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  توفان –حزب کار ايران 

 ٢٠١١ سپتمبر ٠۵

 

  سموپليتنيسم و پان اسالميسموانترناسيوناليسم پرولتری، ک
  

  . ديگر خويشاوندی دارند اين سه مقوله از يک جنبه با يک

 سرمايه دار ۀديگر در مقابله با طبق  کارگر جھان با يکۀ ھمکاری برادارنه و متقابل طبقناسيوناليسم پرولتریانتر

سرمايه، استثمار می شود، و ارزش اضافی توليد کرده به ۀ  کارگر که در تمام ممالِک تحِت سلطۀطبق. جھان است

دگی سرمايه داری در جھان، با محو ستم طبقاتی جيب سرمايه داران سرازير می کند، می خواھد به سلطه و سرکر

 ۀ کارگر جھان در ممالک مشخص خود، در مقابل جبھۀکل طبق. و از نابودی بھره کشی انسان از انسان پاسخ دھد

 اقتصادی اين نزديکی در اين است که وضعيت ۀزمين. سرمايه داری جھانی که ھوادار غارت است قرار می گيرد

.  ملی داشته و دشمن وی نيز دشمن مشترک بھره کش، جھانی استۀ جھانی و نه جنبۀر جنب مزدبگيۀاقتصادی طبق

اين جھت مبارزه ه ب. از اين گذشته پيروزی نھائی و پايدار طبقه کارگر نيز تنھا در عرصه نبرد جھانی تحقق می يابد

 است و به آنھا برای بر طبقه کارگر در ھر عرصه ملی، بخشی از کل اين مبارزه طبقه کارگر در سطح جھانی

خاطر منافع مشترک ايدئولوژی، سياسی و اقتصادی و ه طبقه کارگر ب. افکندن ستم سرمايه داری ياری می رساند

 و پيروزی وی در ھر واحد دارا بودن دشمن مشترک در عرصه جھانی، از يک خانواده مشترک است که شکست

اين جھت طبقه کارگر بايد در ھر ه به حساب می آيد و ب کارگر ۀ طبقۀی ملی، شکست و پيروزی ھمئجغرافيا

آورد مشترک طبقه کارگر، در ساير سرزمينھا نيز حمايت کرده و اين  سرزمينی که زندگی می کند، از اين دست

اين داشتن ھدف و آرمان مشترک، اين ھم سرنوشتی مشترک، بيان .  خود بداندۀپيروزی را جزئی از پيروزی خانواد

  .    کارگر ھمه کشورھا نسبت به ھم می يابدۀ جھانی طبقۀش را در ھمبستگی برادارانمنسجم خوي

 ضد سرمايه داری انحصاری و ه طبقاتی پرولتاريا بۀانترناسيوناليسم پرولتری در دوران معاصر متکی بر مبارز

ه داری جھانی، کارگران اين مقوله به پرولتاريا می آموزد که برای غلبه بر دشمن مشترک سرماي. امپرياليسم است

 جھانی سرمايه قرار ۀ جھانی پرولتری در مقابل جبھۀھمه دنيا بايد با ھم متحد شده به يکديگر ياری رسانند و در جبھ

درست است که سرمايه داران از نظر جغرافيائی و حقوقی در ممالک متعددی ساکنند، ولی از نظر منافع . گيرند

 آنھا مخالف کسب ۀھم. دست آورنده ر رقابت و تبانی ھستند تا سود حداکثر را بمشترک سرمايه داری با يکديگر د
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انترناسيوناليسم پرولتری به کارگران می آموزد که آنھا بايد برای براندازی . قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ھستند

ش ملی گرائی و يا مرزھای ملی و جغرافيائی نبايد در زير پوش. ديگر متفق باشند نظام سرمايه داری با يک

، از ارزِش "دشمن"ارزش يک کارگر کمونيست کشور مفروِض . کاذب، آنھا را از يکديگر مجزا کند" ميھنپرستی"

ھم پيوند می زند، نه منافع ميھنی معين، بلکه ه آنچه کارگران را ب. مراتب بيشتر استه بورژوازی مفروِض خودی ب

