  گذاشت"سیاست نظم نوین"ً و یا اخیرا بھ گردن "دول غربی"

اری انحصاری تجاوزکارانھ و دایھامپریالیستی خود معلول ماھیت سرم
. امپریالیسم است و نھ بر عکسی ُغارتگرانھ و سلطھ جویانھ و توسعھ طلبانھ

خوددفاعغربی برای توجیھھای رسانھوھادولت": توان نوشت کھچگونھ می
بتوانندتانداكشیدهپیشاسالمی رافاندمانتالیسمیاسالمی مقولھجریاناتاز

غربی )طرفدار ــ توفان(پروھای شاخھازسیاسی راسالمغربی اضدھای شاخھ
 و توضیح نداد کھ دلیل این سیاست "كنندجداآنسازشوبستوبنداھلو

 را قابل "ھاغربی"بھ چھ دلیل نباید سخنان .  در چیست؟"ھاغربی"ی ریاکارانھ
کنند و حاضرند با  رنگ عوض می"ھاغربی"اعتماد دانست؟ بھ چھ دلیل 

 تا بھ امروز این مسئلھ را "حککا" در ھمھ جا کنار آیند؟ بھ چھ دلیل "ھانطالبا"
 جدید است و یا سیاست ھمیشگی "ھاغربی"فھمیده است؟ آیا این سیاست نمی

 قادر نیست بھ این ھمھ مسایل "حککا"آنھا بوده است؟ پرسش در پس پرسش و 
ا یکدیگر روبرو آیا ما با انبوھی از اتفاقات بی رابطھ ب. اساسی پاسخ دھد

ھا با ماھیت آنھا نیست؟ غربیھا یم؟ ھیچ نظم منطقی میان سیاست غربیاشده
خوب و بد دارند؟ با شعور و بی شعور دارند؟ و یا این کھ نفی ماھیت امپریالیسم 

می شود؟ھا این تناقضات و بی ربط گوئیی است کھ سر منشاء ھمھ
د، شما وقتی امپریالیسم را شما وقتی از برخورد بھ امپریالیسم چشم پوشیدی

ًمنزه کردید و آن را مانند کارل کائوتسکی مرتد و خائن صرفا بھ   "سیاست"ِ
و ھا ًمعینی محدود کردید آن گاه باید منطقا مبارزات ملی و رھائیبخش ملت

ًمقاومت دول مستقل را در مقابل امپریالیسم نیز نفی کنید و عمال بھ ھمدست 

ن کاری است کھ این حزب در مورد مبارزات مردم ای. امپریالیسم بدل شوید
دھد و حزب ایران چھ در حال و چھ در گذشتھ، در عراق و افغانستان انجام می

ولی تضادھای . این سیاست را تا اعماقش افشاء نموده است) توفان(کار ایران 
ارتجاعی و من در آوردی منصور حکمت ھای جھان مطابق نظریات و تئوری

گردد و بھ تناقض این است کھ این حزب در عمل دچار مشکل می. کندرشد نمی
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کند در اسناد خود با چسباندن صفات نکوھیده بھ شود و سعی میگوئی دچار می
آمریکا مشکالت خویش را با خاک پاشیدن بھ چشم مردم حل کند و ماھیت 

 کھ حال آن. رد گم کن بپوشاندھای از واژهای امپریالیست آمریکا را در ھالھ
مشکل پدید آمده در این نیست کھ سیاست آمریکا یا غرب ارتجاعی و 

شود کھ ما نتوانیم توضیح دھیم بھ تجاوزکارانھ است، مشکل از آن جا پیدا می
چھ دلیل این سیاست ارتجاعی و تجاوزکارانھ است و بھ چھ دلیل امپریالیست 

کرده است و بھ چھ دلیل آمریکا از آن سر دنیا آمده و بھ عراق و افغانستان حملھ 
اینجاست . شوداسالم بھ سیاسی و غیر سیاسی بدل شده و بھ خوب و بد تقسیم می

یکی بر آن است کھ امپریالیست آمریکا بھ . شودروشن میھا کھ عیار ارزیابی
نیروی استعماری برای اشغال این کشورھا و تأمین منافع آنی و آتی ی مثابھ

د است کھ ھدف دولت آمریکا از تجاوز بھ عراق خویش آمده است و دیگری معتق
آن ی  و استقرار مدنیت و دنیای آزاد است تا بر شالوده"اسالم سیاسی"مبارزه با 

با این درک از محسنات . طبقاتی توسط آنھا بھ راحتی انجام گیردی مبارزه
ی تجاوز آمریکا بھ عراق، با این درک کھ تجاوز امپریالیسم بھ تشدید مبارزه

رسد، زند طبیعی بھ نظر میطبقاتی دامن میی ار و منظم و مرزبندی شدهآشک
ی کھ این عده توجیھات تئوریک برای حمایت از امپریالیست در عراق و ادامھ

بھ "در عراق ھا زیرا حضور دائمی امپریالیست. اقامت آنھا در عراق پیدا کنند
ول ) توفان(ران مشکل دیگر این کھ حزب کار ای.  است"طبقاتیی نفع مبارزه

تواند بھ افشاء آنھا مشغول کن نیست و ماست خور آنھا را چسبیده است و تا می
. توانند از زیر ضربات ایدئولوژیک حزب ما فرار کنندنمیھا این بیچاره. است

بحثمان شما را بھ نمایش ی ما با این ارزیابی و روشنگری در مقدمھ
خویش ی صور حکمت کھ نمایشنامھپیروان منھای و عوامفریبیھا گوئیتناقض

. کنیمند، دعوت میارا برای فریب افکار عمومی و پیروانشان بر صحنھ آورده
توانند غول چشمگیر انحصارات را در زیر لچک آنھا گرچھ کھ نمی

توانند ناچیز و بی ارزش منصور حکمت پنھان کنند، آنھا گرچھ نمیھای تئوری
انحصاری را ھای  و سر بلند کردن قیمتتابوت بزرگ مرگ دوران رقابت آزاد

توانند سخیف منصور حکمت پنھان کنند، آنھا گرچھ نمیھای در زیر تئوری
جھانی امپریالیستی را با شعار نظم نوین، ھای سرمایھی لشگرکشی گسترده

لیبرالیسم، سازمان تجارت جھانی در زیر چادر دعواھای محلی و قومی نئو
ُکردھای متعصب و کردھای م درن بر سر پوشیدن مینی ژوپ در عراق پنھان ُ

بسیار دیگری کھ آنھا کتمان ھای این حقایق و واقعیتی کنند، ولی از ھمھ
متمدن و بزک کرده ای لمنظر امپریالیست آمریکا فرشتھاکنند، از غول کریھمی
سکوالر و ھای  و استقرار رژیم"اسالم سیاسی"سازند کھ ھدفش مبارزه با می

امپریالیست بی وجدان و . ات و مترقی در سراسر جھان استمدرن و دموکر
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شود ارتجاعی حکمتیسم غسل تعمید میھای جنایتکار آمریکا بھ یکباره با تئوری
فاقد محتوای ھای حال ما با ماھیت این واژه ("مدرنیتھ"ی و بھ صورت نماینده

نھ کردن در آمده کھ ھدفش نھادی) طبقاتی در این مقالھ کاری نداریم ــ توفان
در یک کالم حکمتیسم . دموکراسی و استقرار حقوق بشر در سراسر جھان است

اری دشود کھ از تکامل سرمایھبدل میای نتایج منطقیی بھ نافی بزرگ ھمھ
تقسیم . شوداری عصر انحصارات منجر میددوران رقابت آزاد بھ سرمایھ

وازن جدید نیروی جھان بر اساس منافع انحصارات و تقسیم مجدد آن بر اساس ت
جھان کھ منجر بھ دو جنگ انکار ھای اقتصادی و سیاسی و نظامی امپریالیست

دوران حضور ی ناپذیر جھانی شده، برای آنھا اتفاقات گذرا و نھ قاعده
بھ این جھت آنھا دشمنان لنینیسم، دشمنان واقعیت و . بوده استھا امپریالیست

ه و ھر روز و ھر شب یا بھ درماندگان تحلیل مشخص از شرایط مشخص بود
دھند و یا در بستر جرج بوش و آریل شارون ھستند و سلطنت طلبان کام دل می

از آزادی بی قید و شرط در این بستر برای جرج بوش و آریل شارون صمیمانھ 
.دفاع می کنند

انکار ماھیت تجاوزکارانھ و ارتجاعی امپریالیسم در دو قرن اخیر فقط 
ست و این کاری است کھ ھاھمکاری با امپریالیستھمدستی و ی زمینھ

 "سناریوی سفید و سیاه"در زیر تئوری مسخره و من در آوردی ھا حکمتیست
بیند کھ ماشین ھر عنصر روشن بین سیاسی می. رسانندھر روز بھ انجام می

ِ حکمتیسم بھ گل نشستھ و قادر نیست حوادث دنیای کنونی را "َمشتی مندلی"
بی قید و ھای آزادی"ئی نظیر ھاتوانند با ھجوم واژهھا دیگر نمیآن. توضیح دھد

منشور حقوق "، "مخالفت با حکم اعدام"، "حمایت از آزادی جنسی"، "شرط
، "گرائیآزادی ھمجنس بازی و یا ھمجنس" بھ عنوان کالم آخر، "بشر

حق "، "سناریوھای سفید و سیاه" و پدر بزرگ مارکس، "بازگشت بھ مارکس"
، تبلیغات "پرستیدشمنی با میھن"، "ُکردھای رای ناسیونال شوونیستویژه ب

بازاری از آشفتھ فکری و ... کسموپلیتنیسم بھ جای انترناسیونالیسم پرولتری و
آن ممھ را دیگر . خوراک تبلیغاتی برای روشنفکران خرده بورژوا فراھم آورند

ی ت مبارزهپوچ حکمتیسم سرش بر سنگ واقعیھای تئوری. لولو برده است
.بینندطبقاتی خورد شده است و بی مغزی آنھا را ھمھ بھ رایگان می

روزش، ھمین بی دورنمائی و عدم شناخت ھای مشکل حکمتیسم در تحلیل
دھند فقط ِماشین پنجر آنھا بھ گل نشستھ است و ھر چھ گاز می. واقعیت است

زات اجتماعی مباری در ھمھھا بھ ھمین جھت امپریالیست. کند می"بگسوات"
آنھا صفت . آنھاى آنھا ھستند و نھ آماج مبارزهی دنیای امروز متحدین بالقوه

اری آمریکا و آلمان و فرانسھ و انگلیس دسرمایھی علمی امپریالیست را در باره



٣٨٨

اری داز عمومیت این قانون عام سرمایھ. گیرندو ایتالیا و نظایر آنھا بھ کار نمی
امپریالیستی را اتفاقی ھای آنھا سیاست. گریزانندکھ شرط ھر تحلیل علمی است 

ًبا بی توجھی بھ ماھیتشان طبیعتا بھ ھا دانند و بدتر از ھمھ، امپریالیستمی

آلمان و فرانسھ کھ راھی بغداد نشدند ھای امپریالیست. شوندخوب و بد بدل می
ی آمریکا و ایتالیا و انگلیس کھ براھای بد ولی امپریالیستھای امپریالیست
زیرا این . خوب ھستندھای ند، امپریالیستا بھ بغداد رفتھ"تروریسم"مبارزه با 
ی حکمتیسم، نخست شالودهھای خواھند بر اساس تئوریمیھا امپریالیست

 را خلع "ھاتروریست" را در عراق بنا کنند برای این کار باید "مدنی"ی جامعھ
قد ھویت تاریخی و ِدر فرھنگ این جمعیت عجیب و غریب و فا. سالح نمایند

بخش مردمی کھ سرزمینشان ھم در مورد مبارزات رھائیای شناسنامھ کلمھبی
برای تعیین سرنوشت خویش ھا بینید، آنھا منکر حق ملتاشغال شده است نمی

آنھا . کنندرا در مقابل قوای اشغالگر نفی میھا ھستند و مقاومت طبیعی ملت
عراق . دوران امپریالیسم قبول ندارند را در "استقالل ملی"بھ نام ای مقولھ

، آن طور کھ این "عرب سوسمارخور" با مردمان "و متعصبای قبیلھ"
ھا مقاومت خلق. آزادی و استقالل نیستندی کنند، شایستھحضرات ترسیم می

امپریالیسم برای آنھا جوششی ارتجاعی و عقبگردی در مقابلھ با ی علیھ
آنھا ھای عفن اکونومیسم از سراسر تحلیلبوی ت. اری استدسرمایھی "مدرنیتھ"

آموزد کھ طبیعی است کھ دیالکتیک مارکسیستی بھ ما می. زندبیرون می
رھائیبخش، قطب مقابل امپریالیسم ھستند و بی اعتقادان بھ موجودیت ھای جنبش

در . توانند از قطب دیگری سخن رانندًامپریالیسم طبیعتا نمیی جنایتکارانھ
ُاین جمعیت نباید بر سطح کلمات باقی ماند باید بھ کنھ کلمات ارزیابی نظریات 

آنھا فرو رفت و دید کھ چگونھ برای امپریالیسم آمریکا حساب جداگانھ باز کرده 
. کنندآمریکا با دشمنان امپریالیسم مبارزه میی و در حقیقت در قطب و جبھھ

داند ا شناختھ باشد میکسی کھ ماھیت امپریالیسم ر. آنھا مددکار امپریالیسم ھستند
ی نخست مشروط بھ شکست مفتضحانھی کھ آزادی مردم عراق در درجھ

داند کھ کسی کھ ماھیت امپریالیست را شناختھ باشد می. امپریالیست آمریکا است
دست نشانده و مرتجع در جھان و مجازات دشمنان حقوق ھای سرنگونی رژیم

تا روز مرگ، راحت زندگی ھا یستُبشر نظیر پینوشھ کھ در کنف حمایت امپریال
ترین امپریالیست نخست قدرتمندی خواھد کرد شکست امپریالیسم و در درجھ

فھمد کھ یکی از کسی کھ ماھیت امپریالیسم را نشناختھ باشد نمی. جھان است
تضادھای کنونی دنیای ما را تضاد مردم جھان با این دشمن بشریت تشکیل 

روزمره و آشکار ی  جھان شاھد این مبارزهدھد و ما ھر روز در سراسرمی
سیاسی جھان ما را ترسیم ی این تضاد چھره. آنھا ھستیمی مردم جھان علیھ

فرار از مبارزه با امپریالیسم . طبقاتی جھانی استی کند و شکلی از مبارزهمی
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مخدوش کردن ماھیت امپریالیستی . ھمدستی با آن استی ش ایجاد زمینھانتیجھ
ئی است کھ ھاخلقی ھمھی برای اتخاذ موضعی ارتجاعی علیھدولت آمریکا 

ند و با حداقل ابزاری کھ در اتجاوز و بربریت استعمارگران بپا خاستھی علیھ
. کنندمقاومت برحق خدمت میی اختیار دارند بھ امر مقدس و شرافتمندانھ

منصور حکمت ھنوز ھم بعد از برمال شدن این ھمھ ھای پیروان تئوری
مپریالیست آمریکا در جھان بھ علل ماھوی این پدیده نپرداختھ، ماھیت جنایات ا

ی کنند کھ چرا این پدیدهدھند و روشن نمیوی را بھ مردم جھان نشان نمی
جنبش سیاسی . متجاوز، اشغالگر، استعمارگر، ضد تمدن بشری، ارتجاعی است

بارزه کنونی را می ایران فراموش نکرده است کھ این جریان خصلت مبارزه
آنھا از تجاوز . زدجا میھا میان مدنیت آمریکا و بربریت اسالمیست

آنھا در اینترنت بھ . کنندکردند و میبھ افغانستان دفاع میھا امپریالیست
نیروھای مقاومت عراق کھ برای آزادی میھنشان از ی خارجی علیھھای زبان

ی مداد بھ آنھا را بھ بھانھکردند تا جلوی اند تبلیغ میاقید استعمارگران بپا خاستھ
آنھا با .  بگیرند"اسالم سیاسی"ی مسخرهی تروریسم و واژهی مبارزه علیھ

شرافتمندی کھ با خریدن خطر جانی برای خود بھ جمع آوری کمک ھای انسان
شدند و فریادھای عسس بیا مالی برای جنبش مقاومت عراق مشغولند درگیر می

آنھا در عراق در کنار نیروھای آمریکائی و . را بگیرشان بر آسمان بودھا این
، تلویزیون خودشان را در حمایت ھاعراق و ایاد عالویی انگلیسی و حزب توده

کردند جنبش مقاومت خرابکاری میی راه انداختھ بودند و علیھھا از آمریکائی
کردند و اوباش ھوادار خویش دادند و جنبش بیکاران درست میو اعالمیھ می

داختھ بودند کھ برای آزادی مینی ژوپ با آموزش کاراتھ و حملھ بھ را راه ان
 فعالیت کنند و بھ آن اعمال زشت افتخار "اسالم سیاسی"ی مخالفین خویش علیھ

بھ افغانستان و عراق سمینار و ھا آنھا در زمان تجاوز امپریالیست. کردندمی
 راه انداختند و خویش را بھھای السالمافراوان برگزار کردند و شیخھای نشست

 چرا فتوا دادند کھ چرا باید از مدنیت آمریکا در عراق و افغانستان حمایت کرد،
باید سناریوی سفید را بر سر دست گرفت و حلوا،حلوا کرد، چرا باید نخست 

طبقاتی را ی  را نجات داد تا بشود سر فرصت و با خیال راحت مبارزه"مدنیت"
آنھا بھ شما این  پیشنھاد مسخره و . ؟!پیش بردبھ ھا در چتر حمایت امپریالیست

کردند کھ از مبارزه برای کسب قدرت سیاسی در عراق کھ در پوچ را می
و نوکران محلیشان بود دست بر دارید زیرا بزعم آنھا در ھا اشغال امپریالیست

عراق دولتی بر سر کار نیست تا بشود قدرت سیاسی را از دستش خارج کرد و 
آنھا بھ ھمین راحتی با یک گردش . ف قدرت سیاسی جنگیدیا برای تصر

نیروھای ی رھائیبخش مردم را علیھی ارتجاعی قلم، کار انقالب عراق و مبارزه
و نوکران محلیشان ھا و صھیونیستھا برای آنھا امپریالیست. اشغالگر حل کردند



٣٩٠

نامرئی و ھای قدرت. قدرت سیاسی حی و حاضر در صحنھ سیاست نبودند
با این تئوری استعماری، آنھا مردم را برای سازش با قوای .  بودندمرموز

ی خواستند جلوی مقاومت مردم را علیھآنھا می. کردنداشغالگر آماده می
. شبھ مارکسیستی بگیرندھای با این تئوریھا و صھیونیستھا امپریالیست

لھ کرد و عراق آنھا را بھ زیر خود کشید و ھای خلقی ُبولدزر مقاومت قھرمانانھ
ی آموختند انجام مبارزهآنھا بھ ھمھ می. حال آنھا را بھ دست انداز انداختھ است

ئیست بھ این مفھوم کھ تا زمان استقرار ھاطبقاتی دارای پیش شرط
ی ش در عراق مبارزهاطبقاتی کھ شکل روشنی  باید از مبارزه"مدنییجامعھ"

توسط رژیم دست ھا تتنھا پس از این کھ امپریالیس. ملی است چشم پوشید
ھا  را در عراق مستقر ساختند، کمونیست"مدنیی جامعھ"خویش ی نشانده

قبل از استقرار این . ند بھ مبارزه با ھیئت حاکمھ دست بزننداموظف
برای استقرار ھا باید با ھیئت حاکمھ و امپریالیستھا  کمونیست"مدنییجامعھ"
طبقاتی شما کھ ی  مبارزهاین بود شکل مشخص.  ھمکاری کنند"مدنیی جامعھ"

این . این تئوری، تئوری ھمکاری با استعمار بوده و ھست. کردیدآن را تبلیغ می
دھید؟ شاید شما مانیفست حزب تحریفات مارکسیسم را چگونھ پاسخ می

حزب کمونیست را شاید شما از کارل ی ید و نھ بیانیھاصھیونیست را خوانده
. یداهمارکس فقط یھودی بودنش را درک کرد

در عراق است و خواھان ھا این کھ این تشکل ھوادار حضور امپریالیست
خروج بی قید و شرط و فوری آنھا از عراق نیست و این کھ طالب آن نیست کھ 

بھ مردم عراق خسارت بدھند و خاک آنھا را ترک کنند، این کھ ھا امپریالیست
ی ت از مبارزهکند و حاضر نیساین تشکل با بی شرمی دو پھلو صحبت می

مردم عراق در مقابل خصم اشغالگر حمایت بی قید و شرط بکند و ی قھرمانانھ
یش تاکنون در مورد تبلیغ ھاریاکاریی مبارزه با امپریالیسم را علیرغم ھمھ

 با صدھا قید و شرط گره زده است، نشان "بی قید و شرطھای آزادی"شعار
در شرایط کنونی در عراق نافی ھر کس . دھد کھ آنھا در کنار اشغالگرانندمی

و استعمارگران اشغالگر باشد ھمدست ھا شعار خروج بی قید و شرط امپریالیست
. راه دیگری وجود ندارد. آنھاست
آخر . زیاد تعلیف کندھای تواند ھوادارانش را برای مدت نیز نمی"حککا"

ده، روزی باید امپریالیست آمریکا خاک عراق را حتی برای حفظ ظاھر ھم ش
معلوم خواھد ھا ھمدستان امپریالیستی آن وقت تکلیف وضعیت ھمھ. ترک کند

این جاسوسان استعمار را بھ سزای اعمال ی مردم قھرمان عراق ھمھ. شد
 کھ ھمدست "حککا"رھبری . آن روز دور نیست. زشتشان خواھند رسانید

. استعمار است وضع بھتری نخواھد داشت
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* * * * * * * * *

شاستیزی سیاست روز صھیونیسم و نوکران بومیمسلمان 

]٧٢بھ نقل از توفان شماره [

 و برخورد بھ مذھبھاکمونیست

توانند در مورد ھرگز نمی  نسبت بھ مذھب بی تفاوت نیستند وھاکمونیست
طلبند کھ مذھب از دولت جدا شود و آنھا می.  مذھبی سکوت کنندىھانگرش

آزادی .  مذاھب در پیش گیردىنسبت بھ ھمھطرفانھ و یکسانی دولت نقش بی
شود کھ آزادی تبلیغات مین میأھمان اندازه تھ تبلیغات مذھبی ب

 ى دولت و وظیفھى میان وظیفھھاولی کمونیست). توفان ــ المذھبی(ئیستیآتھ
.گذارندحزب ماتریالیست کمونیست فرق می

و برای دانند  مذھب را ناشی از جھل و خرافات بشر میھاکمونیست
 ىگیرند کھ باید در ارتباط با امر مبارزهنابودی آن زمانی طوالنی در نظر می

بزرگان کمونیسم در . طور مشخص طبقاتی بھ پیش برده شودھ اجتماعی و ب
کنند کھ بھ بھترین وجھی تفاوت مورد مبارزه با مذھب بھ نکات زیر تکیھ می

ان پرووکاتورھا را نشان  و خرابکاران و آجھا و آنارشیستھامیان کمونیست
تا طبقات و جھل وجود دارد، تا استثمار انسان از انسان از بین نرود . دھدمی

زوال مذھب تنھا بھ موازات پیروزی بر . تواند مذھب نابود شودھرگز نمی
.  میسر استھا عرصھىجھالت عمومی، پیشرفت علوم و تکامل آنھا در کلیھ

 یک گام بھ ،تر بھ مقدسات افرادتوھین غلیظکنند با مشتی ابلھ سیاسی فکر می
ش در آن اکنند جان سختی مذھب ریشھآنھا فکر می. ندا نزدیکتر شده"پیروزی"

ند کھ با انتشار اعالمیھ و ااست کھ این ابلھان سیاسی تا کنون حضور نداشتھ
این خرده .  بزنند"تیر خالص"تکثیر کاریکاتورھای موھن، بھ مذھب 

دست آمده استفاده کنند و تا تنور ھ  بھاىند از فرصتاکر کردهبورژواھای ابلھ ف
ِکلک"داغ است نان را بپذند و  َ بھ حال این مفلوکان سیاسی کھ .  مذھب را بکنند"َ

 خواستند سرشان را ھاوقتی فاشیست. ند نباید افسوس خورداھمدست نژادپرستان
غات ضد مذھبی از ھدف از تبلی. بھ جرم تبار مسلمانی ببرند شاید بھ ھوش آیند

 و یاری بھ آنھاست تا خویش را از زیر ھا آگاھی دادن بھ تودهھانظر کمونیست
آنھا این مبارزه را بھ مبارزه برای آزادی . بار سنگین جھل مذھبی رھا کنند

 کمونیستی در برخورد بھ ىاین است کھ کار روشنگرانھ. زنندسیاسی گره می
اتورھا و عناصر نژاد پرست و منین با روش پرووکؤمذھب و مقدسات م

 ھادانیم کھ مواضع کمونیستما الزم می. مشکوک از زمین تا آسمان فرق دارد
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را در برخورد بھ مذھب و نقش دشمنان کمونیسم و آجان پرووکاتورھا و 
.  جاسوسان کثیف اسرائیل و امپریالیسم را روشن کنیم

:نویسدانگلس آموزگار بزرگ پرولتاریا می

.  ما جور در بیایدھاىتواند با بالنکیستی این امر نمیول.. » 
باشند، خدا ترین افراطیون میبرای آنکھ ثابت شود آنھا جزو افراطی

 « توسط دستوری از میان برداشتھ شد١٧٩٣در 

ند ا را کھ در کمون بھ تصویب رساندهھاو انگلس این خواست بالنکیست 
: کندطرح می

یشھ بشریت را از شر این شبح بدبختی باشد تا کمون برای ھم» 
! خدائی کھ موجود نیست علت(و از شر این علت ) خدا( گذشتھ

 ھاکمون جائی برای کشیش.  رھائی بخشد،بدبختی کنونیش) شودمی
نیست، ھر تجمعات مذھبی، ھر تشکیالت مذھبی باید ممنوع اعالم 

«. گردد

:نویسدو سپس در انتقاد بھ این خواست می

 بھ المذھب ھا فتوای مفتیىوسیلھھ ین خواست کھ مردم را ب و ا»
ً کمون امضاء شده است کھ حقیقتاءتبدیل نمایند، توسط دو نفر از اعضا

طور ھ  روی کاغذ بًند بفھمند کھ اوالا کافی فرصت داشتھىبھ اندازه
توان احکامی صادر کرد، بدون آنکھ احتیاجی بھ عملی فراوان می

یست برای تقویت ا بھترین وسیلھ، اینکھ پیگردًدوماشدن داشتھ باشد، و 
تنھا خدمتی کھ امروز : تا اینجا روشن است کھ!. اعتقادات مخالف

توان بھ خدا نمود، این است کھ خدانشناسی را بھ عنوان یک ھنوز می
 عقیدتی اجباری اعالم کرد و قوانین مبارزه با فرھنگ ىمسئلھ

 مذھب کاتولیک ى آلمان علیھبیسمارک صدراعظم(کلیسائی بیسمارک 
در اثر قوانین .  را بوجود آورد"ھانبرد فرھنگ"اعالن جنگ کرد و 

 بود چندین برابر ھا کاتولیکىبیسمارک حزب مرکز کھ نماینده
 ــ  بیسمارک را باشکست روبرو ساختىافزایش یافت و برنامھ

 «  قدغن نمودن مذھب بطور کلی پشت سر گذاشتىرا بوسیلھ) توفان
 ٥٣٢-٥٣١ صفحات ١٨گلس در کلیات آثار مارکس و انگلس جلد ان(

).تحت عنوان ادبیات مھاجر
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:حال بھ گفتار لنین توجھ کنیم
البتھ ما بھیچوجھ اجازه نداریم بھ آن بپردازیم کھ مسئلھ را » 

، خارج از چارچوب "اقتضای خردھ ب"لیستی و آبطور انتزاعی و ایده
 ھاى دموکراتً ھمانکاری کھ معموال طبقاتی قرار دھیم یعنیىمبارزه

کار بی معنائی خواھد بود اگر معتقد . دھندافراطی بورژوا انجام می
کھ بر اساس ستم و خشونت بی حد و حصر بر اى باشیم در جامعھ

ًتوان تعصبات مذھبی را صرفا کارگری، بنا شده است، میھاىتوده

ژوائی خواھد بود این کوتھ بینی بور. ،از طریق تبلیغات از میان برد
اگر فراموش کنیم کھ فشاری کھ از طرف مذھب بر بشریت وارد 

