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  ٢٠١۵ جنوری ٠٣
  

نشان دادن " مستقل" اقليت در ارتباط با -طور اجمالی نظرات سازمان فدائيانه در بخش اول اين نوشته، ب: پيام فدائی

ی مورد بررسی قرار گرفت و بر بستر اين ئامريکا ساختۀ داعش و گويا برخورداری آن از پشتيبانی توده جريان 

 ۀدر بخش دوم اين نوشته، ضمن ادام. بررسی، نشان داده شد که اقليت فاقد يک تحليل واقعی از جريان داعش می باشد

نيز در مورد داعش خاطر " زب کمونيست ايران م ل مح"نقد نظرات اقليت، تشابه بنياد ھای ھمسان فکری اين جريان با 

داعش، به تکرار ايده ھای فريبکارانه ای مشغول است که " تحليل"نشان شده و معلوم می گردد که چگونه اقليت زير نام 

  .می باشند) يعنی خالقان و حاميان داعش(سر منشأ آن ھا اتاق ھای فکر امپرياليستی و  رسانه ھای بورژوازی جھانی 

  :لينک قسمت اول

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/121514-F-MFF-Saazmaane-Aqaliat-Daash.pdf 

 

  

  "!جدائی دين از دولت"سازمان اقليت، داعش و راه حل 
 بخش دوم

  
ان صورتی که در اول اين نوشته گفته شد محافل امپرياليستی می کوشند داعش و ديگر گروه ھای تروريست اگر به ھم

 آن به منظور مسلمان کردن ديگران به وجود ۀ و اشاعاسالمی را گروه ھائی معرفی کنند که گويا به دليل اعتقاد به اسالم

رات و جمالتی از ادبيات مارکسيستی به سھم خود چنين می کند و آمده اند، سازمان فدائيان اقليت نيز با عاريه گرفتن عبا

وليت وجود اين نيروھای مرتجع تروريست را توده ھای جان به لب رسيده از مظالم سيستم سرمايه داری جا می ؤمس

و ھای فراوان، نھرھای شير  ھای سر سبز، غذاھای رنگارنگ، ميوه باغ"زند که به خاطر رفتن به بھشت، جائی که 

 داعش و ديگر جريانات متعلق به بنيادگرائی اسالمی را به وجود "ست ھا عسل و حوريان قشنگ بھشتی در انتظار آن

 . اسالم و کوشش در مسلمان کردن ديگران، راه رفتن به بھشت را برای خود ھموار کنندۀ با اشاعآورده اند تا

 عکس ھستی اجتماعی آنان است که فھم و هر آن ھا نيست، بين می کند فھم و شعويچيزی که ھستی انسان ھا را تع"اما، 

و در ھمين راستا بود که انگلس با تحليل جنگ ھای ") نقد اقتصاد سياسی"مارکس،  (."شعور آنان را معين می سازد

 درک اساساً . لمان نشان داد که در ورای جنگ ھای شديد مذھبی آن دوران چه منافع مادی طبقاتی نھفته بودادھقانی در 

پس ھر يک از جمالت، "مادی تاريخ ايجاب می کند که در پشت نه فقط يک جنگ به ظاھر مذھبی بلکه حتی در 

لنين، سه ( کرد "جو و اظھارات و وعده و وعيد ھای اخالقی، دينی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جست

تند که اقليت به آن ھا پشت زده است و در حالی که سعی اين ھا البته الفبای مارکسيسم ھس). منبع و سه جزء مارکسيسم
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می کند با نام بردن از مارکس و ديگر رھبران پرولتاريا و نقل جمالتی از آنان خود را معتقد به مارکسيسم نشان دھد 

 ستیدليل بر ھ) و گروه ھای مرتجع اسالمی نظير آن را( داعش ادعاھای ايدئولوژيکدرست خالف تعاليم مارکسيستی، 

 و شرکايش از امريکای که امپرياليست ھای  به جای منافع طبقاتی می خواند؛ و امريکااين جريان دست ساز امپرياليسم 

 به منظور رسيدن به بھشت را ھدف جنگ و نا آرامی در اين منطقه  اسالمۀاشاعجنگ در خاورميانه تعقيب می کنند، 

