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جنگ و اتحاد مبارزان کمونیست
جنگگگگ و موضگگگدی کگگگه در قبگگگام جنگگگگ گرفتگگگه مگگگی شگگگود ،جایگگگگاه فکگگگری و از آن مهمتگگگر تدلگگگق طبقگگگاتی یگگگک
گگگگرایش فکگگگری را تدیگگگین مگگگی کنگگگدی جنگگگگ و انترناسیونالیسگگگن سگگگنگ محکگگگی اسگگگت کگگگه نشگگگان میدهگگگد یگگگک
گگگگگرایش فکگگگگری در ک گگگگای جهگگگگان وارونگگگگه سگگگگرمایه داری ایسگگگگتاده اسگگگگتی در جریگگگگان جنگگگگگ جهگگگگانی اوم،
اکثریگگگت احگگگزاب س وسگگگیام دمکگگگرات بگگگه مواضگگگا پرولتگگگری خیانگگگت کردنگگگد و بگگگرای همیشگگگه بگگگه کمگگگپ سگگگرمایه
پیوسگگگگتند و کگگگگارگران را بگگگگه گوشگگگگت دم تگگگگوپ تبگگگگدیل کردنگگگگد ،تنهگگگگا بلشگگگگویکها و اقلیگگگگت انگشگگگگت شگگگگماری در
کشگگگورهای اروپگگگائی بگگگه مواضگگگا پرولتگگگری وفگگگادار ماندنگگگدی بگگگدنبام انحطگگگاط کمینتگگگرن و احگگگزاب متشگگگکل در
آن در اوایگگگگگل دهگگگگگه  1930مگگگگگیالدی ،در جریگگگگگان جنگگگگگگ جهگگگگگانی دوم اینبگگگگگار کگگگگگارگران بنگگگگگام "کمونیسگگگگگن"
گوشگگگگگت دم تگگگگگوپ شگگگگگدندی تنهگگگگگا کمونیسگگگگگتهای انترناسیونالیسگگگگگت چگگگگگپ کمونیسگگگگگت در انگگگگگزوای مطلگگگگگق بگگگگگه
مواضگگگگا پرولتگگگگری وفگگگگادار ماندنگگگگد و جنگگگگگ را امپریالیسگگگگتی تو گگگگی کردنگگگگد و از سگگگگوی هگگگگر دو جبهگگگگه
مورد آزار و اذیت قرار گرفتندی[]1
سگگوالی کگگه در این گگا مطگگرح مگگی شگگود ،ایگگن اسگگتی موضگگا اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت در قبگگام جنگگگ ایگگران
و عگگگگراق چگگگگه بگگگگودا وارثگگگگان اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت کمگگگگونیزم کگگگگارگری چگونگگگگه بگگگگه ایگگگگن موضگگگگوع
نگریسته اندا
موضگگگا ارت گگگاعی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت در قبگگگام جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق ،همگگگواره یکگگگی از مد گگگالت
کمگگگونیزم کگگگارگری بگگگوده اسگگگتی ایگگگدئولوگهای کمگگگونیزم کگگگارگری مدمگگگوال سگگگدی کگگگرده انگگگد وارد ایگگگن بحگگگث
نشگگوند و یگگا از پگگرداختن بگگه ایگگن موضگگوع پرهیگگز کننگگدی اگگگر هگگن م بگگور بگگوده انگگد بگگه آن اشگگاره ای کننگگد ،بگگه
شگگگکل کلگگگی ،عگگگام و همگگگراه بگگگا درو سگگگدی کگگگرده انگگگد ،تبیینگگگی انقالبگگگی ارائگگگه دهنگگگدی یکگگگی از ایگگگن مریگگگدان کگگگه
سگگگدی کگگگرده نگرشگگگی انقالبگگگی از موضگگگا اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت در رابطگگگه بگگگا جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق
جلگگگگوه دهگگگگد ،م یگگگگد حسگگگگینی اسگگگگتی او سگگگگیاه را سگگگگفید مگگگگی کنگگگگد ،آشگگگگکارا درو مگگگگی گویگگگگد تگگگگا بگگگگرای اتحگگگگاد
مبگگگگارزان کمونیسگگگگت آبگگگگرو ب گگگگردی بگگگگرای آقگگگگای م یگگگگد حسگگگگینی مهگگگگن نیسگگگگت کگگگگه ذره ای حقیقگگگگت در ا هگگگگار
نظگگرش نهفتگگه باشگگد ،بلکگگه مهگگن ایگگن اسگگت کگگه حتگگی بگگا توسگگل بگگه درو  ،تزویگگر و ریگگا هگگن شگگده ،یگگک تصگگویر
انقالبگگگگی از منصگگگگور حکمگگگگت ارائگگگگه بدهگگگگدی مگگگگداحی هگگگگای م یگگگگد حسگگگگینی در خصگگگگوح اتحگگگگاد مبگگگگارزان
کمونیسگگگت و شگگگ ر منصگگگور حکمگگگت ،مگگگداحی هگگگای «ف رالگگگدین ح گگگازی» را تگگگداعی میکنگگگدی[ ]2او ایگگگن
چنین می گوید:
" سیاسگگگگت کمونیسگگگگتی اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت در قبگگگگام جنگگگگگ ایگگگگران و عگگگگراق در نوشگگگگته هگگگگایییی جلگگگگو
توهمگگگات بگگگه جمهگگگوری اسگگگالمی و قربگگگانی شگگگدن هگگگزاران فدگگگام چگگگپ را در جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق گرفگگگتی
وجگگود ایگگن سگگازمان تکیگگه گگگاهی شگگد بگگرای فدگگالین چگگپ و سگگرگردان سگگازمانهای متالشگگی شگگده و افگگراد جگگدا
شده از جریانات باقی ماندهی"[]3
بگگگرخالر درو هگگگای گگگگوبلز گونگگگه آقگگگای م یگگگد حسگگگینی ،اوال در زمگگگان شگگگکلگیری جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق،
یدنگگگی شگگگهریور  ، 1359اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت تنهگگگا یگگگک محفگگگل گمنگگگام بگگگود و نمگگگی توانسگگگت بگگگر هگگگزاران
فدگگگام چگگگپ تگگگاثیر بگگگگنارد تگگگا در جنگگگگ قربگگگانی نشگگگوندی ثانیگگگا سیاسگگگت بگگگورژوائی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت
شگگگگرکت در جنگگگگگ تحگگگگت عنگگگگوان "دفگگگگاع از انقگگگگالب" بگگگگودی بگگگگه عبگگگگارت دیگگگگگر گوشگگگگت دم تگگگگوپ کگگگگردن
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کگگگارگرانی اگگگگر چگگگه هگگگزاران نفگگگر نمگگگی توانسگگگتند بگگگه فراخگگگوان ارت گگگاعی و ضگگگد انقالبگگگی اتحگگگاد مبگگگارزان
کمونیسگگت پاسگگن دهنگگدی امگگا حتگگی اگگگر یگگک کگگارگر هگگن بگگه فراخگگوان اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت در جنگگگ بگگر
خاک افتاده باشد ،باز هن دستان اتحاد مبارزان کمونیست به خون پرولتاریا آغشته استی
یکگگگی دیگگگگر از مریگگگدان مگگگنهر کمگگگونیزم کگگگارگری خگگگانن ثریگگگا شگگگهابی در مگگگداحی مواضگگگا "انقالبگگگی" اتحگگگاد
مبگگگارزان کمونیسگگگت در قبگگگام جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق ،خیلگگگی بگگگی قگگگدار بگگگه آب زده اسگگگتی گگگاهرا بگگگرای او
حافظگگگه تگگگاری ی مفهگگگومی نگگگدارد و یگگگا تصگگگور مگگگی کنگگگد ،مگگگی شگگگود بگگگه سگگگبک و سگگگیاق سگگگنت استالینیسگگگتی کگگگه
پگگگرورش یافتگگگه اسگگگت ،حافظگگگه تگگگاری ی را بازنویسگگگی کگگگردی او طگگگی سگگگ نرانی بمناسگگگبت "هفتگگگه حکمگگگت" بگگگه
تگگگگارین  ۶ژوئگگگگن  201۵در لنگگگگدن تحگگگگت عنگگگگوان "منصگگگگور حکمگگگگت و جنگگگگگ ایگگگگران و عگگگگراق" ،خگگگگزعبالت
دفاع از "دستاوردهای انقالب  "57را این چنین موعظه کرده است:
" در مقطگگگا جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق ،در شگگگرایطی کگگگه ب گگگش اعظگگگن جنگگگبش کمونیسگگگتی ایگگگران سگگگرگی ه گرفتگگگه
بگگگود کگگگه ایگگگن چگگگه نگگگوع جنگگگگ و چگونگگگه تقگگگابلی اسگگگت و چگگگه بایگگگد کگگگرد ،ایگگگن خگگگط روشگگگن کمونیسگگگتی [خگگگط
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت] از پایگگگه تگگگرین سگگگط تحلیگگگل و تبیگگگین تگگگا آخگگگرین حلقگگگ تگگگاکتیکی یگگگک سیاسگگگت
پرولتگگگگگری را تدریگگگگگ میکنگگگگگدییی حکمگگگگگت تئوریسگگگگگین و پراتیسگگگگگین آن بگگگگگودییی حفگگگگگا و بازسگگگگگازی مناسگگگگگبات
تولیگگدی کگگه در اثگگر انقگگالب ایگگران مگگورد تدگگرس قگگرار گرفتگگه اسگگت ،تنهگگا و تنهگگا بگگا سگگرکوب انقگگالب ممکگگن
اسگگتی انقگگالب ایگگران بایگگد سگگرکوب بشگگود ،نگگگه جمهگگوری اسگگالمی ییی انقگگالب ایگگران ،کگگه بزرگتگگرین انقگگگالب
مدا گگگگر اسگگگگت ،انقالبگگگگی کگگگگه در آن طبقگگگگ کگگگگارگر شگگگگوراهای کگگگگارگریش را درسگگگگت کگگگگرد ،ب گگگگش اعظگگگگن
ماشگگگگین دولتگگگگی را شکسگگگگت ،علیگگگگرغن جریگگگگان اسگگگگالمی بگگگگه قیگگگگام مسگگگگلحانه و ت لیگگگگه پادگانهگگگگا کشگگگگیده شگگگگد ،از
نقطگگگه نظگگگر منگگگافا بگگگورژوازی جهگگگانی بایگگگد شکسگگگت ب گگگوردی و بگگگرای شکسگگگت ایگگگن انقگگگالب ،بگگگورژوازی بایگگگد
یگگگک گگگ شگگگود بگگگورژوازی بایگگگد متحگگگد بشگگگودی بگگگورژوازی محلگگگی تحگگگت اتوریتگگگ بگگگورژوازی انحصگگگاری
باید متحد شود".
اینکگگه اش ا گگی انگشگگت بگگه دهگگگان بگگه خگگزعبالت خگگانن ثریگگا شگگگهابی گگگوش میدانگگد ،تگگا از بزرگتگگرین انقگگگالب
مدا گگگگر کگگگگه ب گگگگش اعظگگگگن ماشگگگگین دولتگگگگی بگگگگورژوازی را در هگگگگن شکسگگگگت و توسگگگگط عامگگگگل امپریالیسگگگگن،
عگگگراق ،مگگگگورد ت گگگگاوز قگگگگرار گرفگگگگت تگگگگا انقگگگگالب را بگگگه شکسگگگگت بکشگگگگاند ،بیگگگگانگر سگگگگطحی از پگگگگنیرش ایگگگگن
مریگگدان بگگه چنگگین یگگاوه هگگائی بگگوده اسگگتی بگگی مناسگگبت نیسگگت کگگه منصگگور حکمگگت اعگگالم کگگرده بگگود هگگزاران
نفگگر البتگگه مگگا هگگزاران نفگگر را بگگه چنگگد گگد نفگگر تقلیگگل میگگدهین بگگه گگگرد کمگگونیزم کگگارگری جمگگا مگگی شگگوند
بگگگدون اینکگگگه بداننگگگد لنگگگین خگگگوردنی اسگگگت یگگگا نوشگگگیدنی [ ]4حافظگگگه هگگگای تگگگاری ی زنگگگده هسگگگتند ،خگگگانن ثریگگگا
شهابی تنها به شدور خودش خندیده استی
محمگگگود قزوینگگگی ع گگگو سگگگابق کمیتگگگه مرکگگگزی حگگگزب کمونیسگگگت کگگگارگری و حگگگزب حکمتیسگگگت و یکگگگی از
مریگگگدان منصگگگور حکمگگگت ،در مگگگورد آبروریگگگزی "ایگگگدئولوا هگگگای" کمگگگونیزم کگگگارگری شگگگبیه خگگگانن ثریگگگا
شهابی و در مورد رهبر حزبی سابق خود این چنین می گوید:
"از اع گگگگای حگگگگزب کمونیسگگگگت کگگگگارگری ایگگگگران می گگگگواهن حمیگگگگد تقگگگگوایی را در ا هگگگگار نظگگگگر سیاسگگگگی و
تئوریگگک ممنگگوع کننگگد تگگا بگگیش از ایگگن آبگگروی خگگود و همگگه آنهگگا را نبگگردی مگگن هگگن خ الگگت میکشگگن کگگه چنگگین
کسگگگی یکزمگگگان رهبگگگر حزبگگگی بگگگود کگگگه مگگگن ع گگگو آن بگگگودمی تگگگاکنون مگگگن هگگگی مگگگدعی مارکسیسگگگتی را سگگگرا
ندارم تا این اندازه سبکسرانه در باره مسائل ا هار نظر کندی"[]5
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مگگگگا ضگگگگمن بررسگگگگی موضگگگگا بگگگگورژوائی و ارت گگگگاعی اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت در قبگگگگام جنگگگگگ ایگگگگران و
عگگگراق کگگگگه چگونگگگه در خگگگگدمت گوشگگگگت دم تگگگوپ کگگگگردن کگگگگارگران بگگگوده اسگگگگت ،زمینگگگگه هگگگای شگگگگکل گیگگگگری
جنگهگگا را نیگگز بررسگگی خگگواهین کگگردی اینکگگه بگگا ورود سگگرمایه داری بگگه عصگگر انحطگگاط خگگود تمگگامی جنگهگگا
امپریالیستی و ارت اعی هستند و تنها جنگ انقالبی ،جنگ طبقاتی مبارزه طبقاتی استی
عصر جنگهای امپریالیستی و عصر انقالبات کمونیستی
جنگگگگ نگگگه محصگگگوم سیاسگگگت خشگگگن یگگگک دولگگگت غیگگگر متدگگگارر یگگگا یگگگک دولگگگت سگگگتمگر بلکگگگه از نیگگگاز ذاتگگگی
سگگگرمایه سرچشگگگمه مگگگی گیگگگگرد و اجتنگگگاب از جنگگگگ در عصگگگر امپریالیسگگگگن امکگگگان پگگگنیر نیسگگگت .کمونیسگگگگتها
بگگگیش از گگگد سگگگام اسگگگت کگگگه اعگگگالم کگگگرده انگگگد ،بگگگا ورود سگگگرمایه داری بگگگه عصگگگر انحطگگگاط خگگگود ،عصگگگر
انقالبگگگات اجتمگگگاعی و جنگگگگ هگگگای امپریالیسگگگتی شگگگروع شگگگده اسگگگت .عصگگگر امپریالیسگگگن یدنگگگی اینکگگگه سگگگرمایه
داری بگگگرای حگگگل درازمگگگدت بحرانهگگگای خگگگود ،بگگگرای ت گگگمین دراز مگگگدت انباشگگگت سگگگرمایه ،نگگگاگزیر اسگگگت بگگگه
جنگگگگگ چنگگگگگ بینگگگگدازدی تگگگگارین سگگگگرمایه داری نشگگگگان داده اسگگگگت ،راه حگگگگل سگگگگرمایه داری چرخگگگگ  ،بحگگگگران،
جنگگگگ و بازسگگگازی بگگگرای انباشگگگت سگگگرمایه بگگگوده اسگگگتی هگگگر گونگگگه خلگگگل در رونگگگد انباشگگگت سگگگرمایه ،واکگگگنش
هگگگگای بگگگگه مراتگگگگر خطرنگگگگاکتری بگگگگدنبام خواهگگگگد داشگگگگت ،جنگگگگگ جهگگگگانی اوم ،دوم و ده هگگگگا جنگگگگگ بگگگگزرا و
منطقگگگگه ای دیگگگگگر واکگگگگنش سگگگگرمایه بگگگگه خلگگگگل در رونگگگگد انباشگگگگت سگگگگرمایه بگگگگوده اسگگگگتی سگگگگرمایه در دوران
بحگگگران بگگگه ت ریگگگگر سگگگرمایه ثابگگگگت وسگگگایل تولیگگگگد ،شگگگهرها ،زیگگگگر سگگگاخت ،کارخان گگگگات و غیگگگره و حتگگگگی
سگگرمایه متغیر نیگگروی کگگار  -قتگگل عگگام کگگارگران مگگی پگگردازد تگگا بگگا تنگگزم نگگر سگگود بگگه مقابلگگه برخیگگزد ،تگگا
شرایط را برای دور دیگری از انباشت سرمایه فراهن آوردی