. باشدآید فقط محصول و بازتاب فشار اقتصادی درون جامعھ میمی
 سیاه ھاى خاص خود بر ضد قدرتى مبارزهىوسیلھھ اگر پرولتاریا ب

 ھیچ نوع ىوسیلھھ اری، روشن نشود، با ھیچگونھ جزوه و بدسرمایھ
لنین در کتاب سوسیالیسم و  ( «توان او را روشن کردنمیتبلیغاتی 

).مذھب

:و یا

 مارکس ستون فقرات ىاین سخن حکیمانھ. ستھامذھب افیون توده» 
. دھد دین تشکیل میىلھئکل جھان بینی مارکسیسم را در مورد مس

مارکسیسم تمام ادیان و کلیساھا و تمام تشکیالت مذھبی را ھمواره بھ 
خواھند از استثمار دفاع  کھ میــ ارتجاع بورژوازی ھاىنعنوان ارگا
. تلقی می کندــ کارگر را تحمیق و منحرف نمایند ىکرده و طبقھ

 بودن "چپ تر"خواستند ولی در عین حال، انگلس افرادی را کھ می
ین ترتیب نشان د بودن خودشان از سوسیال دموکراسی را ب"ترانقالبی"یا 

 بھ مفھوم اعالن ــرا ) توفان ــ المذھبی(یم بھ آتھ ئیسمبدھند کھ اذعان مستق
 محکوم کرده ً حزب کارگر بگنجانند، مکرراى در برنامھــجنگ بھ مذھب 

ی ھا مانیفست معروف بالنکیستى وقتی او دربارهــ ١٨٧٤در سال . است
 صحبت ــکردند عنوان مھاجر در لندن زندگی میھ فراری کمون کھ ب

گ پر سر و صدای آنھا بھ مذھب را، احمقانھ دانستھ و کند، اعالن جنمی
دارد کھ یک چنین اعالن جنگی بھترین وسیلھ برای بذل توجھ بھ اعالم می

 را متھم ھاانگلس بالنکیست. شودمذھب بوده و مانع فنای واقعی مذھب می
 ىکند کھ آنھا قادر بھ درک این مطلب نیستند کھ فقط مبارزهبھ آن می

ترین اقشار پرولتاریا را بطور ھمھ  کھ وسیعــ کارگرھاىطبقاتی توده
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 قادر خواھد  ــکشاند اجتماعی میى بھ پراتیک انقالبی و آگاھانھاىجانبھ
 از یوغ مذھب نجات بدھد، حال آنکھ ً تحت ستم را واقعاھاىبود کھ توده

 سیاسی حزب کارگر اعالم داشتن ى مذھب را وظیفھىاعالن جنگ علیھ
لنین در باره مناسبات حزب کارگر با .( «ارشیستی استیک عبارت آن

).مذھب

 ى طبقاتی بھ پدیدهى روشن مبارزهھاىحال خوب است در پرتو این مشعل
 نژاد پرستانھ و فاشیستی دانمارکی ىآشکار کاریکاتور پیامبر اسالم در نشریھ

ویژه ھ  پناھندگان، خارجیان و بى ھمھىکھ علیھاى نشریھ. مراجعھ کنیم
لمانان اعالن جنگ داده است و این توھین و تحقیرھا را بزدالنھ در زیر مس

کنیم با معیارھای ما تالش می. پوشاندروپوش آزادی عقیده و مطبوعات می
را از نظر  ماتریالیست دیالکتیکی این مسئلھ را مورد بررسی قرار دھیم و آن

دیدی ھمھ جانبھ و تکامل تاریخی و شرایط پیدایش آن بررسی کنیم تا بتوانیم 
.   موشکافانھ نسبت بھ این وضعیت داشتھ باشیم

 فاشیستی دانمارکیىیک نشریھ

 کھ از یک "Jyllands-Postens  ــییلندز پستن" دانمارکی ىنشریھ
 ى دانمارکی بھ مشھورترین روزنامھى ضد خارجی و نژاد پرستانھىروزنامھ

م بھ چاپ رسانید کھ موجی از جھان بدل شده است کاریکاتوری از پیامبر اسال
کاریکاتوریست این نشریھ نھ . نفرت و اعتراض در سراسر جھان برانگیخت

ت أخود جرھ ولی ب. تصویر محمد را می شناسد و نھ با تاریخ اسالم آشناست
 مسلمان ھاى ملتى کینھھادھد، وی واقف است کھ صھیونیستاظھار نظر می

ک در عراق و افغانستان بھ کشتار مردم دل دارند و امپریالیست دانمارھ را ب
دفاع مسلمان مشغول است و چاقوھای خویش را برای حملھ بھ ایران تیز بی
داند کھ محمد سبیل چخماقی داشتھ و یا غیر چخماقی وی ھرگز نمی. کندمی

 یک ىکند با الھام از ترک تباران مسلمان مقیم کپنھاک چھرهولی سعی می
برای این نشریھ جسد محمد چند صد سال پیش . م کندمسلمان سمبلیک را ترسی

 صدھا مسلمان کنونی مقیم دانمارک ارزشدار و ىارزش ندارد پیکرھای زنده
داند کھ  می،شناسدوی کھ محمد را نھ دیده و نھ درست می. ھدف تبلیغات است

ش از یک بمب مدرن امروزی ساختھ شده است و برای اینکھ کسی اعمامھ
چار این تصور خطا نشود کھ کاریکاتوریست منظورش ترسیم خدائی نکرده د

یک آخوند تروریست امروزی است نام پیامبر اسالم را نیز بھ زیر آن نوشتھ 
پرسشی کھ ھر انسان با شعور باید از خویش بکند این است کھ پیام این . است
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ان خواھد بھ خوانندگ را میاىکاریکاتور چیست و این آجان پرووکاتور چھ ایده
خودش تلقین کند؟ پیام این کاریکاتور برای عقل سالم و مردم دانمارک روشن 

 مسلمانان پراکنده بھ حساب ىترور اسالمی نباید محصول عملیات جداگانھ. است
 ىمحمد سر دستھ. ایدئولوژی ترور در ماھیت مذھب اسالم است. آید

 ، نوعی محمدھامیلیون.  مسلمانان تروریست ھستندىھمھ. ستھاتروریست
اشغال ممالک مسلمان و قتل عام آنھا حمایت از .  بالقوه ھستندھاىتروریست

فرقی مابین عراقی و .  غرب و مبارزه با تروریسم استھاىتمدن و ارزش
 مسلمان است و ،مسلمان.  و فلسطینی و لبنانی نیستاىافغانی و ایرانی و سوریھ

 را با الھام از ساموئل ھا"جنگ تمدن" دانمارکی ىنشریھ.  آنھا تروریستندىھمھ
.  آغاز کرده استھاھانتیگتون یھودی آمریکائی در خدمت سیاست امپریالیست

این .  ھویداست،دشمن تراشی برای تجاوز و غارتگری در مضمون این سیاست
.  ضد مذھبی استىکلی فاقد است نقش روشنگرانھھ کاریکاتور آنچھ را کھ ب

 مبارزه "اسالم سیاسی" و یا ھاا مسلمانبرعکس با الھام از اسرائیل تنھا ب
.   کندمی

نیازی بھ اثبات نیست کھ آنچھ را کھ این نشریھ بھ آن نظر دارد وضعیت 
وی .  و اندی سال پیش نیست بلکھ اوضاع حاد شرایط کنونی جھان است١٤٠٠

مھم این نیست کھ کسی در میان مسلمانان . گوید ھر مسلمانی تروریست استمی
یا کمونیست باشد نفس تولد وی از یک مادر و پدر مسلمان برای المذھب و 

.  میلیارد جمعیت کره زمین است٦/١این شامل . کندمحکومیت وی کفایت می
 اسرائیل بدل شده است و ى بھ سخنگوی وزارت خارجھ"ییلندز پستن" ىنشریھ

. سیاھی داردىاین نشریھ در این زمینھ سابقھ. این تازگی ندارد
 پس از درخواست تحریک ٢٠٠٥شده در سپتامبر کاتور حساباین کاری

 کاریکاتور محمد ى دانمارک در مسابقھھاىآمیز این نشریھ کھ کاریکاتوریست
کرد کھ محمد را بھ این نشریھ تالش حسابشده می. شرکت کنند، منتشر شد

در اعتراض بھ این اقدام . ّمسخره بگیرد و جوی سرشار از تحریک بوجود آورد
 تن سفرای ممالک اسالمی تقاضای مالقات با ١١ اکتبر ١٩یک آمیز در تحر

نخست وزیر دانمارک می کنند تا قبل از آنکھ کار بھ جاھای باریک بکشد در 
 بکوشند، ولی آقای فوک راسموسن "ییلندز پستن"رفع خطای نشریھ فاشیستی 

 "نراسیسموس"نخست وزیر دست راستی دانمارک کھ در حقیقت باید وی را 
 ٩در . کندنامید، این تقاضای منطقی را با خود پرستی و پرمدعائی رد می

 عرب، دولت  دانمارک را مورد انتقاد قرار ىدسامبر وزیر امور خارجھ جامعھ
 عربستان سعودی سفیر خویش را در اعتراض ٢٠٠٦ ژانویھ ٢٦در . دھدمی

لیبی سفارتخانھ خود  ژانویھ دولت ٢٩در . خواندبھ این امر از دانمارک فرا می
از این تاریخ است کھ وضعیت از دست . کنددر دانمارک را تعطیل می
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دست ھ دیپلماسی در سطح باال خارج شده و مردم خیابان خود ابتکار عمل را ب
 دانمارکی در ممالک ھاىشود، سرمایھگیرند، کاالھای دانمارکی تحریم میمی

 دانمارک ھاىپرچم. شوند بیکار میرود، کارگران دانمارکیاسالمی بر باد می
 کھ بھ صلیب مسیحیت مزین است در آتش خشم و اعتراض مردم جھان "الئیک"

ھ رسد کھ کلھ شقی نژاد پرستان دانمارکی ابعادی بکار بھ جائی می. سوزدمی
بنیادگرایان مذھبی نھ تنھا . توانستند ببینندگیرد کھ خوابش را ھم نمیخود می

 انگلس بار دیگر ىشوند، نھ تنھا گفتار داھیانھ پیروز میدر جھان تقویت و
Carstenکند، حتی بھ اعتراف کارستون جاست صحت خویش را اثبات می

Justeیک نسل کامل در " "ییلندز پستن" ى نشریھى رئیس ھیات تحریریھ
با شرمساری باید . تواند نقشی را با نام محمد ترسیم کند دیگر نمی،دانمارک
.  " آنھا برنده شدندبگویم کھ

Perپر استیگ مولر"آقای  Stig Moeller"ى وزیر امور خارجھ 
 خویش را نسبت بھ خشم مردم کھ احساساتشان جریحھ دار شده "تفاھم"دانمارک 

تواند از موضوعی معذرت است نشان داد ولی مدعی شد کھ دولت دانمارک نمی
وقت این بھ معنی آن است آن.  مستقل درج کرده استىبخواھد کھ یک روزنامھ

روشن است کھ این ریاکاری بھ آزادی .  در خطر استًکھ آزادی مطبوعات واقعا
دولت دانمارک . مطبوعات ربطی ندارد بلکھ نقض روشن قوانین دانمارک است

 ھتاک را تحت پیگرد قانونی قرار دھد طلبکار ھم شده ىبھ جای آنکھ روزنامھ
خواھند در ام جدیدی کھ گویا مسلمانان میاست و اتھامات گذشتھ را با اتھ

کند و آتش مسلمان ستیزی را  دانمارک خفقان برقرار کنند تکمیل میىجامعھ
شوند کھ گذارند و مدعی میدست راستی ھا یک گام پیشتر می. زنددامن می

رساند کھ نباید تسلیم اعتراضات شد زیرا این تسلیم کار را بھ آنجائی می
 ما تعیین خواھند کرد کھ پس فردا چھ نوع مقاالتی در مورد  برایھارادیکال

 برای رد گم "دموکرات"این مزدوران .  فلسطین بنویسیمىخاور میانھ و مسئلھ
شود  توھین و افترا را کھ در دانمارک جرم محسوب میى اصل مسئلھ،کردن

 سیاسی در مورد ھاىاز چارچوب خود خارج کرده بھ تفاسیر و نوع ارزیابی
 ربطی بھ ًدھند کھ اساساربط می.. سطین، عراق، ایران، سوریھ، لبنان وفل

مگر قبل از چاپ کاریکاتور محمد . تحقیر و توھین و اتھام بھ مذاھب ندارد
روزنامھ نگاران دانمارکی نظریات خویش را بی پروا در مورد مسایل سیاسی 

محمد از بیان آن کردند کھ از فردای افترا بھ روز با تفاسیر خویش بیان نمی
واھمھ دارند؟ مگر در این چند سال کسی بھ آنھا گفت کھ باالی چشم شما 

شود این است شد و حاال نیز گرفتھ میایرادی کھ آن موقع گرفتھ می. ابروست
 مقاومت ىکھ چرا ارتش دانمارک در عراق بھ جنایت مشغول است و نظر جبھھ

 بھ استناد ھمان حق ھایکائیمیھن پرستان عراق را در افشاء جنایات آمر
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چرا حق مخالفین را سانسور . کندمعروف آزادی بیان و مطبوعات چاپ نمی
کند، چرا ستون آزادی برای نقل نظریات دیگران ندارد و فقط بھ جعل اخبار می

ولی بورژوازی دانمارک و اروپا برای فریب افکار عمومی بھ . مشغول است
حق آزادی بیان و حق آزادی مطبوعات برای .  نیاز داردئیھاچنین شعبده بازی

گویند کھ حامی آزادی و حقوق پس دروغ می. آنھا خیابان یکطرفھ است
 خود در ھاجای افشاء این دروغھ کھ ب ولی ھستند کسانی. دموکراتیک ھستند

ند کھ دشمنان مردم برای نظر شستشوی مغزی برایشان حفر اچاھی افتاده
. نداکرده

 بھ استناد سخنرانی آقای نوید کرمانی در "دموکراتیک" در این دانمارک
 منع ً تلویزیون اتریش، ازدواج مختلط را قانوناىاوایل فوریھ امسال در برنامھ

اگر یک . یک دانمارکی مسیحی حق ندارد زن یک ایرانی مسلمان شود. نداکرده
واھد با  بخــ و در اینجا منظور بیشتر مسلمانان ھستند ــخارجی غیر اروپائی 

 سال ٢٤تر از کسی ازدواج کند کھ در خاک دانمارک اقامت ندارد باید مسن
وی .  سال کمتر باشد٢٤باشد، عروس و یا داماد مورد نظر نیز نباید سنشان از 

 مناسب داشتھ باشد، ىمین کند، خانھأنھ تنھا باید خرج زندگی ھمسرش را ت
ناسبات مشترک آنھا نسبت بھ تضمین بانکی داده باشد، بلکھ باید ثابت کند م

روشن . ؟!تر از مناسبات وی نسبت بھ ھر کشور دیگری استدانمارک عمیق
است کھ این سیاست متعرض حیثیت ھر انسانی است و نھ منطبق بر قانون 

این است . اساسی دانمارک و نھ منطبق بر منشور جھانی حقوق بشر است
ھمین نمونھ . ک بر ضد خارجیانشرایط غیر انسانی و فاشیستی حاکم بر دانمار

 تکراری خالف ىبرشمردهھاى دھد کھ آن حقوق ادعائی و ارزشنشان می
 بھ نژاد بھتر و بدتر تقسیم ھاانسان.  تجزیھ بردارند، متداولھاىظاھرسازی

شود توھین کرد و آنھا را  می،تر مقدسات نژادھای پستىشوند و بھ ھمھمی
. مورد تحقیر قرار داد

 حقوقی ً کھ ماھیت نزاع کنونی نزاعی سیاسی است و نھ صرفاروشن است
 مخالف را پاره ىکھ حنجره و بھمین جھت استناد بھ حق آزادی بیان در حالی

 دوروئی و عوامفریبی محض ،شوندکنند و مانع بیان نظریات مخالف میمی
. است

 و در ھای فاشیستأآقای فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک کھ با ر
دوره   اسالمی بر سر کار آمده است محصول یکھاىی آشکار با اقلیتدشمن

وی با . ویژه مسلمان ستیزی استھ تبلیغات ضد انسانی خارجی ستیزی و ب
موذیگری مدعی است کھ مضمون نزاعی کھ در گرفتھ است اختالف میان 

ھمکار ایتالیائی وی آقای .  موجود در اسالم استھاىآزادی بیان غربی و حرام
کھ با کلمات بی   اروپا در عین اینىانکو فراتینی معاون ریاست اتحادیھفر
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گوید خطاست، توجھ کنید نمی( معنائی نظیر اینکھ چنین انتشاراتی عاقالنھ نیست
و یا وی تفاھم برای ناخشنودی مسلمانان دارد، )  توفان ــگوید عاقالنھ نیستمی

حال آنکھ بحث . یرفتنی نیستکند کھ جلوگیری از آزادی مطبوعات پذکید میأت
بحث بر سر عدم . نھ بر سر آزادی بیان است و نھ بر سر آزادی مطبوعات

.   اجرای قوانین اساسی و جاری دانمارک بر ضد ناسزاگویان و مفتریان است
آیا آزادی بیان و آزادی مطبوعات در خطر است؟

 و شرط آزادی بیان و مطبوعات حقوق بورژوائی ھستند و ھرگز بی قید
عنوان مثال ھیچ یک از دول بورژوازی امپریالیستی اجازه ھ ب. نبوده و نیستند

 آنان در مورد رفیق استالین نوشت، ھاىدھند کھ حقایق را در مورد دروغنمی
ھیچکدام از این دول امپریالیستی در مطبوعات و رسانھ ھای گروھی خویش 

 زیمباوه، کوبا و ونزوئال  حقایق کره شمالی وىدھند کھ در بارهاجازه نمی
 ىھیچکدام از این مطبوعات از ترس و یا با دستور و توصیھ. نوشت

ھند و یا بھ ددموکراتیک از باال و یا تھدید ضمنی بھ جبر اقتصادی اجازه نمی
ھمیشھ . دھند تا جسارت انتشار حقایق را داشتھ باشندخود سانسوری تن در می

. ندالت ماھیت طبقاتی خود مشروط بودهعھ و ھمواره آزادی و دموکراسی ب
آزادی بدون مرز افسانھ و غیر . تواند وجود داشتھ باشدآزادی بی قید و بند نمی

 و توھین بھ آنھا ھاحق آزادی بیان در آنجائی کھ بھ تحقیر ملت. مقدور است
. دھدگردد اعتبار خویش را از دست میکشد و افترا جایگزین حقایق میمی

 بر اساس منافع ًو مطبوعات و سایر حقوق دموکراتیک عمالآزادی بیان 
اگر کسی بھ اشتباه با استناد بھ . شود و تفسیر نیز شده استبورژوازی تفسیر می

 دروغ است، در یک مملکت متکی بر "ھولوکاست"حق آزادی بیان مدعی شود 
ازات  قانونی بھ کارش رسیدگی می کنند و مجىاستناد بندھای مربوطھھ قانون، ب

در یک کشور قانونمدار مرزھای این آزادی را قانون . نمایندوی را تعیین می
. بیندتعیین کرده است و عبور غیر مجاز از آن بھ شدیدترین وجھی کیفر می

آنکس کھ با تحریک و پرووکاسیون مکھ مسلمانان را آبریزگاه عمومی توصیف 
 ھاىند تا دانمارکییا تصویر محمد را بر کاغذھای مستراح چاپ ک کند و

 کتاب ، نشیمنگاه خود را با آن پاک کنند و یا افراد را بھ آتش زدن قرآن"الئیک"
مقدس مسلمانان در مقابل شھرداری کپنھاک فرابخواند حق ندارد توھین و 
جریحھ دار کردن احساسات عمومی و تحریک بھ اغتشاش را موذیانھ استفاده از 

 قوانین اساسی ممالک غربی حدود و ثغور در. آزادی بیان و ھنر جلوه دھد
 بورژوائی در متن عمومی قوانین اساسی معین شده است و بر اساس ھاىآزادی

در قانون جزای آلمان در بند . آن نیز قوانین جاری کشور بھ تصویب رسیده است
پخش و گسترش تصاویری کھ محتوی اعتقادات مذھبی را بھ ": آید می١٦٦

ار دھد کھ برای برھم زدن آرامش عمومی مناسب است تا نحوی مورد توھین قر
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 انتشار تصویر محمد پیامبر اسالم بمنزلھ یک ً مسلما"سھ سال زندانی دارد
 در "دی ولت" ىنشریھ. تروریست قرن بیست و یکم از جملھ این تصاویر است

باشد بھ چاپ این کاریکاتور آلمان کھ یک نشریھ دست راستی و ضد خارجی می
ولی . ت ورزیده است و بر اساس قوانین آلمان باید مورد تعقیب قرار بگیردمبادر

شما . بینید این نشریھ نمیىشما اعالم جرمی از طرف دادستان آلمان علیھ
بینید کھ سیاستمداران آلمان بھ قوانین کشور خودشان در مورد آزادی نمی

ت را با  را کھ روح آزادی مطبوعااىمطبوعات احترام گذارده و نشریھ
دار ساختھ است بھ دادگاه پرووکاسیون و خارجی ستیزی فاشیستی جریحھ

آزادی بیان و مطبوعات در قاموس بورژوازی امپریالیستی حق . بکشند
 مالی تعیین ىحدود و ثغور این حق را سرمایھ.  مالی استىانحصاری سرمایھ

ن خودشان  بر خالف قوانیھامرجع تشخیص مصلحت این نظام. کندو تفسیر می
تصمیم گرفتھ است توھین بھ مقدسات مسلمانان را زیر سبیلی در کند، زیرا کھ 

 مسلمان و ھاىدر اوضاع کنونی جھان تحریک بھ مسلمان کشی و سرکوب ملت
انفراد آنھا در میان افکار عمومی مردم اروپا در دستور روز قرار داده شده 

ده، بربر و وحشی و بی تمدن قومی را کھ تحقیر شده، بی ارزش قلمداد ش. است
توان برای سرکوبش از طریق  تجاوز آشکار و سیاست  بھتر می،جا زده شده

اروپا و آمریکا بھ این .  توجیھ فراھم کرد و افکار عمومی ساخت،استعماری
سفیھانھ است اگر . لطھ نیاز دارندُزیر سھاى افکار عمومی برای سرکوب ملت

 برای نمایش آزادی بیان در دانمارک بھ ًفاتصور کنیم چنین کاریکاتوری صر
 اگر کاریکاتوریستی پیدا شود کھ یک خاخام یھودی را ًطبیعتا. چاپ رسیده است

 موذی و رباخوار بکشد کھ در حال خوردن یک کودک ىصورت حشرهھ ب
شود کھ فلسطینی است، این کاریکاتوریست بھ ھمان جائی فرستاده می

سفیھانھ است .  را در آنجا برپا کرده بودند"ستھولوکا" ھابورژوازی اروپائی
 تحوالت سیاسی و ىکھ کشیدن چنین کاریکاتوری را منفرد و مجزا از ھمھ

 بنام "مقدسی"سیمای سیاسی جھان امروز مطرح کنیم و دو دستی بھ یک اصل 
 بچسبیم کھ بورژوازی امپریالیستی برای آن تره ھم "آزادی بیان و مطبوعات"

 برعکس این بورژوازی امپریالیستی بھ درج چنین تصاویری .کندخورد نمی
ند و ا مسلمان کھ در مقابل ھجوم و تجاوز فاشیستی آنھا ایستادهھاى ملتىعلیھ

 ىاین بورژوازی حتی ریشھ.  نیاز دارد،روندزیر بار تحقیر و توھین آنھا نمی
ن و آزادی بیا" میلیارد مردم جھان را مخالفت با اصل ٦/١واقعی اعتراض 

نفع ایدئولوژی ھ زند تا از اعتراض و انتقاد سایرین نیز بمی جا"مطبوعات
خویش بھره برداری کند و سیاست تحقیر و توھین و پرمدعائی خویش را ادامھ 

 مسلمان کشیده و بھ ملت خودش نشان دھد کھ اگر آنھا در ھاىرخ ملتھ دھد و ب
شند و از اسرائیل نژاد کجنگند و یا در بصره و فلوجھ آدم میھندوکش می
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 مشغول دفاع از ،نمایند پشتیبانی می"دموکراتیک و مترقی"پرست و 
 در خارج از "آزادی"ند، مشغول حمایت از ایئتمدن غرب و اروپاھاى ارزش

ند، آنھا امرزھای خود ھستند، و بھ این خاطر بھ عملیات پیش گیرنده دست زده
زاد و امن در غرب موجود است از تھدیدھای مھلکی را کھ بر سر راه زندگی آ

آنھا ضمنی تلقین . کنند تاریخی عمل میىیک وظیفھھ دارند و بسر راه بر می
 بر حق زندگی ،مین زندگی مرفھ خودت ھستیأکنند اگر خواھان آسایش و تمی

پس دھنت را . این مرگ و زندگی الزم و ملزوم یکدیگرند. سایرین چشم بپوش
!.  ببند و خفھ شو

زند کھ  کسی کھ بھ انتشار تصویر یک عمامھ بسری دست میًامسلم
گذارد و جای عمامھ بمب میھ تواند ھر کس و ناکسی باشد و بر فرق وی بمی

خواند نھ در خدمت افشاء  وی را محمد پیامبر اسالم می،برای رفع سوء تفاھم
ده مذھب بھ روشنگری پرداختھ و نھ خدمتی بھ آزادی بیان و نھ مطبوعات کر

. این حق تا جائی معتبر است کھ بھ تحقیر و افترای بھ دیگران منجر نشود. است
 یک کار طوالنی ىحق آزادی بیان چک سفیدی نیست و نبوده است کھ وظیفھ

. روشنگری را با فحاشی و اتھام زنی جایگزین کند
 اقلیت مسلمان در ىکاریکاتور محمد اوج کارزار تبلیغاتی نژادپرستانھ علیھ

توان روند این کاریکاتور ابتداء بھ ساکن بھ دنیا نیامد و نمی. نمارک بوددا
 پیدایش این ىکسی کھ تمام تاریخچھ.  نادیده گرفتھارا در تحلیل پیدایش آن

 نژادپرستانھ و فاشیستی ىکاریکاتور از دیده فرو گذارد و آنرا در متن مبارزه
ھ بھ عراق و افغانستان بش ابورژوازی دانمارک کھ برای تجاوز جنایتکارانھ

. نبیند نھ تنھا کمونیست نیست محقق ھم نیست،گردددنبال سند می
طور مرتب ھ  مھم دانمارک خارجیان بھاىند کھ در رسانھامطبوعات نوشتھ

نمایندگان حزب . شوند نامیده می"مشکل" بنام ًمورد حملھ قرار گرفتھ و مشترکا
ومت دست راستی کنونی بر سر کار ی آنھا حکأ کھ با ر"حزب مردم"فاشیستی 

جنبش " و " سرطانیىغده" در مجلس دانمارک اسالم را ًآمده است صریحا
شود این اتھام را لباس آزادی بیان و آیا می.  معرفی کرده است"تروریستی

Piaعقیده بھ تنش کرد؟ خانم پیا کیرسگارد  Kjaersgaard حزب " رئیس
تنھا یک تمدن وجود دارد و "گوید د و میران سخن می"ھانبرد تمدن" از "مردم

:گوید میاىھمین خانم در طی بخشنامھ. "آنھم تمدن ماست

 ھستند کھ باد ه و دروغگوھا مثل دانھ و علف ھرزھااسالمیست» 
" «آوردشانمی
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وی طوری سخن .  ھمان مسلمانان است"ھااسالمیست"و منظورش از 
ترغیب بھ قتل . می ایجاد کندگوید کھ یک فضای تحریک آمیز ضد اسالمی

مسلمانان تضمین پیروزی آتی در انتخابات احزاب دستھ راستی و فاشیستی 
آنھا بھ عقب مانده ترین و پست ترین احساسات رذیالنھ و حیوان صفتانھ . است

 را ھاکنند و تالش دارند غرایز حیوانی چند ھزار سالھ خفتھ در انسانتکیھ می
ای شکار برخی دیگر در زیر پرچم آزادی بیان بھ برانگیزند و برخی را بر