 که به منظور تحقق اھداف استثمارگرانه و - امريکا خونين امپرياليسم ۀاقليت، اين چنين می کوشد چھر.  معرفی می کند

 سازماندھی نموده و به جان مردم تحت دالرضد خلقی خود گروه ھای تروريست اسالمی کنونی را با صرف ميلياردھا 

ی امپرياليستی به نام  ايده ھای بورژوازۀ را از ديده ھا پنھان سازد؛ و اين چنين با اشاع-ستم خاورميانه انداخته است 

  .مارکسيسم در جنبش مردم ايران، نقش اپورتونيستی خود را ايفاء می کند

 جمله پردازی ھای به اصطالح مارکسيستی اقليت بيشتر ،"بحران سرمايه داری و نقش بنياد گرائی و اسالم "ۀدر مقال

ثابت کند که خالق گروه ھای مرتجع اسالمی، در اين مقاله اقليت برای اين که به اصطالح . خود را عيان ساخته است

را به خدمت گرفته " نظم سرمايه داری"توده ھای فقير و جان به لب رسيده از مظالم سرمايه داری می باشند عبارت 

از " بازتابی" ديگر ۀدر خاورميانه و چند منطق" رشد بنياد گرائی و جنبش ھای اسالم گرا"مطرح شده است که . است

نظم سرمايه داری نه فقط پاسخگوی نيازھای مادی و معيشتی توده ھای زحمتکش مردم اين " است که اين واقعيت

اما واقعيت اين است که اساساً اين در . را نصيب آن ھا کرده است" فقر، گرسنگی و تيره روزی" نيست بلکه " مناطق

 وسيع ۀه دار متمرکز می کند برای تودذات سيستم سرمايه داری است که در حالی که ثروت را در دست مشتی سرماي

در حالی که استدالل ارائه شده از طرف اقليت . ندارد" فقر، گرسنگی و تيره روزی"کارگر و زحمتکش، ارمغانی جز 

 در الزاماً  چنين خصوصيتی پيدا کرده است؛ و گويا سيستم سرمايه داری اخيراً بيانگر آن است که گويا سرمايه داری 

در . از خود انعکاس می دھد" بازتابی" زمانی، بنياد گرائی و جنبش ھای اسالم گرا توليد کرده و چنين ھمه جا و در ھر

 چشمی به تاريخ و به مھد سرمايه داری در غرب ۀاين جاست که بايد گفت که طرفداران چنين نظری اگر حتی گوش

 چه شرايط وحشتناکی برای کارگران و ١٩ و ١٨رن انداخته بودند می توانستند ببينند که سيستم سرمايه داری مثالً در ق

 ۀ که بسياری از مظاھر آن را ما امروز در کشور خود و در کشورھای تحت سلط- زحمتکشان در کشورھای غربی

 به وجود آورده بود بدون آن که محصولی چون بنيادگرائی اسالمی از خود بيرون داده -امپرياليست ھا مشاھده می کنيم

 موجب فقر و گرسنگی و مصيبت ھای الزاماً و بنا بر مکانيسم خودمر مسلمی است که سرمايه داری اين ا.  باشد

فقر، گرسنگی و تيره "گوناگون برای کارگران و زحمتکشان می شود و ارمغان آن برای توده ھای تحت ستم جز 

نياد گرائی اسالمی در جائی ثبت نشده اما تا کنون الزام و مکانيسم اين سيستم در ايجاد پديده ای چون ب. نيست" روزی

مگر اين که سرمايه داران و است، به عبارت ديگر سرمايه داری به خودی خود بنيادگرائی اسالمی توليد نمی کند 

 کوتاه از ۀاز طرف ديگر، تاريخ نشان می دھد که بورژوازی پس از يک دور. وابستگان شان آن را به وجود آورند

 توده ھای انقالبی عليه کليسا، ھمواره ضمن خرج مبالغ زيادی برای ۀرغم مبارز سياسی علیدست يابی اش به قدرت 

از مذھب دفاع نموده و از آن برای تسھيل استثمار کارگران و زحمتکشان استفاده کرده ) کليسا و غيره(مراکز مذھبی 