ک حکومت جھانی بر مبنای نابودی طبقات ھستند که در آن دولت از بين کارگران ھوادار ي. منافع طبقاتی آنھا است

دستگاه اداری ماھيت .  امور کشور پديد آيدۀخاطر سرکوب سياسی، بلکه برای اداره برود و تمرکز اداری نه ب

پس . ستاين نظام اداری، دستگاھی انسانی برای ايجاد رفاه و آسايش برای ھمه بشريت ا. طبقاتی و سرکوبگر ندارد

ولی اين حکومت جھانی تنھا . نتيجه می گيريم که کمونيستھا خواھان حکومت واحد جھانی و دنيای بدون مرز ھستند

اين حکومت جھانی تنھا می تواند يک . بر گورستان سرمايه داری و در دنيای بی طبقه می تواند وجود داشته باشد

 امپرياليسم بنا شده است و راه نيل به آن نيز مبارزه با حکومت کمونيستی باشد که بر گورستان سرمايه داری و

  .طور کلی استه سرمايه داری، امپرياليسم و ستم طبقاتی ب

  متحد آنھا عليهۀ کارگر سراسر جھان در مبارزۀ واحد و اتحاد خدشه ناپذير طبقۀانترناسيوناليسم پرولتری بيان عالق

انترناسيوناليسم بيان وحدت اھداف آنھا برای برچيدن . تاری و امپرياليسم اسددشمن مشترک يعنی سرمايه

برچيدن مالکيت خصوصی . لمللی ميان کارگران جھان استا برادری بينۀکشی انسان از انسان و تقويت روحي بھره

اين ايدئولوژی کارگران صرفنظر از . کشی است انسانی و بدون ستم و بھرهای بر وسائل توليد و ساختمان جامعه

شائبه و ھمبستگی جھانی کارگران  انترناسيوناليسم پرولتری مظھر برادری بی. ژاد، مذھب و قوميت آنھاستمليت، ن

بی طبقه و جھانی باشد که در مرکز آن انسان و حيثيت وی قرار ای آنھا برای ھدِف واحد که عبارت از جامعه. است

  .کنند داشته باشد و به مقام ارزشمند خويش نايل شود، مبارزه می

با الھام از اين ايده به حمايت از انقالب سوسياليستی اکتبر پرداخته و شوروی لنينی ــ استالينی را ھا انترناسيوناليست

  .دريغ خود قرار دادند مورد حمايت بی

  :روزا لوکزامبورگ نوشت

 ھرگونه  که عليه کشورھا آنستۀو پرولترھای ھمھا ترين تعھد سوسياليست  ئیترين و پايه بدين ترتيب ابتدائی …«

 لنين ۀسخنان روزالوکزامبورگ به نقل از مقال (». اتحادی با ضد انقالب روسيه با تمام قدرت به مقابله برخيزند

  ").دموکراسی طلبانه و تاکتيک ضد ميليتاريستی سوسيال ميليتاريسم جنگ "ۀدربار

  

با انترناسيوناليسم ) Cosmopolitanismus(و يا) Kosmopolitismus" (جھان وطنی ":سموپليتنيسموک

ترين قرابتی با انترناسيوناليسم پرولتری  پرولتری متفاوت است و نه تنھا متفاوت است، ضد آن است و کوچک

  .ندارد

 ملی و ۀ ضد مرزھای ملی و مبارزه اين اساس طبيعتا بهسموپليتنيسم نيز موافق حکومت جھانی است و بوک

ن بوده و با مرزھای ملی و افکار ميھندوستی به عنوان افکار عقب مانده و  معيۀميھنپرستی مردم ھر کشور جداگان

 می دانند و نه ھر کشور معين را، مبارزه جھان را وطن خوداين جھان وطنی ھا که . غير مترقی، مبارزه می کنند

 ۀر مبنای مبارز طبقاتی، ضد سرمايه داری و ضد امپرياليستی، بلکه بۀبرای حکومت جھانی را، نه بر مبنای مبارز

