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 و بنیادگرایان( مائویست) هند حزب کمونیست
 

به بنیادگرایی بگذریم که اهمیت ترتسکیستی، و چپ منحرف نسبت گر از دید احزاب ترتسکیستی و شبها
بخشی را ای الهامزیادی ندارند، بر دید حزب کمونیست هند )مائویست( باید مکث کرد چون جنگ توده

 برد و ما به نوبه خود به آن احترام و ارزش واالیی قایل هستیم.در هند پیش می

 گوید:( می۲۰۰۷یل ای )اپردر مصاحبه( مائویست) هند رفیق گاناپتی رهبر حزب کمونیست

نگریم. اشتباه ای مترقی ضدامپریالیستی در جهان معاصر میما خیزش اسالمی را به مثابه نیرویا اساس»
ای است که مبارزه جاری در عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، چچنیا و چندین کشور دیگر را مبارزه

وریزه تی هانتینگتن ساموئلها پیش توسط مدت خواند که "هابرخورد تمدن"توسط بنیادگرایان اسالمی یا 
 کند. سر و صدایش گوش فلک را کر میا شده و امروز مجدد

های آزادیبخش ملی به شمار جنگا آنها ماهیت در اسالمی بنیادگرایان نقش رغمتمام مبارزات مذکور علی
هستیم زیرا بنیادگرایی  لوژیک و سیاسی مخالف هر نوع بنیادگرایی دینیایدیوروند. ما از لحاظ می

  دارد.ها را زیر یوغ ستم طبقاتی نگه میاختالفات طبقاتی و مبارزه طبقاتی را مخدوش کرده و توده

باشد شان علیه بنیادگرایی بازار آزاد میمتحد مردم در مبارزه "بنیادگرایی اسالمی"همه به عقیده من،  با این
 شود.ها تبلیغ میر امپریالیستکه از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و سای

های مسلمان ارتقا بخشیده و آنان آگاهی دموکراتیک ضدامپریالیستی را بین تودها خیزش اسالمی مسلم
تر خواهد ساخت. از دید من، خیزش اسالمی با را به سایر نیروهای سکیوالر، مترقی و انقالبی نزدیک

های ر حال حاضر، آغاز بیداری دموکراتیک تودهلوژی و بینش بنیادگرایی در آن دایدیووصف تسلط 

نک متن شد که ای پخشسایت سازمان  از طریقبا ترجمه انگلیسی آن  ۱۳۹۲این پیوست در سرطان 
 .یابدانتشار مینهایی آن با اندک تغییراتی 
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 «باشد.مسلمان می

رد حمایت از ارتجاع کنیم که از مارکس تا مائو چگونه در موچه یادآور شدیم و تکرار نمی به اضافه آن
 اند:چند اصل دیگر را هم نادیده گرفته هند رفقای رسدمی نظر دهند، بههشدارباش می

ا و غرب اند و مردم امریک« کفر»امریکایی و  بنیادگرایان ضدامپریالیزم نه بلکه ضد هر چه این که( نه 1
آیا سر نخ بنیادگرایی اسالمی از بدو پیدایش تا به حال  1خورد؟شان آب می« دگیزغرب»این از فلسفه 

 در دست امپریالیزم نبوده است؟

و  دارانایهمالکیت خصوصی نبوده و سرم داری و( آیا بنیادگرایان مخالف سرسخت الغای سرمایه۲
 ؟ دوزدنمی هاامپریالیست دهان آنان را در پستاننیستند و این،  آنان رهبرانها یلیونرم و زمینداران کالن

 چنانچه غیرطالبی و یطالب فیوداالن این. اند زمینداران متحد و دوست و زمیندار طالبان سرکردگان اکثر
 هایشپایگاه ینترمطمئن از را آنان هم امپریالیزم بینند،می را خود بقای و منافع امپریالیزم با وصلت در

 تاریخ دانزباله زا برامده نیرویی. خواهد کرد آنان بر به را داللش دارانخلعت سرمایه فردا و شمرده
 بنیادگرای برادران لیهک و طالبان کنندگانترسیم «مترقی». بیفتد امپریالیزم با مترقی جنگی در تواندنمی
 : نگاشت که گیرندمی قرار لنین با مستقیم تعارض در آنان

                                                            

و « زدگیغرب»ر دترین و با نفوذترین به اصطالح روشنفکران دینی ایران بود که آل احمد از معروفجالل -1
مقابل به رار داده و در قسکیوالریزم و کال مدنیت غرب را به جای امپریالیزم آماج حمله  دیگر آثارش، دموکراسی،

ترین ترین و سیاهتقدیس تاریخ و فرهنگ ضدزن و ضدتکنولوژی و ترقی اعراب و حکومت اسالمی و مرتجع
شعار ضدیت با تمدن  های اسالمی پرداخت. هکذا داکتر علی شریعتی روشنفکر دینی پرنفوذ دیگری بود که باچهره

و  «مدرن» الحاتاصط و لحن از یزم و استفادهمارکس و علم و فرهنگ و اندیشه روشنگرانه غرب و قبل از همه
نمود تا به قول خودش را به بازگشت به صدر اسالم ناب محمدی دعوت می مارکسیستی، روشنفکران جذاب حتی

و خودش را با مباهات  اسالم در حال احتضار را نجات دهند. او اسالم و مذهب شیعه را قله فلسفه و سیاست بشری
خواند. آل ی کنونی ایران میپیشهی رژیم جنایتگذاران و متولیان زنده و مردهبقیه پایه فرزند و مرید خمینی و

ی درد و دُره و دار ایران احمد و شریعتی زنده نیستند تا از تحقق آرزوهای دهشتناک شان با استقرار جمهوری اسالم
 بردند.حظ می
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مارکسیستی  هیچ اما. است روشن این. است داریسرمایه که ماست "جانی" دشمن قدر همان امپریالیزم»
 به نسبت امپریالیزم که و است، مترقی یزمفیودال با مقایسه در داریسرمایه که کرد نخواهد فراموش
 ،کنیمنمی پشتیبانی امپریالیزم علیه ایمبارزه هر از که اینست. است مترقی انحصاری ماقبل داریسرمایه

 ۲«.کنیمنمی پشتیبانی داریسرمایه و امپریالیزم علیه ارتجاعی طبقات قیام از ما

های استحاضر سیلاند؟ مگر در حا« بازار آزاد بنیادگرایی»( چگونه رژیم ایران یا طالبان مخالف ۳
ت که در اثر آن مبتنی نیس ولیبرالیزم، دستور صندوق جهانی پول و بانک جهانییاقتصادی ایران بر ن

تولیدات داخلی(  رویه به بهای نابودیگسیخته، واردات بیها، تورم لجامسازی، آزادسازی قیمت)خصوصی
صاددانان مخالف ن و اقتده و کارگرابیکاری و فقر گلوی مردم ایران را فشرده، اقتصاد را به ویرانی کشانی

برد؟ کنجه میشمردمی منجمله داکتر فریبرز رییس دانا را رژیم به زندان و زیر های ضداین سیاست
دانند، اما به یکی از مسایلی که می «مال خر و گاو»اله خمینی طالبان اگر چه اقتصاد را به گفته نغز روح

حزب برادار باشد. و یمیی امافی مایشاییعنی نظام فعال« بازار آزاد»اند نظام گونه اعتراضی نداشته هیچ
 ازار آزاد است.بدارد، مدافع  دولت پوشالی کابلدر چندین وزیر شان، حزب تروریست گلبدین نیز که 

 اسراییلامریکا و  با معامله های ریاکارانه و مهوع ضدامریکایی، درخوانیرغم رجز( آیا رژیم ایران علی4
ها و با سرکوب فاشیستی جنبش آزادیخواهانه مردم و از تیغ گذراندن بالوقفه کمونیست ۳نبوده ولمشغ

 4دهد؟ترین خدمت ممکن را به امپریالیزم انجام نداده و نمیبزرگ

                                                            

 «امپریالیستی اکونومیزم و مارکسیزم از کاریکاتوری» -۲

ل به ایران اسلحه فروخته گیت به یاد همه است که در جریان جنگ ایران و عراق، امریکا و اسرایی رسوایی ایران -۳
یکا از بابت درآمد معامله به و در ازای آن ایران به عمالش در لبنان دستور آزادی هفت گروگان امریکایی را داد؛ امر

را پیش از انتخابات  های سفارت امریکاران خواست که گروگانضدانقالبیون نیکاراگوا کمک کرد و واشنگتن از ته
 آزاد نسازد تا ریگن بتواند کارتر را شکست دهد.

