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   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ دسمبر ٣١

  کمونيستھای ايران ميھنپرستند و خودفروشان دشمنيار
 ميھنپرستی به ألۀ برخورد کمونيستھا به مس در مورد خود مقاله ایۀ نشري١۵٢ ۀدر شمار) توفان(حزب کار ايران

 -سازمان فدائيان"اھميت نگارش اين مقاله در اين بود که پاره ای سازمانھای مدعی چپ از جمله . نگارش در آورد

که شرمگينانه شيپور تجاوز امپرياليستھا را به ايران در دست گرفته و با قوت در آن می دمند و از تحريم " اقليت

را در ايران فراھم می کند، تا سازمان فدائيان اقليت به نياتش " انقالب"ران مسرورند که گويا شرايط اقتصادی اي

 ذھنی خلع سالح روحی طبقه کارگر ايران، در قبال ۀجامه عمل بپوشاند، ميھنپرستی کمونيستی را نفی کرده و زمين

انی امپرياليستھا برای صاف کردن تجاوز به اين سياست، سياست جنگ رو. تجاوز امپرياليستی را فراھم می آورند

اين عده پا رکابی ھای امپرياليسم در تجاوز به ايران ھستند و تجاوز امپرياليستھا را به تمام ممالک . ايران است

آنھا ھرگز موافقت خويش را با خروج . آنھا برای ھيچ خلقی در جھان حقوقی قايل نيستند. ئيد قرار می دھندأمورد ت

و شرط امپرياليستھا از عراق و افغانستان و نوار غزه و لبنان اعالم نکرده اند، زيرا با تئوری ارتجاعی حاکم بی قيد 

بر آنھا، آنھا بر اين عقيده اند که خروج امپرياليستھا از اين ممالک به صالح نيست و به نفع نيروھای ارتجاعی 

 ۀطور عينی مترقی ارزيابی می کنند و مبارزه مالک را باسالمی تمام می شود و لذا حضور امپرياليستھا در اين م

اين تئوری که تئوری ارتجاعی منصور حکمت .  ضد اشغالگران را امری ارتجاعی می دانندهمردم اين مناطق ب

. است و ويروسش سراپای چپ کاذب ايران را فرا گرفته است، آنھا را به متحد امپرياليسم و استعمار بدل نموده است

ھال دانشفر يکی از تئوريسين ھای پيرو منصور حکمت و از رھبران اين حزب مدعی بود که ھر وقت نام خانم ش

ميھن پرستی برای وی مقوله ای ارتجاعی . ايران و ميھندوستی به گوشش می رسد حالت تھوع به وی دست می دھد

البته اين رجز خوانی ھای بعد از . نستمی دا) توفان-بخوانيد جھان وطنيسم( بود، زيرا وی خود را انترناسيوناليست

" افتخارآميزش"ديگر رنگی ندارد و خانم دانشفر گربه وار به روی اين گذشته ) توفان(افشاءگری حزب کار ايران

  . خاک می ريزد

 يعنی مربوط به ده سال پيش ھنوز فعليت روز خود را ٣٢ ۀ توفان مربوط به شمارۀانتشار مجدد مقاله ای از نشري

رده است و نشان می دھد که چگونه حزب ما اين حرکت ارتجاعی و خائنانه را شناخته بود و افشاء می کرد و حفظ ک

حزب ما در ده سال قبل نتايج ارتجاعی اين تئوری . امروز چه تشکلھائی به دنبال اين تئوری ھای ارتجاعی روان اند

و ھستيم که به پای بوسی امپرياليستھا و صھيونيستھا ره ھا روب" چپ"ھا را پيشگوئی کرد و امروز ما با گله ای از 
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که امپرياليستھا در " فرصت مناسب"می روند و می خواھند در پا رکابی آنھا به ايران وارد شده با استفاده از اين 

را " سوسياليسم"اختيارشان گذارده اند، با توسل به يک جنگ داخلی، رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون کرده و 

البته اين ادعا پرده استتاری بر ھمکاری خائنانه با امپرياليستھا و صھيونيستھاست که ما ناظر نتايج . ر سازندمستق

اين اخاذی ھا سالھاست شروع شده است و . وحشتناک ھمدستی آنھا در اخاذی مالی از امپرياليستھا در امروز ھستيم

