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 گروه یکشورها یخارجه امور یوزرا که کنندیم اعالم یستیالیامپر یهاسانهر 2015 لیآور دوم روز

 یهاتیفعال یادامه یگگونهچه مورد در یاسالم یجمهور میرژ یخارجه امور ریوز با مذاکره در 1+5

 را یقطع ینامهتوافق متن یجار سال ژوئن 30 خیتار تا و انددهیرس تفاهم به رانیا بر حاکم میرژ یاهسته

 2ی صفحهادامه در                                                                             .کرد خواهند نیتدو ینهائ بیتصو جهت

 
  

 

روزها در دنیای مجازی رویت نمود. صراحت لهجه و بیان به کنار توان اینروایتِ عجیب و غریبی را می

گی عجیب و غریبی بر آدمیان چنین دو گانهها شفاف نیست. همیگیرگذاشته شده است و موضع

تر با تمایالت حقیرِ بندیِ کارها نیست و بیش و بیشحاکم شده است، نقدها و ردها برخاسته از جمع

ی ثمربخش و کارساز از یادها رفته است و در شخصی و درونی انطباق دارد. راه و روش و گذشته

 شود.ضاً افراد( دارد به حساب افکار و اعمال متعلق به تاریخ نوشته میبهترین حالت )و توسط بع
 5ی ادامه در صفحه                                                                                                                        

 
 

  
ی انسانی یعنی از ریخ طبقاتی جامعهتردید به وسعت و در امتداد تاجنگ و قدمت آن بی

ی بشری سر به آغاز تا انتهای آن موجود بوده و خواهد بود. از آن شامگاهی که جامعه

سودای سود فردی سپرد و طی روندی به طبقات تقسیم گردید، از همان هنگام نیز 

، جنگ ها پدیدار گشته و با سیر رشد و تکامل جامعهی جنگ و جدال طبقاتی انسانمسئله

 6ی ادامه در صفحه               ی ابعاد قابل تصور آن، رشد و توسعه یافته است.هم در همه

 

 1394 تیر                              بهمن 19تئوریک سازمان  –نشریه سیاسی                              28 ی، شمارهپنجمسال 

 
 

اره:مطالب این شم  

 

  
 1350تیر ماه  14تاریخ شهادت: 

 از پراتیک )مبارزه مسلحانه( بیزارم!!

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه28ی شماره 1394 تیر، پنجم سال بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

متشکل از پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد  5+1گروه 

 6باشد. این یعنی آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه و کشور آلمان می

مندترین کشورهای جهان، ظاهرن با یک موضع مشترک شور، به عنوان قدرتک

اش ایهای هستهسال با رژیم جمهوری اسالمی در مورد فعالیت 12به مدت 

پردازند و بدین ترتیب با فریب افکار عمومی جهانی به اصطالح به مذاکره می

ایران به عنوان سازند که گویا رژیم حاکم بر در اولین منظر چنین وانمود می

های یابی به سالحهای جهانی، درصدد دسترژیمی مستقل از این قدرت

 ای است.هسته

 "مذاکره"در تاریخ سیاست بین اقوام، یا بین ملل و یا بین دول، همواره زمانی 

سانی برخوردار صورت گرفته است که طرفین مناقشه از قدرت تقریبن یک

های انسانی و مادی یک جنگ طوالنی مدت، هاند و برای احتراز از هزینبوده

شان را از طریق مذاکره حل بکنند. حال، این رژیم اند مسائلسعی کرده

وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی دارای کدام قدرت اقتصادی و نظامی 

یابی این رژیم به مندترین کشورهای جهان از ترس دستاست که قدرت

 سال با آن به مذاکره بنشینند؟ 12ای به مدت های هستهسالح

ی رژیم جمهوری اسالمی که هنگامی که محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه

بازی را به عهده دارد، برای مصرف داخلی رژیم شبنقش دلقک این خیمه

در جریان مذاکرات با گروه پنج به عالوه یک ما باور کردیم که "گوید: می

یکا قدرقدرت بود پای میز مذاکره با ایران آمریکا قدرقدرت نیست. اگر آمر

اما افتخار ما این است که با شش کشور مختلف مذاکره کنیم و  نشست.نمی

ی اول ی زنده با شبکه)مصاحبه "شان را به ما تحمیل کنندهاینتوانند خواسته

ای از ( دقیقن گوشه2015آوریل  4رادیوتلویزیون دولتی رژیم حاکم بر ایران، 

 نوازد!فونی جهانی را میاین سم

ی آلمانی پس از اعالم پایان سکانس لوزان، در اوائل آوریل سال جاری روزنامه

Süddeutsche Zeitung ی وزرای امور خارجه، عالوه بر بیانیه"نویسد: می

اند و در یک اسناد مورد توافق دیگری نیز وجود دارند که هنوز علنی نشده

ی ی آمریکا و اعضاء اتحادیهگان کنگرهایندهرس نمنشست محرمانه در دست

 "اروپا قرار خواهند گرفت.

