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  جنگ، تجاوز و عواقب آن
 

ھا  که جنگ دولت نظر از اين صرف.  رژيم جمھوری اسالمی داغ شده است ست که موضوع جنگ عليه  اچند وقتی

مداران بزرگ، باز  ھای قدرت که ھدِف لشکرکشی نظر از اين داران باشد؛ صرف تواند جنگ مردم با سرمايه نمی

ھای  ھا و دمکراسی ی متضمن آزادیکه ھيچ جنگ و تجاوز امپرياليستي نظر از اين ست؛ صرف ا تعريف دنيای کنونی

کش نيست؛ بنابراين جنگ احتمالی   و زحمتھا کارگر ھای بنيادی ميليون پايمال شده، و در خدمت به خواسته

ھا بدون کمترين   سردمداران رژيم جمھوری اسالمی ھم، مردود و قابل دفاع نيست و کمونيست ھا عليه امپرياليست

  .يک از دو سر جنگ نيستند ترديدی، مدافع و طرف ھيچ

اند؛ عميقاً بر اين باوراند که  د جنگِ از نوع خو ھا مدافع دليل اين امر کامالً واضح است؛ چرا که کمونيست

ھای جامعه،  نمايند و ھدفی جز تخريب زير ساخت ھای امپرياليستی از آبشخور واحدی پيروی می گران جنگ ھدايت

به بيانی واقعی موتور جنگ انقالب با نيروی سازمانيافته و ھدايت کمونيستی .  طبيعی ندارند چپاول و غارت منابع

ھا شالوده و  اين. ھای وابسته به آنان متفاوت است گران و رژيم ھای اشغال ماھيتاً با جنگبه کار خواھد افتاد و 

ست تا از  ا  ھر عنصر و نيروی کمونيستیۀدھد و وظيف ن را تشکيل میاو مبارزھا  ھای فکری کمونيست بنيه

 آن، از گمراھی ماھيت واقعی  عداران و به تب  پيرامون تقدم و تأخر تضاِد درون سرمايه- مورد،  ھای بی بندی تقسيم

ھا تحت ھيچ  ھاست و کمونيست به اين دليل روشن که جنگ آنان، جنگ خودی.  فاصله گيرد-طرفين دعواھا 

مبارزه با ۀ چون بسيج، سپاه و ارتش امپرياليستی سينه نخواھند زد و به بھان گرانی ھم شرايطی زير بيرق سرکوب

  .نمايند ھای سراپا مسلح را فراھم نمی  ھر چه بيشتر حکومتامدوۀ اجنبی و يا دفاع از ميھن، زمين

سازماندھی ألۀ مس. ست ا عملیألۀ جنگ و تجاوز، مسألۀ ھای نظری صحيح، مس چھارچوبهۀ اّما فارغ از بيان و ارائ

 ھای با برنامه بر نيروی معترض و مھمتر از آن به نيروی مادی خودی و به تدارکات و به قدرت عملی کمونيست

چرا که در . ھای عملی نيست گيری ترين قدرت، مجاز به جھت که کمونيسِت تماشاچی فاقد پائين يعنی اين. دگرد می
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تواند در  ھای عملی ھم نمی ھای بدون پشتوانه و ضمانت درون حضور ندارد و بالطبع ھرگونه شعار و اتخاذ تاکتيک

  . ھا باشد امپرياليست ۀھای محروم از زير يوغ سلط خدمت به بسيج و رھائی توده

ۀ ھای امپرياليستی آشناست و به انداز کافی پيرامون نتايج مخرب جنگۀ که دنيای انسانی به انداز واقعيت اين است

ھای وابسته به آنان تلف  ھا و رژيم ھای جنگی امپرياليست ھا و سياست کاری ھای محروم در اثر جنايت کافی انسان

ھای جانی، ُکشته و معلول شدن  ھا، ناامنی تخريب خانه. گردد دھشتناک آن افزوده میاند و ھر روزه بر عواقب  شده