 و گردھمآئی ھا در دوبی، لندن، جلساتيگرش در يک سرش در سازمانھای امنيتی ممالک امپرياليستی و سر د

  .مراجعه کنيم٣٢حال به اصل سند نقل از توفان . پاريس، برلين، بروکسل، الھه، استکھلم، واشنگتن و کانادا است

  

  )کسموپليتنيسم(جھان وطنی انترناسيوناليسم پرولتری و ايدئولوژی"

  "حزب کمونيست کارگری ايران" بی وطنی ۀنقدی بر نظري

 با انترناسيوناليسم پرولتری متفاوت است و  (Cosmopolitanismus) و يا (Kosmopolitismus)"جھان وطنی"

  .نه تنھا متفاوت است، ضد آن است و کوچک ترين قرابتی با انترناسيوناليسم پرولتری ندارد

  متحد آنھا عليهۀھان در مبارز کارگر سراسر جۀ واحد و اتحاد خدشه ناپذير طبقۀانترناسيوناليسم پرولتری بيان عالق

اری و امپرياليسم است، انترناسيوناليسم بيان وحدت اھداف آنھا برای برچيدن بھره ددشمن مشترک يعنی سرمايه

برچيدن مالکيت خصوصی بر . لمللی ميان کارگران جھان استا برادری بينۀکشی انسان از انسان و تقويت روحي

اين ايدئولوژی کارگران صرفنظر از مليت، . سانی و بدون ستم و بھره کشی استانای وسائل توليد و ساختمان جامعه

. انترناسيوناليسم پرولتری مظھر برادری بی شائبه و ھمبستگی جھانی کارگران است. نژاد، مذھب و قوميت آنھاست

ت وی قرار داشته بی طبقه و جھانی باشد که در مرکز آن انسان و اصالت و حيثيای آنھا برای ھدف واحد که جامعه

  .باشد و به مقام ارزشمند خويش نايل شود، مبارزه می کنند

با الھام از اين ايده به حمايت از انقالب سوسياليستی اکتبر پرداخته و شوروی لنينی ــ ستالينی را ھا انترناسيوناليست

  .مورد حمايت بی دريغ خود قرار دادند

  :روزا لوکزامبورگ نوشت

 ھرگونه  کشورھا آنست که عليهۀو پرولترھای ھمھا ترين تعھد سوسياليستای ائی ترين و پايهبدين ترتيب ابتد… «

 لنين ۀسخنان روزالوکزامبورگ به نقل از مقال."(اتحادی با ضد انقالب روسيه با تمام قدرت به مقابله برخيزند

  .)"کتيک ضد ميليتاريستی سوسيال دموکراسیميليتاريسم جنگ طلبانه و ت "ۀدربار

کسی است که ھوادار حکومت جھانی و دنيای بدون مرز است و آن را موذيانه مظھر مدرنيسم و " جھان وطن"

ترقی جلوه می دھد، با اين تفاوت که به ملت و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، استقالل ملل، حق حاکميت ھر 

 ملت را کھنه شده می داند ۀاساساً مقولو ھا ملت مفروض، تماميت ارضی کشورھا، اعتقادی ندارد، روابط ميان ملت

سنن و فرھنگ ملی را نفع می کند، " جھان وطن. " اتحادھای فراملی جايگزين کندۀو می خواھد آن را با مقول

فکر می " فراملی" ملت را نمی پذيرد و ۀاين گونه تبليغ و القاء می کند که به اين دليل که خودش واژ" جھان وطن"

" جھان وطنی"ايدئولوژی .  دور متعلق می داندۀ ملت را به گذشتۀوی پديد. ل ندارد، مترقی استکند و مرزھا را قبو

که جھان را وطن خود می نماياند و تعلقات ملی، آگاھی ملی ملل، استقالل ملی آنھا را، آن ھم در دوران امپرياليسم و 

 امپرياليسم جھانی، در خدمت نفی حقوق اری نفی می کند، يک ايدئولوژی ارتجاعی، در خدمتدجھانی شدن سرمايه

که فقط جھانی . اين ايدئولوژی، ايدئولوژی استعمارگران است. ملل و حاکميت ملی و تماميت ارضی آنھا قرار دارد