در  "ایمذاکرات هسته"ی این نمایش ردهپشت پ بنابراین بازی اصلی، در

 جریان است و این اسناد علنی نشده که به طور محرمانه در اختیار مقامات 

 

همان نتایج بازی های آمریکا و اروپا قرار خواهند گرفت، سیاسی امپریالیست

 است. "تئاتر مذاکرات"ی پشت پرده

باز هم، در عرف سیاست بین دول، پس از اعالم پایان هرگونه مذاکراتی، 

کننده در مذاکرات ی مشترک از سوی تمام دول شرکتنامهقاعدتن یک تفاهم

گردد و طی آن مفاد مورد مفاهمه به اطالع افکار عمومی رسانده منتشر می

نامه از سوی ما در این مورد خاص، سه متن مختلف به عنوان تفاهمشود. امی

ها، نامهگردد. مضافن این که عالوه بر این تفاهمآمریکا، اروپا و ایران منتشر می

ای وجود دارند که به طور محرمانه در اختیار مقامات اسناد علنی نشده

 آمریکائی و اروپائی قرار خواهند گرفت.

مذاکرات "آرائی و اجراء نمایش یستی جهان که با صحنههای امپریالقدرت

ترین سال به مهم 12ای در ایران را به مدت های هسته، فعالیت"ایهسته

ی افکار عمومی جهان مبدل ساختند و اکنون نیز طی انتشار این مسئله

ای رژیم حاکم بر های هستهترین موارد فعالیتگی جزئیگونهها، چهنامهتفاهم

سازی، مقدار ذخائر اورانیوم و محل ران یعنی تعداد سانتریفیوژها، درصد غنیای

سازند، چه موارد دیگری ای را برای تمام جهانیان علنی میسیسات هستهأت

سازند و به طور محرمانه در اختیار ها را علنی نمیماند که آنشان باقی میبرای

 دهند؟مقامات آمریکائی و اروپائی قرار می

رس نشده در یک نشست محرمانه در دستاسناد علنی"ین که این ا

به  "ی اروپا قرار خواهند گرفتی آمریکا و اعضاء اتحادیهگان کنگرهنماینده

گر این موضوع است که تفاهم واقعی میان آمریکا و اروپا از یک روشنی بیان

های کتسو و روسیه از سوی دیگر، صورت گرفته است و برای هر کدام از شر

امپریالیستی منافع معینی در ایران در نظر گرفته شده است و از سوی هر کدام 

وظائف معینی جهت تأمین منافع شان، انجام  نیز های امپریالیستیاز این قدرت

 شده است. سپرده به رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

های اقتصادی فعالیتروسیه بالفاصله  2015آوریل  2پس از اعالم تفاهم در 

ی فشارهای آمریکا متوقف ساخته بود، مجددن از سر خود را که در نتیجه

 گیرد.می

سرگئی ربابکوف، معاون  2015آوریل  1۳به گزارش رویترز، روز دوشنبه 

کند که روسیه در برابر نفت ایران، غالت و ی روسیه اعالم میوزیر امور خارجه

                    ↓دفتر مطبوعاتی کرملین اعالم  کند ورسال میتجهیزات ساختمانی به ایران ا

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 3 ی، صفحه28ی شماره 1394 تیر، پنجمال س

ای جمهور روسیه با امضای مصوبهکند که والدیمیر پوتین، رئیسمی

پذیر به ایران را امکان ۳00-های زمین به هوای اسانتقال موشک

 ساخته است.

، دومین "لوک اویل"همچنین، راویل مگانوف، معاون شرکت 

میالدی تحقیقات  200۳فتی روسیه که از سال شرکت بزرگ ن

کارشناسی را در میدان نفتی اناران در غرب ایران آغاز کرده و در 

های اقتصادی آمریکا کار خود را متوقف کرده پی سیاست تحریم

کند که این شرکت، اعالم می 2015آوریل  15بود، روز چهارشنبه 

های کرده و فعالیتگی خود را در ایران بازگشایی دفتر نماینده

 خود را مجددن آغاز خواهد کرد.

های غربی، در طی تشدید تضادهای درونی با این که مقامات دولت

خود بارها اعتراف کردند که رژیم جمهوری اسالمی توانائی ساخت 

ای هم هسته گونه سالحای را ندارد و دارای هیچهای هستهسالح

های امپریالیستی تئاتر، سرمایهی این نیست، اما در بازی پشت پرده

های امپریالیستی اروپائی و روسی چند آمریکا در رقابت با سرمایه

 کردند.هدف مشخص را دنبال می

های های سرمایهیکی از این اهداف، متوقف ساختن فعالیت

دولت آمریکا با وارد کردن سیاست  غیرآمریکائی در ایران بود.

شود ئاتر مذاکرات، موفق میی تتحریم دولت ایران به صحنه

های غیرآمریکائی را در ایران متوقف فعالیت بسیاری از شرکت

 بسازد.