آقای راسموسن کمال رضایت خویش را از این اظھارات فاشیستی . صف کشند
در متن چنین فراخوان بھ مسلمان کشی است کھ کاریکاتور . ابراز داشتھ است

درج چنین کاریکاتوری . شود درج می"آزادی بیان"پیامبر اسالم در زیر نقاب 
س کارزار تبلیغاتی کثیفی است کھ بورژوازی أ عقیده نیست ربیان آزادی

.  خارجیان بطور کلی و مسلمانان بطور ویژه تدارک دیده استىدانمارک علیھ
انتشار این کاریکاور فرمان قتل است، فرمان تجاوز است، فرمان برتری نژادی 

 ھاى کفش احترام بگذارند و"نژاد برتر"است، فراخوانی است بھ مسلمانان کھ بھ 
انتشار این کاریکاتور بیان آزادی عقیده نیست، طلب بھ . آنھا را براق کنند
.پذیرش خفت است

 دانمارکی ماھیت این ھاىرفقای حزب برادرما در دانمارک، کمونیست
دانند کھ این نشریھ یکی از شناسند و میخوبی میھ  کثیف را بىنشریھ
دانمارک است و دشمنی خویش  اسرائیل در ھاىترین یاران صھیونیستبزرگ
 انتقاد از مذھب بطور کلی، بلکھ ى و مسلمانی نھ از زاویھ"اسالم سیاسی"را با 

این نشریھ . دھد حمایت از صھیونیسم و تائید مسیحیت انجام میىزاویھ از
طبق .  آقای ساموئل ھانتیگتون آمریکائی است"ھاىنبرد فرھنگ"پرچمدار 

 ادر ما، حزب کمونیست کارگران دانمارکگزارش رسیده از رفقای حزب بر
 کھ مقاصد خود را پشت شعار آزادی "ییلندز پوستن"ھمین روزنامھ ) پ ک آ(

ی درگذشتھ درمورد عیسی مسیح ئبیان و عقیده پنھان کرده است، کاریکاتورھا
 این نشریھ ارسال شد کھ سردبیر و مدیر روزنامھ بخاطر ىبھ ھئیت تحریریھ

خالقی و عدم تحریک خوانندگانش از چاپ آنھا پرھیز مالحظات سیاسی و ا
 از حملھ سفیر ٢٠٠٤طبق گزارش رفقای دانمارک ھمین روزنامھ  در . نمود

اسرائیل در استکھلم سوئد بھ یک نمایشگاه فلسطینی کھ عملیات انتحاری یک 
صورت سمبلیک در شکل ھ  فرزند را ب٢ سالھ دارای ٢٨زن جوان و حقوق دان 

این نمایشگاه توسط یک .  خون بھ تصویرکشیده بود، دفاع نمودحوضی پر از
اقدام این . اسرائیلی یھود و مترقی مخالف رژیم صھیونیستی اسرائیل تھیھ گردید

ھنرمند یھودی کوششی بود در جھت تنویر افکار و روشن کردن علل عملیات 
اسرائیل انتحاری فلسطینیان کھ مسبب اصلی آن را رژیم صھیونیستی و اشغالگر 

اما سفیر اسرائیل چنین آزادی بیانی را بر نتابید و وحشیانھ بھ . تعریف نمود
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 نھ تنھا از آزادی بیان و عقیده و "ییلندز پوستن"روزنامھ  . تخریب آن پرداخت
حق اجرای این نمایشگاه دفاع ننمود، بلکھ بیشرمانھ از اقدام سفیر صھیونیست 

 بھ پیامبر اسالم نیز با رضایت و جلب نظر اھانت وی. اسرائیل بھ دفاع برخاست
فراموش نکنیم کھ امپریالیست آمریکا در . سفرای اسرائیلی صورت گرفتھ است

. کرد عراق از پخش اخبار جنایاتش جلوگیری میىجنگ دومش علیھ
 در عراق را ھا گروھی غرب ابعاد جنایات امپریالیستھاىمطبوعات و رسانھ

کردند گاران و گزارشگران جنگی را دست چین میآنھا خبرن. کردندکتمان می
آزادی مطبوعات و آزادی بیان حرف مفتی در قاموس . ظیم کنندنتا اخبار جعلی ت

.  بیش نیستھاامپریالیست
تظاھرات مسلمانان معترض در جھان کھ با تحریم کاالھای دانمارکی و 

دولت دانمارک  مالی بھ ىقطع روابط موقت با دانمارک آغاز شد آن چنان صدمھ
زد کھ رھبران صنایع دانمارک کھ منافع مالی خویش را در خطر دیدند بھ زبان 

 سخن راندند و بھ دولت فشار آوردند "سوء استفاده از آزادی مطبوعات"آمده از 
 ىاران بزرگ ضربھ دیدهدحداقل سرمایھ. کھ ھر چھ زودتر دست بکار شود

.  روشن کردند"سوء استفاده"ن صفت دانمارک مرز این آزادی بیان را با افزود
شد، دان ریختھ میزبالھھ در حالیکھ لبنیات دانمارکی در عربستان سعودی ب

ً مرد رند و زرنگ فوراھاىسوئیسی  خود را بھ عربستان رسانده و در ِ
 مھم عربی لبنیات سوئیسی عرضھ کرده و در باالی صفحات ھاىروزنامھ

آنھا دانمارکی . معنی آن روشن بود. "ھستیمما سوئیسی "تبلیغاتی خویش نوشتند 
پای منافع اقتصادی کھ بھ میان آمد ھم سرمایھ داران دانمارکی و ھم . نیستند

 خود را فراموش کردند و بیاد " مقدسھاىارزش"سرمایھ داران سوئیسی ھمھ 
. آورند کھ برای آنھا فقط یک ارزش مقدس است و آن کسب سود حداکثر است

و آن آزادی غارت و چپاول است کھ باید بدون قید و شرط یک آزادی مطرح 
. بر سر کسب بازارھای لبنیات دانمارک جنگ سختی در گرفتھ است. اجرا شود

.   بین خودمان باشد، دولت دانمارک باید این خسارت را از اسرائیل مطالبھ کند

علل اجتماعی اعتراض مسلمانان جھان چیست

 در ھا و صھیونیستھا شرایطی کھ امپریالیستعلت این طغیان را باید در
 ھاامپریالیست. ند دیداکادر نظم نوین جھانی و جھانی کردن سرمایھ فراھم کرده

 و ھا جھان حقوق ملتىھاترین تروریستعنوان بزرگھ  بھاو صھیونیست
ِگذارند و با قلدری و تحقیر میلیاردھا انسان روی زمین با دول را بزیر پا می

در عراق، در افغانستان، در . آیند بھ میدان می"تر است قویاحق ب"منطق 
دھند و ھیچکس حساب پس نمیھ فلسطین از ھیچ جنایتی روی گردان نیستند و ب
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در لبنان در پی دسیسھ چینی و پرونده سازی و حمایت از جنایات اسرائیل 
خواھند از حق مشروع خویش محروم کنند و بھ ایران را بزور می. ھستند

 گیتی ىخواھد با بمب اتم اسرائیل را از صفحھگویند کھ ایران میدروغ می
یکی نیست از این دروغگوھا بپرسد کھ اگر احمدی نژاد بھ یاری . محو کند

تبلیغاتی شما نیامده بود چھ چیزی برای گفتن و بھانھ تراشی داشتید؟ پس چرا 
ِمی مصالحھ جو و شما در گذشتھ نیز کھ احمدی نژاد بر سر کار نبود و خات

راند حکومت  سخن می"ھاگفتگوی تمدن"منتسب بھ جناح اصالح طلب کھ از 
 شما با غنی کردن اورانیوم توسط کارشناسان ایرانی مخالف بودید؟ ،می کرد

درد تقویت دالیل ضعیف شما و پرده پوشی ھ گفتار نابجای احمدی نژاد فقط ب
این . ژاد از خود شما باشدحتی بعید نیست کھ احمدی ن. خوردضعفتان می

زورگوئی بھ ایران و سایر ملل، این حمایت نامنصفانھ و ناعادالنھ از 
خانم آنجال مرکل کھ . ماند جھان پنھان نمیھاى از دید ملیتھاصھیونیست

ی أی مردم را در آلمان نیاورده و با حزب سوسیال دموکرات کھ آنھم رأحزبش ر
 این احزاب از طرف مردم رد شده است  ھر دوىمردم را نیاورده و برنامھ

ند کھ رھبرش خانم ا بر اساس دو برنامھ رد شده حکومتی تشکیل دادهًمشترکا
خودش مانند موجودی کھ در مقابل اربابش رونالد ھ مرکل با لحنی بی ادبانھ ب

 ایران آمرانھ بخواھد کھ قانون ىدھد از نمایندهرامزفلد شیر شده باشد اجازه می
.  برخورد نکندھاطوری تغییر دھند تا با مصالح و مطامع امپریالیستایران را 

 ھاى در تحقیر ملتھا و صھیونیستھامردم جھان شاھدند کھ امپریالیست
کوشند و بر سر تقسیم جھان با تکیھ بھ قدرت مسلمان و بطور کلی ستمدیده می

  این اعتراضات مردمی ملھم از اینىریشھ. زنندنظامی خویش چانھ می
مردم . ستھا، و توھینھا، تحقیرھا، آقا باالسریھا، سرکوفتھاعدالتیبی

کند و ھر توانند استعمار کھن را بپذیرند و خشم آنھا بھ بیرون درز مینمی
شود کھ در دامن خود نسل مبارز  کوچکی بھ طغیانی عظیم بدل میىحادثھ

د کھ رمز آورندنیا میھ  فرزندانی بھااین جنبش. پروراندجدیدی را می
در این . شان در مبارزه مدام آنھا در مداومت و سرسختی آنھا خواھد بودبقاء

ً برحق اعتراضی، طبیعتاھاىجریان  ھا کھ توسط امپریالیستھا جای کمونیستِ
 ھا خالی است و بھ این زودی،ندا عقیم شدهھاسرکوب شده و توسط رویزیونیست

، مسئولیت قربانی ھااین جنبشاین است کھ مسئولیت ھر انحراف . شودپر نمی
 و ھا، صھیونیستھا امپریالیستىعھدهھ  ھر انسان مبارز بىشدن بی رویھ

 بی عدالتی و ستمگری ھا محصول سالھااین جنبش. ستھارویزیونیست
 الزم و ملزوم ھااین. تا تجاوز و قلدری ھست مبارزه ھست.  ھستندھاامپریالیست

. این دیالکتیک تاریخ است. یکدیگرند
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در عراق دول مسیحی و متجاوز امپریالیستی با پرچم جنگ صلیبی وارد 
 ھاىشده مردم این سرزمین را بھ خاک و خون کشیده، ذخایر گرانبھا و ثروت

سرشار آنھا را غارت کرده، مبلغین کلیسای پروتستانتیسم نوع آمریکائی را 
ه و رئیس  مردم مسلمان عراق بھ بغداد سرازیر کرد"ھدایت"ھزار ھزار برای 

جمھور قانونی این کشور را مانند رئیس جمھور سابق یوگسالوی آقای 
بھ اثبات برسانند در دادگاھی قالبی را  "جرمش"میلوسوویچ  کھ قادر نیستند 

از نظر مردم جھان و نھ تنھا مسلمانان، . کندتوسط قوای اشغالگر محاکمھ می
ت فاقد ارزش و اعتبار  است و بھمین جھ"فاتحان جنگ" دادگاه ،این دادگاه

 حق مشروع ایران را در ،ممالک مسیحی غرب با سیاست استعمار. باشدمی
گذارند و برای  بھ زیر پا میاى مسالمت آمیز از انرژی ھستھىاستفاده

ل ئند ارزشی قاالمللی کھ خودشان در کنار ایران امضاء کردهاقراردادھای بین
آنھا . رای مردم ایران تعیین تکلیف کنندخواھند بنھی می آنھا با امر و. نیستند

ممالک مسیحی غرب کھ از . دھند ارتقاء میھاخود را بھ مقام قیم ایرانی
دموکراتیزه کردن خاور میانھ و پلورالیسم و فساد زدائی و انتخابات آزاد سخن 

 جھان مسیحی متمدن غرب جا ھاىراندند و این امر را یکی از ارزشمی
 آراء ىیک انتخابات آزاد سازمان حماس اکثریت شکنندهزدند حال کھ در می

 فلسطین را بدست آورده و حتی بھ گواه بازرسان و ىمردم جان بھ لب رسیده
ناظران جھانی کھ در حقیقت جاسوسان ھمین محافل ھستند انتخابات بدون خدشھ 
برگزار شده است، دبھ در آورده و دولت منتخب مردم فلسطین را بھ رسمیت 

 موجودیت اسرائیل "غیر دموکرات"بنظر آنھا باید حماس . ناسندشنمی
 را برسمیت بشناسد، دستآوردھای صلح تا کنونی را برسمیت "دموکرات"

 "دموکرات و مترقی"بشناسد، قرار و مدارھای رژیم سابق را با اسرائیل 
 قرار "دموکرات"برسمیت بشناسد و خود را خلع سالح کرده در اختیار اسرائیل 

 را بھ مثابھ "غیر دموکرات" حاضر است حماس "دموکرات"آنوقت غرب . ددھ
خنده دار نیست؟ اگر حماس این شرایط را .  برسمیت بشناسد"دموکرات"

پیروزی حماس در . برسمیت بشناسد کھ دیگر حماس نیست، محمود عباس است
 ىلیھ برای آن بوده است کھ بطور قھرآمیز عًانتخابات دموکراتیک فلسطین دقیقا

کند و صلح را در شرایط اشغال یک قوای اشغالگر جنایتکار ایستادگی می
 با زورگوئی و قلدرمنشی در پی "متمدن"غرب . شناسدفلسطین برسمیت نمی

 مردمی است کھ برای نظریات آنھا پشیزی ھاتحمیل نظریات خویش بھ میلیون
دموکراتیک  پس از انتخاب "دموکرات و مترقی"اسرائیل . ل نیستئارزش قا

 از "دموکراتیکش" با استناد بھ حق ًحماس از طرف مردم فلسطین، فورا
معلوم شد .  سرباز زدھاپرداخت حقوق مالیاتی و گمرکی فلسطینی

 خود ى محاصرهى اسرائیلی فلسطین را در حلقھ"دموکرات" ھاىصھیونیست
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ر  خویش گرفتھ و ب"دموکراتیک"دارند و غذای مردم فلسطین را تحت نظارت 
آنھا . کنندآن مالیات بستھ و برای ورود آن بھ فلسطین حقوق گمرکی طلب می

 جوالن را کھ متعلق بھ کشور سوریھ است اشغال ھاىشاھدند کھ اسرائیل بلندی
کرده و بخشی از جنوب لبنان را ھنوز در اختیار خود دارد ولی غرب 

 و رود تفنگ خود را بھ سمت سوریھ قراول میھاى لولھ"دموکرات"
 فاشیست لبنان را برای قتل عام مسلمانان در بحران بعدی آماده ھاىفاالنژیست

بینند کھ امپریالیست آمریکا بھ ویژه مسلمانان جھان میھ مردم جھان و ب. کندمی
دھند و بھ کودکان عراقی کھ  میلیون دالر خسارت می١/٣ سپتامبر ١١قربانیان 

ند اسیده و نقشی در مقاومت نداشتھدر اثرات حمالت وحشیانھ آنھا بھ قتل ر
 ارزشی ھا دیگر برای امپریالیستھاىجان ملت.  دالر خسارت می گیرند٢٥٠٠

 زندگی ىاز شیوه"، " ماھاىاز ارزش"، "حقوق بشر"ندارد و آنوقت مرتب از 
مردم جھان و . انندر تبلیغاتی و قدرتمند خویش سخن میھاىیاری رسانھھ  ب"ما
ناظر این ریاکاری، دغلکاری، برخوردھای نژاد پرستانھ و ویژه مسلمانان کھ ھ ب

توھین بھ محمد . شوندتحقیر آمیز ھستند بھ کوھی از آتش فشان خشم بدل می
توھین بھ آنھاست، توھین بھ ھویت، توھین بھ ملیت، توھین بھ تاریخ ، توھین بھ 

انھ  دوگھاىموجودیت آنھا از جانب مشتی دروغگو و ریاکار است کھ با مالک
 ھاىاین دوگانگی در عمل را بھ حساب نفھمی و حماقت ملت. کنندعمل می

اعتراض جوشان و . کنند و طلبکار نیز ھستند مکرر در مکرر تکرار می،جھان
مقاومت خروشان در مقابل این توھین تنھا از جانب بنیادگرایان مذھبی نیست، 

فھمند کھ ن آمدند زیرا می غیر مذھبی و المذھبان نیز بھ میداھاى انسانھامیلیون
 ستمدیده بھ جرم عقب ھاىتوھین بھ محمد نام مستعاری است تا حملھ بھ ملت

ماندگی، ناالیقی و بھ بند کشیدن آنھا با سیاست استعمار امپریالیستی را در جھان 
مردم جھان با شم سیاسی خویش این امر را بھ خوبی درک کردند . توجیھ نمایند

صدھا ھزار جوان ایرانی و ضد . کندھا بخوبی کار می تاریخی آنىو حافظھ
 بھمن در ایران در ٢٢ جمھوری اسالمی در تظاھرات چند میلیونی روز رژیم

 ھاىشھرھای مھم از تھران گرفتھ تا تبریز شرکت کردند و در مصاحبھ
 گروھی غرب گفتند کھ مخالف رژیم ھاىتلویزیونی با مخبرین جراید و رسانھ

کنند ند و برای نخستین بار در چنین تظاھراتی شرکت میاجمھوری اسالمی
. ولی حاضر نیستند ننگ تسلیم بھ زورگوئی آمریکا، اروپا و اسرائیل را بپذیرند

 آنرا ابزاری برای اعتراض و بیرون ،بینندآنھا وقتی کاریکاتور محمد را می
ین بھتر. بینندریختن خشم خویش نسبت بھ این ھمھ بیعدالتی در جھان می

.  بھمن امسال بود٢٢ آن نمایشات عظیم مردم ایران در روز ىنمونھ
 دیگر فیلمی است بر ضد تجاوز آمریکا بھ عراق و تحقیر مسلمانان ىنمونھ
مضمون این فیلم پیروزی ترک مسلمان بر آمریکائی مسیحی و . در ترکیھ
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این .  نمایش فیلم در ترکیھ جای سوزن انداختن نیستھاىسالندر . یھودی است
.  ممالک مسلمان و جھان شودىترین فیلم تاریخ ترکیھ و شاید ھمھفیلم پرفروش
 ىدره"نام این فیلم .  آن از قبل پیش فروش شده استھاى بلیطىدر آلمان ھمھ

. شود بھ زبان ترکی با زیر نویس خارجی نمایش داده میً و فعال"ستھاگرگ
 ژنرال آمریکائی را کھ ىینھ قھرمان ترک فیلم سىکھ دشنھ ىاتماشاچیان لحظھ

خیزند، شکافد، بپا می بھ عراق تجاوز کرده است می"دموکراسی"برای حفظ 
 ى جھان را علیھھاىآنھا آرزوھای ملت. کنندزنند و شادمانی میکف می

 است اىحرکت آنھا بیان خشم خفتھ. گذارندامپریالیسم و صھیونیسم بھ نمایش می
از اینکھ یک بار در دنیای آرزوئی خویش بر  خویش دارند و ھاىکھ در سینھ

 یھودی ھاىجالب است کھ سازمان. برندند لذت میادشمن بشریت غلبھ کرده
ند و آنرا مغایر ا در آلمان بھ نمایش این فیلم معترض"دموکرات و مترقی"
. دانند می"آزادی بیان و مطبوعات"

ادبیات روشنگرانھ ضد مذھبی

 کھ در حمایت از اسرائیل و صھیونیسم خویشتن موافقین کاریکاتور محمد
ند برای قوت ا مخفی کرده"آزادی عقیده و بیان"را در پشت نقاب ھواداری از 

حال آنکھ این . کشند بھ میان می١٩٨٩استدالل خویش پای سلمان رشدی را در 
ما در اینجا بھ کتب ولتر و روشنگران فرانسوی . قیاس بھیچوجھ موجھ نیست

ما جلوتر از انتشار کتاب . مانیمما در ھمین ایران می. دھیمیمراجعھ نم
.  ضد مذھبی در ایران روبرو ھستیمى با ادبیات روشنگرانھ" شیطانیھاىآیھ"

در ھمین ایران کتب متعددی در انتقاد از مذھب اسالم بھ چاپ رسید کھ از بار 
اب بیست و  کتىنمونھ. باشدغنی و قابل ستایش تحقیقی و علمی برخوردار می

دکتر شجاع الدین شفا کتب متعددی در . شناسندسھ سال علی دشتی را ھمھ می
 ادیان الھی منتشر ساخت کھ بسیار مورد ىانتقاد نھ تنھا بھ اسالم، بلکھ بھ ھمھ

توجھ قرار گرفت و ھیچ ایرانی مسلمانی در اثر خواندن این کتابھا احساس 
 نظر سلمان رشدی در " ھای شیطانیآیھ". توھین و تحقیر نسبت بھ خودش نکرد

خوبی در کادر نظریات مختلف و ھ  از اسالم است کھ باىبرخورد بھ جنبھ
حتی . گنجددرست در مورد اسالم میھ تفسیرھای گوناگون بھ غلط و یا ب
 صحت و سقم "آیھ ھای شیطانی" تاریخی ىمحققین اسالمی نیز در مورد سابقھ

شود می. شد و یا معراج محمد اتفاق نظر ندارندآن کھ باید بر محمد نازل شده با
سلمان رشدی کتابی در این . بر سر آن بحث کرد و نظر موافق و مخالف داشت

زمینھ منتشر کرده است کھ با یک ادعا و عنوان بزرگ مطبوعاتی و جنجالی 
کھ با این آثار مخالفت کند با علم و پژوھش بھ  کسی.  قابل قیاس نیستًماھیتا
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برخاستھ است و آنوقت آزادی عقیده و بیان را بھ بندھای قرون وسطائی مخالفت 
خمینی بر سر این هللا ادر ھمان زمان نیز مطرح بود کھ جنجال آیت. کشیده است

خمینی هللا انوشتھ نھ بخاطر توھین بھ محمد بلکھ بخاطر توھین کنایھ آمیز بھ آیت
 ،ر فرق سرشولی چاپ کاریکاتور محمد با بمب ب. در متن این کتاب است

کجایش در خدمت یک بحث روشنگرانھ و مبارزه با نادانی عمومی است، 
کجایش در خدمت تقویت علم و رھائی . ست؟ھاکجایش مبارزه با افیون توده

فقط باید ھیستری . نظر ما ھیچ کجایشھ  از زیر نفوذ خرافات است؟ بھاانسان
 مبارزه بر ضد ، راىا مبارزهىضد اسالمی داشت کھ موذیانھ کوشید چنین شیوه

برعکس انتشار کاریکاتور محمد کھ آشکارا از جانب یک . مذھب جا زد
 ضد خارجی و فاشیستی تروریست عنوان شده است نھ در کادر ىنشریھ
 ضد مذھبی، این کاریکاتور ھاىگنجد و نھ در کادر بحث مذھبی میھاىبحث

این کاریکاتور .  مسلمانان بوده و ماھیت سیاسی داردىفقط جنگ روانی علیھ
طور کلی چھ برسد بھ مذھب ھ  نیز مضمون انتقادی نسبت بھ مذھب باىذره

 اسرائیلی است و بھ فرمان آنھا اىھبرعکس در خدمت صھیونیست. اسالم ندارد
 جھان و از جملھ ى در ھمھھاعوامل صھیونیست. در ھمھ جا پخش شده است

  .نداعھده گرفتھھ  نا مقدس را بىایران این وظیفھ
 بھ مذھب اسالم در تحت ًاز این گذشتھ برخورد بھ مذھب اسالم و صرفا

گیرد کھ کسی کھ دارای بینائی سیاسی باشد شرایط اوضاع جدیدی صورت می
.  نیستھاتواند منکر آن شود کھ ھدف از این لشگر کشی بیدار کردن ملتنمی

 ھاىرھنگ در خدمت نبرد فھااین سیاست بخشی از سیاست عمومی امپریالیست
امروز حملھ بھ اسالم مفھوم دیگری یافتھ است تا . آقای ساموئل ھانتیگتون است

 بھ عراق و نفی ھاامروز حملھ بھ اسالم تائید تجاوز امپریالیست. سال پیش١٧
ھر کس کھ .  این جنایتکاران استى مردم عراق و افغانستان علیھىمبارزه

ور محمد تعقیب کرده باشد حوادث روزھای اخیر را در اعتراض بھ کاریکات
 مسلمانان و نھ تنھا بنیادگرایان مذھبی را ى ھمھ،کند کھ این تھاجمدرک می

 نفر در سراسر جھان برای ھابھمین جھت نیز میلیون. ھدف قرار داده است
این اقدام احمقانھ نتایج . ندا بسیج شدهھا صھیونیستىاعتراض بھ این دسیسھ

عیف بنیادگرایان مذھبی بھ تقویت آنھا منجر عکس ببار آورده است و بجای تض
توانستھ چنین ھیچ احمقی نمی. شده و آب فراوانی بھ آسیاب آنھا ریختھ است

 تائید بر ىخدمت عظیمی بھ بنیادگرایان مذھبی بکند کھ این عده کردند و با ادامھ
 این سیاست "آزادی بیان و مطبوعات"ِاین کار خطا در زیر روپوش حمایت از 

 اول ىیتی را ھمچنان ادامھ دھد و آتش زیر خاکستر بیآفریند کھ در درجھتقو
.     چشم خود آنھا را بسوزاند
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 استفاده از سبک رضا شاھی مذھب ستیزی است ،این نوع مبارزه با مذھب
کرد و منان مقدس بود فواحش را سوار کامیون میؤکھ در روزھائی کھ برای م

مارکس . منان ھتک حرمت کندؤخودش از مآورد تا بھ خیال بھ خیابان می
گرفت کھ نبرد سیاست ضد مذھبی بیسمارک صدراعظم آلمان را بھ باد انتقاد می

نھ با قلدری و نھ با تھمت .  علمی کرده استىفرھنگی را جایگزین یک مبارزه
 خرافی است از میان اى مذھب را کھ پدیدهھاىریشھ شودو تحقیر و فحاشی نمی

ه با مذھب کھ ھمواره مورد حمایت بورژواھا اعم از لیبرال و یا مبارز. برداشت
 طبقاتی و در رابطھ با پیشبرد ىمستبد آنھا بوده است تنھا باید در متن مبارزه

یک کارگر مذھبی عراقی کھ با قوای متجاوز .  طبقاتی صورت پذیردىمبارزه
 ىآلودهجنگد یک مویش بھ صد تا ھوادار  میھا و صھیونیستھاامپریالیست

 مریدان رنگارنگش کھ ىمسلمان ستیز و اسرائیل پرست منصور حکمت و ھمھ
.   ارزدگان آمریکا و اسرائیل ھستند میگماشتھ

 نسبی و یا ریاکاری مطلق آنھاھاىارزش

دستآورد . ندا مردمىئی وجود دارند کھ محصول مبارزهھادر دنیا ارزش
 طوالنی تاریخ خویش بھ ى تجربھدستآوردھائی ھستند کھ بشریت با. ندابشریت

 ھاىآن دست یافتھ است و برای چیره گشتن بھ آن نھرھای خون جاری شده و بت
 کھ بھر صورت با تکامل جوامع ھااین ارزش. ارتجاع در ھم شکستھ شده است

پذیرند و باید در خدمت رھائی بشریت تکامل یابند روند و تغییر میبھ پیش می
. باید راھنمای بشریت باشند.  و قابل استناد و اتکاء باشندباید مورد احترام بوده

. از جملھ این دستآوردھا باید بھ دستآوردھای انقالب کبیر فرانسھ اشاره کرد
 ، خفقان مذھب در دوران روشنگری پدید آمدىانقالب بورژوائی فرانسھ کھ علیھ

 داد و نھ آنکھ  برسمیت شناساند کھ فقط باید آنرا تکاملھاحقوقی را برای انسان
اصولی نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات و . بھ عقب برگرداند

اجتماعات، جدائی دین از دولت، حقوق بشر و در تکامل خویش تساوی حقوق 
اصولی ھستند کھ باید نھ بھ ...  در مقابل قانون وھازن و مرد و تساوی انسان

 مبنائی برای کسب حقوق بیشتر ىبھعنوان اصولی جاودانی و الیتغیر بلکھ بھ مثا
این حقوق .  مورد احترام و حمایت ھمگان باشندھاو تعمیق حقوق انسان

