
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ دسمبر ١١

  اقتصاد بدون سياست کور است

  خود مستقر نمی شوده ب  سوسياليسم خود
.  تکامل خود به صورت سوسياليسم علمی در آمدتدريج دره سوسياليسم تخيلی که محصول ذھنيت انسان بود ب

اين سوسياليسم علمی بود و ھست که نشان می . سوسياليسم علمی برای نخستين بار تاريخ را به صورت علم در آورد

خود و ابتداء به ساکن صورت نمی گيرند، بلکه دارای ريشه ھای عميق اقتصادی و ه دھد رويدادھای تاريخی خود ب

 توليد و قدرتھای سياسی حاکم و ۀبرای شناخت علمی بايد به عمق تحوالت جامعه به نوع شيو. عی ھستندسياسی و اجتما

  .  مردم رجوع کردۀمبارز

به مفھوم ديگر اين خلقھا و توده ھا .  حزب کمونيست می آيد که تاريخ ھمه جوامع، تاريخ مبارزه طبقاتی استۀدر بياني

  . الطين و يا قھرمانانھستند که تاريخ را می سازند و نه س

اين يک اصل علمی است که مارکس و انگلس بدان دست يافتند و از آن تاريخ، اين مشعل فروزان، راه کمونيستھا را 

  . انسانی روشن می کندۀبرای نيل به جامع

، ولی البته تحوالت اجتماعی ريشه در تحوالت اقتصادی دارند.  سياسی استۀدر اين مبارزه آنچه مھم است مبارز

زيرا .  برخورد را ضد علمی می داندۀمارکسيسم ھرگز با مطلق کردن اثرکرِد اقتصاد موافق نيست و اين نوع شيو

ثير روبنا را بر زير بنای جامعه أ طبقاتی در شکل سياسی و يا تۀمطلق کردن نقش اقتصاد، نقش انسانھا، نقش مبارز

يک امر ضد ديالکتيکی بدل می کند که ه را ب  تشريفاتی می دھد و آنۀرا به صفر رسانده و به آن جنب ناديده گرفته، آن

  .در سياست در خدمت ارتجاع قرار دارد

اگر ما نقش اقتصاد را مطلق کنيم به بيماری جبرگرائی اقتصادی دچار می شويم که از آن به عنوان دترمينيسم اقتصادی 

ت اقتصادی و نقش تعيين کنندگی نھائی آن، نيازی به سخن می گويند و به آن مفھوم است که به سبب قطعيت تحوال

 انتظار و تسليم سرنوشت شدن، خانه نشين شوند و بر تکامل ۀ سياسی نيست و انسانھا بايد بدون مبارزه و با روحيۀمبارز

ثر مرور و تحوالت اقتصادی نظارت کنند و به آنھا مانند تقدير و سرنوشت از آسمان نازل شده برخورد نمايند، تا در ا

 طبقاتی که مملو ۀ بيرحمانۀبنابراين استقرار سوسياليسم نيازی به مبارز. خودی خود مستقر شوده ب" سوسياليسم"زمان 

البته چنين سوسياليسمی ھرگز در دنيا مستقر نمی شود و تنھا در مغز . از عقب نشينی، شکست و پيروزی است، ندارد

  .  حيات می دھدۀمخترعان خود ادام

 ۀ علم می داند، که بايد به ميان طبقۀ جھت مارکسيسم به نقش کار آگاھگرانه تکيه می کند و سوسياليسم را به مثاببه اين

درون ه دانش ھميشه از بيرون ب. خودی خود سوسياليست نمی شود و علم ياد نمی گيرده  کارگر بۀطبق. کارگر برده شود
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 مارکس در عين حال، ضد جريانھای اکونوميستی است ۀاين نظري. طبقه کارگر می رود و به نيروی مادی بدل می شود

 کارگر، قدرت سياسی ۀو بدون نقش عامل رھبری کننده و آگاھی بخش حزب طبق"  کارگرۀتود"که می خواھند با دست 

