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  عامالن جنگ داخلی ستون پنجم امپرياليست اند
  

 در امپرياليسم ۀ سلطري را به زراني خواھند ای م، و دست نشاندگان آنھا در منطقهامريکاسشان أ و در رستھاياليامپر

 ادهي آنھا را پیاستھاي س، ھانهيشاه در ھمه زمحکومت محمد رضا  برپا کنند که مانند راني در ایآورند و حکومت

که اين رژيم مذھبی باشد و يا سکوالر، ارتجاعی باشد و يا مترقی، اصول  اين.  آنھا باشدۀکرده و نوکر دست به سين

المی را اجراء کند و يا به قوانين مدنی احترام بگذارد، حقوق بشر را لگد مال کند و يا نکند، ھمدست فقه اس

کلی ه عربستان سعودی باشد و يا نباشد، برای حقوق زنان ارزش قايل باشد و يا نباشد، برای اين دشمنان بشريت ب

ربه برای امپرياليستھا حساب جداگانه باز کرده آنھا به ريش و حماقت کسانی که بعد از اين ھمه تج. بی اھميت است

 حاضر است رژيمی جنايتکار تر از رژيم جمھوری اسالمی را نيز در امريکاامپرياليست . اند، از ته دل می خندند

حقوق مردم ايران ھرگز برای . که به منافع امپرياليستھا در منطقه احترام بگذارد ايران تحمل کند، مشروط بر اين

  .يستھا مھم نبوده و در آينده ھم نخواھد بودامپريال

 از ی را بخشراني ا،امريکا در ر کارتی جمھوراستي مھم است که در زمان رستھايالي امپری برایقدره  برانيا

 مي به منابع عظیکي به علت نزده،ي و روسني چی به مرزھایکي به علت نزدرانيا.  اعالم کردندامريکا یتي امنميحر

 و اروپا، به علت دارا اي شرق آساني مینيعلت گذرگاه مھم زمه  بانه،ي میايتا آسو  فارس جير خل دی و گازینفت

 ستھايالي امپریبرا...  مس وري نظکي و معادن مھم استراتژومي اعم از نفت و گاز و اورانی، انرژمي عظريبودن ذخا

 ني در ابيتخر. ستامريکا دالر ۀ پشتوان،ی نفت عربستان سعودی و چاھھاشگاهي ھرمز و پاالۀتنگ.  مھم استاريبس

 ی پول معادل جھان به صفر مۀرا به منزل  را به کاغذ پاره بدل خواھد ساخت و ارزش آنامريکا دالر ،ساتيسأت

 که راني اميرژ.  داردیاتي حۀ جنبامريکا ی برای و نظامیاسي و سی اقتصادکيژت منافع سترانيحفاظت از ا. رساند

 شي خویاسي توانسته استقالل سستھايالي امپرۀ ھمه جانبی فشارھارغم ی علست،ي نی دارهيما متعارف سرمي رژکي

 نيست و در شرايطی نيست که امريکااين رژيم مطلوب . د تن در ندھامريکا ستيالي امپریرا حفظ کند به نوکر

 نا استوار در محاسبات ۀ يک حلقايران ھميشه. مين کندأ را در منطقه تامريکابتواند منافع راھبردی و امنيتی منافع 

 برای مقابله با امپرياليسم چين و امريکاامپرياليسم .  کشور چين و روسيه استۀ در محاصرامريکاسياسی امپرياليسم 

  .  قابل اعتماد نياز داردۀروسيه به پشت جبھ
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نچنان فلج ساخته که نتوانند  خليج فارس، برخی را که دچار تنبلی مغزی اند، آۀنديدين اين پيچيدگی سياسی در منطق

ھمه اش "راحت طلبان خود را، با يک عبارت که .  داشته باشند،تصوير روشنی از حوادثی که در منطقه می گذرد

، راحت می کنند و دورتر انديشی را مجاز "ھمه استثمارگرند، ھمه ارتجاعی اند"است، " جنگ زرگری"و " بازی

  . ِف مفت و حرام استدر قاموس آنھا تحليل، حر. نمی دانند

عده ای که خودشان را انقالبی جا می زنند و مفھوم انقالبی را نفھميده اند با يک ادعا که رژيم جمھوری اسالمی 