از تماميت .  ملی و رھائی بخشندۀآنھا مخالف مليت و ملت و مبارز. ضد ملی و ضد ميھندوستی به پيش می برند

 تعلق خاطر به حکومت جھانی در مقابل تجاوزات و اشغالگريھای امپرياليستھا و ۀارضی کشورھا به بھان
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ياست موذيانه ای را در پيش می گيرند که پيروی از آن صھيونيستھا حمايت نمی کنند و يا از ترس افکار عمومی س

مدعی " معصومانه"آنھا مثال در ميھن ما ايران تحت عنوان اين ادا و اطوار . منجر به نابودی واحدھای ملی شود

 مردم در کنار ھم ھستيم و لذا بر اين نظريم که بايد يک ۀما ھوادار دنيای بدون مرز و زندگی برادارن: می شوند

 ملی و ميھنپرستی و حمايت از ۀومت جھانی جدا از نژاد، مذھب، قوميت و مليت برپا ساخت و با ھر انگيزحک

 جھان وطنی چون اين ۀپيروان انديش. تماميت ارضی و حق حاکميت ملی در ھر کشوری به مخالفت برخاست

 ملی و ۀد، زيرا نفی مبارز طبقاتی جدا می سازند در عمل ھمدست امپرياليسم جھانی انۀمبارزه را از مبارز

ميھندوستی در مقابل تجاوز و ھجوم خفاشان خونخوار امپرياليسم، يعنی خلع سالح روحی و فکری مردم، تا به اتکاء 

وارد کرده اند، آنھا را وادار کنند از مقاومت در " انساندوستی"بر موھومات و خرافه ای که در مغز آنھا با پوسته 

کشند و کشورشان را به امپرياليستھا با خيال راحت و بدون عذاب وجدان برای غارت دو مقابل امپرياليسم دست ب

  . دستی تقديم کنند

مريکا ايران را اعنوان مثال امپرياليست ه آنھا تلقين می کنند که اگر ب. جھان وطنی ھا ستون پنجم امپرياليسم ھستند

جھانی يک گام نزديکتر شده ايم، پس تجاوز به کشورھا و مريکا بدل کند، ما به حکومت ا ۀبه جزئی از اياالت متحد

زعم آنھا اين ه ب. با کشور و حکومت واحد نزديک می کند"  انسانی جھانیۀجامع"ضميمه سازی آنھا، ما را به 

اين ايدئولوژی امپرياليستی، پوششی بر ماھيت جنگھا و . تجاوزات و اشغالگری ھا ماھيتا مترقی و مثبت است

تاريخ زندگی از دوران استعمار و دو جنگ جھانی و تجاوزات اخير . پرياليستی برای غارت جھان استتجاوزات ام

اين امر را به ما می آموزد که ھدف از توسعه طلبی امپرياليستی غارت جھان و باقی گذاردن بيابان و مناطق بی آب 

ی، توسعه دانش، رشد صنايع و تبادل استعمار و امپرياليسم ھرگز با ھدف ارتقاء سطح فرھنگ. و علف برجاست

آنھا مبشران آزادی و انسانيت نيستند، برده . تجربه و استقرار تمدن به کشوری نرفته اند، زيرا در ماھيت آنھا نيست

آنھا موافق برداشتن مرزھا ھستند، زيرا تجاوز آنھا ديگر بدون حد و مرز خواھد . داران روح و جان انسانی ھستند

ه به اين جھت جھان وطنی ھا ب.  ملی و غرور ملتھا را  با اين تئوريھا قبل از تجاوز نابود می کنندبود و احساسات

شدت ضد ميھندوستی ھستند و غرور ملی را تحقير نموده و دفاع از مرزھا را مذموم دانسته و با تجاوز امپرياليستھا 

به . ھا و صھيونيستھا بھترين جھان وطنيستھا ھستندامپرياليست. به ساير ممالک به عنوان گامی مترقی کامال موافقند

  .مصداق مال من مال خودم مال تو ھم مال من

 خود را به کرسی ناسيوناليسممی شوند تا " انترناسيوناليست"باره  يکه پاره ای ُکردھای ناسيونال شونيست ب