 تا زمان را تبليغ می کنند" کارگر پرستی"و " توده پرستی"آنھا عوامفريبانه . دست آورده و جامعه را رھبری کننده را ب

 در حزبيتاين مبارزه در شکل دشمنی با . اسارت آنھا را افزايش دھند و آنھا را از راه درست مبارزه منحرف نمايند

  .ميان جريانھای خرده بورژوائی خود را نمايان می سازد

  رھنمائی کی توانی 

  ای که ره را خود ندانی

ای فعال اجتماعی درست مانند نيروھای طبيعت عمل می نيروھ: "انگلس در اثر ارزنده اش آنتی دورينگ می نويسد

تنھا بستگی به ما دارد که آنھا را تحت ، آنوقت که ما آنھا را نشناسيم البته تا زمانیسرکش، قھر آميز و مخرب، : کنند

ی  عظيم امروزۀو اين به خصوص در مورد نيروھای مولد.  خود در آوريم و از طريق آنھا به ھدف خود برسيمۀاراد

 ۀ ھمچنانکه شيو- طبيعت و خصلت نيروھای مولده سرباز زنيمشناختمادامی که ما سرسختانه از .  صادق استکامالً 

 و عليه ما رغم ما علی تا آن زمان اين نيروھا، -توليد سرمايه داری و مدافعانش در برابر اين درک مقاومت می کنند

طبيعت آنھا اما اگر يک بار .  خود در می آورندۀ ما را تحت سلط توضيح داديمو ھمانطور که مشروحاً . عمل می نمايند

  ... تبديل شوندخدمتگزاران مطيع شود، می توانند در دست توليد کنندگان متحد از حالت حاکمان خبيث به شناخته

 ريزی برنامه که يک شناخت طبيعت آنھاست ۀ امروزی يعنی برخورد بر پايۀ چنين برخوردی به نيروھای مولدۀبر پاي

 که ھم نيازھای عمومی و ھم احتياجات فردی را برآورده می کند، جايگزين ھرج و مرج توليد می  تنظيم شدهاجتماعاً 

 ).٢٧٢آنتی دورينگ چاپ فارسی صفحه ." (شود

نحو موزونی ، نيروھای مولده اش را به برنامهفقط جامعه ای که تنھا مطابق يک : " می نويسد٢٨۶ ۀانگلس در صفح

را دھد، تا خود را با چنان گستردگی در سطح تمام کشور   می تواند به صنعت امکان آنديگر قرار دھد تباط با يکدر ار

تکيه ھمه جا از ." (ش و ھمچنين متناسب با حفظ و تکميل ديگر عوامل توليد باشد متناسب با تکاملمستقر سازد که کامالً 

  ).توفان

 در مقابل حرکت کور نقش انسان آگاه و نيروی آگاھی، شناختھميت در اين دو بازگوئی از انگلس به روشنی ا

، برنامه ريزی انسانھاانگلس به روشنی چه قبل از انقالب سوسياليستی و چه بعد از آن به نقش . اقتصادی روشن است

ه سمت  برای به زير سلطه در آوردن ھرج و مرج اقتصادی سرمايه داری و تحول آن بنقش عامل آگاھی و شناختبه 

بدون عامل آگاھی به مفھوم نقش انسانھا و حزبيت، تحول اقتصادی به سوسياليسم منجر نمی . سوسياليسم تکيه می کند

اين . شود و اين تحول از بن بست فروپاشی و تکرار پيمودن راه پر رنج و دردآلود مجدد سرمايه داری خارج نمی گردد

مارکسيسم ھرگز نگفته است خانه نشين . د و يا بربريت حاکم می گرددسخن درستی است که يا سوسياليسم پيروز می شو

تسلط بربريت ناشی از تسليم شدن به قانون کور اقتصاد و تمکين در مورد مطلقيت . شويد تا سوسياليسم مستقر شود

