
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 
مسيالي و حفره ضد امپرسمياليراه سوس  

   م آذرماه هشتاد و ششهدنوز                                                                           امير پيام                          
 

 
که اخيرا با امضای پنج نفر منتشر شده و در سايت های »  سياست بين المللی طبقه کارگردر باره«بيانيه سوسياليستی 

 يکی از اساسی ترين مسايل پيشروی جنبش کارگری و نيز يکی از گره گاههای مبارزه بهاينترنتی موجود است، 

عالم شده در بيانيه دقيق و روشن و منسجم است، اما برای بحث حاضر اسياست چه اگر . ی پردازدطبقاتی در ايران م

الزم به تاکيد است که بيانيه بطور کنکرت براين متمرکز می شود که طبقه کارگر ايران در مصاف جاری با دشمن 

مهوری اسالمی، چاره ای غير از بالفاصله اش، يعنی نظام طبقاتی و بورژوازی ايران و دولت طبقاتی آن يعنی ج

براين تاکيد . خود در جهان و اتکا به همبستگی بين اللملی کارگری نداردهای دراز کردن دست ياری بسوی هم طبقه 

شده است که در شرايط کنونی همبستگی کارگری از طريق بخش متشکل طبقه کارگر در اتحاديه های کارگری انجام 

آ تی يو » تحاديه های کارگری اکنفدراسيون بين المللی « بين المللی  گروه عمده به دو می شود و اينکه اتحاديه ها 

از آنجا که دبليو اف تی يو با . دبليو اف تی يو، تقسيم شده اند» ديه های کارگریافدراسيون جهانی اتح«سی، و 

 ضد می به عنوان يک نيروی از جمهوری اسال و دفاع، طبقه کارگرقسم خوردهپيوستن به خانه کارگر، اين دشمن 

امپرياليستی، به طبقه کارگر پشت کرده و به صف دشمنان آن پيوسته است؛ ما بايد همبستگی بين المللی خود را از 

طريق اتحاديه های آی تی يو سی پيش برده که در اين شرايط منتقد سياست های ضد کارگری رژيم و مدافع حقوق 

  )١(.شناخته شده کارگرانند

 سياست بين المللی آيا اين«در مطلبی با عنوان » جمعی از فعالين کارگری«بيانيه از طرف فرد يا افرادی به نام اين 

ی در ابتدا وجود مشکلی پرداختن به اين مطلب را منتف. مورد برخورد قرار گرفته است» است؟ايران نبش کارگری ج

و ان را نه با نام و امضای خود که با امضای سيا ل مطلب شفوق يا نويسندگان می نمود و آن اينکه نويسنده و 

ده اند که اين سوال را برمی انگيزد که اصوال چرا بايد با اشباح منتشر نمو» جمعی از فعالين کارگری« الهويه  مجهول

 که بحث کرد؟ چرا بايد با کسانی که شهامت گذاشتن نام خود را در پای نظراتشان ندارند وارد جدل شد؟ اما از آنجا

بويژه اينکه . خود دارد افشای آنرا ضروری می ساختمحتوای راست انتقادات مطرح شده پوشش چپ و کارگری بر

از يکسو با عدم درج بيانيه » کارگر امروز«و » خانه کارگر آزاد«شاهد آنيم که سايت های کارگری از قبيل 

لغزش و  ،يگر همزمان با درج نقد راست آن بيانيهو از سوی د» در باره سياست بين المللی طبقه کارگر«سوسياليستی 

چرا که حيف . به جنين نظراتی نشان دادند که اينهم به سهم خود برخورد را ضروری می کردنسبت تمايل خود را يا 

. است و حقيقتا هم حيف است که هيچ جمع و محفل و سايت و حرکت کارگری بسمت چنين سياست هايی کشيده شوند

 اين نظرات در طول جنگ سرد و در سی سال اخير ايران بکرات امتحان پس داده يين تر خواهيم ديدانطور که پاهم

اند و جز تخطئه و ويران کردن مبارزه مستقل طبقه کارگر و پهن نمودن فرش قرمز در برابر نيروهای ارتجاعی 
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  .ثمره ای نداشته اند

