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 Political  سياسی

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠

  موضع ما در مقابل انواع سرمايه داری،
 جنگ افروزان و انحرافات مدافعانش،

    

کم تحت رھبری جمھوری اسالمی و ھم پيمانان جھانی اش و سرمايه داری ما اعتقاد داريم سرمايه داری داخلی حا

 کارگر ھستند، بايد با ھر دو ۀش ھر دو جنگ افروز و دشمنان طبقامريکا و اقمارامپرياليستی جھانی تحت رھبری 

يونيستی در طيف ھم زمان مبارزه کنيم، طرفداران و تبليغ کنندگان اين دو طيف را که به طور اپورتونيستی و رويز

 در خدمت انواع سرمايه داری قرار ً کارگر نفوذ کرده اند و رفرميست ھا که بر مبنای ماھيت وجودی شان اصوالۀطبق

 ء يکی از طيف ھای سرمايه داری تبديل می کنند، بايد افشاۀ کارگر را دو تکه کرده و ھر کدام را به زائدۀدارند، طبق

 . شوند

 و آتش جنگھای ميان جناح ھای مختلف سرمايه داری از سرمايه داری ھای داخلی خاورميانه غرق در خوناکنون 

  .سوزد گرفته تا سرمايه داری جھانی امپرياليستی و استبدادھای گوناگون حاکم بر آن می

پس از فرو ريختن ديوار برلين سرمايه داری حاکم بر جھان مانع بزرگی ازسر راھش برداشته شد و امکان تقسيم مجدد 

 کارگر در سرتا سر ۀھان باب ميل خود و جنگ افروزی بيشتری يافت، شروع به باز پس گيری دستاوردھای طبقج

 کارگر که با چنگ و دندان به دست آورده بود، افزايش سن ۀ طوالنی و نفس گير طبقۀجھان نمود که طی مبارز

 و ده ھا مورد ديگر ، تحت تسلط طرح ھای بازنشستگی، انحالل دولتھای رفاه، بيکاری ميليونی، قرار دادھای موقت

 .که کماکان در تمام دنيا ادامه دارد... آزاد سازی و جھانی سازی اقتصاد و 

جناح ھای مختلف نظام سرمايه داری حاکم بر جھان برای به چنگ آوردن بازارھای جديد و چپاول منابع و ذخاير نفت 

و حاکمان مستبد سرمايه داری ھای منطقه اعم از ايران و ترکيه و وگاز خاورميانه جنگھای نيابتی به راه انداخته 

 به دليل داشتن منافع ی و شرکای سرمايه داری جھانی و ھمئبه شکل مباشران، کارگزاران منطقه ... عربستان و 

 بين) ارزش اضافی( مشترک طبقاتی سرمايه داری با  ريشه  و ماھيت مشترک با ھم و جھت تقسيم سود کسب شده 

 آتش بياره اين معرکه ھستند و ھر کدام بر مبنای تقسيمات و تضاد ھای مابين جناح ھای مختلف سرمايه داری جھانی 

 .ی از جناح سرمايه داری جھانی پيوسته مشغول غارت و نابودی و دامن زدن به جنگ ھستندئخود به اردو

رنگ و آبرو باخته و جای خود را به مبارزه با  دموکراسی ھر چند امروز ئیحمله به کشورھای ديگر با شعار بر پا

 آنھا از توليدات مشترک  خود سرمايه داری جھانی و ۀ اسالمی داده است، که البته ھمئیتروريسم و داعش و بنياد گرا
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 کارگر و زنان و کودکان و مردم ۀسرمايه داری ھای داخلی ھستند، اما قربانيان اين حمالت و اشغال گريھا ھنوز، طبق

ی دفاع بودند و ھستند، که با اشکال مانند سيل بی خانمانی، سيل آوارگان جنگی ، بيکاری ھای ميليونی توده ھا و ب

حاشيه نشينی و عروج فاشيزم، تخريب محيط زيست، بحران آب ، خشکاندن رودخانه ھا ، تاالب ھا و درياچه ھا ، 

  .نابودی شھر ھا و جنگل ھا خود را نشان می دھد

 کارگر خاورميانه و جھان سوم به جز استثمار در آتش ۀشود اما طبق  کارگر در سرتاسر جھان استثمار میۀگرچه طبق 

سوزد، استبدادی که دھه ھاست زندگی را بر مردمان اين گوشه از جھان به برزخی بی انتھا مبدل  استبداد داخلی نيز می

 .کرده است

 کارگر جھانی ۀکه طبق اين ليست را پايانی نيست مگر آن.سوزند  ی می در آتش جنگھای نيابتا يمن و ليبي-  سوريه- عراق

در واقع کل سرمايه (با متشکل شدن در انترناسيونال تازه ای افسار امپرياليسم و ديکتاتورھای حاکم بر اين کشورھا 

  .را در دست بگيرد) داری ھای داخلی و جھانی

 کوتاھی در انقالب مشروطه آزادی را تجربه نکرده و با ۀز دورآيا کشور بعدی ايران خواھد بود؟  ايرانی که به ج

  .اپوزسيون موجود چپ و راست کنونی نيز چشم انداز روشنی برای فردا موجود نيست

  . سرمايه جھانی بودۀ ياد آور سرفصلی از نوع ديگر استبداد مورد عالق]اسد[ مرداد٢٨

 و آخوندھا، بازاری ھای مرتجع، امريکااھان کاشته بود با دخالت  که نھال اميدی در دل آزادی خو٥٧ ]دلو[انقالب بھمن