 امکان مارکس. که سوسياليسم، شناخت اين قوانين و مھار کردن آنھا، برای رھائی آنھاست اقتصاد است، درحالی

پيروزی سوسياليسم را منوط به مبارزه و موفقيت در اين مبارزه کرده است و شکست در اين مبارزه را، استقرار 

اين شرط در سخنان مارکس، ھمان قايل بودن . محالل جامعه منجر می شودريت سرمايه داری می داند که به اضبرب

کسی که در . ياسی و سجده کردن در مقابل اقتصاد کور استتفاوت ميان اھميت دادن به نقش توده ھا و عنصر آگاه س

خودی بوده ه مقابل اقتصاد سجده می کند و از آن بُتی برای فرمانبری و پرستش ساخته است، ھمواره تسليم عنصر خودب

 اين منحرفان ھميشه.  طبقاتی و ستايشگر خود روئی در جنبش کارگری استۀ کارگر در مبارزۀو نافی نقش حزب طبق
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 کارگر کار ۀآزادی طبق"و يا عبارات نفھميده ای تحت عنوان " شوراھا"، " کارگرۀطبق"، "توده ھا"خود را در پشت 

  .به گوش می رسد، برای دشمنی با سوسياليسم پنھان می کنند" مرگ بر کمونيستھا"که با طنين "  کارگر استۀخود طبق

 سياسی به تئوری ۀدر عمل فقط دچار سردرگمی بوده و در عرص ديالکتيکی مارکسيستی را نفھمد، ۀ کسی که اين رابط

ھستند . ھای ارتجاعی متوسل می شود و در عمل با عبارت پردازی ھای چپروانه به جنبش کارگری خيانت می کند

با  کارگر، که ۀخودی و دنباله روی از طبقه  سجده به جنبش خودبۀکسانی نظير آنارکو سنديکاليستھا، و يا پيروان نظري

مطلق کردن امر اقتصاد و محدود و عمده کردن تضاد تمام جوامع به تضاد کار و سرمايه، در تحليل جوامع به نفی 

.  تعيين کننده بودن تحوالت اقتصادی رسيده و آشفته فکری خويش را به ھمه سرايت می دھندۀ کشورھا، به بھاناستقالل

 مسايل اجتماعی را به ۀاين عده که ھم.  مبارزه را مسموم و آلوده کنندۀارتجاع جھانی نيز به آنھا ميدان می دھد تا زمين

 تضاد البته اگر فرضاً .  مسايل را از طريق حل تضاد کار و سرمايه می بينندۀساده نگری صرف بدل کرده اند، حل ھم

تضاد بايد مراحل  جھان حل شود، دنيا بھشت خواھد شد، ولی برای حل اين ۀکار و سرمايه به نفع عنصر کار در عرص

نمی توان . ثر از تضادھای متقابل صورت می گيردأحل اين تضاد بر متن جامعه ای پيچيده و مت. گوناگونی را طی کرد

يک و مرحله به مرحله حل کرد و به جلو گام ه مسائل را بايد يک ب. از روی واقعيات و مراحل گوناگون تکامل پريد

قدر پيچ و خم داد و ناديده گرفت تا در قالب تئوری ھای من در آوردی و ضد نمی شود واقعيت جھان را آن. برداشت

چکھای بی محل کشيدن اگر ناشی از خرابکاری و سوء قصد در جنبش کمونيستی ايران . مارکسيستی لنينيستی بگنجد

  .نباشد، از بی خردی و نفھمی خرده بورژوائی ناشی می شود

امعه را به عنوان يک مجموعه در نظر نمی گيرند و ھمه بغرنجی ھا و در ساده انگاری اين عده ھمين بس که ج

آنھا فقط روابط کار و سرمايه را می بينند و از استثمار و . پيچيدگيھای اجتماعی را در قالب تنگ اقتصاد می چپانند