به مبانی پايه ای ند، اما الزم است تا مستقل از آن قالب ردئه کمنتقدين بيانيه بحث خود را در قالبی چپ و کارگری ارا

  :اين انتقاد راست بپردازيممحتوای 

منجمله سرمايه های (ران، نظامی تحت سلطه امپرياليسم است که منافع اساسی سرمايه های امپرياليستی نظام اي« -١

 .)همه مطالب داخل گيومه از نوشته منتقدين است( .»را در کشور و منطقه تامين می کند و تداوم می بخشد) آمريکايی

در . اين جمله بروشنی و بطور فشرده همه درک منتقدين ما از نظام سياسی و اقتصادی حاکم بر ايران را بيان ميکند

تحت سلطه «اين درک، نظام سياسی ايران هرچه که هست اما نه با سرمايه داری بودن آن که با قرار داشتن  در 

بر همين پايه نيز نظام ايران نه با استثمار نيروی کار و توليد ارزش اضافه و انباشت . مشخص می شود» يسمامپريال

اين تبيين از نظام ايران بمراتب عقب . مشخص می شود» امپرياليستی«فع ، بلکه به عنوان تامين کننده مناسرمايه

مهمترين . ی و سياسی ايران در دوران شاه استمانده تر و راست روانه تر از مباحث چپ در باره ساخت اقتصاد

در آن تئوری ايران در . بحث آن دوره که بعد ها با  نقد سوسياليستی کنار گذاشته شد تئوری سرمايه داری وابسته بود

 پول در آن غلبه داشت و  منشا ثروت موجود پيش از هر چيزاز سود - کاال-درجه اول سرمايه داری بود و رابطه پول

آنگاه اين تئوری معتقد بود که سرمايه داری ايران وابسته به سرمايه های .  آمده از استثمار طبقه کارگر بودبدست

امپرياليستی است به اين معنی که عرضه کننده مواد خام ارزان  و نيروی کارارزان و بازار فروش برای محصوالت 

از نظر سياسی هم رژيم ايران .  های امپرياليستی بودمصرفی وارداتی و نهايتا تامين کننده فوق سود برای سرمايه

حافظ اين سرمايه داری بود که با سرکوب سيستماتيک مبارزات کارگری و اعتراضات اجتماعی و با پهن کردن يک 

ديکتاتوری گسترد تداوم استثمار طبقه کارگر و توليد فوق سود را تامين ميکرد و به همين دليل رژيم شاه وابسته به 

نتيجه منطقی و استراتژيک اين تئوری برای مبارزه سياسی سازمان دادن مبارزه برای . رياليسم شناخته می شدامپ

و کذار به » جمهوری دمکرايتک خلق به رهبری پرولتاريا«برجيدن سرمايه داری وابسته ايران از طريق برقراری 

  . سوسياليسم بود

سرمايه داری بودن ايران کمرنگ و کتمان می شود و نقش بوژوازی اما برای منتقدين ضد امپرياليست ما نه تنها 

 بردگی مزدی پنهان می شود؛ همچنين رژيم سياسی آن يعنی و سازمانده ايران به عنوان استثمار کننده طبقه کارگر 

تحت سلطه «اينها طبق همان تئوری خودشان مبنی بر . جمهوری اسالمی را تطهير کرده و غسل تعميد می دهد

که » سلطه امپرياليستی« بودن نظام ايران می بايد همه مبارزه  شان عليه پايگاه داخلی تامين کننده »  مپرياليستیا

مباره با پايگاه اما هيچ صحبتی از . شدجمهوری اسالمی نيست بانظام سياسی آن يعنی بنابه تعريف چيزی غير از 

ی ضد امپرياليستی در چپ بخش اساسی مربوط به مبارزه با از تئوری هاکه چرا . نيستداخلی امپرياليسم در ميان 

را حذف کرده و مابقی آنرا برای تطهير همين رژيم ها بکار می » سلطه امپرياليستی«رژيم های داخلی تامين کننده 