 فرا طبيعی در ميان مردم جوامع کسی ھم نمی تواند منکر وجود افکار و گرايشات مذھبی و عقايد خرافی و. است

بنابراين اگر اين خاصيت سرمايه داری است که به خودی خود انعکاساتی چون داعش و . سرمايه داری غرب باشد

ال اين است که چرا در دوره ھای قبل، چنين پديده ای ؤگروه ھای اسالم گرائی نظير آن را از خود بازتاب می دھد، س

امروز به طور اتوماتيک چنين مولوداتی از " نظم سرمايه داری"ود نياورد و چرا فقط را در شکل غربی خود به وج

می دھد؟  البته بعيد نيست که اقليت دست اسالم را در کار ببيند که الزام و مکانيسم جديدی برای نظام " بازتاب"خود 

زيادی را اندر باب قابليت ھای دين  مورد بحث صفحات ۀآخر اين سازمان در مقال!! سرمايه داری به وجود آورده است
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اسالم در انجام اين يا آن کار سرکوبگرانه و ارتجاعی سياه کرده و با انحراف افکار از ماھيت حکومت ھای مذھبی 

کنونی نظير جمھوری اسالمی که اسالم را در خدمت تأمين منافع سرمايه داران به کار گرفته اند، اسالم را سرکوبگرانه 

 اجتماعی از آن ھا به نفع خويش ۀاما اگر صرف دين ھا بدون در نظر گرفتن اين که کدام طبق. ناميده استترين دين ھا 

استفاده می کند در نظر گرفته شوند، آن گاه در مورد دين مسيحيت چه بايد گفت؟  اقليت گويا نمی داند که حکومت ھای 

انجيل، جنايات و " مقدس"با تکيه بر احکام و آيات مذھبی در قرون وسطی در اروپا با به خدمت گرفتن مسيحيت و 

فجايعی آفريدند که امروز ھم از قرون وسطی به عنوان دوران سياه نام برده می شود و انگيزاسيون و اصطالح 

  !ھم به ھمين دليل ھنوز ورد زبان ھاست" شکنجه ھای قرون وسطائی"

 و انحطاط آن نيز به عنوان دليل شکل گيری بنيادگرائی اسالمی  ياد شده، از به پايان رسيدن عمر سرمايه داریۀدر مقال

رژيم  که -در اين مورد نيز با توجه به اين که از عمر بنيادگرائی اسالمی مورد نظر اين بحث . سخن رفته است

انحطاط و "سه دھه بيشتر نمی گذرد، بايد پرسيد که آيا  -جمھوری اسالمی يکی از اولين شکل ھای آن است 

) بنيادگرائی اسالمی(تنھا مربوط به سی و چند سال اخير است که چنين محصول گندی " داری کستگی نظم سرمايهورش

که لنين " امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داری"امروز از آن سر برون آورده است؟  حداقل از عمر کتاب 

ه داری حاکم بر جھان را ثابت کرد حدوداً يک قرن می طی آن با شواھد و مدارک متعدد انحطاط و گنديدگی سرماي

بدون  انحطاط به طور طبيعی و بنا به مکانيسم خود ۀدور اقليت گفته شده ۀدر نتيجه اگر به گونه ای که در مقال. گذرد

 باعث رويش بنيادگرائی اسالمی در خاک خود گشته، خيلی پيشتر از اين می بايست چنين دخالت امپرياليست ھا

 اقليت که گويا بنياد گرائی اسالمی ۀاين سخنان دال بر آن است که ادعای مقال ۀ مجموع. صولی را عرضه می کردمح

در خاک مناسبی رشد  "بدون دخالت مستقيم يک نيروی امپرياليستیدر زمين بکری ناگھان از خاک سر بيرون آورده و 

.  پايه ای است و واقعيت ھای عينی آن را تأئيد نمی کنند، ادعای بی"کرده که نظام سرمايه داری آن را فراھم نموده

 بنيادگرائی اسالمی چرا و در پاسخ به چه ۀبرخورد واقع بينانه ايجاب می کند که اين موضوع بررسی شود که پديد

در   (! به وجود آمد- و متحدينش نيستند امريکا که جز امپرياليسم -از طرف برپا کنندگانش ) طبقاتی(نيازھای زمينی 