ن جھت نيز ھيچ به ھمي.  پديده ھای اجتماعی را روشن می کنندۀمافوق سود سخن می رانند و با اين کار تکليف ھم

 طبقاتی برای آنھا جنگ زرگری است و در ۀمبارز.  طبقاتی ندارند و نمی توانند نيز تدوين کنندۀبرنامه ای برای مبارز

تالشند تا برای رھائی از سردرگمی خود در فرھنگ لغات عبارات توجيه گرانه برای تئوری ھای من در آوردی خويش 

ين را به عنوان يک معضل جھانی انکار می کند و فکر می کند ھمه چيزرا بايد در زيرا کسی که استعمار نو. پيدا کنند

محيط تنگ تضاد کار و سرمايه و استثمار سرمايه داری بچپاند، راھی باقی نمی ماند که تجاوز امپرياليستھای خونخوار 

راھی نمی ماند که مبارزه با دين . دئيد کنأ، سوريه و حتی ايران تاو جنايتکار را به افغانستان، عراق ، فلسطين، ليبي

اسالم را جايگزين مبارزه با امپرياليسم گرداند و با لخت شدن برای ھواداراِن نادانش، مشغوليات فکری بيآفريند و آنھا 

 حزب ما نمی توانند بر ۀپاره ای از اين سازمانھا که در اثر مبارز. سرگرم کند" سکسی"را با اين قبيل برنامه ھای 

را برای فريب ھوادارانشان محکوم می کنند،   امپرياليستھا به ممالک مستقل سرپوش بگذارند و در حرف آنتجاوز

حمايت ... و" خروج بی قيد و شرط تجاوزگران از عراق و افغانستان و فلسطين"حاضر نيستند از شعار صحيح خواست 

به اين جھت محکوم . ممالک مثبت ارزيابی می کننددر اين " اسالم سياسی"کنند، زيرا حضور آنھا را برای مبارزه با 

کردن تجاوز امپرياليستی را بايد با خواست خروج بی قيد و شرط آنھا و پرداخت غرامت به اين کشورھا تکميل کرد، 

در غير اين صورت ميدان را برای کسانی که کالھبردار سياسی ھستند و حرف مفت می زنند و به کسی حساب پس 

  .  گذارده ايمنمی دھند باز

زعم خودشان راه تسلط کار بر سرمايه را ه است تا ب" دو قطب ارتجاع"مبارزه با " چپ"برنامه اين اکونوميستھای 

با اين فرمول سحر آميز اين دارو دسته ھا، خيال خويش را از ھر گونه تحليل مشخص از شرايط مشخص . ھموار کنند

سفانه از طرف سازمان أوری ھای ارتجاعی منصور حکمت است که مت اين دارو دسته، تئۀسردست. راحت کرده اند

برای ما روشن نيست که چرا اين . نديشند،  تکرار می شودبيفدائيان اقليت و حزب مائوئيستھا که نمی توانند با مغز خود 
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رياست طلبی عده به حزب منصور حکمت نمی پيوندند؟ اختالفاتشان با تئوری ھای اين حزب چيست؟ آيا نزاع بر سر 

  اينقدر مھم است؟

 کار و سرمايه ۀاين دارو دسته ھا برای تطھير امپرياليسم و نجات وی توصيف امپرياليسم را در چارچوب رابط

 را تبرئه کنند و استعمارگران نوين سخن می رانند تا استثمار امپرياليستیمحصور می کنند و با اين شگرد ھمه جا از 

وارد می شوند تا از وسعت مقاومت در مقابل " چپ"آنھا از در .  در جھان را نابود گردانند وسيع ضد امپرياليستیۀجبھ

 مطرح نيست و از کنار اين واقعيات فرار می کنند و برای آنھا غارتگری و چپاول امپرياليستی اساساً . استعمار بکاھند

 کارگر است که بايد عليه اشغال مبارزه کند ۀطبقبه اين جھت به زعم آنھا در يک کشور اشغالی توسط امپرياليستھا، تنھا 