يسم آنھا است که آنرا با علم و کتل انترناسيوناليسِم ناسيونال شونيستھای ُکرد، روپوششی بر ناسيونال. بنشانند

اند و اين "انترناسيوناليست"ويژه فارس و آذری ه آنھا در مقابل خلقھای ايران ب. پنھان کنند" انترناسيوناليستی"

به جنگ آنھا می آيند تا " انترناسيوناليسم"را به آنھا نيز تجويز و توصيه می کنند و با شمشير اين " انترناسيوناليسم"

 بسيار ھم ناسيوناليست ھستند و تجويز انترناسيوناليسم کردھاگرنه در مقابل   پشت اين سپر پنھان کنند وخود را

بسياری از سازمانھای سياسی آنھا، ھوادار تجاوز . خاطر تقويت ناسيوناليسم برای خود استه برای غير، ب

 ۀر آوردن حکومتھای ُکرد دست نشاندامپرياليسم به ايران ھستند و از تجاوز امپرياليسم به عراق و روی کا

جا می زنند و ھرگز خواھان خروج بی قيد و شرط " آرزوھای ملی"امپرياليسم حمايت می کنند و آنرا تحقق 

ملی و مبارزه برای رفع ستم ملی را در دوران امپرياليسم، بخشی از ۀ آنھا مبارز. تجاوزکاران از خاک عراق نيستند

حل آنرا از طريق دست يازی به اين مبارزه نمی بينند، بلکه امپرياليستھا را مبشران  ضد امپرياليستی و ۀمبارز

  .آزادی و دموکراسی و ناجيان خلق ُکرد جا می زنند
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 ضد اين تفکر نه تنھا مبارزه ه البته ُکردھای مارکسيست لنينيست و انقالبی نيز که در اقليت ھستند وجود دارند که ب

اين ُکردھای انقالبی در .  ضد آنھا اعالميه داده و اين تفکر ارتجاعی را افشاء کرده اندهه بکرده اند و می کنند، بلک

.  ضد ستم ملی و امپرياليسم خواھند بودهواقع نمايندگان واقعی مصالح ملت ُکرد ھستند و متحد پرولتاريا در مبارزه ب

 ضد آن مدام ه ملی را نادرست دانسته بۀبارزاين جھان وطنی ھا، دفاع از تماميت ارضی در دوران امپرياليسم و م

اگر آنگونه که ناسيونال شونيستھا مطرح می کنند، امپرياليستھا ناجی خلق ُکردند، از کجا معلوم که . تبليغ می کنند

 ۀناجی خلق فارس و ترک و عرب نباشند؟ پس می بينيم که جھان وطنی ھا با انواع و اقسام ابزار حتی مقول

 کارگر و آزاديخواھان را فريب ۀمی کوشند، چھره امپرياليسم و صھيونيسم را آرايش کنند و طبق" يسمانترناسيونال"

  .دھند

  : نوشت٣٢در نشريه توفان شماره ) توفان(حزب کار ايران

کسی است که ھوادار حکومت جھانی و دنيای بدون مرز است و آن را موذيانه مظھر مدرنيسم و " جھان وطن "

ھد، با اين تفاوت که به ملت و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، استقالل ملل، حق حاکميت ھر د ترقی جلوه می

داند   ملت را کھنه شده میۀو اساساً مقولھا ملت مفروض، تماميت ارضی کشورھا، اعتقادی ندارد، روابط ميان ملت

کند،  و فرھنگ ملی را نفع میسنن " جھان وطن. " اتحادھای فراملی جايگزين کندۀخواھد آن را با مقول و می

فکر " فراملی"پذيرد و   ملت را نمیۀکند که به اين دليل که خودش واژ اين گونه تبليغ و القاء می" وطن جھان"

جھان "ايدئولوژی . داند  دور متعلق میۀ ملت را به گذشتۀوی پديد. کند و مرزھا را قبول ندارد، مترقی است می