  های های تعدادی از شرکتفعالیت 2006در مارس

چون بزرگ نفت و گاز غیرآمریکائی در ایران هم

 "شل"ایتالیا،  "انی"نروژ،  "استات اویل هیدروی"

های آمریکائی یهفرانسه به نفع سرما "توتال"انگلیس و 

 شوند.متوقف می

  برزیل در  "پتروبراس"فعالیت شرکت  2007در سال

 شود.اریان متوقف می

 ی آمریکا، در همین سال در راستای فشارهای خصمانه

پس از  "درسدنر بانک"سومین بانک بزرگ آلمانی 

مجبور  "کامرز بانک"و  "دویچه بانک"قطع همکاری 

 خود را با ایران قطع بکند. شود ارتباط مالی و تجاریمی

 دو بانک  2012ی همین بازی، در سال در ادامه

و  "استاندارد چارترد بریتانیا"انگلیسی 

و همچنین بانک سلطنتی اسکاتلند  "اچ.اس.بی.سی"

 شوند.ها میمجبور به پراخت جریمه به آمریکائی

  های روسی جهت فرار از شرکت 2014در آغاز سال

ولت آمریکا، طی مذکراتی با رژیم های بانکی دسیاست

ی پایاپای کاال به جای نفت حاکم بر ایران طرح مبادله

 کنند.را ارائه می

  هشت شرکت چینی با عنوان گروه  2014در آوریل

از  LIMMTشرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی 

 شوند.ی فعالیت در آمریکا محروم میادامه

  ژورنال استریتوال"روزنامه ی  2014مه  2۹در" 

بی "دهد که آمریکا، بانک بزرگ فرانسوی گزارش می

میلیارد و  ۸( را BNP Paribas) "ان پی پاریباس

میلیون دالر جریمه کرده است و از اول ژانویه  ۹00

ی معامله با این بانک به مدت یک سال اجازه 2015

ای است که دالر را نخواهد داشت. این باالترین جریمه

خارجی در آمریکا مجبور به پرداخت  تاکنون یک بانک

آن شده است. در پی این اقدام آمریکا، لوران فابیوس، 

این کشور "کند که ی فرانسه اعالم میوزیر امور خارجه

تواند بپذیرد که آمریکا به عنوان یک شریک نمی

ساس منافع خود عمل کند. این یک اقتصادی تنها بر ا

خواهد بر ا میال کاملن جدی است که آیا آمریکؤس

های یک اساس همکاری متقابل عمل کند و یا اقدام

 "جانبه.

 داری آمریکا وزارت خزانه 2014ژوئیه  5شنبه روز پنج

 21را به پرداخت  "فوکر"شرکت هواپیمائی هلندی 

 کند.میلیون دالر جریمه محکوم می

  توکیو میتسوبیشی"آمریکا بانک  2014نوامبر  7در" 

های ایران به طر دور زدن تحریماز ژاپن را به خا

 کند.میلیون دالری محکوم می ۳15ی پرداخت جریمه

  ی مهر در گزارشی از خبرگزار 2015ژانویه  ۳1در↓



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 4 ی، صفحه28ی شماره 1394 تیر ،پنجمال س

ی تولید ، تنها کارخانه"جیانایران ال"ی توقف پروژه

جی( در عسلویه خبر داد. به انگاز مایع طبیعی )ال

ت ملی صادرات ی علیرضا کاملی، مدیر عامل شرکگفته

گاز ایران، دلیل این توقف، عدم ارسال برخی تجهیزات 

فنی است که توسط یک شرکت آلمانی تهیه شده است 

و بدین ترتیب یک شرکت آلمانی نیز به نفع 

های آمریکائی از غارت منابع ملی ایران کنار سرمایه

 شود.گذاشته می

ه از نمایش شود یکی از اهداف اجراء این پردچنانچه مالحظه می

های های شرکت، محدود ساختن فعالیت"ایمذاکرات هسته"

های آمریکائی بوده است که غیرآمریکائی در ایران به نفع شرکت

 همواره ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

های غربی به موازات اجراء یکی دیگر از اهداف شومی که سرمایه

زی و تشدید بحران در کردند بحران ساتئاتر مذاکرات دنبال می

ی خاورمیانه بود که زمینه را برای چند لشکرکشی منطقه

های امپریالیستی در امپریالیستی و حضور نظامی مستقیم ارتش

های عظیم سالح به کشورهای این منطقه منطقه و صادرات محموله

 را فراهم ساخت.

 ،"ایمذاکرات هسته"یکی دیگر از کارکردهای این نمایش 

تقویت این توهم بود که گویا تمام مشکالت اقتصادی و  وگسترش 

های غربی با این قدرت ی دشمنیاجتماعی موجود در ایران نتیجه

 رژیم است.

با این که حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی محصول توافق و تصمیم 

این همواره موریت خویش، أولی از آغاز م ،های غربی بودقدرت

و این  امن زده استتحت ستم ایران د هایتوهم را در میان توده

مذاکرات "برد نمایش با پیش ،به همراه اربابان خودنیز بار 

نموده  دامن زده و تقویتتر بیش هرچه این توهم را "ایهسته

 .است

مذاکرات "ی تئاتر همان طور که گفته شد در پشت پرده

ده ، سناریوئی محرمانه و غیرعلنی در حال تنظیم شدن بو"ایهسته

 است.