 مردم ميھن ۀئی ھا آنھا را بر سر کار آورده اند، نه تنھا به ھر چه تحليل و مبارزامريکاست و امريکاخودش نوکر 

آنھا ھيچ . نند، بلکه نادانی خويش را از حرکت تضادھا در جامعه نشان می دھندماست پوزخند می زنند و تف می ک

برای آنھا . توضيحی برای تحوالت منطقه و لشگر کشی امپرياليستھا به منطقه و استقرار نظم نوين جھانی ندارند

ه نوکران لگد ھمه در جھان نوکر امپرياليسم ھستند و اگر مخالفتی نيز صورت می گيرد ناشی از اين روست ک

 طبقاتی و نقش مردم نداشته، بلکه ھمه حکومتھای جھان ۀدر دنيای آنھا، نزاعھای جھان ربطی به مبارز. انداخته اند

" جنگ زرگری"آنھا تاريخ را آنقدر ساده می کنند که جنگ طبقاتی به  . نوکران آشکار و پنھان امپرياليستھا ھستند

صدام حسين ارتجاعی نوکر امپرياليسم بود، قذافی . ه توضيح می دھندخالصه می شود و دنيا را از اين دريچ

ارتجاعی نوکر امپرياليسم بود، بشار اسد ارتجاعی نوکر امپرياليسم است، حماس ارتجاعی نوکر امپرياليسم و 

فريقا ای جنوبی و امريکا رژيمھای ۀصھيونيسم است، رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی نوکرامپرياليسم است، ھم

دنيای اين عده بسيار ساده است و مقوالت و مفاھيمی که با آن دنيا را توضيح می دھند . نوکران امپرياليسم ھستند

 طبقاتی و نيروی مردم ۀاين عده نه حقی برای ملتھا و دول قائلند و نه به مبارز. بسيار محدود و کوچک است

از آنجا که به . ست، پس ھوا آلت موسيقی است، می باشدمنطق آنھا ھوا تار است، تار آلت موسيقی ا. اعتقادی دارند

 رژيمھا نوکر ۀ جھانی وابسته اند، پس ھمۀ رژيمھا به سرمايۀ آنھا، سرمايه داری جھانی شده است و ھمۀاستناد نظري

  . ھر رژيم سرمايه داری نوکر امپرياليسم است.  جھانی و نوکر امپرياليسم ھستندۀسرماي

 امپرياليسم تئوری می سازند، از نقش تاريخی مبارزات ملی و آزاديبخش در دنيای ۀای تبرئاين تئوريسين ھا که بر

اگر اين درست است که امپرياليسم و سرمايه داری جھانگير شده است، منطق مارکسيستی . امروز حرفی نمی زنند

يسم ھم گسترش يافته و جھانی  ضد سرمايه داری و امپرياله مردم جھان بۀلنينيستی به ما می آموزد که بايد مبارز

پس تضاد با امپرياليسم به تضادی عمده در سراسر جھان بدل می . اين يک اصل ديالکتيکی مارکسيستی است. شود

ر می کشد، ه به جھان برای غارت و اشغال، لشکشود و دولتھا و ملتھا بايد در مقابل امپرياليسم جنگ افروز ک

 امريکا ۀ قضائيه و يا کنگرۀبايد مانع شوند که تصميمات قو. آنھا را پايمال کندمقاومت کرده و مانع شوند که حقوق 

. ن خط مشی سياسی جھانی ساير ملل باشدييمجوزی برای دخالت در امورداخلی ساير کشورھا و يا مبنائی برای تع

ثيرات وی أ و از مقام و تر دادهييجھانی شدن سرمايه به دست يک عده بھانه ای داده است تا ماھيت امپرياليسم را تغ

  .در تحوالت جھانی بکاھند

باره جنگھای  يکه شارالتانھای سياسی ب. ھمين امر موجب شده که ماھيت جنگھای امپرياليستی تحريف شود

به جنگ ميان دو " تار"امپرياليستی را، ھمانگونه که از نامش پيداست، جنگ ميان امپرياليستھاست، با ھمان منطق 

.  اساس درک آنھا ھم امپرياليستھا ارتجاعی ھستند و ھم غير امپرياليستھا ارتجاعی ھستندهب. له داده اندارتجاع استحا