من و اسالمی به سرقت رفت و با رفراندوم جمھوری اسالمی استبداد نوع متفاوتی بر ايران حاکم کردند و ؤليبرال ھای م

 يادآور اين نکته بود جنايتی که جانيانش ھمچون خلخاليھا بودند و. مردم را نيز شريک اين جنايت کردند" آری يا نه"با 

) و امروز کل اشکال سرمايه داری( ملی يا سرمايه داری داخلی ۀکه استبداد و سرمايه داری با ھر عنوانی مانند سرماي

زندان، شکنجه، قتل عام زندانيان سياسی، ھشت سال جنگ خانمانسوز و . اجرای نقشه ھای امپرياليستی استۀ الزم

حاصل اين سرمايه داری استبداد اسالمی و آخونديست و ديگر بخش ھای سرمايه داری ويرانی دو کشور ايران و عراق 

 ضد امپرياليستی، کشور را به نابودی کشانده و از اين طريق، ھم انواع ۀ مبارزۀشريک جرم اين حرکت بودند و با بھان

انه باعث ادامه جنايت ھا توسط  مردم سوار کردند و ھم با ھزاران بھۀسرمايه داری و نيروھای داخلی ان را بر گرد

 باروت تبديل کردند، اکنون ۀسرمايه داری جھانی و امپرياليست ھا شدند و با اين بھانه منطقه را به زرادخانه و بشک

آنچنان ناامنی در منطقه بر اثر تدام جنگ ھا ايجاد شده است که مردم مطمئن نيستند اقدام به سرنگونی جمھوری اسالمی 

بنابراين با تمامی اين اختالفات دست ھر دو بخش سرمايه داری، در غارت مردم در يک کاسه . ھد دادچه نتيجه خوا

 .ديگر ھستند بوده و ھردو شريک غير قابل تفکيک يک

 جنک ھشت ساله ھرگز مرھمی بر زخم ھای مردم زخم خورده از استبداد نشد استبدادی که تحت تسلط بخشی از ۀخاتم

اسالمی ونکبت بود و " انقالب"  صدور ۀتنھا ھدفش غارت بی رقيب ايران و با ھدف و بھانسرمايه داری داخلی  

 اين نظام ھمچنان به ۀ کارگر گرسنه تر از صد سال قبل زير سيطرۀثروت و سامان يک کشور را به باد فنا داد تا طبق

  .توليد ثروت و نعمتی بپردازد که خود ھرگز سھمی از آن نداشته و نخواھد داشت

 درصد جمعيت زير خط فقر، شالق زدن کارگران، جلوگيری از متشکل شدن کارگران و ٨٠آری بيکاری ميليونی

زحمتکشان و جلو گيری از تشکيل شدن احزاب مستقل و سر کوب شديد و مداوم تشکل ھای مستقل موجود، اعتياد 

ل، فروش دختران به کشورھای عربی  سا١٢ھل و دختران زير أميليونھا انسان، کليه فروشی، تن فروشی زنان مت

 علم الھدی در مشھد، ترانزيت قاچاق کاال نيز راه اندازی شھرنومنطقه توسط باندھای قاچاق سپاه پاسداران، و به تازگی 

ری، ال،  دزدی و غارت و چپاول و اختالسھای ھزاران ميليارد دءو مواد مخدر توسط مافيای سپاه پاسداران و شرکا
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ه  اين استبداد و سرمايه داری داخلی بۀھمه ثمر... رتن خوابی و حاشيه نشينی و تخريب  محيط زيست وگورخوابی و کا

 .خصوص حاصل حاکميت اسالم و فشار ھای سرمايه داری جھانی است

 فردی، چھره شدن و چھره سازی، تحميل رھبری ۀن کارگری بدانيم که بی تفاوتی، قھرمان پروری، مبارز و فعاالءرفقا

 که حاصل ليبراليسم بوده، تشکل گريزی و دامن ئیی به جای رھبری سازمانی، پرورش کيش شخصيتی و فردگرافرد

در يک کالم مبارزه بدون تشکل و .  و سازماندھی طبقاتی استۀزدن به تفرقه و پراکندگی ھمگی مضر به حال طبق

 چشمانمان در که در جلو واھد داشت، جز اينسازماندھی و يا تحت تسلط سازمانھای جدا از طبقه نتيجه ای در بر نخ

وردند آ عمامه در ، رفيق شاھرخ از داخل تاجۀبھترين حالت استبداد نوينی را جايگزين استبداد اسالمی کنند، يا طبق  گفت

ورند، ما مبارزات رفيق عزيزمان شاھرخ زمانی را در يک جمله آو حاال می خواھند از داخل عمامه کراوات آبی در 

 ۀفراموش نکنيم که شرايط عينی جامع".  ما کارگران وحدت و تشکيالت استۀچار"صه شده از او معنی نموديم خال

ايران برای سازماندھی اعتراضات گسترده حتی تا قيام سراسری آماده است تنھا کمبود برای چنين دست آوردی نبود 

ری مستقل کارگران  که پيوند ارگانيک با ھم و با ی و سراسئ کارگر و تشکل ھای توده ۀتشکيالت انقالبی سياسی طبق

  .خود طبقه و در درون طبقه داشته باشند، است

امروز ديگر کارد به استخوان رسيده است و استبداد و سرمايه داری حاکم نه قابل اصالح است و نه با ميل خويش قابل 

ن از انقالبی ديگر و نتيجه ھای مشابه شکست راست می گويند مردم ايرا. ، بنابرين انقالب ديگری ضروری استتغيير