 تقدس ھاىگی ارزشبورژوائی، حقوق پرولتری نیست و بھمین جھت از آلوده
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و رفع بھره کشی انسان از انسان مبرا 

والت تاریخ گامی بھ پیش و نھ بھ پس نخواھد بود ولی بھر صورت در مسیر تح
.است
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دول غربی باد بھ غبغب خود انداختھ و از باال انگشت اتھامشان را بھ سوی 
 ما را برسمیت بشناسید و ھاىطلبند کھ این ارزشسایر ملل گرفتھ و آمرانھ می

.  ھمرنگ جماعت شوید
مک کین رقیب سابق جرج بوش در میان جمھوریخواھان در یک نطق 

:  فوریھ امسال اعالم کرد٦رت انگیز در کنفرانس امنیتی در مونیخ در نف
 و آگاھی ھا ارزشًند کھ این دقیقاا سرباز بھ وی آموختھىمنزلھھ تجربیات وی ب"

. ترین لحظات امید و اعتماد وجود دارندباشند کھ در تیرهبھ تفوق اخالقی می
ما از سایرین بھتریم، ما ". "این ایمان برای برتریت ما قابل چشم پوشی نیست"

جمالت نفرت انگیزی کھ فقط از مغزھای . " دشمنانمان فرق داشتھ باشیمباید با
 "برترییتشان" مالیخولیائی کھ پندار ھاىآدم. تواند تراوش کندبیمارگونھ می

. کند واقعی جلوه می،برای خود آنھا در اثر تکرار
رت انگیز و ریاکارانھ چرا این تحکم بورژوازی امپریالیستی غرب، نف

 مخبرین و ىگیریم و نھ تبلیغات کر کنندهاست؟ ما تاریخ را بھ گواه می
.  گروھی غرب و یا سیاستمداران دغلکار آنھا راھاىگردانندگان مزدور رسانھ

اروپای متفرعن با تبختر با نگاھی تحقیر آمیز و از باال، از اصالت 
ند کھ ھر لحظھ و ھر ساعت صدھا را خلل ناپذیر و مقدسی سخن میھاىارزش
این بورژوازی . کند آنرا در پای منافع اقتصادی و سیاسیش قربانی میىنمونھ

 اروپائی احترام بگذارند در ھاىطلبد کھ بھ ارزش میھافریبکار از اقلیت
 ارتجاعی و ضد دموکراتیک ھاى از حکومت"متمدن"حالیکھ ھمین اروپای 

 کھ از "ھاغربی"دموکراسی . نده نیز خواھد کردھمواره دفاع کرده است و در آی
این ھ طلبند تا بگویند و ھمھ را میآن بھ عنوان یک دستآورد مقدس سخن می

 ى پایش بھ خاور میانھ، آسیای جنوب شرقی، آمریکا،دموکراسی گردن نھند
. کندرسد مضمون دیکتاتوری خویش را بر مال میجنوبی و آفریقا کھ می

این بورژوازی غرب کھ .  از جنگ جھانی دوم در مقابل ماستسراسر تاریخ بعد
درد حامی جنایتکاران بنامی  مقدس غرب گریبان میھاىاکنون در تقدس ارزش

سینگان ری در کره . بود کھ بر مردم خویش در نوکری بیگانھ ستم می کردند
ن، جنوبی، سوھارتو در اندونزی، نگودین دیم در ویتنام، محمد رضا شاه در ایرا

ملک سعود در عربستان سعودی، ملک فیصل در عراق و ملک حسین در اردن 
ھاشمی، در ترکیھ و یونان، در اسپانیا و پرتقال، در کنگوی موسی چومبھ و جان 
اسمیت در افریقا، سلطان حسن در مراکش، پینوشھ در شیلی، سوموزا در 

 حال نیز با دخالت و .بود... نیکاراگوآ، باتیستا در کوبا، ویدال در آرژانتین و
رخنھ گری در اوکرائین، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیھ سفید دسیسھ 

بھ ھمان ...  بولیوی وى حکومت ملی چاوز در ونزوئال، خرابکاری علیھىعلیھ
. ریاکاری سابق مشغول است
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زند تو  با افاده و خودپرستی از اجرای حقوق بشر دم می"متمدن"غرب 
 بھ جرم ھا دھی شکنجھ در سراسر جھان، آدمربائی انسانگوئی سازمان

 کشتی آمریکا، ھاى پنھان در افغانستان، بر عرشھھاىتروریست، ایجاد زندان
در گوانتانامو بای در بخش اشغالی کوبا، در ابو غریب در عراق اشغالی، در 

ترین با حقوق بشر کوچک...  رومانی، در لھستان، در سوریھ و مصر و
رانند ولی حاضر نیستند در ھیچ آنھا از حقوق بشر سخن می.  نداردمغایرتی

آید بھ حیثیت کجای جھان وقتی پای منافع اقتصادی و سیاسیشان بھ میان می
.انسانی ارزش و احترام بگذارند

آنھا ھوادار انتخابات آزادند و از فقدان پلورالیسم و انتصابات دیکتاتورھای 
آنھا ھوادار آوردن دموکراسی بھ . کنندانتقاد میھوادار غرب در ممالک جھان 

شود ولی وقتی حماس با اکثریت شکننده در انتخابات پیروز می. نداخاور میانھ
شناسند و برچسب تروریستی باب میل آنھا نیست و حماس را بھ رسمیت نمی

آنھا حتی از ریاکاری خویش با بی شرمی غیر قابل . زنندخویش را بھ آن می
آنھا انتخابات قالبی عراق و افغانستان را بھترین . شرمسار نیستندتصوری 

 ادعائی آنھا تو زرد است، دروغ و دغل ھاىارزش. زنندانتخابات جھان جا می
 طالبان ھاآنھا سال. آنھا نھ بھ انتخابات آزاد اعتقاد دارند و نھ بھ پلورالیسم. است

 ىادعای آنھا کھ ھوادار جامعھپس . دادندرا در افغانستان مورد حمایت قرار می
آنھا از جدائی دین و دولت . عرفی و مدنی ھستند نیز حرف مفتی بیش نیست

 غرب دانستھ و ى برتر جامعھھاىرا یکی از ارزش رانند کھ آنسخن می
. ند دوران روشنگری را طی کننداکنند کھ ھنوز نتوانستھسایرین را متھم می

ن نظیر سوئد، فنالند، دانمارک،  غرب پرچمھایشا"عرفی"ھمین ممالک 
چھ فرقی میان . انگلستان، یونان غیر عرفی و بھ صلیب مسیحی مزین است

وقتی . پرچم آنھا و پرچم عربستان سعودی، ایران و یا عراق موجود است
کردند کھ در وسط خواستند بھ عراق حملھ کنند، پرچم عراق را مسخره میمی

پس از اشغال عراق پرچم ملی عراق را .  درج شده است"اکبرهللا ا"آن عبارت 
جالل طالبانی این .  بود عوض کردندھابا پرچم آبی رنگی کھ طرح اسرائیلی

ننگ ملی را بجان خرید ولی فشار افکار عمومی مردم عراق طوری بود کھ 
.  گذشتھ عراق را پرچم ملی خویش اعالم کنند"مسخره"مجبور شدند ھمان پرچم 

 ارزانقیمتی است کھ بنا بر مصالح سیاسی روز، ھاى آنھا ارزشھاىارزش
 قائم بذات ھاىارزش. کند بھ بورس بازار سیاست وابستھ استقیمتش تغییر می

امروز ھیچکس پرچم پیشنھادی اسرائیل . و مستقل و جاودانی و ابدی نیست
.برای عراق را مطرح نمی کند تا بھ طاق نسیان سپرده شود

ا نظریات اندیشمند آمریکائی ساموئل ند ولی با"عرفی"آنھا ممالک 
 و "قانون روم"، "دموکراسی یونان"ھانتیگتون کھ مبانی تمدن غرب را در 
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 را آنھا جز ارکان تمدن "مسیحیت". کرد مخالفتی ندارند تعریف می"مسیحیت"
. کنندداند مطرح میخویش، تمدنی کھ آنرا برخ دیگران کشیده و برتر می

 ھاىآنھا در مقابل ملت. ز کھ مدعی است عرفی نیستاروپای عرفی آنچنان نی
 برای ھاند ولی در مقابل کلیسای کاتولیک و نیاز بھ افیون تودهامسلمان عرفی

 قانون ىآنھا در مقدمھ. شوند می"شرعی"سرکوب مبارزات کارگری بسیار نیز 
 خواست دربار واتیکان را در نظر گرفتھ و با الھام از ،اساسی مردود اروپا

با الھام از میراث فرھنگی، مذھبی و ": آورندفسور ھانتیگتون آمریکائی میپر
آزادی و ... عام بشریھاى بانی تحوالت و ارزشىمثابھھ  اروپا بىبشردوستانھ

ولی ھر فرد .  این قانون اساسی را تدوین می کنیم"...دموکراسی و برابری
نسھ در تدوین حقوق ویژه فراھ مطلعی می داند کھ دستآوردھای ملل اروپا و ب

بشر و انقالب کبیر این کشور و رھبری دوران روشنگری در تناقض آشکار با 
منشور حقوق .  مذھبی قرار داشتھ و داردىمیراث مسیحیت یعنی ھمان ارثیھ

 بی امان با اىداد در مبارزهبشر کھ انسان را در مرکز توجھ خویش قرار می
حقوق بشر و میراث .  پدید آمد،ل نبودئا حقی قھاکلیسای کاتولیک کھ برای انسان

مذھبی وحدت چھارگوش مدور است، ھمانگونھ متناقض است کھ جمھوری با 
 ىاین منشاء الھام پیشنھادی، اصل پذیرش جامعھ. اسالم در تناقض قرار دارد

برد و راه نفوذ کلیسای مسیحی را از در عقب برای زیر سئوال میھ عرفی را ب
 کلیسا در اتحادیھ اروپا ىکند و برای عقیده دولتی باز میاعمال نفوذ در امور

این منبع الھام بند قانون اساسی نیست، روح قانون . گرددل میئحق ویژه قا
اساسی است و لذا سایر بندھای قانون اساسی و یا قوانین تبعی نباید در تناقض با 

 دین برای ىاین اصل یک گام روشن بھ عقب و توسل بھ اسلحھ. آن قرار گیرند
از ھم اکنون شاھدیم کھ چگونھ کلیسای کاتولیک در مسیر . فریب مردم است

تری در کند و ھر روز نقش مخرب دولتی اعمال نفوذ میھاىگیریتصمیم
رود وقتی از میراث مذھبی سخن می. نماید ایفاء میھانقض آزادی انسان

ور روی کاغذ ئی از صربستان و یا کشھامذھب اسالم در آلبانی، در بخش
 اول ىمنظور دربار واتیکان در درجھ. بوسنی ھرزه گوین منظور نظر نیست

.رود برای درک این مطلب نیاز بھ استدالل فراوان باشدتصور نمی. است
. شوددر آلمان الئیک در مدارس دروس مذھبی بھ کودکان تدریس می

 ھامارستانمسیح مصلوب بھ در و دیوارھای مدارس و اماکن عمومی نظیر بی
 گروھی مراجع مذھبی کاتولیک و پرتستان بخرج ھاىدر رسانھ. نصب است

 بھ تبلیغات "گفتارپیرامون روز یکشنبھ"مالیات عمومی مردم تحت عنوان 
کند و مخارج آنرا دولت آلمان برای کلیسای اخذ مالیات می. مذھبی مشغولند

.کشند می مردم آلمان از جملھ مسلمانان و المذھبان بھ دوشىھمھ
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پس آن ارزش و دستآورد جدائی دین از دولت کھ بورژوازی آلمان از آن 
در اینجا نیز مصلحت . راند نیز صمیمانھ و بی شیلھ پیلھ نیستسخن می

.کند طبقاتی و سیاسی بورژوازی کار خودش را میىمبارزه
 برتریت تمدن غرب ى کھ آنرا نشانھھاکسانی کھ بھیچ کدام از این ارزش

دانند تقیدی ندارند و از امروز بھ فردا برای آنھا طالبان انقالبی بھ طالبان می
را ندارند برتریت خویش را بھ رخ دیگران   صالحیت آن،شودگانگستر بدل می

خویش را ھ آنھا قابلیت اعتماد ب.  اعتبار ساقط استىگفتار آنھا از درجھ. بکشند
زادی بیان و مطبوعات آنھا آ. بلندگوھای توخالی ھستند. ندااز دست داده

مصلحتی است و آزادی توھین و تحقیر نسبت بھ مخالفین خویش را در 
 بھ آن ایمان ًآزادی بیان و مطبوعات آنھا دستآوردی نیست کھ واقعا. گیردبرمی

آنھا قوانین اساسی خویش را ھم وقتی پای منافع اقتصادی و سیاسی . داشتھ باشند
.گذارندر پامیزیھ آید بانھا بھ میان می

 و دستآوردھای انقالب ھاتوانند بھ ارزش ھستند کھ میھافقط کمونیست
 تکامل داده و حفظ ،بورژوازی احترام گذارده و آنھا را در جھت تکامل تاریخ

 مزورانھ نیست تا مسیحیت را بر اسالم مرجح ھاى ارزش، ماھاىارزش. نمایند
ما با شکنجھ و . طور کلی مخالفیم بھاعنوان افیون ملتھ ما با دین ب. بدانیم

آدمربائی و تجاوز و قلدری و نقض حقوق بشر و حمایت از آدمکشان و مستبدین 
.   مصلحتیىمخالفیم و آنھم از نظر اصولی و نھ مانند بورژواھا از جنبھ

 را فقط زبانی قبول داشتھ و بھ رخ مسلمانان و ھاآنھا در حالیکھ این ارزش
کشند وقتی بھ خلوت می روند آن کار دیگر ر جھان میخارجیان غیر مسلمان د

 ممالک غربی رایج است و از نظر ھاىداوری با دو مالک در ارزیابی. کنندمی
پرسند این چگونھ آنھا از خود می. ماند جھان این دوروئی پنھان نمیھاىملت

  راھا این ارزشىارزشی است کھ طالبان متحد و قابل اعتماد دیروز را کھ ھمھ
کرد در عرض یک شب بھ تمسخر گرفتھ و با یاری اروپا و آمریکا لگدمال می

کشور تروریست لیبی کھ در . ترین گانگستر جھان امروز بدل کردبھ بزرگ
  یکشبھ پاک وھا قرار داشت پس از سازش با امپریالیستھافھرست تروریست

و شاید زمانی ھمین اسالم مرتجع ھمیشھ ھمدست امپریالیسم بوده است . منزه شد
. نیز برسد کھ خدمات آن برای سرکوب جنبش کمونیستی الزم شود

 و احترام بھ حیثیت انسانی ھاآنھا بھ دستآوردھای خود در حفظ جان انسان
 ھاىشان از بمب تجارب تجاوزات آنھا و استفادهىولی ھمھ. کنندتکیھ می

برای جان مردم دھد ناپالم، گازھای سمی و میکروبی و فسفر سفید نشان می
 مردم فلسطین مشغولند، بھ ىآنھا بھ ھجو مبارزه. ل نیستندئپشیزی ارزش قا

ند اآنھا مدعی. دھید مملو از این اتھامات است گروھی کھ گوش میھاىرسانھ
 دختران زیبارو بھ تعداد ى بھشت و وعدهى جوانان را با وعده"ھااسالمیست"
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 کھ ھاپیام اسالمیست. فرستندمرگ می نفر برای ھر کدام، فریب داده بھ کام ٧٠
 نھضت مقاومت مردم فلسطین است پیام مرگ است کھ از ًمنظورشان معموال

آنھا برای تحقیر مردم مسلمان فلسطین و . گیردبطن ایدئولوژی اسالم منشاء می
عملیات انتحاری آنھا چنین عللی را از خود و انبان ایدئولوژی صھیونیسم 

 مبارزات مردم و جوانان فلسطینی در ىوئی ریشھتوگ. کننداختراع می
آموزند کھ پس از مرگ شھید در این است کھ بھ آنھا می. مشکالت جنسی است

 دختر زیبارو را در آغوش می ٧٠روند و در آنجا محسوب شده و بھ بھشت می
!.گیرند؟

تحلیلگران متمدن تا بھ چھ حد پست  مالحظھ کنید کھ این دانشمندان و
فرومایھ ھستند کھ برای فریب افکار عمومی و شستشوی مغزی از فطرت و 
این استدالل ھ  نیز بھاصھیونیست. کنند ناشایستی خودداری نمیىھیچ وسیلھ

فرض کنیم این استدالل در مورد پسران درست باشد آنوقت . زننددامن می
ا شود؟ آیا آنھشوند چھ میتکلیف دخترانی کھ بھ عملیات انتحاری متوسل می

تواند  می"اسالمیست"آیا یک مسلمان .  پسر در بھشت ھستند؟٧٠نیز منتظر 
!.  چنین استداللی را بھ مغز دخترش وارد کند؟ًاساسا

 این دروغگوھای متمدن بھ سخنان خویش باور دارند و مردم را ًاگر واقعا
علت تمایالت جنسی پسران و ھ کنند و پیدایش انتفاضھ را باحمق تصور نمی

کنند راه حل آن بسیار آسان است و معلوم نیست بینند و خالصھ میان میدختر
تواند با یاری آمریکا و حزب اسرائیل می. چرا تا کنون بھ عقلشان نرسیده است

 پیروان منصور حکمت کھ سینھ چاک ىکمونیست کارگری ضد ایرانی و  کلیھ
 ٧١لیات انتحاری گان عم اسرائیل ھستند بھ این آماده"دموکراسی و مدرنیتھ"

کی .  پسر عرضھ کند و روی دست بنیادگرایان حماس بلند شود٧١دختر و یا 
 ىشود زمینھبا این تاکتیک می. حاضر است باالتر بره، بیشتر نبود بزن بریم

 مردم ىاین نوع استدالل مخدوش کردن مبارزه. عملیات انتحاری را از بین برد
این استدالل پرده پوشی اشغال . ستھا آدمکشی صھیونیستىفلسطین و  تبرئھ

شود سربازان نمی. سرزمین فلسطین و تحقیر و توھین بھ مردم این منطقھ است
 برپا کرد دارتش نازی در استالینگراد را شھید قلمداد کرد و برایشان بنای یاد بو

این دو روئی بر کسی .  قلمداد نمود"جانی"، "دیوانھ"و جانباختگان فلسطینی را 
.ماندن پنھان نمیدر جھا

 قضائیھ و ھتک حرمت مقدسات مذھبی"بی طرف" ىقوه

در منشور عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد از آزادی مذھب، وجدان و 
متن دقیق آن چنین . شودعنوان حقوق ابتدائی اساسی بشر صحبت میھ عقیده ب
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 این حق .ھر انسانی از حق آزادی عقیده، وجدان و دین برخوردار است": است
شامل این آزادی است کھ دین و یا اعتقاداتش را عوض کند، دین و یا اعتقاداتش 
را بھ تنھائی و یا بطور جمعی با سایرین در انظار عمومی و یا خصوصی از 

ھمین . "طریق آموزش، عمل کردن، نیایش با خدا و انجام مراسم اعالم دارد
دانمارک ھم پای آنرا امضاء لمللی کھ دولت ا بینىحقوق برسمیت شناختھ شده

.  غربی در قوانین اساسی آنھا بازتاب داردھاى دموکراسیىکرده است در ھمھ
در قانون اساسی آلمان . کنیمما برای نمونھ بھ قانون اساسی آلمان مراجعھ می

 آزادی ایمان، وجدان و آزادی دینی و جھان ": آید آزادی مذھب میىدر زمینھ
آزادی اجرای بی مانع مراسم مذھبی "در ھمین قانون . "بینانھ خدشھ ناپذیرند

."شودتضمین می
آزادی مذھب بر اساس تعریف بی قید و شرط است لیکن آزادی مذھب 

کھ این آزادی با سایر حقوق مندرج در قانون اساسی در تناقض  تواند زمانیمی
) سیازجملھ حقوق اساسی سایر افراد و یا خود اصول قانون اسا(قرار گیرد

 باید فرزندانشان را بھ مدرسھ بفرستند ھا خانوادهىبرای مثال ھمھ. محدود گردد
تحول "حتی اگر بر اساس اعتقادات خویش با محتوی دروس از جملھ تئوری 

توانند بھ استناد آنھا نمی.  موافق نباشند"علوم جنسی"  و یا "تدریجی داروین
 اساسی آنھا در این حالت تابع حقوق.  از این کار سر باز بزنند"آزادی مذھب"

برعکس . تری است کھ در قانون اساسی درج و تعریف شده استحقوق عمومی
دھد بھ ھتک حرمت مقدسات جوامع دینی آزادی بیان بھ کسی اجازه نمی

بپردازد و بھ آنھا توھین کند و خود را بر باالی قانون اساسی و حقوق برسمیت 
 اینجا ھمانگونھ کھ حد آزادی مذھب تعیین شده در. شناختھ شده در آن قرار دھد

 ١٦٦در بند . بود حد آزادی بیان نیز توسط قوانین جاری کشور تعیین می شود
قانون کیفری آلمان ھتک حرمت از مقدسات  جوامع مذھبی جرم محسوب شده و 

 و اینکھ ھاقانونگزار با بیان حقوق اساسی انسان. حداقل سھ سال زندان دارد
. سانی قابل تعرض نیست حدود آزادی بیان را نیز تعیین کرده استحیثیت ان

.تخطی از این مرز جرم است و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد
.  سخنان ما نیست سخنان نمایندگان بورژوای ھمین ممالک استھااین

پرسش این است کھ بھ چھ مناسبت دادستان کل کشور پا بھ میان نمی گذارد و 
توھینی کھ وی بھ . کند در آلمان اعالم جرم نمی"دی ولت"امھ نز روىعلیھ

مذھب اسالم کرده است مغایر با حدود و ثغور حقوقی است کھ بعنوان حق 
. کند و مخل آرامش و آسایش عمومی استآزادی بیان بھ آن استناد می

در دانمارک منتقدین بھ کاریکاتور محمد کھ آنرا بھ درستی ھتک حرمت 
 دانمارک متوسل شده و "دموکراتیک"دانستند بھ قوانین دولت الم میپیامبر اس

خواستند بر اساس قوانین دانمارک بھ این فاشیستھای لجام گسیختھ دھنھ زده 
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 دادستان کپنھاگ تصمیم گرفت شکایت از روزنامھ  ٢٠٠٦ ژانویھ ٧در . شود
ھ دانمارک بھ قوه قضائی.  را مختومھ کند و معوق نماید"ییلندز پستن"فاشیستی 

 ىمگر قرار نبود ھمھ. وظیفھ قضائی خویش مغرضانھ عمل نکرده است
 در مقابل قانون مساوی باشند؟ آیا توھین بھ مقدسات مسلمانان جرم ھاانسان

. نیست؟
ند انشان داده... نھ تنھا دولت دانمارک بلکھ دولت فرانسھ، نروژ، اتریش و

.  آنھا برایشان حرف مفت استکھ بندھای قانون اساسی و حفاظت از اجرای
این اصول . گردداحترام بھ آنھا یا توھین بھ آنھا بھ منافع سیاسی روز آنھا بر می

شود و مرتب بھ عنوان دستآورد  جا زده می"متمدن"کھ بعنوان برتری غرب 
شود اصولی جاودانی و الیتغیر  غرب با تبختر بھ آن استناد می"برتر"دنیای 

ھر کس زورش بیشتر بود . باشندبخواه قابل تفسیر و تعبیر مینیستند و بطور دل
.گیردعھده میھ تفسیر آنرا بھ دلخواه خود ب

 کعبھ و یا قرآن برای یک ىروشن است کھ اھانت بھ محمد و یا خانھ
اگر دشنام و افترا . ترین اھانت و ھتک حرمت مقدسات وی استمسلمان بزرگ

مدعیان ھواداری از آزادی بیان چھ چیز را بھ پیامبر اسالم توھین نیست، پس 
آنوقت نباید در این ممالک . دانند کھ قابل پیگرد باشد؟توھین و افترا می

 توھین آمیز و اغتشاش برانگیز و ھتک حرمت ى غربی ھیچ گفتھ"دموکراسی"
آنوقت بند قانونی کھ سیاه بر سفید .  مورد تعقیب قرار گیردًبھ موجب قانون اساسا

در این جا پای یک . نویسند حرف مفت و کالشی سیاسی استقانون میدر کتب 
باید کودن بود تا . آخوند شپیشو در میان نیست پای بنیانگذار اسالم در میان است

این قیاس ساده را نفھمید؟
دھیم کھ در ھمین اواخر اتفاق افتاده حال بھ امر مشابھ دیگری مراجعھ می

.است
 بھشت را بھ ثروتمندان ھاىاتولیک زمینگویند کلیسای مرتجع کمی

فروخت و بنگاه معامالت ملکی باز کرده بود و از این راه ثروت ھنگفتی را می
روشن بود کھ مالکین امالک بھشت پس از مرگ بدون گذر از جھنم . ذخیره کرد

. گزیدند و از عذاب جھنم در امان بودند خویش در بھشت سکنی میھاىدر خانھ
خره تا روزی ادامھ داشت کھ یک رندی درخواست خرید این وضعیت مس

بزرگان مذھب کلیسا کھ بوی پول مفت بھ .  جھنم را از پاپ اعظم کردھاىزمین
خندیدند بھ فوریت با آن مشامشان رسیده بود و بریش این خریدار نادان می

 جھنم را بھ وی فروختند و سند ھاىموافقت کرده و با دریافت مبلغ ناچیزی زمین
پس از اتمام معاملھ مرد رند اسناد خرید امالک . مالکیت برایش صادر کردند

. جھنم را منتشر کرد و اعالم نمود کھ از امروز کسی را بھ جھنم راه نمی دھد
تازه آنوقت بود کھ کلیسای کاتولیک فھمید کھ چھ رودستی خورده است و مجبور 
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ر ھمھ قرار می گرفت چشم  در اختیاًشد از فروش زمینھای بھشت کھ حال مجانا
 در کشور ایتالیا آقای ًگردد ولی اخیرااین واقعیت بھ چند قرن پیش بر می. پوشید

Luigiلوئیجی کاسچیولی  Cascioli کھ یک المذھب مترقی ایتالیائی است از 
Enricoدست ھمکالسی قدیمش آقای انریکو ریجی  Righi کھ یک کشیش 

ده و شکایت کرده است کھ این کشیش از ساده کاتولیک است بدست دادگاه پناه بر
گی مردم سوء استفاده کرده و از آنھا برای کلیسا مالیات گرفتھ و کمک مالی 

کند و ھمھ این اقدامات را تحت نام اینکھ شخصی بنام عیسی مسیح در جمع می
از آنجا کھ چنین شخص وجود خارجی نداشتھ . دھدقید حیات بوده است انجام می

کنم این شخص را بنام کالھبردار کیفر ش موجود است تقاضا میاافسانھو تنھا 
بر خالف سابق کھ کلیسای کاتولیک بازنده بود در قرن بیست و یکم دادگاه . دھید

 وی بنام مفتری اعالم جرم نموده ىروم نظر مرد المذھب را رد کرده و علیھ
 مذھبی بھ نام ھاىوغحال آقای انریکو ریجی ھمچنان حق دارد با بافتن در. است

 سر مردم را شیره بمالد و از آنھا اخاذی ،نامی آزادی بی قید و شرط  بیان
). ١٢/٠٢/٢٠٠٦ تا ١١ زوددویچھ سایتونگ مورخ ىنقل خبر از روزنامھ.(کند

 ھاىاین نوع برخورد قوه قضائیھ بھ امر مذھب و منافع سیاسی در نمونھ
. یر ممالک غربی است ساًآلمان، ایتالیا و دانمارک و طبیعتا

حقیقت این است کھ حتی از نظر حقوقی نیز ما با حق آزادی بیان روبرو 
 جرم روشن است و باید کیفر ببیند ولی ،نیستیم، از نظر قضائی نیز این اقدام

 گروھی و مخبرین مزدور بورژواھا و مشتی فریب خورده راه ھاى رسانھىھمھ
طلبند  کھ وجود خارجی ندارد و حقی را میدن دفاع می کناىند و از آزادیاافتاده

کھ حتی قانون اساسی آنرا برایشان برسمیت نشناختھ است و حدود آنرا قوانین 
افتد توھین مستقیم بھ آنچھ دارد اتفاق می. جاری مملکت تعیین کرده است