نمايد و تعلقات ملی ملل، استقالل ملی آنھا را، آن ھم در دوران امپرياليسم و  که جھان را وطن خود می" وطنی

وق يک ايدئولوژی ارتجاعی در خدمت امپرياليسم جھانی، در خدمت نفی حق. کند اری نفی میدجھانی شدن سرمايه

که فقط جھانی . اين ايدئولوژی، ايدئولوژی استعمارگران است. ملل و حاکميت ملی و تماميت ارضی آنھا قرار دارد

جھان بدون . کنند خواھند و مردم را با اين تئوری  به تسليم در قبال آنھا دعوت می  انحصارات میۀرا در زير سلط

کشی فرد از  بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و نفی بھرهخواھند بر ق میھا مرز آنھا جھانی نيست که کمونيست

ملی ھای  دول و ملل بايد به حلقوم امپرياليسم روان شوند و از ھويتۀدر جھان مورد نظر آنھا ھم. فرد به پا دارند

ست آنھا با اين ايدئولوژی که با خرواری از اتھام به ديگران که گويا ناسيوناليست و شوني. خويش دست بردارند

روند تا زير اين پوشش  میھا ارجحيت قايلند به جنگ کمونيست!! ؟؟ھاھستند و برای ملت خود و نه انسان

، سياست گستاخانه و " ملیۀنظران تنگھای محدوديت"عوامفريبانه و به ظاھر مترقی و مدرن به دور از 

ادی، نظامی و فرھنگی توجيه کنند، سياسی، اقتصھای  امپرياليسم را در تمامی عرصهۀگران تجاوزکارانه و مداخله

 فکری ۀتر را به حلقوم امپرياليسم متفوق بکشانند و زمين تر را حتی دول امپرياليستی ضعيف تا ملل و دول ضعيف

  .و يا استعمار نوين را فراھم آورندھا ، منضم گردانیھااين نوع ادغام

کشند،   امپرياليستی میۀ مردم را به زير يوغ سرمايۀديدستمھای  ما در اينجا از اھداف استثماری آنھا  و اين که توده

است که سازمان تجارت جھانی ممالک کوچک را به دام " جھان وطنی"در چھاچوب ھمين درک . گوئيم سخنی نمی

کند  در شيشه می" قانونی"و قراردادھای منعقده و " دموکراتيک"جھانی کشانده و خون آنھا را به طريق ی سرمايه

  .گردد  سرنوشت آنھا میو حاکم بر

لمان و فرانسه  و اممالک امپرياليستی، نظير ای اروپای متحد را به قيمت برتری پاره" جھان وطنی"ايدئولوژی 

برپا کرده و سطح دستمزد و ..... اری اروپا نظير يونان، پرتقال و اسپانيا و ايرلند دتضعيف ساير ممالک سرمايه

ترين دستمزد و   ادغام و وحدت و يگانگی به سطح نازلۀر اين ممالک به بھان زحمتکشان را دۀرفاه اجتماعی تود
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مسخره است که در . دھد از ھمين ممالک عضو اتحاديه در طی زمان کاھش میای حقوق ناچيز دموکراتيک پاره

 که تر از سايرين است حقوق آن کشوری مساوی. سخن گفته شود" حقوق مساوی"اين نظام متحد، از ممالک دارای 

  .لمانانظير . زند  سياسی ــ اقتصادی میۀحرف آخر را در زمين

ند که اند و مدعیاآفريده" جھان وطنی"ممالک امپرياليستی پوشش ديگری بر اين تئوری ھای دموکرات سوسيال

 رود و لذا لده است، که با برچيده شدن مرزھا از ميان میؤی مانعی بر سر راه رشد نيروھای ماصل حق حاکميت مل

جھان . "شناسند ــ البته به جز مرزھای کشور خودشان را ــ ھمه جا متعلق به آنھاست ھيچ مرزی را به رسميت نمی

 ملی و با غرور ملی در ممالک زير سلطه ۀکه ناشر ايدئولوژی امپرياليستی است با احساسات ملی، با عالق" وطن