پس ھر دو ارتجاعی ھستند و ِصرف ارتجاعی بودن کافی است که در صورت بروز جنگ بين دو ارتجاع، 

به عراق تجاوز می کند، نبايد  امريکااگر امپرياليست . نيروھای مترقی عليه ھر دو ارتجاع وارد کارزار شوند

مرگ بر جرج بوش و : مخالفت کرد و در مقابل تجاوز به مقاومت دست زد، بلکه بايد به ميدان آمد و شعار داد
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ناگفته ولی پيداست که اين مرتجعين در عمل، . با اين عمل گويا آنھا بر ضد دو ارتجاع می جنگند. مرگ بر صدام

 غارت عراق و سرنگونی ارتجاع محلی ھستند، که از تماميت ارضی و استقالل ھمدست ارتجاع امپرياليستی برای

. آنھا فرقی ميان ارتجاع متجاوز و غارت گر با ارتجاع مورد تجاوز و قربانی نمی گذارند. کشورش دفاع می کند

 ملی و ۀ مبارزاين تفکر تروتسکيستی تنھا به ھمدستی با امپرياليسم بدل می شود، اين تفکر تروتسکيستی ھرگز به

  .   ضد امپرياليستی اعتقادی ندارد، اين تفکر انقالبی که نيست سھل است، دموکراتيک ھم نيست

 خواھد یاست، معاجز  کي تئورۀديچي پليمساو  ھا دهيپدماھيت که مغزش از درک " چپ "یانھاي از جریکي

 به قد تي بزند تا واقعتيشد از سر و ته واقع اگر الزم بایحت.  بچپاندشي خواتي را با زور در قالب تنگ نظرتيواقع

 سميوني و صھامريکا سميالي خواھند ھر طور شده در کنار و ھمدوش امپریآنھا م. دي آنھا در آی ھای تئورۀو قوار

 دست ی تجاوز صورت نگرفته است، دست روني اکه یآنھا در زمان. رندي قرار بگراني تجاوز به ای برال،ياسرائ

 که بعد از ی بر ھمان مردم و ارتش موھومهي به صورت مسلحانه و با تکمي رژني ای سرنگونیبرا یگذارده و عمل

 کرده و تي اند از آنھا حمای که آنھا مدعی به مردمهي کنند، آنھم با تکهي بر آنھا تکاھند خوی مستھاياليتجاوز امپر

 را راني شود، اراني وارد خاک اامريکا ارتش  تارندي گی مني کمی دھند، ولی اند، انجام نمرفتهي آنھا را پذیرھبر

دست آمده ه  فرصت بنيخود را بروز داده و از ا" یانقالب" احساسات سم،يالي امپری در پارکابزياشغال کند، تا آنھا ن

 ی اسالمی جمھورميآنھا زورشان به رژ. ندازندراه بي" انقالب سوسياليستی" و  استفاده کنند،ی جھانسمياليتوسط امپر

 آنھا ۀ حمله کنند، آنھا زورشان به ھمراني ھمراه با ارتجاع منطقه به استھايوني و صھستھايالي اگر امپری رسد، ولیمن

 یجنگ مرھسپار  ی اسالمی جمھورمي رژی سرنگونبه و با توسل به اسلحه و دعوت مردم در مجموع خواھد رسيد

 ھر دو ارتجاع قدر قدرت برزمند و آنھا هيبدل کرده و عل ی را به جنگ داخلراني اهي علستھايالي، تا جنگ امپرشوند

  . ؟؟!!را شکست دھند

 اگر ند؟ ھستی عده چه کسانني مخاطب استي معلوم ند؟ي افتی ھمه الطائالت به خنده نمني از ازي عزۀ شما خوانندايآ

 در کنار ند،ي گوی ممانهي منصور حکمت صمدانيو مر" راني ای کارگرستيحزب کمون" عده ھمانگونه که نيا

 را ی اسالمی جمھورمي رژی سرنگونی ضد جنگ را محکوم کرده و جبھه براۀ قرار گرفته و جبھامريکا سمياليامپر

ھمان کل  که با ی کسانی کند، ولداي پی تناقضنھا توانست در گفتار و کردار آی نمی، کساختند سیبرپا و مجھز م