در اين زمينه می توان به .  ال اجتناب می شودؤاين جا به خاطر جلوگيری از طوالنی شدن اين مقاله از پاسخ به اين س

به بودجه ھای کالن پنتاگون پس از فروپاشی  حداقل الزم است  .)مقاالت متعدد چريکھای فدائی خلق رجوع کرد

 به آن اختصاص داده شده نگاھی انداخت و يا به عملکردھای جنگ  مبارزه با بنيادگرائی اسالمیۀشوروی که به بھان

 خود در نقاط مختلف جھان انجام داده توجه کرد تا ۀ تحت اين عنوان در جھت بسط سلطامريکاطلبانه ای که امپرياليسم 

ئم به ذات و خلق  اقليت که گروه ھای تروريست اسالمی را قاۀ آيا مقال اما،. ال فوق پاسخ دادؤبتوان به درستی به س

الساعه و بدون آن که توسط يک قدرت جھانی به منظور تأمين منافع طبقاتی معينی به وجود آمده باشند معرفی می کند، 

چرا که اقليت . ؟  مسلماً قادر نيست!الی را برای خود مطرح و پا در اين حوزه بگذاردؤاساساً قادر است که چنين س

 کارگر نه منافع طبقاتی بلکه اعتقادات خرافی و مذھبی را دليل بر وجود ۀاقعی طبقخالف مارکسيست ھا و طرفداران و

اما کافی است بحث را به موارد کامالً مشخص کشاند تا ايجاد کننده و .  گروه ھای بنيادگرای اسالمی تلقی می کند

مثالً در مورد گروه تروريستی . شود کامالً شناخته ، آن داردۀسازمانده اصلی اين گروه ھا که اقليت سعی در کتمان چھر

ئی و از جمله امريکا گروه ھای تروريستی کنونی شمرده می شود اخيراً خود مقامات ۀالقاعده که به روايتی سرکرد

طالبان ھم که .  آن را به دست خود برای مقابله با شوروی سابق به وجود آوردامريکان اعتراف کردند که ھيلری کلينت

 صريح بی نظير بوتو ۀد در پاکستان پا گرفته و از آن جا برای تسخير افغانستان عازم  است به گفتباره اعالم ش يک

فکر روی کار آوردن ": عين سخنان بوتو چنين است.   راه اندازی شدامريکا ۀتوسط نيروھای امنيتی پاکستاِن تحت سلط

من اسباب اجرای آن را .  آن را سعودی ھا پرداختند خرج. طالبان از انگليسی ھا بود، مديريت آن را امريکائی ھا کردند
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در مورد حماس نيز کسی جز با ناديده گرفتن واقعيات ). ٢٠٠١مبر  سپت٣٠لوموند (" فراھم آوردم و طرح را اجرا کردم

و پرده انداختن بر نقش اسرائيل و جمھوری اسالمی در ايجاد و تقويت اين نيروی مرتجع اسالمی نمی تواند آن را 

.  رشد کرده استبه خودی خودآن را فراھم نموده، گويا " نظم سرمايه داری"روھی بنامد که در خاک مناسبی که گ

داعش نيز اساساً انشعابی از القاعده می باشد که بخشی از نيروی آن را اراذل و اوباش تروريستی تشکيل می دھند که 

ا آرامی در آن کشور در آن جا فعاليت می کردند و بعداً برای بر  و ايجاد جنگ و نا و فرانسه به ليبيامريکا ۀپس از حمل

  . در سوريه، به آن کشور فرستاده شدندامريکاآورده کردن ھدف ھای جنگی 

 واقعی گروه ھای تروريستی اسالمی و ترويج ايده ۀ آفرينندۀالپوشانی چھر بی مناسبت نيست در اينجا يادآوری شود که

نيروھای سياسی وطنی . ھای بورژوائی در قالب عبارات مصنوعی به ظاھر مارکسيستی، منحصر به اقليت نمی باشد

ديگری ھم ھستند که حتی آشکارتر از اقليت و ھم جھت با اين جريان، ترم ھا و ادبيات مارکسيستی را برای گمراه 