اما امپرياليست ھا نيز از انقالبی ديگر در ايران می ترسند . آن که نظام منحوس اسالمی است، ھراس و واھمه دارند

  . کارگر در ايران قدرت و ظرفيت يک انقالب را داردۀدانند تنھا طبق چرا که خوب می

 که پا در مسير ئیو مجاھدين و برخی چپ ھا) انواع ناسيوناليسم(مروز قوم پرستان تا ديروز ليبرالھای وطنی بودند و ا

 به ايران امريکا ۀراست دارند، و اقالم ديگر ھم ھرچند که آشکار نمی گويند اما در واقع به اميد دخالت خارجی و حمل

جايگاھی برای ابراز وجود نتوانستند که اين طيف ھا در نظام سرمايه داری مقدس اسالمی ھيچ  می باشند آنھم برای اين

 به عنوان رھبر سرمايه داری جھانی به امريکا ۀ، اما اکنون فکر می کنند با حمل)رقيب ھمه را کنار زده(کسب کنند 

 مانند احزاب يا گروھھای کپی برابر اصل ًمثال.  شدايران يا بر مسند قدرت خواھند نشست و يا در قدرت شريک خواھند

 . استبداد از نوع ديگرند و خواھند بودۀراق و غيره شريک حکومت، غارت و جنايت ھستند و ادامه دھندشان که در ع

  :خواھد  گويد و چه می  کارگر چه میۀاما طبق

 .، نه به دخالت خارجی ، نه به کل سرمايه داری)نه به کليت جمھوری اسالمی( نه به استبداد داخلی 

 مردم را از چنگال ۀنھا زمانی می توانند به اين خواسته ھا برسند که خود و ھم کارگر و زحمتکشان تۀبدون شک طبق

سرمايه داری داخلی و استبداد حاکم در آن و ھمچنين از شر شرکای خارجی آنھا يعنی سرمايه داری جھانی و 

زماندھی در تشکل شود که رھبری مبارزات طبقاتی خود را با سا اين امر در زمانی ممکن می. امپرياليست نجات دھند

 .ی و سياسی مستقل درداخل و نيز با ساختن انترناسيوناليسم در سطح جھانی خود پيش ببرندئھای توده 

 ميليونی کارگر، اما اين امر ٥٠ ۀ با دستان پرتوان طبق،مردم ايران سرنوشت خود را با دستان خويش رقم خواھند زد

دست گيری قدرت ه  بی امان اين طبقه، طبقه ای که با بۀ و مبارز کارگرۀممکن و ميسر نيست جز با متشکل شدن طبق

 اسالمی سرمايه داری آزاد ئیسياسی و ارکان آن نه تنھا خود بلکه کل جامعه را از قيد و بند اين نظام قرون وسطا

يه داری به  سرماۀالزم به ياد آوريست اگر امروز اندک آزادی و نان بخور و نمير در کشورھای پيشرفت. خواھد نمود

 کارگر اين ۀ طبقۀ دھھا سالۀ مبارزۀظاھر موجود است نه از خير سر سرمايه داری و حاکمان بر اين نظام بلکه در نتيج

  . کارگر جھانيست که بر نظام سرمايه داری تحميل کرده استۀکشورھا و طبق
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آواز " کننده اين مثل معروف است ،زنند که تنھا تداعی باری در ايران احزاب چپ موجود ھرکدام ساز گوش نوازی می

 است، می" ضد امپرياليست"يا کشوری که " سوسياليستی"طيفی ھنوز روسيه را يک نظام ". دھل از دور خوش است

اتحاد . (که رو در روی امپرياليسم ايستاده است) و حتی برخی از اين طيف ھنوز آن را شوروی می نامند(پندارند 

 ۀثر از وجود آن، يک کشور سوسياليستی نبوده چه رسد به روسيأ موارد مثبت متجماھير شوروی علی رغم برخی

می جھان که ارمغانی به جز جنگ و بدبختی وامروز که يک کشور سرمايه داری و امپرياليستی است و دومين قدرت ات

ًی قطعا خطر ئسته سالح ھای ھ).  امروز نمونه بارز آن استۀبرای مردم خاورميانه نداشته و نخواھد داشت وسوري

 خاکی را نابود کند تنھا راه خالص شدن از شر سالح ۀدائمی باالی سر مردم جھان است که ھر لحظه می تواند کل کر

  .می بر قراری سوسياليسم استومی و انواع جنگ از جمله جنگ اتوھای ات

ند از ھر لحاظ روی جمھوری مجاھدين خلق ھم که در نوع خود داعشی است بی نظير، که اگر بر مسند قدرت بنشي

 به ايران ممکن است و برای اثبات اين گفته امريکا نظامی ۀالبته اين امر در صورت حمل. د کردناسالمی را سفيد خواھ

آنھا ھرگز نام رسمی و کامل جمھوری اسالمی . کافی است که به گفته ھا و نوشته ھای مجاھدين و سازمانشان توجه کنيد

دھھا اسم ديگر ...  به جمھوری اسالمی می گويند نظام آخوندی، حکومت واليت فقيه، رژيم جنايت و کار نمی برنده را ب

کار نمی برند و ھرگز به آن جمھوری اسالمی نمی گويند، ه  اسالمی را در اين حکومت بۀمی گويند ولی ھرگز کلم

کار برد ه ن بآ اسالمی را برای ۀين نبايد کلماعتقاد دارند که اين جمھوری اسالمی، اسالم را پياده نکرده است، بنابرا

جالب است بدانيم که مجاھدين می خواھند جمھوری دمکراتيک اسالمی تشکيل بدھند و . چراکه اسالم آلوده می شود

