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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ اکتوبر ٣١

  انترناسيوناليسم پرولتری مکمل ميھنپرستی پرولتارياست

  "چپ"سخنانی پيرامون موعظه ھای وطنفروشانه، در قالب 

  

بيان کوتاھی از مارکس .  درج شده است”بيانيه حزب کمونيست„، اين عبارتی است که در "ن ندارندکارگران وط"

. کار رفته و دارای يک مضمون بزرگ انترناسيوناليستی استه که در جر و بحث با منتقدان و مفتريان به کمونيسم ب

" انقالبی" ضد کمونيستھای ۀ ھم سوء استفادشايد به علت ھمين بيان کوتاه، اين عبارت، ھم مورد استناد کمونيستھا و

  .اين عبارتی است که ھر کس با تحريف مارکسيسم، خود را يار آن جلوه می دھد. قرار می گيرد

اگر کسی درک درستی از اين عبارت نداشته باشد و وطن برايش مھم نباشد، برايش مھم نيست که در کدام کشور بر 

که برای کمونيستھا که به ملتھای معينی تعلق دارند، مھم است که در کدام در حالی . ضد سرمايه داری می رزمد

زيرا آنھا با آشنائی نسبت به تحليل طبقاتی .  ضد امپرياليسم مبارزه می کننده ضد سرمايه داری و يا حتی بهکشور ب

يش که در آن زاده  خويش دارند، طبيعتا در کشور و ميھن خوۀ خويش و شناختی که از فرھنگ و تاريخ جامعۀجامع

 کارگر و ۀو رشد کرده اند، با خلق و خوی مردم آن آشنا بوده و با آنھا در آميخته اند، بھتر می توانند در بسيج طبق

ثر باشند، تا در جائی بيگانه و يا گوشه ای از دنيا که نه به زبانش آشنا ھستند و نه  مؤمبارزه با دشمن مشترک

.... بات طبقاتی آن کشور را می شناسند و نه احساسات مردم را درک می کنند و نهتاريخش را می دانند و نه مناس

 ھمانقدر يک کمونيست ايرانی در ايران،ۀ  ھرگز به اين مفھوم نيست، که مبارز”بيانيه حزب کمونيست„اين رھنمود 

ن بايد ممالک خود را برای  ديگر، و به اين استناد، کمونيستھای جھاۀين و يا جای دورافتادانتجراثر است که در مؤ

در پاسخ به اين  نيلن.  ضد سرمايه داری ترک کنند و به ممالک ديگر کوچ نمايند و در آنجا ساکن شوندهمبارزه ب

 ی فرھنگ،یاسي سطي محۀ به منزلھنيم":  کرده استفي تعرنين وطن را چاي ھني مۀمقولسوپر انقالبی ھای تھی مغز 

 مبارزه یفرھنگ  وی اجتماع،یاسي سطيشرا.... استي پرولتاری طبقاتۀمبارز  درید موجود، عامل قدرتمنیو اجتماع

ميليتاريسم "( تفاوت باشدی بی وی تواند سرنوشت کشورش برای نم و ضرورتاً ستي تفاوت نی ب،اي پرولتاریاش برا

 مبارزه برای ۀ در مقال١٧لمان صفحه المان چاپ اجنگ طلبانه و تاکتيک ضد ميليتاريستی سوسيال دموکراسی 

  . بی تفاوت استآنچه برای پرولتاريا بی تفاوت نيست، برای اين مدعيان دفاع از پرولتاريا عميقاً ).  لنين- صلح
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کمونيستھا، " بی وطنی"کارگران و يا " بی وطنی"نمی شود از اين عبارت، اين درک را ارائه داد که به سبب 

در واقع آنوقت آنھا ديگر . ای استقرار سوسياليسم در کانادا مبارزه کنندکمونيستھای ايرانی بايد مقيم کانادا شوند و بر

نام کانادا مبارزه کنند ه حقوقی ب- سياسی-کمونيست کانادائی ھستند، ولی باز ھم بايد باالخره در يک واحد جغرافيائی

ر سوسياليستی کانادا و در مبارزه با سرمايه داری برای سيادت سياسی،  پس از استقرار سوسياليسم نيز، از کشو

 ۀ طبقۀما در اين بحث به کمونيستھا که انسانھای آگاه و مبارز ھستند، اشاره می کنيم و نه به مجموع. سخن برانند