 به تاريخ مرداد ۶٨ ۀ حقيقت، در شمارۀمثالً نشري. به نفع بورژوازی مرتجع امپرياليستی به کار می گيرندکردن اذھان 

 به خواننده ء در حالی که از ابتدا"ی و منافع مردمئدستاِن پشِت شعله ھای جنگ فرقه " در مقاله ای تحت عنوان ١٣٩٣

 روحش ھم از برنامه ھای داعش در عراق بی خبر بود، تا آن  به قول معروفامريکااطمينان می دھدکه گويا امپرياليسم 

: ، می نويسد"را بھت زده و غافلگير کرد... امريکاامپرياليسم "...داعش"اشغال موصل به دست نيروھای "جا که گويا 

و » توطئه« اسالمی در منطقه، ھيچ ئیدر عراق و رشد جھش  وار جريان  ھای بنيادگرا» داعش«در قدرت گيری "

توطئه بی ھيچ توضيحی در گيومه آورده شده و از آن جا که " (ن  کننده نداشته استيين  شده  ای نقش تعييطرح از پيش تع

؟  اين دو ! و توطئهامريکاآخر امپرياليسم : ھيچ دليلی برای حکم فوق ارائه نشده به عنوان يک مزاح می توان گفت

پرياليست ھا اصالً اھل توطئه کردن نيستند و ھر کس آن ھا را توطئه گر چون ام!!  مقوله اصالً با ھم جور در نمی آيند

 که به طرق کارکرد نظام سرمايه  داری استبلکه "و ادامه می دھد !!)  آلوده است" تئوری توطئه"بخواند خود به 

ار است ذھن خواننده  مزبور که قرۀدقت کنيد مقال".  اين وضعيت را به وجود آورده استغيرقابل منتظره  ایگوناگون و 

را از بورژوازی امپرياليستی به مثابه خالق اصلی بنياد گرائی اسالمی منحرف سازد گوئی که واقعاً پای معجزه ای در 

حاصل شده و " کارکرد نظام سرمايه داری"از " غيرقابل منتظره  ای"ميان است می گويد که وجود داعش به طور 

يک تحليل علمی اصوالً با کنکاش در درون و کنه پديده . نه به وجود آورده استوضعيت بحرانی کنونی را در خاورميا

و شناخت عوامل درونی آن می کوشد واقعيت آن پديده را که در ظاھر غير منتظره و عجيب و غريب جلوه می کند به 

می ارائه می دھد قادر  حقيقت که از واقعيت بنيادگرائی اسالمی و داعش تحليل غير علۀاما نشري. ديگران بشناساند

انجام می دھند سخنان " عجيب و غريبی"و " غير منتظره"نيست جز با توسل به معجزه و دستان نامرئی که کارھای 

دستان بزرگِ بحران سرمايه  داری است که نيروھای ":  حقيقت ادامه می دھدۀنشري. خود را به خورد ديگران بدھد

   دولتی حاکم - فراخوانده و آنان را تبديل به چالش  گران اصلی ساختارھای سياسی  بنيادگرای اسالمی را از اعماق تاريخ

:  است از حدت  يابی تضاد اساسی عصر سرمايه  داریعجيب و غريبیانعکاس اين واقعه صرفاً  .در منطقه کرده است

  رنج و منابع زيست ھفت ل دستوتضاد ميان ھر چه اجتماعی  تر شدن توليد و ھر چه خصوصی  تر شدن تملک و کنتر

اگر از چگونگی انشای جمالت بگذريم، مفھوم ارائه شده در ).  حاضر استۀتأکيد ھا از نويسنده مقال (."ميليارد انسان

نظم سرمايه "يا ھمان " کارکرد سرمايه داری"در اينجا ھم .  اقليت شاھد بوديمۀمتن فوق عيناً ھمان است که در مقال

، يا "حدت  يابی تضاد اساسی عصر سرمايه  داری"و ) اقليت" (بحران"ه خاطر دچار شدن در اقليت است که ب" داری

از " انعکاس عجيب و غريبی"يا به قولی ديگر " بازتاب"، )عبارت مورد استفاده اقليت" (انحطاط و ورشکستگی"ھمان 