بر اساس این سناریو، پس از پایان شعبده بازی مذاکرات، رژیم 

ای از قوطی بیرون برآمده حاکم بر ایران به عنوان یک قدرت منطقه

و از این پس نه فقط نقش ژاندارم خلیج، بلکه نقش ژاندارم کل 

های آمریکائی ی خاورمیانه و آسیای مرکزی را برای شرکتمنطقه

 .ایفاء خواهد کرد

ی نیویورک تایمز مطلبی را روزنامه 2015آوریل  20روز دوشنبه 

از محمد جواد ظریف، وزیر امور  "پیامی از ایران"با عنوان 

 سازد.ی رژیم جمهوری اسالمی منتشر میخارجه

ایران برای تعامل "گوید: بازی مذاکرات میشبدلقک خیمه

ارد و مایل است گی دای آمادهسازنده بسیار فراتر از موضوع هسته

ی خلیج فارس و اطراف آن با صاحبان برای حل مشکالت منطقه

ی بی ای، عارضهمنافع در منطقه همکاری کند. موضوع هسته

های رفتاعتمادی و تضاد است و نه دلیل آن. با توجه به پیش

اخیری که در مهار این عارضه به دست آمده، وقت آن است که 

ی خلیج فارس و اطراف آن ع در منطقهایران و سائر صاحبان مناف

توجه خود را به عوامل بروز تنش در این منطقه معطوف کنند. ما 

گی فعلی پایان دهیم، چنین امکانی را داریم که ... به بحران ساخته

تری که باید انجام شوند بپردازیم. در حال تا بتوانیم به کارهای مهم

برد. اآرامی به سر میتر خلیج فارس در نی وسیعحاضر، منطقه

اینک زمان آن رسیده است که ایران و دیگر کشورهای منطقه به 

تر خلیج فارس ی وسیعاعتمادی و تنش در منطقههای اصلی بیریشه

تر ها مشهودای از دنیا اهمیت این ساز و کاربپردازند. در هیچ نقطه

 ی خلیج فارس نیست. یکی از موضوعات ضروری و فوریاز منطقه

 )تاکیدها از ماست("در میان فجایع جاری در منطقه ما یمن است.

بازی، شبشود این دلقک خیمههمان طور که مالحظه می

سازی ذهنی را برای نقش رژیم حاکم بر ایران پس از پایان زمینه

آغاز کرده  "ایمذاکرات هسته"این سکانس طوالنی از نمایش 

که مأموریت رژیم وابسته پردازد است و دقیقن به این موضوع می

به امپریالیسم جمهوری اسالمی از این پس حفظ منافع صاحبان 

 تر خلیج فارس خواهد بود.ی وسیعمنافع در منطقه

، "فدریکا موگرینی" 2015آوریل  2۸شنبه همچنین روز سه

ی اروپا نیز این موضوع را تائید مسئول سیاست خارجی اتحادیه

، 5+1ای ایران و گروه مذاکرات هستهموفقیت "گوید: کرده و می

 "ای ایران خواهد شد.موجب تقویت نقش منطقه

و رژیم  5+1گان گروه میان نماینده "ایمذاکرات هسته"بنابراین، 

 ↓ ای رژیم جمهوریهستههای حاکم بر ایران صرفن حول فعالیت
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نیز مورد  "ای ایراننقش منطقه"اسالمی صورت نگرفته است، بلکه 

ره بوده است و نتایج مذاکره حول این موضوع نیز همان اسناد مذاک

محرمانه و غیرعلنی هستند که در اختیار مقامات آمریکائی و 

گی بار دیگر سرسپردهاروپائی قرار گرفته است و این موضوع، یک

 اشاربابان امپریالیست ی رژیم حاکم بر ایران را بهجانبههمه

 دهد.عینه نشان میبه

 
 

 

 

 

 

 

 

سوئی با فضای سیاسی حاکم تر در همدارد و بیشای وجود نهنقد و استداللِ پایه
ست. معین "طلبیاصالح"و  "رفرمیستی"بر دنیای کنونی و آغشته به تفکرات 

ی تا با ارائه -دانند و یا نمی -دانسته که چنین افراد و افکاری بر خود نه است
ها، ی اینتر از همهبه نقد کِشند و مهمگان را دلیل و برهان افکار گذشته

را ارائه دهند.  شانکارهای عملی منطبق با دنیای امروزیو راه "تزهای نوین"
ی دلیل سر باز زد؛ توان رد نمود و در عوض از ارائهآنان، می "فرهنگ"در 
ترین باورهای ایتوان خود را متعلق به آنان دانست و در عوض، از پایهمی

توان به تجلیل از دور ماند؛ میبه -ی نظری هم در حوزهو آن -ان شعملی
 -سوئی سیاسی ترین همگان پرداخت و در عوض، کمکردِ تأثیرگذار گذشتهعمل

 داشت.تئوریک با آنان نه

تحرکی مدافعین منفعت العملِ نامناسب و بیدلیل عکسشوربختانه سرمایه به
ریانات و آدمیان بر جای گذاشته است و به مردمی، اثر بس عظیمی بر افکار ج