جھان بدون .  انحصارات می خواھند و مردم را با اين تئوری  به تسليم در قبال آنھا دعوت می کنندۀرا در زير سلط
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می خواھند بر قبر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و نفی بھره کشی فرد از ھا  نيست که کمونيستمرز آنھا جھانی

ملی ھای  دول و ملل بايد به حلقوم امپرياليسم روان شوند و از ھويتۀدر جھان مورد نظر آنھا ھم. فرد به پا دارند

ديگران که گويا ناسيوناليست و شوونيست آنھا با اين ايدئولوژی که با خرواری از اتھام به . خويش دست بردارند

می روند تا زير اين پوشش ھا ارجحيت قايلند به جنگ کمونيست!! ؟؟ھاھستند و برای ملت خود و نه انسان

، سياست گستاخانه و " ملیۀتنگ نظرانھای محدوديت"عوامفريبانه و به ظاھر مترقی و مدرن به دور از 

. نندنظامی و فرھنگی توجيه ک سياسی، اقتصادی،ھای سم را در تمامی عرصه امپرياليۀتجاوزکارانه و مداخله گران

 فکری ۀ دول امپرياليستی ضعيف تر را به حلقوم امپرياليسم متفوق بکشانند و زميناتا ملل و دول ضعيف تر را حت

تثماری آنھا  و اين که ما در اينجا از اھداف اس. و يا استعمار نوين را فراھم آورندھا ، منضم گردانیھااين نوع ادغام

در چھارچوب ھمين درک .  امپرياليستی می کشند، سخنی نمی گوئيمۀ مردم را به زير يوغ سرمايۀستمديدھای توده

 جھانی کشانده و خون آنھا را به ۀاست که سازمان تجارت جھانی ممالک کوچک را به دام سرماي" جھان وطنی"

  .در شيشه می کند و حاکم بر سرنوشت آنھا می گردد" قانونی "و قراردادھای منعقده  و" دموکراتيک" طريق

لمان و فرانسه  و اممالک امپرياليستی، نظير ای ، اروپای متحد را به قيمت برتری پاره"جھان وطنی"ايدئولوژی 

ل قبل توجه کنيد اين پيشگوئی ده سا..... (ال و اسپانيا و گاری اروپا نظير يونان، پرتدرمايهتضعيف ساير ممالک س

 ۀ زحمتکشان را در اين ممالک به بھانۀبرپا کرده و سطح دستمزد و رفاه اجتماعی تود) توفان- صورت گرفته است

از ھمين ممالک عضو ای ادغام و وحدت و يگانگی به سطح نازل ترين دستمزد و حقوق ناچيز دموکراتيک پاره

سخن " حقوق مساوی"متحد، از ممالک دارای مسخره است که در اين نظام . اتحاديه در طی زمان کاھش می دھد

.  سياسی ــ اقتصادی می زندۀحقوق آن کشوری مساوی تر از سايرين است که حرف آخر را در زمين. گفته شود

  .لمانانظير 

ند که اند و مدعیاآفريده" جھان وطنی"ممالک امپرياليستی پوشش ديگری بر اين تئوری ھای سوسيال دموکرات

ی مانعی بر سر راه رشد نيروھای مولده است، که با برچيده شدن مرزھا از ميان می رود و لذا اصل حق حاکميت مل

جھان . "ھيچ مرزی را به رسميت نمی شناسند ــ به جز مرزھای کشور خودشان را ــ ھمه جا متعلق به آنھاست

ور ملی در ممالک زير سلطه  ملی و با غرۀکه ناشر ايدئولوژی امپرياليستی است با احساسات ملی، با عالق" وطن

مبارزه می کند و سعی دارد پرولتاريا و زحمتکشان اين ممالک را در مقابل ھجوم امپرياليسم از نظر روحی خلع 

 ملی را با اين داروی سکرآور که استقالل و ھويت ملی به ما مربوط نيست ۀ کسب رھبری مبارزۀسالح کند و انگيز

 زندگی خويش را تبليغ می ۀشيوو نوع ھا اين در حالی است که امپرياليست. ندو امر بورژوائی است، از وی بستا

  .دست ملی گرائی امپرياليستی را برای سرکوبی ميھن پرستی ساير ملل باز می گذارندھا "جھان وطنی. "کنند