 است که اقليت حاال ديگر در کنار دست اين تشابه، بيانگر آن. خود نشان داده و بنياد گرائی اسالمی را باعث شده است

متعلق به " اتحاديه کمونيست ھا"، "سربداران"، " م.ل.م"که نام ھای حزب کمونيست ايران ( حقيقت ۀاندرکاران نشري
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، از يک آبشخور تغذيه می کند که ھمان آبشخوری است )١(و جريانات منتسب به حزب کمونيست کارگری) آن ھاست

 بی حد و مرز و کوشش در کتمان ئیسالح فريبکارانه يک کلی گواينان با . پرياليستی تھيه ديده اندکه اتاق ھای فکری ام

نقش غير قابل انکار امپرياليست ھا يعنی سرمايه داران جھانی در خلق، تسليح و تجھيز و حمايت دارو دسته ھای 

 در مورد گروه ئیه تحليل ھای بورژوااسالمی مزدوری چون داعش به رفتاری توسل جسته اند که جز در خدمت توجي

  .ھای بنياد گرای اسالمی و در نتيجه خاک پاشيدن به چشم توده ھا قرار ندارد

 خود به مردم ۀ حقيقت نيز با غلظت تمام ترم ھا و ادبيات مارکسيستی را به خدمت گرفته است تا به نوبۀ نشريدر اين جا

خت و پرداخت داعش نقشی نداشته و دست به ھيچ توطئه ای نزده است بلکه  نه فقط در ساامريکابباوراند که امپرياليسم 

 که گويا بدون -  عراق در مقابل آن ۀ ساختامريکاو تسليم ارتش » داعش«اشغال موصل به دست نيروھای "حتی از 

سی نيز در اين جريان سيا. گشته است" بھت زده"شده و " غافلگير "-!! ئی خود صورت گرفتامريکادستور فرماندھان 

 به عنوان عامل اصلی در ايجاد گروه ھای بنياد گرا، به جای اين موجوديت امريکاتحليل خود، با انکار نقش امپرياليسم 

نيروھای بنيادگرای اسالمی را از "خود " دستان بزرگ"را می نشاند که با " بحران سرمايه داری"زنده و مشخص، 

اما، در .  کار، بحران سرمايه داری با دستان بزرگ خود استۀد عامل و کنندتوجه کني. است" اعماق تاريخ فرا خوانده

چگونه ممکن است بدون وجود سرمايه داران معينی به خودی خود " دستان بزرگ بحران سرمايه داری"واقعيت امر 

جرائی ندارد و بسيج و با عملکرد کنونی شان را توليد کند؟  آيا اين سرمايه داری مأمور ا" نيروھای بنيادگرای اسالمی"

سازماندھی نيروھای تروريست اسالمی، تأمين بودجه و امکانات الزم و مسلح و مجھز کردن آن ھا را خود بحران 

؟  وانگھی، اين دستان بزرگ اساساً چرا !!سرمايه داری با دستان بزرگ خود انجام می دھد؟  دستان بزرگ بی صاحب 

و به چه منظور چنين کرده است؟ ھم چنين بايد ) ٢(است؟ " عماق تاريخ فراخواندهنيروھای بنيادگرای اسالمی را از ا"

اين نيروھا در جھان سرمايه داری کنونی که طبقات در آن وجود دارند ، قرار است به منافع کدام طبقه پرسيد که 

 بنيادگرای اسالمی در چرا گفته نمی شود که نيروھای اگر پای يک تحليل مارکسيستی در ميان است پس  خدمت کنند؟

با تفکر غير ايده آليستی و  پرسيدنی است که از طرف ديگر   خاصی ھستند ؟ۀ منافع طبقۀجھان طبقاتی امروز پيشبرند

 ۀفرا خوانده شدن نيروھائی از اعماق تاريخ چه معنی دارد؟  آيا نيروھای به وجود آورنده و تشکيل دھند مارکسيستی، 

 تعلق ندارند و به راستی از اعماق تاريخ به جھان کنونی پرتاب ٢١ين داعش امروزی به قرن گروه ھای بنياد گرا و ھم