داری های سرمایهگیِ راه و روشِ براندازی نظامها و چگونهدنباله، محتوای واژه
گردد. دارند مردم را به ای دیگر تعریف میگونهوابسته و مسلح هم، دارد به

 ی بیش از این،چنین به سمت تحملِ هرینههویتی و همناکجاآباد، به مسیر بی
ها انسانِ ندار، ی میلیوندهند. براستی کدام کمونیست و مدعی منافعسوق می

شود انقالب را، توسط و توان و میست؟ چگونه میمبلغ و مروج چنین افکاری
 "طلبیاصالح"های سوئی با جنبشهای رنگارنگ سرمایه و در همهمراهِ جناحبه

سرمایه، به سر انجام رساند؟ مگر های متعلق به ها و پرچمحکومتی، و یا با رنگ
و در  "گفتمان سیاسی"و یا با  "مدنی"های تاکنون هیچ انقالبی در اثر فعالیت

های های رقیب حکومتی به سر انجام رسیده است؟ نمونهسوئی با جناحهم
ها دل بست؟ آیا پراتیک و توان در کجاها جست و بدانتاریخی را می

هم در اقصی نقاط دنیا، مبین این امر نیست و آن دارانهای سرمایهالعملعکس
ای کارگران و توان بدون پا در میانی عملی کمونیستی، حقوِق پایهکه نمی

ها که دولت رسیده استکشان را تضمین نمود؟ مگر در عمل به اثبات نهزحمت
اند؟ مگر پراتیک های کنونی اصالح ناپذیراند و مستحقِ نابودیو حکومت

در  -ی مردم کوبانی ی مسلحانهچنین مبارزههای دُور و همهای دههتکمونیس
توان از کار سازنده و رسانده است که زمانی میبه اثبات نه -ی گذشته چند ماهه

یافته و مسلح در برابر میان آورد که با نیروی سازمانثمربخش سخنی به
 میدان آمد؟های هار و درنده بهرژیم

های اعتراضی ایران دارند در زیر ماشین هاست که جنبشبه بیانی و دهه
دهند و در تقابل، عنصر و نیروی شوند و هزینه میسرکوب نظام له و لورده می

های ی وی، در پی تخطئه و خالی نمودن محتوای روشبه اصطالح مدافع
ها و از ی نظامهای مبارزاتی که همهست؛ روشمبارزاتی ثمربخش و پایانی

سردمداران رژیم جمهوری اسالمی، از انجام و از سرگیری آن از جانب جمله 
ی مردمی ترس و واهمه دارند. مگر بیهوده و نیروهای کمونیستی و مدافع

جات اندازی دستهالمللی دارند با راهداران بینروزها سرمایهدلیل است که اینبی
ت رادیکال و نضج و رشدیابی اعتراضا های ارتجاعی، مانعمسلح و جنگ

شوند؟ بنابراین، تنها پاسخ به افسار ای میی تودههای مسلحانهجنبش
های وحشیانه و گریها و سرکوبگی سرمایه، تنها پاسخ به ددمنشیگیسخته

چون رژیم جمهوری اسالمی، در انتخاب پراتیِک های خشنی همدائمی رژیم
ای که باعث گردیده همسلحانه و در رد سیاست مصلحانه است. سیاست مصلحان

 است تا جامعه و جنبش کمونیستی را به عقب بر گرداند.

ی باور بر آن است که اتخاذ هرگونه سیاست و تاکتیک مبارزاتی و بسیج کننده
های انتخابی طبقات حاکم و زورگوست؛ ها و روشای، بر گرفته از سیاستتوده

های حاکم بر جامعه مندیباور بر آن است که بدون درک صحیح از قانون
گی و های سودمند و پایانی را شناخت و جامعه را به مسیر بالندهتوان راهنمی

بند حقیقی از پیآمدهای سازنده سوق داد؛ باور بر آن است که بدون نگاه و جمع
 .توان وظایف کمونیستی را ترسیم نمودای، نمیتوده -اعتراضی 

ترین اعتراضات و کوچک مسلح، مانع داری وهای سرمایهکه نظامدر شرایطی
که حاکمان، در هر کوی و برزنی، دارند با  اند؛ در شرایطیاعتصابات کارگری

چنان های دار همکه چوبهکنند؛ در شرایطیرانی میتوسل جستن به سالح حکم
توان به رد و نفی پراتیکی کند، چگونه میمان سنگینی مییبر فضای جامعه
ی آن از جانب گرایشات متفاوت، نه تنها قابل انکار نیست، بلکه نشست که ثمره

گری ها، روشنی کمونیستباشد. منطقاً و در این میان وظیفهستایش برانگیز می
های اعتراضی درون جامعه های عملی رو در روی جنبشجوئیی راهو ارائه

 -ونیستی ست که نیروهای کمایاست. سیاست و تاکتیکی که بیش از سه دهه
 اند.ها فاصله گرفتهانقالبی از آن

ست که از عمر حاکمیت ننگین و خشن ایشوربختانه نزدیک به چهار دهه
ست که سران نظام، به یُمن ایگذرد؛ نزدیک به چهار دههجمهوری اسالمی می