 شان را در پس ی و ارتجاعدي خواھند خودشان و افکار پلی و م آن را ندارنداني جسارت بی موافقند، ولاتينظر

 با ی ھمدستۀدردر  سقوط که سرانجامش ، افتندی مای به دست اندازاستي بپوشانند، در سی از عبارات انقالبیکوھ

   . استی و ارتجاع جھانسمياليامپر

آنھا .  استبي خودفری آدمھای مشتسريم نای و آرزوھاالتي تخنھا،يا.  ندارداستي به سی کودکانه ربطالتي تمانيا

 تي آنھا فرار از کنار واقعیبرا. ندي شود، پاسخ گوی مداي آنھا پی که در گفتار و تئوری به تناقضستندي حاضر نیحت

 را در روند تجاوز شي خوی عملی حربه است، تا بنيبھتر" یانقالب "یھايو پنھان شدن در پشت سنگر لفاظ

 ھا ی مھمل گوئنيبا ا" چپ "ۀ بالقویروھاي است، اگر ندي مفزي نستھايالي امپریبرا. بپوشانند راني به استھاياليامپر

 ی مراني تجاوز به ایِ  جنگ روانۀ از برنامی خود بخشنيا.  شوند و در مبارزه شرکت فعال نداشته باشندنيخانه نش

 و  با شستايبا زور اسلحه و آنھم .  کنندی مقاومت در مقابل تجاوز را متالشۀ کنند، جبھیآنھا تالش م. تواند باشد

 ی تجاوز پاسخگوی عده البته در فردانيا.  محلی بی و صدور چکھای معنی بیھاي و لفاظی و پرگوئی مغزیشو

البته .  پاسخ دھندشي خوی ارتجاعیھاي تئورجي به نتاا تدي کنداي آنھا را کجا پدي دانیشما نم.  نخواھند بودزي نزي چچيھ

 آنھا ۀھم"  مردمیروين" به هي ما با تکران،ي به اامريکا شود گفت که در صورت تجاوز ارتش یحل م میبا چک ب
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 کينخست " شما" است که ني مشروط بر ایائيؤ ری ادعاني؟؟ ا!!مي کنی را سرنگون ممي کرده و رژرونيرا ب

" شما "که ني اگريدو د. ند بشناستيرسمه را ب" شما"ميليونی  و مردم دي از نظر عموم باششده شناخته یروين

شعارھا ميليونی در سراسر ايران  مردم که ني سوم اۀنکت. ديدست آورده باشه را بميليونی  اعتماد مردم ديتوانسته باش

 امکان را ني باشند و ای فداکارۀ شما آمادی تحقق خواسته ھای باشند و برارفتهيرا در انقالب پذ" شما "یو سرکردگ

 شما ۀ روشنفکرانیھايشما فقط در لفاظ" یارتش مردم" آن یول. دي کنهيآنھا تکميليونی  یروي ن بدھند که بهشمابه 

 که منتظر ی ھرگز اجازه نخواھند داد که کسانرانياميليونی مردم . ی اجتماعتي دارد و نه در واقعیوجود خارج

 ارتش نيشما ا.  کنندهي به آنھا تکزند،نداي راه بیبوده اند، تا جنگ داخلنشسته  راني به ایستياليپرمفرصت تجاوز ا

و  و ھمدستی امپرياليسم را بپذيريد دي فرار کناتي تا از واقعد،ي را در ذھن خود خلق کرده ای مردمیموھوم

 ارزش شي که جان انسانھا برای انقالبیروي نکي یول. ديندازيب" مردم" و ھمه گناھان را به گردن دي نمائیبيعوامفر

 باشند یاتي آن خصوصی که دارایآن مردم.  برخورد کندراني اۀ جامعتي به واقعتيولؤ مسی بنيچن تواند یدارد، نم

به ھمزمان  را راني ضد اه حاضر باشند جنگ بران،ي به ای جھانسميوني و صھسمياليکه در صورت تجاوز امپر

 یبي غی بدل کنند، کجا ھستند؟ در کدام سازمان متشکلند؟ با امدادھای و ارتجاع داخلی جھانسميالي ضد امپرهجنگ ب