 فوق در ادبيات اين ھا به ھيچ وجه به عنوان استعاره به کار نرفته است بلکه اين طور جلوه داده می شود ۀشده اند؟ جمل

حاال به " غير منتظره ای"ته و به طور از اعماق تاريخ برخاس" عجيب و غريبی" به طور که گويا آن ھا واقعاً 

در واقعيت امر ھيچ يک از در حالی که . تبديل شده اند"   دولتی حاکم در منطقه- چالش  گران اصلی ساختارھای سياسی  "

مرتجعين متعلق به گروه ھای بنياد گرای اسالمی و خود اين پديده متعلق به اعماق تاريخ نمی باشند بلکه آن ھا دقيقاً به 

معرفی گروه ھای تروريستی مزبور به صورت غير واقعی و عجيب و .  تعلق دارند٢١اواخر قرن بيستم و آغاز قرن 

 حقيقت، ھمان چيزی است که تبليغات امپرياليستی سعی دارد آن ھا را چنان ۀغريب و پر رمز و راز از طرف نشري

گروه ھای تروريستی اسالم گرای کنونی، .  لوگيری شود جامريکا خونخوار امپرياليسم ۀبنماياند تا از آشکار شدن چھر

ھر چقدر ھم بکوشند با دست يازيدن به سنتی ترين شيوه ھای کشتار و توجيه آن ھا با عقب مانده ترين افکار و ايده ھا 

يشه ھا و عجيب و غريب و پر رمز جلوه کنند، واقعيت اين است که اين گروه ھا تنھا از اعماق تاريخ، ارتجاعی ترين اند

ن مرتجع شان در دنيای به اصطالح مدرن اسنت ھا را به عاريه گرفته اند تا بتوانند نقشی که ايجاد کنندگان و خالق

 شان گذاشته اند را به گونه ای که بايد انجام ۀامروزی برای تأمين منافع کامالً مادی و متعلق به دنيای کنونی خود به عھد

 اصلی در ايجاد گروه  به عنوان عاملامريکا امپرياليسم ۀ فوق در جھت پوشاندن چھرۀمقالدر اين جا می بينيم که . دھند

 ايده آليسم و خرافات پرداخته است، به گونه ای که اين ۀ اقليت به اشاعۀی چون داعش، آشکارتر از مقالھای اسالمی 
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طبيعی و خارج از دنيای واقعی بکوشد الماوراءکه با ذھنی گرائی و پناه بردن به دنيای  مقاله خواننده را بر آن می دارد

را در "  بزرگ بحران سرمايه داریدستان"ئی، امريکابه جای وجود مادی امپرياليستھا و به خصوص امپرياليست ھای 

ی خود تجسم نموده و با خيال پردازی، آن دستان را در حال کنکاش اعماق تاريخ و بيرون آوردن نيروی لم خيال براعا

به راستی کوشش .  ی چون داعش و کاشتن آن ھا بر روی خاک مناسبی در اين جھان به تصور خود بياوردی تروريست

اين جماعت در قالب کردن يک منظور بورژوائی به خواننده در پوشش جمالت مارکسيستی چه دردسر ھا که برای 

برای مارکسيست نشان دادن خود از سخنان واضح است که اين جريان سياسی نيز در حالی که !!  خواننده توليد نمی کند

 نظرات غير واقعی در جنبش، آن ھا را از محتوای واقعی خود خالی ۀمارکسيستی سود می جويد ولی به منظور اشاع

  . می سازد

، با مثال ھای "مقام تاريخی امپرياليسم"در بخش " امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داری"لنين در کتاب 

مناسبات اقتصادی  ":سخن گفته و در ھمين رابطه مطرح می کند که" اجتماعی شدن توليد"مالً عينی و مشخص، از کا

 خود مطابقت نداشته و اگر دفع آن مخصوصاً به ۀخصوصی و مناسبات مالکيت خصوصی پوسته ايست که ديگر با ھست

 که صحت اين سخنان مدام با گذشت عمر سرمايه داری واقعيت اين است)   ٣".(تأخير انداخته شود، ناگزير خواھد گنديد

طفيلی گری  "ۀاگر لنين در آغاز قرن بيستم نشان داد که سرمايه داری با تبديل شدن به امپرياليسم به دور. تأئيد می شود