م ھرگز چنين چيزی ئي ما می گوآيا اسالم می تواند دمکراتيک باشد؟.  اسالم را آلوده کنندۀبرای ھمين نمی خواھند کلم

 گرفته تا داعش و از ارتش آزاد سوريه گرفته تا بوکوحرام از مجاھدين افغان. يز وجود نداردنشده و امکان شدنش نديده 

ان و از ملی مذھبی ھای مانند بازرگان که خدمت گذار خمينی بودند گرفته تا خو از جمھوری اسالمی گرفته تا اردو

حجابی که . ايات و فريب کاری شريک و دخيل بودند و ھستند، و دھھا گروه ديگر ھمگی در انواع جنيناخوان المسلم

کار می برند دليل ديگری است که اين سازمان پتانسيل جمھوری ه زنان در سازمان مجاھدين به شکل سازمانی ب

ن آخصوص بخش امپرياليست ه اسالمی شدن را در خود دارد و اعمال و وابستگی مجاھدين خلق به سرمايه داری ب

ھد که اينھا نيز با بقيه گروھھای اسالمی تفاوتی ندارند و می خواھند با اسالم يک بار ديگر مردم را فريب نشان می د

بستان و ترکيه و غير  و عرامريکابدھند و اين موضوع را دفاع آنھا از اسالم گرايان و مخالفان اسد که تحت رھبری 

 ھمين را ًنھا نيز دقيقاآ ھستند و افکار و اعمال درون سازمانی  ايرانۀ نشان می دھد که مجاھدين داعش آيندًھستند کامال

 تفاوت دارند آنھا مخالف ٥٧بھتر است بدانيم اين مجاھدين صد در صد با مجاھدين قبل از انقالب .  ثابت می کند

 .امپرياليسم بودند و اينھا بخش تفکيک ناپذيری از نيروھای امپرياليستی شده اند

 با شعار کارگر کارگری ضديت با تشکيالت سياسی طبقاتی را پيش می برند و در مقابل آنھا طيف ديگری از چپ نيز

 قشرھای وابسته به سرمايه داری ۀجرياناتی ھرچند زير علم کارگری خود را نشان می دھند اما کارگران را زير سلط

 اين جريانات ھم.  داری می کنند کارگر را زائده سرمايهۀمی برند و با بھانه ھای اجتماعی کردن کمونيسم، طبق

کار سرمايه داری جھانی ندارند که يک سرمايه داری ژيگول و متمدن يا ھمان سرمايه داری راھکاری جز راھ

که مورد توجه سرمايه داری جھانی قرار بگيرند و چراغ سبزی به آن نشان بدھند  اين ھا نيز برای اين. است" متعارف"

می " انقالب زنانه"و " انقالب انسانی"ست می روند و جای انقالب سوسياليستی و کارگری ھر روز بيشتر از قبل به را

دانند بلکه می خواھند در ھمکاری با راست ھا و سبزھا و  گذارند و وابستگی مالی به سرمايه داری را ايرادی نمی

سمی و تئوريک از رھبری انقالب  کارگر را به شکل رۀکنند، و برخی ازآنھا که طبق" اجتماعی" غيره، کمونيسم را 
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کنار گذاشته و رھبری انقالب را به کمونيست ھای که ھزاران کيلومتر جدا از کارگران ھستند و در آش شعله قلم کاری 

 ۀمتشکل از جنبش ھای اجتماعی بورژوازی قرار داده و انحراف کمونيزم بورژوای را با عنوان سنتر نوين به طبق

 و امريکاسنتز نوين حاصل انتقال خط توليد جھانی از (به خدمتگذاری سرمايه می پردازد، کارگر تحميل کرده اند 

 و اروپا و ناتوانی اين جريان از درک انتقال سرمايه امريکااروپا به آسيا است که در خالء وجود و ضعف خط توليد در 

  .) و خط توليد جھانی دچار چنين فلسفه بافی انحرافی شده اند

خواھد که در مبارزه   کارگر میۀھا طيفی از چپ آبرو باخته است که با شعار وطن، وطن از طبق  اينۀ از ھماما جالبتر

سان دختر ه  و سياھی لشگر داعشی اش در آغوش واليت فقيه و حکومت اسالمی آرام بگيرد و بامريکابا امپرياليسم 

اينھا ادامه دھندگان و تازه .  حاکم بر ايران بگذاردبچه ای ناز و شيرين سر بر شانه ھای مھربان داعش اسالمی شيعه

 طومار جديدی بدون نام بردن از جمھوری یپيوستگان به جريان حزب توده و اکثريت ھستند که ھر روز با امضا

 .طور غير مستقيم به دفاع از جمھوری اسالمی می پردازنده اسالمی ب

 کارگر ۀ طبقۀ را به نوازش آورده گويا ديگر اميدی به مبارزانش تيز و حساسۀ  شامامريکائیطيفی ھم که بوی  کباب 

رک  مشتی امضاۀرا جايگزين مناسبی برای اين دوره از مبارزه يافته است، و با بھان) ناسيوناليسم (ئید و قوم گرانندار

تحريم انتخابات تالش دارد غير مستقيم در مقابل برادران ناسيوناليسم خود اعالم ندامت کند و به اصليت خود برگردد تا 

اين طيف اما ھنوز اين کار را نيز با شک و ترديد و پنھان .  برای خود دست و پاکندئیدر کنار آنھا در آينده بتواند جا

ھد و حزب سنجاق شده به خود را ھم با خود به سمت طرح ھای ضد کاری مخصوص سانتريست ھا انجام می د