 یروزي را سرنگون کرد و به پی اسالمی جمھورمي شد و ھم رژروزي و پدي جنگسمياليمپرھم با اھمزمان  شود ینم

 خود یاش چنان بترسند که جنگ را قطع کرده به خانه ھبتي از ھستھايالي بر سر کار آورد که امپری و حکومتديرس

 شعور گذاردن از ی به جااشعار ر.  شناسدی نمی خرابکار، حد و مرزی نماھای انقالبني ایگريذھن.  ببرندفيتشر

  . عده استنيا" محسنات"

 ی ھم نمني از اري غی کارینيطور عه  و برندي گی به عھده مراني را در اسميالي نقش ستون پنجم امپر عده عمالً نيا

 گسترش ی برایتي از آن به عنوان فرصت و موقعدياگر جنگ شود ما با: " کنندی اعتراف متوانند بکنند و از جمله

 ھا و ستي کمونیدست مردم، تحت رھبره  بیسالم ای جمھوری سرنگونی مردم  برااني در می انقالبیسازماندھ

 با یستياليرار دولت سوس استقۀ و برنامیستيالي دفاع از انقالب سوسی و بر مبنامي استفاده کنی چپ انقالبیروھاين

  ".مي مقابله کنیھر متجاوز

 فرصت که ني شدند، ما از اراني وارد خاک استھايالي است که اگر امپرني عبارت انياو مردم فھم  ی فارسبرگردان

 ی سازماندھی به جاسم،يالي استقرار سوسی گرفته و نخست براکيرا به فال ن آنھا به ما داده اند مسرور شده و آن

 و مي کنی مستقر مراني را در اسميالي متوسل شده و سوسی کارگری به جنگ طبقات،ی خلق و کسب رھبرجنگ

 اند و سميالي مدت مردم که خواھان سوسنيدر تمام ا. مي جنگی مستھايالي با امپریستيالي سوسۀ اساس برنامهآنوقت ب

 کنند و پس از ی می ھمکارستھاياليپر با امی اسالمی جمھورمي رژی سرنگونی اند، برارفتهي ما را پذیرھبر

 ی مشتري بني از ای پوچ گوئايآ.  مد نظر قرار خواھند دادراني را از استھايالي امپردن عزم تارانسميالي سوسیروزيپ

 ۀ ھمۀ مبارزۀ ثابت شده و ھم در تجربی گفتار ھم در تئورني ای ھستند؟ پوچی عده افراد جدني اايآ. توان کرد؟

   .ن جھایملتھا

 یمھاي دو کشور فعال رژني اونيسياپوز.  دادقي تطبی تئورني را با اايبي لاي و ، عراقهي سورۀ توان نمونی مالبته

 و یاسي در حال ساقط کردن آنھا ھستند و پس از کسب قدرت ساي ساقط کرده اند و ستھايالي امپریاريه حاکم را ب

 عده مستخرج از ني ایتئور.  کنندی مرونيز کشورشان ب را استھايالي اند که امپری ارتجاع حاکم، مدعیسرنگون

  . استهي و سورايبي ملھم از تجاوز به لست،ي نري و کره و الجزاتنامي و وني چروزمندي پی جنگھاۀتجرب
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 ني فھمند ای سوارند، که نمی ربط گوئی و بی و پر گوئی آنچنان بر توسن گزافه گوئشي خوی واقعري غیاي در دنآنھا

 ستيالي امپرني رخ دھد، جنگ بیاگر جنگ: "سندي نویآنھا م. ستي قابل مھار نگريبرداشته و دبا خود را توسن آنھا 

 جنگ ليتبد:  استني احي صحاستي و سعارش.  استی ارتجاعی از ھر دو طرف جنگراني با اشانيھا و شرکا

 یاوز با شعار اخراج قوا متجی و درھم شکستن قوای اسالمی جمھوری سرنگونی برای به جنگ انقالبیارتجاع

  .".اشغالگر

 مي رژی و سرنگونرانيتا اشغال ا" یانقالب "یروھاي نني ایعني.  شودینام برده م"  اشغالگریقوا" از دي کنتوجه

 و ارتجاع ستھاياليوجود آمده در کنار امپره  بهي سوردي و شاايبي که در عراق و لی مانند وضعی اسالمیجمھور