 مقيم کانادا شوند و در کانادا بايد مثالً " بی وطنی"ولی اگر بخواھيم مدعی شويم که کارگران ايران به علت . کارگر

 کارگر جديد بازتوليد شده در ايران چه ۀ ضد سرمايه داری مبارزه کنند، تکليف طبقه، بکه البته وطن جديد آنھاست

ما می پرسيم اگر . چقدر پوچ و بی معناست" کارگران وطن ندارند"می شود؟ می بينيد که چنين درکی از عبارت 

کشور مفروض است؟ چه نيازی به تعدد احزاب کارگری و کمونيستی در جھان و در ھر " کارگران وطن ندارند"

 زمانھا تا استقرار سوسياليسم ۀ کشورھا و برای ھمۀآنوقت می شود يک حزب کمونيست کارگری و جھانی برای ھم

اين حزب ديگر حزبی خارج از زمان و مکان است، حزبی . در سراسر جھان يک بار برای ھميشه ايجاد کرد

  .انتزاعی است

ابی را که ساخته و پرداخته کرده اند، يک تشکيالت ايرانی معرفی می ھمين مدعيان بی وطنی کارگران، که يا احز

 ايرانی داشته باشند، تا بھتر بتوانند ۀکنند و يا خود را متعلق به خلق ايران جا می زنند، ھر کدام می خواھند شناسنام

  . کارگر و خلق ايران را فريب دھندۀطبق

ھستند، نبايد قدرت سياسی را از " کارگران فاقد ميھن"که چون آيا می شود از اين عبارت، بنادرستی نتيجه گرفت 

زيرا که امر کسب قدرت سياسی، مشروط به وجود و حضور يک . دارند، بدر آورند" وطن"دست بورژواھا که 

قدرت سياسی در يک واحد سياسی جغرافيائی معين است، و کارگران که به علت فقدان اين مالکيت، از ھفت دولت 

خود راه دھند، آنھا نمی توانند برای کسب قدرت سياسی در منطقه ای ه بايد زحمت کسب قدرت سياسی را بآزادند، ن

می توان مدعی شد که به علت عام بودن اين عبارت، نمی توان . که وطنشان نيست، مبارزه کنند و انقالب نمايند

 فاقد وطن ھستند، انگيزه ای ھم برای ايجاد نيز سخنی به ميان آورد، زيرا کارگرانی که" وطن سوسياليستی"حتی از 

 دوره ھای تاريخی از ۀو از اين گذشته مدعی شد، مارکس اين عبارت را برای ھم. يک وطن سوسياليستی ندارند

 وطن سوسياليستی نيز می توانيم بگوئيم که کارگران بی وطن، ماالً . جمله عصر امپرياليسم نيز معتبر دانسته است

پس می بينيم که . در ھيچ جا از وطن سوسياليستی و يا ميھنپرستی سوسياليستی سخنی نگفته استندارند و مارکس 

زيک در غلتيده شيم و به منجالب متاف، اگر درک درست کمونيستی نداشته با”بيانيه حزب کمونيست„از اين عبارت 

را مدال افتخار   مھمالت رسيده اند و آنپاره ای از اپوزيسيون ايران به اين. باشيم، به چه مھمالتی می توانيم برسيم

و خيانت ملی خود کرده اند و می پندارند که می توانند با برچسب اتھام و ايجاد فضای رعب و ترور در مورد 

  .افشاءگرانشان، جاده صاف کن تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران باشند

، وطن ندارند، در صورت تجاوز ”بيانيه حزب کمونيست„رت آنھا مدعی اند که چون کارگران ايران بر اساس عبا

امپرياليستھا و صھيونيستھا و ارتجاع منطقه به ايران نبايد از وطنشان دفاع کنند، بلکه بايد خود را کنار کشيده و 

ل البته اين رھنمود خانمان برانداز تنھا شام. بگويند که اين جنگ به ما و کارگران ساير کشورھا ربطی ندارد

کارگران ايران نمی شود، کارگران فلسطين نيز بايد با نتانياھو ھم آواز شده و مدعی شوند که کارگران فلسطينی 

فکرش را بکنيد که کارگران . وطن ندارند و در مقابل تجاوز صھيونيستھا از چيزی که ندارند، نمی توانند دفاع کنند

که وطن ندارند از مقاومت عليه تجاوز دست   اينۀھمه به  بھان...  و سوريه واعراق و افغانستان و فلسطين و ليبي
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ترسيم می کنند، ديگر جائی برای مبارزه عليه امپرياليسم، " انقالبی"در چنين جھانی که ضد کمونيستھای . بردارند