 کل اين جريان طی سی سال گذشته نشان داده که ۀکارگری می کشاند ھرچند که اندکی غرغری ھم می کنند اما سابق

و ضد کارگری بوده است که ھر از ) ناسيوناليسم( جھانی بوده و اصليت خودش ۀھميشه جھت حرکتش به سوی سرماي

  .ند گاھی با شتاب بيشتری جھش می کند و انشعابی راست تر از قبل ارائه می دھدچ

توان شاھد آن بود  کنيم که شايد ھر صد سال يک بار می ما در برھه ای از زمان و در نقطه ای از جھان زندگی می

  .يانهطور خاص تقيسم مجدد خاور مه م اين بار بئي تقيسم مجدد جھان يا بھتر است بگوۀيعنی دور

 ۀ سازماندھی يک طبقه، چرا که سازماندھی طبقۀن و پيشروان کارگری است، وظيف فعاالۀ خطيری برعھدۀامروز وظيف

ما به عنوان . کارگر و کسب قدرت سياسی تنھا آلترناتيو موجود در برابر رژيم اسالمی سرمايه و امپرياليسم جھانی است

 جامعه نيز ھستيم و اين ۀم قادر به تقيسم اين نعمت و ثروت و اداريک طبقه ھمانگونه که خالق ثروت و نعمت ھستي

  کارگر حک نمايند، ۀن و پيشروان کارگری بايد در ذھن طبقچيزی است که فعاال

خواھيد پرسيد در صورت دخالت خارجی و امپرياليستھا، و در مقابل خشونت سيستماتيک سرمايه داری عليه کارگران 

ه ھر روز بيشتر از قبل و با اشکال گوناگون اعمال می شود، چه خواھيم کرد؟ ھمان کاری و زحمتکشان و کل مردم ک

را خواھيم کرد که بلشويک ھا در جنگ جھانی اول کردند، بايد انقالب کرد، تنھا انقالب سوسياليستی است که ھرگونه 

محو و نابود کند و اين تنھا جنگی خشونت حاصل از نظام مختلف سرمايه داری و مناسبات سرمايه داری را می تواند 

عنوان ه ما ب.  جناح ھای سرمايه داری باشدۀ کارگر قابل قبول است که در جھت سرنگونی ھمۀاست که برای طبق

 عاجل خود می دانيم  ھر گونه جنگی که توسط يکی يا ھمه طرفين قدرت ھای ۀکارگران انقالبی و کمونيست ھا وظيف

زده می شود را به جنگ طبقاتی تبديل کرده و از درون اين نبرد، انقالب ، سرنگونی سرمايه داری شروع يا دامن 

  .  حاکميت سرمايه داری ، تسخير قدرت و بر قرای حکومت کارگری باسمت گيری سوسياليسم را عملی کنيم

ويک اين يعنی در صف مستقل طبقاتی خود باشيم درست ھمان گونه که کارگران و زحمتکشان تحت رھبری بلش

ما نيز مانند کارگران . ھمزمان عليه سرمايه داری داخلی و سرمايه داری جھانی در جنگ جھانی اول مبارزه کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 که برای صلح و برای نابودی خشونت و برای بر قراری سوسياليسم مبارزه و انقالب ١٩١٧انقالبی و بلشويک ھا در 

 که ارتش سرخ در برابر فاشيستھای نازی در جنگ دوم جھانی کردند ، مبارزه خواھيم کرد ، و يا کاری خواھيم کرد

ما بايد يک چيز را فراموش نکنيم که حتی اگر ما تسليم ھم .  دشمن کردندۀکرد و يا کاری که مردم ويتنام در مقابل حمل

وضعيت بشويم بازھم سرمايه داری جھانی و داخلی دست از جنگ بر نخواھند داشت، برای اثبات اين گفته کافيست 

را به عنوان سند و نمونه ھای انکار ناپذيری مورد توجه قرار بدھيم، اما اگر ... و اعراق، سوريه، افغانستان و ليبي

متشکل شويم آنوقت سرمايه داری از ترس انقالب تن به صلح خواھد داد و اگر ھم تن به صلح ندھد ادامۀ جنگ با توجه 

 کارگريعنی پا ۀمتشکل شدن طبق. کار ناپذير تاريخی به انقالب ختم خواھد شد کارگر طبق اسناد انۀبه متشکل بودن طبق

 ميليونی در ايران و ارتش دو و نيم ميلياردی در جھان است که ھم ماشين سرکوب و استبداد ٥٠به ميدان گذاشتن ارتش 

بدون شک اگر . دارد میداخلی را درھم می کوبد و ھم امپرياليست ھا را از ھرگونه دخالت نظامی و غيره بر حذر 

 کارگر ۀ کارگر جھانی از ھر جھت به حمايت از طبقۀ مستقل متشکل شود آنوقت طبقۀ کارگر ايران به شکل طبقۀطبق

يکی از آنھا زمانی بود . است و اين موضوع در جھان ده ھا بار خود را نشان داده و ثابت شده استايران به پا خواھد خ

 را مورد حمله قرار داده بودند ولی کارگران کشورھای مختلف از بار کردن سالح به کشتی ، ويتنامامريکاکه فرانسه و 

  .... سرباز زدند و در تمامی شھرھای جھان اعتراضات گسترده ای راه انداختند وئیھا در بندرھای اروپا

 جھانی ۀيستھا و سرماي کارگر، ھم استبداد و سرمايه داری داخلی و ھم امپريالۀدر صورت سکوت و متفرق بودن طبق