يستی  اسالمی خود بطور واقعی نيروی ضد امپريالاين ديد گاهها جمهوریاين تغيير اما به اين دليل است که در . برند

  . و متحد ناگفته جبهه ضد امپرياليستی است

حامل » سلطه«اگر . اند» امپرياليسم«می شود که قربانيان » کشور های تحت سلطه«صحبت از در نوشته منتقدين  -٢

و مذموم، در اينصورت چرا  غير انسانی اجحاف و ستم بر موضع تحت سلطه است و به همين دليل هم و بيانگر 
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ما مطلقا هيچگونه اشاره ای به سلطه طبقاتی بورژوازی بر طبقه کارگر که خصلت نما و هويت دهنده  توسط منتقدين 

سلطه طبقاتی طبقات باال دست بر طبقات فرودست در . و همه معنی و تعريف همه کشورهای دنياست نشده است

و ضعيف و توسعه يافته و سراسر جوامع طبقاتی و سلطه طبقاتی بورژازی در همه جوامع کوچک و بزرگ و قوی 

در حال توسعه و توسعه نيافته بورژوايی مهمترين و ضد انسانی ترين و جنايت بارترين و ويران کننده ترين سلطه 

 انسان کشی و ويرانگری سلطه عاد خارج از تصور انسان ستيزی واب. طلبی هايی است که بشر بخود ديده است

انگل و مفتخور و سرکوبگر بر اکثريت توليد ) هانيک در صد جمعيت ج(ی تطبقاتی در اين است که اوال توسط اقلي

دوما اين سلطه و ستم طبقاتی  بطور دائمی و بالانقطاع همه . کننده همه ثروت و نعمات جامعه بشری اعمال می شود

نسان بطور زوايای اقتصادی و سياسی و فرهنگی و اخالقی و روانی و فيزيکی زندگی فردی و جمعی فرد انسان و ا

تحت سلطه طبقاتی، زندگی و طول عمر اکثريت عظيم . کلی را زير ضرب خرد کننده و ويرانگر خود می گيرد

  . شودتامينستمگر اقليتی  پر تجمل انسانها مصرف و تباه ميشود تا زندگی 

 .معين اشاره داردابتدا به يک چارچوب سياسی و اقتصادی و جغرافيای » کشور«می دانيم که مفهوم از سوی ديگر، 

ی و در در جوامع طبقاتی بطور کل.  ها در درون خود بر پايه مناسبات و سلطه و ستم طبقاتی قرار دارنداما کشور

در  .کشور ملک طبقاتی بورژوازی است.  است متعلق به طبقات حاکم و مسلطجامعه بوژوايی بطور مشخص کشور

. نقد و طالی ذخيره و بورس سهام جزو مايملک بوژوازی استهمچون خانه و زمين و پول  کشورجامعه بورژوايی

 به همان اندازه ای متعلق به کارگران است که کارخانه و شرکتی که در آن کار می کنند متغلق به ر اين جامعه کشورد

 اند، تاگر سهم کارگران از ثروت موجود صرفا به اندازه تجديد روزانه نيروی کارشان است و فاقد مالکي! آنان است

اگر در پروسه توليد، نقش کارگر صرفا توليد ارزش اضافه و .  به  آنها تعلق نداردبطرق اوال هيچ سهمی هم از کشور

.  برای بوژوازی خودی استديل شدن به گوشت دم توپ دفاع از کشور تنها تبرابطه هم نقش اوسود است، در اين 

، منظور و مقصود بوژوازی آن کشور هاست که »سلطهکشور های تحت «بنابراين هنگامی که گفته می شود  

  . صاحب و مالک آنند

، طبقه کارگر تحت سلطه بوژوايی در آن کشور »کشورهای تحت سلطه«ديديم که منظور منتقدين از نيروهای درون 

که در . و بوژوازی خودی بر طبقه کارگر نيست» امپرياليسم«حتی صحبتی هم از مثال سلطه دوگانه . مفروض نيست

بنابراين .  اهميت و نقش برجسته ای پيدا می کرد و دولت آنهر دو اين حاالت مبارزه طبقاتی عليه  بوژوازی خودی