 دو قطب قرار داشته و ۀدر يک طرف مبارز" ارتجاعی"و ساير طبقات غير پرولتری به عنوان جريانھای استثمارگر و 

 اين شعارھای ارتجاعی خالف ظاھر عوامفريبانه اش، مترقی و چپ نيست، بلکه عميقاً . در جبھه امپرياليست اند

اين عناصر مردم را فرا می خوانند که تنھا عليه استثمار مبارزه . ارتجاعی و راست و نوکرمنشانه و تسليم طلبانه است

آنھا مدعی می شوند که استعمار نوين در دوران کنونی وجود ندارد و مانع از آن می شوند . کنند و نه عليه استعمار نوين

آنھا مرز روشن ميان امپرياليسم . وجود آيده امپرياليستھا و استعمارگران نوين ب توده ھا در مقابل ۀ وسيع مبارزۀکه جبھ

 رقابت آزاد سرمايه داری حذف می کنند و به شما القاء می نمايند که ۀ سرمايه داری را از مرحلۀ مرحلباالترين ۀبه مثاب

البته با اين منطق می شود بسيار کلی . ده ايماگر ما تضاد بين کار و سرمايه را از بين ببريم، اشغالگری را ھم از بين بر

نيست، ولی با مارکسيسم سر سوزنی خويشاوندی " غلط"ھر صورت ه تر سخن گفت که به علت عام  و کلی بودن، ب

با اين . که اگر طبقات از بين بروند دنيا بھشت است و نه ما سرمايه دار داريم و نه امپرياليسم پيدا نمی کند، از جمله اين

طق می توانيم به جای امپرياليسم، مفھوم عام سرمايه داری را قرار دھيم و به جای سرمايه داری، مفھوم کلی تر من

...  کار و سرمايه و امپرياليسم و فئوداليسم و برده داری وۀ طبقات به سبب شامل بودنش مبارزۀمبارز. مبارزه طبقات را

 مشخص طبقاتی دارد؟ اين لفاظی ھا برای فرار از سنگر ۀطی به مبارزولی اين لفاظی ھا چه رب. را نيز در بر می گيرد

  . جنگ جھانی استۀو ترک جنگ طبقاتی در جبھ

البته اين نوع تحليل، تحليل شعبده بازان سياسی است که برای خارج کردن امپرياليسم از زير ضربه به ھر وسيله ای 

می " استثمار امپرياليستی"آنھا تنھا با " چپ"سم است و جناح  امپرياليۀجناح راست آنھا منکر پديد. توسل می جويند

  .رزمد، که ربطی به مارکسيسم لنينيسم ندارد

آنھا مدعی اند . دنآنھا ھيچ کشوری را در جھان مستقل نمی دان. اين تئوری ارتجاعی در عمل نافی استقالل کشورھاست

داليل . نام منافع ملی و يا ميھنپرستی وجود ندارده مفھومی ببرای آنھا . نام استقالل سياسی وجود ندارده که مفھومی ب

را از عامل سياست و نقش آگاه و شعور   تعيين کننده اقتصاد است که مرتب به آن توسل می جويند و آنۀآنھا ھمان جنب

ازی است و با اقتصاد آنھا اقتصاد مج. اقتصاد آنھا بدون انسانھا و نيروھای مولده رشد می کند. انسان جدا می کنند

  . طبقاتی ربطی نداردۀشرايط مشخص مبارز

 سرمايه داری از طريق نظام ۀ اقتصاد کشورھای پيشرفتۀآنھا روشنفکرانه مدعی می شوند، اقتصاد جھان در چنبر

بانکی و سرمايه گذاريھای کالن گير افتاده است و به اين اعتبار ھيچ کشوری در جھان نه مستقل است و نه استقالل 