  .تجھان آنھا جھان امپرياليستی اس.  کارگر جھان نمی ماندۀصھيونيسم و سرمايه داری و مقاومت خلقھا و طبق

سازمانھای چپ اندر قيچی در ايران جای از اين تئوری ارتجاعی و ضد طبقاتی منصور حکمت در ميان پاره ای 

دو " دعوای ۀ مبارزۀ جھانی، به بھانۀپای کوچکی باز کرده است، تا ھمدستی خويش را با امپرياليستھا در عرص

واھای روشنفکر حتی احترام آموزگار فکری اين خرده بورژ. و لزوم بی طرفی خود، توجيه کنند" قطب ارتجاعی

 آنھا خود را ۀھم. جای نمی آورند و اعتراف نمی کنند که تئوری ھای وی را به عاريت گرفته انده خود را نيز ب

 آنھا پشت سر رھبر فکری خود به صف شوند و ۀصميميت ولی حکم می کند که ھم. مبتکر اين تئوری جا می زنند

  .در اين جای ترديد نيست.  آنھا بايد با منصور حکمت بيعت کنندۀھم. ائی دست بردارنداز خودپرستی خرده بورژ

ه در پاسخ به اتھام کسانی که مدعی اند کمونيستھا نه ميھن و نه مليت را ب" بيانيه حزب کمونيست"مارکس در 

 دورنمای خود برای ميھنی رسميت می شناسند، بيان می کند که کارگران ميھن ندارند، تا نشان دھد که کارگران در

رغم تعلقشان به مليتھای گوناگون يک انترناسيوناليست کامل بوده و برای جھانی بدون  جھانی مبارزه کرده و علی

 کارگران توجه مبذول می ۀ انترناسيوناليستی مبارزۀمارکس به جنب. ستمگری ملتی بر ملت ديگر پيکار می کنند

تقدان، روی سخن مارکس به دورنمای دنيای کمونيستی است و نه در مورد ھر در اين عبارت معترضه به من. دارد

زيرا پرولتاريا بايد قبل از ھر چيز سيادت سياسی را : "درستی می آورده در ھمان صفحه مارکس ب. کشور مفروض

 ملی ۀز جنب رھنمون ملت ارتقاء يابد و خود را به صورت ملت در آورد، وی خودش ھنوۀبه کف آورد و به مقام طبق

  .دارد، گر چه اين اصال به آن معنائی نيست که بورژوازی از اين کلمه می فھمد

بيش از پيش از ...  بورژوازی و آزادی بازرگانی و بازار جھانی وۀجدائی ملی و تضاد ملتھا بر اثر رشد و توسع

  ."ميان می رود

وناگون ساکن است و يک پرولتاريای کشور ، بدان معناست که وی در ممالک گ ملی داردۀوقتی پرولتاريا جنب

ميھن جھانی، آن دورنمای انسانی . جھانی نيست، بلکه پرولتاريای کشورھای جداگانه و واحدھای ملی جداگانه است

و انترناسيوناليستی است که جھت حرکت پرولتاريا را بدان سو نشان داده و ھمبستگی جھانی وی را برای نيل به 

 ۀ روشن سخنان مارکس که ناظر بر برادری و ھمبستگی جھانی طبقۀاين ھست.  سازدھدف مشترک متجلی می

 ملی ۀکه طبقات کارگر دارای ھويتھای گوناگون ملی ھستند و در واحدھای جداگان کارگر است، مغايرتی با اين

عکس به . نداردشند، زندگی می کنند و بايد در ھمين واحدھا که وطن و زادگاه آنھاست در جھت سيادت سياسی بکو

 ۀ کارگر برای يک حکومت جھانی کارگری، مبارزۀ طبقۀ ديالکتيکی ميان مبارزۀاين سخنان مارکس رابط

  . طبقاتی ملی کارگران را که چگونه بايد در خدمت ھم باشند، نشان می دھدۀانترناسيوناليستی و مبارز

 فرد ديگر از بين می رود، استثمار ملتی ۀوسيله  بکه استثمار فردی ھمان اندازه ایه ب: "مارکس در ھمانجا می گويد