 ۀل شمار انترناسيوناۀاست در نشري" جھان وطنانه"که در ايران ناشر اين افکار شوم " ب کمونيست کارگریزح"

  : که در آن مبانی فکری خود را شرح داده است، می آورد١٣٧١ ]جوزا[دوم خرداد

 ميھن دارد و آن طيفی از چپ ۀھمين امروز به وضوع پيداست که، کسی که کوچک ترين تعلق خاطری به مقول «

" ارگران ميھن ماک"برای کارگران مطرح می کند، ھنوز آنھا را ای که وقتی از کارگران حرف می زند و مطالبه

ناسيوناليسم در سنت ما بار منفی زيادی دارد و راستش مشکل ما . اطالق می کند، به اين حزب نپيوسته و نمی پيوندد

   » ! در حمله به ناسيوناليسم جانب اعتدال را رعايت کنندءاين است که کاری کنيم رفقا

ی شما کار ناسيوناليسم را با درکی که از آن داريد بسازند چقدر فروتنانه برخورد می کنيد، لطفاً اجازه دھيد تا رفقا(

  :و يا با افتخار چندش آوری می آورند) و مانع آن نشويد تا بدين وسيله گور خود را کنده باشند ــ توفان
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  ».با بار مثبت از زبان چپ ايران انداختيمای را به عنوان کلمه" ملی "ۀخود ما کلم «

  :و ادامه می دھند) توفان- صھيونيسمخوش به حال امپرياليسم و (

  »....ما ھيچ مرز ملی و کشوری را که نه در تبليغ و ترويج و نه در کار سياسی به رسميت نمی شناسيم «

نيست "حزبی ھستيد که متعلق به يک کشور موھوم و يا . پس شما حزب کمونيست کارگری متعلق به ايران نيستيد(

و سرانجام کار را ) ی شما در تجاوز آشکار عراق به ايران ديديم ــ توفان، اين را در بی موضع"در جھان است

  :يکسره کرده، می آورند

  » .ھر کس کوچک ترين تعلق خاطر ملی حس می کند نبايد به اين حزب بپيوندد...... «

ای ا طايفهحزب شم) و اين تنھا حرف درست است، زيرا در حزب شما جائی برای پرولتاريای ايران نيست ــ توفان(

يک حزب ضد ملی و ضد ايرانی " حزب کمونيست کارگری ايران. "ندااز افرادی است که نسبت به ايران بيگانه

  .نه تنھا مدرن نيست، بلکه به تاريک ترين تاريخ دوران استعماری و فراماسيونری تعلق دارد. است

  .!هوج قرابتی با مارکسيسم دارد؟ به ھيچ" جھان وطنانه"آيا اين ترھات 

کتمان " پرولتری"است که آن را با کمی رنگ " جھان وطنی"امپرياليستی ھای با تئوریھا قرابت اين تئوری

  .نداکرده

آگاھانه ربطی به مارکسيسم و لنينيسم ندارد و فقط از ھای حال کنکاش کنيم تا نشان دھيم که اين ھذيان گوئی

فقط اين " حزب کمونيست کارگری ايران. "وندانبارھای ايدئولوژيک امپرياليسم و صھيونيسم پخش می ش

  .ارتجاعی و کھنه شده را مجدداً تئوريزه می کندھای تئوری

کارگران "به خشم می آيد و عضويت ھواداران " کارگران ميھن ما"جالب اين است که اين حزبی که از عبارت 

می " حزب کمونيست کارگری ايران"را به حزب خودشان مسدود می کند، برای عوامفريبی نام خويش را " ميھن ما

، که حتماً جريان منحرف ديگری نظير خودش است عقد مودت و "حزب کمونيست کارگری عراق"نامد و با 

کسی که نه به ايران و نه به ايرانی عشق . روشن نيست که لقب ايرانی و عراقی چه جای بيان دارد. برادری می بندد

حزب کمونيست کارگری "آيا بھتر نيست که لقب خود را . ی می گذاردمی ورزد، چرا نام حزب خود را ايران

" حزب کارگران تروتسکيست"و يا " کارگران ضد ميھن"و يا " حزب کمونيست کارگران بدون مرز"و يا " جھانی

ھر کشوری بايد ھای آنھا منکر آنند که کمونيست... می گذاشتند که با تمام تحليلشان در تناقض آشکار قرار نگيرد؟ 

 برای کسب قدرت سياسی در ھمان واحد جغرافيائی که دارای را تشکل کارگران ھمان کشورۀ نخست وظيفۀدر درج

که ای آنھا مانند ُدم خروس از ھر کجای ملغمه" جھان وطنی"ھای تئوری. ندنام مشخصی است به عھده بگير

  .ند به بيرون تراوش می کنداساخته

  : در مانيفست حزب کمونيست می گفت١٨٩٢انگلس در پيشگفتار چاپ لھستانی سال 

 ۀر خاندھا  جھانی تنھا در صورتی ميسر است که ھر يک از اين ملتۀ ملل اروپا در عرصۀھمکاری صادقان «

  ».خود صاحب اختيار کامل باشد

  : آن می آوردۀو در ادام

نتوانستند نه از استقالل لھستان دفاع کنند و نه آن را دوباره به دست آورند، برای بورژوازی اکنون اين ھا جنگ «

ضروری ولی با اين وجود برای ھمکاری ھم آھنگ ملل اروپا، استقالل لھستان . لسويه استااستقالل حداقلی، علی

اين استقالل را تنھا پرولتاريای جوان لھستان می تواند به دست آورد و اگر به دست آورد، استقالل در . است
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 اروپا به ھمان اندازه ضروری ۀزيرا استقالل لھستان برای کارگران بقي. او مأمون و مصون خواھد بودھای دست

  ).١٨٩٢ سال بروریلندن ف(« . است که برای خود کارگران لھستان

 استقالل ملی را می پذيرند و دفاع از آن را اقدامی صحيح ارزيابی کرده و آن را در خدمت ۀمارکس و انگلس مقول

حق دفاع از ميھن کارگری و حفظ استقالل آن توسط پرولتاريا، از نظر . منافع کارگران لھستانی می بينند

ن سخنان را آموزگاران پرولتاريا در قرن نوزده بر زبان می اي. بنيانگذاران مارکسيسم مغايرتی با نظريات آنھا ندارد

 نقاط زمين گسترده ا اقصۀ شوم و سنگينش را بر ھمۀرانند و نه در قرن بيستم و بيست و يکم که امپرياليسم ساي

  .است

  : نوشت١٨٨٨در سال " پيرامون تئوری قھر"انگلس در اثر خود 

 ۀملی اجتناب پذير، نابود گردند و ھر خلق مستقل و ارباب خانھای زاع نۀبرای تأمين صلح جھانی، نخست بايد کلي «

  » .خودش باشد

نبرد کردن و اين که "  خود بودنۀارباب خان"برای " استقالل ملی"، برای "ملی بودن"برای آموزگاران پرولتاريا 

ان طبقاتی ندارد، بار مثبت  بی امۀخود را داشته باشد و اين مغايرتی با مبارز" نخست ھويت ملی"ھر کشوری بايد 

 ملی ألۀبرخوردی ماترياليستی و تاريخی به مس" ؟!حزب کمونيست کارگری ايران"زيرا آنھا خالف تحليلگر . دارد

قرار دھند و يک حکم " ناسيوناليسم"را در مقابل " انترناسيوناليسم"زيکی  نه آن که به طور مکانيکی و متافدارند و

  .ريخی صادر نمايندتاھای  دورانۀکلی برای ھم

ن و ا انديشمندان و محققۀچون حزبی بيسواد، که فقط رونويسی آثار کھن" ؟!حزب کمونيست کارگری ايران"

را مخلوط کرده، مضمون آنھا را تھی نموده تا ھا  ھمت خود قرار داده است، مقولهۀپژوھشگران بورژوازی را وجھ

عراقی و ھای است که کمونيستو ھنرش نيز در اين . يه کندخيانت ملی به مردم سرزمين ميھن ما ايران را توج

. بودن قرار می دھد" ناسيونال ــ فاشيست"را ھمتراز " ملی بودن"وی .  را نيز به خيانت ملی فرا می خواندافغان

ھر انسان شرافتمندی را که قلبش با تمام وجود به خاطر مردم کشورش می زند و تعلق خاطری به سرزمينش دارد، 