برای اين شعبده بازان تنھا رھائی . سی وجود دارد و نه مردم اين کشورھا بايد برای رھائی ملی خود مبارزه کنندسيا

" استثمار امپرياليستی" جھانی است که ۀاقتصادی وجود دارد که آنھم به مفھوم استقرار سوسياليسم در مبارزه با سرماي

است و بر دو شاخ گاو سرمايه داری جھانی شاخ کار و سرمايه استوار دنيای آنھا ساده . را به ھمه جا گسترش داده است

 ۀ ديگری را به رسميت نمی شناسند و لذا برای آن نيز برنامه ای ندارند و در ايران و در عرصۀآنھا ھيچ مبارز. است

ليستھا از عراق و افغانستان آنھا با خروج بی قيد و شرط امپريا. بين المللی ھميشه در کنار امپرياليسم قرار داشته و دارند
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 امپرياليستی که" مدرنيسم"اند و به علت اين " مترقی"برای آنھا امپرياليستھا .  و سوريه و لبنان و فلسطين مخالفنداو ليبي

ش در قالب لخت شدن آزادانه و نمايش پيکرھای خود، بروز می کند، حضورشان در ممالک اشغالی بر مدرنيسم

دامان تئوری ه آنجا نيز که از استدالل باز می مانند، دست ب.  مرجح اند،ا که مقاومت می کنندخواست مردم اين کشورھ

البته اين تئوری .  به ما ربطی ندارددعوای بين دو قطب ارتجاعمی شوند و ھوار می دھند که " به من چه ولش کن"

  .پا بگذارد کشورھا و ملتھا را به زير ۀحمايت آشکار از امپرياليسم است تا حقوق ھم

البته برای کمونيست نماھائی که مدعی اند کمونيستھا و کارگران وطن ندارند راھی نمی ماند که در صورت تجاوز 

  . نمی توانند دفاع کنند،آنھا از چيزی که ندارند. امپرياليستی دست روی دست بگذارند و از مقاوت دست بردارند

 استقالل ملی در ايران را در مبارزه با امپرياليسم، آنھم تنھا ألۀآنھا مس. دآنھا در مورد انقالب ايران نيز دروغ می گوين

حزب مائوئيست حتی معتقد است که بايد با . رسميت می شناسنده برای استقرار حکومت سوسياليستی تفسير کرده، ب

ئيد کرد و ھمراه أيران را تکه تجاوز امپرياليستی در اختيار آنھا می گذارد، تجاوز به ا" فرصت مناسب"استفاده از يک 

 مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را تقويت نمود و به ايران حمله کرد ۀبا امپرياليستھا و صھيونيستھا جبھ

عھده ه و رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون نمود و پس از اشغال ايران توسط قوای اشغالگر که نقش متحد موقت را ب

و استقرار رژيم سوسياليستی، اشغالگران ميليونی )  توفان- چگونه؟(نه با کسب قدرت سياسیاشته اند، آنوقت يک تد

زعم آنھا استقالل ايران به مفھوم درک ناقص آنھا، تنھا پس از کسب ه ب. امپرياليستی را از ايران اخراج خواھند کرد

 جھان و صھيونيستھا و ارتجاع ترک یھا امپرياليستۀقدرت سياسی و استقرار سوسياليسم، در شرايط حضور ميليونی ھم

  . ؟؟؟!!!و عرب منطقه قابل دسترسی و قابل دفاع و عملی است

و بايد مخبط تر . خورد مردم و ھوادارانشان داده فقط می شود مخبط بود تا چنين تئوری ھای شگفت انگيز خلق کرد و ب

امپرياليستھائی که رژيم . ی اعتراض بلند نکردبود تا به عنوان عضو اين سازمانھا اين خزعبالت را پذيرفت و صدا

جمھوری اسالمی را تحمل نمی کنند، چگونه می توانند حکومت سوسياليستی فرضی در ايران به رھبری مائوئيستھای 