کشان را مورد ضرب و شتم قرار دهند؛ اند مردم، کارگران و زحمتسالح توانسته
ست که میادین طبقاتی خالی از نیروهای ایزدیک به چهار دههچنین نهم

ای یافته است و در این اثناء، هیچ نیرو و یا سازمان کمونیستیکمونیستی سازمان
ای که سران حکومت و با توسل گو نیست. در حقیقت به همان اندازهپاسخ

، باشنداش میجستن به ابزارهای متفاوت، در صدد حفظ و بقای منحوس
ی "بقا"همان اندازه هم، نیروهای مخالف طبقاتی وی، درپی حفظ و به

سو باعث گردیده است تا بر عمر سران نظام اند؛ حفظ و بقائی که از یکخویش
هرز برد. این سیمای دیگر، انرژی جنبش کمونیستی را بهافزاید، و از سویبی

ی ست، جامعهی ایرانِ تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسالمیسیاسی جامعه
ی انجام پراتیک از جانب مدافعین خود و ی تغییر، تشنهای که، تشنهبسته
ساز و ی دگرگونی در هم ریختن توازن قواست. بنابراین مخالفت با ایدهتشنه

↓نادرست –یعنی پراتیک بسیج کننده و مسلحانه  -مخالفت با سیاست تعرضی 

 از پراتیک )مبارزه مسلحانه( بیزارم!!

 1ی ادامه از صفحه                                  
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های و جنبش فت اگر افکار مردمیچنین به خطا خواهیم ربه حساب آمده و هم
پرداز های ناسرانجام و به سمت مبارزات مدنی هزینهاعتراضی را به مسیر روش

 سوق دهیم!

 "مبارزۀ مدنیِ"ی ست تا بیش از این به تبلیغ ایدهبراستی و آیا صالح
غیرسودمند و امثالهم پرداخت و بر این نظر اصرار داشت که انجام پراتیک 

گری های هار، خشن و سرکوبهم در تقابل با رژیمحانه و آنسودمند و مسل
ست؟ مضافاً کدام جامعه و جنبش اعتراضی چون جمهوری اسالمی ناصحیحهم

زنی و در اند با چانهتوان شاهد گرفت و نشان داد که مردم توانستهرا می
به  "گفتمان سیاسی و مدنی"های رقیب حکومتی و یا با سوئی با جناحهم
های عدالتیها و بیای خود دست یابند و جامعه را از شر نابرابریوق پایهحق

 موجود نجات دهند؟

ایم هاست و خوانده و دیده"نظریه"گونه مطئمناً اسناد و شواهد، در خالفِ این
ایم که زبان به تر و باالترست. دیدهمراتب سنگینها بهنوع کاری اینکه هزینه

های اعتراضی ی جنبشطور نمونه، به ثمرهدارد و بهده نهتنهائی قدرت بسیج کنن
چنین به نتایج و هم -ی خاورمیانه و بویژه به منطقه -اقصا نقاط دنیا  "مدنی"

ی اوّل حاکمیت رژیم هم در چند سالهی کُردستان و آنجنبش مسلحانه
انی ی چند وقت قبل کوبها، به جنبش مسلحانهی آنجمهوری اسالمی و به تبع

اندازیم و این ، نگاهی بی-شان های سیاسی، عملیرغم تمامی نارسائیو علی -
ی سئوال را در مقابل خود قرار دهیم که آیا تضمین و ضمانت هرگونه مبارزه

سالم و رادیکال، در گرو انتخاب پراتیک کمونیستی، در گرو انتخاب سیاست 
ها، در ی اینتر از همهدولتی و مهم -های رقیب حکومتی مستقل از جناح

ی کُردستان و جنبش کوبانی های عملی جنبش مسلحانهگیری سیاستپی
 نیست؟ و ...

توان روزی در وصف جنبش مسلحانه و ثمربخش که، نمیی کالم اینخالصه
دست پراتیک را لعن و نفرین نمود. پُر کوبانی گفت و نوشت و روزی دیگر، این

ست و کمکی به م و دو هوا، سیاست نادرستیکه سیاست یک باواضح است 
ها، خط بطالن ی اینبر همه کند. عالوهجامعه و به نسل جوان امروزی نمی

ی یعنی مبارزه -کشیدن بر تئوری نوین انقالب و بیزاری از پراتیک ثمربخش 
طلبی های اصالحعملی با جنبش -سو شدن فکری ، و در عوض، هم-مسلحانه 

ها ی میلیونگوی معضالت و مشکالت عدیدهی سرمایه، پاسخهاو دیگر رنگ
دست ترین تردیدی، تبلیغ اینکش نبوده و نیست و بدون کمکارگر و زحمت

ی ایران، سم به چون جامعهای همهای فعالیتی، برای جوامعها و شیوهسیاست
   ای را به تأخیر خواهد انداخت.حساب آمده و انجام و زمانِ انقالب توده

 شباهنگ راد

 

 

 