و  رندي پذیماز صميم قلب  است، ی اسالمیر جمھومي رژی را که شرط سرنگونرانيغال ااش.  قرار دارندیجھان

دست ه  بی اسالمی جمھورمي رژیو پس از سرنگوناست، " فرصت مناسب" آنھا و ھمان ۀبخشی از برنام

 ی بعدۀ و وارد مرحلدهي کشیآنوقت نفس راحت...  ویلي و عرب و اسرائیراني و ناتو و مزدوران استھاياليامپر

 ت فاصله قدرني در اکه نيا.  گردندی م اشغالگریخواھان اخراج قوا شوند و یخود م" یستيالي سوسۀمبارز"

 است، ني ھنوز بر سر کار است؟ اگر چنی اسالمی جمھورمي رژايآ.  شودی به معما بدل مستي در دست کیاسيس

 ستھايالي بعد از تجاوز امپری اسالمی جمھورمي اشغالگر ھستند؟ اگر رژیھوادار خروج قوا"  ھایانقالب "نيچرا ا

 بر سر کار است یاست، چه کس"  موردیب "تشانيرموأ بعد از انجام مستھايالي و حضور امپرستي بر سر کار نگريد

 سرپرست و ثروتمند را رھا کرده و به حال خود ی کشور بکي اشغالگران حاضرند اي کند؟ آیو کشور را اداره م

 راست خود را بر ايو " چپ"مسلط شده نوکران   کشورني را که صرف کرده اند تا بر ای دالرھااريليبگذارند و م

 تکاري جناسميالي بر سر امپرري آب تطھی ھای پوچ تئوری ھای تئورني ازند؟ي فارس برجي خله ب،سر کار آورند

 نيا.  سازدیوق ملل و بشر م دوستان انسانھا و مدافعان حقتي ھا از دشمنان خطرناک بشریورتئ نيا.  استختنير

   . زھر استھايتئور

 اي آست؟ي نستھايالي درک متحد خلق جلوه دادن امپرني ااي آست؟ي نستھايالي درک، منزه کردن امپرني اايآ: مي پرسی مما

 سميالي امپرتي ماھدني درک نفھمني ااي آست؟ي نستھايالي آزار انگاشتن امپری ضرر جلوه دادن و بی درک بنيا

  .ست؟ي نسميني با لنی درک دشمنني ااي آست؟ي نسميالي امپرۀ درک تبرئني ااي آ؟ستين

ناگفته روشن است که ھم . دارنددر ايران  را ايبي عراق و لتي وضعیھا آرزو"یانقالب "ني است که اني اتيواقع

قوق بشر را لگد  ھستند و حی و بشار اسد مستبدان ارتجاعیقذافمعمر  بود و ھم ی مستبد ارتجاعکي نيصدام حس

 ممالک ني اونيسي عده، اپوزنيبا منطق ا.  در کشورشان مستقر ساخته اندی خانوادگیاي کنند و قدرت مافیمال م

 تجاوز ۀني کردند و زمی مايبدل کنند و " یانقالب" ممالک را به جنگ ني اهي علیستيالي امپرۀ جنگ تجاوزکارانديبا

 ھر دو تي ماھراي است، زی ھر دو طرف جنگ ارتجاعتي استدالل که ماھنيبا ا.  کشورھا را فراھم آوردندنيبه ا

 ني ایول.  کنند که جرج بوش از آن لذت خواھد بردی رسم مسميني لنسمي از مارکسیکاتوري کار، استی ارتجاعميرژ

را  یستيالي امپرۀ که جنگ تجاوزکارانیونيسيتجربه به ما آموخت که آن اپوز.  به ما آموختزيتجارب چه چ

 روز اول از ھم دي شااي از کار در آمد و ستھاياليھمسنگ مقاومت کشور مورد تجاوز قرار داد، ھمدست امپر

 برده ني را از بی تجاوز متجاوز و قرباناني حد و مرز میراني ای چپنماھاني ای ارتجاعاتينظر. ھمدست آنھا بود

که  ی به زعم آنھا، قربانراي داند، زی میھر حقوق را فاقد یقربان. ستي نبندي پایپي حقوق و پرنسچيبه ھ. است

 بر سر کار باشد، ی ارتجاعمي رژکي ی اگر در کشورت، اسیفاقد ھر حقوق، به ھمين علت  استیارتجاع