این آزادی بیان نیست آزادی . مقدسات صدھا میلیون مسلمان در کره زمین است
این ترتیب چراغ سبزی برای کارزار ھ توھین است، دول اروپائی بدر استعمال 

این فاشیسم . ندا مسلمانان را فراھم آوردهىتبلیغاتی سراسری و ضد قانونی علیھ
یھودی ستیزی .  مسلمانان استى داود بھ سینھىآشکار و چسباندن ستاره

ن این خواست روش. بورژوازی اروپا بھ مسلمان ستیزی ارتقاء یافتھ است
 اسرائیلی در اروپا و سراسر جھان است و دست کثیف آنھا از ھاىصھیونیست

.این آستین مندرس بیرون زده است

اپوزیسیون ایران و حزب کمونیست کارگری ضد ایرانی 

، منفرد کردن آنھا تا کشتن و نابودی آنھا و ھااز بی اعتبار کردن مسلمان
آنکس کھ . زی فقط یک قدم است آدمسوھاى گاز و کورهھاىاعزامشان بھ اتاق
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ی بھ تحقیر و توھین بدھد و نفرت ضد اسالمی را دامن بزند و تبلیغ کند وقتی أر
بعنوان حمایت از آزادی، مسلمانان را بعنوان تروریست، بدون محاکمھ بھ زندان 

این افراد . ابوغریب و یا گوانتانامو فرستادند، باید از این اعمال دفاع کند
 ھا و صھیونیستھا امپریالیست"آزادی بی قید و شرط"ند کھ از ئی ھستھاھمان

 حال در عمل ماھیت ضد دموکراتیک ،آزادی بی قید و شرط آنھا. کننددفاع می
آزادی بی قید و شرط برای سرکوب، زندان، . دھدو طبقاتی خویش را نشان می

شکال  اىند باید برای حفظ دموکراسی با ھمھاآنھا کھ مدعی. شکنجھ و اعدام
 قومی، ترغیب بھ ھاى حاکمھ جنگید، تحقیر و توھین بھ اقلیتىستمگری طبقھ

 مردم ىبرای آنھا ھمھ.  آنھا را نیز باید شکلی از ستمگری بدانندىشورش علیھ
 مردم لبنان ىھمھ.  مستوجب مرگند،ندافلسطین چون حماس را انتخاب کرده

 مقاومت مردم  نھضتىند مستوجب مرگند، ھمھاایستادههللا اچون پشت حزب
.  ھستند مستوجب مرگندھا و صھیونیستھاعراق چون مخالف امپریالیست

 مردم ایران کھ از حق مشروع ى مردم افغانستان مستوجب مرگند، ھمھىھمھ
حزب کمونیست . کنند مستوجب مرگندایران در غنی سازی اورانیوم دفاع می

ش است و در  گوناگونش از این قماھاى رنگىکارگری ضد ایرانی در ھمھ
وی با . ستھاُ مبلغ کشتار مسلمان، ھانتیگتون با اسالمىچارچوب مبارزه

 و ھا، شکنجھھا خویش شرایط ذھنی این تجاوزات، سرکوبىتبلیغات گسترده
امپریالیسم و صھیونیسم بھ این سازندگان افکار . آوردفراھم میرا کشتارھا 

آنھا از ھم اکنون در . کنندعمومی نیاز دارند و حقوق مناسبی بھ آنھا عطا می
. ضد جنگ علیھ کشور ما ایرانندھاىکار تخریب کمیتھ

پیروان آدم گمراھی بنام منصور حکمت کھ عمرش را بھ آریل شارون داده 
است، ھمراه با اسرائیل از فدراسیون جھانی فوتبال تقاضا نمودند کھ از شرکت 

البتھ از مشتی وطنفروش . دتیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جھانی ممانعت شو
کھ شرم دارند از وطنشان دفاع کنند و خود را ایرانی بنامند بیش از این انتظار 

 ى امپریالیستی، ھمھھاى جھان از جملھ دولتھاى دولتىھمھ. رودنمی
 جھانی ورزشی با این روش مخالفت کردند زیرا فھمیدند کھ چنین ھاىسازمان

تنھا . نشیند و نھ بھ قلب جمھوری اسالمیتیری فقط بھ قلب مردم ایران می
حزب کمونیست . دولت اسرائیل خواھان این اقدام بود و بر آن پافشاری کرد

 با الھام از اسرائیل طرح کرد ًکارگری ضد ایرانی نیز این دستورات را مستقیما
.و در راستای سیاست آنھا گام برداشت

ھ ایران، اخراج تیم ملی این تشکل آلوده خواھان تحریم ایران، تجاوز ب
آنھا با ھر چھ ایرانی است .  جھانی استھاى عرصھىفوتبال ایران از ھمھ

سوزانند تا برای آنھا برای اسرائیل بیشتر دل می. نداآنھا ضد ایرانی. مخالفند
دھند بجای تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی اسرائیل در آنھا ترجیح می. مردم ایران
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 " دموکراتیک و مترقیھاىکیبوتس"آنھا عاشق .  کندمسابقات جھانی شرکت
.    آریل شارون ھستند

ما برای اینکھ خوانندگان توفان را با دوروئی، ریاکاری و آشفتھ فکری و 
سیاسی حزبدفترپالتفرمعوامفریبی این تشکل آشنا کنیم بھ نقل قولی از 

پالتفرم ١٣٨٤ شھریور ٦اسالمی تروریسمىعلیھکارگری ایرانکمونیست
 بمب ىثیر جو ضد اسالمی در انگلستان پس از واقعھأسیاسی آنھا کھ در تحت ت

:آنھا نوشتند. کنیمگذاری در لندن بھ نگارش آمده بود جلب می

اسالمجنبشاستراتژیكسیاست. نیستمسلمانانتروریسم كار »
بجای سیاستی كھ. اسالمی استتروریستجریاناتسیاسی و
سیاسی وتھاجمھدفرامسلمان اسالمی افرادھاىلتدووجریانات

این. انسانی استضدراسیستی ودھد،میقرارخودتبلیغی
 ھاىفرقھوجریاناتمقبولیتبھمنجرً ارتجاعی عمالھاىسیاست

اسالمی ھاىمحیطوراسیسمقربانیانمیانارتجاعی اسالمی در
مھموجھیزی یكستمسلمانوراسیسمباقاطعى مبارزه.شودمی

«. اسالمی استتروریسمسیاسی واسالمىعلیھمبارزه

 و ھاباید پرسید اگر شما بھ این گفتار خویش اعتقاد دارید چرا با فاشیست
ید و پیامبر اسالم را کھ یکی از مقدسات ادھن شده دانمارکی ھمھاىراسیست

کرده و توزیع تورھای وی را چاپ انامید و کاریکمسلمانان است تروریست می
ار کردن احساسات مسلمانان نیست؟ چرا در این دکنید؟ مگر این کار جریحھمی

 خود تروریسم را نھ کار مسلمانان بلکھ استراتژی جنبش اسالم سیاسی ىنوشتھ
دانید و در  مسلمانان را تروریست میىکنید ولی در عمل ھمھقلمداد می

. کشیدزنید و قمھ می سینھ میھا و مسلمان کشھا و راسیستھا فاشیستىتعزیھ
 شما در ھمھ جا کاریکاتورھای محمد را با افتخار تکثیر ىاعضاء فریب خورده
 خویش در کنار ھاىماجدی در مصاحبھ ند، خانم آذراکرده و پخش کرده

 تئوری بافتھ ، قرار گرفتھ و برای ھجوم بھ مسلمانانھا و راسیستھافاشیست
 ضد اسالم ، ساموئل ھانتیگتونھاىوریئشما بخواست صھیونیسم و ت. است

این لکھ را ھرگز . ھستید نھ ضد مذھب و این خواست اسرائیل و آمریکاست
تناقضات در رفتار و گفتار شما از . و دھیدشتوانید در آب دریاھا نیز شستنمی

.شوداین دوروئی ناشی می
حتی سلطنت طلبان ناچارند در این عرصھ از ترس احساسات عمومی و 

در حالی کھ . ی احساسات بسیاری از سلطنت طلبان متدین دو دوزه بازی کنندحت
دانند ولی در تصویر کاریکاتور محمد را با اھانت بھ مقدسات اسالم مساوی می
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کنند کھ آیا با کنند و روشن نمیمورد حق آزادی بیان و مطبوعات سکوت می
آیا اعتراض بھ این . د موافقند و یا مخالفنھا و راسیستھااستدالالت فاشیست

کاریکاتور نقض آزادی بیان و مطبوعات است و یا چنین نیست؟  آنھا در این 
 خویش را ىبینند کھ در کیھان لندنی حملھگرفتاری راه فرار را در این می

 و ھا و اسرائیلیھا اعتراض مسلمانان جھان بنمایند و امپریالیستىمتوجھ
.رندپرووکاتورھا را از زیر ضربھ بدر آو

اگر کسی بھ اصل ماھیت نزاعی کھ در گرفتھ است پی نبرد در پیچ و 
 ھاى سیاسی و مانورھای امپریالیستی در مانده خواھد شد و در بحثھاىخم

 ھاى تئوریىفقط در متن مبارزه علیھ. شودجزئی و فرعی و بی اھمیت گم می
 ى مبارزهتوان رھبریھانتیگتون و افشاء تبلیغ نفرت ضد اسالمی است کھ می

 ىدست گرفت، اعتماد آنھا را جلب کرد  و از سوء استفادهھ مردم را ب
.  بنیادگرایان مذھبی جلو گرفت

* * * * * * * *

حکمتیسم و صھیونیسم

خودش را نمی بردی چاقوئی کھ دستھ

٧٣توفان شماره بھ نقل از[

کھ مورد آن کس . صھیونیسم و امپریالیسم دوستان صمیمی یکدیگرند
حزب ". صھیونیسم نیز برخوردار استھای حمایت امپریالیسم است از محبت

ما شما را .  سوگلی امپریالیست آمریکا در منطقھ است"کمونیست کارگری ایران
. دھیمبھ شاھدی کھ از غیب برای ما رسیده است رجوع می



٤٢٠

اسالمی ھای  از فاندامنتالیست١٩٨٠ھای آمریکا کھ در سال» 
در افغانستان استفاده کرد، اکنون خیال دارد برای ھا مونیستکی علیھ

بر . (استفاده کندھا پایان دادن بھ رژیم اسالمی در ایران از کمونیست
.  توسط  ب٢٠٠٣ ژوئن ٢١ مورخ "تایمز آسیا"ی گرفتھ از روزنامھ

حزب کمونیست کارگری "رامان مندرج در سایت روزنھ وابستھ بھ 
ایران پیدا ی یکا یک متحد کمونیست علیھآمر" تحت عنوان "ایران

«) "کندمی
.

 ھیچ "کمونیست"شود کھ آن متحدھای در این مقالھ بھ صراحت تائید می
 کھ توسط "حزب کمونیست کارگری ایران"کسان دیگری نیستند جز 

 با "ککا. ح". ندا انتخاب شده"اسالم سیاسی"ی برای مبارزه علیھھا آمریکائی
.  قرار داد٢٧/٠٦/٢٠٠٣را در سایت روزنھ در تاریخ دست خود این مدرک 

 است "غربی" و "مدرن"، "دموکراتیک"این کھ دولت اسرائیل یک دولت 
اسرائیلی است کھ توسط سازمان ھای بخشی از تبلیغات ایدئولوژیک صھیونیست

و ھوادارش پخشھای  در سراسر دنیا از طریق مطبوعات و یا سازمان"موساد"
ی آنھا در آشپزخانھای  این نظریھ را اندیشمندان حرفھ.شودتبلیغ می

ضد ی ند تا در مبارزهاایدئولوژیک صھیونیسم و امپریالیسم از آن جھت پرورانده
متزلزلی را ھای صھیونیستی و ضد امپریالیستی بھ ایجاد نفاق دست زده و بخش

صف  و مقوالت غیر طبقاتی از این نظیر بودند از "بازی جامعھ"کھ در توھم 
 "مدرن"، "دموکراتیک"تکیھ بر ماھیت . ضد امپریالیستی مجزا کنندی مبارزه

گذارده است با ھا یک دولت اشغالگر و نژاد پرست کھ پا در جای پای نازی
ھدف محق جلوه دادن این دولت در قیاس با دیکتاتورھای در قدرت، در ممالک 

خواھند در ھا میاندیشمندان آن. گیردمسلمان پیرامونی اسرائیل صورت می
ایدئولوژیک این تفکر را بھ مردم القاء کنند کھ دولت ی مبارزهی عرصھ

قابل ھای نقطھ ضعفی  اسرائیل علیرغم ھمھ"مظلوم" و "دموکراتیک"
تر از دیکتاتورھای اسالمی و تر و مطلوباغماضش بھ مراتب بھتر، انسان

ِکا، کشور اسرائیل ظالم و مستبد پیرامونش است و برای ممالک اروپا و آمری
مظلوم فاقد خطری است کھ از اسالم مخوف مستبدان خاورمیانھ کھ 

و . خیزدِمرطوب شکنجھ دارند، بر میھای خوفناک و سیاھچالھای زیرزمین
ارتجاع " در قبال "دموکراسی"لذا حمایت گسترده و مداوم از اسرائیل حمایت از 

ی است، لیکن در اسرائیل در ممالک مستبد اسالمی حجاب اجبار.  است"سیاه
. گری کنندتوانند با مینی ژوپ جلوه مھرویان و مھ پیکران می"دموکراتیک"

 و از منظر "چپ"این زیربنای تفکر کسانی است کھ می خواھند از جانب 
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 آخرین مرزھای بی شرمی را در حمایت از "مدرنیتھ" و "تمدن" و "ترقی"
. داسرائیل از پیش پای بردارنھای صھیونیست

 خود را از این "دموکرات"ھای در گزینش این نوع استدالل، امپریالیست
این دول ی زنند تا پرده پوشی کرده باشند کھ ھمھعلی چپ میی نظر بھ کوچھ

انسانی کمونیسم بر سر کار ی مستبد و جنایتکار را خود آنھا در مبارزه با ایده
این تبلیغات گمراه کننده کھ بھ . کنندآورده و تا بھ امروز از آنھا دفاع کرده و می

ُویژه کردھای ناسیونال شوونیست عراقی در گذشتھ با عالقھ آنھا را بھ عاریت 

گرفتند، ژست مترقی و دموکراتیک بھ مخالفت آنھا بر ضد حسن و البکر و می
مشروط ھای خالیشان را از کمکھای بخشید و انباشتن جیبصدام حسین می

بر اساس ھمین توجیھات، آنھا کارشناسان . دکرتبرئھ میھا صھیونیست
دھند، دادند و میصھیونیست را در منطقھ بھ گرمی مورد استقبال قرار می

خالی بھ منطقھ رسیده بودند بزودی از این ھای دیگری نیز کھ با جیبھای جریان
 بودن اسرائیل سیراب شده و در تبلیغ این ایدئولوژی "دموکراتیک"ی معجزه

. ح"("حزب کمونیست کارگری ایران"سخنان . شارکت گزیدندصھیونیستی م
در تجلیل از دولت اسرائیل مانند سالم روستائی بود کھ بی طمع نیست و ) "ککا
ُبھمین جھت آنھا نیز در این کر دستجمعی با اندیشمندان صھیونیسم ھم آوا . نبود

.       شدند
ی  در مصاحبھتئوریسین گمراه این حزب بھ نام مستعار منصور حکمت

: اظھار داشت١٩٩٩خویش با آقای صفا حائری در ژانویھ 

تر تر و غربیتر، دموکراتیکاز نقطھ نظر سیاسی، اسرائیل مدرن... » 
مخصوصی دارد، ولی امکان اعتراض و انتقاد ھم در آنحا ھای اگر زندان. است
مکان داشتھ شاه حسین و یا شاه فھد اھای کنم در زندانچیزی کھ فکر نمی. ھست
« . باشد

 حتی تا بھ آنجا رفت کھ نھ تنھا دفاع علنی از ماھیت "ککا"حزب 
ھا  دولت اسرائیل را بھ عھده گرفت بلکھ مدعی شد کھ اسرائیلی"دموکراتیک"

، "شاھکار"ند و این اسوسیالیسم را در شکل کیبوتسی در کشورشان پیاده کرده
حتی این حزب . ب تحقق آن ھستندطالھا آن نوع سوسیالیسمی است کھ آنھا سال

بھ تصویب رسانید کھ دست دفتر سیاسی این ای خویش مصوبھی در کنگره
حزب را با اختیار تام و بدون رعایت اصول شفافیت و بدون نظر اعضاء در 

ممالک ارتجاعی جھان بجز ارتجاع اسالمی و ی دریافت کمک مالی، از ھمھ
درونی ھای در بحث. گذاشتباز می اسرائیل "دموکراتیک و مدرن"حتی دولت 

دولی کھ پس از جنگ ی اسرائیل و کویت بھ منزلھھای این حزب حتی نمونھ
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جھانی دوم علیرغم کوچکی امکان بقاء یافتھ و از طرف سازمان ملل متحد بھ 
شد و باید سرمشقی ند، یاد میاعنوان کشورھای مستقل بھ رسمیت شناختھ شده

 در آنجا بر سر کار "ککا.ح"گرفت تا قرار میکردستان ایران ی برای تجزیھ
این حزب با کمال خونسردی تراوش . آید و بھ عضویت سازمان ملل متحد در آید

حزب کار . کرد بدون آن کھ با آن مبارزه کندچنین افکار ارتجاعی را تحمل می
مقاالت متعددی در افشاء ماھیت این حزب و ھمکاریش با ) توفان(ایران 

ھای این حزب دولت. بیند نوشتھ است و لزومی بھ تکرار آن نمیھااسرائیلی
دھد ولی  مورد یورش قرار می"اسالم سیاسی"ارتجاعی اسالمی را بھ عنوان 

حزب فاشیستی و ی از دولت یھودی و سیاسی اسرائیل کھ آریل شارون نماینده
 یسیاست این حزب حملھ. گویدمذھبی لیکود در رأس آن قرار دارد سخن نمی

 است تا جنایات "تروریستی سیاسی اسالمیستی"ھای پر سر و صدا بھ جریان
شان را با ھواپیما و ھلیکوپتر و مأمورین کھ جنایات تروریستیھا صھیونیست

. دھند بی سر و صدا در پرده افتداعزامی امنیتی بھ سراسر جھان انجام می
ھ این نقش پر از بھا و گروهھا ، احزاب و سازمانھابسیاری از افراد، شخصیت

تناقض و شک برانگیز این حزب در حمایت از اسرائیل و ھمکاری با سلطنت 
 صورت "مبارزه با مذھب"طلبان و دشمنی با اسالم و مسلمانی کھ در زیر نقاب 

ند ولی این جریان یک بار نیز حاضر نشده است اگیرد اشاره کردهمی
 حاضر نشده است در مراجع اسرائیلی را محکوم کند، یکبار نیزھای صھیونیست

رسمی خود دریافت کمک مالی از اسرائیل و مراجع وابستھ بھ آن ھای و ارگان
ُکرد عراقی و یا ھای ًرا بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم مثال از طریق دارو دستھ

ایرانی و یا نظایر آنھا، در حال و گذشتھ تکذیب کرده و تأکید کند کھ دریافت 
و دول نظیر آنھا از ھا و صھیونیستھا ینی از امپریالیستھرگونھ کمکی این چن

کارگر ایران و جھان و ی جملھ در شکل دولت اسرائیل، خیانت بھ منافع طبقھ
خیانت بھ منافع ملی ایران است و ھر تشکلی کھ بھ چنین ننگی تن در دھد باید 

 حزب کار ایران. ترین وضع بھ سزای چنین خیانتی برسددر آینده بھ شدید
زیر چنین سندی را حاضر است با جان و دل امضاء کند و تائید نماید ) توفان(

ئی از نظر ما جاسوسان و خائنین بھ مردم جھان و ایران ھاکھ چنین تشکل
آنھا از ! کند؟ ھرگز نیز زیر چنین سندی را امضاء می"ککا. ح"ولی آیا . ھستند

ئیل بھ حساب آنھا پول کنند تا ادعای این کھ اسراشما مدرک بانکی طلب می
 در اختیار "موساد"طبیعی است کھ چنین مدرکی را . ؟!ریختھ است قطعیت یابد

ولی گناه آن . دھد باشد قرار نمی"ککا.ح"ھیچ جریانی بویژه اگر مخالف 
. ؟!دانندئی چیست کھ این حزب را نوکر بی جیره و مواجب اسرائیل میھاتشکل

اھد بود تا بشود از نظر حقوقی بھ آن چکی ھم در کار نخوی آن وقت شماره
ِحق . اجرت، کمک مالی نیست. لزحمھ جای خود دارداالبتھ حق. استناد کرد
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ایرانی ھای  حق ندارد خویش را با سایر تشکل"ککا.ح". جبران خدمات است
یابید کھ چنین با مقایسھ کند زیرا بجز سلطنت طلبان و این حزب، کسی را نمی

 حمایت کند و بر ضد مسلمانان تحریک و بسیج نماید، گری از اسرائیلحیلھ
کنند کھ این مسلمانان این چنین تحریک نمیی حتی سلطنت طلبان نیز علیھ

کسانی است کھ مبارزه با مذھب را از ی این سرنوشت ھمھ. کندحزب می
کنند و مذھب را نیز برای خوش خدمتی بھ اسرائیل بھ طبقاتی جدا میی مبارزه

کنند و بھ نمایند و بھ این نوع مبارزه نیز افتخار می خالصھ میمذھب اسالم
ھای نفرت آنان از مسلمانان، انسان را بیاد خام خام. دھندخود مدال می
گر تئوریک این حزب تنھا تشکل ایرانی است کھ مشاطھ. اندازدصھیونیست می

 نگیرد لزحمھااگر چنین وکیل مدافعی از اربابش حق. اسرائیل در منطقھ است
ًسیاست این حزب صرفا اشتباه در این جا و یا آنجا . فقط سرش کاله رفتھ است

تواند دامن ھر تشکل سیاسی دیگر از جملھ حزب کار ایران نیست کھ می
را نیز بگیرد، سیاست آنھا، سیاست مداوم، مستمر و تئوریکی است کھ ) توفان(

کند و از پس میفعالیت آنھا بروز ھای چون خط قرمزی در تمام عرصھ
.آبی داود نمایان استی ند ستارهاسرخ کاذبی کھ بھ دست گرفتھی ستاره

 تحت "قرار پلنوم دھم کمیتھ مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران"در 
 یک حزب چند ده نفری کھ ھنوز بھ غوره ھم "ھااصول رابطھ با دولت"عنوان 

لیای خویش، خود را در تبدیل نشده و نھ بھ دار است و نھ بھ بار، در مالیخو
شود کھ باید جھان پنداشتھ و  بیمارگونھ مدعی میھای تراز دولتسطح و ھم

خارجھ، ھای ً؟ و حتما منظور با وزارتخانھ!ھاضوابط ھمکاریش را با دولت
این گنده گوئی و بلند پروازی، . است، تنظیم کندھا دارائی و امنیت این دولت

یست، ناشی از دلیل تراشی برای دریافت ناشی از بیماری خود بزرگ بینی ن
نیاز بھ اثبات نیست کھ این تشکل نھ قابل .  مالی است"بی قید و شرط"ھای کمک

آزادیبخش ویتنام و ھای قیاس با جنبش آزادیبخش فلسطین است و نھ با جنبش
توان چنین قیاس ناواردی را توھین مستقیم بھ این حتی بھ جسارت می. کامبوج
کند، خود را تا ولی چنین سندی را پلنوم حزبی آنھا تائید می. کردتلقی ھا جنبش

کشد تا خوشگذرانی کادرھای بیکاره را بدون سرزمین باال میھای سطح دولت
مضحک این است کھ این تشکل بھ سرزمین مادری و . تضمین و تأمین نماید

. سوزاندپرستی نیز اعتقادی ندارد و برای اسرائیل بیش از ایران دل میمیھن
دھیم اند مراجعھ میخود شما کھ غیر قابل تکذیبی ما بھ اسناد منتشر شده

چک بانکی ی طلبیم کھ اگر صمیمیت و شفافیتی در کار شما ھست شمارهو می
) توفان(حزب کار ایران . دولتی را برای اطالع عموم منتشر کنیدھای این کمک

این حزب بھ مصوبات پلنوم پرسد کھ بھ چھ جھت دفتر سیاسی از این عده می
خویش کھ در آن اخاذی از اسرائیل را حالل تشخیص داده است احترام نگذاشتھ 
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اش را از مقدار کند؟ بھ چھ جھت در کارش شفافیت نیست و اعضاءو عمل نمی
کند؟ بھ چھ کھ برای دوران بازنشستگی کادرھا الزم است آگاه نمیھا این کمک

الجراء نیست؟ بھ چھ جھت دفتر اکھ الزمکند جھت مصوباتی تصویب می
کند و کسی جرأت ندارد از آنھا بازخواست سیاسی بھ مصوبات پلنوم عمل نمی

کند و نتایج اقداماتشان را جویا شود؟ اگر این طور نیست و این اتھامات ما پایھ و 
بانکی دست ما را رو کنید تا ی ًاساس ندارد پس لطفا با انتشار چک و یا حوالھ

 بپذیرند کھ حزب شما بھ مصوباتش احترام گذاشتھ و بھ آن صمیمانھ عمل ھمھ
بھ مذاکره نشستھ، تبادل نظر کرده و اطالعات ھا نموده است و در سطح دولت

مصوباتش برای تشریفات نیست، طرح و . داده و پول بی قید و شرط گرفتھ است
. تصویب آنھا با دوراندیشی و تعمق صورت گرفتھ است

در مورد این تشکل آنھا را ھا ورت این مبارزات و افشاءگریبھ ھر ص
وادار کرده است بدون آن کھ در سیاست ماھوی خویش تغییری دھند، بدون آن 
کھ روشی در پیش گیرند کھ در عمل بھ نفع صھیونیسم و امپریالیسم در منطقھ 

 بھ نباشد در نوع بیان نظریات خود از این پس جانب احتیاط را از دست ندھند
 پاورچین پاورچین از "آھستھ برو آھستھ بیا تا گربھ شاخت نزند"مصداق این کھ 

 گم کردن "ایز"پرخاشجویانھ برای ھای این است کھ واژه. انظار پنھان شوند
شود بدون آن کھ در ماھیت امر تغییری صورت گرفتھ اسرائیل میی حوالھ
 حلی برای مشکل فلسطین سیاسی خود حتی راهدفترآنھا در سند پالتفرم. باشد

این راه حل پیشنھادی را بشکافیم و ی خوب است کھ دل و روده. دھندارائھ می
:  را از درون آن بیرون بکشیمھا نظریات صھیونیست

فلسطینیحل مسالھ» 
كشوربایدفلسطینمردم. شودتشكیلفلسطینی بایدمستقلكشور

سیاسی ازاسالم. باشندداشتھراخودلحقوقامتساویدولتومستقل
این. كندمیتغذیھاسترفتھفلسطینمردمبرًتاریخاستمی كھوظلم

برواردهستمربطی بھترینكوچكاین كھارتجاعی علیرغمجنبش
ودر فلسطینبی حقوقی مردمنارضایتی وازامانداردفلسطینمردم

اسی سییسرمایھبرای خودوكندبرداری میبھرهخاورمیانھ
قرارفشارتحتراغربی آنحامیانواسرائیلدولتباید. سازدمی
شناختھحقوقتمامبافلسطینی رامستقلدولتایجادوصلحتاداد

فشارتحتغربی رادولباید.بشناسدلمللی بھ رسمیتابینیشده
ارتجاعی وھای سیاستازخودشرطوبی قیدحمایتبھتادادقرار

فلسطینی وكشورتشكیل. دھندخاتمھاسرائیلدولتیتجاوزگرانھ
كنریشھی پایھیكركن اساسی وخاورمیانھدرپایدارصلحبرقراری
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دفترنقل از پالتفرم(«.استجھانسطحاسالمی درتروریسمكردن
اسالمی تروریسمیعلیھکارگری ایرانکمونیستسیاسی حزب

اوت٢۵یران، مورخ كارگری اكمونیستسیاسی حزبدفتری مصوبھ
). ١٣٨٤ شھریور٦مطابق ٢٠٠۵

ُ با دھل پر سر و صدا مدعی است با تشکیل دولت "ککا. ح"نخست این کھ  ُ
با تشکیل چنین دولتی حتی اسرائیل ! آفرین بر آنھا. مستقل فلسطینی موافق است