را که بيشتر مائوئيسم ماليخوليائی است، تحمل کنند؟ اگر مائوئيستھا و يا پيروان منصور حکمت " مارکسيست لنينيست"

 تضاد کار و سرمايه مجاز می دانند، آنوقت ۀارو دسته ھای نظير آنھا تنھا مبارزه با امپرياليسم را در متن مبارزو ھمه د

بايد اعتراف کنند که بی برنامه اند و به پايان خط رسيده اند، زيرا امپرياليستی که حکومتھای ايران، عراق، سوريه، 

ر کشی می کند و آنھا را تسخير و اشغال تحمل نمی کند و به اين کشورھا لشک، افغانستان، فلسطين، لبنان و ايران را اليبي

ئيد أکسانی که بر تجاوز امپرياليستی مھر ت. می کند، چگونه حکومت اين دارو دسته ھا را در ايران تحمل خواھد کرد

کمک داشته و تعرض به نمی توانند از مردم جھان انتظار " ايران سوسياليستی"می زنند، در فردای تجاوز آنھا به 

رسميت نمی شناسند و ه دست خويش را به کسانی که حق تعيين سرنوشت ملتھا ب. حقوق کشورھا و ملتھا را محکوم کنند

 ۀکه مبارز  ندارند، و يا اين،ثير جنبش حماس ھستندأتا زمانی که تحت ترا مدعی اند فلسطينی ھا حق تعيين سرنوشت 

 کارگر فلسطين رھبری مبارزات را ۀکه ھنوز طبق  سرمايه صورت نمی گيرد، و يا اين کار وۀآنھا در چھارچوب مبارز

ند از حق تعيين سرنوشت ملت ايران حمايت کنند ابرای استقرار سوسياليسم در فلسطين کسب نکرده است، چگونه قادر

  و خواھان آن باشند؟

 مبارزه ای عليه امپرياليسم نمی ھيچيای کنونی در دن: " می نويسد٧ صفحه ۶٢۵ ۀسازمان اقليت در ارگان خويش شمار

که مبارزه عليه "و يا در جای ديگر ..."  و برای سرنگونی بورژوازی جدا باشدعليه سرمايه داریتواند از مبارزه 

اين تئوری ھای ). تکيه از توفان..."(امپرياليسم را از مبارزه عليه سرمايه و سرنگونی بورژوازی جدا نمی داند 

.  خلقھا و دولتھای مستقل جھان در مقابل تجاوز استۀئيد تجاوز امپرياليستھا و نفی مبارزأی منصور حکمتی تارتجاع

 از مبارزه ای پشتيبانی می کند که تحت رھبری کمونيستھا برای استقرار تنھابه اعتراف خودش ) اقليت(سازمان 
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 نشده است و يا کمونيستھا در آن کشورھای مفروض  کارگر در آن تضمينۀسوسياليسم باشد و مبارزاتی که رھبری طبق

 ارتجاعی و  آنھا عمالً ۀنيروی مطرحی نيستند، تا توان کسب رھبری برای استقرار سوسياليسم را داشته باشند، مبارز

 خلقھای جھان عليه ۀسازمان اقليت و ساير سازمانھای نظير، اعتقادی به مبارز!!. نزاع بين دو قطب ارتجاعی است

البته . عمل می کنند" چپ" ھمدست بالفعل امپرياليسم با شعارھای ۀ به مثابياليسم ندارند و به ھمين جھت عمالً امپر

ناميده است و ساير سازمانھا در واقع پيروان وی " اسالم سياسی"منصور حکمت يکی از اين قطبھای ارتجاعی را 

مپرياليستھا مجبور شوند به اشغال گرجستان و يا ھستند، ولی معلوم نيست که اگر حوادث جھان طوری بگردد که ا

ارمنستان مسيحی و سرکوب خلق ارمنستان و يا گرجستان بپردازند، تکليف اين تئوری ھای ارتجاعی چه می شود؟ آيا 