 جي ضد تجاوز و جنگ بسه بدي نباستھايرا اشغال کنند و کمون  حق دارند به آن کشور تجاوز کرده و آنستھاياليامپر
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 الي به آنھا داده است، تا به خی بدانند که فرصتی موھبت الھکيرا   آندي بلکه بارند،يکار را بگ تجاوزیشوند و جلو

 ۀحتی دموکرات ھم نيستند، زيرا نه به مبارز ی قالبیستھاي کموننيا.  مستقر سازندراني را در اسمياليخودشان سوس

، ستيجاوز به حقوق مرتجعان به آنھا مربوط ن ت. ملی و ضد امپرياليستی اعتقادی دارندۀدموکراتيک و نه به مبارز

است تا جنگ "  فرصت مناسبکي" آنھا یتجاوز و اشغال برا. ھستند" انقالبی ھا"آنھا فقط مخالف تجاوز به حقوق 

  .  بجنگند و ھمدست آنھا بشوندامريکا در کنار ارتش یعني.  بدل کنندیتجاوزکارانه را به جنگ داخل

 ستھايالي ھمدست امپرگونه نظريات را داشت، ني که ایونيسيآن اپوزکه  طور نبود ني اايآ. تجربه چه چيز نشان داد

 عراق و ۀربتج.  قرار نداشت و قرار نگرفت؟هي سوراي و ايبيعراق و لميليونی  مورد اعتماد مردم زيبود و ھرگز ن

 ستندي نزي اشغالگر نیروھايرط  ن و شدي قی کشورھا، خواھان خروج بني خائن در اونيسي دھد که اپوزی نشان مايبيل

عراق و خاک  و شرط اشغالگران از دي قی که خواھان خروج برانيا" یانقالب "ونيسي با اپوزنهي زمنيو در ا

  .ندانظر کامال ھم ،ستندي نني و فلسطهي و سورايبيافغانستان و ل

 ريگلو گۀ  لقمنيھر طور ا.  است پختهراني مردم ای برای چه آشراني ای شبه انقالبونيسي اپوزني که ادينيبب

 و صدمه زدن به راني فھم مردم اۀ به درجني توھنيا. ستي نی دھد، عملرانيخورد مردم اه را بخواھد ب" یانقالب"

  . استسميالي و سوسسميکمون

رده تا  کی است، سرھم بنددهي نفھمزيرا ن بر که آنو از انقالب اکتی سر و تھی عبارات بی شبه انقالبونيسي اپوزنيا

 هي کارگر روسۀ و طبقهي انسان روسونھايليبر مو در انقالب اکتستھايکمون.  خودش را ثابت کندی ارتجاعی ھایتئور

 ،یاسي دادن به جنگ و استقرار صلح و احراز قدرت سه مبارزات را در راه خاتمیرھبر. دنبال خود داشتنده را ب

گروه دو  ني جنگ بیستياليامپر جنگ نيا.  بدل کردندیل را به جنگ داخیستياليکسب کرده بودند و جنگ امپر

 از ی بخشی سرگردگنيمأ مناطق نفوذ و تۀ ملل بود، بر سر توسعدني کشی غارت جھان و به بردگی براستھاياليامپر

 نيا.  جنگ طرف محق نداشتنيا.  و غارت و چپاول جھان بودهيکسب مواد اول  فروش ویا بازارھنيمأآنھا و ت

اين وضع را نمی شود با تجاوز روسيه به ايران در دوران .  گرفتکساني تجاوز به عراق ا شود بینم را تيوضع

 پس ، بود و ھم جرج بوشی ارتجاعني شود گفت چون ھم صدام حسینم. حکومت ارتجاعی قاجار يکسان گرفت

مپرياليستھا و نيد ا تصورش را بک. بزنندیر موھومک آنھم با لشی، دست به جنگ داخلدي بای انقالبیروھاين

ش، ھندوستان و يا نپال حمله کنند و يک عده ماليخوليائی پيدا شوند و مدعی گردند به علت يده لصھيونيستھا به بنگ

آنھا . اين عده از حقوق ملتھا ھيچ چيز نمی دانند. ارتجاعی بودن ھر دو طرف بايد جنگ را به جنگ داخلی بدل کرد

