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  باویعبدهللا
  ٢٠١٣ مارچ ٢۶

  

  ! ن سرنوشت خلق ھاييامپرياليسم و بازی با حق تع
  

مقر تظاھراتی در مقابل معرفی می کند " جنبش عربی آزادی بخش االحواز" امسال جريانی که خود را مارچ ٨در 

بر پاکنندگان اين حرکت اعتراضی در فراخوانی که جھت برپائی . بر پا نمودپارلمان اروپا در بروکسل پايتخت بلژيک 

 خلقھای ايران به اعتراض، ضمن انشقاق در صفوف آن ھا صرفاً از ۀبودند به جای دعوت از ھماين حرکت منتشرکرده 

با " تقاضا کرده بودند که "   افراد مستقل اعم از ُکرد و ترک و بلوچ و ترکمن و غيرهسسات وؤانجمن ھا، احزاب، م" 

 ضد دشمن ه و تظاھرات که ھمانا جزئی از مبارزات مشترک اين ملل تحت ستم و اشغال بئیشرکت در اين راھپيما

". ژاد پرستانه ابراز نمايند ضد اين سياست ھای غيرانسانی و ظالمانه و نهمشترک می باشد، خشم و اعتراض خود را ب

ملل تحت " چون جزء دشمنان "فارس "ۀبه اين ترتيب و بر اساس ادعای فراخوان دھندگان اين حرکت، مردم ستمديد

" رژيم اشغالگر فارس"می باشند که عمالً در کنار جمھوری اسالمی قرار داده شده و جائی در مبارزه عليه " ستم

  .ندارند

 ضد هب"با سر دادن شعارھائی رکت پس از اين تظاھرات نيز گزارش دادند که تظاھرکنندگان فراخوان دھندگان اين ح

سياست فرياد سر داده   و " رژيم اشغالگر فارس" عليه "اشغال و استقالل ملت ھای غيرفارس از رژيم اشغالگر فارس

 ديگر ملل غيرفارس اعم از ُکرد،  جمھوری اسالمی در اعدام جوانان عرب احوازی وۀغيرانسانی و نژاد پرستان"ھای 

جوانان عرب احوازی و "از قرار از نظر اين دارو دسته تنھا اعدام . را محکوم نمودند" ترک، بلوچ، ترکمن و غيره

از سوی جمھوری اسالمی عملی است که بايد محکوم شود و اعدام دھھا جوان شيرازی و " ديگر ملل غيرفارس

برای اين ناسيوناليست ھا که مسائل سياسی را با . نيستمحکوم کردنيی ألۀس ھستند مسچون فار...اصفھانی و تھرانی و 

 مردم نمی دانند  تنھا اذيت و آزار و ۀدر نظر گرفتن سراسر ايران در نظر نمی گيرند و جمھوری اسالمی را دشمن ھم

از سازمان ھا و " فارس"ی آن ھم در شرايطی که تاکنون ھزاران زندان. اعدام زندانيان عرب قابل اعتراض است

" دشمنان "ۀھای گوناگون بخاطر آزادی خلق ھا جان خود را از دست داده اند و با اين ھمه باز ھم ھمچنان در زمر گروه

که سراسر زندگی خود را وقف آزادی خلق ھای تحت ستم " فارس"ھزاران انقالبی و فعال سياسی .  آيند حساب میه ب

آيند، اينچنين ديدگاھی نه تنھا ارتجاعی بلکه جنايتکارانه است  حساب میه ب" دشمنان "ۀ زمرکنند ھمچنان در کرده و می

  . شوند ھای زحمتکش ھستند که در نھايت قربانی حماقت اين ناسيوناليست ھا می زيرا اين توده

بی مخالف جمھوری  ھيچ کدام از حرکات نيروھای انقالھای امپرياليستی تقريباً  جالب است که در شرايطی که رسانه

تعداد زيادی از خبرنگاران و "دھند به ادعای خود برگزارکنندگان اين حرکت تفرقه افکنانه  اسالمی را پوشش نمی
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 اين تجمع اعتراضیدر اين حرکت  حضور داشتند  و " لمانالند و اروزنامه نگاران از جمله کشورھای بلژيک و ھ

کانال العربيه، وصال، صفا، الرافدين، الشرقيه، کانال يک "ده شده و ھای گوناگون پوشش دا وسيعاً از سوی رسانه

و ُکردی ) معرب آذری(و کانالھای ازری  ”ANADALU AJANSI” “EURONEWS“ ھای ترکيه بلژيک، کانال

 دھد که چه دستھائی پشت چنين حرکاتی له نشان نمیأآيا خود ھمين مس. کرده اند"  را به طور زنده بخشئیاين راھپيما

 به مثابه که ھمانانی  آنھا شکاف می اندازند،ۀھای مبارز ما در صفوف يک پارچ قرار دارد و چگونه دشمنان خلق

شان و برای جلوگيری از رشد ھر گونه آلترناتيو دموکراتيک، و کاناليزه  ۀھای غارتگران دشمنان مردم ما در پی سياست

ھای تحت ستم می  خصوص در ميان خلقه ھا و ب ر ميان تودهھای خود د سازی ھا در پی آلترناتيو کردن خشم توده

  .باشند

ھا به عنوان  کنند تا توسط امپرياليست ھائی ھستيم که تالش می و دسته و به ھمين دليل ھم ما شاھد رويش قارچ وار دار