  ." ملل ديگر نيز از ميان خواھد رفتۀوسيله ب

 کارگر در ۀاز اين جمالت پر مغز مستفاد می شود که ھمزمان با استقرار سوسياليسم و کسب قدرت سياسی طبق

 ضد ملت هار ملی يک ملت ب جھانی و برای نابودی کامل استثمار و ايجاد حکومت جھانی کارگری، استثمۀعرص

 کارگر و بورژوازی خود ۀتدريج از بين می رود و دولتھای ملی با طبقه ديگر که ھنوز در کشورھا  وجود دارد، ب

در ھمان چارچوب ملی، تا پيروزی پرولتاريای ھر کشور معين در کسب قدرت سياسی، در ھمان کشور معين به 

مارکس ھرگز در عبارت خود، نافی وجود ممالک ملی و مليتھای .  خود ادامه می دھند و حضور دارندیبقا
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گوناگون که ترکيبی از طبقات استثمار شونده و استثمارگر ھستند، نبوده است و ھرگز بيان نکرده است که کارگران 

  .قدرت سياسی را در دست بورژواھا باقی بگذارند" بی وطنی"در ھر کشور معين بايد با استناد به 

ه  خود پرولتاريای ملی در ھر کشور را ب١٨٩٢در ”  حزب کمونيستۀبياني”يشگفتار چاپ لھستانی انگلس در پ

وی مدعی نمی شود که چون . رسميت می شناسد و ميان پرولتاريای لھستان و اروپا و روسيه فرق می گذارد

وی به نقش .  سخن بگوئيم...لمانی واما نبايد از پرولتاريای لھستانی و يا روسی و يا " کارگران وطن ندارند"

پرولتاريای لھستان در مبارزه برای کسب استقالل ملی تکيه می کند و می خواھد که آنھا در کشور خويش صاحب 

 جھانی تنھا در صورتی ميسر است که ھر يک از اين ملتھا ۀ ملل اروپا در عرصۀھمکاری صادقان”: اختيار باشند

شالخت ھا نتوانستند نه از استقالل لھستان ” :  آن می آوردۀوی در ادام. ” خود صاحب اختيار کامل باشدۀدر خان

ولی با . دست آورند، برای بورژوازی اکنون اين استقالِل حداقلی، علی السويه استه را دوباره ب دفاع کنند و نه آن

 پرولتاريای جوان آن استقالل را تنھا. اين وجود برای ھمکاری ھم آھنگ ملل اروپا، استقالل لھستان ضروری است

زيرا استقالل لھستان برای . مون و مصون خواھد بودأدست آورد، استقالل در دستھای او مه لھستان می تواند ب

  ). ١٨٩٢ سال بروریلندن ف(”ھمان اندازه ضروری است که برای خود کارگران لھستانیه  اروپا بۀکارگران بقي

دھد که جنگھای ملی حتی به اين امر پرداخته و نشان می "  مارکسيسمکاريکاتوری از" خود ۀلنين دقيقا در اثر ارزند

وی تالش می کند تا تفاوت . مارکس و انگلس نيز وجود داشته استخود زمان حيات  در، يعنی ١٨٧١در دوران 

که " دفاع از ميھنی"که توسط بورژازی مطرح می شود و شعار " دفاع از ميھن "ۀماھوی ميان شعار عوامفريبان

  :وی می نويسد. سط پرولتاريا طرح می گردد نشان دھدتو

نشان می دھد که بايد نمود را از واقعيت، پديده " خصلت حقيقی"بيان ...  پس صحبت بر سر جنگ کنونی است " 

عبارت پردازيھای دفاع از ميھن در اين جنگ، . ھای خارجی را از ماھيت و عبارت پردازی را از عمل تميز داد

 - خاطر غارت سرزمينھای بيگانه و غيرهه خاطر تقسيم مستعمرات، به جنگ ب-  ١٩١۴ – ١٩١۶ستی جنگ امپريالي

که کوچکترين امکان تحريف از نظريات خود باقی نگذاريم،  برای آن. را به جای يک جنگ ملی قرار می دھد

طور ه ب: دقت شود("طور اخصه ب"اضافه می کند، که "  ملیجنگھای واقعاً " بند مخصوصی را در باره هقطعنام

  ".وقوع پيوستنده  ب١٧٨٩-١٨٧١در سال ) "اخص به معنای منحصرا نيست

...  