لک را در مقابل ھجوم امپرياليسم از نظر روحی خلع کند و سعی دارد پرولتاريا و زحمتکشان اين مما مبارزه می

آور که استقالل و ھويت ملی به ما مربوط   ملی را با اين داروی سکرۀ کسب رھبری مبارزۀسالح کند و انگيز

 زندگی خويش را تبليغ ۀنوع شيوھا اين در حالی است که امپرياليست. نيست و امر بورژوائی است، از وی بستاند

  .گذارند پرستی ساير ملل باز می دست ملی گرائی امپرياليستی را برای سرکوبی ميھنھا "ان وطنیجھ. "کنند می

 ۀ انترناسيونال شمارۀاست در نشري" جھان وطنانه"که در ايران ناشر اين افکار شوم " ب کمونيست کارگریزح"

  :آورد  که در آن مبانی فکری خود را شرح داده است، می١٣٧١ ]جوزا[دوم خرداد

 ميھن دارد و آن طيفی از چپ ۀترين تعلق خاطری به مقول  پيداست که، کسی که کوچکح ھمين امروز به وضو«

" کارگران ميھن ما"کند، ھنوز آنھا را  برای کارگران مطرح میای زند و مطالبه که وقتی از کارگران حرف می

نت ما بار منفی زيادی دارد و راستش مشکل ما ناسيوناليسم در س. پيوندد کند، به اين حزب نپيوسته و نمی اطالق می

آيا سند ننگين تری در . »!  در حمله به ناسيوناليسم جانب اعتدال را رعايت کنندءاين است که کاری کنيم رفقا

  ديده ايد؟" انترناسيوناليسم"اعتراف به خيانت ملی تحت نام 

  

طرح " خويش تحت عنوان ۀلنين در مقال. ت ضد ھويت ملی اسه يک ايدئولوژی مذھبی است که بپان اسالميسم

برای کنگره دوم انترناسيونال کمونيستی در ماه ھای ژوئن و ( مستعمراتیألۀ ملی و مسألۀاوليه تزھای مربوط به مس

  : می آورد)" ١٩٢٠ژوئيه 

پدر (رکال در مورد کشورھا و ملتھائی که در حالت عقب ماندگی بيشتری ھستند و مناسبات فئودالی يا پاتريا-١١"

  :ويژه اين نکات را در نظر داشته پاتريارکال در آنھا تفوق دارد بايد ب - و مناسبات دھقانی) مترجم - شاھی

ثانيا مبارزه عليه روحانيون و ساير عناصر مرتجع و قرون وسطائی که در کشورھای عقب مانده صاحب نفوذند .... 

  ضرورت دارد؛

يانات نظير آن که می کوشند جنبش رھائی بخش ضد امپرياليسم اروپا و ثالثا، مبارزه عليه پان اسالميسم و جر

  ...." م سازند الزم و ضروری است؛أمريکا را با تحکيم موقعيت خانھا و مالکان و آخوندھا و غيره توا

ی آنھا برا.  اسالمی جھانی ھستند می پذيرندۀپان اسالميستھا ملت را قبول نداشته و امت را که افراد متعلق به جامع

. منين به اسالم، عضو جامعه جھانی اسالمی بوده و برادران ما ھستندؤم. مايز ايمان است و نه ھويت ملیشرط ت

دين رابطه ای ميان انسان و آسمان بود و از طريق اين رابطه، و اين چگونگی پيوند آسمانی بود که انسانھا ھويت 

ن را فتح کردند به ايران و ساير ممالک مفتوحه به عنوان جھان اعراب وقتی ايرا. پيدا می کردند و تعريف می شدند

 اسالمی، ھر بار بيعت می نمودند و در مناطق خويش به ۀ خليفهی کردند که حکام منطقه ای بايد باسالم برخورد م

ھا و يا بسياری از اين حکام در آغاز کار خود، چه اعراب و سپس ايرانيھا و يا ترک. رتق و فتق امور می پرداختند
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اين . جھان اسالم به پھنای اندلس تا اندونزی وسعت يافت. مغوالن، به اسالم ايمان آورده و با خليفه بيعت کرده بودند