 فلسطینی بھ صورت "مستقل"ھم موافق است، منتھا باید این دولت 
محصور در خاک ھای یقای جنوبی باشد، باید سرزمینآفرھای "لندھوم"

اسرائیل و بدون ارتباط با یکدیگر باشد، باید فاقد مرز آبی و ھوائی باشد، در 
گویند، ئی زندان و یا اردوگاه میھازبان عادی بھ این چنین سرزمین

فقط . نداآمریکائی و اروپائی نیز با تشکیل چنین دولتی موافقھای امپریالیست
افزودن .  را نپذیرفتند"اسلو"ند و قرارداد ارتجاعی ازیر بار نرفتھھا نیفلسطی
 نیز مشکل گشای ھیچ "لحقوقادولت متساوی"نظیر ای گمراه کنندهی واژه

باید روشن کرد کھ . نیست زیرا سخن بر سر تعریف این حقوق استای مسئلھ
 دولت چھ حقوقی را برای ملت فلسطین کھ بایدھا نیروھای مخالف صھیونیست

شناسند و چھ مرز جغرافیائی و چھ مستقل تشکیل دھد بھ رسمیت می
خواھند کھ اسرائیل مردم فلسطین می. خصوصیات سیاسی برای آن دولت قائلند

لمللی توسط سازمان ملل ابینی متجاوز بھ پشت مرزھای بھ رسمیت شناختھ شده
تقل فلسطین بھ پایتخت سرزمین مسی لمقدس را بھ منزلھامتحد باز گردد و بیت

 نیز با این اصل "ککا. ح"و ھا و صھیونیستھا آیا امپریالیست. رسمیت بشناسد
از ای موافقند؟ و یا این کھ حق متساوی دولت اسرائیل را در دزدیدن نیمھ

شناسند؟ مردم فلسطین موافقند کھ  بھ رسمیت می"اورشلیم"لمقدس بنام ابیت
در این منطقھ بنا شده تخلیھ کنند و آنھا یھودی نشین را کھ ھای آبادیھا اسرائیلی

خواھند کھ سھ مردم فلسطین می. را بھ صاحبان اصلی این سرزمین پس دھند
مادریشان بھ فلسطین باز گردند و ھای میلیون فلسطینی تارانده شده از سرزمین

فلسطین مستقل از امکان بقاء مستقل چھ از نظر سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی 
 نیز با این "ککا. ح"و ھا و امپریالیستھا آیا صھیونیست. شدبرخوردار با

مشخص مردم فلسطین موافق ھستند؟ یا فقط با نصف آنھا موافقند و ھای خواست
مردم فلسطین ! گیرند؟را در این زمینھ نیز در نظر میھا حق مساوی اسرائیلی

لسطینی بر این نظرند کھ دولت مستقل فلسطینی باید ارتش و نیروی انتظامی ف
توان بھ آن الصاق کرد، زیرا بر ًداشتھ باشد کھ حتما صفت مسلمانی را نمی

 مترادف با مسلمان بودن ًفلسطینی حتما "ککا.ح"و ھا خالف تبلیغات صھیونیست
کنند کھ خواھان نیست، ھزاران نفر فلسطینی عیسوی در منطقھ زندگی می
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رزمین ابا اجدادی از سھا کشور مستقل فلسطین ھستند و توسط صھیونیست
ند و برای این استقالل و رھائی از چنگال اشغالگران فاشیست اخویش رانده شده

جرج حبش یک فلسطینی عیسوی تبار یکی از آنھاست . کنندمبارزه کرده و می
، ھاآیا امپریالیست. کنداسرائیلی مبارزه میھای صھیونیستی کھ علیھ

ملت فلسطین موافقند؟ پس چرا  نیز با این خواست "ککا.ح"و ھا صھیونیست
با تمام حقوق ... دولت مستقل فلسطینی"ئی نظیر ھاخویشتن را در پس کلی گوئی

کنند کھ مسئولیت این کنند؟ چرا روشن نمی پنھان می"بین المللیی شناختھ شده
کیست؟ چرا ی انسان، پیر و جوان بھ عھدهھا ھمھ جنایت و آواره کردن میلیون

نایاتی کھ وجدان بشریت مترقی را معذب کرده و روزانھ کنند کھ جروشن نمی
از ھمان سال ھا صھیونیستی رقت انگیز و رفتار بربرمنشانھھای شاھد صحنھ

.ھستند دارای کدام سرمنشاء است؟١٩٤٧
لمللی شناختھ شده را کھ این ھمھ در فلسطین اما سرنوشت این حقوق بین

 یوگسالوی یاد آن نبودید، در شماست و در افغانستان و عراق وی مورد عالقھ
خود شما نیز . یم کھ فقط بر روی کاغذ ھستندایوگسالوی، افغانستان و عراق دیده

ارتجاعی سناریوی ھای شناسید زیرا با تئوریاین حقوق را بھ رسمیت نمی
 را در یوگسالوی و افغانستان و عراق و فلسطین و "سفید"ی  جنبھ"سفید و سیاه"

پس روشن است کھ این . دھیدید و میاسیاه ترجیح دادهی نبھفردا در ایران بھ ج
ی احکام بی پایھ فقط بر روی کاغذ حک شده است و در عمل بدون مبارزه

ھای قھرآمیز مردم فلسطین برای اخراج اشغالگران و جنایتکاران و تروریست
کھ ای ند با ھر وسیلھامورد تجاوز محقھای ملت. متجاوز پشیزی ارزش ندارند

. ختیار دارند قوای اشغالگر جنایتکار را از سرزمین خویش بیرون کننددر ا
خروج بی قید و شرط اسرائیل از مناطق اشغالی و رسیدگی بھ جنایات این 
تروریسم دولتی شرط ھر صلح و شرط ھر بھ رسمیت شناختھ شدن حقوق 

خنده آور است کھ از مردم فلسطین کھ سرزمینشان اشغال شده . لملل استابین
صلحی کھ مضمون آن ! کدام صلح؟. است خواستھ شود کھ بھ صلح تن در دھند

ی اسرائیلی نباشد صلح نیست ادامھھای شامل اخراج بی قید و شرط صھیونیست
اشغالی و غصب ی اشغال و بھ رسمیت شناختن منافع اسرائیل در منطقھ

صلح صھیونیستی . فلسطینی و در حقیقت سیاستی ضد بشری استھای سرزمین
نظیر صلح طلبی آن استعمارگران اروپائی بود کھ مبارزات سیاھان افریقا برای 
اخراج خودشان را نژادپرستانھ جلوه داده و مدعی بودند کھ آنھا حاضرند در 

داشتھ باشند ولی این سیاھان ای کنار سیاھان زندگی صلح آمیز و مسالمت جویانھ
 سفید پوست لیکن از ھایاین فاشیست.  مانع چنین صلحی ھستند"فاشیست"

گذشتند و بھ تقدس مالکیت خصوصی و اسناد امتیازات استعماری خویش نمی
و ھا فقط کسانی کھ با زبان صھیونیست. کردندیشان استناد میھادارائی
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گویند بر ماھیت صلح عادالنھ کھ متکی بر خروج بی قید سخن میھا امپریالیست
ت غرامت بھ آنھا است تأکید ھمراه با پرداخھا و شرط و فوری صھیونیست

شود از مظلوم مگر می. کشندساتر عوامفریبی میی کنند و بر آن پردهنمی
. خواست کھ با ظالم تا موقعی کھ موضوع ظلم بر طرف نشده است صلح کند

اسرائیل نصف سر زمین فلسطین و لبنان و سوریھ را ھم اکنون اشغال کرده 
لملل را احقوق بینی اسرائیل ھمھ. است و از این موضع، خواھان صلح است

سازمان ملل کھ منافع استعماری وی را تأمین ی زیر پا گذارده، بھ ھیچ مصوبھ
امپریالیست ی دھد و در این زمینھ از وتوی جنایتکارانھنکند رأی موافق نمی

وی صلح تحمیلی را مبنای سیاست خویش قرار داده . آمریکا برخوردار است
اژ و زورگوئی است و ھیچ فلسطینی شرافتمندی بھ آن تن این سیاست شانت. است

جوالن و سرزمین ھای راستی نظر حزب شما در مورد اشغال بلندی. نخواھد داد
اتمی اسرائیل چیست کھ در ھای لبنان چیست؟ راستی نظر شما در مورد بمب

در نشریات شما سخنی ھم از . یک فلسطین دموکراتیک باید آنھا را نابود کرد؟
.ًسانسور شما حقیقتا بی قید و شرط است.  واقعیات نیستاین

آمریکا و متحدینش بھ عراق تجاوز کرده و این سرزمین را ھای امپریالیست
ی ؟، حال خواھان آنند کھ مردم از مبارزه!نداحال خواھان صلح. ندااشغال کرده

.  نشوند"بربریت"خویش بر ضد اشغال دست بردارند و متوسل بھ خشونت و 
، "ھابی قانون"، "تروریستھا" نیروھای انقالبی مقاومت میھنی را حال

ھای ند و با آمریکائیازنند کھ جنگ طلبجا می...  و"سیاسیھای اسالمیست"
آدم ی آنھا باید مثل بچھ. صلحجو و آرامش طلب و بشر دوست سر جنگ دارند

را در  است کھ آن "ککا.ح"این استدالل . صلح کنندھا بیایند و با آمریکائی
شما ھای آورید کھ تئوریسینبھ خاطر می. بندی خر رنگ کن پیچیده استبستھ

اسرائیل و ی با عینک دودی در بغداد در فردای اشغال عراق در زیر سایھ
کسب قدرت دولتی " نیست پس "دولتی"آمریکا، مدعی بودند چون در عراق 

میھنشان مبارزه ، نتیجھ آن کھ مردم عراق نباید برای استقالل "مقدور نیست
ھا از عراق و اسرائیلیھا  با خروج آمریکائی"ککا. ح"ما ایمان داریم کھ . کنند

ی کنند کھ ھمھآنھا این خروج را مشروط بر این می. از فلسطین مخالف است
ی مبارزان فلسطینی و عراقی و نظایر آنھا قتل عام شوند و آن گاه کھ در ادامھ

داشتھ باشد آنھا نیز حاضرند از صلح نوع غارت استعمارگران مانعی وجود ن
آنھا ھم حاضرند بھ یکباره صلحجو . آمریکائی و صھیونیستی حمایت بکنند

.بشوند
اسرائیلی است و در زیر ھای  در این زمینھ ھمدست صھیونیست"ککا.ح"

ِ اسرائیل در پی غسل تعمید دادن "ارتجاعیھای سیاست"نقاب انتقاد بھ 
.  آنھاست"دموکراتیک" و "مدرن"، "مترقی" و "غیر ارتجاعیھای سیاست"
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را تروریست و ھا را صلح طلب جا بزنند و فلسطینیھا خواھند اسرائیلیآنھا می
ھا فلسطینی در اشغال صھیونیستھای حال آن کھ تا زمانی کھ سرزمین. مسلمان

در شرایط اشغال یک کشور، . تواند در میان باشداست سخنی از صلح نمی
فھم این مطلب ھرگز مشکل نیست، . ف مفت و عوامفریبانھ استصلح طلبی حر

مردم فلسطین . زند خود را بھ نفھمی می"ککا.ح"ما در شگفتیم کھ چرا رھبری 
اسالمیست " و "تروریست" بھ عنوان "ککا.ح"کھ مورد کینھ و نفرت و اتھام 

ی این گفتھ در پالتفرم ب. کنند ھستند، خوب این مسئلھ را درک می"سیاسی
تادادقرارفشارتحتراغربی آنحامیانواسرائیلدولتباید": آنھا کھی مایھ

لمللی بھ ابینیشدهشناختھحقوقتمامبافلسطینی رامستقلدولتصلح و ایجاد
 در حقیقت حرف مفت است و برای فریب افکار عمومی و "بشناسدرسمیت

.ساختھ شده استممانعت از باز شدن دست این تشکل در افکار عمومی 
ًبرای این کھ راه دوری نرویم بھ گفتار خود آنھا متوسل شویم کھ بعدا مدعی 

:شودنشوند کھ بھ آنھا اتھام زده می

رفتھفلسطینمردمبرًتاریخاستمی كھوظلمسیاسی ازاسالم» 
ترینكوچكاین كھارتجاعی علیرغمجنبشاین. كندمیتغذیھاست

بی نارضایتی وازامانداردفلسطینمردمبرواردهستمربطی بھ
برای وكندبرداری میبھرهخاورمیانھودر فلسطینحقوقی مردم

).نقل از ھمان سند ــ توفان.(«. سازدسیاسی مییسرمایھخود

بی حقی و اشغالگری بھ وجود آمده و ی  آنھا جنبشی را کھ در فلسطین علیھ
ش اارکسیست لنینیست و حتی بورژوا ریشھتحلیلگران می بر اساس تحلیل ھمھ

در ستم و زورگوئی اسرائیل اشغالگر و جنایتکار نھفتھ است، بھ گردن 
ترین ربطی بھ ستم بر  کھ گویا حضورش کوچک"اسالم سیاسی"ی استفادهسوء

آنجا پیدایش شده است، ی ش فقط برای تغذیھاملت فلسطین نداشتھ و سر و کلھ
آنھا . کنندو معلول را بھ نفع اسرائیل عوض میآنھا جای علت . گذاردمی

و ھا ضعف رھبری مترقی در جنبش فلسطین را کھ توسط ھمان امپریالیست
اندازند و آن تا کنون سرکوب شده است بھ گردن خود جنبش میھا صھیونیست

حال آن کھ اکثریت مردم فلسطین از این . خوانند می"جنبش ارتجاعی"را 
یک . کنندرزمد، حمایت میرای منافع آنھا می کھ ب"جنبش ارتجاعی"
خواھد بھ اشغال رزمد و می کھ برای رھائی میھنش می"ارتجاعیجنبش"

ھای خواھد مانع شود کھ بولدوزرھای اسرائیلی خانھسرزمینش پایان دھد، می
ھای آنھا را بر سرشان خراب کرده و زمین ھایشان را غصب نموده و خاکروبھ

کوتاه ھای یشان بر سر کلبھھابلند آبادی نشینھای  برجخویش را از باالی
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فلسطین را در درون ھای رزمد تا سرزمینفلسطینی خالی کنند، جنبشی کھ می
 متر محصور نکنند و آنھا را زنده بگور نسازند، صدھا ٨دیوارھائی بھ ارتفاع 

خائنی است کھ با ی تر از دارو دستھتر و قابل احترامبار شرافتمند
جھان برای ھای ھمدستند و برای اشغال سرزمینھا ، امپریالیستھایستصھیون

 جنبش "اسالم سیاسی"باید پرسید . سازند می"سیاه و سفید"ھای آنھا تئوری
 "ککا.ح" متعلق بھ تشکلی بھ نام "جنبش حکمتیسم"تر است یا فلسطین ارتجاعی

یز امکان بقاء  ساعت ن٢٤کھ با این روش مھربانانھ دوستی و الفت با اسرائیل 
ھمان طور کھ در عراق بخت خیانتش . کنددر سرزمین فلسطین را پیدا نمی

.یش نداردھاخیانتی محدود بود و در ایران انقالبی نیز جائی برای ادامھ
آنھا شگردھای دیگری نیز در حمایت از . یابدکار بھ اینجا خاتمھ نمی

.اسرائیل در چنتھ دارند
ش را بر اقلمی بھ یکباره حملھھای در قیچی زدن پس از این چپ ان"ککا.ح"

کھ بھ دنبال ھا و امپریالیستھا صھیونیستی گذارد و با ھمھ می"اسالم سیاسی"
 و یا "اسالم سیاسی"ی مبارزه علیھی بھانھ برای تداوم اشغال کشورھا بھ بھانھ

مردم ی  مبارزه"ککا.ح"برای . گرددگردند ھم زبان می می"تروریسم"
کشند از ترس ولی آنھا خجالت می. قوای اشغالگر محکوم استی لیھفلسطین ع

مردم فلسطین بھ ی این کھ رھبری مبارزه. افکار عمومی آن را بر زبان آورند
ًگیرد دقیقا بھ این خاطر است  قرار می"حماس"تدریج در دست نیروھائی نظیر 

و ھا تو صھیونیسھا امپریالیستھای کھ سازشکاران بھ دنبال ھمین توصیھ
 برای کسب رھبری جنبش فلسطین "حماس"مؤثر با ی مبارزه. ندا رفتھ"ککا.ح"

قوای تجاوزگر مقدور ی قاطعانھ، انقالبی و مستمر علیھی تنھا از طریق مبارزه
ھر کس کھ بخواھد بھ جای قوای متجاوز، وحشی و اشغالگر نیروھای . است

ی بھ جای مبارزه علیھ ھدف قرار گیرد و "ھاتروریست"ی مقاومت را بھ بھانھ
ھستند با ھا ھدف اصلی، بھ جای مبارزه با عامل و علت کھ صھیونیست

 تشویق و "حماس"ی  دست بھ یقھ شود و ھمھ را برای مبارزه علیھ"حماس"
کند و مأمور است تا در تغذیھ میھا بسیج کند از منبع ایدئولوژیک صھیونیست

ن سیاست را نیز در میان صھیونیستی در منطقھ، ایھای کنار سایر سیاست
این سیاست بخشی از کل سیاست صلیبیون امپریالیست است . ایرانیان جا بیاندازد

کھ مسلمان کشی را بر اساس نظریات ساموئل ھانتیگتون اصل سیاست تبلیغاتی 
خویش پوشاک ی جویانھُند، تا بھ تجاوزات گسترده و سلطھاخویش قرار داده

ضد امپریالیستی ی تا تالش کنند مضمون مبارزه. د بپوشانن"مدرنیتھ" و "تمدن"
 کھ گویا "اسالم سیاسی"ی مبارزه علیھی مردم جھان را با تئوری مسخره
 "ککا.ح"مسخره است کھ . کند جایگزین کنندخصلت دوران کنونی را تعیین می

غربی حامیانواسرائیلدولت"کند تاطلبد و خواھش میاز یک عالم غیبی می
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تمامبافلسطینی رامستقلدولتایجادوصلحتادادهقرارفشارتحتراآن
این عالم غیبی کھ باید دولت . "بشناسدلمللی بھ رسمیتابینیشدهشناختھحقوق

چھ ) شاید منظور آنھا کشور ماداگاسکار باشد ــ توفان(اسرائیل و حامیان غربی 
ضمیر مجھول کیست کنند؟ این کسانی ھستند و در کجای کره زمین زندگی می

کھ باید  دولت اسرائیل را تحت فشار قرار دھد تا تسلیم شود؟ آیا کسی بھ جز 
سرطانی در منطقھ ی توانند با حمایت مردم جھان این غدهخود مردم فلسطین می

خواھد ظھور کند و اسرائیل  از امام زمان می"ککا.ح". را بھ جای خود بنشانند؟
قرار دھند تا صلح جاودانی را در فلسطین بر و حامیان غربی را تحت فشار 

یک کمونیست ! آیا این یک تحلیل و نگارش کمونیستی است؟ ھرگز. قرار کند
. کندگوید بلکھ با صراحت اعالم میمارکسیست لنینیست بھ مردم دروغ نمی

ھای ھستند کھ در حمایت از صھیونیستھا و امپریالیستھا این صھیونیست
برای استقرار صلح . تا صلحی عادالنھ در منطقھ استقرار یابداسرائیلی مانع آنند 

ی برای استقرار صلح باید ھمھ. باید دشمن صلح را شناخت و با آن مبارزه کرد
کنند بھ رسمیت شناخت و این دشمن مبارزه میی نیروھائی را کھ علیھ

مخدوش کردن . مترقی و دموکراتیک را در درون آنھا تقویت کردھای جریان
است کھ توسط نوکران بی جیره و مواجب ھا ط این جبھھ، سیاست اسرائیلیخطو

توسل بھ عالم غیبی برای تحت فشار گذاردن اسرائیل . شودآنھا حمایت می
ھا بخوانید امپریالیست(و حامیان غربی ) ــ توفانھا بخوانید صھیونیست(
 چاه را بھ بھ جای راه،. یشان فرستادن مردم در پی نخود سیاه است) توفانــ

مردم نشان دادن است، بھ جای رھنمود مشخص و بسیج کننده، ایجاد ابھام و 
عملی در انتھای پیشنھاد بی. سردرگمی و خاک در فضا پخش کردن است

. ژورنالیستی برای فریب مردم استھای درازگوئی
:شوددر این پالتفرم برای رد گم کردن آورده می

ارتجاعی وتجاوزگرانھای ھسیاستازفوری حمایتقطع"» 
.«دولت اسرائیل 

 دولت اسرائیل فرمول جدیدی "ارتجاعی" و "تجاوزگرانھھای سیاست"
این نقاب جدید . است کھ این حزب برای فریب افکار عمومی پیدا کرده است

رنگش را از دست ھا آن است کھ خوش مشربی نسبت بھ صھیونیستی نشانھ
، تکیھ بھ "اسالم سیاسی"ی مبارزه علیھی انھشود بھ بھداده است و دیگر نمی

 نظرھا را از جنایات "لبناناهللا حزب" و "جھاد اسالمی" و "حماس"
در ھا این رنگ عوض کردن. اشغالگر اسرائیلی منحرف کردھای صھیونیست
آنھا و در عین حال ی مکارانھھای مستمر حزب ما و افشاء سیاستیاثر مبارزه
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اسرائیل ھای سیاست. ، دیگر بی ثمر واقع شده استحقایق غیر قابل انکار جھانی
 و یا بھ "آریل شارون" و نھ مربوط بھ شخص "نتانیاھو"نھ مربوط بھ شخص 

ماھوی ی جنبھھا این سیاست. باشد می"شیمون پرز" و "اسحاق رابین"فرد 
 بودند با تغییر "شخصی"ھا اگر این سیاست. دارند و بھ اشخاص وابستھ نیستند

بودند و زبانمان الل چھ شدند و چھ بسا متناقض یکدیگر میمیاشخاص عوض 
بھ یکباره مترقی نیز از کار در ھا بسا با تغییر این اشخاص این سیاست

ند پس بھ این ااند و در زمان کنونی ارتجاعی"شخصی"ھا اگر سیاست. آمدندمی
حتی توانند در آینده با انتخاب فرد جدیدی و یا حساب دو دو تا چھارتا می

ی فاصلھ. خوابنما شدن شخص قبلی، حال و فعلی قبل، مترقی نیز از کار در آیند
 اگر بر اساس تحلیل "صلحجو و مترقی" با "تجاوزگر و ارتجاعیھای سیاست"
.  باشد از سر سوزن نیز کمتر است"شخصی"

. طبقاتی استھا آموزد کھ ماھیت دولتولی مارکسیسم ــ لنینیسم بھ ما می
. نھا ناشی از ماھیت طبقاتی و برگرفتھ از این ماھیت استآھای سیاست
بھ مفھوم ھا آن مربوط بھ تغییر دولتھای دولت اسرائیل و کابینھھای سیاست

تعیین شده را موقتی و بھ گردن ھا ھیئت وزیران نیست و تالش این کھ سیاست
اسرائیل محصول ھای سیاست. رندانھ استبگذاریم تالشی پوچ و مردھا دولت

ارانھ در شکل مذھبی این دولت است و بھ زبان این حزب دیدئولوژی سرمایھا
کودکی با این ھای  است کھ کودکان را از سال"یھودیت سیاسی"محصول 

ُیھوه"آورند کھ گویا نظریات پوسیده بار می را ھا  خدای یھودیان این سرزمین"َ
.  بخشیده استمعامالت ملکی بھ رایگانھای بنگاهی بھ یھودیان بدون حق سفره

 این قوم نژادپرست ِملک طلق آنھاست و سند مالکیت آن را بھھا این سرزمین
. خدا، در روز آفرینش تقدیم کرده استی برگزیده

فلسطینی ناشی از اعتقاد بھ صھیونیسم توسط ھای اشغال سرزمین
ناشی از خطا و اشتباھات در این یا آن . بورژوازی ناسیونالیست یھودی است

این دولت ھای نشینیو عقبھا و بھ ھمین جھت پیشروی.  نیستسیاست
صھیونیستی را نھ بر اساس تحوالت روز بلکھ بر اساس اعتقاد ماھوی آنھا باید 

.ارزیابی کرد
پس عقب نشینی این جریان کنونی یک اقدام تاکتیکی است نباید فریب آن را 

موارد ی  در ھمھشارونھای حتی بوش و کوندالیزا رایس ھم با سیاست. خورد
موافق نیستند و آن را بنا بر مصالح روز خطرناک برای خویش و لذا 

اسرائیل صھیونیست است و تا زمانی کھ صھیونیسم تبلیغ . دانند می"ارتجاعی"
شود، تا زمانی کھ حکومت مذھبی و شود و در مدارس اسرائیل تدریس میمی

ھ علت ھمین حکومت مذھبی و ًگردد و دقیقا بنژادی بورژوازی یھود توجیھ می
شود، باید با صھیونیسم شرعی حقوق مدنی و عرفی بھ رسمیت شناختھ نمی
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یھودی کھ ھای اسرائیل مبارزه کرد و مبارزه با صھیونیسم، مبارزه با انسان
کنند و یا منشاء یھودی دارند، نیست مذھب را امر خصوصی تلقی میی مسئلھ

 آلبرت اینشتین، چارلی چاپلین نیز یھودی بزرگانی نظیر کارل مارکس، السال،
. بودند

صھیونیسم ی ھوادار اسرائیل تالش دارند مبارزه علیھھای شبھ مارکسیست
را یھودی ستیزی جلوه دھند حال آن کھ خود نفس پذیرش صھیونیسم، یھودی 

ترین و وفادارترین ، بزرگ"یھودیان"ترین دوستان بزرگ. ستیزی است 
. ستیزی، یعنی مبارزان ضد صھیونیسم ھستندمبارزان ضد یھودی 

اسرائیل فقط دولت را بھ ھیئت وزیران تعدیل کردن و ھیئت وزیران کنونی
 دانستن، افشاء ماھیت صھیونیسم "تجاوزگر و ارتجاعیھای سیاست"را دارای 

صحھ بر این اصل است کھ دولت . برعکس حمایت از اسرائیل است. نیست
این قابل پذیرش . تجاوزگرانھ و غیر ارتجاعی نیز داردغیر ھای اسرائیل سیاست
پرخاش بھ . اسرائیلی تجاوزگر و ارتجاعی ھستندھای دولتی نیست کھ ھمھ

، باز کردن در عقب برای حمایت از "تجاوزگر و ارتجاعی"اسرائیل با چماق 
ھای سیاستازفوری حمایتقطع"این کھ این حزب . استھا صھیونیست
طلبد فقط برای رد گم کردن و  را می"ارتجاعی اسرائیلتدولوتجاوزگرانھ

فریب مردم و پنھان کردن صھیونیسم و ماھیت طبقاتی دول یھودی در اسرائیل 
کند و چرا تجاوزکارانھ حمایت میھای باید پرسید چھ کسی از این سیاست. است

 و آن حامیانی کھ مدافع تجاوز. تجاوزکارانھ دفاع می کندھای از این سیاست
. کنیدند کجا ھستند، چھ کسانی ھستند کھ شما قطع حمایتشان را طلب میااشغال

توانند دموکرات و آزادیخواه و مملو از ناگفتھ پیداست کھ این حامیان ھرگز نمی
باید این جنایتکاران تروریست را افشاء کرد و نھ این کھ با . احساس بشری باشند

ان ماھیانھ قطع شده و نھ کباب بسوزد  و نھ نام مستعار از آنھا یاد کرد تا نھ ن
کنید؟ بھ چھ دلیل دالیل این بھ چھ دلیل نام این حامیان را ذکر نمی. سیخ آن

اتفاقی و گذراست؟ این ھا کنید؟ آیا این حمایتحمایت را تفسیر و افشاء نمی
دھد، نیست، محاسبات محاسبات یک حزب سیاسی کھ بھ مردم رھنمود می

مواجب بگیر خویش ھای  حساب پرداخت حقوق آخر ماه بیکارهدکانی است کھ
.را باید در نظر داشتھ باشد

و نژاد پرستان ھرگز ھا دولتی و صھیونیستھای روشن است کھ تروریست
ارتجاعی حزب شما کھ دولت ی توانند دموکرات باشند پس این نظریھنمی

خواند و حزب شما داند و می در منطقھ می"دموکرات"اسرائیل را تنھا دولت 
 و رھبر بزرگ گمراه شما منصور حکمت کردھمواره بھ آن افتخار می