واقدیگگگگت انکگگگگار ناپگگگگنیر ایگگگگن اسگگگگت کگگگگه بگگگگرخالر دورۀ رو بگگگگه رشگگگگد سگگگگرمایه داری ،در عصگگگگر انحطگگگگاط
سگگگرمایه داری تقسگگگین جهگگگان بگگگدون جنگهگگگای امپریالیسگگگتی تقریبگگگا امکگگگان ناپگگگنیر یگگگا سگگگ ت شگگگده اسگگگتی البتگگگه
ذکگگگر ایگگگن نکتگگگه ضگگگروری اسگگگت کگگگه منگگگافا امپریالیسگگگتی گانگسگگگترها حتگگگی مگگگی توانگگگد درون یگگگک بلگگگوک در
تصگگگادم قگگگرار گیگگگرد ،بدنگگگوان مثگگگام مگگگی تگگگوان بگگگه جبهگگگه هگگگای مت ا گگگن امپریالیسگگگتی ویتنگگگام بگگگا کگگگامبو در
بلوک شرق سابق و یا یونان با ترکیه در بلوک غرب سابق اشاره کردی
جنگگگگ جهگگگانی اوم نشگگگان داد کگگگه سگگگرمایه داری بدنگگگوان یگگگک نظگگگام اجتمگگگاعی وارد دوره انحطگگگاط خگگگود شگگگده
اسگگگت و همگگگانطوری کگگگه قگگگبال نیگگگز اشگگگاره شگگگد ،عصگگگر انقالبگگگات اجتمگگگاعی و جنگگگگ هگگگای امپریالیسگگگتی شگگگروع
شگگگگگده اسگگگگگتی خطگگگگگر جنگگگگگگ امپریالیسگگگگگتی بیگگگگگانگر دورۀ جدیگگگگگدی از حیگگگگگات نظگگگگگام سگگگگگرمایه داری ،عصگگگگگر
امپریالیسگگگن بگگگوده و اسگگگت ،کگگگه در آن اجتنگگگاب از جنگگگگ امکگگگان پگگگنیر نیسگگگتی بگگگرای شگگگکل گیگگگری و وقگگگوع
جنگ جهانی ،حداقل دو شرط زیرین باید مهیا باشد:
 وجود دو بلوک سیاسی ،اقتصادی و نظامی امپریالیستی
 طبقه کارگر مغلوب شده در سط جهانی
از یگگگک سگگگو ،بدگگگد از فروپاشگگگی جهگگگان دو قطبگگگی بلگگگوک شگگگرق و غگگگرب نگگگه تنهگگگا دو بلگگگوک منسگگگ ن سیاسگگگی،
اقتصگگگگگادی و نظگگگگگامی امپریالیسگگگگگتی وجگگگگگود نداشگگگگگته اسگگگگگت ،بلکگگگگگه شگگگگگاهد تگگگگگنش هگگگگگای امپریالیسگگگگگتی بگگگگگین
گانگسگگگترهای بگگگزرا نیگگگز بگگگوده ایگگگنی از سگگگوی دیگگگگر اگگگگر چگگگه طبقگگگیه کییارگیگگگیر آمگگگادگی الزم و کافگگگیی بگگگرای
ارائگگگ آلترنگگگاتیو خگگگود ،انقگگگالب کمونیسگگگتی بگگگه نظگگگام بربگگگر سگگگرمایه داری را نگگگدارد ،امگگگا مغلگگگوب نیگگگز نشگگگده
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اسگگگتی لگگگنا جنگهگگگای امپریالیسگگگتی بیشگگگتر بسگگگوی جنگگگگ هگگگای منطقگگگه ای گگگگرایش پیگگگدا مگگگی کننگگگدی ماننگگگد جنگگگگ
بالکان ،افغانستان ،عراق و ده ها جنگ منطقه ای کوچک دیگری
البتگگگه بگگگورژوازی سگگگدی مگگگی کنگگگد بگگگه سیاسگگگت تولیگگگد تسگگگلیحاتی بگگگرای مقابلگگگه بگگگا بحگگگران چنگگگگ بینگگگدازدی امگگگا
سیاسگگگت تیولیگگگید تسگگگلیحاتی اگگگگر چگگگه بدنگگگوان ابگگگزار ضگگگیروری بگگگیرای مقابلگگگه بگگگا بحگگگران هگگگا ارائگگگیه مگگگی شگگگد و
همچنگگگگان مگگگگی شگگگگود ولگگگگی سیاسگگگگت تسگگگگلیحاتی را نمیتگگگگوان تگگگگا ابگگگگد ادامگگگگه دادی بگگگگاالخره بایگگگگد ارزش مصگگگگرر
کاالهگگگگای تولیگگگگد شگگگگده سگگگگالحهای تولیگگگگد شگگگگده مگگگگورد اسگگگگتفاده قگگگگرار گیگگگگرد ،بگگگگه عبگگگگارت بهتگگگگر جنگگگگگ بایگگگگد
درگیگگگرد و آن کاالهگگگا نقگگگش م گگگرب خگگگود را ایفگگگا کننگگگدی تولیگگگد تسگگگلیحاتی اگگگگر چگگگه اشگگگتغام زائگگگی مگگگی کنگگگد و
ارزش اضگگافه نیگگز تولیگگد مگگی کنگگد ،منتهگگی در رونگگد خگگود من گگر بگگه کگگاهش سگگرمایه ثابگگت مگگی شگگود و بحگگران
زا اسگگگتی چگگگرا کگگگه کاالهگگگای تسگگگلیحاتی وارد پروسگگگ بگگگاز تولیگگگد نمگگگی شگگگوند ،نهایتگگگا من گگگر بگگگه کگگگاهش سگگگرمایه
ثابت می شوندی
بازسگگگگازی ویرانگگگگی هگگگگای حا گگگگل از جنگگگگگ جهگگگگانی اوم و دوم من گگگگر شگگگگد تگگگگا شگگگگاهد دوره ای از رشگگگگد و
رونگگگق اقتصگگگادی دهگگگه هگگگای بدگگگدی باشگگگینی سگگگپس چرخگگگه بحگگگران – جنگگگگ – بازسگگگازی تکگگگرار شگگگد و امگگگروزه
جنگ شکل و روند جنگهای منطقه ای ب ود گرفته استی
دالیل شکل گیری جنگ امپریالیستی ایران و عراق از نگاه چپ سرمایه
بگگگگه بگگگگاور اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت جمهگگگگوری اسگگگگالمی نتوانسگگگگته بگگگگود انقگگگگالب را سگگگگرکوب کنگگگگد و قطگگگگار
انقگگگالب علیگگگرغن اینکگگگه جوشگگگش درونگگگی اش را از دسگگگت داده بگگگود ،امگگگا همچنگگگان بگگگه پگگگیش مگگگی تازیگگگدی ادامگگگه
انقگگگالب ایگگگران حاکمیگگگت امپریالیسگگگن آمریکگگگا بگگگر ایگگگران و منطقگگگه را بگگگه م گگگاطره مگگگی انگگگداخت ،لگگگنا امپریالیسگگگن
بگگگه عگگگاملش یدنگگگی عگگگراق دسگگگتور تهگگگاجن بگگگه ایگگگران را گگگادر کگگگرد ،تگگگا جلگگگو پیشگگگروی انقگگگالب را بگیگگگرد و
جمهگگگگوری نگگگگامطلوب اسگگگگالمی را سگگگگاقط کنگگگگد تگگگگا بگگگگورژوازی انحصگگگگاری م گگگگددا اداره امگگگگور کشگگگگور را در
دسگگگگت بگیگگگگردی بگگگگا قگگگگدرت گیگگگگری م گگگگدد بگگگگورژوازی انحصگگگگاری در ایگگگگران ،تسگگگگلط و ه مگگگگونی امپریالیسگگگگن
آمریکا م ددا در منطقه تثبیت می شدی اتحاد مبارزان کمونیست این چنین می نویسد:
" انقگگگالب ایگگگران ،و آن هگگگن انقالبگگگک چنگگگان عظگگگین کگگگه سگگگرنگونک رژیگگگن شگگگاه تنهگگگا جلگگگوه کگگگوچکک از اولگگگین
طلیدگگگه هاى بیگگگدارى پرولتاریگگگا و خلگگگق زحمگگگتکش در مگگگتن آن اسگگگت ،نمیتوانسگگگت و نمیتوانگگگد همگگگه چیگگگز را بگگگه
جگگگاى خگگگود بگگگاقک گگگگناردی ادامگگگه انقگگگالب ایگگگران حاکمیگگگت امپریالیسگگگن آمریکگگگا بگگگر ایگگگران و منطقگگگه را نگگگه از
زاویگگگه تقسگگگین م گگگدد جهگگگان میگگگان امپریالیسگگگتها ،بلکگگگه از دیگگگدگاه نفگگگس حاکمیگگگت امپریالیسگگگن مگگگورد م گگگاطره
قگگگرار داده اسگگگتی انقگگگالب ایگگگران مدادلگگگه قگگگدرت را ،نگگگه میگگگان اقشگگگار م تلگگگ بگگگورژوازى ،بلکگگگه در وهلگگگه اوم
و در اسگگگگگاس میگگگگگان پرولتاریگگگگگا و بگگگگگورژوازى انحصگگگگگارى ،در هگگگگگن ری تگگگگگه اسگگگگگتییی سگگگگگرکوب انقگگگگگالب و
جگگگگایگزینک حکومگگگگت اینگگگگک پگگگگیش از پگگگگیش تهگگگگاجمک از "خگگگگار " خگگگگار از م موعگگگگه نیروهگگگگاى سیاسگگگگک
فدگگگام در درون کشگگگور را بگگگراى امپریالیسگگگن امگگگرى مناسگگگر و مطلگگگوب میسگگگاخت ،و جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق
در ادامگگگگه چنگگگگین برخگگگگوردى بگگگگه حکومگگگگت و همچنگگگگین بگگگگه انقگگگگالب و بگگگگر زمینگگگگه تشگگگگدید فدالیگگگگت ب تیارهگگگگا،
پالیزبانها و اویسک هاییی و کودتاهاى ناشیانه سلطنت طلبان خ وم ،به وقوع پیوستی"[]6
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پگگگگیش از بررسگگگگی اسگگگگتدالالت اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت ،بسگگگگیار خال گگگگه وار بگگگگه زمینگگگگه هگگگگای تگگگگاری ی
نگگگگاهی مگگگی انگگگدازینی بگگگرخالر عگگگوام فریبگگگی هگگگای اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت ،آمریکگگگا ایگگگران را پیشگگگاپیش از
تگگگدار کات جنگگگگی گگگدام حسگگگین بگگگاخبر کگگگرده بگگگودی در ایگگگن راسگگگتا واشگگگنگتن یکگگگی از مگگگاموران بگگگا سگگگابق سگگگیا
بگگه نگگام «جگگور کیگگو» کگگه بگگه فارسگگی نیگگز تسگگلط داشگگت و سگگالها بگگه عنگگوان دیپلمگگات در تهگگران فدالیگگت کگگرده
بگگود را بگگا اسگگرار جنگگگی و نظگگامی گگدام حسگگین بگگه تهگگران فرسگگتاد و از تگگدارک جنگگگی گگدام حسگگین خبگگر
دادی در مالقگگگات بگگگا مقامگگگات ایرانگگگی سگگگه آمریکگگگایی ح گگگور داشگگگتند :بگگگروس لیگگگنگن ،جگگگور کیگگگو و یگگگک
کارشگگگگناس نفتگگگگی سگگگگیا بگگگگه نگگگگام ران اسگگگگمیت« .جگگگگور کیگگگگو» ا هگگگگار داشگگگگته اسگگگگت کگگگگه م اطبگگگگان ایرانگگگگی
اطالعگگگات خگگگوب بگگگا جزئیگگگات زیگگگاد دریافگگگت کردنگگگد .چگگگارلز نگگگس ،کگگگاردار سگگگفارت آمریکگگگا در تهگگگران ،در
اردیبهشگگگگت  ۵۸بگگگگه واشگگگگنگتن نوشگگگگت«:ارائگگگگه اطالعگگگگات مفیگگگگد میتوانگگگگد در بلندمگگگگدت بگگگگه برقگگگگراری دوبگگگگاره
روابط رسمیتر با سازمان اطالعاتی آینده ایران من ر شودی» []7
از سگگوی دیگگگر اگگگر چگگه عگگراق جگگزو بلگگوک شگگرق حسگگاب نمگگی شگگد ،امگگا بگگا ایگگن همگگه از سگگام  195۸زمینگگ
تمگگایالت شگگوروی در عگگگراق بگگه شگگگدت افگگزایش یافگگتی بگگگه شگگکل خال گگگه زمینگگه هگگای تگگگاری ی آن ایگگن چنگگگین
اسگگگتی بگگگا شگگگروع جنگگگگ سگگگرد در اوایگگگل دهگگگه  1950مگگگیالدی سگگگفیر آمریکگگگا «جگگگور کنگگگان» پیشگگگنهادی بگگگه
دولگگگت آم ریکگگگا داد تگگگا بگگگرای مقابلگگگه بگگگا پیشگگگروی هگگگای شگگگوروی در خاورمیانگگگه سگگگد نفگگگوذی ای گگگاد شگگگودی در
سگگگام  1955ترکیگگگه و عگگگراق پیمگگگان بغگگگداد را بسگگگتند و مگگگدتی بدگگگد از آن ایگگگران ،پاکسگگگتان و بریتانیگگگا بگگگه آن
پیوسگگگتندی آمریکگگگا اگگگگر چگگگه حمایگگگت جگگگدی اقتصگگگادی و سیاسگگگی از آن میکگگگرد ،بگگگه دلیگگگل مصگگگلحتی ،رسگگگما بگگگه
آن نپیوسگگگگتی انگلسگگگگتان پیمگگگگان بغگگگگداد را «حلقگگگگه مگگگگالی» دفگگگگاع از خاورمیانگگگگه در مقابگگگگل شگگگگوروی ارزیگگگگابی
میکرد تا عمال شوروی را در محا ر قرار دهد ،که در روند خود اضمحالم آنرا موجر شودی
بگگگدنبام کودتگگگای «عبگگگدالکرین قاسگگگن» در سگگگام  195۸کگگگه تمگگگایالت شگگگوروی داشگگگت ،عگگگراق از پیمگگگان بغگگگداد
خگگار شگگدی بگگدنبام آن مقگگر ایگگن پیمگگان از بغگگداد بگگه ترکیگگه منتقگگل شگگد و نگگام پیمگگان نیگگز بگگه سگگنتو تغییگگر یافگگتی
بگگا کودتگگای تحگگت رهبگگری گگدام حسگگین سگگمت گیگگری بگگه سگگمت شگگوروی همچنگگان ادامگگه داشگگت و عگگراق در
سگگام  1972پیمگگگانی بگگگا شگگگوروی ام گگا کگگگرد کگگگه بگگگه موجگگگر آن تسگگلیحات و هگگگزاران مشگگگاور از شگگگوروی بگگگه
عراق ارسام شدی
بگگگا ایگگگن همگگگه در جریگگگان جنگگگگ  ۸سگگگاله و نگگگه در زمگگگان وقگگگوع آن ،رابطگگگه بگگگا شگگگوروی بگگگه سگگگردی گرائیگگگد،
گروههگگگای فلسگگگطینی طرفگگگدار شگگگوروی از عگگگراق اخگگگرا شگگگدند و گروههگگگای طرفگگگدار شگگگوروی در عگگگراق
سرکوب شدندی بدنبام آن از میزان نفوذ شوروی کاسته شد و بر میزان نفوذ آمریکا افزوده شدی
بگگگا ایگگگن توضگگگیحات بگگگه عگگگوام فریبگگگی هگگگای اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگر میگگگگردینی بگگگه بگگگاور اتحگگگاد مبگگگارزان
کمونیسگگگگت ،مهاجمگگگگان بگگگگه دسگگگگتور امپریالیسگگگگن بگگگگا "تهگگگگاجن" خگگگگود از آن سگگگگوی مرزهگگگگا در گگگگدد سگگگگرکوب
انقگگگالب بودنگگگدی قطدگگگا سگگگوالی کگگگه مطگگگرح مگگگی شگگگود ،ایگگگن اسگگگت چگگگرا امپریالیسگگگن آمریکگگگا بگگگرای سگگگرکوب
انقگگگالب ایگگگران بگگگه عگگگراق متوسگگگل مگگگی شگگگود ،در حگگگالی کگگگه تمگگگایالت شگگگوروی داشگگگتا آیگگگا منطقگگگی نبگگگود بگگگر
طبگگگق اسگگگتدالالت اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت کشگگگوری چگگگون ترکیگگگه کگگگه ع گگگو پیمگگگان سگگگنتو بگگگود و رابطگگگ
بسگگگیار نزدیکگگگی نیگگگز بگگگا آمریکگگگا داشگگگت بگگگرای سگگگرکوب انقگگگالب ایگگگران اقگگگدام کنگگگدا گگگاهرا اتحگگگاد مبگگگارزان
کمونیسگگگت شگگگیپور را از دهانگگگ گشگگگادش مگگگی دمگگگدا اینهگگگا ب شگگگی از زمینگگگه سگگگازیهای جنگگگاح چگگگپ سگگگرمایه
بگگرای تبلیغگگات جنگگگی بگگوده اسگگت تگگا بگگر اهمیگگت تهگگاجن تاکیگگد کنگگد تگگا زمینگگه هگگای شگگرکت در جنگگگ را مهیگگا
کندی جنگی که تحمیل شده است ،اتحاد مبارزان کمونیست عوام فریبی می کند:
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"تصگگگادمات نظگگگامک بگگگین رژیگگگن جمهگگگورى اسگگگالمک و رژیگگگن بدثگگگک عگگگراق کگگگه مگگگدتها پگگگیش آغگگگاز شگگگده بگگگود بگگگا
تهگگگاجن رژیگگگن بدگگگث بگگگه درون مرزهگگگاى ایگگگران ابدگگگاد گسگگگتردهترى یافتگگگه و بگگگه یکگگگک از مسگگگائل حگگگاد اوضگگگاع
کنونک بدم گشته است ]۸[".