ھا و خلق ھای تحت ستم، دشمن را نه  کنند که برای فريب توده و به ھمين دليل ھم سعی می. آلترناتيو شناخته شوند

حال آن ھا از کلمات و . جا بزنند" رژيم اشغالگر فارس"و " ملت فارس"اش بلکه  داری و حاميان جھانی سيستم سرمايه

ليسم و آورند تا دشمن اصلی آن ھا يعنی امپريا خشم میه ب" فارس"کنند که خلق ھا را عليه  مفاھيمی استفاده می

رژيم جنايتکار "اکنون .  خود را پنھان کنندۀداری را محفوظ نگھداشته و به اين ترتيب مقاصد پست و رياکاران سرمايه

 را سر ئیآوای جدا" لشگر اشغالگر فارس"شعاری شده است که پی در پی در مقاالت آنھا ذکر شده و با ذکر " فارس

نمايد، کل رژيم را که ماھيت بسيار  ليسم که فضای سياسی را مسموم میآن ھا رياکارانه و با زھر ناسيونا. دھند می

داران وابسته  ای از سرمايه ارتجاعی آن باعث رشد تمايالت جدائی طلبانه در خلق ھای تحت ستم شده است، نه مجموعه

و بدين ترتيب جنايتکارانه قلمداد کرده  " فارس"کند بلکه تعدادی  که سياستھای امپرياليسم را مو به مو اجراء کرده و می

آن ھا دولتمردان جمھوری اسالمی را به تعدادی . را نيز جز دشمن خلق ھای تحت ستم جا می زنند" فارس"زحمتکشان 

اين . کنند محدود کرده که خالصی از آن ھا باعث خالصی از تمام مشکالت گشته و چنين دروغی را تبليغ می" فارس"

ن سرنوشت خلق ھا مخفی شده و به روی خود نمی يينه پشت شعار انقالبی حق تعاياکارھای ناسيوناليست ر دارو دسته

 توده ھا ۀآورند که شرط تحقق اين اصل انقالبی قبل از ھر چيز وجود شرايط دمکراتيک می باشد تا امکان بروز اراد

 خلق ھا عليه ۀ ھمۀلزم اتحاد داوطلبان دستيابی به چنين شرايط دمکراتيکی مستو در شرايط ايران اتفاقاً . امکان پذير گردد

  .ش می باشدوری اسالمی و حاميان امپرياليستجمھ

واقعيت اين است که ايجاد کنفرانس ھای گوناگون و تظاھراتی از اين دست ، و سعی در ارتباط با بورژوازی دولت ھای 

 ھستند که با سودآوری و ئیمزايابال دنه شود که چنين دارو دسته ھائی  ب غارتگر يا امپرياليسم از آن جا ناشی می

را  امپرياليست ھا نيز که از اوضاع بحرانی رژيم آگاھی کامل دارند اما ھنوز آن .سيستم بورژوازی گره خورده است

کنند ھر از گاھی دست به ساختن آلترناتيوھائی  ھای مختلف پشتيبانی می گونهه مناسبترين آلترناتيو خود دانسته و از آن ب

ھا را فريب داده  و خود را مھد  د تا ھم دست نشاندگان خود را برای گرفتن امتيازھای بيشتر آماده کنند و ھم تودهزنن می

ھا با اين خيال خام نگھداشته  چنين تبليغات فريبکارانه ای باعث می شود تا توده. دموکراسی و پشتيبان آن ھا جا بزنند

  . باشند  سياسی آن ھا میشوند که امپرياليست ھا ھم در پی حل مشکالت

دھند از نظر آن ھا در  ن سرنوشت را از ديد مارکسيستی مورد تجزيه و تحليل قرار میيي تعألۀولی کمونيست ھا مس

 له فقط در يک شرايط دموکراتيک میأ خلق ھای تحت ستم است ولی اين مسن سرنوشت، حق مسلمييحاليکه حق تع

 سياست ھای ۀن سرنوشت و بازيچيي نظر کمونيست ھا بين اعتقاد به حق تعبه ھمين دليل ھم از. تواند متحقق شود

ن ييخلق ھا برای رسيدن به شرايط دمکراتيک يعنی شرط اصلی تحقق حق تع. امپرياليست ھا شدن دنيائی فاصله است

و خود اين  خلق ھاست ۀشان نيازمند می باشند امری که مستلزم وحدت و ھمبستگی ھم سرنوشت به نابودی دشمن اصلی
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ن ييوگرنه حق تع.  حاکم خواھد بود ۀداری وابست  طوالنی با سيستم سرمايهۀامر در شرايط ايران محصول يک مبارز

حفظ وحدت مبارزه طبقاتی کارگران در راه . ای بيش نيست سرنوشت به کمک امپرياليسم يک پندار واھی و بيمارگونه

ليستی در بين خلق ھای تحت ستم اتفاقاً يکی از شروط  آماده کردن شرايط سوسياليسم و دفع انواع نفوذ گرايشات ناسيونا

اش که ھمانا ابراز  ن سرنوشت با ھمه معنای انقالبیييتنھا در اين شرايط است که حق تع. باشد برای تحقق اين اصل می

  . ھاست، امکان بروز می يابد اراده آزاد توده

  ٢٠١٣مارچ 

  

 

 


