بی اعتبار کردن چپ کمونيست موقوف!
ما قبال ھم اعالم کرديم که  ،انترناسيوناليستھا باوری به "حق تکثير" )کپی رايت ( ندارند  ،اشاعه و
گسترش افکار انترناسيوناليستی را بخشی از وظيفه خود ميدانند .ولی يک محفل بی ھويت سياسی
تحت نام "کارگران" "کمونيست" ايران بی اعتبار کردن سيستماتيکی را از چپ کمونيست آغاز
کرده است .از يک طرف بدون اطالع گرايشات چپ کمونيست مقاالت آنھا را در نشريه يا سايتشان
منتشر می کنند و از سوی ديگر به لجن پراکنی عليه انترناسيوناليستھا می پردازند.
ما پيشترنيز به اطالع رسانديم که انتشار مقاالتی از صدای انترناسيوناليستی توسط "کارگران"
"کمونيست" ايران بدون اطالع ما بوده و ما مسئوليتی در قبال آن نداريم .يکی از قبيح ترين اقدام
آنھا دزديدن آرم جريان کمونيست بين المللی و انتشار آن بنام خودشان می باشد [١].اين در حالی
است که اين محفل بی ھويت سياسی معتقد است که جريان کمونيست بين المللی "به انحراف کشانده
شده است"[٢].
اينھا مقاالت انترناسيوناليستھا را با اھداف ضد انقالبی منتشر می کنند و ھمزمان عليه
انترناسيوناليستھا لجن پراکنی می کنند و می نويسند:

"متاسفانه باعث تاسف است که با قبول کلی جريان انقالب کمونيستی در سطح بين المللی ،ناخواسته
به دنبال تحليل اپورتونيست ھا ،از جمله »کمونيست ھای کارگری« حکمتيست و رويزيونيست ھايی
چون ناصر زرافشان و رييس دانا و عمويی )رھبر داخل کشوری حزب توده( افتاده ايد[٢] ".
چپ کمونيست از آنجمله جريان کمونيست بين المللی  ،گرايش کمونيست انترناسيوناليست و ديگر
گرايشات آن بر خالف شما ناسيونال -چپھا معتقد ھستند که انقالب کمونيستی تنھا در سطح بين
المللی امکان پذير است .انتشار مقاالت انترناسيوناليستھا توسط چپ سرمايه  ،صرفا در خدمت منافع
ضد انقالبی آنان و در راستای ايجاد اغتشاش فکری و توھم پراکنی در فضای سياسی است .بنابراين
عملکرد آنھا تنھا در خدمت منافع بورژوازی است تا حصاری ايجاد کنند بين فضای سياسی
پرولتری و عناصر جديدی که در جستجوی مواضع انترناسيوناليستی ھستند .به بی اعتبار کردن
چپ کمونيست خاتمه دھيد.

صدای انترناسيوناليستی
 ٣٠خرداد ١٣٨٩

] [١نگاه کنيد "بسوی انقالب" شماره  ٣٠و سايتشان
] [٢از پاسخ اين محفل به نامه )آ( بتاريخ  ٢٦دسامبر ٢٠٠٩
] [٣منبع باال
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