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگه اسگگگتدالالت خگگگود کگگگه انقگگگالب ایگگگران بگگگه منگگگافا امپریالیسگگگتها ضگگگربه زده لگگگنا
امپریالیسگگن بگگدنبام ضگگربه زدن بگگه انقگگالب اسگگت ادامگگه میدهگگدی ا هگگار میگگدارد ،ضگگربات کگگاری کگگه بگگه منگگافا
امپریالیسگگگتی بگگگه خگگگاطر انقگگگالب ایگگگران وارد شگگگده ،تگگگامین و گگگیانت منگگگافا انحصگگگارات نفتگگگی کگگگه عمگگگال در
جهگگگگت تحکگگگگین حاکمیگگگگت امپریالیسگگگگن آمریکگگگگا اسگگگگت و سگگگگران ام روی کگگگگار آوردن "بگگگگورژوازی انحصگگگگاری"
ایگگگن جنگگگگ را بگگگه ایگگگران تحمیگگگل کگگگرده اسگگگتی بگگگی مناسگگگبت نیسگگگت کگگگه بگگگورژوازی اسگگگالمی نیگگگز در تبلیغگگگات
خود از "جنگ تحمیلی" نام میبردی
"احیگگگاى ثبگگگات و امنیگگگت امپریالیسگگگتک خلگگگیث فگگگارس ،کگگگه در اثگگگر انقگگگالب ایگگگران ضگگگرباتک کگگگارى بگگگر آن وارد
آمگگگده ،و تگگگامین و گگگیانت منگگگافا انحصگگگارات نفتگگگک در خلگگگیث فگگگارس کگگگه عمگگگال در جهگگگت تحکگگگین حاکمیگگگت
امپریالیسن آمریکا بر منطقه خلیث قرار میگیردی"[]9
امپریالیسگگگگن البتگگگگه از بیگگگگنش اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت بگگگگرای انترناسیونالیسگگگگتها هگگگگر دولگگگگت سگگگگرمایه داری
امپریالیسگگگتی اسگگگت منگگگافا خگگگود را در ایگگگران ب گگگاطر ضگگگربات کگگگاری توسگگگط انقگگگالب از دسگگگت داده اسگگگت و
حگگگگاال مگگگگی خواهگگگگد منگگگگافا خگگگگود را م گگگگددا احیگگگگا کنگگگگدی امپریالیسگگگگن از طریگگگگق کودتگگگگا نتوانسگگگگت انقگگگگالب را
سگگگرکوب نمایگگگد لگگگنا بایگگگد انقگگگالب را از طریگگگق نیروهگگگای خگگگارجی سگگگرکوب نمایگگگد و یگگگا بگگگی اثگگگر نمایگگگدی در
چنین زمینه ائی است که االن به جنگ متوسل شده استی
"این گگگا خاورمیانگگگه اسگگگت ،منطقگگگه خلگگگیث فگگگارس اسگگگت ،منطقگگگه اى اسگگگت کگگگه در آن سگگگرمایه انحصگگگارى بگگگه
رهبگگگگرى امپریالیسگگگگن آمریکگگگگا تگگگگا پگگگگیش از انقگگگگالب ایگگگگران مناسگگگگبات مدینگگگگک را بگگگگا پرولتاریگگگگاى کشگگگگورهاى
منطقگگگه و بگگگه ایگگگن اعتبگگگار بگگگا تگگگوده هگگگاى زحمگگگتکش غیگگگر پرولتگگگر برقگگگرار سگگگاخته بگگگوده اسگگگتییی این گگگا ،در
ایگگگن منطقگگگه و در مهمتگگگرین کشگگگور تحگگگت سگگگلطه در خلگگگیث فگگگارس از نظگگگر اقتصگگگادى و سیاسگگگک  ،انقالبگگگک
در جریگگگان اسگگگت کگگگه ایگگگن مناسگگگبات را بگگگا تگگگوازن و تدگگگادم امپریالیسگگگتک درونگگگک آن ،مگگگورد تهدیگگگد قگگگرار داده
و ادامگگگه آن ،اقتصگگگاد و سیاسگگگت امپریالیسگگگتک را نگگگ ه فقگگگط در ایگگگران بلکگگگه در تمگگگامک خاورمیانگگگه بگگگه ورطگگگه
بحگگگران خواهگگگد افکنگگگدی این گگگا پرولتاریگگگا آرمانهگگگا ،اهگگگدار و امکانگگگات مدینگگگک دارد و سگگگرمایه انحصگگگارى نیگگگز
بهمگگگگین ترتیگگگگر بگگگگدنبام ای گگگگاد و احیگگگگاى شگگگگرایط اقتصگگگگادى و سیاسگگگگک مدینگگگگک اسگگگگتی این گگگگا آرایگگگگش مدینگگگگک،
بواسگگگطه جریگگگان انقگگگالب در ایگگگران ،میگگگان دو اردوگگگگاه انقگگگالب و ضگگگد انقگگگالب بگگگر سگگگر مسگگگائل مدینگگگک بوجگگگود
آمگگگگده اسگگگگت ،وییی ضگگگگرورت جنگگگگگ را توضگگگگی دادن ،یدنگگگگک مکگگگگان آنگگگگرا در سگگگگیر انکشگگگگار ایگگگگن مناسگگگگبات
تولیدى و روابط و رویاروئک هاى طبقاتک تحلیل کردنی"[]10
اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت دولگگت عگگراق را عامگگل امپریالیسگگن آمریکگگا ارزیگگابی مگگی کنگگد ،چیگگزی شگگبیه «شگگاه
سگگگگگ زن یگگگگری آمریکگگگگا» توسگگگگط فگگگگدائیانی چنگگگگین ارزیگگگگابی هگگگگائی شگگگگاید در جنگگگگاح چگگگگپ سگگگگرمایه و بگگگگرای
مبگگگگارزه ضگگگگگد امپریالیسگگگگگتی خوشگگگگگایند باشگگگگگد ولگگگگگی در مبگگگگگارزۀ ضگگگگگد سگگگگگرمایه داری و بگگگگگرای مارکسیسگگگگگتها
انترناسیونالیسگگگتها بیگانگگگه اسگگگت ،چگگگرا کگگگه و یفگگگ هگگگر دولگگگت ت گگگمین تسگگگلط طبقگگگاتی بگگگر جامدگگگه اسگگگتی در
عصگگگگر انحطگگگگاط سگگگگرمایه داری ،در عصگگگگر امپریالیسگگگگن ،یدنگگگگی زمگگگگانی کگگگگه سیسگگگگتن سگگگگرمایه داری حاکمیگگگگت
خگگود را بگگر سراسگگر جهگگان گسگگترده اسگگت و بگگه دور افتگگاده تگگرین نقگگاط ایگگن کگگره خگگاکی نیگگز نفگگوذ کگگرده اسگگت،
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و یفگگگه هگگگر دولگگگت امپریالیسگگگتی دفگگگاع از منگگگافا طبقگگگه حاکمگگگه کشگگگور خگگگود ،در درون سیسگگگتن جهگگگانی سگگگرمایه
داری استی
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت القگگگاا مگگگی کنگگگد کگگگه از افگگگق طبقگگگاتی بگگگه تحلیگگگل جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق مگگگی پگگگردازد
کگگگه در آن انقگگگالب ایگگگران بنیگگگادی تگگگرین و تدیگگگین کننگگگده تگگگرین عامگگگل اسگگگتی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت تگگگالش
دارد تگگگگا وانمگگگگود کنگگگگد انقالبگگگگی چگگگگون انقگگگگالب اکتبگگگگر در ایگگگگران گگگگورت گرفتگگگگه و امپریالیسگگگگتها تصگگگگمین در
سرکوب آن را گرفته اندی در این راستا ارتش عراق نیز نقش نیروهای امپریالیستی را ایفا می کندی
" تهگگگاجن رژیگگگن بدگگگث عگگگراق بگگگه ایگگگران در ادامگگگه خگگگود و بسگگگته بگگگه شگگگرایط مدینگگگک ،امکگگگان آن را دارد کگگگه بگگگه
جنگگگگگک الحگگگگاق طلبانگگگگه در شگگگگکل ت زیگگگگه ایگگگگران ،اشگگگگغام نظگگگگامک ایگگگگران ،الحگگگگاق منگگگگاطقک از ایگگگگران بگگگگه
عگگگراقییی بگگگدم گگگگرددی ایگگگن تهگگگاجن ،در واقدیگگگت امگگگر در خگگگدمت فگگگراهن سگگگاختن زمینگگگهها ،امکانگگگات و کمگگگک
بگگگه ضگگگد انقگگگالب بگگگورژوا-امپریالیسگگگتک در ان گگگام یگگگورش نهگگگائکاش بگگگه انقگگگالب ایگگگران قگگگرار داشگگگته و بگگگدین
ترتیر در ماهیت خود علیه انقالب کارگران و زحمتکشان ایران میباشد"ی[]11
در مقابگگگل یگگگاوه سگگگرائی هگگگای اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بایگگگد تاکیگگگد کگگگرد کگگگه بگگگرای بگگگورژوازی نیگگگز همچگگگون
پرولتاریگگگا ،منگگگافا طبقگگگاتی بگگگر منگگگافا ملگگگی ارجحیگگگت دارد ،لگگگنا بگگگورژوازی بگگگه بگگگورژوازی دیگگگگر کگگگه خطگگگر
انقگگالب تهدیگگدش مگگی کنگگد ،یگگا بگگدتر از آن توسگگط انقگگالب بشگگدت ضگگدی شگگده باشگگد نگگه تنهگگا حملگگه نمگگی کنگگد،
بلکگگگه بگگگه یگگگاری اش نیگگگز مگگگی شگگگتابدی کمگگگون پگگگاریس یکگگگی از مثالهگگگای ارزنگگگده آن اسگگگتی وقتگگگی کگگگه انقگگگالب،
بگگگگورژوازی را در فرانسگگگگه تهدیگگگگد کگگگگرد ،وقتگگگگی کگگگگه بگگگگورژوازی فرانسگگگگه خگگگگودش را بگگگگرای نگگگگابودی کمگگگگون
پگگگاریس آمگگگاده میکگگگرد ،پروسگگگیها نگگگه تنهگگگا حملگگگه خگگگود را متوقگگگ کردنگگگد بلکگگگه ده هگگگا هگگگزار اسگگگیر را آزاد
کردنگگگد تگگگا بگگگه کمگگگ ک ارتگگگش ورسگگگای بگگگرای سگگگرکوب کمگگگون پگگگاریس بشگگگتابدی ایگگگن مسگگگئله بنگگگوعی در روسگگگیه
نیگگگز اتفگگگاق افتگگگاد و بلگگگوک کشگگگورهای امپریالیسگگگتی بگگگرای درهگگگن کوبیگگگدن جمهگگگوری شگگگوراها مداخلگگگه کگگگرده و
تهاجن نظامی خود را تحت عنوان «آنتانت» سازمان دادندی
اگگگگر انقگگگالب همچنگگگان ادامگگگه داشگگگت ،آنطگگگوری کگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت مطگگگرح میکگگگرد ،منگگگافا طبقگگگاتی
بگگگورژوازی ،هگگگن بگگگورژوازی ایگگگران و هگگگن بگگگورژوازی عگگگراق ای گگگاب میکگگگرد کگگگه گگگل را اعگگگالم نماینگگگد و
مشگگگترکا علیگگگه انقگگگالب و پرولتاریگگگا اعگگگالم جنگگگگ کننگگگدی سگگگر ان گگگام پگگگس از زمینگگگه چینگگگی هگگگای فگگگراوان اتحگگگاد
مبگگگارزان کمونیسگگگت عگگگوام فریبگگگی مگگگی کنگگگد کگگگه جنگگگگ در خگگگدمت سگگگرکوب انقگگگالب و مماندگگگت از توسگگگده
انقگگگگالب اسگگگگت و لگگگگنا بگگگگه کگگگگارگران تو گگگگیه مگگگگی کنگگگگد کگگگگه بگگگگرای دفگگگگاع از دسگگگگتاوردهای انقگگگگالب در جنگگگگگ
شگگگرکت کننگگگدی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت حگگگرر ا گگگلی خگگگود را در لفافگگگ دفگگگاع از انقگگگالب بیگگگان میگگگداردی
کشاندن کارگران به قتل گاه امپریالیستی در راستای دفاع از منافا بورژوازی خودیی
" کگگگگارگران و زحمتکشگگگگگان ایگگگگران جنگگگگگگ حاضگگگگگر را ،جنگگگگگک میگگگگگان دو حکومگگگگت سگگگگگرمایهدارى ارزیگگگگگابک
میکننگگگد کگگگه در برآینگگگد خگگگود در خگگگدمت سگگگرکوب و مماندگگگت از بسگگگط دامنگگگه انقگگگالب ایگگگران قگگگرار داردی و لگگگنا
در مقابل جنگ سرمایهداران از انقالب و دستاوردهاى آن دفاع میکنند]12[".