 اساس اخوت هفريقا، زير نفوذ يک حکومت جھانی با يک مذھب و باسرزمين گسترده در بخش بزرگی از آسيا و 

قبايل عرب ھميشه بر سر برتری، نسب و سرکردگی رقابت  بگذريم از اينکه در ميان -اسالمی رھبری می شد

  .زبان، زبان قرآن بود..). بنی ھاشم، قريش و( بيرحمانه ای وجود داشت

 ۀرشد مبارز. علمای دينی از ھمان زمان امام محمد غزالی و مجلسی نظر واحدی در مورد مليت و نفی آن داشتند

طبقات ستمکِش مسلمان قرار داد، اين اخوت اسالمی را به واقعيِت طبقاتی که طبقات ستمگِر مسلمان را، در مقابل 

در عين اينکه مسلمانی باقی ماند، ولی دربار . ايجاد نواحی مستقل جغرافيائی و ضد نظريه پان اسالميست بدل کرد

وجه خالفت اسالمی برھم ريخت و در دوران معاصر، ما با ممالک گوناگون مسلمان روبرو ھستيم که ھر کس با ت

ولی تفکر پان .  رشد سرمايه داری و تحوالت تاريخی و عوامل ديگر به ھويت ملی خويش دست يافته استۀبه درج

 ۀ ملی و ھويت ملی می کشد و به بھانۀاسالميسم از بين نرفته است و اين پان اسالميسم طبيعتا به تضعيف مبارز

 منتفی دانسته و دست امپرياليسم را در غارت ممالک  ملی راۀحمايت از اسالم، مرزھای ملی را نفی کرده، مبارز

  .باز می گذارد

 توليد ۀ بيست يکم که بسياری از اين ممالک به شيوۀ بيستم و آغاز سدۀ البته در عمل کار به ويژه در اواخر سد

لمان و قدرتمند سرمايه داری دست يافته و نفوذ خانھا را برچيده اند، به ھمين سادگی نيست، زيرا امپرياليسم غير مس

حکومتھای اسالمی . و خواھان توسعه است و بقاء حکومت اسالمی بدون مبارزه با تشبثات امپرياليسم مقدور نيست

 اعتقاد به پان اسالميسم، ممالک تحت سلطه خويش را در اختيار تجاوزگران جنگھای صليبی ۀنمی توانند به بھان

 تجاوز امپرياليستی را از نظر ۀت و ھويت ملی و ميھنپرستی زميندرست است که از نظر تئوری نفی ملي. بگذارند

...  عملی بايد از مرزھای ملی و در ايران از ايرانيت و تاريخ گذشته ايران وۀروانی فراھم می سازد، ولی در عرص

مر در حمايت به عمل آيد و اين، آن تناقض در تئوری و عمل است، که ميان تفکر پان اسالميستی دوران خالفت ع

پان اسالميسم بايد خويش را بر اين شرايط، .  سرمايه داری و تولد امپرياليسم، پديد آمده استۀعصر آخرين مرحل

 بقای خود انطباق دھد و جان سختی آن در وجود مذھب است و در عمل ناچار است به عکس خود عمل ۀبرای ادام

جاوز عراق به ايران که امت و اسالميت جای خويش را  اول انقالب و سپس در زمان تۀما در ايران در مرحل. کند

  . به مليت و ايرانيت می داد می بينيم و حتی امروز نيز در دعوای رئيس جمھور و ولی فقيه شاھد آن ھستيم

  :مرتضی مطھری يکی از انديشمندان و فيلسوفان جنبش اسالمی در ايران می گويد

که فکر  گذشته از اين.  اسالم مشکل بزرگی به وجود آورده است ملت پرستی، در عصر حاضر برای جھانألۀمس "

مليت پرستی خالف اصول تعليماتی اسالمی است، زيرا از نظر اسالم ھمه عنصرھا علی السوا ھستند، اين فکر 

که پيرو يک آئين و مسلک و يک ايدئولوژی به نام اسالم  ما به حکم آن... مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان

 ضد اين ايدئولوژی تحت نام و هتيم که در آن عنصر قوميت وجود ندارد، نمی توانيم نسبت به جريان ھائی که بھس

  ).۵٢ و ۵٠خدمات متقابل ص ".(عنوان مليت و قوميت صورت می گيرد بی تفاوت بمانيم

 نظر ھمدستی با از نقطه" مترقی"در اين سه مقوله روشن است که پان اسالميسِم عقب مانده و کسموپليتنيسم 

که در دشمنی با " حزب کمونيست کارگری ايران. "امپرياليسم در نفی ھويت ملی به نتايج واحد می رسند

. ايراندوستی و حمايت از ھويت ملی در کنار پان اسالميسم ايستاده است، عمال ھمدست امپرياليسم می باشد

 و تجاوز امريکا به افغانستان، به عراق، به ليبيات موضعگيريھای سياسی اين حزب در حمايت از تجاوز امپرياليس

يکی از وظايف جنبش . رو شنی پرده از ماھيت دو دوزه بازی آنھا بر می دارده صھيونيسم به لبنان و به نوار غزه ب
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اين جريان سياسی . کمونيستی ايران افشاء اين جريان منحرف و بی ھويت تاريخی در جنبش کمونيستی ايران است

جريان سياسی در تاريخ مبارزات احزاب و سازمانھای سياسی ايران است که اصل و نسبش معلوم نيست و يک تنھا 

 در ميان جنبش انقالبی ايران حضور يافته است و دستھای نامرئی در موردش به قارچیباره بعد از انقالب مانند 

  .تبليغ پرداخته اند از ارگانھای سلطنت طلب گرفته تا راديو اسرائيل

ھم اکنون نيز کادرھای آنھا با محافل صھيونيستی و امپرياليستی ھمکاری نزديک دارند و جنايات جمھوری اسالمی 

بلندگوھای امپرياليستی و صھيونيستی از آنھا . را سپر توجيھی اين ھمکاری کرده اند تا اعضاء خود را فريب دھند

 آنھا نه تنھا در خدمتگذاری به امپرياليسم و صھيونيسم ۀيفوظ. در جھت منافع خود حداکثر استفاده کرده و می کنند

است، بلکه تالش دارند بر مارکسيسم انقالبی يک پيرايه ليبراليستی بپوشانند و برای حل بسياری معضالت و مسايل 

ش خورد روشنفکران جنبه اجتماعی پاسخی غير طبقاتی به جنبش تحميل نموده و يا برای آن اختراع کنند و آنرا ب

  .بدھند

که آنرا آگاھانه توسط آموزگارانشان برای درھم شکستن " آزاديھای بی قيد و شرط" تئوری پوسيده و غير طبقاتی 

انضباط حزبی و غير طبقاتی کردن مقوالت اجتماعی خلق کردند، ھمانطور که حزب ما بارھا بيان کرد از جانب 

آنھا ھرگز حاضر نيستند و نبودند نظريات حزب ما .  و می شودارگانھای تبليغاتی خود آنھا به زير پا گذارده می شد

ه آنھا اين نسخه را ب. منتشر کنند" آزاديھای بی قيد وشرط"را در افشاء خودشان به استناد ھمين اصل پذيرش 

 و  تفکرشان را آسان نموده و آنھا را به عنوان مستبد مرعوب نمودهۀديگران تجويز می کنند تا اشغال و تسخير حيط

 نيروھای کمونيست و يا ۀاين جريان فکری منتسب به منصور حکمت جريانی ناسالم در طيف گسترد. مسخ کنند

انشعاباتی که در درون اين جريان ناسالم رخ داده است گرچه مثبت و موجب . مدعی کمونيست در ايران است

.  ھرگز نبايد مبارزه را تعطيل کرد ضد جريانھای ضد انقالبیهتضعيف و روشنتر شدن ماھيت آن شده است ولی ب

  .حزب ما در اين عرصه پيشگام بوده است و مجددا مصمم است ماھيت اين جريان را افشاء نمايد
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