اسرائیلی را بھ نام سوسیالیسم در ایران بنا کند ھای کیبوتسی خواست نمونھمی
چھ . ارتجاعی و صھیونیستی و آرایش تروریسم دولتی اسرائیل استی نظریھ
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 از "حمایت"فراخوان خویش در خواھید آن را پس بگیرید؟ بھ عبارت موقع می
:نویسیدشما می. جنبش فلسطین نظری افکنید

بایدفلسطینمردم. شودتشكیلفلسطینی بایدمستقلكشور» 
اسالم.باشندداشتھراخودلحقوقامتساویدولتومستقلكشور

ًتاریخا◌ستمی كھوظلمسیاسی از تغذیھاسترفتھفلسطینمردمبرً
.«. كندمی

شما ھنوز ھم . گوئید کھ مرزھای این دولت فلسطینی کجاست شما نمیولی
کنید کھ اسرائیل باید بھ پشت مرزھای کدام سال برگردد و تمام روشن نمی

اشغالی فلسطینی را بدون قید و شرط ترک کرده و خسارت بھ ھای سرزمین
دھید گنگ صحبت کنید تا وزارت امور شما ترجیح می. مردم فلسطین بدھد

گوئید کھ چھ کسی این ظلم شما نمی. اسرائیل و موساد ناراحت نشوندی ارجھخ
تاریخی را بھ مردم فلسطین تحمیل کرده است ولی در عوض نگران آن ھستید 

شما مشاور . استفاده نکند از این ظلم تاریخی سوء"اسالم سیاسی"کھ 
 کھ آیا بھ پرسش ما از شما این است. ھستید تا یار مردم فلسطینھا صھیونیست

چی نیستند؟ اگر سوء تروریست سوء استفادهھای نظر شما صھیونیست
کنید؟ بھ چھ چی و تروریست ھستند چرا نام آنھا را بھ درستی بیان نمیاستفاده

دلیل شما موافق مرگ بانیان این ظلم صھیونیستی نیستید، بلکھ برعکس خواھان 
شما در حقیقت . ظلم ھستید مظلومان از این "بھره بردن"سر بھ نیست کردن 

 کامل مردم "قلع و قمع"تا ھا و امپریالیستھا طالب آن ھستید کھ صھیونیست
خوانید و خلع سالح آنھا در فلسطین  می"اسالم سیاسی"فلسطین کھ شما آنھا را 

شما اشغال فلسطین را بھ حق خود تعیینی . بمانند و از جایشان تکان نخورند
کشید کھ آن را بر زبان فقط خجالت می. دھیدسرنوشت این ملت ترجیح می

شما از ترورھای دولت صھیونیستی اسرائیل کھ مدعی است . آورید
کشد حمایت صمیمانھ  را می"حماس و جھاد اسالمی و الفتحھای تروریست"

کنید و فقط بھ عبارات کلی نظیر کنید بھ این جھت گنگ و مبھم صحبت میمی
. نمائید بسنده می" تاریخیظلم"، "کشور مستقل فلسطین"

پذیرید کھ دولت اسرائیل تروریست است و تروریسم و شما ھنوز ھم نمی
مبارزه با . نداصھیونیسم برادران ھمزاد ھستند و ھر دو ھمدست امپریالیسم

لنینی استالینی بوده است این مبارزه ھای تروریسم کھ ھمواره خواست کمونیست
سم دولتی جمھوری اسالمی و یا عربستان ترورییتنھا شامل مبارزه علیھ

صھیونیسم و امپریالیسم را نیز در بر ی شود مبارزه علیھپینوشھ نمیسعودی و
 شما در واقع ھمکاری با تروریسم و "تروریسم"ضد ی مبارزهی جبھھ. گیردمی
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ایدئولوژیک صھیونیسم ی شما پیشمرگھ. رھائیبخش استھای سرکوب نھضت
.چون این نوع مبارزه ھم فال است و ھم تماشا. یداسرائیل در منطقھ ھست

 ھمان درکی را از تروریسم "تروریسم"خویش بر ضد ی شما در مبارزه
برای شما ھر . دھندارائھ میھا و امپریالیستھا دھید کھ صھیونیستارائھ می

. است"تروریستی"جنبش ضد اشغالگری با الھام از جرج بوش و آریل شارون 
:آوریدگری از پالتفرم کذائی خویش میشما در جای دی

واحزاب،ھاتمامی دولتبھدیپلماتیكسیاسی ومادی وھای كمكقطع"
."اسالمیجریانات

شما پرده بر ھای سیاستی شما بھ تنھائی از ماھیت ھمھی ھمین خواستھ
، احزاب و ھادولتی مادی بھ ھمھھای طلبید کھ کمکشما می. داردمی

دھید کھ نظر شما در مورد ع گردد ولی توضیحی نمیجریانات اسالمی قط
، احزاب و جریانات غیر اسالمی چیست؟ آیا ھامالی بھ دولتھای کمک
باید ھا مالی بھ اسرائیل نیز باید قطع گردد یا در مورد صھیونیستھای کمک

راستی نظرتان . شود بھ آنھا کمک کرد و خسارت داداستثناء قایل شد و تا می
غیر مسلمان ایرانی ھای مالی اسرائیل بھ احزاب و سازمانای ھدر مورد کمک
نیز قطع ھا کنند؟ آیا باید آن کمک مبارزه می"اسالم سیاسی"ی چیست کھ علیھ

.گردد و چاقو دستھ خودش را ببرد؟
پرسش دیگر ما از شما این است کھ این قطع کمک را از کدام موجود گمنام 

 بھ دول و احزاب و جریانات اسالمی کنید؟ این جنایتکارانی کھتقاضا می
کنند چھ کسانی ھستند و نامشان چیست؟ آیا آنھا متحدین ارتجاعی کمک می

نظیر آمریکا ای استراتژیک و وفادار و مطیع ممالک مدرن و مترقی و پیشرفتھ
و انگلیس و ایتالیا و استرالیا ھستند؟ اگر ما در اشتباھیم ما را از اشتباه بیرون 

برای ما روشن کنید کھ چرا شما از . ن تناقض را برای ما روشن کنیدآورید و ای
نگرید؟ کنید و بھ آنھا بھ عنوان حالل مشکالت میطلب کمک میھا امپریالیست

مبادا معتقد باشید کھ ماھیت امپریالیسم مترقی است و با انحصار ارتجاع سیاه 
کھ مدنیت آمریکا، راستی مگر شما وعده نداده بودید . سرسوزنی قرابت ندارد

انگلیس و یا ایتالیا و استرالیا با قراری کھ با شما گذاشتھ بودند امنیت، دموکراسی 
باز و عرفی و ی و مدنیت را در جھان و بھ ویژه عراق مستقر سازند و جامعھ

الزم برای فعالیت انقالبی را ی طبقاتی ایجاد کنند و زمینھی مستعد برای مبارزه
پس چرا آن مدنیتی کھ در متن آن باید .  فراھم آورند؟"یاسیاسالم س"با نابودی 

طبقاتی صورت گیرد نھ در افغانستان و نھ ی آشکار و منظم و مؤدبانھی مبارزه
در عراق و یا در فلسطین و یا ھر جای دیگری پدید نیامده است و چشم اندازی 

نده و خائنانھ گمراه کنھای تئوری. تواند برای تحقق آن وجود داشتھ باشد؟ھم نمی
.را تا کی باید ادامھ داد؟
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انقالب و ی یک چنین سند متعفنی را آنھا پالتفرمی برای مبارزه علیھ
امکانات و ی ولی دست شماھا با ھمھ. نداھمدستی با ضد انقالب کرده

فعالین شما نیز دولتھا و ی اگر بھ ھمھ. نامحدود، دیگر رو شده استھای فرصت
و نشان دھند و تصاویر شش در چھار شما را در جاسوسی مدال ھای سازمان

ئی کھ بھ دامن شما چسبیده ھانشریات منتشر کنند باز آب دریاھا برای پاکی لکھ
.است کافی نیست

* * * * * * *

ئی کھ پنبھ شدھارشتھ

اسرائیل "اسیدموکر"زلزلھ در فلسطین و ماھیت 
]٧٣بھ نقل از توفان [

 متحد ارتجاع کیھان لندنی ى، کار دست جبھھسازمان حماس ناخواستھ
 متحد اسرائیل پسند ىاین جبھھ. ککا در ایران داده است. سلطنت طلب و حزب

ند کھ الھام دھندگان ادر ایران با پیروزی حماس در انتخابات ھمانقدر یکھ خورده
. نداآنھا جورج دبلیو بوش و رامزفلد و صد البتھ آریل شارون بھ تکان آمده

چھ خبر شده است؟ این تکان ناشی از چیست؟ چرا مرتجعین و مگر 
زیرا نامزدھای انتخاباتی حماس در . ھراسند؟آدمخواران از این زلزلھ می

ند و با رد تئوری فاشیستی ابرخی نقاط نھ بنیادگرای مسلمان بلکھ مسیحی بوده
  درھا ساموئل ھانتیگتون و منصور حکمت در تفاھم با مسلمانھاىجنگ تمدن

 ھاکنار آنھا برای آزادی سرزمینشان در مقابل لشگر کشی تبلیغاتی صھیونیست
ھمانگونھ کھ تا کنون فقدان آن را روشنفکران ، پلورالیسم بورژوائی را نداایستاده

گرفتند ایراد می "مدنی باز و" ىمدرن و حامیان جامعھ "پسا و پیشا"آشفتھ فکر 
، آنھا در یک رقابت تنگاتنگ ندافظ کردهحبھ اجراء گذارده و ، کردندو تبلیغ می

 نامزدھای ىبا سایر احزاب و رقبای فلسطینی با بخت برابر و تبلیغات آزادانھ
انتخاباتی و در یک انتخابات آزاد ھمگانی با رأی مخفی و مستقیم شرکت کرده و 

بھ قول معروف اگر مرگ . ندامردم را بھ کف آوردهء اکثریت قریب بھ اتفاق آرا
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 و فاشیستی و "دموکراتیک"حال در کنار اسرائیل ! اھی برو گیالنخومی
قول ھ  در منطقھ کھ ب و جنایتکار"قوم برگزیده و برتر"نژادپرست با حضور 

 یک حکومت انتخابی ، منطقھ بود"دموکراتیک"برخی تنھا حکومت 
 ىھمھ بلکھ ھادر منطقھ کھ مورد تائید نھ تنھا فلسطینیدیگر دموکراتیک 

 گرزی از این بزرگتر نبود کھ . بوجود آمده است،استو جھان منطقھ  ھاىملت
.   رنگارنگ و مرتجع وارد نیایدھاى و کیھان لندنیھابر فرق سر حکمتیست

 داود با رنگ آبی آسمانی نوشتھ ىاستدالل سابق آنھا کھ آنرا بر پرچم ستاره
نقش بر آب بودند کھ گویا حاکمیت خرافھ نژاد برتر ماھیتی دموکراتیک دارد 

سازمان حماس ھم از عربستان سعودی و ھم از اردن ھاشمی و ھم از . شد
کویت نیم وجبی و ھم از ھمھ شیخ نشینھای خلیج فارس و ھم از مصر حسنی 

خواستند ئی کھ میھابیچاره. تر از آب در آمدمبارک بھ مراتب دموکراتیک
 غیر ھاىمت را با تکیھ بھ وجود حکوھااشغالگری و آدمکشی اسرائیلی

دموکراتیک در فلسطین توجیھ کنند، حال این استدالل خویش را نیز از دست 
 بی و ھاى زیر بار آزادیھا و صھیونیستھااز این گذشتھ امپریالیست. نداداده

روند و ھر چھ حزب کمونیست کارگری و مریدان منصور قید و شرط نیز نمی
کنند کھ اربابانشان ھ میزنند و عجز و البحکمت رھبر گمراه آنھا زور می

 ندارد و اى بی قید و شرط تمکین کنند فایدهھاىآبروی آنھا را نبرند و بھ آزادی
 خویش را بھ کناری بیاندازند و ھاىحال باید نقاب. رسدصدایشان بھ جائی نمی

گیرند بھ حمایت بی چون  می"موساد"بی چون چرا با دستمزد ناچیزی کھ از 
 ھا و ده"سکوالریسم" ىکاریکاتور محمد و از جایزهچرا از اسرائیل و از 

، از حملھ بھ مسلمانان و کشتار آنھا در  دیگری کھ بھ آنھا خواھند دادىجایزه
 ىاسرائیلی کھ سرزمین فلسطین را بھ بھانھ ھاى گاز توسط فاشیستھاىاطاق

 ھاىشُ از مسلمان کاى حال باید جبھھ.بپردازندند، ا اشغال کرده"حق ارث"
لمللی بھ آنھا مدال ا مراجع بین، پدید آورند تا بھ خاطر این شغل شریفشانىاحرفھ

 غیر دولتی ھاىلمللی در لندن ھدیھ دھند و برای برپائی سازماناو جایزه بین
این دشمنان لنینیسم کھ تاب تحمل انتقاد . آمریکا پسند، الی پوست پیاز بخوابانند

یھ نوکریشان در نزد اسرائیل بھ آثار بھ اسرائیل و صھیونیسم را ندارند برای توج
گردند کھ بر اساس آثار لنین از جملھ شوند و مدعی میلنین متوسل می

اسرائیل صاحب دولتی  "ی و دموکراسی کارگریئدموکراسی بورژوا"
 یک حکومت ِ شروط الزم و کافیىزیرا اسرائیل ھمھ. دموکراتیک است

. باشددموکراتیک را دارا می
 از اقصی نقاط جھان بھ سرزمین فلسطین آمده آنجا را با مشتی اشغالگر

آن سرزمین را دستھ دستھ ان واقعی ب، مردم و صاحزور اسلحھ اشغال کرده
، آب را بر  سر بریده، بھ زندان انداختھتارانده و، اعدام کرده و نابوده نموده
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 زراعتی مرغوب آنھا را ھاى، زمیندورشان دیوار کشیدهھ ، برویشان بستھ
، ، آلمانی ایرانی و نام ابا اجدادینمودهمیراث   و ادعای ارث وغصب کرده

و ابرقوئی  ، رومانی، مجاری، روسی، ایتالیائی، اتریشی، آمریکایلھستانی
و یکشبھ بھ استناد افسانھ تورات و یکباره بھ عبری تغییر داده ھ خویش را ب

شده و با دو حزب  خوانده و طلبکار "قوم برگزیده"اکاذیب مذھبی، خود را 
 فقط برای "حزب ککا"فاشیستی لیکود و حزب فاشیستی کارگر کھ مانند 

گمراھی نام کارگر را بر خود نھاده است، بھ طور متناوب نان بھ ھم قرض داده 
این نمایش مسخره بقدری مشمئز . کنندو صندلی حکومت را بھم تعارف می

لمان قبل از جنگ است کھ از کننده است کھ یادآور انتخابات دموکراتیک در آ
درون آن آدولف ھیتلر سر بر آورد و خویشتن را بکلی مستقر ساخت و مدعی 

نژاد پرستان . شد کھ وی از یک انتخابات دموکراتیک زاده شده است
ند کھ خویشتن را دموکرات اصھیونیست آموزگاری نظیر آدولف ھیتلر داشتھ

 "ھلوکاست" در پی ایجاد "ستھلوکا" ىملتی کھ بعد از فاجعھ. خوانندمی
بھ استناد دموکراسی . جدیدی برای ملت دیگر است نھ آزاد است و نھ دموکرات

تواند اکثریتی گردن اقلیتی را گوش تا گوش ببرد و توجیھ جنایتش را با دارا نمی
در فلسطین اقلیتی وارداتی اکثریت مردم این . بودن اکثریت آراء توجیھ کند

 در مورد سرنوشت اکثریت این مردم ھاند و بین خودیاکشیدهسرزمین را بھ بند 
این مانند . خوانند می"دموکراتیک"گیرند و آنوقت چنین نمایشی را تصمیم می

، ساکنین چند ده نفری  شما را اشغال کنندىماند کھ سھ نفر راھزن خانھآن می
طور ھ از آنجا بیرون بریزند و سپس ببزور اسلحھ و دسیسھ خانھ را 

 برای اتخاذ تصمیمات باتفاق آراء یأبا استناد سھ ربین خودشان  "دموکراتیک"
کنند و دست کیھان لندنی و حزب ککا برای این منطق ھلھلھ می. توسل جویند

، یکی با رنگ زنند زیرا آنھا مأمورند مردم را بھ گمراھی دعوت کنندمی
."مارکسیسم"لیبرالیسم دیگری با زنگار 

شستشوی مغزی آنھا در . ندا مغز شور و آدمکشھاىیست فاشھاصھیونیست
 سال اشرافیت کارگری و بسیاری اقشار فرودست جامعھ را با تبلیغات ھاطی ده

اسرائیل صھیونیست بر اساس کدام . زھرآگین ضد اسالمی نیز در بر گرفتھ است
 اتمی ملت دیگری را در ھاىحق دموکراتیک مجاز بود کھ تأسیسات نیروگاه

این جنایتکاران بر اساس کدام حق دموکراتیک مجازند . ھ نابودی بکشد؟عراق ب
این . کھ در انتخابات عراق شرکت کنند و بھ قانون اساسی آن رأی دھند؟

جنایتکاران بر اساس کدام حق دموکراتیک مجازند تھدید کنند کھ دستآوردھای 
 آشتی ىبارزهبھمین جھت حمایت از م.  مردم میھن ما را نابود نمایند؟اىھستھ

، حمایت از حق حاکمیت و ناپذیر مردم فلسطین، حمایت از منافع ملی ایران
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گرائی صھیونیستی فاشیستی ملی. ت ممالک جھان اسىتمامیت ارضی ھمھ
.   است و با میھن پرستی کمونیستی سرسوزنی قرابت ندارد

یسم ولی انتخابات دموکراتیک فلسطین خط باطلی بر تظاھر بھ لنینیسم حکمت
 این انتخابات ىسازمان حماس برنده. و دموکراتیک خواندن اسرائیلشان کشید

 و مریدان سینھ چاک منصور "حزب ککا"آزاد و دموکراتیک شد و بنا بر منطق 
 حال باید برای اثبات حقانیت حماس نیز بھ لنینیسم ،حکمت رھبر گمراه آنھا

 آنھا کھ سایرین را بھ .متوسل شد و پای تعاریف دموکراسی را بھ میان کشید
کردند زبان در کام کشیده و حاضر نازل بودن میزان دانش مارکسیستی متھم می

نیستند کھ این تصمیم مردم فلسطین را کھ بسیار دموکراتیک و آزاد و علیرغم 
 ھا و صھیونیستھا و فشارھا و تبلیغات امپریالیستھا و توطئھھا دسیسھىھمھ

ند کھ بنا بر اساس اآنھا مدعی  .رسمیت بشناسندپدید آمده است، صمیمانھ بھ 
دموکراسی، تعابیر و " از وی را بنام اىنظریات منصور حکمت کھ نوشتھ

تواند یک دولت  اسرائیل تنھا می،دانند می"داھیانھ"اثری  "واقعیات
 باید بپذیرند کھ "داھیانھ"حال بر اساس ھمان اثر . دموکراتیک بورژوائی باشد

، آزادی بیان و آزادی ی دموکراتیک است زیرا ھم آزادی تحزبحماس نیز دولت
آزادی حمل اسلحھ را پایھ و اساس کارش قرار داده و و حتی بیشتر ھم انتخابات 

و آزادی تظاھرات و آزادی مطبوعات را بھ و آزادی انتخاب نامزدھای مسیحی 
 رسمیت شناختھ و ھم نظار جھانی کھ برای اعمال نفوذ و ارعاب بر سر

 اخذ آراء حضور یافتند بودند را برای این کھ مو الی درزش نرود ھاىصندوق
ند کھ خروج ااگر در سرزمین فلسطین مردم آزاد بوده. بدون واھمھ پذیرفتھ است

یل ئ، در اسرابی قید و شرط اشغالگران تروریست صھیونیست را مطرح کنند
ی قید و شرط  ھیچ نیروی مترقی حق نداشتھ خواھان خروج ب"دموکراتیک"

 حتی معترضین با وجدانی کھ .شودصھیونیستی از فلسطین نیروھای اشغالگر 
توانستند شاھد کشتار مردم بی پناه و غیر نظامی فلسطین باشند با بدترین نمی

 روزمره روبرو ھستند و صدایشان را بھ طور ھاىمشکالت و محذوریت
نان بی حجاب نیز وجود از این گذشتھ در فلسطین ز. کننددموکراتیک خفھ می

دارند کھ کسی مزاحم آنھا نیست ولی در اسرائیل زن با حجاب را بھ صالبھ 
 از راه ھا و صھیونیستھادر چنین وضعی نمایندگان امپریالیست. کشندمی

ند و چون نتایج انتخابات دموکراتیک فلسطین مطابق میل آنھا نیست زیر ارسیده
ًروند و خود را نیز باطنا ن نمیبار تصمیمات دولت دموکراتیک فلسطی

باید پرسید این دول کھ مرتب و یک نفس از تحقق . نامنددموکرات می
 ممالک را بھ انجام ىکردند و ھمھدموکراسی در خاورمیانھ بزرگ صحبت می

خواستند کھ دموکراسی در این ممالک نمودند و میانتخابات آزاد دعوت می
 بھ چھ دلیل خط ،ر این کشورھا مستقر شود د"جوامع مدنی" شود و "نھادینھ"
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بھ چھ دلیل نتایج روشن کشند؟  خود می"ھاىارزش" و "اعتقادات" بر طالنب
.پذیرند؟انتخابات آزاد فلسطین را نمی

تنھا  "دموکراسی" از ھاپاسخ بھ این امر روشن است زیرا این دولت
راسی آنھا فقط  دموک.نداگری ساختھلطھُابزاری برای اعمال زور و سیاست س

آنھا تنھا . باشدنمای خارج است و مضمون آن منافع شوم طبقاتی آنھا می
توانند بھ دموکراسی طبقاتی در عمل تحقق بخشند و نقاب تزویر را از می

ھواداران امپریالیسم و صھیونیسم حتی بھ تعاریف و .  خویش بردارندىچھره
ائی و تزویری کھ در این تعابیر و تفاسیر خویش در مورد دموکراسی بورژو

، آنھا با موذیگری نمای دموکراسی را  موجود است اعتقادی ندارندھادموکراسی
 برای اىآن را وسیلھگذارند و جای مضمون آن میھ کھ فقط شکل ظاھر است ب

شود مدعی شد اسرائیل از نظر نمی. نمایندتحقق اغراض سیاسی خویش می
، ، نژادپرست در عین حال جنایتکاربورژوائی کشوری دموکراتیک است ولی

، ، شکنجھ گر، دشمن دموکراسی در خارج مرزھای خویش ، سرکوبگرمتجاوز
نیز می باشد و آنوقت چنین ادعاگری کھ خود را ... و، آدمربا تروریست معروف

طرفانھ  خویش را بیى می نامد تکیھ"کتاب خوانده" و "واقع بین"کمونیست 
د و سایر وجوه را بھ طاق گذاراسرائیل می بودن "دموکراتیک"تنھا بر وجھ 
 سازی برای توجیھ این اتخاذ موضع می رود تا وریئدنبال تھ  و بنسیان سپرده

روشن است . نشان دھد کھ چرا باید بین این ھمھ پیغمبران، جرجیس را پیدا کرد
کند و از الی مشتی  بودن اسرائیل را برجستھ می"دموکراتیک"کھ کسی کھ 

کشد و بر تارک  را بیرون میاىاز درون پوسیده و  "سیب خوشرنگ"لجن 
 این پدیده را با بی ھاىو حلوا حلوا کرده و سایر خصیصھگیرد سرش می

ش تحقیق و بررسی علمی نیست دفاع ا مسئلھ،کندشرمی و زیر سبیلی رد می
یک کمونیست کھ دو روزی در مکتب . قید و شرط از صھیونیسم استبی

م دیالکتیک آموزش یافتھ باشد نخست این پرسش را برای خویش ماتریالیس
آیا .  بنام اسرائیل بر چھ اساسی تعریف می شوداىکند کھ ماھیت پدیدهمطرح می

اینکھ برای این تعریف و شناخت فقط از مضامینی نظیر جنایتکاری و 
تجاوزگری و شکنجھ گری در کنار آزادی بیان و یا وجود دموکراسی سخن 

یک کمونیست مارکسیست لنینیست باید . م تنھا بھ خلط مبحث دست نزده ایم؟برانی
 یک پدیده، آن ى این عناصر و جریانات تشکیل دھندهىببیند کھ از مجموعھ

 آنوقت است کھ با کشف . پایدار کدام استً، درونی و نسبتاى عمده، دائمیىجنبھ
 ىست کھ تعیین کنندهاین ماھیت ا. آن جنبھ بھ ماھیت این پدیده پی برده است

 از این ،سرشت این شئی است و سایر عالئم و تأثیرات و جھات گوناگون آن
 ىُماھیت امپریالیسم را از پیدایش سلطھ. شوند ماھوی ناشی میىجنبھ

 از ِتوان تشخیص داد و تعریف کرد و نھ از مینی ژوپی کھ زنانانحصارات می
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 ھاگر قرار باشد ماھیت اشیاء و پدیدها. پوشندپوشند و یا نمیھر دولت آزاد می
را بر اساس دشمنی آنھا با مذھب اسالم و تمایل شدید بھ اخالقیات جنسی 
بورژوائی بھ عنوان مظھر آزادی زن و مرد تعریف کرد ھرگز معرفت امروزی 

این است کھ ماشین مشدی مندلی . دھدداد و نمیبھ جھان پیرامون دست نمی
مانند و ِی نظیر پیروان منصور حکمت در گل می منحرف و مشکوکھاىجریان

 .کنند حمایت می"متمدن" ھاى و امپریالیست"دموکرات" ھاىاز صھیونیست
 بی شناسنامھ کھ سر و ى ژورنالیستی و ضد طبقاتی این دارودستھھاىتمام تحلیل

ش بعد از انقالب پیدا شد بر اساس نفی ماھیت صھیونیسم و امپریالیسم اکلھ
 لنینیسم و ساختمان سوسیالیسم در اتحاد ىآنھا دشمن سوگند خورده. استوار است

 خویش ى آنھا در مبارزه.استالینی ھستندجماھیر شوروی سوسیالیستی لنینی ــ 
دانند و اعتقادی ھم بھ ھیچ دورنمای سوسیالیستی ندارند و آن را قابل تحقق نمی

 و گپ زنی روشنفکرانھ "سوسیالیسم نیست در جھان"سوسیالیسم آنھا . آن ندارند
 آنھا در خدمت استقرار ّ و غمّاین است کھ ھم. برای گمراه کردن دیگران است

در این مجرا است کھ با .  و غیر مسلمان است"مدرن"، "مدنی" ىیک جامعھ
انتخابات دموکراتیک و . دھان می شوند، ھمھا و امپریالیستھاصھیونیست

.  بر چشمان این عده فرو رفتھ است حماس در فلسطین خاری است کھىآزادانھ
 دول مدعی حمایت از دموکراسی بخواھند کھ بھ ىآنھا بھ جای این کھ از ھمھ

 خویش عمل نموده، از حماس حمایت کنند بر عکس عمل کرده و از ىوعده
خواھند کھ حماس را بیشتر تحت فشار  میھا و صھیونیستھا امپریالیستىھمھ

ان بھ جای اینکھ بر دموکراسی تکیھ کرده، آن را آنھا در تبلیغاتش. قرار دھند
 ىآنھا حماس را آماج حملھ. ندابرجستھ کنند، با دشمنان دموکراسی ھمزبان شده

نمایندگان خلق فلسطین کسانی ھستند کھ بھ ھیچ صلحی در . نداخویش قرار داده
بھ ھیچ صلحی در شرایط تاراندن سھ میلیون . شرایط اشغال تن در ندھند

  استعماری، ھیچ قرار و مداری از سرزمین مادری خویش تن در ندھندفلسطین
 " راهىنقشھ" و یا "اسلو"و در قرارداد ن بوده است ی خلق فلسطىرا کھ بر علیھ

زیر بار فشار دیکتاتورھای بورژوا ــ . تجلی یافتھ است، بھ رسمیت نشناسند
طلبند کھ مالیات و کشوری آزاد و مستقل ب. امپریالیستی اروپا و آمریکا نروند

.سود گمرکیش در دست نیروھای اشغالگر نباشد
نخست اینکھ ملت فلسطین اعم از . پیروزی حماس علل گوناگون دارد