گوشت دم توپ کردن کارگران در جبهه دفاع از جنگ امپریالیستی
اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت تمگگگگام تگگگگالش خگگگگود را بکگگگگار بگگگگرد تگگگگا القگگگگاا کنگگگگد کگگگگه جمهگگگگوری ننگگگگگین اسگگگگالمی
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نتوانسگگگگته اسگگگگت انقگگگگالب را سگگگگرنگون کنگگگگدی بگگگگورژوازی در کودتگگگگای خگگگگود نیگگگگز موفگگگگق نشگگگگد تگگگگا انقگگگگالب را
سگگرکوب نمایگگد و قطگگار انقگگالب همچنگگان بگگه پگگیش مگگی تگگازد ،لگگنا بگگه عامگگل خگگود عگگراق متوسگگل شگگده اسگگت تگگا
انقگگگگالب را سگگگگرکوب نمایگگگگدی کگگگگارگران بگگگگا شگگگگرکت در جنگگگگگ بایگگگگد از انقگگگگالب خگگگگود دفگگگگاع نماینگگگگدی اتحگگگگاد
مبارزان کمونیست این چنین کارگران را به شرکت در جنگ امپریالیستی فرا می خواند:
"شگگگرکت در جنگگگگ فقگگگط و فقگگگط بگگگه مدنگگگای آن خواهگگگد بگگگود کگگگه کگگگه کگگگارگران از انقگگگالب خگگگود در برابگگگر
جنگگگگگ سگگگگرمایه داران دفگگگگگاع مگگگگی کننگگگگگد و بگگگگرای دسگگگگگتاوردهائی مگگگگی جنگنگگگگگد کگگگگه در مبگگگگگارزه علیگگگگه کگگگگگل
بگگگورژوازی بدسگگگت آورده و اکنگگگون نیگگگز بسگگگط و تحقگگگق ایگگگن دسگگگتاوردها علیگگگه کگگگل بگگگورژوازی خواهگگگد بگگگود و
فور او را هر چه بیشتر ت دی خواهد کردی"[]13
اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت کارگیگگگگیران را تحگگگگت عنگگگگوان دفگگگگاع از دسگگگگتاوردهای انقگگگگیالب ،گوشگگگگیت دم تگگگگوپ
مگگگگی کنگگگگدی دسگگگگتاوردهای کگگگگدام انقگگگگالبا مبگگگگارزات انقالبگگگگی پرولتاریگگگگای ایگگگگران در سگگگگالهای 1356 – 135۸
بگگگگه خگگگگاطر تسگگگگلط بگگگگال منگگگگازع چگگگگپ سگگگگرمایه بگگگگر ف گگگگای سیاسگگگگی ایگگگگران زودتربگگگگه شکسگگگگت کشگگگگیده شگگگگد و
پرولتاریگگگا متحمگگگگل شکسگگگگتی سگگگ ت شگگگگدی پرولتاریگگگگای ایگگگگران در شگگگهریور  ، 1359در زمگگگگان وقگگگگوع جنگگگگگ
آخگگگرین سگگگنگرهای بگگگه جگگگا مانگگگده از مبگگگارزات انقالبگگگگی را در حگگگام از دسگگگت دادن بگگگودی بگگگه میمنگگگت همگگگگین
شکسگگگت بگگگود کگگگه بگگگورژوازی چگگگه بگگگا روبنگگگای ایگگگدئولوژیک اسگگگالمی و چگگگه بگگگا روبنگگگای ایگگگدئولوژیک چگگگپ
سگگگگرمایه ،همچگگگگون اکثریگگگگت ،اتحادیگگگگه کمونیسگگگگتها ،اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت وییی توانسگگگگت پرولتاریگگگگا را
بگگه مگگدت  ۸سگگام گوشگگت دم تگگوپش کنگگدی قطدگگا بگگدون برنامگگه ریگگزی کگگه نمگگی شگگود در جنگگگ شگگرکت کگگرد و
از انقگگگالب دفگگگاع کگگگردی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگرای بسگگگیث پرولتاریگگگا بگگگرای شگگگرکت در جنگگگگ و بگگگرای
مقابلگگگه بگگگا مت گگگاوز ،بایگگگد پالتفگگگرم و راه حگگگل عملگگگی خگگگود را ارائگگگه میگگگدادی در همگگگین رابطگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان
کمونیست پالتفرم پیشنهادی خود را به شکل زیر ارائه میدهد:
"از نقطگگگه نظگگگر کگگگارگران و زحمتکشگگگان ایگگگران ،تهگگگاجن عگگگراق جلگگگوه دیگگگگرى اسگگگت از تالشگگگهاى ضگگگدانقالب
بگگگگورژوا -امپریالیسگگگگتک در تگگگگدارک ،و بوجگگگگود آوردن زمینگگگگهها و شگگگگرایط یگگگگورش نهگگگگائکاش بگگگگه کگگگگارگران و
زحمتکشگگگگگان انقالبگگگگگک ایگگگگگرانی ایگگگگگن گونگگگگگه تهاجمگگگگگات چگگگگگه از جانگگگگگر پالیزبانهگگگگگا ،ب تیارهگگگگگا ،مگگگگگدنکها وییی
گگگگورت گیگگگگرد ،چگگگگه از جانگگگگر رژیگگگگن اسگگگگالمک ،و چگگگگه از جانگگگگر ارتگگگگش کشگگگگورهاى منطقگگگگه و یگگگگا ارتگگگگش
امپریالیسگگگن آمریکگگگا ،تنهگگگا و تنهگگگا میتوانگگگد از طریگگگق ای گگگاد جبهگگگه انقالبگگگک متکگگگک بگگگه کگگگارگران و زحمتکشگگگان
مسلگگگی و و تحگگگت رهبگگگرى کمونیسگگگتها ،بگگگه گونگگگهاى انقالبگگگک پاسگگگن گفتگگگه شگگگود ،تگگگالش در جهگگگت سگگگازماندهک
ایگگن جبهگگه گگرر نظگگر از بالفدگگل بگگودن ایگگن یگگا آن تهگگاجن مدگگین هگگن اکنگگون و یفگگه جنگگبش کمونیسگگتک ایگگران
استی
گگگرفا مبگگگارزه بگگگا رژیگگگن کنگگگونک را تبلیگگگق میکننگگگد و جنگگگگ عگگگراق و سیاسگگگتهایک را کگگگه بگگگه وسگگگیله آن
دنبام میشود نادیده میگیرند ...قاطدانه مبارزه نمایند .
و  -تهییث تسلی مستقل تودهها و لزوم مسل بودن دائمک تودهها و سازمانهاى انقالبک .
ز  -تهیگگگگگیث و سگگگگگازماندهک کمیتگگگگگه هاى دفگگگگگاع ،مسگگگگگتقل از حکومگگگگگت و احگگگگگزاب بگگگگگورژوائک در کارخانگگگگگهها،
محالت ،مدارس ،ادارات و ...
ط  -تهیگگگگگیث تودههگگگگگا بوسگگگگگیله نمونگگگگگههاى تگگگگگاری ک پیروزمنگگگگگد مقاومگگگگگت تگگگگگودهاى بگگگگگه رهبگگگگگرى کمونیسگگگگگتها
نمونههایک چون ویتنام ،کره ،آلبانک..ی
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ى  -تهیگگگگگیث و سگگگگگازماندهک مقاومگگگگگت تگگگگگودهاى در منگگگگگاطق اشگگگگگغالک احتمگگگگگالک بگگگگگه منظگگگگگور بیگگگگگرون رانگگگگگدن
نیروهاى اشغالگری" []14
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت چنگگگان شگگگیفته شگگگرکت در جنگگگگ بگگگرای دفگگگاع از دسگگگتاوردهای انقگگگالب بگگگود کگگگه
اعگگگالم میداشگگگت بگگگا کسگگگانی کگگگه گگگرفا ،مبگگگارزه بگگگا بگگگورژوازی اسگگگالمی رژیگگگن کنگگگونی را تبلیگگگق مگگگی کننگگگد،
امگگگا جنگگگگ عگگگراق را نادیگگگده مگگگی گیرنگگگد بگگگه عبگگگارت دیگگگگر در آن شگگگرکت نمگگگی کننگگگد ،بایگگگد قاطدانگگگه مبگگگارزه
کگگگگردی بهتگگگگر از ایگگگگن نمیتگگگگوان در واقدیگگگگت و نگگگگه در حگگگگرر ،بگگگگورژوازی را از تیگگگگر رس حملگگگگه پرولتاریگگگگا
بیگگگرون نگگگگه داشگگگت ،بگگگی مناسگگگبت نبگگگود کگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگورژوازی اسگگگالمی بگگگه رهبگگگری
خمینی جنایتکار را همچنان خرده بورژوائی ارزیابی میکرد
چگگگپ سگگگرمایه همچنگگگان بگگگه عگگگوام فریبگگگی خگگگود ادامگگگه میدهگگگد ،تگگگا راحتگگگر بتوانگگگد خگگگاک در چشگگگن پرولتاریگگگا
بپاشگگگگدی بگگگگگه کشگگگگگتار امپریالیسگگگگگتی کشگگگگگاندن پرولتا ریگگگگگا در جنگهگگگگائی چگگگگگون ویتنگگگگگام ،کگگگگگره و غیگگگگگره ،نمونگگگگگه
پیروزمنگگگگد مقاومگگگگت تگگگگوده ای ارزیگگگگابی مگگگگی شگگگگودی از آن مهمتگگگگر رهبگگگگری ضگگگگد کمونیستی استالینیسگگگگتی ،
رهبگگری کمونیسگگتی مدرفگگی مگگی شگگودی اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت تگگوده هگگا را بگگه مسگگل شگگدن تهیگگیث مگگی کنگگد
و لگگزوم مسگگل بگگودن تودههگگا را مطگگرح مگگی کنگگدا مگگا بگگه ایگگن مسگگئله بدگگدا در همگگین مقالگگه بگگازخواهین گشگگتی
ایگگگن در حگگگالی اسگگگت کگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بشگگگدت وحشگگگت قیگگگام زودرس را داشگگگت ،امگگگا همزمگگگان
مسگگگل شگگگدن را تهیگگگیث مگگگی کگگگرد ایگگگن مسگگگئله گگگرفا در راسگگگتای کشگگگاندن کگگگارگران بگگگه جنگگگگ بگگگرای بیگگگرون
رانگگدن نیروهگگای اشگگغالگر اسگگتی خگگون کگگارگران بایگگد ری تگگه شگگود تگگا منگگافا بگگورژوازی خگگودی تگگامین شگگود
و بگگگگه قتلگگگگگاه امپریالیسگگگگتی کشگگگگاندن پرولتاریگگگگا نیگگگگز دفگگگگاع از دسگگگگتاوردهای انقگگگگالب بایگگگگد لقگگگگر گیگگگگردی چگگگگپ
دستگاه سیاسی سرمایه ،و یفه خود را ب وبی ایفا می کندی
عگگگراق بدنگگگوان م گگگری و عامگگگل سیاسگگگتهای امپریالیسگگگن آمریکگگگا بگگگه ایگگگران تهگگگاجن کگگگرده اسگگگت تگگگا انقگگگالب را
سگگگگرکوب نمایگگگگدی بگگگگرای دفگگگگاع از انقگگگگالب و بگگگگرای بیگگگگرون رانگگگگدن نیروهگگگگای اشگگگگغالگر ،اتحگگگگاد مبگگگگارزان
کمونیسگگگت فراخگگگوان سگگگازماندهی جبهگگگه انقالبگگگی ،بگگگرای شگگگرکت در جنگگگگ بگگگا بگگگورژوازی مهگگگاجن را گگگادر
مگگگی کنگگگدی البتگگگه ایگگگن جبهگگگه بایگگگد مسگگگتقل از بگگگورژوازی اسگگگالمی باشگگگد اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت جمهگگگوری
اسگگگگگالمی را بگگگگگا انقگگگگگالب یکسگگگگگان نمگگگگگی دانگگگگگد ،از آن ائیکگگگگگه جمهگگگگگوری اسگگگگگالمی در مقابگگگگگل تهگگگگگاجن عامگگگگگل
امپریالیسگگگن آمریکگگگا از خگگگود دفگگگاع مگگگی کنگگگد ،لگگگنا "انقگگگالب" نیگگگز مسگگگتقل از جمهگگگوری اسگگگالمی بایگگگد از خگگگود
دفگگگگاع کنگگگگد ی ضگگگگد انقگگگگالب جمهگگگگوری اسگگگگالمی بگگگگرای بسگگگگیث تگگگگوده هگگگگا بگگگگه جنگگگگگ «بسگگگگیث مست گگگگدفین» را
تشگگکیل داده بگگگود لگگگنا انقگگگالب نیگگگز بایگگگد بگگگرای بسگگگیث تگگگوده هگگگا بگگگه جنگگگگ ،بگگگرای تهیگگگیث و سگگگازماندهی مقاومگگگت
توده ای «ارتش توده ها» را تشکیل دهدی
در چنگگگین شگگگرایطی ضگگگد انقگگگالب جمهگگگوری اسگگگالمی و انقگگگالب اگگگگر چگگگه در مقابگگگل تهگگگاجن عگگگراق در یگگگک
سگگو قگگرار دارنگگد ،امگگا دو جبهگگه را در مقابگگل تهگگاجن عگگراق تشگگکیل میدهنگگدی جبهگگه ضگگد انقگگالب کگگه در مقابگگل
تهگگگگاجن توسگگگگط جمهگگگگوری اسگگگگالمی از خگگگگود دفگگگگاع مگگگگی کنگگگگد و عادالنگگگگه نیسگگگگت و جبهگگگگه انقگگگگالب مسگگگگتقل از
بگگگورژوازی ضگگگد انقالبگگگی کگگگه از انقگگگالب در مقابگگگل تهگگگاجن عامگگگل امپریالیسگگگن توسگگگط پرولتاریگگگا و زحمتکشگگگان
از خگگگود دفگگگاع مگگگی کنگگگد و عادالنگگگه اسگگگتی نبایگگگد گگگ انقگگگالب و ضگگگد انقگگگالب در هگگگن بیگگگامیزدی اگگگگر دیگگگگر
سوسگگگگیام شوونیسگگگگتهای چگگگگپ مثگگگگل اتحادیگگگگه کمونیسگگگگتها ،کگگگگارگران سوسیالیسگگگگت ،فگگگگدائیان اکثریگگگگت و غیگگگگره
ایگگن گگگ بنگگگدی را رعایگگت نمگگگی کردنگگگد و در مقابگگل تهگگگاجن عگگگراق مگگی خواسگگگتند همچگگگون تنگگی واحگگگد گگگاهر
شگگگوند و در ایگگگن راسگگگتا حتگگگی فگگگدائیان اکثریگگگت تگگگا آن گگگا پگگگیش رفتنگگگد کگگگه مگگگی خواسگگگتند خگگگون پاسگگگدار و فگگگدائی
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درهگگگن آمیگگگزد تگگگا درخگگگت انقگگگالب را آبیگگگاری کنگگگد ،اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت مگگگی خواهگگگد
رعایت شود و خون ها در هن نیامیزدی

گگگ

بنگگگدی هگگگا

اتحگگگگگاد مبگگگگگارزان کمونیسگگگگگت واژه هگگگگگای «منگگگگگاطق اشگگگگگغالی»« ،ارتگگگگگش اشگگگگگغالگر»« ،تهگگگگگاجن»« ،مگگگگگزدور
عراقگگی» و غیگگره را بارهگگا و بارهگگا تکگگرار مگگی کنگگد ،تگگا احساسگگات تگگوده هگگا را تحریگگک کنگگد ،تگگا راحتگگر بگگه
مشی شرکت در جنگ برای دفاع از انقالب کشیده شوندی
"امگگگا دفگگگاع از انقگگگالب در مقابگگگل عگگگراق و در منگگگاطق اشگگگغالک پرولتاریگگگا را نگگگاگزیر بگگگه اشگگگکام مبگگگگارزاتک
دوران قیگگگام سگگگوق میدهگگگدی هگگگگی شگگگبههاى در ایگگگن نیسگگگگت کگگگه فرمانگگگدهان نظگگگگامک ارتگگگش اشگگگغالگر مگگگگزدور
عگگگراق ،تفگگگاوتک بگگگا فرمانگگگدهان نظگگگامک رژیگگگن شگگگاه ،اویسگگگک و ازهگگگارى وییی ندارنگگگد و ن واهنگگگد داشگگگتی این گگگا
انقگگگالب دقیقگگگا بگگگه شگگگیوههایک مگگگورد تهگگگاجن قگگگرار میگیگگگرد کگگگه رژیگگگن شگگگاه طگگگرح و ات گگگاذ میکگگگرد ،و پرولتاریگگگا
نیگگگگز میتوانگگگگد و بایگگگگد بگگگگا توجگگگگه بگگگگه شگگگگرایط ذهنگگگگک تودههگگگگا در منگگگگاطق اشگگگگغالک ،اشگگگگکام م تلگگگگ مقاومگگگگت