 شرايط دوران امپرياليستی است، يعنی ۀ مجموعۀآيا اين کامال روشن است؟ در جنگ امپرياليستی کنونی که زاد

اء يا تخطی از عام و خاص نيست، عبارت پردازی در مورد ميھن، فريب خلق است، چون اين جنگ، اتفاقی، استثن

به ھيچ وجه عوام فريبی نيست و ما به ھيچ عنوان " دفاع از ميھن"جنگ ملی نيست در يک جنگ واقعا ملی عبارت 

وقوع ه  ب١٨٧١- ١٧٨٩ی در سالھا" خصوصه ب) "واقعا ملی(اين چنين جنگھائی. مخالف چنين جنگی نمی باشيم

وقوع پيوستن آنھا را در حال حاضر نفی نمی کند، توضيح می دھد که ه پيوستند و قطعنامه که به ھيچوجه امکان ب

و در واقع برای . چگونه بايستی جنگی واقعا ملی را از جنگی امپرياليستی با شعارھای ملی دروغين تشخيص داد

روند نابودی " "یئيک روند طوالنی از جنبش ھای ملی توده " "ۀبرپاي"تشخيص اين ھدف بايد ديد، آيا اين جنگ 

سوسيال دموکراتھا اھميت : "مستقيما گفته می شود" پاسيويسم" مربوط به هصورت می گيرد؟ در قطعنام" ستم ملی

ه ب: دخوب دقت شو"(طور مثال ه مثبت جنگھای انقالبی، يعنی جنگھای غير امپرياليستی از نوع جنگھائی را که ب

 ۀآيا قطعنام.  برای نابودی ستم ملی صورت گرفتند، انکار نمی نمايد١٨٧١ تا ١٧٨٩ بين ۀدر فاصل") طور مثال

 از جنگھای ملی که ١٩١۵حزب ما، اگر چنين جنگھائی را امروزه امکان پذير نمی دانست، می توانست در سال 
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، صحبت کرده و خاطر نشان سازد که ما اھميت وقوع پيوستنده  ب١٨٧١ و ١٧٨٩نمونه ھائی از آن بين سالھای 

نقل از کاريکاتوری از مارکسيسم و در باره ."(را حاشا نمی کنيم، طبيعتا نمی توانست چنين کاری بکند مثبت آن

  )). توفان( به فارسی از انتشارات حزب کار ايران١٩ تا ١٧صفحات " اکونوميسم امپرياليستی"

که در عصر امپرياليسم وجود جنگھای ملی و   اشاره می کند در حالی١٩ و ١٨ن لنين در اين سخنان به سالھای قر

 کارگر حضور روشن ۀ طبقۀضد امپرياليستی و ضد استعماری دارای اھميتی چند برابر شده و در زندگی روزان

  .دارد

  :کمونيستھا چه می گويد" ميھنپرستی "ۀحال ببينيم که  لنين در بار

ما زبان خود و ميھن خود را دوست !  وليکاروس از حس غرور ملی بَری ھستيم؟ البته خيرآيا ما پرولتارھای آگاه"

را به سطح زندگی ) يعنی نه دھم جمعيت آن(داريم، ما بيش از ھر چيز کوشش می کنيم توده ھای زحمتکش آن

حساس زروگوئی و برای ما دردناکتر از ھر چيزی مشاھده و ا.  دموکراتھا و سوسياليستھا ارتقاء دھيمۀآگاھان

ما . ستمگری و اھانتی است که دژخيمان تزاری و اشراف و سرمايه داران، ميھن زيبای ما را دستخوش آن نموده اند

افتخار می کنيم که به اين زروگوئيھا از محيط ما يعنی وليکاروسھا پاسخ شايسته داده شد، ما افتخار می کنيم که اين 

را در سالھای ھفتاد قرن گذشته پرورش داد، ما ... ستھا و انقالبيون رازنوچينمحيط افرادی مثل راديشچف، دکابري

وجود آورد و ه  حزب انقالبی نيرومند توده ھا را ب١٩٠۵ کارگر وليکاروس در سال ۀافتخار می کنيم که طبق

 موژيک وليکاروس نيز در عين حال شروع به دموکرات شدن نمود و به سرنگون ساختن کشيشھا و مالکان

  ).٣٨٢اثر يکجلدی صفحه ١٩١۴ دسامبر سال ١٢رخ اثر لنين مؤ-ۀ غرور ملی وليکاروسھادر بار"(پرداخت

اگر آنطور که بعضی چپ اندر قيچی ھا کلمات مارکس را درک می کنند، درست می بود، پس بايد به لنين ايراد 