ھای  ياد فقر و دربدری قربانيان نظام امپرياليستی محصول سياستددفاع، تجاوز به زنان و دختران، از ھای بی انسان

ھا و از جمله  دولتۀ ھم. باشد شان میۀ ھای مرتجع و وابست ھمراه دار و دسته المللی به داران بين سرمايهۀ جنگ طلبان

 دسته جمعی و وحشيانه توسط  عامھای قتل . اند ميليونی تلح نمودهۀ کام تود سران رژيم جمھوری اسالمی زندگی را به

زندگی، ۀ اقالم اوليۀ آور روزان حد و حصر و گرانی سرسام امپرياليستی در ايران، استثمار بیۀ ھای بقای سلط ارگان

  . کشان را ُخرد نموده است ان و زحمتکمر کارگر

ھا انسان  که ميليون دليل است اند؟ مگر بی مورد است که مردم از دست سران رژيم جمھوری اسالمی زله مگر بی

ست که اين رژيم در  ا اند؟ بيش از سی سالی ديده خواھان مرگ فوری سردمداران رژيم جمھوی اسالمی رنج

ست که  ا نمايد؛ بيش از سی سالی ترين اقشار جامعه را سر کيسه می انی محروممردان جھ  قدرت منافعۀ چھارچوب

المللی پول و سازمان تجارت جھانی به پيش  ھای بانک جھانی، صندوق بين اقتصاد جامعه را بر اساس سياست

نمايد؛  و قمع میخواھانه را قلع   ھرگونه ندای آزادیترين شکل ممکن به وحشيانهست که  ا برد و بيش از سی سالی می

مردان جھانی سرازير نمود و تا توانست   طبيعی مملکت را به حلقوم قدرت اين رژيم تا توانست درآمدھا و منابع

ھای  ن به سياستان و معترضارگران سوق داد و تا توانست مخالف سودجويان و استثما بخواه جامعه را به مسير دل

راستی که ه ب. سرمايه در ايران دچار اخالل گرددۀ ست تا مبادا گردونکنونی را دستگير، شکنجه و اعدام نموده ا

ھای  ياستھای ابتدائی و س سو با خواسته ای، ھم ھای سردمداران رژيم جمھوری در ھيچ لحظه و دوره سياست

ای چنين بر مبن. باشد دار بوده و می  سرمايهۀ طبق اش پاسداری از منافع ن نبوده است و تنھا و تنھا وظيفهامحروم

ن با اتوان، به حساِب جنگ متجاوز ا نمیھا با سران رژيم جمھوری اسالمی ر حقيقتی نه تنھا جنگ امپرياليست

ھای کالن اقتصاد جھانی و در باز تعريف دنيای  بايد در تداوم سياست  بايست و میگذاشت بلکه " ميھن"ن امدافع

  .دتوضيح دا" برقراری نظم نوين جھانی"کنونی تحت عنوان 

ۀ اشغال افغانستان و عراق نمون. ی واقف استئھا نی بر نتايج و ماحصل چنين جنگکه دنيای انسا واقعيت اين است

  ھای وابسته، اصالً و ابداً در فکر منافع که اربابان نظام  ھاست و به تجربه دريافته شده است بارز چنين لشکرکشی

ھا  ھای ميليون اندازی ھر چه بيشتر به تتمه فعت طلبانه، دستھای من گيری سياست شان پی محرومان نيستند و ھدف

راه ه که ھدف از ب به اثبات رسيده است. ھای رقيب از کشورھای تحت سلطه است انسان ندار و پس زدن جناح

 که ھای اتمی نيست و به اثبات رسيده است ھای خودکامه و توليدات سالح با رژيم" مقابله"و " مبارزه"اندازی جنگ، 

. کار مردم نخواھد آمد و در جھت سازندگی و حفظ و حراست از جامعه نيسته ھا، ب نوع جنگ يک از اين ھيچ

را ترسيم نمود؛  توان عواقب و نتايج مخرب آن اکنون می  اساس چنين تجارب بس ھولناکی از ھمهبنابراين و ب