قهرآمیگگگز را در قبگگگگام تهگگگگاجن عگگگگراق تبلیگگگق و سگگگگازماندهک نمایگگگگدی ایگگگگن هگگگر دو شگگگگکل مقاومگگگگت مقاومگگگگت در
منگگگاطق تحگگگت کنتگگگرم رژیگگگن جمهگگگورى اسگگگالمک و در منگگگاطق اشگگگغالک توسگگگط ارتگگگش عگگگراق تنهگگگا بگگگه مثابگگگه
اشگگگکام م تلگگگ مشگگگک تگگگاکتیکک واحگگگد پرولتاریگگگا ،یدنگگگک مشگگگک تگگگاکتیکک دفگگگاع از انقگگگالب اسگگگت کگگگه مدنگگگاى
واقدک خود را بازمیابندی"[]15
جنگگگگگ امپریالیسگگگگتی ایگگگگران و عگگگگراق کگگگگه در راسگگگگتای منگگگگافا امپریالیسگگگگتی هگگگگر دو کشگگگگور بگگگگود ،بگگگگه تهگگگگاجن
عامگگل امپریالیسگگن بگگه انقگگالب ایگگران تدبیگگر مگگی شگگودی ایگگن بگگه مفهگگوم ایگگن اسگگت کگگه بگگورژوازی ایگگران قگگادر بگگه
سگگگگرکوب "انقگگگگالب" ایگگگگران نبگگگگوده اسگگگگت و امپریالیسگگگگن بگگگگرای جلگگگگوگیری از حرکگگگگت قطگگگگار انقگگگگالب توسگگگگط
عگگگگاملش بگگگگه آن تهگگگگاجن کگگگگرده اسگگگگتی بگگگگه عبگگگگارت بهتگگگگر امپریالیسگگگگن آمریکگگگگا ،عگگگگاملش عگگگگراق و جمهگگگگوری
اسگگگگالمی بگگگگرای سگگگگرکوب "انقگگگگالب" بگگگگا همگگگگدیگر مگگگگی جنگنگگگگدی ایگگگگن سگگگگناریو اگگگگگر بگگگگرای مریگگگگدان مگگگگنهر
کمگگگونیزم کیارگگگگیری قگگگانا کننگگگده باشگگگد ،امگگگا تنهگگگا بیگگگانگر اغتشگگگاش فکگگگری جنگگگیاح چگگگپ سیرمیایگگگیه اسگگگت کگگگیه
مگگگی خواهگگگد بگگگا چنگگگگ انگگگداختن بگگگه واژه هگگگای رادیکگگگام ،بگگگه قتلگگگگاه امپریالیسگگگتی فرسگگگتادن کگگگارگران هگگگویتی
"پرولتری" بدهدی
رای به اعتبارات جنگی

در سگگگام  ، 1359زمگگگانی کگگگه جنگگگگ امپریالیسگگگتی ایگگگران و عگگگراق شگگگکل گرفگگگت ،اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت
بگگگه شگگگکل یگگگک گگگگروه کوچگگگک و ناشگگگناخته فدالیگگگت مگگگی کگگگرد ،لگگگنا امکگگگان آنگگگرا نداشگگگت تگگگا نماینگگگدگانی بگگگه
پارلمگگگان بفرسگگگتد تگگگا در رابطگگگه بگگگا جنگگگگ سیاسگگگگتی در راسگگگتای مواضگگگا اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت ات گگگگاذ
کننگگد ی بگگا ایگگن همگگه فدگگالین اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت ایگگن موانگگا را پشگگت سگگر گناسگگتند و در حکگگن مشگگاوران
بگگگگورژوازی اسگگگگالمی گگگگاهر شگگگگدند و اعگگگگالم داشگگگگتند کگگگگه "خگگگگر جنگگگگگ را بایگگگگد خگگگگود سگگگگرمایه داران و
حکومگگت آنهگگا بپردازنگگد " بگگه عبگگارت بهتگگر رای بگگه اعتبگگارات جنگگگی دادنگگد تگگا مهاجمگگان عقگگر رانگگده شگگوندی
اتحاد مبارزان کمونیست می نویسد:
"در لحظگگگه حاضگگگر مگگگا نگگگه میتگگگوانین در خگگگدمت رژیگگگن علیگگگه تهگگگاجن عگگگراق مبگگگارزه کنگگگین و نگگگه میتگگگوانین بگگگا
محگگگدود کگگگردن مبگگگارزه بگگگه مبگگگارزه فقگگگط بگگگه رژیگگگن در خگگگدمت تهگگگاجن درآئگگگینیییی تنهگگگا ارائگگگه و پافشگگگاری بگگگه
مطالبگگگات پرولتاریگگگائی در برابگگگر رژیگگگن جمهگگگوری اسگگگگالمی و مبگگگارزه مسگگگتقل در برابگگگر هگگگر نگگگوع تهگگگگاجن
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خگگگارجی میتوانگگگد از تقویگگگت و تحکگگگین گگگفور بگگگورژوازی جلگگگوگیری کگگگرده و بگگگه تقویگگگت و ارتقگگگاا مبگگگارزه
پرولتاریا من ر گرددیییی خر جنگ را باید خود سرمایه داران و حکومت آنها بپردازند "[]16
البتگگگه "رای بگگگه اعتبگگگارات جنگگگگی" مطالبگگگه ای پرولتگگگری نیگگگز اعگگگالم شگگگدی کگگگارگران بگگگرای دفگگگاع از انقگگگالب
بگگه اسگگلحه و ت هیگگزات جنگگگی و غیگگره نیگگاز دارنگگد کگگه هزینگگه آنگگرا بایگگد سگگرمایه داران بپردازنگگد ،بگگه عبگگارت
بهتگگگر بگگگه بگگگگاور اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگگت پرولتاریگگگا بگگگه هزینگگگگه سگگگرمایه داران خگگگود را مسگگگگل مگگگی کنگگگگدی
سگگگوالی کگگگه بگگگه ایگگگن عوامفریبگگگان مطگگگرح مگگگی شگگگود ایگگگن اسگگگت کگگگه سگگگرمایه داران پگگگوم هایشگگگان را از ک گگگا
بدسگگگگگت مگگگگگی آورنگگگگگدا آیگگگگگا پگگگگگوم سگگگگگرمایه داران از خگگگگگون کگگگگگارگران ارزش اضگگگگگافه ناشگگگگگی از اسگگگگگتثمار
کارگران بوجود نمی آیدا منشاا پوم در جامده سرمایه داری چیستا
بگگگه میمنگگگت جنگگگگ امپریالیسگگگتی در هگگگر دو سگگگوی جبهگگگه سگگگاعات کگگگار کگگگارگران افگگگزایش یافگگگتی شگگگدت کگگگار
غیگگر انسگگانی تگگر شگگد ،دسگگتمزدهای واقدگگی تنگگزم پیگگدا کگگرد و هگگر گونگگه اعتگگراس تحگگت قگگوانین جنگگگی بشگگدت
سگگرکوب شگگدی اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت در واقگگا بگگه هزینگگه کگگارگران مگگی خواسگگت جنگگگ را پگگیش ببگگرد تگگا
منافا بورژوازی خودی تامین شودی
افالس اتحاد مبارزان کمونیست
در زمگگگان وقگگگوع جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق چگگگپ سگگگرمایه بگگگر ف گگگای سیاسگگگی ایگگگران تسگگگلط کامگگگل داشگگگت و هگگگی
گگگگرایش انترناسیونالیسگگگتی حتگگگی بشگگگدت ضگگگدی در ف گگگای سیاسگگگگی ایگگگران وجگگگود نداشگگگتی بگگگا ایگگگن وجگگگگود
گرایشگگگگات انترناسیونالیسگگگگتی در سگگگگط بگگگگین المللگگگگی از افگگگگق انترناسیونالیسگگگگتی جنگگگگگ ایگگگگران و عگگگگراق را
مگگگورد ت زیگگگه و تحلیگگگل قگگگرار دادنگگگد و بگگگه دفگگگاع از مواضگگگا پرولتگگگری پرداختنگگگدی ب شگگگی از ایگگگن متگگگون حتگگگی
به فارسی نیز ترجمه شده استی []17
یکگگگی از جریانگگگات چگگگپ سگگگرمایه کگگگه جنگگگاح کگگگالم رادیکگگگام آنگگگرا نماینگگگدگی میکگگگرد ،یدنگگگی سگگگازمان پیکگگگار،
موضگگگگگدی غیگگگگگر بگگگگگورژوائی در قبگگگگگام جنگگگگگگ ایگگگگگران و عگگگگگراق ات گگگگگاذ کگگگگگرده بگگگگگودی[ ]1۸اتحگگگگگاد مبگگگگگارزان
کمونیسگگگت طگگگی مقالگگگه ای رفقگگگای خگگگود پیکگگگار در چگگگپ سگگگرمایه را مگگگتهن میکگگگرد کگگگه در تئگگگوری آنارشیسگگگت
هسگگگتند ولگگگی در عمگگگل پاسیفیسگگگتی و در همگگگین رابطگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت اعگگگالم کگگگرد کگگگه تاکتیگگگک
تبگگگدیل جنگگگگ ارت گگگاعی بگگگه جنگگگگ علیگگگه ارت گگگاع ،ضگگگد انترناسیونالیسگگگتی اسگگگتی چگگگون من گگگر بگگگه شکسگگگت
پرولتاریگگگگا و تحکگگگگین موقدیگگگگت امپریالیسگگگگن در منطقگگگگه میگگگگگردد ،گگگگاهرا از افگگگگق اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت
پرولتاریا چنین آمادگی را نداشت تا قدرت را بدست بگیرد و این چنین می نویسد:
"تاکتیگگگگک «تبگگگگدیل جنگگگگگ ارت گگگگاعی بگگگگه جنگگگگگ علیگگگگه ارت گگگگاع» ییی ایگگگگن تاکتیگگگگک هگگگگن از لحگگگگا عینگگگگی ضگگگگد
انترناسیونالیسگگگن اسگگگت ،زیگگگرا بگگگا سگگگوق دادن پرولتاریگگگای ایگگگران بگگگه سگگگوی شکسگگگت موجگگگر تحکگگگین قهگگگر و
ارت گگگگاع امپریالیسگگگگتی در کگگگگل منطقگگگگه میگگگگگرددییی و پرولتاریگگگگای عگگگگراق نبایگگگگد ایگگگگن خگگگگط و مشگگگگی را ات گگگگاذ
کندی"[]19
سگگگگپس اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت آنگگگگارکو -پاسفیسگگگگت هگگگگا ،البتگگگگه از نگگگگگرش اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت را
مگگگتهن مگگگی کنگگگد ،کگگگه پرولتاریگگگا را جگگگدا از میگگگزان آمگگگادگی سیاسگگگی و تشگگگکیالتی بگگگه قیگگگام زودرس دعگگگوت مگگگی
کننگگد و بگگه آنگگارکو -پاسفیسگگت هگگا هشگگدار میدهگگد کگگه شکسگگت قیگگام بگگه انسگگ ام بگگورژوازی انحصگگاری خواهگگگد
ان امید:
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" آنگگگگگارکو -پاسیفیسگگگگگتها ییی بگگگگگا شگگگگگروع جنگگگگگگ ،سگگگگگرنگونک نفگگگگگک حکومگگگگگت بگگگگگورژوازى را در دسگگگگگتور
بالفا گگگگله پرولتاریگگگگاى انقالبگگگگک قگگگگرار میدهنگگگگدیییآنها ایگگگگن را درک نمیکننگگگگد کگگگگه اگگگگگر سگگگگرنگونک حکومگگگگت
کنگگگونک بگگگه اسگگگتقرار آلترنگگگاتیو انقالبگگگک -دموکراتیگگگک پرولتاریگگگا من گگگر نشگگگود ،بگگگه انسگگگ ام ضگگگد انقگگگالب تحگگگت
رهبگگگرى بگگگورژوازى انحصگگگارى خواهگگگد ان امیگگگد ،و از اینگگگرو قیگگگام جنگگگگ داخلگگگک وییی را جگگگدا از میگگگزان
آمگگگگگادگک پرولتاریگگگگگاى انقالبگگگگگک ،جگگگگگدا از ضگگگگگرورت ارائگگگگگه آلترنگگگگگاتیو مسگگگگگتقل پرولتگگگگگرى ،جگگگگگدا از برنامگگگگگه
پرولتاریگگگا در انقگگگالب حاضگگگر و جگگگدا از ضگگگرورت آمگگگادگک تشگگگکیالتک پرولتاریا مسگگگ له حگگگزب کگگگه شگگگرط
الزم یک قیام پیروزمند به رهبرى پرولتاریا است ،در دستور تودهها علکالدموم قرار میدهندی"[]20
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگه اسگگگتدالالت خگگگود بگگگرای مگگگتهن کگگگردن آنگگگارکو -پاسفیسگگگت هگگگا ادامگگگه میدهگگگد کگگگه
چگونگگگه پرولتاریگگگا را بگگگه قیگگگامی بگگگی شگگگکل ،بگگگی برنامگگگه ،بگگگی تشگگگکیالت ،زودرس و از همگگگه مهمتگگگر تحقگگگق
ناپنیر فرا می خوانند:
"سوسگگگیام -شووینیسگگگن ،پرولتاریگگگا را بگگگه دسگگگت کشگگگیدن از مبگگگارزه بگگگراى قگگگدرت سیاسگگگک دعگگگوت میکنگگگد و
آنگگگارکو -پاسیفیسگگگن ،او را بگگگه قیگگگامک بگگگک شگگگکل ،بگگگک برنامگگگه ،بگگگک شگگگدار ،بگگگک تشگگگکیالت و نگگگاگزیر زودرس و
تحقق ناپنیر فرامی واندی"[]21
مگگگا متوجگگگه شگگگدین کگگگه بگگگه بگگگاور اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت پرولتاریگگگا آمگگگادگی سیاسگگگی و تشگگگکیالتی بگگگرای قیگگگام
را نگگگگدارد و قیگگگگام زودرس اسگگگگت و تحقگگگگق ناپگگگگنیر اسگگگگت نبایگگگگد بگگگگدنبام سگگگگرنگونی بگگگگورژوازی بگگگگود ،امگگگگا
همزمگگگان فراخگگگوان میدهگگگد":کارگران را مسگگگل کنیگگگد "[ ]22قگگگبال نیگگگز دیگگگدین کگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت
شگگگگدار "تهیگگگگیث تسگگگگلی تگگگگوده هگگگگا" را تبلیگگگگق میکگگگگردی برداشگگگگت اشگگگگتباهی نشگگگگود ،قگگگگرار نبگگگگود مسگگگگل شگگگگدن
کگگگارگران و یگگگا تسگگگلی تگگگوده هگگگا در راسگگگتای بگگگه چگگگالش کشگگگیدن بگگگورژوازی باشگگگد ،چگگگون شگگگرایط بگگگرای قیگگگام
آمگگگاده نبگگگود ،بلکگگگه در راسگگگتای گوشگگگت دم تگگگوپ شگگگدن و در راسگگگتای دفگگگاع از منگگگافا بگگگورژوازی خگگگود ،تحگگگت
عنوان دفاع از انقالب بودی
اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت فراخگگگگوان نمگگگگی داد" ،کگگگگارگران مسگگگگل شگگگگوید "بلکه فراخگگگگوان "کگگگگارگران را
مسگگگل کنیگگگد " ،میگگگدادی در حالگگگت اوم کگگگارگران بگگگه درجگگگه ائگگگی از آگگگگاهی طبقگگگاتی میرسگگگند کگگگه خودشگگگان را
مسگگگ ل مگگگی کننگگگد ،نیگگگروی مسگگگل خگگگود را تشگگگکیل میدهنگگگدی امگگگا در حالگگگت دوم جریگگگان ثگگگالثی بایگگگد کگگگارگران را
برای هدر خا ی مسل کند ،نه اینکه کارگران خودشان را مسل کنندی
"کگگگارگران را مسگگگل کنیگگگد " شگگگدار اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت را بگگگا شگگگدار فگگگدائیان اکثریگگگت "پاسگگگداران را
بگگه سگگالح سگگنگین مسگگل کنیگگد" مقایسگگه کنیگگد تگگا میگگزان اشگگتراک دو گگگرایش فکگگری را سگگوای از میگگزان نفگگوذ
آن در جامدگگگگه در یابیگگگگدی هگگگگر دو جریگگگگان تگگگگالش میکردنگگگگد تگگگگا کگگگگارگران را بگگگگه گوشگگگگت دم تگگگگوپ در جنگگگگگ
امپریالیستی تبدیل کنند و دستانشان به خون کارگران آغشته استی