 دوران بعد از جنگ جھانی، بلکه و آنھم نه در. سخن گفته است" ميھن دوستی"و " حس غرور ملی"بگيريم که از 

  .در قبل از جنگ جھانی اول

  :لنين در جای ديگر می گويد

برای خيلی ھا نفرت انگيز است، زيرا " دفاع از ميھن" مفھوم مثالً . ما نبايد بگذاريم با حرف اغفالمان نمايند"

 فعلی استتار و پرده ۀگراناپورتونيستھای علنی و کائوتسکيستھا به کمک آن دروغ بورژوازی را در جنگ غارت

 اھميت ۀولی از اين واقعيت چنين نتيجه نمی شود که بايد از تفکر در بار. اين يک واقعيتی است. پوشی می نمايند

را در جنگ فعلی فقط و فقط وقتی می توان تصديق کرد که جنگ " دفاع از ميھن. "شعارھای سياسی دست بکشيم

سفاھت صرف . لتاريا باشد، زيرا ھيچ جنگی امکان ھجوم را منتفی نمی سازديعنی مطابق با مصالح پرو" عادالنه"

 ضد دولتھای بزرگ امپرياليستی يا از طرف هاز طرف ملل ستمکش در جنگ آنھا ب" دفاع از ميھن"ينه ئبود ھر آ

ی می دولت بورژوازی نف.) ت.  ه- نام ژنرال فرانسوی(ۀ ضد فالن گاليفهپرولتاريای پيروزمند، در جنگ وی ب

 منتخبات يک جلدی - تحرير در آمدۀرشته  توسط لنين ب١٩١۶ جنگ انقالب پرولتاريائی در سپتامبر ۀبرنام."(شد

  ).۴۴٢لنين صفحه 

 در يک کشور طبيعتاً . رسميت شناخته شده استه  بۀمی بينيد که از نظر کمونيستھا امر دفاع از ميھن يک مقول

که ھدفش " ميھنپرستی" کارگر بايد با شعار ملی گرائی و ۀپرياليستی، طبقپيشرفته و غارتگِر سرمايه داری و يا ام

پردازد و ماھيت اين ببه صف کردن پرولتاريا برای کشته شدن بر سر تقسيم جھان در مرافعه با رقباست، به مخالفت 

ت غارت در خدم" ميھنپرستی"نوع ميھنپرستی را که فقط استتاری بر سياست غارتگری است، نشان دھد، اين 

را  که ما آن" ميھنپرستی"اين نوع . جھان، در خدمت برده کردن ساير ملل و استثمار ملتی توسط ملت ديگر است
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در اين .  کارگر قرار داردۀملی گرائی امپرياليستی می ناميم، در مغايرت کامل با خصلت انترناسيوناليستی طبق

مار ملتی توسط ملت ديگر قرار گرفته اند، بايد خود را جاست که کارگران اين ممالک غارتگری که در خدمت استث

بورژوازی توسعه طلب و غارتگر فرياد زنند که ما وطن " ۀميھنپرستان"از اين تسلط رھانيده و در مقابل عوامفريبی 

قاصد دم گلوله ھای توپ برای مه  عشق به سرزمين و وطنمان بۀيعنی شما بورژاھا نمی توانيد ما را به بھان!. نداريم

کارگران "مفھموم .  کارگر ساير ممالک و استثمار و استعمار ملتھا و خلقھای ديگر بکشانيدۀخودتان و سرکوب طبق

وگرنه چگونه می توان مدعی شد که پرولتاريا در . ، ناظر بر اين واقعيت انترناسيوناليستی است"وطن ندارند

ی وطنيم به ميدان آيد و رھبری مقاومت مردم را برای ممالک تحت ستم و مورد تجاوز امپرياليستی با پرچم ما ب

پرولتاريا در نبردھای بزرگ عادالنه و ضد امپرياليستی و ضد استعماری . دست بورژواھا بدھده ب" دفاع از ميھن"

پرولتاريا و شعار . از ميھن خودش دفاع می کند و اين ميھنپرستی مکمل بی وطنی پرولتاريای ممالک غارتگر است

، بيان انترناسيوناليسم پرولتری و درک صحيح از بی وطنی کارگران مملک متروپل و ی جھان متحد شويدخلقھا