 و عراق و سوريه و يمن بر ا کارگر ليبيۀ کارگر ايران نيز ھمانند طبقۀبر طبل جنگ و خونريزی خواھند کوبيد و طبق

حال با اين اوصاف و با توجه به . د نشست و اعضای اين طبقه به گوشت دم توپ تبديل خواھند شدنّتلی از خاکستر خواھ

 کارگر چه خواھيم کرد؟ حال که احزاب چپ موجود حتی برای صدور يک بيانيه باھم ۀبقپراکندگی و متشکل نبودن ط

نظر ه ب کارگر، لذا در يکچنين شرايطی چه بايد کرد؟ ۀرسند چه رسد به ھدايت و ھمراھی متشکل با طبق به توافق نمی

  . کارگر خواھد شدۀبق طۀن و پيشروان کارگری سرآغاز فصل تازه ای از مبارزما مواضع روشن و صريح فعاال

خصوصی نيستند، بلکه بايد حزب انقالبی خود ه  بن کارگری متعلق به ھيچ حزبقبل از ھر چيزی بايد دانست که فعاال

ن کارگری از جانب احزاب جمع و تقسيم فعاال.  کارگر می باشندۀن کارگری متعلق به طبقفعاال. را با ھمت خود بسازند

 عکس باعث ايجاد تفرقه و هبلکه ب.  کارگر نکرده و نخواھد کردۀ طبقۀشدن و مبارزچپ موجود ھيچ کمکی به متشکل 

 کارگر ۀ طبقئی بی امان در راه رھاین کارگری در تالشفعاال.  کارگر تا کنون شده و خواھد شدۀتشکل گريزی طبق

ر جامعه را از قيد و بند اين  خود بلکه تمام اقشاۀ کارگران در روند کسب ھمبستگی طبقاتی شان نه تنھا طبقۀھمراه ھم

  . سرمايه داری رھا خواھند نمودئینظام قرون وسطا

 ۀن کارگری موضعی شفاف و روشن دارند طبقکوبد فعاال امروز که سرمايه داری حاکم بر جھان بر طبل جنگ می

می وحکومت  به جنگھای شما ندارد و مخالف ھرگونه دخالت خارجی و نظاءًکارگر ايران قطعا خونی برای اھدا

 داخلی و حکومتش ۀکارگران وطنی ندارند که خود را به کشتن بدھند تا سرماي. جمھوری اسالمی سرمايه داری است

ن کارگری در مبارزه با امپرياليسم، فعاال.  حفظ وطن و غيره کارگران را به جنگ بکشاندۀجمھوری اسالمی به بھان

 حاکم بر ايران و دفاع از اسالم نخواھد شد، چراکه خود اين ئیسطاسياھی لشگر و گوشت دم توپ سرمايه داری قرون و

.  کارگر درست شده استۀنظام، ثمره ای از طرح ھای امپرياليسم برای کشيدن کمربند سبز است و در دشمنی با طبق

 در ھای خود یئ کارگر جھانيست و در مسير مبارزه ھمراه و ھمسنگر ھم طبقه ۀ کارگر ايران بخشی از طبقۀطبق

  .سراسر جھان است
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 ۀ کارگر ھم يک طبقۀشناسد طبق ھمانگونه که سرمايه داری يک سيستم جھانی است و سرمايه داری مرز و محدوده نمی

 کارگر مرعوب قوم و قبيله و زبان و مليت و مذھب ۀطبق. ِجھانی است و ھيچ مرز و محدوديتی برای خود قايل نيست

 کارگر ۀتوانند و نبايد اجازه داد که در صفوف طبق نمی) يله و زبان و مليت و مذھبقوم و قب(نمی شود و با اين موارد 

  .زنده باد انترناسيوناليسم کارگری. تفرقه ايجاد کنند

حق ملتھا نيست و حق تعين سرنوشت به معنای واقعی کلمه فقط و فقط ه  کارگر پی گير حقوق بۀ طبقۀھيچ کس به انداز

 ثابت کرده است، ًکارگر در تاريخ مبارزات خود عمال ۀرگر ميسر خواھد شد، اين را طبق کاۀبا به قدرت رسيدن طبق

تواند وطن کارگران محسوب گردد   کارگر ھيچ نفعی در استثمار ھيچ ملتی ندارد، تنھا زمانی يک مکان میۀچرا که طبق

امی انسانھا و مليت ھا با تمامی آزادی  آنجا وطن تمًکه کارگران حکومت خود را در آنجا برقرار کرده باشند که و طبعا

م دست ئيبا صراحت می گو.  کارگر تنھا برای چنين وطنی مبارزه می کند و خواھد کردۀو برابری خواھد بود و طبق

 نظامی عاری از ستم و استثمار انسان از ئی جز برپائی کارگر آمال و آرزوۀ کارگر کوتاه، طبقۀناسيوناليسم از سر طبق

  .د و اين آرزو دست يافتنی استانسان ندار

 کارگر می باشند اول بايد بپذيرند که عضوی از طبقه ھستند و نه رھبر ۀاحزاب چپ اگر مدعی مبارزه برای منافع طبق

 ھرکس ۀ کارگر يا نمايندۀ طبقۀس قبيله و حق ندارند با بھانه ھای مختلف و در پشت درھای بسته  به عنوان نمايندئيو ر

 داخلی، سرمايه داری جھانی ، امپرياليست ھا، گروھھا و احزاب ۀذاکره و سازش با ناسيوناليسم، سرمايديگر دست به م

 کارگر ايران برای احقاق حقوق خود ۀدر نھايت نيز طبق. راست ونھادھا و محافل و البی ھای مدافع سرمايه داری بزنند