  تضاد کار و سرمايه و استثمار امپرياليستی به جنگ امپرياليستھا رفت؟ ھنوز ھم بايد اين تئوریۀھنوز ھم بايد با اسلح

آنوقت بايد . خورد مردم داده ب" اسالم سياسی" ضد بشری را با روپوش ۀھای امپرياليستی و تجاوزکارنه و جنايتکاران

  .حال گرجی ھا و ارامنه مسلمان شده انده پرسيد از کی تا ب

 شدت از اين انحراف خطرناک و ضد کمونيستی که در ميان پاره ای تشکلھای مدعیه ب) توفان(حزب کار ايران

زيرا اين جريانھا خود را از صف نيروھای انقالبی در ايران خارج می کنند و .  نگران است،کمونيست رخنه کرده است

برگذاری ايران تريبونال امپرياليستی و کمک گرفتن ھای مالی . به ھمدست امپرياليستھا در تمام زمينه ھا بدل می شوند

سکوت در مقابل جنايات ضد بشری امپرياليستھا و صھيونيستھا الحق  سياسی که ۀاز محافل امپرياليستی در يک معامل

عدم شرکت در جنبشھای ضد جنگ و ضد تحريم و تخريب در اين جنبشھا . در جھان است، نمونه ھای خوبی نيستند

ھيونيسم خوب است که اين نيروھا از راه رفته بازگردند، کمک مالی گرفتن از امپرياليسم و ص. نشانه ھای خوبی نيستتند

 کارگر بدانند و نام ھمه کسانی را که کمک مالی چه ۀرا خيانت به خلق ايران، خلقھای جھان و طبق را محکوم کرده و آن

علنی و چه مخفی، چه مستقيم و چه غير مستقيم با کاله شرعی گرفته اند، برمال و محکوم نمايند، تا روشن شود از آخور 

که با کاله شرعی پول می گيرند، نمی  کسانی. ختگی و خيانت ملی و طبقاتی است خودفروۀامپرياليستھا خوردن، نشان

آنھا ھمان چک بی محل است که شرايط کنونی ھنوز " ضد امپرياليستی"شعارھای . توانند مبارز ضد امپرياليست باشند

که اين دارو دسته  ھمين. سير حوادث گواه ادعای ماست. طوری نيست که مھمل بودن آنھا را در عمل به اثبات برساند

 ضعف ۀ ارعاب و افتراء بترسانند، نشانۀھا سعی می کنند نيروھای ضد امپرياليست و کمونيستھای واقعی را با شيو

 سومی که اين عده در شرايط تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران طرح کردند در ۀجبھ. تئوريک آنھا می باشد

کمونيستھای ايران در کنار مردم ايران در مقابل . دستی با امپرياليستھا می باشدحقيقت ايجاد جبھه ای برای ھم

 مقاومت در مقابل ۀصھيونيستی فقط دو جبھه، جبھ -امپرياليستھا خواھند ايستاد و در صورت تجاوز امپرياليستی

بھه ای موھومی در اين ج.  ضد اشغالگران وجود دارده مقاومت مردم ايران بۀاستعمارگران خونخواِر متجاوز و جبھ

 شرمگين ۀی جبھماين جبھه موھو. خط ميانه ای نمی تواند مانند موجودی ذوحياتين زيست نمايد. وسط وجود ندارد

 ۀبا تشديد مبارز) توفان(ولی حزب کار ايران! می بينيد که تا چه حد می توان سقوط کرد. ھمدستی با امپرياليستھاست

پرياليستھا را رو می کند تا روند تصفيه در درون آنھا صورت گيرد و سره از ناسره ايدئولوژيک دست ھمه ھمدستان ام

  .    دست حقوق بگيران رو می شود و گمراھان فرصت دارند در نظريات خويش تجديد نظر کنند. روشن شود

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

  org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) توفان(حه حزب کار ايران صف

 org.toufan@toufan         ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

  

 