  .ميھنپرستی کارگران و خلقھای ممالک زير سلطه است

 ۀ مردم ايرلند برای جدائی از استعمار انگلستان دفاع کرده و از طبقۀ با ھمين درک است که مارکس از مبارزاتفاقاً 

رسميت ه  کارگر انگلستان به معنی بۀانترناسيوناليسم طبق. ی دھدأ ر،ان می خواھد که به جدائی ايرلندکارگر انگلست

 کارگر ايرلند است، زيرا که اين جدائی می ۀشناختن ميھنپرستی و خواست جدائی ملی مردم ايرلند و از جمله طبق

وازی استعمارگر انگليسی را تضعيف و نابود ھم نزديک کرده  و بورژه ھر دو کشورھا را باين  کارگر ۀتواند طبق

 ديالکتيکی ۀو اين کنه رابط. اين بی وطنی کارگران انگليسی، مکمل وطندوستی کارگران ايرلندی است. گرداند

  .  انترناسيوناليسم با ميھنپرستی کمونيستی است

 را شنيده است   منتشر شده١٩۴٠که در سال  ارنست ھمينگوی اثر" اين صدای ناقوس مرگ کيست"حتما نام کتاب 

ريگاد ھای داخلی اسپانيا به ب جنگۀ ی است که در ميانئمريکاا اين رمان روايت داستان رابرت جوردن سرباز ايد،

  منفجر کند،مواد منفجره وظيفه يافت پلی را که بر سر راه دشمن قرار داردکارشناس  به عنوان  وبين المللی پيوست

رابرت جوردن نماد آن انسانھائی بود که با اعتقاد دموکراتيک و آرمانپرستانه، تحت . و بر سر اين وظيفه جان داد

اين . بين المللی پيوست) بريگاد(بی و ضد فاشيست و کمونيست به ھنگثير ابتکار، فعاليت و بسيج نيروھای انقالأت

وجود آمده بود، به بسيج کمونيستھا و ه استالينی ب-ھنگ که با ابتکار احزاب کمونيستی و اتحاد جماھير شوروی لنينی

ت اسپانيائی و  نقاط جھان برای مبارزه با سلطنت طلبان فاشيسبی و دموکرات و ضد فاشيست از اقصانيروھای انقال

اين انسانھای ارزنده در صف انترناسيوناليستھا در کنار . برای حمايت از جمھوريخواھان اسپانيائی تشکيل شده بود

نيروھای انقالبی و کمونيستھای اسپانيا قرار گرفتند تا وطن آنھا را از چنگ پليد سلطنت طلبان و ھيتلر و موسولينی 

ی مورد تجاوز قرار گرفتند و سرود ئ اسپانيایيتاليای متجاوز در کنار کمونيستھالمان و ااکمونيستھای . نجات دھند

لمانھای متجاوز می جنگيدند تا کمونيستھای ا ضد هلمانی باکمونيستھای . جھانی ھمبستگی بين المللی را سر دادند

ھای قھرمان از ملتھای بسياری از اين کمونيست. اسپانيائی در وطنشان اسپانيا به سيادت سياسی دست پيدا کنند

برای وطن اسپانيائی، در راه انجام " کارگران وطن ندارند"که " بيانيه حزب کمونيست"گوناگون با الھام از سخنان 

ارنست ھمينگوی و آندره مالرو تنھا .  انترناسيوناليستی با آرمان کمونيستی و انترناسيوناليستی، جان دادندۀاين وظيف

کارگران وطن " اسپانيا بيانگر درک کمونيستی از مفھموم ۀنمون.  آن ھنگ بودندۀتدو تن از چھره ھای برجس

کمونيستھای ممالک متجاوز در کنار کمونيستھائی می رزمند که از وطنشان دفاع می کنند و ھر دوی . است" ندارند

 وطنھاست تا ۀی ھمآزادی وطن اسپانيائی سنگ بنای آزاد. آنھا برای کشوری جھانی و بدون مرز در تالش ھستند
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سفسطه گر ضد .  ديالکتيکی را نفھمد اساسا مارکسيست نيستۀکسی که اين رابط. وجود آيده دنيائی بدون مرز ب

  . حکمتيسم و ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم است-کمونيست و جھان وطنيسم

حدت ھدف و يگانگی وحدت جھانی پرلتاريا نمودار وحدت منافع وی در مبارزه عليه دشمن مشترک و مبين و

 بزرگ کارگران بی وطن و انترناسيوناليسم پی گير، ۀبه اين جھت روشن است که تعلق به خانواد. ايدئولوژی اوست