دهد که عجیب نیست اگر بخشی رژیم جهت جلب و فریب مردم آن قدر ریاکارانه شعارهای ضدامریکایی می -4
چیز خوبی باشد که رژیمی سراپا « امپریالیزم امریکا»ی ایران به این صرافت بیفتند که نکند آمده جان از مردم به

ها و روشنفکران میهنفروش مثل درد! و به همین علت است که گروهخون و خیانت و فساد بر ضد آن دهان می
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مایت ساواک و ارتش شاه ( آیا خمینی بر اساس توافق امریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه در گوادلوپ، و ح5
 ود باقی مانده بودند و بورژوازی قدرتمند ایران، رویکار نیامد؟ که به حال خ

باشد. چگونه  ستادهپشت آن نه ای( هم اکنون گروهی بنیادگرای اسالمی در دنیا نیست که رژیم ایران 6
یرویی ماهیتا ممکن است ماشین جنایتی آغشته به خون ارجمندترین فرزندان ایران، به حمایت از ن

 خیزد؟ضدامپریالیستی بر

هرویین  قاچاق و به مثابه چوبدست آنها برای 5خلق شده «ایآیسی»( اگر طالبان که توسط پاکستان و ۷

                                                            

ی مجاهدین خلق ایران، کاظم علمداری، عباس میالنی، محسن سازگارا، دادهماهیتطلبان و سازمان قلبسلطنت
خواستار حمله نظامی  شرمانهده و... فرصت را مساعد یافته و برای رهایی از شر جمهوری اسالمی بیزاعلیرضا نوری

خواهند جای جنایتکاران اسالمی را جنایتکاران امریکایی امریکا یا اسراییل بر ایران اند. این ایادی پلید امریکا می
حاکم گردند. سرنگونی رژیم تبهکار ایران کار مطلقا ها ایرانی و سرزمینی ویران گرفته و خود بر سر جنازه میلیون

مردم ایران بوده و در غیر آن با هر گونه مداخله امریکا یا نایبش اسراییل، استقالل و رستگاری مردم ایران بدتر از 
 لیبیا، سوریه و یمن برباد خواهد رفت.

 اشغال علیه جهاد دوران درها مدرسه» که کرد تایید (1۹۹6اپریل 1۰)سی بیبی با ایمصاحبه در بینظیر بوتو -5
  «.گردیدند ایجاد پاکستان و عربستان تاچر، مارگرت ریگن، توسط شوروی،

 مسکو تا کردند ویقتش را اسالمی بنیادگرایی رشد» متحدانش و امریکا که نوشت انگلستان «استندرد ایوننگ» و
  (۲۰۰1فبروری ۲۰) «.سازند مخدر معتاد مواد به را شوروی سربازان و ترسانیده را

طالبان بنیادگرا به  پیداست که امریکا، پاکستان و عربستان از جنگ»سازد: پروفیسر ویلیام بیمن خاطرنشان می
 (1۹۹۷، اول اگست «جن مگزین آنالین« )»اند.قصد کنترل افغانستان حمایت کرده

هانی و تمایل امریکا احزاب جهادی بود، رابطه پنآباد همراه روربچر دستیار خاص ریگن و کسی که در نبرد جالل
در افغانستان دخیل  من که قریب بیست سال از نزدیک در سیاست امریکا»به بقای قدرت طالبان را برمال نمود: 

نی کرده تا بر سر قدرت پرسم که چرا با سیاستی نهانی از جنبش طالبان وحشی پشتیباام، از اداره امریکا میبوده
 (1۹۹۷اپریل 14« )آوردند. بگذارید تکرار کنم: اداره کلنتن همراه عربستان و پاکستان طالبان را به وجودباشد... 

به طالبان اعطا شد، امریکا از طریق معاون « مبارزه با مواد مخدر»میلیون دالر کالن پاول که زیر نام  4۳غیر از 
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 ۲4 ،«دیلی تایمز»(کابل به طالبان کمک کرد.  میلیون دالر برای تصرف ۳۰سابق وزارت خارجه رابرت اوکلی، 
 (۲۰11اپریل 

 -1۹۹4های بین سال»نویسد: می« میانهطالبان، اسالم جنگجو، نفت و بنیادگرایی در آسیای»احمد رشید در کتابش 
آنان  واشنگتن ونچاست  کرده سیاسی پشتیبانی از طالبان عربستان و پاکستان متحدانش طریق از ، امریکا1۹۹6

پروژه لوله نفت  محرک حمایت امریکا 1۹۹۷ـ1۹۹5های شناسد... در سالمی غرب طرفدار و ضدشیعه ضدایران، را

 «بود. "یونوکال"و گاز 

( در پاسخ به این 1۹۹۸جنوری  15« )نوول ابزرواتور»ای با زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیتی کلنتن در مصاحبه
جهان  برای تاریخ» سوال که از حمایت بنیادگرایی اسالمی و اسلحه و مشورت دادن به آن متاسف نیستید، گفت:

ادی اروپای مرکزی و بعضی از مسلمانان یا آزکدام مهمتر است طالبان یا فروپاشی امپراتوری شوروی؟ سروصدای 
اسالف شان با  های امروزی امریکایی از سازشاین سازش با فاشیزم دینی را امپریالیست« پایان جنگ سرد؟

جون  ۲5در قابل نازیزم امریکا م« طرفیبی»اند. سناتور رابرت ای. تفت برای توجیه فاشیزم غیردینی به ارث برده
 «تر از پیروزی فاشیزم است.امریکا پیروزی کمونیزم بسیار خطرناکبرای »گفت:  1۹41

در  یفرانسو زریکاننگ بتیا»اند. های امپریالیزم نیز صریحا بیان داشتهاندیشه فوق را دیگر دولتمردان و ایدیولوگ

  ".ردیرا بگ زمیالیسوس یآساغول یشرویپ ستیقادر ن یزیچ چیه کیمذهب کاتول غیر از"نوشت:  1۸۹۲

ها در برابر دس نیاز قدرتمندتر یکی کیرومن کاتول یسایگفته است که کل کایجمهور امرسییر کسنین اردیچر
 باشد.یم یتیای از گدر هر نقطه زمیکمون

 ،یبشر نیز تمام قوانقدرتمندتر ا زمیدر جنگ بر ضدکمون کیرومن کاتول یسایاظهار داشت که کل زدهمیس ویل پاپ
 به قلم یلنا مورژینسکایا( « هالنینیزم و نبرد ایده»)به نقل از کتاب « سربازان است. یهاها و سالحدولت نیفرام

 "سیا"سری  در افغانستان و پاکستان بنیادگرایی بدون کمک»گوید: سی ویجن نویسنده استرالیایی میبن
 «توانست گسترش یابد.نمی