اگر بخواهیم تعریفی خالصه و رسا از جنگ ارائه دهیم، بایستی به تعریف 

ی جنگ ادامه"گوید: ی لنین از این مقوله اشاره کنیم که میداهیانه

 ."ی اقتصاد استسیاست بیان فشرده"و  "سیاست

ی ها در عرصهی بسیار مهم و اساسی در این مورد این است که جنگنکته

ی انسانی که ی تاریخی از حیات جامعهاجتماعی در سراسر این دوره

ی اصلی و کامأل تر به آن اشاره شد، به طور کلی به دو شاخه یا گونهپیش

و  های ناعادالنه و ضدانقالبیجنگشوند. یکی متضاد تقسیم می

 .های عادالنه و انقالبیجنگدیگری 

گان و نشاندهها و دستتهایی که امپریالیسدر دوران معاصر، جنگ

کش و به طورکلی های کارگر و زحمتشان برعلیه تودهمرتجعین بومی

هایی اندازند، جنگستم در بسیاری از مناطق جهان به راه میهای تحتخلق

اند که در جهت به بند کشیدن و استثمار آنان و همچنین از نوع ضدانقالبی

 شوند.ها به پا مینبه یغما بردن منابع طبیعی و انسانی آ

ها حتا با مخالفت ورزیدن گونه جنگناگفته نماند که در اکثر موارد، این

ی ضدجنگ نیز، یافتهها و وجود جنبش قوی و سازمانشدید و وسیع توده

 آیند.شان به اجراء در میها و ایادیتوسط امپریالیست

ی مبارز برعلیه هاهای انقالبی خلقدرعین حال و در همین دوران، ما جنگ

شان را از جمله در چین، کُره، ویتنام، نپال و ها و نوکران داخلیامپریالیست

دیگر نقاط جهان داریم که در راستای آزادی، استقالل و رهائی از استثمار 

اند و به همین دالئل داری انجام شدهی سرمایهو قیدوبندهای نظام ظالمانه

ها و ها عالرغم خواست امپریالیستگونه جنگاند. ایننیز عادالنه و انقالبی

کش های کارگر و زحمتهای مرتجع وابسته به آنان، توسط تودهحکومت

 شوند.و انقالبیون کمونیست شکل گرفته و پیش بُرده می

ست که در هر هائیی انسانی مملو از جنگی اخیر جامعهتاریخ یکصدساله

ی تاریخی دارند و کسانی که حافظه اق افتاده و برایدو شکل آن بارها اتف

درک کردن داشته  یا اگر ندارند، چشمی برای دیدن و فهم و شعوری برای

برای نمونه، ما در ذیل فقط به چند  ست.های بزرگیباشند، حاوی درس

 کنیم. آن و برخی زوایای آن ها اشاره میمورد 

و  زحمت کشهای کارگر و نگ جهانی اول، عالرغم خواست تودهج

ها و مابین امپریالیستها، بر اثر رشد تضادهای فیپیشقراوالن کمونیست آن

در همان  ها شکل گرفت.ضرورت تقسیم مجدد جهان از سوی آنبه جهت 

تن  ی کمونیستی برهائی که به ظاهر جامه، آن دسته از اپورتونیستمقطع

↓که  مواضعی کرده و در انترناسیونال دوم گرد آمده بودند، با اتخاذ

 جنگ از دیدگاه کمونیستی یمقوله
 1ی ادامه از صفحه                                  
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به  نی جنگ بود، نهایتشان از مقولهی درک غلط و غیرکمونیستینتیجه

درغلتیدند و بدین  "پرستی کورکورانهناسیونالیسم و میهن"دامان 

بر کشورهای خویش گام  تحکیم ارتجاع حاکموسیله در راستای 

 برداشتند.

دلیل یا داشت و به همین در آن میانه، تنها جریانی که درکی درست از قضا

ها به رهبری لنین، متفکر ها بودند.  آنراهه کشانیده نشد، بلشویکهم به بی

رکی بزرگ تاریخ انقالبات اجتماعی، در برخورد به این مسئله توانستند با د

نهایت انقالبی اتخاذ نمایند، بلکه در عمل کمونیستی، نه تنها مواضعی بی

ه و به نفع انقالب از آن جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی تبدیل نمود

 استفاده نمایند.

ها وظایف کمونیست "جنگ و سوسیال دموکراسی"ی لنین در مقاله

ای وطیفه" شمارد:میبر جهانی اول چنین را در قبال جنگ امپریالیستی

که در برابر سوسیال دموکراسی قرار دارد، قبل از همه اين 

د و اکاذيب و را آشکار نماي معنای حقیقی جنگکه اين  است

را که  "ئیپرستانهمیهن"پردازی  جويی و عبارتسفسطه

و بورژوازی برای مدافعه از  مَالکانيعنی  حکمفرماطبقات 

 ."ندرحمانه فاش ساز بی دهند،میجنگ اشاعه 

تبديل جنگ امپريالیستی معاصر به " :که گویدمی همان جادر  یو 

که تجربه است  جنگ داخلی يگانه شعار صحیح پرولتاريائی

را قید  ( آن1912)"بال یقطعنامه"را نشان داد و  کمون آن

 اری يک چنین تبديلی در حال يا درهر اندازه دشو ،نموده ...