زند،  لطمه ای نمی کارگر در ممالک زير سلطه ۀطبقنه تنھا به ميھن پرستی عميق و استقالل سياسی و سازمانی 

  . بيشتر می بخشدنان نيرو و استحکام آۀبلکه به سياست مستقالنه و ميھن پرستان

کنند، ولی  دو مفھوم متناقص جلوه می، "با وطنھا"و ميھن پرستی " بی وطنھا"اگر چه در بادی امر انترناسيوناليسم 

اين .  و ديالکتيکی وجود دارد که ھمديگر را تقويت و تکميل می کنندمنطقی ۀيک رابطتناقض مبين اين دو مفھوم 

  .سم وحدت ضدين ھستنددو مقوله بيان مج

آنھا مدعی اند . حال عده ای چپ نما اين عبارت مانيفست را پرچم خود کرده اند تا خيانت ملی خويش را توجيه کنند

 مانيفست، نبايد از وطنشان دفاع کنند و بايد ۀکه اگر امپرياليستھا به ايران تجاوز کردند، کارگران با استناد به اين گفت

.  به سر ساير مردم آوردنداسرشان بياورند که در افغانستان و عراق و ليبيه يستھا ھمان بالئی را باجازه دھند امپريال

آنھا در سوريه موافق آن ھستند که مردم سوريه در مقابل مزدوران وارداتی و تجاوز امپرياليستی مقاومت نکنند، به 

بی وطن را از مقاومت برای دفاع از ميھن عبارتی آمده که کارگران " مانيفست حزب کمونيست"اين علت که در 

اين خودفروختگان که از درماندگی تئوريک به پرت وپال گوئی دچارند، تجاوز به ايران را جنگ . منع کرده است

 تئوری ھای ارتجاعی خود در ۀ؟ جا می زنند، تا واقعيت را با قطع گردن به قد و قوار!!ميان قدرتھای امپرياليستی

  .آورند

. سيد که اين عده برای نفی واقعيت و پافشاری بر تئوری بافی ھای تسليم طلبانه چه انگيزه و منافعی دارند؟ بايد پر

آيا واقعا از خنده روده بُر نمی شويد وقتی اين حضرات سوپر انقالبی و در ماھيت ارتجاعی، به شما می گويند ما 

می دھد تا " فرصت مناسب"قدام مثبت است و به ما يک منتظر تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستيم، زيرا که اين ا

مشتی از آنھا . جنگ داخلی راه انداخته و سوسياليسم را در ايران مستقر ساخته و قوای اشغالگر را از ايران برانيم

جمھوری اسالمی و ۀ اساسی اش متوجه مردم ايران است که بايد در زير سلطۀاز نتايج تحريمھای اقتصادی که ضرب

ند و پايکوبی می کنند و جنايتکارانه اين حساب را برای خودشان انگی دادن امپرياليستی زجر بکشند، مسرورگرس

 مردم با دستکشھای سفيد، الجرم به شورش ۀباز کرده اند که گرسنگی دادن به مردم، زجر به مردم، قتل عاليجنابان

 ۀمعلوم نيست انگيز. ؟؟!!در ايران مستقر کنندبه آنھا می دھد تا سوسياليسم را " فرصت مناسبی"منجر شده و 

مبارزاتی اين جانوران که از قتل مردم ايران اظھار شادمانی می کنند چيست؟ کجای نظرات اين جانوران با 

آزاديخواھی و انسانيت و کمونيسم قرابت دارد؟ اين توحش آنھا به قدرت طلبی و انتقامجوئی و خونخواھی و 

 ۀرد تا آزادی يک ملتی از دست مستبدان و غارتگران و مدافعان گرسنگی در عرصآدمکشی بيشتر شباھت دا

لند قرار ا ھۀمريکا و يوروھای وزارت خارجا کنگره ۀرھای مصوباين سرور آنھا بيشتر برای کسب دال. جھانی

ن اشتباه تئوريک جعل در مارکسيسم برای ھمدستی با امپرياليسم را نمی توا. دارد، تا در خدمت انقالب و خلق ايران

و آغاز راه " فرصت مناسب"کسانی که خواھان تجاوز امپرياليستھا برای ايجاد . و بی سوادی علمی تلقی کرد

  . انداختن جنگ داخلی ھستند در نزد مردم ايران گور خود را می کنند
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