( به 1۹۹6نوامبر  1۸« )های شدید زیر نام مذهببدرفتاری غانستان:اف»الملل تحت عنوان سند سازمان عفو بین
ور یافته و ( حض1۹۹6رهبران ارشد طالبان در کنفرانسی در واشنگتن )اواسط »نوشت: « گاردین»نقل از 
 « کردند.های امریکایی منظما به مقر طالبان مسافرت میدیپلمات
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حساب « ضدامپریالیستی»گیرند نیرویی ترین افکار طرف استفاده قرار میپوسیده و ترویج ترور کور و
های خیلی عنوان دم و دستگاهبه  بایدا اش را منطقهای استخباراتیشوند، پس دولت پاکستان و دستگاه

 ستود!؟« ضدامپریالیستی»فعال 

های رغم شعار، علی( کدام نیروی ارتجاعی مذهبی و اجیر در تاریخ وجود داشته که با به قدرت رسیدن۸
 ها دروشبختی تودهخهای اقتصادی و اجتماعی را برای ، راه استقالل و اجرای برنامه«ضد امپریالیستی»

نیادگرایان را حمل به بها و تجاوز به قربانیان توسط ها و ذبح کردن؟ آیا رفقا گردن زدنباشد گرفته پیش
 کنند؟آنان می« شدت ضدامپریالیست بودن»

اش با سایر نیروهای مقاومت بر ضد اسراییل نباید نیرویی با نبرد موفقانه و همسوییا اله صرف( حزب۹
المسلمین و اش، مانند طالبان، اخوانو بنا بر برنامه است ایران به وابسته مترقی به حساب رود. این حزب

عناد با ، فاذ شریعت محمدی، تیوکراسیفقیه، ن به امارت اسالمی، والیت ،و تمامی بنیادگرایان حماس
 الکیتم از ، مذهبی و دینی، سکیوالریزم، دفاع6های ملیاقلیت کردن، حقوق ملی ارضی، اصالحات
دیگر ضد  تعلیمی، حجاب و هزار و یک قیود ی، جدایی مرد و زن در موسساتدارسرمایه و خصوصی

 کمونیزم» که حماس شعار بر زنان و فتح کره زمین با شمشیر اسالم اعتقاد دارد. این کرامت انسانی
یا شعار میسوری از رهبران مسلمانان  ،«کرد خواهیم قطع را آن که است ملت پیکر در سرطانی ایغده

 واقعی طینت بیانگر« کشیممی را مثل سگ هااگر قدرت را بگیریم کمونیست»فلیپینی که بنیادگرای 
ها به سرکردگی گلبدین، ربانی، سیاف و غیره همان طوری که زمانی اخوانی. است زاده«سیا»مداران دین

                                                            

عین « الدن، حقیقت ممنوعبن»داسکیه در کتاب بریزار و گیومژان گر فرانسوی مسایل استخباراتیو دو تحلیل
میانه گردیده و ایامید داشت که طالبان منشا ثبات در آسی ۲۰۰1امریکا تا اگست »شوند: موضوع را متذکر می

مار آن شهای بیرفتن نمونه ها که با اندک گوگلآیا رفقای هند با این فاکت« زمینه اعمار لوله نفت را مهیا سازند.
 قابل دسترسی است، بیگانه اند؟ 

داران وابسته به آن ابا یهعلیه منافع امپریالیزم و سرما« جهاد»خمینی در اوایل انقالب ایران از صدور فرمان  -6
ای برای احقاق انههای ترکمن صحرا و کردستان که در دوره شاه به مبارزات قهرمانورزید. ولی زمانی که خلق

رکوب وحشیانه آنان سکرده و به « جهاد»ده بودند، مطالبات شان را مطرح کردند، خمینی اعالم حقوق خود دست ز
 پرداخت.
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ها نقش غند ضربه ظاهرشاهی را علیه محصالن چپ و دموکرات در مخصوصا پوهنتون کابل چاقوکش
ها، موسسات خیریه، ها، دفترهای ملی و سکیوالر فلسطینی در پوهنتونها و نیروکردند، مارکسیستایفا می

قی آزادیبخش سازمان خل»اند. های مهاجران و هر مکان دیگر هدف حمالت تروریستی حماس بودهکمپ
در تحلیل نهایی حماس آگاهانه یا ناآگاهانه به توطئه اسراییل »این ارزیابی را از حماس داشت: « فلسطین

 خواه نیز مالمت اند که بر آنگرایان ترقیها و سایر ملیبرای تخریب انتفاضه کمک رسانید. البته چپ
ژست  «ایستادند.ابر حماس نهچشم بستند و در بر« وحدت ملی»افتید زیر نام چه اتفاق می

های ضدانسانی آنان شود. بنیادگرایان نباید برگ ساتر برنامهگرفتن « ملی»و « امپریالیستیضد»
با  شرتتیدختران شان آورند، بنیادگرایان وقتی ضرورت و مفید ببینند، زنان خود را هم به صحنه می

 وقیح قدر و آن الدین ربانی(کنند )دختر برهانمی، با هفت قلم سنگار مادلینگ پوشندتصویر چه گوارا می
پرانند، از دانسته و مجسمه بودا را به توپ می «حرام»برادران طالب شان سینما را  آن کهاند که با 

و حتی  هنر و شعر از )احمدی نژاد( و« افتخارات ملی و فرهنگی»)محمد خاتمی( و « هاگفتگوی تمدن»
، ارتجاع با تکیه بر فیودالینیمههای وابسته و اساسا در کشور ۷خن گویند.س« مهر اسالم با مارکسیزم»

ضد »و حتی « ضد فیودالی» ،«امپریالیستیضد»کوشد با تکان دادن پرچم ن میروشنفکران دالل و خای
 قدرت را بگیرد یا تحکیم بخشد.« داریسرمایه

اش را های دراکوالییزد و دندانمیحرف « همه با هم»از  ،ایران سرقت انقالب( خمینی پیش از 1۰
خواه را از دم زادیچپ و آ انهزار اش قوت گرفت،دارودسته موقعیت آن کهداد. ولی به محض نشان نمی

نی، در قتل عام به حاکمیت برسد خواهیم دید که چگونه به پیروی از خمی اگراله هم تیغ کشید. حزب
 آشامش را سفید خواهد کرد. ها و انقالبیون لبنان روی پیشوای خونمخالفان و در درجه اول کمونیست

                                                            

ت، اسالم واقعا موجود اسالم و روحانی»گفته است:  خمینی رژیم هایفیلپایه اخیرا داکتر عبدالکریم سروش از -۷
ها اش مارکسیستران دینیهمین خاطر خود و برادو البد به «! با مارکسیزم بیشتر بر سر مهر است تا با لیبرالیزم

خواب »ین دروغ، یادآور ادانسته و از لذت به جام کردن خون هزاران هزار مارکسیست سیری ندارند! « الدممباح»را 
شور و حتی کو آینده روشنفکری این آینده این کشور به دست روشنفکری دینی است »ی اوست که «سروشانه

پوش به راستی ییآیا این مالی نکتا« .سیاست این کشور نیز به دست روشنفکری دینی است آینده به گمان من
ر نکبت جالدان والیت پندارد کارگران و مردم ایران با زخم خونچکان قلب شان، تا آخدانه خواب دیده و میپنبه

 فقیهی را تحمل خواهند کرد؟
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 بریدهکیوالر، ناقص و دمغیرمذهبی حتی سامپریالیستی بدون مبارزه با بنیادگرایی و ارتجاع ( مبارزه ضد11
را غصب و استبداد  است. اگر ارتجاع در جریان مبارزه ضدامپریالیستی ضربه کاری نبیند، حاصل مبارزه

 رحم را به جای ستم امپریالیستی مسلط خواهد کرد. بی

بهایش کمی با تعمق نظر بیندازند. های گرانخواهیم به ایران و درس( از رفقای هندی مصرانه می1۲
کشی و و امروز در آزادی ۸ار کمونیست و آزادیخواه برومند را به قتل رسانیدجمهوری اسالمی هزاران هز

های مخوف ایران های فاشیستی دینی جهان است. آزادیخواهان در زندانسرآمد تمام رژیمها چپ قصابی
برای ها قرار دارند. حاال اگر بفرض امریکا یا اسراییل بر ایران حمله کند، ترین شکنجهزیر غیر انسانی

دو بجنگند  باالجبار علیه متجاوز و رژیم هر این کهانقالبیون ایران راه دیگری وجود نخواهد داشت جز 
که با سقوط دادن رژیم، تجاوزگران قادر به اشغال ایران نبوده و مردم سرنوشت شان را به دست خود 

تان، به انقالبیون اه کنونیزمان شما رفقا چه خواهید گفت؟ با حرکت از دیدگ خواهند گرفت. ولی در آن
ایران ندایی غیر از این سر خواهید داد که: مهم نیست رژیم مانع از شرکت شما به جنگ برضد تجاوزکاران 

دسته شما را در جبهه و از پشت سر تیرباران کند؛ کایی شود یا مانند جنگ عراق دستهاسراییلی یا امری
« نیرویی مترقی ضدامپریالیستی در جهان»ید زیرا رژیم ایران شما باید سر از زیر گیوتین رژیم بر نگردان

اله، حماس و طالبان و غیره را کمک مثل حزب« نیروهای ضدامپریالیستی و مترقی»باشد که سایر می
 کند و شما هم دموکرات نخواهید بود که از وحدت با آن سربپیچید؟می

دوران لنین و استالین فرق دارد. آنان ناسیونالیزم  داری امروز باقبول دارند که سرمایها ( رفقا حتم1۳
داری ملی حاکم در کشورهای یهو سرما« محتوای عمومی دموکراتیک»بورژوایی ملت تحت ستم را دارای 

کردند. اما ای و در ضدیت واقعی با امپریالیزم دیده و حمایت از آنها را تایید میی تودهمانده را با پایهعقب
داری وابسته های آن حدود یک قرن است کشوری سرمایهر تحقیق و قبول اغلب مارکسیستایران که بناب

امپریالیستی و ضد «دموکراتیک عمومی محتوای»تواند اش هرگز نمیاست، بورژوازی به قدرت رسیده
است.  داری مالیی از رژیم ساواکی شاه هم نزد اکثر ایرانیان منفورتر و مطرودترداشته باشد. رژیم سرمایه

توانست رهبری آن در اوایل انقالب تمسکی بود که بدون آن خمینی نمی« امریکاییضد»های اکت
ها و علم کردن انقالب دموکراتیک و ضدامپریالیزم و نوکرش شاه را غصب کند و بعد هم با آن اکت

                                                            

خی صدها هزار کمونیست که پس از سال 1۹۸۸انی در سپتامبر آیا رفقا از قتل عام هزاران زندانی انقالبی ایر -۸
 باشد، آگاهند؟و میسترین جنایت قرن از جنگ جهانی دوم به این ( موحش1۹65در اندونزیا توسط رژیم سوهارتو )
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به عمرش  اش را منحرف نموده وها به سرنگونیخواست توجه توده« خطر تجاوز امریکا و اسراییل»
بیفزاید. رژیم مایل نیست این فضای موش و پشک بازی با امریکا بر هم بخورد زیرا در چنین فضایی 

هایش پرده افکنده، بهانه برای سرکوب سبعانه مردم داشته و به حیاتش تواند بر تبهکاریتر میراحت
ی، آن را اتوماتیک به دولت یا ادامه دهد. جدل با و حمله امپریالیزم به این و آن دولت یا حزب ارتجاع

کند. چنانچه حمله آلمان و ایتالیای فاشیست بر نیروهای امریکایی تبدیل نمی« مترقی»و « مظلوم»حزبی 
دهد، دعوای رژیم ایران با امریکا « مترقی»توانست هیتلر و موسولینی و حزب و دولت آنان را ماهیت نمی

های گردد. رژیم اشای و رژیمقابل دفاع شدن خامنه و« مترقی»، «تحت ستم»تواند موجب هم نمی
توانند. بین آنها و مردم وجه مشترکی نظیر ایران ملی نبوده و با تجاوز خارجی هم خود را به آن مزین نمی

 وجود نداشته و اقیانوسی از خون حایل است.

صنایع مدرن بورژوایی هایی را که علیه ظهور بورژوازی، جامعه و «سوسیالیست»( مارکس و انگلس 14
هایی نامیدند. ولی امروز چپ« هایی مرتجعسوسیالیست»نوشتند، و در واقع علیه جریان تکامل تاریخ می

ایرانی  نیستند که حکام پیش سال صد دو مرتجعانسوسیال آن از ترزشت و ترمعیوب موجوداتیمعین 
توسط امریکا  از آن و جلوگیری امام زمانماه، ظهور  در خمینی عکس مدعی داشتن کلید بهشت، دیدن

 ستایند؟ ترین جهل و ارتجاع تاریخ را مییا طالبان این ننگ بشریت و عصاره سیاه و...

ایران مقابل امریکا روی  موضع از حمایت ای درحزب کمونیست هند )مائویست( در هیچ اعالمیه (15
داری از مبارزه این بازی بین دو کشور و جانبای به جنایات رژیم و دلیل اصلی مسئله اتمی، اشاره

 آزادیخواهانه مردم ایران ندارد؛ تا حال در تقبیح رژیم و اعالم پیمان با شهدا و زندانیان سیاسی ایران حتی
هیچ پردازد بیننوشته است؛ در محکومیت حمله اسراییل به غزه تنها به دفاع از حماس می هم باریک

دهد ولی باره کشتار مردم فراه توسط اشغالگران امریکایی اعالمیه می تجاعی آن؛ درای به ماهیت اراشاره
جنبش »ای به ماهیت طالبان و عملیات انتحاری کور شان علیه مردم ما؛ با حرارت به دفاع از بدون اشاره

جماعت  خیزد که مودودی پیشوایش است و با القاعده، لشکر طیبه،( بر میSIMI« )اسالمی محصالن هند
 ها ارتباط دارد.غیره تروریست اسالمی و

 خواهان وحدت با بنیادگرایان باشد: ها طبیعی است که رهبر حزب هند چنین غالظگیریبا این موضع

حزب ما از خیزش اسالمی پشتیبانی کرده و خواهان وحدت با کلیه نیروهای ضدامپریالیستی است.... »
 دموکراتیک ادعای حتی توانداسالمی ابتکار به خرج ندهد نمی چپ اگر برای وحدت با نیروهای جنبش

ماهیت ملی و دموکراتیک و خصلت برده، نافی های نامنماید.... زبان مذهبی رهبری جنبش بودن
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خطاب « نجس»ها را گویی از ذهن رفقا رفته که بنیادگرایان کمونیست« امپریالیستی آنها نیست.ضد
اینان  ۹اند و نه برعکس.ها و انقالبیون بودهها و مرتجعان علیه کمونیستتکرده و پیوسته با امپریالیس

داکتر یونس  1۰ها.کمونیست به رسد چه حاضر به بحث با عناصر دموکرات و ملی و حتی لیبرال نیستند
نگارد: می« سرمایه جهانی نظام خدمت در اسالمی بنیادگرایی»اش پارسابناب نویسنده مبارز ایران در مقاله

. داندی اختالف نظر روی مسائل فقهی، اجتماعی و علمی را عموما شرک و یا مصداق خیانت مییبنیادگرا»
وحدت "کنند، برای ترویج اساس این باور، بنیادگرایان زمانی که قدرت سیاسی را در جامعه قبضه می بر

طور فیزیکی او را  نده و در اکثر مواقع بهخوا "فتنه"یابند، عامل می "خودیغیر"هر مخالفی را که  "کلمه
: خوانیممی ناظمی. از ن «یبنیادگرای با سرمایه جهانی نظام رابطه» یو در مقاله« برند.از بین می

 ضد همگی ماهیتا ولی دارند، تعلق متفاوت ادیان گوناگون یهافرقه و مذاهب به این که با بنیادگرایان»
هر  از و بوده طلبیبرابری یهااندیشه دیگر و سوسیالیزم مارکسیزم، اومانیزم، سکیوالریزم، تجددطلبی،

 11«.کنندمی پرهیز "هاغیرخودی" با( گفتمان) دیالوگ گونه

 بحث مورد مردم اصیل دینی اعتقادات خود به خودی ینتیجه سیاسی اسالم»سمیر امین اعتقاد دارد: 
 مرتجع اندیش،تاریک نیروهای البته که است امپریالیزم سیستماتیک فعالیت یثمره سیاسی اسالم. نیست

 نه و دیدند نه که بودند مسئول وضع ینا در نیز نیروهای چپ. کنندمی آن حمایت از کمپرادور طبقات و
هشام بستانی نویسنده اردنی آگاه مسایل جهان عرب، فعال  1۲«.شوند روبرو چالش این با چگونه دانستند

                                                            

 الجزایر در بروند؛ دنیا از رهباک مبادا تا کنندمی تجاوز آنان به مبارز دختران اعدام از قبل ایرانی بنیادگرایان -۹
 و زده دار را یزیونتلو و رادیو کشی کرده،قومی و نسل یهاتصفیه طالبی وحوش برند؛سر می هم را نوزاد کودکان
 داشت اعالم روسیضد جنگ در و پاشیده تیزاب دختران بر گلبدین اسالمی حزب نامند؛می جهنم دروازه را مکتب
 علت به رفقا آیا .انتهاستبی هامثال و دارد دراز سر قصه این. است اصلی دشمن( چپ انقالبیونها )ایشعله

 نامند؟می «دموکراتیک ماهیتا» را آنان که اینهاست از خبریبی

 به آنان که فتگ پاکستانی طالبان سخنگوی احسان اهلل( احسان۲۰1۲اگست  1۰اسوشتدپرس ) بنابر گزارش -1۰
 .خواندمی یبرالل شخص یک را خود او زیرا نگرندمی کافر یک حیث به خان )رییس حزب انصاف پاکستان( عمران

 .«ایران رنجبران حزب» سایت -11

. در مقاله نکاتی راجع به ۲۰۰۷نومبر  ،«منتلی رویو»، «اسالم سیاسی در خدمت امپریالیزم جهانی» -1۲
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 1۳داند.استبدادی میهای مولف چندین کتاب، بنیادگرایان را متحد طبیعی امریکا و رژیمسیاسی و 

                                                            

درن خود را در به ی تاریخ مافغانستان بهترین دوره»نشاندگان پرچمی و خلقی هم آمده از این قبیل که دست
بینی سر کار بود که امکان اصطالح جمهوری کمونیستی تجربه کرد. در این دوره رژیم استبداد نوگرای روشن

همین دلیل پشتیبانی ه و ببود اندیشی آموزان پسر و دختر فراهم کرد. این رژیم، دشمن تاریکتحصیل را برای دانش
از آن دوره جهنمی  ی از اطالعات به طور اسفبار ناقص و غلط نویسندهاین حاک«. را با خود داشتقاطعی در جامعه 

 تاریخ افغانستان است.

 هایسال و 1۹5۰ هایسال در بخصوص عرب استبدادی یهارژیم خدمتگار سیاسی اسالم تاریخی نظر از» -1۳
 مثال طور به: شدندمی گرفته کار به چپ و ناسیونالیستی هایگرایش گسترش علیه که هاییسال اندبوده 1۹6۰

 احزاب سایر لی کهحا در داشتند قانونی فعالیت اجازه( 1۹5۷-1۹۸۹) نظامی حکومت دوره در اردن یهااسالمیست
 وسیع شبکه وها پوهنتون مکاتب، ،هاشفاخانه ،هابانک ،هاانجمن نهادها، توانستندمیها اسالمیست. بودند غیرقانونی

 در حکومتی کلیدی یمقامات اشغال و جمعه نمازهای برگزاری بر عالوه راه اندازند را خود اجتماعی هایسازمان
 عربستان خادمش و امریکا مدد و سرپرستی تحت سرد، جنگ دوران در سلفی جنبش. معارف وزارت مثل ییهاارگان

 .ردیدگ پخش جهان سراسر در سپس و شد استعمال هاشوروی علیه افغانستان در عمدتا که داشت قرار

 یهارژیمتر مردمی وتر کفایت با بدیل عنوان به خود عرضه به کردند شروع امریکا باها در مراوده اسالمیست
 .ارتجاعی عرب

 رهبر حزب و برنر لپا ریاست به امریکایی اشغالگران حاکم شورای از جزئی( اسالمی حزب) عراق المسلمیناخوان
 عبدالحلیم با المسلمیناخوان شاخه سوریه در. بود عراق پوشالی حکومت در جمهوررییس معاون الهامشمی طارق
 رییس ابوالفتوح معبدالمنع. گردید ائتالف وارد جمهور رییس اسبق معاون( غرب طرفدار هایبروکرات از) خدام
 مصر یهاحکومت توسط امضاشده المللیبین یهاموافقتنامه کلیه به که داشت اعالم مصر المسلمیناخوان سابق
 .پذیردمی را اسراییل موجودیت حق و داشته احترام

 دوام خواهان که دادمی عالمت گاهی چند هر برعکس نطلبید و چالش به را مبارک رژیم هرگز المسلمیناخوان
 ۲۰1۲ جنوری اتتظاهر سرکوب و نظامی شورای از بعدا و نداشت شرکت مصر جنبش در اساسا اوایل در. است آن

 طرفداری کرد.

 غزه، در قدرت گرفتن و پیروزی از پس و کرد شرکت اسلو پیمان اساس بر غربی کرانه و غزه انتخابات در حماس
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 اسالم در»: داندمی اسالمهای ارزش با متضاد چنین را غربی پارلمانی نظام و دموکراسی ظواهری، و ایمن
 دموکراسی این بر بنا. گیردمی تعلق مردم به ظرفیت این دموکراسی در اما است خدا به منوط گذاریقانون
 تاس برابر این .وندیخدا صفات و حقوق دارای شوندمی خدایانی مردم آن یپایه بر که است جدید دینی

 پارلمان در اننمایندگ طریق از مردم دموکراسی در. کفر به غلتیدن و خدا با هابت ساختن شریک با
 القاعده» کتاب). هستند سکیوالر و کمونیست مسیحی، زن، و مرد نمایندگان این. کنندمی اریگذقانون

 (میلیلی پیر ژان و کپال گلیس از «خودش روایت به

ریخ در کشورهایی وجه مخالفت با اسالم و دین در مجموع نیست. در مقاطعی از تا ( قصد ما به هیچ16
قا بدون چون و ه رفکاند. بحث این است منجمله ایران و افغانستان، روحانیون نقش گرانقدری ایفا کرده

دانند. می« مهدورالدم»ها را که کمونیست زنندمی ساالران مخلوق امپریالیزم حرفچرا از وحدت با هرویین
پیامبر »اش گیری مقالههارمن از رهبران حزب ترتسکیست کارگران سوسیالیست نیز در نتیجهکریسا اتفاق

ی خواهند جامعهه میکنامیدن آنان « های تخیلیابورژوخرده»ضمن ناز دادن بنیادگرایان و « و پرولتاریا
میزم رادیکال اکثر افرادی که به اسال»نویسد که عربستان محمدی در قرن هفتم را احیا کنند، می

رشت بربرمنش، س ندیدناز  ،این توهم« ها قرار گیرند.توانند تحت تاثیر سوسیالیستاند میگراییده
دهنده ایران، افغانستان تجارب تکان بنیادگرایان، و امپریالیزم بودنتیک و ابزار ضددموکرا ،وسطاییقرون
 شود. ناشی میو... 

دو جنبه  های اسالمی جهادیجنبش»گوید: ( می۲۰11ای دیگر )جون ( رفیق گاناپتی در مصاحبه1۷
اعی و فرهنگی. حزب تمدارند: یکی جنبه ضدامپریالیستی و دیگری جنبه ارتجاعی آنها مرتبط با مسایل اج

ارتجاعی و بینش  لوژیایدیوها و مردم مسلمان بر ضدامپریالیزم پشتیبانی و علیه ما از مبارزه کشور
لوژی و بینش ایدیوفوذ کند.... ما دایما در جهت کاهش ناجتماعی بنیادگرایی اسالمی انتقاد و مبارزه می

حال با کلیه  عین کوشیم و درهای مسلمان میتودهها بر ی مالیان و مولویارتجاعی و تاریک اندیشانه
رزمند، یزم امریکا میکسانی که علیه دشمنِ مشترک تمام مردم جهان یعنی امپریالیزم و بالخاصه امپریال

 «شویم.متحد می

به نمونه ایران هم دقیق شوند، در خواهند یافت که ا رفقا اگر به تاریخچه تکوین بنیادگرایی اسالمی صرف

                                                            

 «الخبر« )».گذاشت صحه اسراییل مشروعیت به 1۹6۷ مرزهای چهارچوب در فلسطینی دولتی قبول اعالم با
 (۲۰1۲اپریل  1۹انگلیسی، 
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وابستگی به امپریالیزم و جهل و ددمنشی دارد:  جنبهفقط یک یادگرایی در کشورهای مختلف مسلمان بن
  شنیع نوع امپریالیستی.

و جلب عناصری از احزاب بنیادگرا به حزبی انقالبی ممکن است. اما تغییر فکر  14هاالبته تغییر فکر انسان
ها مجاز نیستند غیر از مبارزه با امپریالیزم، متوقع یستی است. اگر کمونرویابافیک جریان و دولت بنیادگرا 

 ها باشند، چرا باید به استحاله فکری یک تشکل بنیادگرا چشم بدوزند؟ تغییر فکر امپریالیست

(، حاکمیت شان به در ایران ها )مثال( بنیادگرایان متیقن اند که با توقف سرکوب فاشیستی کمونیست1۸
نفک آنان است. معلوم آمیز در ذات و جزء الیکمونیزم جنونداد فاشیستی و انتیشمارش خواهد افتاد. استب

 ار بنیادگرایان غیرمستقیم، یا مستقیم تجربه و فاکت بر مبتنی نیست رفقای هند از روی کدام تحلیل
 «دموکرات»بر  دایر مثالی آیا خوانند؟می فرا آنان با وحدت به تابانهبی راها چپ و شناخته «دموکرات»

 توانند؟ می هارای بنیادگرایان بودن

متعهد اند، ا واقع« راییلوژی و بینش اجتماعی بنیادگایدیوانتقاد و مبارزه علیه »اگر رفقای هند در  (1۹
در عوض همه پر لی خبری نیست و« انتقاد و مبارزه»یک از اسناد حزب از این  باید پرسید چرا در هیچ

باشند؟ رفقا کشته شدن بنیادگرایی و اصرار به وحدت با آن می« لیستیامپریاجنبه ضد»از تبلیغ 
نمایند اما در مورد انقالبیون سف محکوم میاای مبسوط با لحنی آمیخته با تالدن را طی اعالمیهبناسامه

« ارزهانتقاد و مب»عای کنند؟ آیا این، ادسکوت اختیار می های دولت ایران کامالشهید یا در بند و جنایت
 دهد؟ پایه تنزل نمیعلیه بنیادگرایان را به ادعایی بی

ی تشنه با بنیادگرایان «وحدت»آوانس دادن به بنیادگرایان به خاطر وحدت با آنان است؟  ( آیا این۲۰
یا  ها مجاز اند که جهت مبارزه علیه امپریالیزماوال ناممکن است و ثانیا آیا کمونیست انقالبیون خون

ارتجاعی ی ینیروبه انقالبیون  پیوستنبه نظر ما عهد مودت بندند؟ جانبه یک بنیادگرایانبا یستی دولتی فاش

                                                            

روآورند. اما این امری  طلب شوند و مرتجعانی به مبارزه و مردمانقالبیونی ممکن است در شرایط معینی تسلیم -14
 عام و همیشگی نیست و باید به آن هشیارانه و مشخص برخورد کرد. 

ه مردم ب قیافه گرفته توانند با نیت تداوم رژیم و منحرف ساختن جنبش،هایی از رژیمی محکوم به نابودی میمهره
 رو بیاورند.
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دولتی . بیابند را خود مستقل راه باید هست که دشواری هر و با ستنی موجه دولتی ارتجاعی با مبارزه برای
 با انقالبیون بسازد. وحدتانقالبیون  سرکوب ضدمردمی آماده خواهد بود با هر نیرویی ارتجاعی در

باید  انقالبیون .گیردمی اگینخشمدردی  را قربانیان با دلسوزی جای که باشدمی ایخودکشی بنیادگرایان
و نسبتا دموکرات که مثل بنیادگرایان هار  های نسبتا ضدامپریالیستو همسویی با نیرو همکاریصرفا به 

 بکوشند. نباشند 

پردازان و متون م، نظریهدر تاریخ اسال های آنریشه)صرفنظر از  اسالمی راییبنیادگاسالم سیاسی یا ( ۲1
دوم و به  ، پس از جنگو غیر مارکسیست محققان مارکسیستبنابر تایید اکثر ، (معاصر اسالم قدیمی و

ساز چین و استقرار گیر، پیروزی انقالب دورانمیدان آمدن شوروی قدرتمند با جاذبه و وجهه عالم
با « سیا»های ملی و دموکراتیک در یک سلسله از کشورهای مسلمان آسیایی و افریقایی، توسط دولت

های مین منافع امپریالیزم یعنی جلوگیری از شیوع ایدهاهای ارتجاعی دینی برای تخرید سران تشکل
 15های چپ، ملی و سکیوالر به وجود آمد.جنبش ها ومارکسیستی، براندازی و سرکوب دولت

با  بود،نمی کار درها چپ تاریخیخطاهای و  نارساییهای مسلمان و ملی در کشور هایدولت اکامیاگر ن
 1۹5۹گرفت. در کودتای قدر پر و بال نمی این سیاسی ها، اسالمامپریالیست تالش و توطئه وصف

اشت، اگر سایه عبدالکریم قاسم، حزب کمونیست عراق که توانایی بسیج بیش از یک میلیون نفر را د
 سپردنمی فراموشی دست به نظامی را الزم کرد و تدارکبرداری از مسکو بر سرش سنگینی نمیفرمان

توانست به قدرت برسد و یا الاقل با سقوط او از قتل هزاران به جای حمایت از عبدالکریم قاسم، می
، کمونیست خارج از قدرت در دنیا ترین حزببزرگ اینزیا یکمونیست جلو گیرد؛ اگر حزب کمونیست اندون

شد و مسلح اندونیزیا نمی ارتش («ضدمردمی یجنبه» و «مردمی یجنبه»)ی دوگانه بط جنبهمرتکب خ
ی کنندهتوانست کودتای تباهو هوادار می دانست، با بیش از یک میلیون عضومی کردنش را امری حیاتی

                                                            

و داماد  مصر نیالمسلمرهبر اخوانساله  ۲۷مراجعه شود به دیدار آیزنهاور درکاخ سفید با سعید رمضان  -15
از « بازی شیطانی»ر کتاب و ارتباط سران رژیم اسالمی ایران با امریکا د افغانی الدینجمال سید البنا، ماهیتحسن

حزب همبستگی »)سایت « در دوران ظاهرشاه کایبا امر هایطه اخوانسند محرم: راب»رابرت دریفوس، و نیز 
 کا در کابل.گلبدین و غیره از سفارت امری« برادران مسلمان»دایر بر دریافت کمک باند «( افغانستان
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حزب توده ایران اگر دچار انفعال و تحلیل غلط از ماهیت را خنثی سازد؛ « ایآیسی»سوهارتو به دستور 
ترین حزب چپ خاورمیانه و با نفوذ گسترده در ارتش، کودتای شد، به مثابه بزرگداکتر مصدق نمی

شد عقیم گذارد؛ حزب کمونیست علیه حکومت داکتر مصدق و جلوس مجدد شاه را می« ایآیسی»
میلیونی دارای  14( پشتیبانی کرده بود و در کشوری 1۹6۹ی )سودان که از کودتای جنرال جعفر نمیر

کرد، جنرال نمیری جایی که آمادگی نظامی نداشت و از مسکو تبعیت می چند صد هزار عضو بود از آن
های وسیع رهبری و هزاران عضواش را قتل عام کرد؛ در افغانستان جریان دموکراتیک نوین، توده

کنندگان بورژوازی شهری را جلب کرده بود و کمیت شرکتارگران و خردهمحصالن و سایر روشنفکران، ک
ها و بنیادگرایان بود اما متاسفانه رهبری این جریان هایش بیشتر از رویزیونیستدر تظاهرات و میتنگ

معتبر، موفق نشد تا آن نیروی وسیع و پر از شور و شوق را متشکل و به مبارزات باالتری هدایت کند. 
به قتل رسید، گلبدین توسط  -سیدال سخندان-وقتی یکی از فعاالن سرشناس و محبوب آن  مضافا

بنیادگرایان اثر  شدن ترلجاما در بیکه این مخصوص به آن نبرآمد پاسخرهبری جریان تا آخر در صدد 
ی ترین اشتباه در انقالب ایران رخ داد که به استثنای تعدادرسد دردناکمی گذاشت. ولی به نظر

های چپ بر پایه به اصطالح تحلیل طبقاتی، خمینی و شمار، بدبختانه اغلب احزاب و سازمانانگشت
خوانده و حمایت از او را وجیبه خود دانستند که دیدیم « امپریالیستضد»و بالتبع « بورژواخرده»ش را باند

ه افتادن حمام خون انقالبیون تجربه به را 16بار برای جنبش چپ ایران به دنبال داشت.چه پیامدهای فاجعه
کنندگان باشد. شما و دیگران نباید خاموش حزب انقالبی دور نباید آنی از چشم حزب شما و هیچایران 

بر زخم ملتهب  بخوانید که نمک پاشیدن« موکراتیکد»و « مترقی»، «ضدامپریالیست»آن ستارگان را 
« دشمن ما دوست ماست دشمنِ»ها حکم ارکسیستجنبش انقالبی ایران و مغایر انترناسیونالیزم است. م

عامیانه نبوده بلکه بر تحلیل مشخص از اوضاع مشخص،  دانند چراکه نگاه شان بر قضایارا هم درست نمی
 فشرند. مدت پرولتاریا پای مییق طبقاتی، و حرکت از منافع درازتحلیل دق

ایران معتقد است که اگر امریکا به ایران  ( ترتسکیست اسراییلی یوسی شوارتز با ندیدن ماهیت رژیم۲۲
و طرفداران حزب ترتسکیست  1۷ای( بپیوندند!حمله کند رفقای ایرانی باید به ارتش ایران )ارتش خامنه

                                                            

یروهای چپ رسانیدند نحد خبرچینی برای رژیم علیه  تا های اکثریت خیانت رادر این میان حزب توده و چریک -16
 اند.اال هم دل در گرو اصالحات در چهارچوب رژیم بستهو ح

  «. مارکسیست کلود اکسس.نت»سایت  -1۷
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شما رفقا اگر همین « اله هستیم!ما همه حزب»در تظاهرات شان شعار دادند « کارگران سوسیالیست»
ها های ایران صالیی متفاوت از این ترتسکیستارگران و تودهگونه ادامه بدهید، برای انقالبیون و ک

 خواهید داشت؟

 اگر. اندکرده بدل آزادیخواهان وها توده دوزخ به امپریالیزم با همروند را معین کشورهای بنیادگرایان،( ۲۳
 به شد، خواهند ترگستاخ و ترقسی بیابند، را خود موید شما پرافتخار حزب همچو وجود احزابی اینان در

 خواهند خود گریز ناپذیر تقدیر کشنده سیأی عالم در را امر این همها توده و زد خواهند طعنه انقالبیون
 که حکومت احزابی حاال و کردمی دفاع شان دینی دژخیمان از امپریالیزم تنها دیروز تا که پنداشت

 افزود آن بر نیز درخشد،می آنها بیرق بر ارتجاع هر جنس و امپریالیزم با مبارزه و سکیوالریزم رنجبران،
 .است شده

 دفاع حقانیت به را بنیادگراگزیده مردمها کمونیست تردستی، کدام با و مسلمان کشور کدام در دانیمنمی
 و این سیمای شدن تیره به بنیادگرایی با جویانهمماشات برخورد توانست؟ خواهند متقاعد از بنیادگرایی

 روشنفکران وها توده مارکسیزم نزد اعتباریبی به آن از مهمتر بلکه نمانده محدود کمونیست حزب آن
 .شد خواهد منجر گرمقاومت

 را بنیادگرایان دار طناب مبارزانی که ایلحظه در که ماندمی بدان بنیادگرایان «ضدامپریالیزم» از حمایت
 !کند تحسین را آن و شده طناب خوب بافت و کلفتی مسحور کسی دارند، گردن به

 :بینیممی تفاوتی( ۲۰11 جون) بعدش سال دو مصاحبه در تیناپگا رفیق لحن در که است ذکر شایان

 و عربستان در مثال باشد آنان منافع خدمت در که جایی تا را اسالمی بنیادگراییها امپریالیست در واقع»
 «کنند.می تشویق و حمایت -پاکستان عراق، افغانستان، کویت،- خلیج کشورهای دیگر

نتایجش را پیوسته به یاد بدارند که: گروهی که از سوی  ساده حقیقت با بیان این هند رفقای کاش
 خصلت و دموکراتیک و ملی ماهیت»تواند نمیهیچ گاه شود، « تشویق و حمایت»امپریالیزم 

 بنیادگرایان اصلی بنیادگرایی نباید از قلم افتد؛باشد؛ ایران منحیث یکی از مراکز  داشته« ضدامپریالیستی
ها کمونیست بوده و امپریالیزم منافع پاسدار «ایآیسی»بطن  بدو تولد از از و اند کرباس یک ته و سر