در ضگگگمن بایگگگد تاکیگگگد کگگگرد کگگگه شکسگگگت طلبگگگی انقالبگگگی بگگگه مفهگگگوم قیگگگام در لحظگگگه کنگگگونی نیسگگگت ،امگگگا اتحگگگاد
مبگگگارزان کمونیسگگگت بگگگه هگگگر ریسگگگمانی چنگگگگ مگگگی انگگگداخت تگگگا کسگگگی از ایگگگران و عگگگراق مسگگگتقیما بگگگا جنگگگگ
م الفگگگت نکنگگگد ،چگگگرا کگگگه بگگگه شکسگگگت مبگگگارزه طبقگگگاتی منتهگگگی مگگگی شگگگدی جالگگگر توجگگگه ایگگگن اسگگگت کگگگه اتحگگگاد
مبگگگگارزان کمونیسگگگگت بگگگگه پرولتاریگگگگای عگگگگراق نیگگگگز تو گگگگیه مگگگگی کگگگگرد کگگگگه خگگگگط و مشگگگگی اتحگگگگاد مبگگگگارزان
کمونیست را در پیش بگیرد و این چنین یاوه سرائی می کرد:
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"دفگگگگگگگاع از انقگگگگگگگالب و مبگگگگگگگارزه بگگگگگگگرای بسگگگگگگگط دسگگگگگگگتاوردهای آن ،مگگگگگگگی توانگگگگگگگد تنهگگگگگگگا تاکتیگگگگگگگک واقدگگگگگگگی
انترناسیونالیسگگگتی پرولتاریگگگای ایگگگران باشگگگدی زیگگگرا از لحگگگا عینگگگی بیگگگان ت گگگدی هگگگر چگگگه بیشگگگتر گگگفور
بگگگگورژوازی در منطقگگگگه و مماندگگگگت از تحکگگگگین پایگگگگه هگگگگای قگگگگدرت بگگگگورژوازیییی انترناسیونالیسگگگگتی اسگگگگت
زیگگرا بگگر آن خگگط مشگگی متکگگی اسگگت کگگه پرولتاریگگای عگگراق و پرولتاریگگای منطقگگه نیگگز بایگگد همگگان خگگط مشگگی
را در پگگگیش گرفتگگگه و بگگگا احتسگگگاب دقیگگگق شگگگرایط مبگگگارزخود تاکتیگگگک هایشگگگان را بگگگر مبنگگگای ایگگگن خگگگط و مشگگگی
شکل دهندی "[]23
اگگگگگر بگگگگورژوازی اسگگگگالمی بگگگگرای بسگگگگیث تگگگگوده هگگگگا ،وعگگگگده بهشگگگگت را بگگگگرای بسگگگگی یان موعظگگگگه میکگگگگرد،
بگگگگورژوازی سگگگگکوالر یدنگگگگی اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت بگگگگرای بگگگگه قتلگگگگگاه امپریالیسگگگگتی کشگگگگاندن کگگگگارگران
موعظگگگگگه مگگگگگی کگگگگگر د کگگگگگه جنگگگگگگ شگگگگگرایطی را بگگگگگه نفگگگگگا پرولتاریگگگگگا ببگگگگگار مگگگگگی آورد کگگگگگه در آن مگگگگگی توانگگگگگد
دستگگگیاوردهای انقیگگگیالب را بسگگگط و توسدگگگیه دهگگگید و ایگگگگن چنیگگگین پرولتاریگگگا را بگگگه گگگگیوشت دم تیگگگیوپ شگگگگیدن
می کشاند:
"اگگگر جنگگگ احتمگگام بقگگدرت رسگگیدن و یگگا الاقگگل پگگا گگگرفتن ضگگد انقگگالب مغلگگوب را ،کگگه از خگگار مرزهگگا
ه گگگوم میگگگتورد ،تشگگگدید میکنگگگد ،و اگگگگر ایگگگن نیگگگروى سگگگوم میبایگگگد از آنسگگگوى مرزهگگگا ،بگگگا هواپیمگگگا و تانگگگک و
تگگگوپ و نفر وبگگگر وارد کشگگگور شگگگود و بگگگه یگگگارى بگگگورژوازى بشگگگتابد ،آنگگگگاه "مرزبنگگگدى" بگگگا آن" ،مماندگگگت" از
هگگگگگور و اسگگگگگتقرار آن ،نمیتوانگگگگگد و یفگگگگگهاى جگگگگگز گگگگگ بندى جغرافیگگگگگایک -نظگگگگگامک و در مقابگگگگگل آن را در
دسگگگگتور پرولتاریگگگگا قگگگگرار دهگگگگدیییاین مماندگگگگت جگگگگز دفگگگگاع از دسگگگگتاوردهاى انقگگگگالب در مقابگگگگل راههگگگگایک کگگگگه
جنگگگگگ بگگگگراى بگگگگاز پگگگگس گگگگگرفتن آنهگگگگا توسگگگگط بگگگگورژوازى میگشگگگگاید ،و بسگگگگط ایگگگگن دسگگگگتاوردها بگگگگر مبنگگگگاى
شگگگگرایطک کگگگگه جنگگگگگ بنفگگگگا پرولتاریگگگگا ببگگگگار میگگگگتورد ،راهگگگگک نمیشناسگگگگد.یی کوتگگگگاه شگگگگدن دسگگگگت آخونگگگگدها از
حکومگگگگت و اقتصگگگگاد ،حاکمیگگگگت قگگگگانون بگگگگورژوایک و رتگگگگق و فتگگگگق اقتصگگگگاد در هگگگگن شکسگگگگته ،ایگگگگن پالتفگگگگرم
بورژوازى انحصارى استی"[]24
قگگگرار بگگگود بگگگورژوازی انحصگگگاری دسگگگت آخونگگگدها را از حکومگگگت ،اقتصگگگاد و حاکمیگگگت کوتگگگاه کنگگگد ،نگگگه تنهگگگا
دسگگگت آخونگگگدها از حکومگگگت کوتگگگاه نشگگگد ،بلکگگگه روبنگگگای سیاسگگگی والیگگگت فقیگگگه مطلقگگگه نیگگگز ای گگگاد شگگگدی وارثگگگان
اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت کمگگگگونیزم کگگگگارگری بگگگگه ایگگگگن خگگگگزعبالت چگگگگه پاسگگگگ ی دارنگگگگدا اگگگگگر سوسگگگگیام
شوینیسگگگتها مثگگگل فگگگدائیان اکثریگگگت از حگگگداقل انسگگگ ام درونگگگی در بگگگه قتگگگل عگگگام کشگگگاندن کگگگارگران برخگگگوردار
بودنگگگد ،حتگگگی آشگگگکارا اعگگگالم میکردنگگگد بگگگه زائگگگده دسگگگتگاههای اطالعگگگاتی تبگگگدیل شگگگده انگگگد ،امگگگا اتحگگگاد مبگگگارزان
کمونیسگگگت در افگگگالس تمگگگام و بگگگا اغتشگگگاش فکگگگری تگگگالش داشگگگت موضگگگا رادیکگگگام بگگگه شگگگرکت در جنگگگگ خگگگود
بدهدی
اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت آنچنگگگان بگگگه مواضگگگا «پرولتگگگری» چنگگگگ انداختگگگه بگگگود کگگگه منتقگگگدین خگگگود را ،کگگگه
سیاسگگگگت شگگگگرکت در جنگگگگگ بگگگگرای دفگگگگاع از انقگگگگالب را بگگگگا دفگگگگاع طلبگگگگک در مقابگگگگل عگگگگراق یکسگگگگان قلمگگگگداد
میکردنگگگد ،بگگگه خگگگرده بگگگورژوازی بگگگودن مگگگتهن مگگگی کگگگرد و خگگگود بگگگه سیاسگگگت پرولتگگگری وفگگگادار مگگگی مانگگگد تگگگا
کارگران را به جنگ بسیث نماید:
" تنهگگگا یگگگک خگگگرده بگگگورژوازى محبگگگوس در الفگگگا  ،و یگگگا کسگگگک کگگگه خگگگود هنگگگوز رژیگگگن جمهگگگورى اسگگگالمک و
"انقگگگالب" را متگگگرادر مگگگک گیگگگرد ،مگگگک توانگگگد سیاسگگگت "دفگگگاع از انقگگگالب در مقابگگگل جنگگگگ سگگگرمایه داران"
را دفاع طلبک در مقابل عراق بداندی"[]25
16

مگگگا قگگگبال نیگگگز اعگگگالم کگگگردین مارکسیسگگگن مگگگنهر نیسگگگت و تئوریهگگگای مارکسیسگگگتی نیگگگز وحگگگی مقگگگدس نیسگگگتندی بگگگا
تغییگگگر و تحگگگوالت جامدگگگه و بگگگا درس گیگگگری از ت ربیگگگات گنشگگگته یگگگک گگگگرایش سیاسگگگی مگگگی توانگگگد ،مواضگگگا،
تئگگگگوری و یگگگگا تئوریهگگگگای قبلگگگگی خگگگگود را نقگگگگد نمایگگگگد و موضگگگگا یگگگگا تئگگگگوری جدیگگگگدی جگگگگایگزین آن نمایگگگگدی ایگگگگن
پروسگگگه کگگگامال منطقگگگی و ا گگگولی اسگگگتی ایگگگن مسگگگئله از یگگگک سگگگو نشگگگانگر وفگگگاداری یگگگک گگگگرایش فکگگگری بگگگه
پرنسگگگیپ هگگگائی اسگگگت ،کگگگه بگگگه آن مدتقگگگد اسگگگت و از سگگگوی دیگگگگر جگگگدی بگگگودن یگگگک گگگگرایش فکگگگری را نشگگگان
میدهگگگدی امگگگا وارثگگگان اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت خیلگگگی راحگگگت و بگگگه سگگگادگی زیگگگر همگگگه چیگگگز مگگگی زننگگگد و در
نهایگگت بگگی پرنسگگیپی بگگه کلگگی منکگگر آن مگگی شگگوند کگگه کگگارگران را تحگگت عنگگوان دفگگاع از انقگگالب بگگه شگگرکت
در جنگگگگ فگگگرا مگگگی خواندنگگگدی تگگگارین ایگگگن گگگگرایش فکگگگری مملگگگو از چنگگگین بگگگی پرنسگگگیپی هگگگائی اسگگگتی آشگگگکارا
درو مگگگی گوینگگگید کگگگه آنهگگگا از همگگگیان آغگگگیاز جنگگگگ را ارت گگگیاعی مگگگی دانسگگگتند و اییگگگین چنگگگین رییاکیارانگگگیه
می گویند:
"مگگگگا از همگگگگان آغگگگگاز ،ایگگگگن جنگگگگگ را ارت گگگگاعی و علیگگگگه منگگگگافا تگگگگوده هگگگگای مگگگگردم دانسگگگگتین ،کگگگگارگران و
زحمتکشان هی نفدی در این جنگ نداشتندی" []26
فدگگگگالین کمگگگگونیزم کگگگگارگری از تزویگگگگر ،ریگگگگا و آشگگگگکارا درو گفگگگگتن ابگگگگایی ندارنگگگگد ،گگگگاهرا درو گفگگگگتن بگگگگه
یک سنت جا افتاده در منهر کمونیزم کارگری تبدیل شده است
کمونیزم کارگری و دیگر جنگها
مگگگا موضگگگا اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت را در قبگگگام جنگگگگ ایگگگران و عگگگراق بررسگگگی کگگگردین ،کگگگه چگونگگگه تحگگگت
عنگگگوان دفگگگاع از انقگگگالب ،کگگگارگران را بگگگه جنگگگگ امپریالیسگگگتی فگگگرا مگگگی خوانگگگدی سگگگوالی کگگگه در این گگگا مطگگگرح
مگگگی شگگگود ،ایگگگن اسگگگت ،موضگگگا وارثگگگان اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت در قبگگگام سگگگایر جنگهگگگا چگگگه بگگگوده اسگگگتا
موضگگگگا منصگگگگور حکمگگگگت را در قبگگگگام اشگگگگغام کویگگگگت توسگگگگط عگگگگراق بررسگگگگی مگگگگی کنگگگگینی منصگگگگور حکمگگگگت
ا هگگگار میگگگدارد ،مسگگگ له فلسگگگطین پشگگگت ایگگگن واقدگگگه اسگگگت ،ملگگگت عگگگرب تحقیگگگر شگگگده انگگگد و گگگدام حسگگگین نیگگگز
عگگدالت خگگواه شگگده اسگگت و مگگی خواهگگد ثگگروت هگگای انباشگگت شگگده دسگگت همگگه اعگگراب باشگگدی منصگگور حکمگگت
می گوید:
" مسگگگ له فلسگگگطین پشگگگت ایگگگن واقدگگگه اسگگگتی چگگگرا مگگگردم عگگگرب خوشگگگحام میشگگگوندا ب گگگاطر اینکگگگه بنظرشگگگان
مسگگگ له فلسگگگگطین جگگگگواب میگیگگگگردی ب گگگاطر اینکگگگگه سگگگگالها زیگگگگر دسگگگت اسگگگگرائیل و آمریکگگگگا تحقیگگگگر شگگگگدهاندی در
نتی گگگه خوشگگگحام میشگگگوند و طگگگرر را رهبگگگر جهگگگان عگگگرب میکننگگگدییی بگگگا حملگگگه عگگگراق بگگگه کویگگگت بگگگه خگگگاطر
منگگافا خگگودش هگگزار و یگگک مسگگ له کگگه در جهگگان عگگرب خفتگگه اسگگت بیگگدار میشگگود ،از جملگگه مسگگ له فلسگگطین،
محرومیتهگگگا ،فقگگگر و غیگگگرهی مدلگگگوم اسگگگت کگگگه گگگدام حسگگگین بدگگگدا میگویگگگد کگگگه مگگگن نماینگگگده ایگگگن هسگگگتن کگگگه
ثروتهاى انباشت شده در این ا باید دست همه اعراب باشدی"[]27
مگگگا بگگگه ایگگگن مسگگگئله کگگگه جنگگگبش هگگگای آزادیگگگب ش ب شگگگی از پیگگگاده نظگگگام در تگگگنش هگگگای امپریالیسگگگتی هسگگگتند ،در
مبحگگگگگگث چگگگگگگپ کمونیسگگگگگگت خگگگگگگواهین پرداخگگگگگگتی مسگگگگگگئله فلسگگگگگگطین نیگگگگگگز ب شگگگگگگی از سیاسگگگگگگت امپریالیسگگگگگگتی
گانگسگگگترهای بگگگزرا و کوچگگگک ،در تگگگنش هایشگگگان بگگگوده اسگگگتی گگگدام حسگگگین نیگگگز در آن مقطگگگا سگگگدی کگگگرد
بگگگه جگگگاه طلبگگگی هگگگای امپیریگگگیالیستی خگگگود لبگگگاس ناسیونالیسگگگتی بگگگه پوشگگگاند و خگگگود را نماینگگگدۀ «پگگگان عربیسگگگن»
و جانشیگگگین «عبدالنا گگگر» جگگگیا بزنگگگیدی ولگگگیی نگگگه گگگدام حسگگگین و نگگگیه عبدالنا گگگر ،نگگگیه مگگگی تگگگیوانستند و نگگگه
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مگگگی خواسگگگتند کگگگه ثروتهگگگای انباشگگگته شگگگده در دسگگگت همگگگه اعگگگراب باشگگگدی منصگگگور حکمگگگت بگگگه تشگگگتت فکگگگری
خگگگود ادامگگگه میدهگگگد کگگگه مشگگگکل ملگگگت عگگگرب فقگگگط آن نیسگگگت کگگگه کگگگارگران آن تحگگگت سگگگتن هسگگگتند بلکگگگه جهگگگان
عرب تحقیر شده استی
" مسگگ له ملگگت عگگرب ایگگن نیسگگت کگگه فقگگط کگگارگران آن تحگگت سگگتن هسگگتندی مگگردم عگگرب را در خگگالم ایگگن سگگک
چهگگل سگگام بیچگگاره کردهانگگدییی جهگگان عگگرب تحقیگگر شگگده و میبینگگد کگگه از ایگگن کانگگام میتوانگگد ادعگگاى چیگگزى را
بکندی"[]2۸
منصگگگور حکمگگگت در تگگگالش اسگگگت تگگگا وانمگگگود کنگگگد کگگگه ت گگگاد عمگگگده در جهگگگان عگگگرب ،ت گگگاد بگگگین کشگگگورهای
تحگگگت سگگگتن و مظلگگگوم تحقیگگگر شگگگده و کشگگگورهای گگگالن تحقیگگگر کننگگگده بگگگوده اسگگگتی بگگگه عبگگگارت دیگگگگر ت گگگاد
کگگگار و سگگگرمایه ،تحگگگت الشگگگداع مبگگگارزه ضگگگد امپریالیسگگگتی بگگگه روایگگگت چگگگپ سگگگرمایه قگگگرار مگگگی گیگگگردی از بگگگی
دانشگگگی چگگگپ سگگگرمایه نیسگگگت کگگگه قگگگادر بگگگه درک تکامگگگل و عملکگگگرد سگگگرمایه داری نیسگگگت بلکگگگه از تدلگگگق شگگگان
به چپ سرمایه استی
حگگگام کگگگه متوجگگگه شگگگدین ملگگگت عگگگرب بگگگدنبام دهگگگه هگگگا تحقیگگگر شگگگدن ،از طریگگگق اشگگگغام یکگگگی از کشگگگورهای
کوچگگک عربگگی اشگگغام کویگگت اعگگاده حیثیگگت مگگی کنگگدی ببینگگین واکگگنش غگگرب بگگه اعگگاده حیثیگگت جهگگان عگگرب