اين . مان قرار دارد ۀ ھای محروم جامع در انتظار توده بس وخيم و دھشتناکی ۀتوان تصور نمود که که چه آيند می

ش، گوئی به بحران منظور جواب نی بهجھاۀ ھای حاکمان و زورگويان است و سرماي ھا در پاسخ به خواسته نوع جنگ

ه ھای مدنی و ب مبارزه با سرکوب کنندگان جنبشۀ نياز به تنش سياسی توأم با جنگ دارد؛ نياز به آن دارد تا به بھان

خاورميانه رسميت و قانونيت بخشد ۀ ی، بر تداوم و ماندگاری خود در منطق ئ ھای ھسته مبارزه با توليدات سالحۀ بھان
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ھای سياسی و با راه اندازی جنگی ديگر، مستقيماً اقتصاد کشورھای  و به ھمين دليل بر آن است تا با تشديد تنش

ھای   جنگی که در خدمت به راديکاليزه نمودن جنبشسياست. سو دھد و منطقه را در جھت منفعت خود سمت

جنگ . -  نيست -ھای وابسته و سراپا مسلح و خشن نبوده و  ھای محروم از زير يوغ رژيم اعتراضی و رھائی توده

يک از طرفين درگيری، محق و قابل دفاع نيستند؛ به اين دليل روشن که  ھاست و بنابر اين ھيچ آنان، جنگ درونی

  . به سرمايه تعلق دارند و با مردم نيستند- رغم تضاد   علی–جنگ ۀ ، و ھر دو ھدايت کنندھر دو ارتش

ديده را داشت و نيروھای خودی را  ھای ستم  توده خود قبوالند و ادعای دفاع از منافعه توان ب راستی که چگونه میه ب

در کنار ميان آورد و  دمکراسی سخن بهتوان از برقراری آزادی و  به پياده نظام سرمايه تبديل نمود؟ چگونه می

ھا خام انديشی و خيال پردازی محض است و تشويق و  ھای انسانی، جنگيد؟ اين ن سرسخت و خشن آزادیامخالف

ھا انسان  ترغيب مردم به يکی از طرفين درگيری چيزی جز خانه خرابی ھر چه بيشتر زندگی ناچيز ميليون

  . کش نيست زحمت

ای وابسته به آنان از ھ ھا و رژيم ھای جنگی امپرياليست ازمند توضيح حقيقی و درونی سياستاين روزھا جامعه ني

ست تا ماھيت واقعی دو  ا  و بر ھر انسان آزاده و کمونيستیاستکشان را  ن واقعی کارگران و زحمتاجانب مدافع

ه منفعت مردم، در رد عملی  و نشان دھد کهکيد ورزيدأطرف درگير جنگ را بر شمرد و بر عواقب دھشتناک آن ت

 اخير بيش از اندازه طعم ۀدنيای انسانيت و آزادی در اين چند دھ. ست  اھای امپرياليستی ھای طرفين جنگ سياست

نظامی ۀ با اين تفاصيل نه وقت تشويق و ترغيب مردم به اراب. زا امپرياليستی را چشيده است ھای خسران جنگ

منظور برکناری رژيم جمھوی اسالمی  مداران جھانی به ت و مطالبه از قدرتحاکمان ايران است، نه وقت درخواس

ست؛ چرا که در درون جامعه  ا ھای خارج از کشوری گيری عملی از جانب کمونيست  جھتۀباشد، و نه وقت ارائ می

   توده–اضات کارگری ی از اعترئھا اند با بخش نتوانستهحال ه اند و تاب دو و يا سه نفرهۀ تشکيالت ندارند و فاقد ھست

حق آنان بپردازند؛ بنابراين ترغيب و ه ھای ب ی ارتباط برقرار نمايند و به سازماندھی و راديکاليزه نمودن خواستهئ

  . ست ا والنه و غير کمونيستیؤ جنگ، ناصحيح، فاجعه بار، غير مستشويق مردم به ھر سوئی از