 چپ نیروهای علیه هولناکش نشدنی فراموش خیانت به امریکا امپریالیزم .پندارند باید عار را آنان تحبیب
 کندمی اقرار خلیلزاد داکتر زلمی همسر بنارد شرل داکتر یشهامهره شاه از یکی زبان زا افغانستان، ملی و

 بسان گلبدین، ربانی، سیاف و بقیه بنیادگرایان را هایباند «سیا» چگونه که آنست بیانگر عین حال در که
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 وجود هاشوروی شکست برای راهی کردندمی فکر همه ابتدا در»: گرفتمی کار بهاش شکاری هایسگ
 که بیندازیم آنان جان به و یافته را هاچهره ینتردیوانه که بود این کردیممی باید ماآن چه  لذا. ندارد

 ولی دارند ییهاتنظیم چه و کیستند که شناختیممیا دقیق را آنان ما. آورد بار مالی و انسانی وافر تلفات
 است دلیل همین به. یابند رهایی آنان شر از روهامیانه کشتن با دادیم اجازه بعد. نبود مهم ما برای این
 هامعتدل و روهامیانه ها،چپ مذکور دیوانگان گذاشتیم زیرا نداریم رومیانه رهبران افغانستان در امروز که
رفقای هند باید این اقرار را به خاطر  «.شدند نابود آن از پس و 1۹۸۰ هایسال در آنان. برسانند قتل به را

 سپارند.

 حزب» یا« لنینیست ایتالیا-حزب مارکسیست»بریتانیا،  «سوسیالیست کارگران حزب» مثل احزابی از( ۲4
 نام به طالبان و ایران رژیم از که نیست انتظار 1۸علی طارق مثل روشنفکرانی و امریکا «جهان کارگران

 ذهنیات با و ندارند آتش بر دستی افراد ها وگروه این. نکنند رفداریط آنها «ضدامپریالیستی جنبه»
 انکار و خودی ساختهپیش و مطلوب یهاداوریی پایه بر را جهان مسایل خواهندمی شانی روشنفکرانه

                                                            

 مظهر و ریکاام ضداشغال مقاومت مشروع جنبش»گروهی تروریستی نه بلکه  را طالبان علی، طارق آقای -1۸
 طالبان که است الدیِج و جنون و جهل مرادف پشتون ناسیونالیزم مگر. نمایدمی تعریف «پشتون مردم ناسیونالیزم

 دیگر مگر اند؟دیده ستم طالبان از اقوام دیگر از کمتر پشتون مگر مردم باشند؟ مظهرش «ایآیسی» محصول
 طارق ساخت پشتون گیشتر گاو پلن «ناسیونالیزم» این نیستند؟ آن ضد و نکشیده را اشغال رنج افغانستان اقوام
 پشتون اصیل سیونالیزمنا. پشتون بنیادگرای باندهای سایر و طالبان زیبنده صرفا و است ما مردم به توهینی علی

 جنگ و ضدانگلیس نگج سه در را آن تاریخ تجلی که بوده تنیده افغانستان هایقوم سایر ناسیونالیزم با همیشه
 مردود پشتون یهاتوده چشم در هم پاکستانی طالبان ارتجاعی «ناسیونالیزم». دهدگواهی می ضدروسی مقاومت

 گریزانند طالبان کمیتحا از طوری و کرده فرار آنان کنترول تحت از مناطق دهند؛رای نمی آنان به است؛ منفور و
 آن سوی هایشتونپ ناسیونالیزم که بداند علی طارق خوبست. باشند خارجی اشغالگران و تجاوزکاران گویی که

 ،هاپشتون که گنجدها میعلی طارق مخیله در ت. فقطاس بوده آمیخته سکیوالریزم سنت از ابتدا با خط
 ترجمان را... و علمم و انجنیر و داکتر و هنر و تربیه و تعلیم و زن دشمن و سوزکلنیک و سوزمکتب یهاتروریست

مسیحی شد؛ سرانجام  وروژه گارودی اول رویزیونیستی قهار شد؛ سپس از مارکسیزم برید  .دانندمی شان ملی آمال
بدین سان میخ آخر را بر  ها به ایران و انکار هولوکاست، در دل رژیم ایران جا گرفت وبا گراییدن به اسالم، سفر

اش از طالبان، ننگ عنایت رژیم نهها بعید است که روزی به خاطر تفسیرهای دوستاتابوتش کوبید. آیا از طارق علی
 ایران را از آن خود کنند؟
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کاسترو،  اعمال و بیانات. ندارد اهمیت زیاد ما برای این. نمایند تبیین و تفسیر زمین، روی یهاواقعیت
 ادعای آنان .نیست اهمیت حایز زیاد ما برای نیز 1۹ایران به گواراچه فرزندان سفر و مورالیس و چاویز هوگو

 نیپال کمونیست حزب یا فلیپین کمونیست حزب شما، برخورد چگونگی اما. ندارند بودن پرولتری انقالبی
 شما به جهان انقالبیون همه بسان ما( «نیپال» رجوع شود به پیوست. )است مهم ما برای( مائویست)

 به شما برخورد. دانیممی شادی خود و پیروزی راتان پیروزی و خود شکست را شما شکست بالیم،می
 ایران قبال در شما سیاست لحاظ همین به. دارد جهانی و ایمنطقه دیگر اهمیت ارتجاع هر و بنیادگرایی

 شما، توضیحات و پاسخ از که نداریم تردیدی. شود احیانا انتقاد و بررسی دقت با باید غیره و طالبان و
 .آموخت خواهیم بیشتر

 دهید مکررا این اخطار لنین را بیاوریم:در آخر اجازه 

ی ما، بورژوازی شورش بر ضد دشمن عمدههر از  بایدخواهیم به سوسیالیزم خیانت کنیم، اگر نمی»
 «ای ارتجاعی نباشد.های بزرگ به پشتیبانی برخیزیم مشروط بر این که شورش از آِن طبقهدولت

                                                            

قدامات اجتماعی و اقتصادی های کیوبا، ونزویال و یوروگوای در برابر امپریالیزم امریکا و ااز ایستادگی دولت -1۹
ری سالگرد تولد ی نژاد، برگزابازی با احمدآنها به نفع مردم باید جانبداری کرد. اما اهدای دکترای افتخاری، فوتبال

ردد. روابط اقتصادی و در تهران و... و طبعا سکوت مرگبار راجع به سالخی آزادیخواهان در ایران باید محکوم گ
تواند و نباید مینسیاسی با ایران امری عادی است. ولی هیچ ملحوظ و محظور سیاسی و به اصطالح دیپلماتیک 

های خارجی نیستند و ی، ضد انحصارات امپریالیستی، ضد بانکداریوروگوای را هر چند ضد سرمایه و ونزویال
ر ایرانی و غیر ایرانی هایی وادارد که برای هرا به دولت کلمبیا تحویل داد، به حرکت« فارک»ونزویال مبارزان 

بارز ها هزار مون دهخشیرینکاریها با دژخیمان،  آن جای ها، بهخواهند آن دولتعدالت طلب زجردهنده است که می
گوارا هم به جای زندان چهای دچار تصور واهی نشوند. فرایران را پاس داشته، افشاگر رژیم بوده و نسبت به آن ذره

محکومیت جمهوری  ودیدار از ایران در معیت مخبران رژیم، باید صدایی در همبستگی با زندانیان آزادیخواه 
 دیدند.گوارا را میی جوشان چهخون و خاطرهکردند تا مردم دنیا در شخصیت آنان اسالمی بلند می

http://a-l-o.maoism.ru/payvast_nepal_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf
http://a-l-o.maoism.ru/payvast_nepal_may_2018_afghanistan_liberation_org.pdf