مسیحی یا مسلمان از مماشات رھبران سازمان فتح کھ از مبارزه بی امان با 
باشند خستھ شده و موافقتی ند و حاضر بھ تسلیم میا خستھ شدهھاصھیونیست

 را پذیرفتھ و "اسلو" ىبینند کھ این رھبران قرارداد تسلیم طلبانھآنھا می. ردندا
از آن . نداقبول کرده است " بی راھھىنقشھ" آمریکا را کھ " راهىنقشھ"سپس 

 بلکھ این ،ندا نھ تنھا در سیاست خویش تغییری ندادهھاتاریخ تا کنون صھیونیست
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تنھا . نداری خویش ادامھ دادهعقب نشینی را بھ فال نیک گرفتھ و بھ وحشیگ
سازمان حماس است کھ در مقابل این تھاجم بربرمنشانھ بھ صورت آشتی ناپذیر 

کنند و  فقط بھ زبان گلولھ صحبت میھاداند کھ صھیونیستایستاده است و می
 از اىاز این گذشتھ حماس توانستھ است شبکھ. فھمندتنھا این زبان را می

ر فلسطین بر پا سازد کھ در خدمت مردم قرار دارد خدمات رفاھی و اجتماعی د
کنند و از آن بھره مند  فلسطینی آن را با پوست و خون خود لمس میھاىو توده

 حماس دیده ھاى سیاسی و اجتماعی کھ در فعالیتىاین دو مؤلفھ. شوندمی
ماھیت اسالمی حماس برای مردم . شود، رمز پیروزی این حرکت استمی

 آنھا بر آن ھاىگردند کھ خواست، آنھا بھ دنبال پرچمی میرد فرعی داىجنبھ
برآورده ًعمال نقش بستھ باشد و امروز این حماس است کھ خواست این ملت را 

 ھابگذار سگان امپریالیست و صھیونیست و نوکران ایراتی آنھا میلیون. کندمی
 ھاى جھان تروریستھاى لیکن خلق،مردم فلسطین را تروریست بخوانند

.شناسندامپریالیست و صھیونیست را در ھر کجا و با ھر پوشاکی کھ باشند می
ملت .  را پنبھ کردھاپیروزی حماس در انتخابات فلسطین بسیاری رشتھ

 صھیونیست با آنھا ھمچون ى قوم برگزیدهھاىپذیرد کھ فاشیستفلسطن نمی
دم ایران از حمایت مر. برده رفتار کند و حیثیت و غرور آنھا را لگد مال کند

، مبارزه با لمللا، حمایت از حقوق بینجنبش فلسطین حمایت ازمنافع ملی ایران
خوب است کسانی کھ ھنوز بھ ویروس حکمتیسم . زورگوئی و استعمار است

. ند از این چندر غاز صرفنظر کنند و بھ صفوف خلق باز گردنداآلوده نشده
. نوکری، آخر عاقبت ندارد

* * * * * * * * *

دلیل تراشی مسخره برای توجیھ خیانت ملی

]٧٤بھ نقل از توفان [

مطبوعات جھان اعالم کردند کھ دولت آمریکا برای سرنگونی رژیم ایران 
 نظیر انقالب نارنجی و یا صورتی "انقالبات رنگین"اندوزی از انجام با تجربھ

ن دالر در نظر  میلیو٨٠ ،در اروپای شرقیو بھتر بگوئیم انقالبات ھفت رنگ 
، تجھیزاتی و ، تدارکاتی تبلیغاتیھاىامپریالیسم آمریکا در عرصھ. گرفتھ است
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مانند خود فروختگان عراقی رساند تا آنھا مالی بھ اپوزیسیون ایران یاری می
نامیدند در خارج فراھم آورند می " ملی عراقىکنگره" ھاآنچھ را کھ آننظیر 

و سرنگونی رژیم جمھوری آمریکا بھ ایران ن پنھازمینھ را برای ورود ارتش و 
.فراھم آورنداسالمی 

 ایران را ى اپوزیسیون خود فروختھىپس از این خبر داغ، بوی کباب شامھ
. کردند تیز کردًکھ سابقا نیز از این منابع امپریالیستی و صھیونیستی ارتزاق می

پرست ایران ھن، دموکرات و می نیروھای انقالبیىھمھ) توفان(حزب کار ایران
سیاست اعالم  مواضع خویش را در مورد این اىرا فرا خواند تا در طی اطالعیھ

کنند و با محکوم کردن آن، خط روشنی میان مردم ایران و نوکران اجانب 
اری و ارتجاعی جمھوری دروشن کنند کھ سرنگونی رژیم سرمایھ. بکشند

 ىت جانفشانانھ و فداکارانھتواند وظیفھ و محصول فعالیاسالمی ایران تنھا می
، ما اعالم کردیم کھ دریافت کمک مالی از امپریالیسم. مردم ایران باشد

صھیونیسم و ارتجاع جھانی را مغایر منافع مردم ایران دانستھ و کسانی را کھ 
این عده . دانیم کارگر ایران میىپذیرند خائن بھ مردم و طبقھاین ننگ را می

رتجاع در ایران ھستند و خود فروختگانی محسوب جاسوسان و ستون پنجم ا
این اتخاذ موضع. اندیشند منافع مردم ایران استشوند کھ بھ آنچھ نمیمی

کند و آنھا را  دست بسیاری از این اپوزیسیون تقلبی را رو میً طبیعتا،روشن
عدم اتخاذ موضع نیز . وادار خواھد کرد کھ بھ اتخاذ موضع صریح بپردازند

این . کندوضع است زیرا دریافت کمک از ارتجاع را تائید ضمنی میاتخاذ م
خوش خیالی است کھ عده ای تصور کنند کھ با برگذاری سکوت گریبان خویش 

 آنھا ىاز ھمھ) توفان(حزب کار ایران. ندارا از بیان مواضع رسمی رھا ساختھ
از ) توفان(حزب کار ایران. خواھد خواست تا تکلیف خویش را روشن کنند

، ھا تشکل،احزاب. خواھد کھ بھ این مھم توجھ کنند مردم ایران میىھمھ
کنند ئی کھ از زیر بار این اتخاذ موضع شانھ خالی میھا و سازمانھاهوگر

 بر نیروھای . آنھا را بر مال ساختى ناپاکی ھستند کھ باید چھرهھاىجریان
ند و این نوع داوری انقالبی ایران است کھ با ھشیاری نظاره گر این مسئلھ باش

 کھ برای دفاع از ھادر ھمھ آکسیون. را اشاعھ داده بھ داوری عمومی بدل کنند
 دموکراتیک و یا حمایت از ھاىحقوق بشر و مبارزه با نقض و نفی آزادی

گیرد باید محکومیت دریوزگانی کھ از زندانیان سیاسی و نظایر آنھا صورت می
تنھا فراخواندن .  باشد تا دست آنھا باز گردد مستتر،گیرندارتجاع جھانی پول می

و درخواست کافی نیست باید در عمل آنھا را بھ اتخاذ موضع روشن سیاسی 
این را آینده از ما . طلبد کارگر ایران از ما میىاین را خلق و طبقھ. واداشت

. طلبدمی
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بر سرگرفتن کمک از ارتجاع ) توفان(گفتگوئی را کھ حزب کار ایران
ثیر خود را أھر صورت تھ طور مشخص از آمریکا مطرح کرد بھ  و بجھانی

گیرند و  مشکوکی کھ از آمریکا و اسرائیل پول میھاىآن جریان. گذارده است
را نکردند کھ بھ اعالم موضع صریح  ت آنأکنند جربرای آنھا جاسوسی می

ار بھ ند با نام مستعابپردازند و برعکس قلمبدستان مزدوری را کھ اجیر کرده
 دریافت "درستی" ، اینترنت فرستادند تا بزدالنھ با نام تقلبیى شبکھىعرصھ

 ھمین امر کھ تشکلی خودش جسارت آن.  را تئوریزه کنندھاکمک از امپریالیست
را از  را ندارد از پول گرفتنش از آمریکا و اسرائیل جسورانھ دفاع کند و آن

، گویاترین اب وجدان وی استکند گواه خیانتکاری و عذچشم مردم پنھان می
در غیر این . نشان شرمساری و احساس گناه وی است. سند محکومیت وی است

 و عناصری کھ این اقدام خائنانھ را با منطق خویش ھاصورت اگر ھستند تشکل
 بھ با نقاب ھامانند تروریستکنند بھ چھ جھت  و صحیح ارزیابی می"انقالبی"

 بپردازند تا "نجات بخش انقالبی" ى تبلیغ این نظریھآنھا باید بھ. آیندمیدان می
با این .  پول بگیرند"سیا"چھ اشکالی دارد کھ ھمھ از. سی جویندأھمھ بھ آن ت

 "سیا". شود کساد نمی"انقالبی" ھاى کار این نوع سازمانً مسلما،اخاذی فراگیر
این بترسند  و نباید آنھا از  میلیون است٨٠منبع مالی وسیعی دارد کھ بیشتر از 

. پول کمتری بھ آنھا برسد " بخش انقالبینجات" ىکھ مبادا با تبلیغ این نظریھ
، و نھ سرنگونی رژیم جمھوری بینیم کھ این عده ھدفشان نھ نجات ایرانپس می

. مین حقوق بازنشستگی استأت. ، ھدف آنھا ھمان پول است و بساسالمی است
حزب " این خیانت است و نھ نھ سازمان مجاھدین خلق حاضر بھ محکومیت

. و مریدان قد و نیم قد حکمتیسم"کمونیست کارگری ایران
.  این دریوزگان سیاسی بپردازیمھاىحال بھ تئوری

 کمک ھاشود کھ لنین نیز برای انجام انقالب در روسیھ از آلمانگفتھ می
گیرند کاری کھ برای لنین صواب بود و از اینجا نتیجھ می. مالی گرفت

 پول ھااگر انقالبی بزرگی نظیر لنین از آلمان. تواند برای ما نکوھیده باشدنمی
 کوچک از جرج بوش و یا آریل شارون پول ھاىگرفت چرا ما انقالبیمی

.ھر کس بھ فراخور قد خود. نگیریم؟
 پول گرفتھ ھاگونھ سندی مبنی بر اینکھ لنین از آلماننخست اینکھ ھیچ

وجود نیست و لذا استناد بھ سندی کھ موجود نیست است بجز اتھامات تزارھا م
کھ وجود دارد این است  تنھا سندی. تواند خیانت آشکاری را توجیھ کندنمی

 بودند بھ لنین و یارانش ھا کھ در جنگ اول جھانی درگیر جنگ با روسھاآلمان
کھ خواھان رفتن بھ روسیھ برای رھبری انقالب سوسیالیستی و برقراری صلح 

در قطاری در بستھ از آلمان بھ روسیھ اجازه عبور دادند تا آنھا بھ خیال بودند 
 سربازان بھ فرار از "تحریک" روسیھ و ى در پشت جبھھ"خرابکاری"آنھا با 
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 ، در قالب صلحھا بلشویکھاىبا طرح خواست و پایان دادن بھ جنگ ھاجبھھ
 را ھات بلشویک سیاسھا آلمان. بردارندھا روسیھ را از دوش آلمانىفشار جبھھ

دانستند و بھ خیال خودشان کھ فشار بھ تزار برای پایان دادن بھ جنگ بود می
 و ابتکار آنھا ھادر پی آن بودند کھ از این فرصت تاریخی کھ خواست بلشویک

کردند  ھم تصور نمیاىآنھا لحظھ.  شرق استفاده کنندىبود برای تضعیف جبھھ
 تئوری لنین برای ھاخواست بلشویککھ ممکن است با گردن نھادن بھ این 

استقرار یک جامعھ سوسیالیستی کھ پایگاھی برای نجات بشریت و تضعیف 
باشد متحقق شود و صحت خویش را امپریالیسم و ارتجاع در تمام جھان می

. ، تضعیف جبھھ شرق بود کمک بھ انقالب روسیھ نبودھاھدف آلمان. نشان دھد
 در ھاضاد استفاده کرد بھ صورت جاسوس آلماناز این گذشتھ لنین کھ از این ت

 و ھا روسیھ را در اختیار امپریالیستىنیامد کھ اطالعات جنگی و پشت جبھھ
 ھا و یا سیاست آلمان بیشتر نماید"کمک مالی"جاسوسان آنھا بگذارد و تقاضای 

 سیاست مستقل و انقالبی خودشان بود ھاسیاست بلشویک. را در روسیھ پیاده کند
 آن چنان نیروی عظیم ھاکھ بلشویک دیگر این. آلت فعل شدن سیاست آلمانو نھ 

و قدرتمند و با وجھھ در روسیھ بودند کھ حتی یک دولت قدرتمند خارجی در 
کردند و اعزام رھبران  نیز روی آنھا حساب باز میھاگیر جنگ نظیر آلمان

ار خویش بھ  در اروپا از طریق فنالند بھ پشت جبھھ را فرجی در کھابلشویک
 نبودند کھ خود را بزرگ و توانا و مورد ھااین بلشویک. آوردندحساب می

.  بودند کھ این حقایق را درک کرده بودندھا، این آلمانپنداشتندحمایت مردم می
تزاریسم ھمین مسافرت لنین و یارانش را از .  آلترناتیو قدرت بودندھابلشویک

 کھ عبورش اجبارا با موافقت دولت آلمان آلمان بھ فنالند در یک قطار در بستھ
مقدور بود با اتھام جاسوسی برای آلمان و پول گرفتن از آلمان ھمراه ساخت تا 

 را بی ھالنین را بھ جاسوسی برای آلمان متھم کند و شعار صلح طلبی بلشویک
 کارگر روسیھ ھرگز ىولی طبقھ. اعتبار نماید و جنگ امپریالیستی را ادامھ دھد

لنین نیز .  لنین را ثابت کردى تاریخ نیز نظریھىتھام را نپذیرفت و تجربھاین ا
عبور اجباری در یک قطار در بستھ در مسیر جبھھ جنگ برای ورود بھ فنالند 

وی ورودش را بھ . را کھ تنھا با اجازه دولت آلمان مقدور بود ھرگز مخفی نکرد
ان ھزاران ھزار روسیھ بدون شرمساری و پنھانکاری جشن گرفت و بھ می

شوراھا از وی استقبال کردند و با روی خوش . مستقبلین کارگر و بلشویک رفت
.  آوریل خویش را بھ ارمغان آورده بودىوی برای آنھا نظریھ. وی را پذیرفتند

حال این وضعیت را با سرنوشت غم انگیز چند تا تشکل فکسنی ایرانی کھ لباس 
و با چنگ و دندان در پی کتمان وابستگی ند ا بھ تن کرده"اپوزیسیون"مندرس 

سلطنت طلبان ایرانی پول . مالی خویش بھ ارتجاع جھانی ھستند مقایسھ کنید
. دانند تا ناچار باشند بھ لنین متوسل شوند ننگ نمیًگرفتن از اجنبی را اساسا



٤٤٥

آقای گنجی وزیر سابق آموزش و پرورش زمان شاه و یکی از بنیانگذاران و 
 "سیا"ستاخیز در ایران حتی بھ پول گرفتن خویش از سازمان ارکان حزب ر

شد کھ حزب توده  مدعی می"سیا" وی برای توجیھ اخاذیش از .کردافتخار می
ند و حتی با ا خارجی پول گرفتھھاىنیز از قدرتایران  ملی ىو جبھھایران 

ن توسل بھ دروغ پای کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی را نیز بھ میا
توانست با ه است، وی نمیھمھ سرشان بھ آخور اجانب بند بودگویا کشید کھ می

 دانشجوئی ایران در خارج از اىافق دید محدودش تصور کند کھ جنبش توده
کشور بر روی پای خویش استوار بود و بھ نیروی خویش متکی بود و با 

تی را بھ پیش  دموکراتیک و ضد امپریالیسىفداکاری و از خود گذشتگی مبارزه
حاال  امری کھ برای آنھا خوب بوده چرا باید برای آقای منوچھر گنجی . بردمی

ضد " ى وسیلھ"ھدف انقالبی"نظر آقای گنجی ھ و سلطنت طلبان بد باشد؟ ب
 "سیا"کرد کھ از سازمان دکتر مدنی نیز اعتراف می. کند را توجیھ می"انقالبی

امروز نھ از دکتر مدنی خبری ھست و . کند تا در ایران انقالب پول گرفتھ است
 برخی را ھاى کیسھ"سیا" سازمان ھاىنھ از انقالب مدنی در ایران ولی کمک

 پول نگرفتن از ارتجاع را مغایر کار ً شاپور بختیار اساسا.متورم ساختھ است
گرفتھ است احساس کھ از دولت عراق پول می دانست و از اینسیاسی می

 ھمھ ھاىمدعی بی تاج و تخت پادشاھی ایران نیز از کمک. کردشرمساری نمی
سیاست وی بھ . کندرا تکذیب نمی  و آن برخوردار است"سیا" سازمان ىجانبھ

 این ى البتھ نباید فراموش کرد کھ ھمھ. است"تخدا دھد برک"مصداق 
 نھ آمریکا و نھ اسرائیل را ضد انقالبی و ً نام برده شده اساساھاىدارودستھ

. کنند و نھ از صھیونیسمآنھا نھ از امپریالیسم صحبت می. دانندار نمیجنایتک
ند و پول گرفتن از آنھا را قبیح ابرای آنھا امپریالیسم و صھیونیسم ناجیان بشریت

گذاشت و خوش حسابانھ  را وام موقت میھابختیار نام این کمک. دانندنمی
 ھان را بھ امپریالیستمدعی بود پس از پیروزی انقالب ایران اصل و فرع آ

.گرداند کھ نھ آنھا متضرر شوند و نھ ما مدیون کسی باشیمبرمی
اگر سلطنت طلبان نوکر امپریالیسم در ایران اخاذی از اجنبی را درست 

، آورنددانند و در این راستا ھرگز نیز خویش را انقالبی بھ حساب نمیمی
ند ھم از آخور بخورند و ھم خواھئی در اپوزیسیون ایران کھ میھاھستند تشکل

 مسخره ً وگرنھ واقعا."سیا" ھم انقالبی باشند و ھم ھوادار سازمان .از توبره
 لنین را از امپریالیسم آلمان "پول گرفتن" فقط "لنینیسم" ىنیست کھ کسی از ھمھ

 ھا از آلمان"پول گرفتن" و "مسافرت با قطار" بھ "لنینیسم"وقتی . آموختھ باشد
. مسایل روشن استىکلیف بقیھخالصھ شود ت

این درست مانند آن است کھ خائنی برای توجیھ ھمکاریش با ساواک و 
، ارتجاع مدعی شود ھمکاری و ائتالف با ارتجاع نھ تنھا جرم و خیانت نیست



٤٤٦

ھر آدم سیاسی برای کسب قدرت سیاسی . ، تاکتیک مبارزه استخدمت نیز ھست
ھر کس در امر مصالحھ . تیازاتی بگیردباید حاضر باشد امتیازاتی بدھد و ام

وقت در تقویت  و آن. چپروانھ برخورد کند از سیاست ھیچ چیز نفھمیده است
استداللش بگوید کھ مائوتسھ دون با چانکایچک مصالحھ کرد و یا لنین در صلح 
برست لیتوفسک با آلمانھا کنار آمد و یا استالین با ھیتلر در جنگ جھانی دوم 

حال چراغی کھ بھ خانھ رواست بھ مسجد حرام .  تجاوز منعقد کردقرار داد عدم
.است

ترسد مواجب مضحک بودن این استدالل کھ تنھا استدالل کسی است کھ می
ش ا مع الفارقھاىخیر افتد در قیاسأتھ  ب"موساد" و "سیا" از سازمان شاماھانھ

وزیسیون  رنگارنگ اپىتالش کرد در جبھھ) توفان(حزب کار ایران. باشدمی
، حزب  نظیر حزب کمونیست چین بھ رھبری مائوتسھ تونگھاىایران تشکل

 و استالین، دولت بلشویکی شوروی کمونیست بلشویک شوروی بھ رھبری لنین
 مشترک با ىبھ رھبری لنین و سپس استالین را پیدا کند تا در مذاکره

 اطاق  از ورودش بھ"موساد" و "سیا" فراش ھا و صھیونیستھاامپریالیست
 ھر چھ حزب ما بیشتر گشت کمتر .انتظار با بی احترامی و خفت جلوگیری نکند

 را تصور کنید کھ چھار تا آدمک بھ دفتر سازمان امنیت زمان ىاصحنھ. یافت
شاه و یا واواک زمان جمھوری اسالمی و یا استخبارات عراق و یا سیای 

، استالین و مائوتسھ  بھ لنینکنند و با استنادآمریکا و موساد اسرائیل مراجعھ می
 بی قید و شرط مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی بھ ھاىکمکتونگ خواھان 

مورین مار أآنوقت م!!. گیرنددھند و امتیاز میامتیاز می. گردندخودشان می
 در مورد سفاھت این عده چھ "موساد" و یا "سیا" سازمان ى افعی شده،خورده

. بخندندھاوانند بھ بی ریشی این آدمکت حتی آنھا نمیکنند؟فکر می
 پشیزی برای انقالب ایران و "تئوریک"روشن است کھ این استدالالت 

 این شبھ استدالالت را کھ با زور قیچی و . کارگر ایران ارزشی نداردىطبقھ
ند تا اصورت گزینشی کنار ھم قرار دادهھ چسب از البالی آثار مارکسیستی ب

ن است کھ اخاذی از اجانب را بھ ضرر مردم ایران مردم را بفریبند برای آ
 حیاتشان وابستھ بھ وجود این ى، ادامھئی کھ بود و نبودشانھاتشکل. توجیھ کنند

 و توانند تشکلھای مستقلی باشند از منابع ارتجاع جھانی است ھرگز نمیھاکمک
ی  در دست ارتجاع جھانھاھمواره شیشھ عمر این تشکل. با مغز خود بیاندیشند

ماند کھ ھر لحظھ اراده کند آنھا را تحت فشار قرار داده از آنھا فقط باقی می
مسخره است . داردگیرد و آنھا را بھ جاسوسی و خرابکاری وا میامتیاز می

اگر کسی بھ این پندار کودکانھ دچار باشد کھ سر ارتجاع جھانی را کاله گذارده 
یاسی بھ عکس آنچھ تا کنون و پس از پیروزی انقالب ایران و کسب قدرت س

 در اختیار ھاکوه اسنادی کھ این تشکل.  اقدام خواھد کرد،کردعمل می
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ند آنقدر شکننده است کھ انتشار آنھا بھ طغیان درون ا قرار دادهھاامپریالیست
آنھا مجبورند . روبدشود و خلق ایران آنھا را برای ھمیشھ میایران منجر می

.  امتیاز بدھندھا و صھیونیستھاھدید امپریالیستھمیشھ زیر شمشیر دموکلس ت
کھ چنین نیروھائی  بگذریم از این. مراتب بیشتری از شاه و مالھاھ امتیازات ب

 قادر ًباشند اساساکھ متکی بھ نیروی خویش نیستند و مورد احترام مردم نمی
.نخواھند بود در ایران بھ کسب قدرت سیاسی موفق شوند

د از عملیات تاکتیکی و سیاست تاکتیکی سخن براند کھ توانتنھا نیروئی می
 قدرت و ھاى خویش را چون اھرمھاىبتواند مھره. یک نیروی اجتماعی باشد

شود بانک با دست خالی کھ نمی.  مذاکرات جابجا کندىفشار سیاسی در عرصھ
 سیاسی بلوف و خالی بندی را با تاکتیک عوضی ى بیچارهاىعده. را زد
توانند  آس و پاس ھم میھاىآدم. ی بلوف زدن نیاز بھ پول نیستبرا. نداگرفتھ

تکاء بھ نیروی اجتماعی و حرکت آنھا در ابلوف بزنند ولی تاکتیک تنھا با 
.شود بھ جنگ رفتبا ارتش بی لشگر نمی.  سیاسی مقدور استىعرصھ

 در ویتنام جنگید ھا بر ضد تجاوز امپریالیستھاارتش آزادیبخش ویتنام سال
.  برای پایان دادن بھ جنگ بر سر میز مذاکره نشستھارانجام با امپریالیستو س

 کھ در پاریس انجام شد تائید شکست ارتش متجاوز آمریکا در ویتنام اىمصالحھ
این مصالحھ . امضاء رسید سند تسلیم ارتش متجاوز آمریکا بودھ سندی کھ ب. بود

.  خویش با خبر بودندھاىئیرسید کھ از توانادر بین دو نیروئی بھ انجام می
حال خنده دار است کھ کسی سر و . مضمون این مصالحھ آزادی مردم ویتنام بود

 قھرآمیز چند ده سالھ ى قھرمانانھى از تمام روند این مبارزه،ش پیدا شوداکلھ
فقط ھمان میز مذاکره را ببیند کھ یک طرفش ھنری کیزینجر نشستھ است و فقط 

حزب "ت نمایندگی مثال ئ این وضعیت را با ھیحال. ھمین را بزرگ کند
ھ  مقایسھ کنید کھ ب"سازمان مجاھدین خلق ایران" و یا "کمونیست کارگری ایران

ند و خواھان مذاکره با جرج بوش و آریل ادفتر موساد و یا سیا مراجعھ کرده
دھند چھ برسد  نیز راه نمیھا این ساختمانى آنھا را بھ آبدارخانھ.شارون ھستند

 از روی ناچاری برای گرفتن ھادانند کھ این بیچارهآنھا می. بھ میز مذاکره
، مردم ایران ، پایگاه اجتماعی ندارند، آس و پاس ھستندنداحقوق تقاعدشان آمده

با این شناخت این . ک وارو زدن آنھاستت، قدرت آنھا در پشبھ آنھا مظنوند
 ھاىاز درخواست ایرانی صورتی ھاى جاسوسی بھ این تشکلھاىسازمان

، از را در میان اپوزیسیون ایران تبلیغ کنند دھند کھ آنھا باید آنخویش را می
  سخن بگویند"دموکراتیک بودن اسرائیل" و "مدنیت آمریکا" و "اسالم سیاسی"

 استخوان بھ اىو سپس پس از خوشرقصی آنھا در سیرک سیاست جھانی تکھ
 ایرانی بھ آنچنان ىن اپوزیسیون مسخرهای. کنند تا تناول کنندجلویشان پرت می

 دچار شده و چنان بوی کباب پول مشامش را اىخود بزرگ بینی بیمارگونھ



٤٤٨

 با جنبش ھ، نفھمد وی نھ با جنبش آزادیبخش ویتنامتحریک کرده کھ نمی
 و نھ با جنبش آزادیبخش الجزایر و فلسطین قابل آزادیبخش کامبوج و الئوس

بھترین حالت با کورش الشائی و سیروس نھاوندی و آنھا را در . مقایسھ است
.توان قیاس کردفیروز فوالدی و سیاوش پارسانژاد می

ھر عنوان ھ کند کھ ھر کس ببار دیگر اعالم می) توفان( حزب کار ایران
 کارگر ى از ارتجاع جھانی اخاذی کند خائن بھ مردم ایران و طبقھاىو بھانھ

ت ندارند در مقابل مردم ایران ظاھر أس جر جاسوھاىچنین تشکل. ایران است
آنھا با وجدان معذب این . شوند و پول گرفتنشان را از اجانب اعالم و توجیھ کنند

از ھمین . مال خویش شرمسارندع از اً، چون باطناکنندنوکری را کتمان می
ً اساساھاشود علت وجودی این تشکلروست کھ این پرسش برای ما طرح می

ھویت سیاسی آنھا کدامست؟ کسب قدرت سیاسی را بھ چھ منظور برای چیست؟ 
.کنند؟خواھند و چھ اھدافی را دنبال میمی

 ھاىخواند از تشکل آزادیخواھان را فرا میىھمھ) توفان(حزب کار ایران
، اسرائیل و سیاسی ایران بطلبند کھ در زیر سندی کھ گرفتن پول را از آمریکا

 کارگر ى ایران و منطقھ و خیانت بھ طبقھھاىخلقخیانت بھ را ارتجاع جھانی 
.دانند امضاء کنندایران می

پایان جلد اول



در شبکھ جھانی اینترنت) توفان(صفحھ حزب کار ایران 

www.toufan.org

)ایمیل(نشانی پست الکترونیکی

toufan@toufan.org

http://rahetoufan67.blogspot.se/

http://kanonezi.blogspot.se/

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانھ اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan 20% archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک بھ زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts






