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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۴
  

  !کارگران و جنگ و نا امنی در خاورميانه
) به واقع در سطح جھانو (ھنوز جنگ و کشتار در سوريه تداوم داشت که کارگران و توده ھای ستمديده در خاورميانه  

ھا ياد می  از آن" پيکار جو"با جريان ارتجاعی و فوق تروريستی داعش که در رسانه ھای امپرياليستی با لفظ زيبای 

ھا بر روی پيکرھای خون آلود کشته شدگان به دست  شود مواجه شدند؛ و درست در گرماگرم نمايش رقص حيوانی آن

که توجه ھا به سوی سرزمين خون و آتش فلسطين جلب شد، به نقطه ای که دولت اين تروريست ھای پيکار ستيز بود 

 اين بار بی رحمانه تر و خونين تر از ھر وقت ديگر بر امريکاصھيونيستی اسرائيل به مثابه سگ زنجيری امپرياليسم 

م جھان ننگ ابدی بر تکه تکه کردن کودکان، يک بار ديگر در ميان مرد مردم بی دفاع فلسطين تاخت و به خصوص با

نظر از اين که خود را با چه  ھا به ھر شکل و با ھر دستاويزی که برپا شده اند و صرف اين جنگ .پيشانی خود کوبيد

 ۀآن تنھا ھدف نيز ھمانا حفظ شرايط وحشيان. ن می کنند ، در کليت خود يک ھدف بيشتر ندارندييايدئولوژی و نظری تب

ھدف آن است که منافع صاحبان بانک ھا، تراست ھا و انحصارات غول . ی کنونی استاستثمار در جھان سرمايه دار

از طريق تحميل شرايط بسيار )  امپرياليستھاۀو بالطبع سرمايه داران ريزه خوار آنان در کشورھای تحت سلط(آسا 

ه داران بين المللی،  بردگی سرمايه داری به کارگران و غارت منابع و ثروت ھای جوامع زير نفوذ سرمايۀالمانظ

  .کماکان حفظ و حراست گردد

در سوريه ھنگامی که کارگران و ديگر توده ھای ستمديده عليه رژيم حاکم که بشار اسد به عنوان يک ديکتاتور در  

 آشکار پرچم جمھوری اسالمی را پاره ۀخشم و کين با به پا خاستند و در جريان خيزش انقالبی خود رأس آن قرار دارد 

 يکی از مرتجع ترين دشمنان خود را نيز به خوبی می ۀ و به اين طريق نشان دادند که چھر دنديده و به آتش کشکر

 با دستپاچگی وارد صحنه شد و کوشيد ھم از طريق نيروھای مرتجع وابسته به خود در ميان امريکاشناسند، امپرياليسم 

ظير جبھة النصر و داعش، ضمن مقابله با مبارزات انقالبی ارتش سوريه و ھم با سازماندھی چندين گروه تروريستی ن

 به سود خود و به ضرر امپرياليستھای اتوده ھا و از ميان برداشتن بشار اسد به شرايطی نظير آنچه در عراق و ليبي

نه و به ھمين دليل امروز در سوريه جنگ بی رحما .ديگر شکل داده است ، دست يابد که البته در اين امر موفق نشد

 و شرکای غربی اش قرار دارند و در طرف ديگر آن امريکا، جنگی که در يک طرف آن امپرياليسم  کثيفی برپاست

روسيه پشتيبان . آنھا در سوريه به طور غير مستقيم يعنی از طريق مزدوران شان با ھم می جنگند. امپرياليسم روسيه

اء در مقابل با سازماندھی و تقويت گروه ھای تروريستی وابسته  و شرکامريکامی باشد و ) بشار اسد(ديکتاتور سوريه 

دو دولت وابسته (با پول عربستان و قطر ) ن نيز تأئيد کرددنش را حتی ھيلری کلينت بوامريکاکه دست ساز (به القاعده 

   . جنگ فاجعه باری را در آنجا دامن زده است" تندرو اسالمی"به مثابه گروه ھای ) به خود
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ق داعش با دست زدن به بی رحمانه ترين و ارتجاعی ترين روش ھای کشتار و تبليغ گسترده و عامدانه روی در عرا 

به طور کلی ايجاد جنگ و آشوب در مناطق ھر چه گسترده تر  ،)با کمک رسانه ھای امپرياليستی(آن جنايات و فجايع 

 مردم منطقه و رواج اسالم ۀبرای مسلمان کردن ھمالبته داعش خود مدعی است که گويا . خاورميانه را تعقيب می کند

 عھد حجر دست می ۀبه عملکردھای وحشيان!) به تأسی از خمينی و جمھوری اسالمی اش" ناب محمدی"گويا از نوع (

اما ادعای او ھر چه باشد خود واقعيت بيانگر آن است که عملکردھای اين جريان تروريستی در خدمت برپائی . زند

با توجه به حضور اين نيروی فوق تروريستی در منطقه است .  خاورميانه قرار داردۀو ناامنی در منطقجنگ و آشوب 

که وسيع ترين توده ھای عراق و منطقه مجبور به مقابله با داعش و کشيده شدن به ميدان جنگ می شوند؛ جنگی که در 

     .ل شکل گيری استحال حاضر زير رھبری ھای بورژوائی با پوشش ھای ملی و مذھبی در حا

 در سوريه می باشد و دولت ھای وابسته امريکابا در نظر داشتن اين امر که داعش محصول سياست جنگی امپرياليسم  

 در منطقه نظير عربستان سعودی، قطر و ترکيه با در اختيار قرار دادن پول و امکانات نظامی و ايجاد پشت امريکابه 

 با ھمکاری امريکاپروراندن آن نقش مستقيم داشته اند، وقوف به نقشی که امپرياليسم جبھه برای اين تروريست ھا در 

ش امروز برای دامن زدن به جنگ و ايجاد آشوب و ناامنی از طريق داعش در عراق و کل کای امپرياليستديگر شر

زھر آگين رسانه ھای  تبليغات ۀکافی است با کنار زدن ھم.  خاورميانه ايفاء می کند چندان دشوار نيستۀمنطق

 و نيروھای متحدش با اين جريان تروريستی ، به خود واقعيت امريکاامپرياليستی از جمله تبليغات مبنی بر انکار ارتباط 

 متوجه شد که چرا  ھای عينی که امروز در جلوی چشمان ھمگان در جريان است رجوع و روی آن ھا تأمل نمود تا

صادر می کند و در !) تظاھرات دھن کجی به مردم(داعشی ھا مجوز تظاھرات  س بهليومثالً در کشورھای اروپائی پ

شرايطی که تا ديروز ھر حرکت مبارزاتی مترقی را به نام تقبيح خشونت می کوبيدند حال به آن ھا امکان می دھد که 

ر مردم بی دفاع از کودک و نو آزادانه به خيابان بيايند و به نفع رواج تروريسم و خشونت ضد انقالبی يعنی قتل و کشتا

و فردا در مناطق ديگری از (جوان گرفته تا زن و مرد و پير و جوان آنھم به فجيع ترين شکل ممکن در سوريه و عراق 

حمايت عملی ولی غير رسمی دولت ھای ! تبليغ و جوانانی را از اروپا برای اين منظور بسيج کنند) خاورميانه

که آيا داعشی ھای تروريسِت  (!!)ليس امنيتی نمی داندو آنجاست که مثالً در انگلستان گويا پامپرياليستی از داعش تا به

ولو در خيابانھای لندن که مشغول پخش اعالميه ھايشان ھستند مشمول قانون ضد تروريستی در اين کشور می شوند يا 

نظاره گر تبليغ ترور و خشونت در جلوی چشم !! حيرت ليس مجاز به دستگيری آنھا می باشد يا فقط بايد باوو آيا پ! نه

ال را برای ؤ؟ مسلم است که در چنين وضعی ھيچ انسانی با حداقل ھوشياری نمی تواند اين س!مردم از طرف آنھا گردد

 و اروپا به گونه ای که ادعا می کنند واقعاً عليه داعش و امريکاخود طرح ننمايد که اگر دولت ھای امپرياليستی در 

 چنان تبليغات و چنان امکان بسيج نيرو در کشورھای غربی را به ۀ آيا اجاز،دھای آن در سوريه و عراق بودندعملکر

 خاورميانه را ۀ؟ يا آنھا منافع خود را در آن می بينند که اھداف ضد خلقی خود در منطق!اين نيروی تروريست می دادند

د و در نتيجه دست آنان را برای بسيج نيرو و قدرت گيری از طريق داعش و گروه ھای تروريستی نظير آن پيش ببرن

البته آنھا اين کار را به واقع از خيلی وقت پيش با ايجاد تسھيالتی برای اسالم . حتی در کشورھای غربی باز گذاشته اند

ر محيط گراھا شروع کرده بودند، به گونه ای که طبق اخبار رسمی تعداد زيادی از نيروھای داعش پرورش يافته د

  !غرب ھستند و از کشورھای غربی به سوريه رفته اند

 مھره ای که ھيچ کس در سرسپردگی وی به -در موردی ديگر بايد پرسيد که چرا ُکرد ھا تحت رھبری بارزانی  

 يکباره به شکل ھای مختلف برای جنگ با داعش تشجيع و ترغيب می شوند تا جائی که -  شکی نداردامريکاامپرياليسم 

 کردستان مستقل را به رسميت می شناسد؛ و امروز سيل ۀرائيل پيشاپيش اعالم می کند که دولِت ھنوز به وجود نيامداس

 يا چرا حتی دسته ای از حزب  ! و انگليس و فرانسه به اقليم کردستان سرازير می شودامريکاسالح ھای مرگبار از 
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له ھم به سوی رژيم جمھوری اسالمی شليک نکرده بودند دموکرات کردستان ايران که طی سال ھای طوالنی يک گلو

يکباره گروه ھای مسلح برای جنگ با داعش تدارک می بينند، ھمان دسته از حزب دموکرات که مدت ھاست به ھر 

ھمچنين قابل توجه است که چه رژيم ترکيه و چه جمھوری .  دست می يازدامريکاکوششی برای جلب نظر امپرياليسم 

تا ديروز به دليل وجود خلق کرد و کردستان ھائی در خاک ايران و ترکيه شديداً نسبت به کردستان مستقل اسالمی که 

 منافع خود را در تقويت بارزانی برای دامن امريکاحساس بوده و عليه آن اقدام می نمودند امروز که اربابشان يعنی 

رغم اين که کردستان مستقل در چشم انداز  ند، علیجو می ک و زدن به جنگ و ايجاد آشوب و ناامنی در منطقه جست

  .ُکردھای آن محل قرار داده شده، ظاھراً از در دوستی با مردم کرد اين منطقه در آمده اند

 اين واقعيات دال بر آن است که امپرياليست ھای غرب امروز با وضوح تمام از طريق مزدوران و وابستگانشان ۀ ھم

ھر چه داعش به عنوان يک لولوی وحشت زا بيشتر به .  عراق و کل خاورميانه شده انددر منطقه آتش بيار جنگ در

 نفرت بار دست بزند و باعث شود که توده ھای بيشتری تحت رھبری ھای ارتجاعی ملی و مذھبی ۀحرکات جنايتکاران

ر بگيرد، امپرياليست ھا بيشتر از به مقابله با آن برخيزند و آتش جنگ و نا امنی بيشتر اين منطقه را در ب) شيعه و سنی(

 و شرکای امريکاايجاد جنگ و نا امنی در منطقه برای امپرياليسم  يکی از آشکارترين سود آوری .آن سود خواھند برد

اروپائی اش رونق دادن به صنايع نظامی خويش و به عبارتی ديگر تقويت اقتصاد مبتنی بر ميليتاريسم می باشد که در 

فتادن صنايع ديگر در اثر گرفتاری سيستم سرمايه داری در بحرانی العالج، در خدمت تقويت اقتصاد شرايط از کار ا

جنگ افروزی ھای اخير صھيونيست ھای اسرائيل به منظور نسل کشی فلسطينی ھا و  حتی .بيمار آنھا قرار دارد

رزه و مقاومت در ميان خلق ھای که ھمواره مظھر و الھام بخش مبا(خاموش کردن شعله ھای مقاومت مردم فلسطين 

چرا که مثالً باران بمب ھائی که اين دولت صھيونيستی بر سر مردم . در خدمت اين امر نيز قرار داشت) منطقه بوده اند

در اين بين امپرياليسم . فلسطين ريخت جا را برای توليد بمب ھای ديگر و رونق بازار تجھيزات نظامی آماده تر ساخت

 برخی از آخرين سالح ھای جديد کارخانجات نظامی خود برای آتش افروزی ھای ھر چه بيشتر  مايش حتی آزامريکا

در سطح جھان را ھم در طی جنگ خانمانسوز اخير دولت صھيونيستی اسرائيل عليه خلق فلسطين، به اين سگ 

  .زنجيری خود سپرد

می توان ديد که توجيه ر خاورميانه جريان دارد بنابراين، با نگاھی ماترياليستی به واقعيت صحنه ای که امروز د 

از جمله اگر پيش از اين جرج بوش، ( و نظری جنگ ھای ارتجاعی کنونی در اين منطقه ھر چه باشد ايدئولوژيک

برپائی جنگ ھای " نويد" در خاورميانه و در کل جھان امريکا در جھت پيشبرد سياست جنگی امريکارئيس جمھور 

 خاورميانه ای اش جنگ افروزی خود را با ادعای رواج اسالم و ۀداده بود حال داعش با لھجمذھبی و صليبی را 

در خدمت پيشبرد   آن ھاۀ، ھم)مسلمان کردن مردم منطقه و جھان و برپائی خالفت اسالمی در منطقه توجيه می کند

سيستم . ای تحت ستم منطقه قرار دارنداھداف امپرياليستی به منظور در بند نگاه داشتن ھر چه بيشتر کارگران و توده ھ

 سرمايه داری جھانی اگر ديروز در پی رشد تضاد فيمابين امپريالسيتھا بر سر تقسيم مجدد جھان بين خود کار را ۀالمانظ

به دو جنگ جھانی اول و دوم رساند، امروز در چنان شرايط بحرانی به سر می برد و عرصه برای جوالن سرمايه در 

 خود را ناچار ديده است که برای به دست آوردن سھم شير در امريکاامپرياليسم  نان تنگ گشته کهاين سيستم چ

کشورھای تحت سلطه به ضرر امپرياليستھای ديگر به جنگ متوسل شده و برتری و ھژمونی خود را از اين طريق 

 امريکاوان ديد که در شرايطی که از اين نظر می ت .ل نظامی مناطق مختلف در جھان حفظ نمايدويعنی از طريق کنتر

در سوريه موفق نشده است تا رقيب خود امپرياليسم روسيه را از ميدان به در کند تقويت داعش در عراق و انداختن آن 

 در سوريه در امريکابه جان نيروھای طرفدار دولت بشار اسد از جنبه ای ديگر به واقع به معنی تقويت جبھه جنگ 

يک مورد آشکار از تقويت نظامی و مالی داعش به طور غير مستقيم توسط امپرياليسم . روس می باشدمقابل امپرياليسم 
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بر ھيچ انسان آگاھی  . را می توان در چگونگی تصرف ناگھانی موصل توسط نيروی محدود داعش مشاھده کردامريکا

پوشيده نيست که نيروھای نظامی ارتش عراق در موصل به دستور فرماندھان خود در مقابل نيروی داعش با تجھيزات 

ئی خويش قرار داشته و امريکانظامی به مراتب ساده تر از آنھا تسليم شدند، فرماندھانی که خود تحت فرمان رؤسای 

به ھمين دليل اگر خواست و اجازه و به واقع فرمان . ن حرکتی دست نمی زدند آنھا به کمتريۀبدون خواست و اجاز

نيروھای ارتش در موصل تمام تجھيزات نظامی خود را تقديم داعشی ھا نمی کردند و در نتيجه  ئی نبودامريکارؤسای 

  .داعشی ھا نمی توانستند در عين حال موجودی کالن بانک موصل را ھم تصاحب نمايند

ش در عراق و نمايش فجايع جنايت بارش در رسانه ھا که در ضمن با تبليغاتی ھمراه است که به جای عامل  وجود داع

 آن فجايع با اسالم مورد نظر داعش را دليل فجايع و شرارت ھای اين عنی امپرياليسم توجيه ايدئولوژيکاصلی ي

چنين شرايطی به . مالً شديد عليه داعش می گرددتروريستھا جلوه می دھد، طبيعتاً باعث بسيج افکار عمومی به طور کا

که در آغاز اعالم می نمود که قصد مقابله با داعش را ندارد و با اين موضع گيری و برخورد در  (امريکاامپرياليسم 

امکان می دھد ) واقع برای جوالن نيروی داعش در عراق در جھت قدرت گيری خويش، چراغ سبز به آنھا نشان می داد

 زمان الزم تشخيص داد به عنوان نيروئی ظاھراً در مقابل داعش، خود مستقيماً به گونه ای وارد جنگ شده و طی که ھر

 جنگی مستقيم ۀ مداخلامريکامسلم است که اگر سياست .  نجات جلوه گر سازدۀجنگ با مخلوقش، خود خويشتن را فرشت

له با داعش اين امکان را برای وی فراھم می سازد تا با چنين در سوريه را نيز ايجاب کند توجيه ظاھراً عامه پسند مقاب

   . مستقيماً در سوريه نيز دست به زور آزمائی بزند) امپرياليسم روس(بھانه و عنوانی به اميد شکست رقيب 

 از  و شرکاء جھت يافتن راه حلی برای نجاتامريکااما اگر از مجموعه واقعيت ھای فوق به عنوان تالش امپرياليسم  

 بحران ھای نا عالج سيستم سرمايه داری جھانی ياد شود تا بتوانند شرايط بھره کشی از کارگران و غارت ۀمخمص

 خود را با دستی ھرچه بازتر به نفع خود تداوم بخشند، ھنوز از ۀمنابع و ثروت ھای مردم در کشورھای تحت سلط

اين ھدف جز . ی در خاورميانه سخنی به ميان نيامده استھدف بسيار مھم ديگر آنان در ايجاد جنگ و آشوب و نا امن

ی و منحرف کردن آن ھا از مسير واقعی خود در اين منطقه ئتالش آنھا برای جلوگيری از رشد و گسترش انقالبات توده 

  .نمی باشد

نگ ھای ضد دشمنان کارگران و توده ھای محروم منطقه از طريق برپائی ج امروز بايد روی اين امر تأکيد کرد که

انقالبی ھمچنين خواھان به ھرز بردن انرژی انقالبی کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم خاورميانه در 

سرمايه داران بين المللی ياد شده که خود  .مسير جنگ ھای خونين مذھبی و ملی تحت رھبری ھای بورژوائی می باشند

 را برای کارگران در سطح جھان به وجود آورده اند، امروز در خوب می دانند که چه شرايط زندگی دھشتناکی

 کليدی و بسيار حساس برای آنان تلقی می شود در ھراس از انفجار جنبش ھای کارگری و رشد ۀخاورميانه که منطق

ه ب) مبارزاتی که بيش از ھر وقت ديگر دارای بار ضد سرمايه داری است(مبارزات ضد امپرياليستی در اين منطقه 

بنابراين يکی از اھداف مھم دميدن بر آتش جنگ و نا امنی در . تکاپو افتاده و به ھر اقدام ضد انقالبی دست می زنند

 آن است که از طريق دامن زدن به جنگ ھائی با ماھيت ارتجاعی و انداختن توده امريکاعراق از طرف امپرياليسم 

تصاد مبتنی بر ميليتاريسم خود و پيشبرد ديگر اھداف ضد خلقی ديگر عالوه بر تقويت اق ھای اين منطقه به جان يک

شت ی، انقالباتی که کارگران به حکم تاريخ در آن نقش برجسته ای خواھند دائاش، سدی در مقابل وقوع انقالبات توده 

 جامعه  نقاط جھان و دو قطبی شدنابه رشد سيستم سرمايه داری در اقصی که منجر به دليل سير روندھای تاريخي(

  .، به وجود آورند)گشته

ی ئ و خيزش ھای انقالبی و توده ١٣٨٨ ايران در سال ۀھنوز از خيزش و جنبش انقالبی توده ھای زحمتکش و ستمديد 

وسيع در اکثر کشورھای عرب منطقه که دو انقالب بزرگ کارگران، مردمان تھی دست و ديگر توده ھای تحت ستم 
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 آن ھا به دست ديکتاتورھا و نيروھای ۀکه ھم درست است. ، چند سالی نگذشته استمصر از برجسته ترين آن ھا بود

در شرايطی که زمينه ھای مادی آن جنبش ھا و انقالبات ھمچنان به  ضد انقالبی سرکوب شدند، اما جای ترديد نيست که

ی که اندوخته اند ا تجارب انقالبيا و بقوت خود باقی است ، آن ھا بار ديگر و اين بار به دليل رشد ھر چه بيشتر تضادھ

  اين واقعيتی است که.  صاحبان سرمايه سر بر خواھند آوردۀبا ھيبتی بسيار خوف انگيز تر برای امپرياليست ھا و ھم

 و از ھر طريق ممکن در جھت حفظ وضع موجود می ء قواۀامپرياليست ھا و سرمايه داران وابسته به آن ھا که با ھم

ثابه امری اجتناب ناپذير به طور جدی برخورد می کنند؛ و با وقوف به اين که دير يا زود با طوفان کوشند به آن به م

   . کنونی راھی برای مقابله با آن ھا بيابندۀالمانی مواجه خواھند شد می کوشند برای تداوم وضع ظئانقالبات توده 

 ايران و چه در کشورھای منطقه و خشم و نفرت  کارگران چه درۀنگاھی به شرايط ھولناک زيست و استثمار وحشيان 

کرانی که از سرمايه داران و حکومت ھای حامی آن ھا در دل کارگران آکنده گشته معلوم می کند که کارگران در  بی

از دارد تا منفجر گردد؛ و تنھا يک ي کوچکی نۀزشی مبارزاتشان گاه تنھا به جرقيل خيشرايطی به سر می برند که پتانس

ت به باروت خشم کارگران کافی است تا جھان سرمايه داری را با آتشی گداخته و سرکش که ھر دم ُگر می گيرد کبري

 محيط زيستی به کار مشغولند که ۀ وقتی رسماً اعالم می شود که کارگران عسلويه در چنان شرايط آلود .سازند مواجه

رناک خود را بر قلب و دستگاه ھای عروقی و تنفسی و بر  نيست و آلودگی ھوا اثرات خطءحتی خون شان نيز قابل اھدا

اندام ھای خارجی چون چشم و پوست آنان به جا می گذارد، وقتی آن ھا که اغلب حتی دارای مدرک ليسانس يا باالتر از 

 به حق آن می باشند حقوق ناچيزی دريافت می کنند و سرمايه داران بی شرم قرارداد ھائی به آن ھا تحميل می کنند که

شھرت يافته اند، وقتی آن ھا در چنان وضعيت کثيف و غير بھداشتی " قرارداد ھای ننگين"از طرف کارگران به 

پدر ، سالم "روزگار می گذرانند و در چنان شرايط نا امنی کار می کنند که مرگ به آسانی در کمين آن ھاست و تابلوی 

 وقتی شرايط استثمار کارگران مھاجر در قطر تا به آن حد  ست،بر سر خوابگاه شان آويزان ا..." به خانه برگرد

در (برخورد می شود " در حکم حيوانات"وحشيانه است که حتی سازمان عفو بين الملل عنوان می کند که با آن ھا 

و ...و)  ھزينه ھای مالی داعش و گروھای تروريستی ديگر می باشدۀقطر که دولتش يکی از منابع مھم تأمين کنند ھمان

 شرايط ديکتاتوری و اختناق وحشتناکی که بر محيط ۀرغم ھم  علی–آيا قابل تصور نيست که اين وضع دھشتناک ... 

 نمی تواند ھمچنان ادامه يابد و دير يا زود با رشد تضادھا و تناقضات محيط به ضرر - ھای کارگری حاکم است 

 بيھوده نيست که نمايندگان گوناگون جھان سرمايه داری  ؟!ر خواھد کرديياستثمارگران و حکومت ھای حامی شان تغ

مدام به سرمايه داران ھشدار می دھند که کارگران را دريابيد و اال شرايطی به وجود می آيد که ديگر به راحتی نمی 

 کنفرانس ه داران و کارگزاران امپرياليست ھا،يو يا شاھديم که رؤسای کمپانی ھای سرما! ل نمودوتوان اوضاع را کنتر

ھائی با عناوين گول زننده از قبيل بررسی راه ھای بھبود وضعيت اقتصادی کارگران بر پا می کنند تا بتوانند به گونه 

  .ای در مسير جنبش ھای انقالبی توده ھا که کارگران ترکيب اصلی آن ھا را تشکيل می دھند ، سنگ اندازی کنند

 در توافق گوادولوپ موفق به روی کار آوردن رژيم المانيس، فرانسه و ، انگلامريکااز زمانی که امپرياليست ھای 

جمھوری اسالمی در ايران شدند، به تدريج با شکل دادن به بنياد گرائی اسالمی توانستند کمونيسم و جنبش ھای واقعاً 

بنياد گرائی اسالمی جز  واقعيات تا کنونی نيز ثابت می کنند که ۀھم. ضد امپرياليستی در منطقه را به حاشيه برانند

 سيستم سرمايه داری حاکم و تحميل شرايط ۀالمان و شرکايش برای حفظ شرايط ظامريکاوسيله ای در دست امپرياليسم 

داعش و ديگر جريانات تروريستی در منطقه نيز تحت نام اسالم . ھرچه وخيم تر برای کار و معيشت کارگران نمی باشد

رآن و زنده کردن خالفت ھای اسالمی اعصار پيش و غيره تنھا مشغول خدمت گزاری به گرائی و پياده کردن قوانين ق

به اين امر مردم ايران که واقعيت جمھوری اسالمی و ادعاھای مشابھش با داعش را . منافع اين امپرياليست ھا می باشند

  .تجربه کرده اند به خوبی واقفند
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چشم خود را به نتايج مادی حاصل از عملکردھای داعش و   از اسالم در اين ميان، کسانی که ظاھراً به خاطر نفرت

آن  ديگر نيروھای متعلق به بنياد گرائی اسالمی در خدمت به پيشبرد اھداف سرمايه داران بين المللی می بندند و وجود

توضيح می دھند، ) درست به ھمان گونه که خود آن نيروھا تبليغ می کنند(ھا را صرفاً با ايدئولوژی ارتجاعی شان 