سرنگونی سرمايه داری و (ت گيری قدرت سياسی خود و جامعه اش چاره ای جز انقالب يعنی به دسئیو برای رھا

ندارد، در غير اينصورت و در بھترين حالت فقط ابزار دست دولتھاست و ) تسخير قدرت و برقراری حکومت کارگری

  . جناح ھا و احزاب سرمايه داری و خرده بورژوای خواھد بودۀزائد

 نظام سرمايه داری جھانی در حال وقوع و تکوين ات بسيار عميق به شکل پوست اندازی درتغييرقابل توجه است که 

، و امريکا آنھم به رھبری امريکااست که عبارت است از غروب خورشيد سرمايه داری جھانی با مرکزيت اروپا و 

اين غروب و طلوع متناسب با ھم با انتقال . طلوع خورشيد سرمايه داری جھانی با مرکزيت آسيا به رھبری چين است

ن انتقال قدرت و سياست و محلی شدن سرمايه انتقال يافته به يک آخصوص انتقال خط توليد و به دنبال  هسرمايه ، ب

 شديد جھانی تبديل شده است که شکل جديدی از تقسيم جھان را پيش می برد و به شکل يک زايمان پر درد مرگ ۀمناقش

انحرافی سنتز نوين بخشی از حاصل اين انتقال جريان (يک طيف امپرياليستی و زايش طيف جديد را نشان می دھد که 

 تالش می کند ، از انتقال قدرت حاصل از سرمايه و امريکاانتقال سرمايه و خط توليد ، (در مقابل روند انتقال). است

ر اين شکل از تقسيم جھان نيز د. ُديگر بخش ھای آن با جنگ جلو گيری کند و يا حداقل اين انتقال را ھرچه کند تر بکند

نھايت يا به فاشيسم ختم خواھد شد يا به انقالب ختم می شود و يونيزه شدن نبرد طبقاتی و صف بندی ھا ھرروز بيشتر 

کرد يالزم به ذکر است که ما کارگران بايد از انحرافی که طی صد سال گذشته با رو. از قبل الزم و ملزوم ھم می شود

 کارگر را ۀ شود اپورتونيست ھا و رويزيونيست ھا و رفرميستھا طبقانحرافی تز ضد امپرياليستی که باعث شده و می

حزب .  کنيمء سرمايه داری داخلی يا ملی تبديل کنند، بايد با دقت نقد و افشاۀگرفتار تفرقه کرده و بخشی از آن را به زائد

مت گذار سرمايه داری داخلی و  مبارزه با امپرياليسم درواقع خدۀتوده و به دنبال آن اکثريت و طيف ھای ديگری به بھان

در نھايت نيز خدمت گذار جمھوری اسالمی جنايت کار شده اند و عوامل آنھا در داخل و بيرون ھمچنان در حال فريب 

نھا نيز طيف ديگری از اپورتونيست ھا و آدرست در نقطه مقابل . کارگران به سود جمھوری اسالمی ھستند
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برای مقابله با اين دو . رمايه داری جھانی طبقه کارگر را دچار تفرقه می کنندھستند که در دامن سھا رويزيونيست 

  :طيف انحرافی مواد زير را به عنوان جمع بند اصول مبارزاتی خود ارايه می کنيم

 نظام حاکم برجھان امروز، مناسبات سرمايه داری است که نوع حکومتی آن در بعد جھانی سرمايه داری - ١ماده 

ُی، دارای بلوک ھای مختلف امپرياليستی و در بعد داخلی انواع سرمايه داری داخلی با درجات مختلف امپرياليست

تمامی حکومت ھای سرمايه داری . وابستگی به يکی از بلوک ھای امپرياليستی متحد شده در صفوف مقابل ھم ھستند

نوع حاکميت . نداديگر مار طبقاتی مکمل يکی و ناگسستنی داشته و در پيش برد استثئباھم  پيوند ھای اساسی، ريشه 

ً ری سرمايه است، در اساس و ماھيتاکه اوج ددمنشی، پوسيدگی و انحصا امپرياليستی در نظام سرمايه داری ضمن اين

 نعل به نعل بر روی  ً ھای ملی و داخلی بوده که ماھيتاحاصل منطقی و طبيعی روند رشد کمی و کيفی سرمايه داری

باشند و تفکيک آن دو از ھم حاصل تحليل ھای غلط بوده و طبق  ی مناسبات نظام سرمايه داری استوار میپايه ھای اصل

اسناد تاريخی جنبش کارگری، کمونيستی و انقالبات، باعث رواج روش و سبک کار سازش طبقاتی و ايجاد انحرافاتی 

  .در جنبش کارگری، کمونيستی و اھداف سوسياليستی از دو سو می شوند

 کارگر، اعمال منافع اکثريت اھالی جامعه و ھموار کردن مسير پيروزی ۀ برای کسب پيروزی در اھداف طبق– ٢ماده 

 کارگر و انقالبيون در گام نخست بايد ۀ کمونيستی، طبقۀانقالب کارگری، حرکت به سوی سوسياليسم و برقراری جامع

علی رغم . طور ھمه جانبه و ھمزمان مبارزه کننده  داری بدنبال آن با تمامی اشکال حاکميت سرمايهه با ماھيت و ب

 ھمزمان با ۀطيف حکومت سرمايه داری، مبارزه با نوع امپرياليستی بدون مبارز وجود اختالفات جناحی ميان دو