چگونگگگه خواهگگگد بگگگودا قگگگرار بگگگود گانگسگگگترهای غربگگگی در لشگگگکر کشگگگی شگگگان بگگگه بمگگگر اتگگگن متوسگگگل شگگگوند
وگرنگگه پایگگان کاپیتالیسگگن مگگی شگگدی بگگه بگگاور منصگگور حکمگگت ،اگگگر گانگسگگترهای غربگگی نتواننگگد جهگگان عگگرب
را بگگگگه شگگگگیوۀ خیلگگگگی کولونیالیسگگگگتی مقهگگگگور کننگگگگد ،آمریکگگگگا شکسگگگگت خواهگگگگد خگگگگورد و انقالبگگگگات وسگگگگیدی در
اروپا شروع خواهد شدی منصور حکمت پیامبر گونه این چنین غیر گوئی می کرد:
" یگگگک لشکرکشگگگک وسگگگیا غگگگرب در منطقگگگه خواهگگگد بگگگود کگگگه تگگگا بمگگگر اتگگگن نزنگگگد و منکگگگوب نکنگگگد از حرکگگگت
نمیایسگگتد ،و گرنگگه پایگگان کاپیتالیسگگن اسگگتی پایگگان نظگگام کنگگونک جهگگان خواهگگد بگگود کگگه بگگا پروسگگترویکا شگگروع
شگگدی پایگگان "پایگگان جنگگگ سگگرد" اسگگتی اگگگر نتواننگگد کگگه جهگگان عگگرب را در گگورت شگگروع جنگگگ بگگه شگگیوه
خیلگگگک کولونیالیسگگگتک مقهگگگور کننگگگد غیگگگر از آن شکسگگگت قطدگگگک آمریکگگگا در کگگگل دنیگگگا اسگگگت و شگگگروع انقالبگگگات
وسیدک در اروپا خواهد بودی"[]29
جهگگان عگگرب پشگگت سگگر گانگسگگترهای غربگگی بگگه گگ ایسگگتاد ،قتگگل عگگام امپریالیسگگتی شگگکل گرفگگت و جهگگان
عگگگرب خگگگود ب شگگگی از ایگگگن لشگگگکر کشگگگی و قتگگگل عگگگام وسگگگیا را تشگگگکیل دادی بگگگا شگگگروع قتگگگل عگگگام امپریالیسگگگتی
شگگگروع جنگگگگ گانگسگگگترهای موسگگگوم بگگگه کشگگگورهای عربگگگی و یگگگا بگگگه زبگگگان اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت،
جهگگگان عگگگرب ،نگگگه تنهگگگا بگگگه شگگگیوۀ خیلگگگی کولونیالیسگگگتی مقهگگگور نشگگگد ،بلکگگگه همچگگگون سگگگابق بدنگگگوان یگگگاران
نزدیگگگک گانگسگگگترهای غربگگگی در کشگگگتار پرولتاریگگگا دخالگگگت فدگگگام داشگگگت و خگگگود را بگگگرای قتگگگل عگگگام هگگگای
بدگگگدی نیگگگز آمگگگاده کگگگردی م گگگحکتر از همگگگه قگگگرار بگگگود در گگگورت وقگگگوع جنگگگگ اگگگگر گانگسگگگترهای غربگگگی
نتواننگگگد جهگگگان عگگگرب را بگگگه شگگگیوه کولونیالیسگگگتی مقهگگگور کننگگگد ،انقالبگگگات در اروپگگگا بگگگه شگگگکل وسگگگیدی شگگگروع
شگگگوندی کگگگدام انقگگگالب در اروپگگگا شگگگروع شگگگدا بگگگرای جنگگگاح چگگگپ سگگگرمایه نگگگه نیگگگروی مگگگادی انقگگگالب ،پرولتاریگگگا
و تکامل مبارزه طبقاتی ،بلکه تنش های امپریالیستی نیروی مادی انقالب را تشکیل میدهدی
منصگگور حکمگگت مدتقگگد اسگگت کگگه حملگگه عگگراق بگگه کویگگت و پاسگگن احتمگگالی غگگرب بگگا لشگگکر کشگگی ،مهمتگگرین
وقگگگایا تگگگارین مدا گگگر اسگگگت و مدتقگگگد اسگگگت کگگگه ایگگگن جنگگگگ نبایگگگد گگگورت بگیگگگردی سگگگوالی کگگگه در این گگگگا
مطرح می شود این است که راه حل خود منصور حکمت برای اجتناب از جنگ چیستا
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" بحثگگگک کگگگه مگگگن دارم ایگگگن اسگگگت کگگگه ایگگگن یکگگگک از مهمتگگگرین وقگگگایا تگگگارین مدا گگگر اسگگگتی مهمتگگگر از شگگگروع
جنگگگگ دوم جهگگگانکی میتوانگگگد شگگگروع جنگگگگ سگگگوم جهگگگانک باشگگگد ،ت گگگمینک نیسگگگت کگگگه اتمگگگک هگگگن باشگگگد و تنهگگگا
مربگگوط بگگه آمریکگگگا ،جنگگگک خواهگگد بگگگود کگگه همگگگه بگگه جگگان هگگگن خواهنگگد افتگگگادی ایگگن موقدیگگت بگگگه همگگان انگگگدازه
مهگگگن اسگگگتی ...بگناریگگگد عربهگگگا خودشگگگان تصگگگمین بگیرنگگگدی ایگگگن تصگگگمین راجگگگا بگگگه شگگگکار ملتهگگگا و دولتهگگگا و
مواضدشگگگگان نیسگگگگت .فرمگگگگولک اسگگگگت بگگگگراى اینکگگگگه اوال توجیگگگگه اجتمگگگگاعک وسگگگگیدک داردی ثانیگگگگا بگگگگه نظگگگگر مگگگگن
جلگگوى جنگگگگ را میگیگگردی فگگگرس ایگگن نیسگگگت کگگه مصگگگر و امثگگگالهن شگگروع بگگگه جنگگگ بگگگا عگگراق نمیکننگگگد بلکگگگه
شگگروع بگگه مگگناکره میکننگگدی همگگه دنیگگا کگگه میگوینگگد بگگه جهگگان عگگرب واگگگنار کنیگگد از سگگر ایگگن موضگگا میگوینگگد
کگگه اگگگر بگگه اینهگگا واگگگنار کنیگگد احتمگگاال بگگه گگل و گگفا خگگتن میشگگود و تغییگگر فاحشگگک در زنگگدگک آدمهگگا ر
نمیدهدی"[]30
منصگگگور حکمگگگت مگگگی خواهگگگد عربهگگگا ،خودشگگگان تصگگگمین بگیرنگگگد و ادامگگگه میدهگگگد ،اگگگگر بگگگه اعگگگراب واگگگگنار
کننگگگد ،احتمگگگاال بگگگه گگگل و گگگفا خگگگتن خواهگگگد شگگگدی گگگاهرا ایگگگدئولوا جنگگگاح چگگگپ سگگگرمایه از درک اینکگگگه،
نظگگگام سگگگرمایه داری یگگگک نظگگگام جهگگگانی اسگگگت کگگگه بگگگه دور افتگگگاده تگگگرین گوشگگگ ایگگگن کگگگرۀ خگگگاکی نیگگگز رخنگگگه
کگگرده اسگگت ،عگگاجز اسگگتی ایگگن جنگگگ نگگه ناشگگی از تحقیگگر ملگگت عگگرب ،نگگه ناشگگی از دیکتگگاتور منشگگی گگدام
حسگگگگگین ،بلکگگگگگه واکگگگگگنش سگگگگگرمایه داری بگگگگگه نیازهگگگگگای خگگگگگود بگگگگگوده اسگگگگگتی سگگگگگرمایه داری جهگگگگگانی منگگگگگافا
ب صو ی را در این جنگ دنبام می کردی
چگگگپ دسگگگتگاه سیاسگگگی سگگگرمایه ،از زبگگگان ایگگگدئولوا خگگگود ،بگگگه ا هگگگار نظرهگگگای سگگگرمایه پسگگگند خگگگود ادامگگگه
میدهدی هر چند هن از حداقل انس ام نظری نیز برخوردار نیست ،منصور حکمت می گوید:
"ناسیونالیسگگگن عگگگرب تگگگا همین گگگا توانسگگگته اسگگگت برسگگگمیت شناسگگگک وزنگگگه اقتصگگگادى و سیاسگگگک جهگگگان عگگگرب را
بگگگه غگگگرب تحمیگگگل کنگگگدی تگگگا همین گگگاغرب خگگگود را بگگگه سازشگگگهایک بگگگر سگگگر مسگگگاله فلسگگگطین متدهگگگد کگگگرده اسگگگت
کگگگه تگگگا دیگگگروز سگگگابقه نداشگگگتی بدگگگالوه فوایگگگد جنبگگگکاى هگگگن وجگگگود داشگگگته اسگگگتی در خاورمیانگگگه ناسیونالیسگگگن
ابتکگگگگار عمگگگگل را از پگگگگان اسالمیسگگگگن بگگگگازپس گرفگگگگتی اسگگگگالم بگگگگه نقگگگگش درجگگگگه دوم خگگگگود در سیاسگگگگت جهگگگگان
عگگگگگرب ،بدنگگگگگوان یگگگگگک ابگگگگگزار بسگگگگگیث در خگگگگگدمت عمگگگگگل سیاسگگگگگک ماهیتگگگگگا ناسیونالیسگگگگگتک ،رجدگگگگگت داده شگگگگگدی
کشگگگمکش اخیرکمگگگک کگگگرده اسگگگت کگگگه حتگگگک در ایگگگران پرونگگگده جنگگگاح پاناسالمیسگگگتک حگگگزبهللا بسگگگته شگگگودی
بگگگگراى خگگگگود عگگگگراق نفگگگگس بقگگگگاا ،پگگگگس از یگگگگک مقاومگگگگت نظگگگگامک آبرومندانگگگگه ،یگگگگک پیگگگگروزى سیاسگگگگک ،و در
دراز مگگگدت حتگگگک نظگگگامک ،محسگگگوب مکشگگگودی اشگگگغام عگگگراق توسگگگط آمریکگگگا و یگگگا حتگگگک ح گگگور نظگگگامک دراز
مگگگگدت آمریکگگگگا در منطقگگگگه قطدگگگگا جنگگگگگ حاضگگگگر را بگگگگه ویتنگگگگام دومگگگگک بگگگگراى ایگگگگن کشگگگگور تبگگگگدیل مگگگگک کنگگگگدی
وضگگگدیتک کگگگگه بگگگگه احتمگگگگام قگگگگوى بگگگگه شگگگگکار در اتحگگگاد غگگگگرب و انگگگگزواى آمریکگگگگا از اروپگگگگاى قگگگگاره خواهگگگگد
ان امیگگگدی سگگگواى ایگگگن حالگگگت ،موقدیگگگت عگگگراق بدنگگگوان یگگگک کشگگگور ذینفگگگوذ در جهگگگان عگگگرب تحکگگگین خواهگگگد
شد"]31[.
قگگگر ار بگگگود بگگگه میمنگگگت لشگگگکر کشگگگی گانگسگگگترهای غربگگگی ناسیونالیسگگگن ابتکگگگار عمگگگل را از پگگگان اسالمیسگگگن بگگگاز
پگگگس گیگگگرد و اسگگگالم نقگگگش درجگگگه دوم را در جهگگگان عگگگرب بگگگرای بسگگگیث تگگگوده هگگگا ایفگگگا کنگگگدی از همگگگه مهمتگگگر
قگگگرار بگگگود موقدیگگگت عگگگراق بدنگگگوان یگگگک کشگگگور ذینفگگگوذ در جهگگگان عگگگرب تحکگگگین شگگگودی عگگگراق نگگگه تنهگگگا یگگگک
کشگگگگ ور ذینفگگگگوذ در جهگگگگان عگگگگرب نشگگگگد بلکگگگگه عمگگگگال بدنگگگگوان یگگگگک کشگگگگور ضگگگگدی شگگگگده بگگگگه حگگگگوزۀ نفگگگگوذ
گانگسگگگترهای ایرانگگگی درآمگگگد کگگگه روبنگگگای ایگگگدئولوژیک اسگگگالمی را داردی ایگگگدئولوژی اسگگگالمی نگگگه تنهگگگا بگگگه
پگگرچن جنگگبش هگگای ارت گگاعی در خاورمیانگگه تبگگدیل شگگد بلکگگه نقگگش ا گگلی را در تگگنش هگگای امپریالیسگگتی ایفگگا
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کگگگرده و مگگگی کنگگگدی اگگگگر جنگگگبش هگگگای ناسیونالیسگگگتی همچگگگون ابگگگزاری در دسگگگت بلگگگوک شگگگرق و در راسگگگتای
منگگگافا امپریالیسگگگتی بلگگگوک شگگگرق بگگگود ،جنگگگبش هگگگای اسگگگالمی ابگگگزاری در دسگگگت بلگگگوک غگگگرب و بگگگرای مقابلگگگه
بگگا پیشگگروی بلگگوک شگگرق بگگوده اسگگتی بگگا فگگرو پاشگگی بلگگوک شگگرق ،جنگگبش هگگای ناسیونالیسگگتی مفهگگوم خگگود را
از دسگگگگت دادنگگگگد و حمایگگگگت از آنهگگگگا بگگگگی مفهگگگگوم شگگگگدی ولگگگگی جنگگگگبش هگگگگای اسگگگگالمی همچنگگگگان بدنگگگگوان ابگگگگزاری
توسگگگگط گانگسگگگگترهای غربگگگگی و شگگگگرکای آنهگگگگا در خاورمیانگگگگه و یگگگگا ایگگگگران ،در رقابگگگگت هگگگگای امپریالیسگگگگتی
مورد استفاده قرار میگیردی
بگگه جلگگو مگگی آیگگن و بگگه جنگگگ افغانسگگتان مگگی رسگگینی لشگگکر کشگگی آمریکگگا بگگه افغانسگگتان در راسگگتای نظگگن نگگوین
جهگگگانی ،در راسگگگتای تثبیگگگت موقدیگگگت آمریکگگگا در جهگگگان پگگگس از فروپاشگگگی جهگگگان دو قطبگگگی ،جنگگگگ مدرنیسگگگن
و اسگگگالم سیاسگگگی لقگگگر گرفگگگتی عگگگوام فریبگگگی کردنگگگد جنگگگگ مدرنیسگگگن یدنگگگی لشکرکشگگگی گانگسگگگترهای غربگگگی
بگگگه رهبگگگری آمریکگگگا مگگگی توانگگگد بگگگا گگگدمات و لطمگگگات کگگگن ،مت گگگمن سگگگر کگگگار آمگگگدن رژیمگگگی بگگگرای مگگگردم
افغانسگگتان باشگگد باشگگد کگگه بهتگگر اسگگتی قگگرار بگگود حا گگل ایگگن لشگگکر کشگگی پیگگروزی نگگوعی تمگگدن بگگر بربریگگت
اسگگگگالمی شگگگگود ی ایگگگگدئولوا جنگگگگاح چگگگگپ سگگگگرمایه گگگگگوی سگگگگبقت را در عگگگگوام فریبگگگگی از ژورنالیسگگگگت هگگگگای
سرمایه ربوده است:
"در جنگگگگ افغانسگگگتان هگگگن آمریکگگگا بگگگه هگگگر حگگگام در تگگگالش تثبیگگگت قگگگدر قگگگدرتی خگگگود بگگگود امگگگا گگگورت مسگگگاله
سگگگگرنگون کگگگگردن حکومگگگگت اسگگگگالم سیاسگگگگی بگگگگود ،کگگگگه میتوانسگگگگت بگگگگا لطمگگگگات و گگگگدمات کگگگگن بگگگگرای مگگگگردم
مت گگمن سگگر کگگار آمگگدن رژیمگگی باشگگد کگگه بگگه هگگر حگگام بهتگگر اسگگتی آمریکگگا هگگر فرمگگولی از آن جنگگگ بدسگگت
میگگگداد حا گگگل شکسگگگت طالبگگگان پیگگگروزی آمریکگگگا بدنگگگوان یکتگگگا قگگگدرت جهگگگانی نبگگگودی حا گگگل ایگگگن پیگگگروزی از
نظر مردم جهان شکست اسالم سیاسی و پیروزی نوعی تمدن بر بربریت اسالمی بودی"[]32
اتحاد مبارزان کمونیست و کودتا
در  1۸تیگگگر  1359کودتگگگای نگگگوژه کشگگگ شگگگدی هگگگدر کودتگگگا حملگگگه بگگگه منگگگزم خمینگگگی ،تسگگگ یر م لگگگس ،رادیگگگو
و تلویزیگگگگون و دسگگگگتگیری مسگگگگئوالن جمهگگگگوری اسگگگگالمی بگگگگودی کودتگگگگا کگگگگه بیشگگگگتر از افسگگگگران و فرمانگگگگدهان
نیگگگروی هگگگوائی بگگگود قگگگرار بگگگود بدگگگد از پیگگگروزی ،ب تیگگگار آخگگگرین ن سگگگت وزیگگگر شگگگاه را بدنگگگوان ن سگگگت
وزیگگگگر موقگگگگت ابقگگگگا کنگگگگدی نگگگگام کودتگگگگا نیگگگگز «ن گگگگات قیگگگگام ایگگگگران بگگگگزرا» نگگگگام گرفتگگگگه بگگگگودی کودتگگگگا قبگگگگل از
کوچکترین اقدامی کش و بشدت سرکوب شدی
از آن ائیکگگگگه اتحگگگگاد مبگگگگارزان کمونیسگگگگت مدتقگگگگد بگگگگود ،انقالبگگگگی در جریگگگگان بگگگگود ،انقالبگگگگی کگگگگه جمهگگگگوری
اسگگگالمی نتوانسگگگته بگگگود آنگگگرا سگگگرکوب کنگگگد لگگگنا مدتقگگگد بگگگود ،امپریالیسگگگن از طریگگگق کودتگگگا مگگگی خواهگگگد انقگگگالب
را سرکوب نماید و سنگر های انقالب را تس یر نمایدی
"موفقیگگت کودتگگا نگگه در جانشگگین شگگدن محفگگل حاکمگگه جدیگگدى بگگه جگگاى هیگگات حاکمگگه کنگگونک ،بلکگگه عبگگارت از