خطر اين قبيل توضيحات کمک به مبلغين امپرياليستی . خاک به چشم کارگران و توده ھای زحمتکش منطقه می پاشند

 دشمن اصلی کارگران و توده ھای تحت ستم منطقه را از ديد ھا پنھان ساخته و با لولوی ۀاست که می کوشند چھر

 منطقه را به زير رھبری ھای بورژوائی در منطقه بکشانند و از اين داعش و اسالم ادعائی اش کارگران و زحمتکشان

طريق جنگ و ناامنی را به سود خود و به ضرر رشد و گسترش مبارزات انقالبی کارگران و ديگر توده ھای ستمديده 

 واقعی خود که  دشمنانۀکارگران مبارز ايران و منطقه بايد بکوشند چھر در حالی که.  خاورميانه دامن بزنندۀدر منطق

 است که ھمچون جادوگری پست و شرور خود را در چھره امريکاھمانا امپرياليست ھا و در رأس آن ھا امپرياليسم 

 روزی ماسک دفاع از حقوق بشر به چھره می زند و روزی ديگر خود را در پشت –ھای گوناگون عرضه می کند 

با شناخت دشمنان واقعی .  را شناخته و به ديگران بشناسانند-نيروھای تروريستی اسالمی ھمچون داعش پنھان می کند 

که جز دشمنان طبقاتی کارگران و مردم محروم نيستند بايد کوشيد با تشديد مبارزه عليه آنھا شرايط را برای اين دشمنان 

  .ھر چه وخيمتر نموده و راه را برای انقالبات اصيل آينده ھموار کرد

 شرايط خوف انگيز و وضعيت تلخ و دردناک و سياھی ھائی که امپرياليست ھا برای ۀھمواقعيت اين است که در دل  

 ديگر توده ھای  مردم ما به وجود آورده اند، فرصت ھای نوينی برای رشد و گسترش مبارزات انقالبی کارگران و

 ظاھراً پيچيده ای در عراق ۀش با طرح ريزی و اجرای نقامريکاامپرياليسم . ستمديده و بالندگی کمونيسم نطفه می بندد

 وسيعی را به ميدان جنگ می کشانند ولی به شرط آن که اين توده ھا ۀآن ھا تود. دست به ريسک بزرگی زده است

بتوانند خود را از زير رھبری ھای بورژوائی بيرون کشيده و مستقل عمل کنند که اين خود فرصتی برای بيرون آمدن 

 و قدرت گيری آن ھا فراھم می سازد، خواھند توانست طرح ھا و نقشه ھای امپرياليستی کمونيست ھا از حاشيه به متن

  . را با شکست مواجه سازند

تحوالت جاری در عين حال توده ھا را در سراسر جھان به عکس العمل ھای مبارزاتی کشانده و به مبارزات به حق و 

اينھا در اين روند تاريخی که به سوی نابودی سيستم . ادانقالبی آنھا عليه دشمنانشان شدت ھرچه بيشتری خواھد د

سرمايه داری به پيش می رود عوامل شکل گيری و قوام شرايط مبارزاتی جديدی ھستند، شرايط نوينی که طی آن 

 امپرياليست ھا اگر در کوتاه مدت ھم بتوانند از طريق ايجاد جنگ و نا امنی اھداف ضد انقالبی خود را پيش ببرند، در

دراز مدت در اين امر ناکام مانده و چشم انداز انقالبات اصيل و ضد امپرياليستی با رھبری ھای کمونيستی در مقابل آن 

زمان  ! قرار خواھد گرفت و روزی می رسد که با صدای رسا بانگ برآورده شود که دشمن با پای خود آمد به گور

      .کار مزدی و پايان دادن به سيستم سرمايه داری فرا می رسدبرای ايفای نقش انقالبی برای کارگران در جھت لغو 

   

   

  

 

  