عضو اين حزب " کارگران ميھن ما ايران "ۀچه افتخاری باالتر از اين که ھواداران نظري. شيست معرفی می کندفا

حزبی که نمی خواھد کارگران ميھنش را جلب کند، پس برای چه به وجود آمده است؟ طبيعی است برای . نباشند

  .پراکنده کردن آنھا

ند اپرولتاريا سخن رانده" بی وطنی"رولتاريا که در مانيفست از  پۀمارکس و انگلس ھمان آموزگاران بزرگ و نابغ

 کشورھا و به مفھوم انترناسيوناليسم پرولتری در مقابل ۀ ھمبستگی پرولتاريائی ھمۀو طبيعتاً آن را به مفھوم روحي

. ی رانندباره از ميھن پرستان لھستانی و ايرلندی سخن م ند، يکااری طرح نمودهد جھانی ارتجاع و سرمايهۀجبھ

مانيفست حزب کمونيست به . را حل کند" تناقض بزرگ"برای ھر کس که مارکسيسم را نفھميده باشد، نمی تواند اين 

 پر مغز مارکس و انگلس را نمی فھمد، که از ۀفقط آن کس اين جمل". کارگران ميھن ندارند"درستی بيان کرده که 

ا بخواھد از تشابه  انترناسيوناليسم ھمان کسموپليتيسم باشد و يماترياليسم ديالکتيک بوئی نبرده باشد و درکش از

وقتی . برای مبارزه با لنينيسم و حمايت از استعمار و امپرياليسم بسازدای زيکی از مارکسيسم اسلحهمتا فھای سازی

يعنی . اتری افکند سۀما می گوئيم که ميھن نداريم، يعنی که ھويت ايرانی و يا ملی ما نبايد بر ھويت طبقاتی  ما پرد

پيوند و ارتباط ما با طبقات کارگر ساير ملل به مراتب عميق تر و نزديک تر است تا به ارتجاع ايرانی و يا ملی 

ما بر برادری و ھمبستگی جھانی کارگران جھان از ھر سرزمينی که باشند و به ھر زبانی که . نظير شاه و خمينی

ما می گوئيم کارگران ايرانی، ترک، .  جھانی به حساب می آوريمۀک خانوادسخن رانند، ارج می نھيم و خود را از ي
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مريکائی ماھيتاً به ھم نزديک ترند تا بورژوازی مرتجع اين ممالک به آنھا، آن ھم فقط به صرف المانی و يا اعرب، 

 بورژوازی از آن ند آن وطنی مورد نظر است کهاوقتی ما می گوئيم کارگران فاقد وطن. داشتن تابعيت ملی مشترک

.  نقاط جھان بفرستد و از آنھا گوشت دم توپ بسازدابه جنگ برادران کارگر خود در اقصپرچمی ساخته تا آنھا را 

ھای ، خون انسان"مليت"کارگران به اين وطن، به وطن آدمخوران، نژاد پرستان، به وطن کسانی که با تکيه بر 

 ستمديدگان است، وطنی است که از اين جانوران در ۀطن آنھا وطن ھمديگر را در شيشه می کنند، نيازی ندارند، و

آن خبری نباشد و لذا بايد وطن محدود ملی و جغرافيائی خود را از چنگ اين حشرات موذی نجات دھند و طبيعتاً که 

د که وطن آنھا مانع می شون. برای وطن فروشی نمی شوند" جھان وطنان"ھای کارگران ميھن دوستند و تسليم الالئی

 وطنی موھوم، بی حّد و مرز و در پھنادشت جھاِن گسترده و در عين حال بی ھويت ۀمشخص و معين آنھا در عرص

  .محو شود

  طبقاتی عليهۀلمان است ولی در روند يک مبارزالمان وطنشان اکارگران ايران وطنشان ايران است، کارگران 

ً وطن مشترک خويش را لمان و سايرادشمن مشترک، طبقات کارگر ايران و   کارگران و زحمتکشان جھان مشترکا

 کارگران و مردم جھان ۀبنا می نھند و ھر کدام کار بورژوازی خودی را به پايان می رسانند تا جھان، وطن ھم

ال می برند، مرزھای خيانت ؤآنھا که غرور ملی کارگران را سرکوفت می زنند، ھويت ملی آنھا را به زير س. گردد