سرمايه داری داخلی و بالعکس غير ممکن بوده و بارھا در سطح داخلی و جھانی باعث تبديل شدن نيروھا و تشکل ھای 

ً  تحليل ھای غلط طبعاۀ يکی از انواع حکومت ھای سرمايه داری  شده است و در صورت ادامۀارگری به زائدک

  .جريانات انحرافی تداوم خواھد يافت

که انقالب آتی سوسياليستی است، و منافع سرمايه داری امپرياليستی و داخلی با ھزاران رشته   با توجه به اين- ٣ماده 

 اجتناب ناپذير جھانی شدن ۀقابل اقتصادی ، سياسی ، نظامی و فرھنگی در ھم تنيده شده و الزمھای نا گسستنی و مت

 کارگر و تشکيالت کمونيستی آن با ھمراھی ۀ متحدانه و انقالبی طبقۀ کل بشريت، در مبارزئیھستند، تنھا راه رھا

 که بايد در صف مستقل طبقاتی، با ماھيت  جامعه، تحت رھبری سازمانھای طبقاتی کارگرانۀتمامی اھالی استثمار شوند

  .طور ھمزمان مبارزه کنند، نھفته استه و کليه اشکال حکومتی نظام سرمايه داری داخلی و جھانی ب

 جناح ھای مختلف سرمايه داری تبديل می شوند؟ قرار گرفتن در ۀ چگونه کارگران دچار تفرقه و به زائد– ٤ماده 

 شريک کردن صف بندی ھای بلوک ھای امپرياليستی مختلف سرمايه داری وشکاف اختالفات شکلی جناحھا و 

 ضد امپرياليستی، ۀ مبارزۀرده بورژوازی آنھم با عنوان جنبش ھای مختلف اجتماعی يا با بھانگرايشات بورژوازی و خ

 ضمن انحراف از  کارگر باعث می شود يا در دفاع از انواع سرمايه داری داخلیۀدر رھبری مبارزات انقالبی با طبق

 طبقاتی در صف سرمايه داری داخلی و ارتجاعی و سازش طبقاتی قرار بگيريم، يا مخالفت يک جانبه با سرمايه ۀمبارز

 طبقاتی و ۀداری و حکومت ارتجاعی آن در داخل در صف دفاع از سرمايه داری امپرياليستی، ضمن انحراف از مبارز

  . سرمايه داری جھانی تبديل شويمۀزائد مقابل به ۀاعمال سازش طبقاتی از زاوي

ند ھمراه اقمار خود به ا به دليل امکان پذير نبودن تقسيم جھان بدون يارگيری، ھرکدام ازامپرياليست ھا ناگزير- ٥ماده 

 اختالفات ۀاين صف بندی ھا اگرچه  از زاوي. شکل بلوک ھای مختلف امپرياليستی در مقابل بقيه صف بندی کنند

لی حاکميت ھای مختلف نظام سرمايه داری جھت تقسيم مجدد جھان در دوره ھای مختلف با اشکال مختلف جناحی و شک

. ديگر عمل می کنند با ھم متفاوت ھستند اما در ماھيت سرمايه داری نقطه به نقطه بر ھم منطبق می باشند و مانند يک
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، دامن زده  نگ و جنايات را بر توده ھا تحميل کردهاکنون دو بلوک عمده که ھر کدام برای خود اقماری دارند غارت، ج

 کارگر مبارزه و پيروزی بر چنين دشمنانی را تنھا از طريق سازماندھی مبارزات توسط حزب ۀطبق. و پيش می برند

ی و سراسری طبقاتی خود که باھم دارای پيوند ھای ارگانيک باشند و در سطح جھانی پيوند ئانقالبی و تشکل ھای توده 

  .نترناسيوناليستی را بر قرار کرده باشند، می تواند عملی کندا

 

  کنندگانءسه طيف امضا

با توجه به موارد حفظ  امنيت رفقای داخل از نوشتن نام آنھا خود داری (ن کارگری و معلمی داخل   جمعی از فعاال-١

 )می شود

 ) :با نام ھای مستعار(  کنندگان داخلء  نام برخی امضا-٢

موالئی، اميد حق . سيدی، ح. علی نژاد،، حيدر عمواوغلی، ا.اخگر، ع. ی زاده، فريده جعفری، بھرام دبيری، مالبرز ول

، علی قيطانی، اکبر بی تاب، بابک خرمدين، ح آھنگر، )محمد جراحی( وردی، حسين حميدی، مھرداد شمس رودی 

 ...و ) سالوادور( علی نژاد . س

  :ران  کنندگان خارج از ايء نام امضا-٣

ھاشم محمد نژاد، محمد اشرفی، غالمرضا غالمحسينی، ناصر احمدی، ھومن اشرفی، شجاع ابراھيمی، علی پيچگاه، 

   ...يدزاده، سيامک قبادی ، حميد اکرمی موسوی و ؤسيامک مجمشيد جمشيدی، 

   

  ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٣٠

     

 و رو به عموم اعالم حمايت کنند و به ما نيز اطالع ًاعی را قبول دارند می توانند رسم و جرياناتی که چنين موضءرفقا

  .مئي کنندگان اضافه نماءبدھند تا به ليست امضا

 کرده بود که پس ءھمچنين الزم به توضيح است ، که رفيق محمد جراحی با نام مستعار خود اين موضع گيری را امضا

  .سيماز جان باختن او الزم می دانيم اسم حقيقی او را در ليست بنوي

  

  

  

  :باز تکثير از 

   حمايت از آرمانھای شاھرخ زمانیۀکميت

  ١٣٩۶ ]ميزان[ مھر٢٢

 

 