  .به چھره بمالند و خود را آرايش کنند" انقالبی"تند، ھرچند سرخاب سفيدآب مدافع استعمار و امپرياليسم ھس

 اي و ی ارضتي و تمامی به عنوان استقالل ملیمفھوم. ثله شده است مُ یستي مارکسمي خبران مفاھیب نيدر مسلک ا

 یھا ارتجاع که از نظر آنیميھر رژ.  معنا نداردیدست خودشان و نه به زور اجنبه  سرنوشت مردم بنييحق تع

 عده با نيا.  را نداردش و استقالل کشورتي حق حاکمی حق حکومت و مبارزه برااست ی واقعا ارتجاعاي و است

 به  منشور ملل متحد و ، تا به امروزتي بشری به ھمه دستآوردھاکي و ضد دموکراتی منطق ضد علمنيا

  .تف کرده اند تي بشری ضد استعماریدستآوردھا

 را یئا آنھا حقوق بورژوست،ي نسميني لنسمي نماھا فقط در عدم درک درست از دانش مارکسیانقالب ني ای ھایابيارز

متحد آگاھانه و يا ناآگاھانه آنھا .  ھستندی جھاننينظم نو" یانقالب" شناسند و در واقع ھواداران ی نمتيرسمه ھم ب

 درک ،درک آنھا. است" ی اسالمتجاعار "یابود نیدر پ" متمدن "یروي ھستند که به عنوان نستھاياليامپر" یانقالب"

    .ت اسیمنصور حکمت
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 نگونهي به ا، بگذاردتي واقعی را به جاشي خوی آرزوھا، مشخصطي مشخص از شرالي تحلی به جای کسیتوق

  . شودیسرنوشتھا دچار م

 ی توسعه طلب وی است که در مقابل غارتگریجنگ.  استی ملی رھائی برای جنگ،ردي در بگراني در ایجنگاگر 

 جنگ از جانب تيماھ.  برخوردار شودی سرنوشت ملنيي و حق تعی ارضتي کند تا از تمامی میستادگي اسمياليامپر

 و به امريکا ی جھان به سرکردگیستھايالي امپری تصاحب بازارھایبرا" یستياليامپر" جنگ راني اتيحاکم

ھر .  اعزام نخواھد کرد تا آن کشورھا را اشغال کندروي و اروپا نامريکا ھرگز به رانيا. ستي نسميوني صھیھمدست

 و ی جنگ تدافعکي ، قرار گرفته استی که مورد تجاوز و تعدراني فھمد که جنگ از جانب ای میاسيکودک س

 ،ی مستبد، مذھبراني امي رژکه نيا . استشي سرنوشت خونيي و حق تعشيو خی ارضتي حفظ استقالل و تمامیبرا

 جنگ تيماھعلمی  نيي در تعیريثأ تني کوچکتر، آب و خاک آلوده استنيستش به خون جوانان ا بوده و دیارتجاع

 خود بدل کند ۀ را به بردگري دی خواھد ملتھای نمھيچوجهه ب رانيا. گذارد ی نمراني اهي علیستيالي امپرۀتجاوزکاران

 ، آنھا را با سرکوب خلقھاراساً بدر آورد و  از دست آنھا هي را ھمراه با مواد اولستھايالي محصوالت امپریبازارھاو 

 ی و بربرمنشانه است و اھداف قربانتکارانهي جنایکياھداف .  خواھندی را مني استھايالي امپریتصاحب کند، ول

 یمھاي رژی که دارای است که کشورھائآمدهي نی و جھانی سند حقوقچيدر  ھ.  از حقوق خود استتيجنگ تنھا حما

 که منشور ملل متحد را امضاء کرده یتمام ممالک. دنستي سرنوشت نینيي حق خود تعیند داراا و سرکوبگریارتجاع

 ی رنگ پوست، مذھب، کوچک،یدئولوژي به نوع حکومت، ای حقوق ربطی تساوني اند و ای حقوق مساویاند دارا

 حقايق جھان را ۀردی ھم امپرياليسم می توانند با اين خونسۀ فقط عمال سر سپرد. نداردرهي و زبان و غیو بزرگ

  .دگرگونه جلوه دھند
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