باز هم در شرايطی که جنگ  ،همان لحظه عظیم به نظر آيد

ها هرگز از کار خود گرفته، سوسیالیستبه صورت واقعیت 

در اين زمینه امتناع  موتدارکاتی منظم و مصرانه و مدا

تواند که پرولتاريا می تنها از اين طريق است  نخواهند ورزيد.

برهاند و به  ينیستخود را از چنگ وابستگی به بورژوازی شوو

های گوناگون و با سرعتی زياد يا کم در راه آزادی شکل

های مصمم پیش ها و در راه سوسیالیسم با گامواقعی خلق

 من است.( )تأکیدها از ."رود

اعادالنه های ارتجاعی و نو عراق نیز نمونه ای دیگر از جنگجنگ ایران 

دو کشور شکل گرفت.  ی این ها و دول وابستهبود که توسط امپریالیست

های به پا منافع سرمایه جهانی، سرکوب توده در راستای این جنگ اساسن

ا به آن ر های رژیم مرتجع جمهوری اسالمی کهخواسته و تحکیم پایه

 گی بر سر کار گمارده بودند و ...، بر پا شده بود.تازه

این بار هم گرچه به تناسب اندازه و در مقیاس خودِ این جنگ، اما به 

جیره و ، اين نوکران بیهاو رويزيونیست هااپورتونیستهرحال 

، همان کاری را کردند که در مقطع جنگ جهانی مواجب بورژوازی

جهان همواره  یهارزات انقالبی خلقع حساس تاریخ مبااول و دیگر مقاط

و بسیاری از جریانات  "اکثريتی -توده ای"خائنین  انجام داده اند.

وینیست روان گشته ی شومونیزم به دنبال بورژوازی وابستهمدعی چپ و ک

نمودند، بلکه نیروهای ها را به شرکت در جنگ ترغیب میو نه تنها توده

سپاه پاسداران را به سالح "صف کرده و با شعار  به خود را عملن

های جنگ مقدس جبهه"اصطالح ی به، روانه"سنگین مجهز کنید

های ع نه فقط هیچ ربطی به منافع تودهجنگی که درواق کردند. "میهنی

راستای تباهی هرچه بیشتر و  در کش نداشت، بلکه دقیقنکارگر و زحمت

 نان بود.تر کردن زنجیرهای اسارت آمحکم

که در واقع نه یک جنگ واقعی، بلکه  "جنگ سرد"اینک نیز درپی پایان 

ند به جز چ هاو جنگ بود "غرب و شرق"بین  سیاسی -رقابتی تسلیحاتی

، امپریالیسم آمریکا و شرکاء یعنی دیگر راهزنان ندنیابتی بود مدتنعٌ مورد

داری لی همواره ضرور برای نظام سرمایهبین المللی به دالئل مختلف، و

ها از آن  کوبند.می ،مستقیم و چه نیابتی جنگ چه ،جهانی بر طبل جنگ

حتمال وقوع یک جنگ طریق دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی خویش، ا

را در افکار ی استراتژیک خاورمیانه و این بار با ایران دیگر در منطقه

 نمایند.عمومی زمینه سازی می

ی ها، از جمله جریان کوتولهالب این که این روزها اپورتونیستج

ماند، بسیار می "یبادی نحیف و موسم"که بیشتر به  "توفان"

جنگ صورت شده اند و قبل از این که حتا  "آینده نگر!"و  "پیشرفته!"

در برابر ، اینان به پشتیانی از ارتجاع حاکم باشد خود گرفتهبه واقعیت 

خت مشغول خاک اند و سرفته "ی جنگ میهنیجبهه"به  "قوای بیگانه"

 ند!تها در این ننگ تاریخی خویش هسپاشیدن به چشم توده

 -سیستها یعنی مارکمه بایستی تأکید کنیم که کمونیستباری، در خات

ها را هرگونه جنگی باشند و خود و توده برعلیه توانند صرفنها نمیلنینیست

با ادا و اطوارهای ... گول بزنند، بلکه بایستی از موضعی پُرقدرت به تبلیغ، 

برعلیه رژیم و اربابان ی خلق سازماندهی جنگ انقالبی و عادالنهترویج و 

جنگ ناعاالنه و ضدانقالبی به آن بپردازند و در صورت تحمیل یک 

نه و انقالبی های ایران ، باید آن را به جنگ داخلی یعنی جنگی عادالخلق

ی جمهوری اسالمی تبدیل ها و رژیم منحوس وابستهبرعلیه امپریالیست

ها و و حیاتی کمونیستقالبی، مبرم ی انبه عبارت دیگر وظیفه نمایند.

های مبارز در چنان وضعیتی نیز، جنگیدن با هر دو سر ارتجاعی و توده

 هاو رویزیونیست هاگ و همچنین مبارزه با اپورتونیستضدانقالبی آن جن

زی در جنبش کارگری و کمونیستی ی بورژوااین عوامل رخنه کرده

بارزه با اپورتونیسم و باشد. مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع، جدا از ممی

 رویزیونیسم نیست!

 پویان کبیری
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  باشند. می نشريه شورای سوی زا امضاء بدون مقاالت 
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