ھای   جنگ ھای صحيح عليه نظری و يا تبليغ و ترويج ايدهبه بيانی ديگر اصالٌ و ابداً بحث بر سر مخالفت 

ھا و چگونگی پيشبرد  نوع جنگ سور امپرياليستی نيست بلکه بحث بر سر توضيح حقيقی و ماھيت درونی اين خانمان

دليل فقدان و ه ھا ب مداران جھانی، جنگ انقالب با ضد انقالب نيست و کمونيست در حقيقت جنگ قدرت. ھاست آن

 و –ھا  سور و ويرانه کننده نخواھند گرفت و کامالً در تخالف با آن ھای خانمان ھا را در جنگ"خودی"جانب ضعف، 

ھا "خودی " ھمان ميزان تشويق مردم به سمت بايد آگاه بود به.  به صف خواھند شد-با نيرو و با سازماندھی خودی 

مردم از شر " نجات"منظور  ھا به ستقبال از امپرياليستھمان ميزان ھم درخواست و ا بهکه زا باشد،  تواند خسران می

ی مستقيماً به چشم کارگران ئھا ايم دود چنين جنگ که ديدهسردمداران رژيم جمھوی اسالمی ھم فاجعه بار است؛ چرا 

ھای بعدی  ھای نسل باری آن تا ابد بر تار و پود جامعه و بر شانه کشان رفته است و ناھنجاری و اسف و زحمت

ھا از چنين مضامينی برخورداراند و بدون کمترين ترديدی تفاوت آن با  اين نوع جنگ. گينی خواھد کردسن

  .ھا و انقالبيون از زمين تا آسمان است ھای سازماندھی شده از جانب کمونيست جنگ

ندازيم، نگاھی بيھا  زورگو و امپرياليستھا با ضد انقالب و حاکمان  ھای فيمابين انقالب و کمونيست به تجارب جنگ

خوش تغييرات اساسی گرديده است، و در عوض  ی دستئھا در پرتو چنين جنگتا بھتر دريابيم که چگونه جامعه 

ھای متفاوت سرمايه به اين منطقه و آن منطقه را مرور نمائيم و به  ھای جناح ھای امپرياليستی و لشکرکشی جنگ

نوع  ايم که چگونه در اثر اين  بر جای گذاشته است؛ ديده و خواندهبينيم که چه نتايج مخرب و عواقب وخيمی از خود
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ھای جامعه به ويرانه تبديل گرديده  ھا انسان محروم به تباھی کشانده شده است و زير ساخت ھا زندگی ميليون جنگ

  . است

خواھند رفت، نه با يکی ی ئھا به استقبال چنين جنگھا، نه  بنابراين و با وجود چنين حقايق تلخ و ناگواری، کمونيست

ھای عملی بر مقاومت و ايستادگی  والنه و بدون تضمين و پشتوانهؤو نه غير مساز طرفين درگير، ھمراه خواھند شد 

ھا،  دعوت مردم به ھر يک از اين عرصه. ورزند امپرياليستی اصرار میۀ ھای سازمانيافت مردم در برابر جنگ

. ست  امردمھای کالن جامعه و   ای در خدمت به خسران ين شک و شبھهناصحيح و فاجعه بار است و بدون کمتر

ھا  ھای جنگی امپرياليست ھا و تاکتيک ھا آگاھانه، و کامالً در خالف سياست که مسير و انتخاب کمونيست واضح است

ھا و انقالبيون  يستکمونۀ تر، تکيه گاه و پشتوان به عبارتی دقيق. گر و وابسته به آنان قرار دارد ھای سرکوب و رژيم

توان  ست که می ا یئھا ھا و تنھا در پرتو چنين سياستشود و تن به نيروی آگاه و به سازماندھی خودی مربوط می

  .ھا بيرون بدر آمد سوز به صف نمود و پيروز از آن ھای امپرياليستی و خانمان ديده را در مقابل جنگ ھای رنج توده
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