هگگگگور آن نیگگگگروى سیاسگگگگک میباشگگگگد کگگگگه بتوانگگگگد بگگگگا اوعمگگگگام رهبگگگگرى واحگگگگد و بالمنگگگگازع خگگگگود در اردوگگگگگاه
ضگگگگگدانقالب بگگگگگورژوا -امپریالیسگگگگگتک ،یگگگگگورش نهگگگگگائک بگگگگگورژوازى را بگگگگگراى سگگگگگرکوب قطدگگگگگک انقگگگگگالب و
استقرار حکومت مطلوب این طبقه سازمان ب شدی"[]33
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اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت اسگگتدالم مگگی کگگرد کگگه بگگورژوازی بگگی شگگک از کودتگگا اسگگتقبام خواهگگد ،البتگگه ایگگن
بگگگگورژوازی نگگگگامرئی بگگگگود و دخالگگگگت چنگگگگدانی در ادارۀ امگگگگور کشگگگگور نداشگگگگت ،چگگگگون ادارۀ امگگگگور کشگگگگور و
مهیگگگا کگگگردن شگگگرایط بگگگرای انباشگگگت سگگگرمایه توسگگگط «خگگگرده بگگگورژوازی سگگگنتی» ان گگگام میگرفگگگت ،البتگگگه بگگگاز
هگگگن بگگگه بگگگاور اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگتی منظگگگور اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت از «خگگگرده بگگگورژوازی سگگگنتی»
همگگان بگگورژوازی اسگگالمی بگگگه رهبگگری جنایتکگگاری چگگون خمینگگگی بگگودی ایگگن عگگوام فریبگگگان تنهگگا دو مگگاه مانگگگده
بگگگه خگگگونین تگگگرین قتگگگل عگگگام در تگگگارین دوران مدا گگگر  30خگگگرداد  1360ایگگگران ،قتگگگل عگگگامی کگگگه عربگگگده
کشگگگان بگگگورژوازی اعگگگالم کردنگگگد ،زخمگگگی نمگگگی خگگگواهین ،در خیابگگگان بکشگگگید ،همچنگگگان بگگگا ل اجگگگت تمگگگام از
«رهبگگگری خگگگرده بگگگورژوائی» نگگگام مگگگی برنگگگدی اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت اعگگگالم میکگگگرد خگگگرده بگگگورژوازی
کگگگه اکنگگگون بگگگه ارت گگگاع گرویگگگده ،یدنگگگی قگگگبال انقالبگگگی بگگگوده در مقابگگگل کودتگگگا خواهگگگد بگگگودی[ ]34جنگگگاح چگگگپ
سرمایه این چنین می گوید:
" گگگفبندى نیروهگگگاى طبقگگگاتک طرفگگگدار و م گگگال کودتگگگا تمامگگگا بگگگا گگگفبندى نیروهگگگاى انقگگگالب و ضگگگدانقالب
منطبگگگق نیسگگگت و نمیتوانگگگد باشگگگدی بگگگورژوازى بگگگک شگگگک در موضگگگا طرفگگگدارى از کودتگگگا قگگگرار خواهگگگد گرفگگگت
و ب گگگگش وسگگگگیدک از اقشگگگگار بگگگگاالیک خگگگگرده بگگگگورژوازى  -ب صگگگگوح از اقشگگگگار مگگگگدرن و بگگگگوروکرات خگگگگرده
بگگورژوا  -را بگگه دنبگگام خگگود خواهگگد کشگگاندی خگگرده بگگورژوازى سگگنتک  -کگگه اکنگگون کگگامال بگگه ارت گگاع گرویگگده
و ب گگش فدگگام پایگگگگاه اجتمگگاعک هیگگگات حاکمگگه کنگگگونک را میسگگازد  -بگگدین خگگگاطر کگگه کودتگگگا بگگراى او در حکگگگن
از دسگگگت دادن تمگگگامک امتیگگگازات کنگگگونکاش میباشگگگد ،نیگگگروى بالفدگگگل در مقابگگگل کودتگگگا خواهگگگد بگگگودی ایگگگن ب گگگش
خگگگگرده بگگگگورژوازى خواهگگگگد کوشگگگگید کگگگگه جبهگگگگه ارت گگگگاعک دفگگگگاع از حکومگگگگت کنگگگگونک را در مقابگگگگل کودتگگگگا
سگگگازمان دهگگگد .نیروهگگگاى اساسگگگک انقگگگالب ،پرولتاریگگگا و زحمتکشگگگان غیرپرولتگگگر ،از آن گگگا کگگگه کودتگگگا بگگگراى
آنگگگان بگگگه مدنگگگاى بازگشگگگت بگگگه شگگگرایط پیشگگگین  -هگگگارترین شگگگکل حاکمیگگگت بگگگورژوازى -میباشگگگد ،بگگگالقوه قگگگاطا
ترین نیروى مبارزه علیه کودتا میباشند"[]35
قگگگگرار بگگگگود بگگگگورژوازی از کودتگگگگا اسگگگگتقبام کنگگگگد ،همزمگگگگان قگگگگرار بگگگگود ،دو جبهگگگگ کگگگگامال متفگگگگاوت در مقابگگگگل
کودتگگگا بگگگه دفگگگاع برخیگگگزدی جبهگگگ ارت گگگاعی کگگگه توسگگگط خگگگرده بگگگورژوازی نماینگگگدگی مگگگی شگگگد و جبهگگگ انقالبگگگی
که قاطا ترین نیروی مبارزه علیه کودتا می بایست باشدی
زمگگگانی کگگگه اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت در تگگگالش بگگگود تگگگا پرولتاریگگگا را در کشگگگمکش جنگگگاح هگگگای بگگگورژوازی
بگگگه دفگگگاع از یکگگگی فگگگرا خوانگگگد ،متاسگگگفانه پرولتاریگگگای ایگگگران در آخگگگرین سگگگنگرهای ب گگگا مانگگگده از مبگگگارزات
سگگگالهای 1356 -135۸کگگگه توسگگگط بگگگورژوازی هگگگار و ل گگگام گسگگگی ت اسگگگالمی سگگگرکوب شگگگده بگگگود ،نفگگگس
هگگای آخگگر را میگگزد ،تگگا بدگگدا بتوان گد کم گیر راسگگت کنگگدی بگگا ای گین همگگه اتحگگاد مبگگارزان کمونیسگگت بگگه ه گیر چیگگزی
چنگگگگ مگگگی انگگگدازد تگگگا کگگگارگران را بیشگگگتر بگگگه کمگگگپ بگگگورژوازی هگگگدایت کنگگگد ،البتگگگه تحگگگت عنگگگوان دفگگگاع از
دستاوردهای دمکراتیک و بدنوان موضدی پرولتریی
بگگگه بگگگاور اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت ،سگگگرکوب کودتگگگا بگگگه مفهگگگوم شکسگگگت بگگگورژوازی در تثبیگگگت حاکمیگگگت
خگگگویش و بدسگگگت آوردن سگگگنگرهای از دسگگگت رفتگگگه ،تگگگداوم انقگگگالب و تسگگگ یر سگگگنگرهای جدیگگگد بگگگرای ارتقگگگا
انقالب می تواند باشدی به اغتشاشات فکری منصور حکمت نظری می افکنین:
" از نقطگگگه نظگگگر پرولتاریگگگا و زحمتکشگگگان غیرپرولتگگگر ،سگگگرکوب کودتگگگا تنهگگگا بگگگه مفهگگگوم شکسگگگت بگگگورژوازى
در تثبیگگگگت حاکمیگگگگت خگگگگویش ،جلگگگگوگیرى از هگگگگور ارت گگگگاع تگگگگازه نفگگگگس ،بسگگگگط دسگگگگتاوردهاى دمکراتیگگگگک،
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بدسگگگت آوردن سگگگگنگرهاى از دسگگگگت رفتگگگگه تگگگگداوم انقگگگگالب و تسگگگگ یر سگگگگنگرهاى جدیگگگگد بگگگگراى ارتقگگگگاا انقگگگگالب
میتوانگگگد باشگگگدی از ایگگگن رو بالفدگگگل کگگگردن تگگگوان بگگگالقوه نیروهگگگاى اساسگگگک انقگگگالب در مقابلگگگه علیگگگه کودتگگگا ،در
گگگگرو بگگگردن آلترنگگگاتیو کمونیسگگگتک در میگگگان توده هگگگا و جلگگگر هگگگر چگگگه وسگگگیا تگگگر آنگگگان بگگگه دمکراتیسگگگن پیگیگگگر
پرولتگگگگرى ،افشگگگگاا و طگگگگرد دائمگگگگک لیبرالیسگگگگن و مبگگگگارزه علیگگگگه بیتفگگگگاوتک سیاسگگگگک اسگگگگت ،و مبنگگگگاى تگگگگاکتیکک
پرولتاریگگگگا در ای گگگگاد گگگگ انقالبگگگگک علیگگگگه کودتگگگگا نگگگگه در وحگگگگدت بگگگگا خگگگگرده بگگگگورژوازى سگگگگنتک و بگگگگا جلگگگگر
حمایگگگت بگگگورژوازى لیبگگگرام ،بلکگگگه در مبگگگارزه علیگگگه آنگگگان و آمگگگاده سگگگاختن زمینگگگههاى سگگگازماندهک هگگگر چگگگه
مستقلتر مقاومت تودهاى میباشدی"[]36
سگگگگران ام همگگگگانطوری کگگگگه قگگگگبال نیگگگگز اعگگگگالم شگگگگد ،کودتگگگگا قبگگگگل از اینکگگگگه کگگگگوچکترین اقگگگگدامی بکنگگگگد ،توسگگگگط
بگگگگورژوازی اسگگگگالمی و نگگگگه خگگگگرده بگگگگورژوازی کشگگگگ شگگگگد و بشگگگگدت سگگگگرکوب شگگگگدی حگگگگام پاسگگگگن منصگگگگور
حکمگگگت و مریگگگدان او در مگگگنهر کمگگگونیزم کگگگارگری چیسگگگتا آیگگگا سگگگرکوب کودتگگگا ،من گگگر بگگگه تسگگگ یر سگگگنگر
هگگگای از دسگگگت رفتگگگ انقگگگالب شگگگدا ایگگگن خگگگزعبالت را ش صگگگی نوشگگگته اسگگگت کگگگه ب گگگاطر چنگگگین در فشگگگانی
هائی لقر «مارکس زمانه» را گرفته استی
اسگگگتالین شگگگریفترین ،گرامگگگی تگگگرین کمونیسگگگتها ،سگگگازندگان انقگگگالب اکتبگگگر را بنگگگام کمونیسگگگن سگگگر بگگگر خگگگاک
افکنگگگدی خوشگگگب تانه مگگگنهر کمگگگونیزم کگگگارگری شگگگانس ایگگگن را نداشگگگته اسگگگت تگگگا شگگگریفترین کمونیسگگگتها را سگگگر
بگگگر خگگگاک افکنگگگد امگگگا متاسگگگفانه بیشگگگترین سگگگهن را در بگگگه ل گگگن کشگگگیدن ارزشگگگهای انقالبگگگی و کمونیسگگگتی و واژه
هائی چون انقالب ،کمونیزم ،پرولتاریا و البته به نام کمونیسن ایفا کرده استی

ادامه دارد
مباحث بخش بعدی:
 بازسازی خط 3تحت عنوان مارکسیسن انقالبی
 تشکیل تنها حزب کمونیست دنیا
 بوندیسن و حق وی ۀ کومله
 مارکسیسن یا نارسیسیسن
م جهانگیری
 1۸دی 1394
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یادداشتها:
[ ] 1بگگگگرای اطگگگگالع بیشگگگگتر در ایگگگگن مگگگگورد میتگگگگوان بگگگگه مقگگگگاالت «چگگگگپ کمونیسگگگگت و جنگگگگگ جهگگگگانی دوم» از
چپ کمونیست مراجده کردی
[ ]2ف رالگگگگدین ح گگگگازی مگگگگداح مدگگگگرور خمینگگگگی جنایتکگگگگار ،در یکگگگگی از مگگگگداحی هگگگگایش خمینگگگگی را داود
زمگگگان و سگگگلیمان زمگگگان خطگگگاب مگگگی کنگگگد کگگگه قابگگگل مقایسگگگه بگگگا «مگگگارکس زمانگگگه» اسگگگت کگگگه مریگگگدان حکمگگگت
برای او لقر داده اندی
[ ]3م ید حسینی – ارزیابی از انشدابات و مصار های کمونیسن کارگری در ایران – قسمت سوم
[ ]4پیشگگگگگوای کمگگگگگونیزم کگگگگگارگری ،منصگگگگگور حکمگگگگگت در مقالگگگگگ «خگگگگگداحافا رفیگگگگگق» بتگگگگگارین  20آوریگگگگگل
 1999ایگگگن چنگگگین درفشگگگانی میکنگگگد":هزاران انسگگگان شگگگری بگگگه گگگگرد حگگگزب جمگگگا مگگگی شگگگوند کگگگه نمگگگی داننگگگد
لنگگگین خگگگوردنی اسگگگت یگگگا نوشگگگیدنی و مارکسیسگگگت و کگگگارگر قگگگدیمی در ایگگگن حگگگزب بایگگگد ایگگگن را نگگگه نشگگگان بگگگی
ارجی خود بلکه نشان موفقیت خود ببیندی"
[ ]5پوپولیسن حمید تقوایی و منشور سرنگونی حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست محمود قزوینی
[ ]6پیرامون بیانیه "تهاجن رژین عراق و و ای ما"  -اتحاد مبارزان کمونیست
[http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150210_u01-revolution-cave-yazdi ]7
[ ]۸تهاجن رژین عراق و و ای ما  -اتحاد مبارزان کمونیست 2-ر7ر1359
[ ]9منبا ۸
[ ]10جنگ ،تئورى و "تئورى جنگ"
[ ]11منبا ۸
[ ]12منبا ۸
[ ]13بسوی سوسیالیسن شماره  - 3آنارکو پاسفیسن – ح 17
[ ]14منبا ۸
[ ]15منبا ۸
[ ]16منبا 13
[ ]17در ایگگگن رابطگگگه میتگگگوان بگگگه مواضگگگا چگگگپ کمونیسگگگت مراجدگگگه کگگگرد کگگگه مگگگا بگگگه دو مقالگگگه از دو گگگگرایش
ا لی بسنده می کنین:
 گگگگگرایش کمونیسگگگگت انترناسیونالیسگگگگت « -بیانیگگگگه در رابطگگگگه بگگگگا جنگگگگگ ایگگگگران و عگگگگراق» ترجمگگگگگه
فارسی آن نیز در دفترهای انترناسیونالیستی در شده استی
 جنگگگگگگگگ بگگگگگگگین ایگگگگگگگران و عگگگگگگگراق – جلگگگگگگگوه ای از بربریگگگگگگگت سگگگگگگگرمایه داری منگگگگگگگدر در نشگگگگگگگریه
«انترناسیونالیسن» شمارۀ  41ارگان آمریکای جریان کمونیست بین المللی
[ ] 1۸چگگگگرا و بگگگگه چگگگگه دالیلگگگگی یکگگگگی از جریانگگگگات چگگگگپ سگگگگرمایه یدنگگگگی سگگگگازمان پیکگگگگار موضگگگگدی غیگگگگر
بورژوائی ات اذ کرد ،موضوع این مقاله نیست و ما به آن نمی پردازینی
[ ]19منبا 13
[ ]20منبا 13
[ ]21منبا 13
[ ]22منبا 13
[ ]23منبا 13
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[ ]24منبا ۸
[ ]25منبا ۸
[ ]26پیام ها و اطالعیه های پایانی ن ستین کنفرانس تشکیالت خار از کشور حزب کمونیست ایران  -فحه 10
[ ]27منصور حکمت  -بحث سیاسک در مورد اشغام کویت و بحران منطقه
[ ]2۸منبا 27
[ ]29منبا 27
[ ]30منبا 27
[ ]31طلوع خونین نظن نوین جهانک-جنگ آمریکا در خاورمیانه  -کارگر امروز شماره  ،10بهمن 69
[" ]32حملگگگه آمریکگگگا و اسگگگترات ی جدیگگگد اعمگگگام قلگگگدری در جهگگگان"  ،انترناسگگگیونام هفتگگگگی شگگگماره  4 ، 126اکتبگگگر – 2002
کورش مدرسی

[ ]33پالتفرم تاکتیکک پیشنهادى ما در مقابله با کودتا
[ ] 34بگگگرای اطگگگالع بیشگگگتر از موضگگگا اتحگگگاد مبگگگارزان کمونیسگگگت در رابطگگگه بگگگا خگگگرده بگگگورژوازی ارزیگگگابی
کگگگردن موق دیگگگت طبقگگگاتی خمینگگگی و سگگگپس انقالبگگگی ارزیگگگابی کگگگردن خگگگرده بگگگورژوازی بگگگه ب گگگش اوم همگگگین
سری مقاالت مراجده کنیدی
[ ]35منبا 33
[ ]36منبا 33
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