ا ھموار می سازند، با اين نيت است که زشتی ھمکاری و گرفتن کشکول گدائی به دست را، در نزد دول ملی ر

  .بيگانه بزدايند

 ايران دکلمه کرده که برگردان شعرش را احمد شاملو در" لنگستن ھيوز"حال خوب است به درک يک کمونيست؛ 

 اين ۀی و انترناسيوناليسم وی را با تئوری جھان وطنانفکنيد، تا فرق اساسی ميان ميھن دوستی پرولتربود، نگاھی بي

  :ضد ايرانی و متجدد، به عيان ببينيد" کارگری"حزب 

، در معادن الماس "آالباما"، در پنبه زارھای "سيرالئون"ھای در اسکله. ھر کجا که باشد برای من يکسان است «

، در "ھارلم"ھای مريکای مرکزی، در خياباناھای ، در موزستان"ھائيتی"قھوه زار ھای ، در تپه"کيم بر لی"

. سياه استثمار شده و کتک خورده و غارت شده، گلوله خورده، به قتل رسيده است. شھرھای مراکش و طرابلس

ر، پوند، فرانک، پزتا، لير درآيد و بھره کشان را بھره برتر کند، خونی که ديگر الخون جاری شده، تا به صورت د

عميق انقالب جريان يابد و حرص و آزی را ھای پس آن بھتر که خون من در جوی. ی گرددمن باز نمھای به رگ

، مراکش، طرابلس "ھارلم"مريکای مرکزی، ا، "ھائيتی"، "آالباما"، "کيم بر لی"، "سيرالئون"که پروائی ندارد از 

  .سياھان در ھمه جا بيرون براندھای و از سراسر سرزمين

ر، الون تمامی کارگران مبارز دنيا يکی شود تا ھر سرزمينی از چنگال غارتگران دپس آن بھتر که خون من با خ

غارتگران پوند، غارتگران فرانک، غارتگران پزتا، غارتگران لير، غارتگران زندگی آزاد شود تا زحمتکشان 

به زير نخواھد  يگانه شوند و پرچم خون را که ھرگز  ئیسياه، سفيد، زيتونی و زرد و قھوهھای جھان با رخساره

  .آمد، برافرازند

بگذاريد که پيشاھنگ دشت شود و . بگذاريد دوباره ھمان رويائی شود که بود. بگذاريد اين وطن دوباره وطن شود

  .جويدر آنجا که آزاد است، منزلگاھی بد

  .اين وطن ھرگز برای من وطن نبود
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ند، بگذاريد سرزمين بزرگ و پر توان ااشتهيای خويش دؤيا پروران در رؤيائی باشد که رؤبگذاريد اين وطن ر

عشق شود، سرزمينی که در آن نه شاھان بتوانند بی اعتنائی نشان دھند، نه ستمگران اسباب چينی کنند، تا ھر 

  .اين وطن ھرگز برای من وطن نبود. انسانی را، آن که برتر از اوست از پا در آورد

اما فرصت .  آزادی را با تاج گلی ساختگی وطن پرستی نمی آرايندبگذاريد سرزمين من سرزمينی شود که در آن! آه

  .زندگی آزاد است و برابری در ھوائی است که استنشاق می کنيم. و امکان واقعی برای ھمه کس ھست

  .در اين سرزمين آزادگان برای من ھرگز نه برابری در کار بوده است و نه آزادی

  زمه می کنی؟تو کيستی که زير لب در تاريکی زم! بگو

  کيستی تو که حجاجت تا ستارگان فراگستر می شود؟

  .نداسپيد پوستی بی نوايم که فريبم داده به دورم افکنده

  .سياه پوستی ھستم که داغ بردگی بر تن دارم

م اما چيزی جز اسرخپوستی ھستم رانده از سرزمين خويش، مھاجری ھستم چنگ افکنده به اميدی که دل در آن بسته

  .م که سگ، سگ را می درد و توانا، ناتوان را لگدمال می کندامھيد لعنتی ديرين به نصيب نبردهھمان ت

 بی پايان ديرينه سال سود، قدرت، استفاده، ۀم در زنجيرامن جوانی ھستم سرشار از اميد و اقتدار که گرفتار آمده