ز آن جا حقيقت ني ۀظاھراً نشري.  بسيار بسيار باالتری مطرح استۀخود رسيده، اين واقعيت امروز با درج" و گنديدگی

ولی کسی که .  به حدت  يابی تضاد اساسی عصر سرمايه  داری اشاره می کند ھمين سخن لنين را تکرار کرده استکه

دست  رنج " که با تملک خصوصی ابزار توليد، نيروی اجتماعیچنين می کند موظف است ھمچون خود لنين اوالً از آن 

 که در اين صورت - ود متمرکز کرده است با صراحت نام ببرد را در دستان خ" و منابع زيست ھفت ميليارد انسان

  .معلوم خواھد شد که اين نيرو جز بورژوازی امپرياليستی و سرمايه داران وابسته در کشورھای تحت سلطه نيستند

انعکاس عجيب و غريبی است از "، " اسالمی در منطقهئیجريان ھای بنيادگرا" ثانياً کسی که مطرح می کند که 

که البته در يک بررسی علمی نمی " انعکاس" اين مکانيسم و عملکردبايد "   يابی تضاد اساسی عصر سرمايه  داریحدت

جلوه کند را به طور مادی و قابل لمس نشان دھد؛ و معلوم کند که بنيادگرائی به مثابه انعکاسی " عجيب و غريب"تواند 

ه عملکردی است و برای پيشبرد منافع کدام نيروی اجتماعی، از حدت يابی تضاد اساسی عصر سرمايه داری، دارای چ

اگر کسی و يک نيروی سياسی چنين عمل کند ، آن گاه به راحتی . يا به عبارتی ديگر کدام طبقه به وجود آمده است

تم  سيسی و شرکاء که بخشامريکا امپرياليسم ۀخواھد ديد که بنيادگرائی اسالمی به عنوان وسيله ای برای بسط سلط

سازمان اقليت نيز که ھم .  سرمايه داری کنونی را نمايندگی می کنند، توسط خود آنان به وجود آورده شده استۀگنديد

 انحطاط و ورشکستگی ۀدور"و " بحران"، "نظم سرمايه داری"سعی می کند با عبارات چون اين جريان سياسی 

 مارکسيستی بدھد، اساساً وارد اين بحث مارکسيستی و غيره به نظرات بورژوائی خود شکل و شمايل" سرمايه داری

نمی شود که بنيادگرائی اسالمی تا کنون به منافع کدام طبقه در جھان سرمايه داری امروز خدمت کرده است و کدام 

  .  اجتماعی برای تأمين منافع خود به آن نيرو و قدرت می بخشدۀطبق

  )ادامه دارد(

  

  :ھا زيرنويس

. ت جريانات منتسب به کمونيسم کارگری نظير چنين به اصطالح تحليل ھائی به وفور يافت می شوددر ادبيا )٢(و ) ١(

حزب کمونيست " مشابه اين نيروھا می توان ديد که اقليت عالوه بر ئی تحليل ھای غير مارکسيستی و بورژواۀبا مقايس
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ندارد، نيروئی که به عنوان يک " م کارگریکمونيس"، ھم صدايانی  پر افتخار تر از شعبات منتسب به "م.ل.ايران، م

  .   جريان پرو امپرياليستی ماھيتش ھر روز بيشتر در سطح جنبش شناخته می شود

 دمل ۀدر بدترين حاالت و در صورتی که معالج(اين پوسته ممکن است : " فوق می گويدۀ جملۀلنين در ادام )٣(

ولی با تمام اين احوال به طور حتم دفع . حال گنديدگی باقی بماندمدت نسبتاً مديدی در ) اپورتونيستی به طول انجامد

اگر مبارزه عليه "در ھمين بخش از کتاب، لنين، اپورتونيسم را دمل خطرناک ناميده و تأکيد می کند که ." خواھد گرديد

  ."روغ چيزی نخواھد بودامپرياليسم به طور الينفکی با مبارزه عليه اپورتونيسم توأم نباشد، جز عبارت پردازی پوچ و د

 
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]قوس[ ، آذر ماه١٨۶ ۀشمار
  