 مزد آنان، و تصاحب ھمه چيز به فرمان آز و ،ھابرآوردن نياز، کار انسانھای قاپيدن زمين، قاپيدن زر، قاپيدن شيوه

من مردمم نگران، گرسنه، .  خاک، کارگرم زرخريد ماشين، سياه پوستم خدمتگذار شما ھمهۀمن کشاورزم، بند. طمع

ای پيشاھنگان من آن انسانم ! م، آهايا ھنوز امروز محتاج َکفی نانم، ھنوز امروز درماندهؤشوربخت که با وجود آن ر

با اين . ست که دست به دست می گرددھاتوانسته است، گامی به پيش بردارد، بينواترين کارگری که سالکه ھرگز ن

يای ؤمان را در ريھمه من ھمان کسم در دنيای کھن در آن حال که ھنوز رعيت و شاھان بوديم، بنيادی ترين آرزو

 که جسارت پر توان آن ھنوز سرود می  قدرت به آن حد جسورانه و چنان راستينۀيائی با آن مايؤر. خود پروردم

  .خواند، در ھر آجر و ھر سنگ و در ھر شيار شخمی که اين وطن را سرزمينی کرده که ھم اکنون ھست

من . م باشد در نوشتماجوی آنچه می خواستم، خانه و نخستين را به جستھای من انسانی ھستم که سراسر دريا! آه

از . ماسرسبز انگستان را پِس پشت نھادهھای لھستان و جلگهھای  دشتتاريک ايرلند،ھای ھمان کسم که کرانه

  .فريقا برکنده شدم، آمدم تا سرزمين آزادگان را بنيان بگذارماسواحل 

  .يا، رويائی که فرا می خواندم ھنوزمؤيک ر! آزادگان

. ست و بايد بشودسرزمينی که ھنوز آنچه می بايست بشود، نشده ا. بگذاريد اين وطن بار ديگر وطن شود! آه

! سرزمينی که از آن من است، از آن بينوايان، سرخپوستان، سياھان، من. سرزمينی که در آن ھر انسانی آزاد باشد

شان و در زير يھادستھای که اين وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبين شان، درد و ايمانشان در ريخته گری

  .وان ما را باز گردانديای پر تؤشان بار ديگر بايد ريھاباران خيش

از آن کسان که زالووار به حيات مردم . آری ھر ناسزائی را که به دل داريد نثار من کنيد، پوالد آزادی زنگار ندارد

  .ند، ما می بايد سرزمينمان را بار ديگر باز پس بستانيماچسبيده

وگند ياد می کنم که وطن من خواھد با وصف اين س. آری آشکارا می گويم، اين وطن برای من ھرگز وطن نبود! آه

  .يای آن ھمچون بذری جاودانه در اعماق جان من نھفته استؤبود، ر

بی پايان مان را آزاد ھای و دشتھا مان، کوھستانيھانمان، رودخانهھاما مردم می بايد سرزمينمان، معادن مان، گياه

  » .ر ديگر وطن را بسازيمکنيم، ھمه جا را سراسر گسترده، اين اياالت سرسبز بزرگ را و با
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  ."ما بر اين اثر بزرگ و تکان دھنده، تفسيری نمی کنيم

 دشمنان ايران که ميھنپرستی کمونيستی را ۀھم. روشن است که پيشگوئی ھای حزب ما درست از آب در آمده است

 ھماھنگی در سياست خويش پنھان می کنند، کارشان به ھمکاری به امپرياليستھا و" انترناسيوناليستی"در پشت جھل 

آنھا ھمگان در بساط امپرياليستھا می رقصند و با کلمات پر طمطراق دھان پر کن . تبليغاتی آنھا رسيده است

 اين خودفروختگان دست بر نمی دارد یحزب ما از افشا. به فريب مردم اشتغال دارند" کمونيستی"و  " انقالبی"

آلوده را برمال کرد تا در ميان مردم منفرد شوند و نتوانند زھرشان را به زيرا از ھم اکنون بايد ماھيت اين جريانھای 

  .   مردم ميھن ما بپاشندۀمبارز

  

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١٢،  دسامبر سال ١٣٩١ آذر ماه ١۵٣بر گرفته ازتوفان شماره  
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