که مورد نظر منتقدين است تا آنجا که به ايران مربوط می » کشورهای تحت سلطه«واضح است که تنها نيروی درون 

دارند در باره تحت سلطه منتقدين ما . وری اسالمی استشود همان بوژوازی ايران و قدرت سياسی آن يعنی جمه

اما متاسفانه ادعای تحت سلطه  !ی کنند و برای رفع آن می انديشندامپرياليسم بودن جمهوری اسالمی صحبت م

در حال  پوچ و دروغين جمهوری اسالمی است که خود را  همان ادعای آشنا وامپرياليسم بودن رژيم ايران معادل

  .برکات آن برای رژيم آشناييمنماياند که بامي» ن بزرگ آمريکاشيطا«راس آندرو» امپرياليسم «ستم سلطه و مبارزه با

گسترش اقتصاد «نتيجه را پس از اشاره ای سطحی  به وضعيت کارگران در ايران اما اين وضعيت منتقدين بيانيه  -٣

يعنی (اين نظام سياسی «: کهمدعی اند و داد کرده  قلمبه ايران»  ترکش های جهانی سازیاصابت«و » نئو ليبرالی

در اينجا ابتدا دو نکته قابل .  »نماينده و بازتاب نظام جهانی سرمايه داری در شرايط کنونی است) جمهوری اسالمی
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ر نه آن تبيين مارکسيستی از اين نظام که ب» نظام جهانی سرمايه داری«تاکيد است، اول اينکه منظور منتقدين از 

شالوده استثمار طبقه کارگر و تضاد کار وسرمايه و مبارزه طبقاتی قرار دارد، بلکه به معنای سلطه خط و مشی های 

سياسی و اقتصادی کشورهای قوی تر سرمايه داری و در راس آنها امريکاست که در نوشته ايشان به عناوين ديگری 

اين درکی بوژوايی از . بيان می شود» ی اقتصادی امپرياليسمسياست ها«و يا » گلوباليزاسيون امپرياليستی«از قبيل 

نظام سرمايه داری است که نگاه و نقدش به سرمايه نه از موضع کارگر مزدی بلکه از موضع اقشار ضعيف تر 

به عبارتی ديگر اين درک . سرمايه است که به سلطه و اجحاف سرمايه های بزرگ نسبت به خود اعتراض دارد

ی » سرمايه داری جهانی بسرکردگی امريکا«معادل همان شعار معروف » نظام جهانی سرمايه داری«بوژوايی از 

  .  می باشدنارضايتی شانمورد » بسرکردگی امريکا«حزب توده است که صرفا همان بخش 

 داخلی نشان داده نمی شود تا آن را به عنوان عامل» سرمايه جهانی» «نماينده«ثانيا، جمهوری اسالمی به عنوان 

مورد تيررس مبارزه طبقاتی و آزاديخواهانه قرارداده و توجه ها را به ضرورت سرنگون ساختن آن »  امپرياليسم«

عاملی » نماينده و بازتاب«کامال برعکس، جمهوری اسالمی به عنوان . جلب کند» امپرياليسم«به عنوان پايگاه داخلی 

ز تيررس مبارزه طبقاتی و آزاديخواهانه بدر برده شود، تا گفته شود که قلمداد می شود تا ا» امپرياليسم«بيرونی يعنی 

، که چيزی خارج از ايران منشا مصائب ما نه نظام سرمايه داری ايران وحکومت طبقاتی آن يعنی جمهوری اسالمی

  . می باشد» امپرياليسم جهانی«و نظام اقتصادی و سياسی آن بنام 

هر کشوری در ارتباط ارگانيک با سرمايه و بازار جهانی قرار دارد، مايه داری رطبعا سرمايه داری ايران مانند س

 هر کشور سرمايه قاتی و استثمار  طبقه کارگر دراما اين ذره ای از اين حقيقت نمی کاهد که منشا سلطه و ستم طب

ه داری ديگر، ابزار  مانند هر دولت سرمايهم، جمهوری اسالمی در ايران. داری بوژوازی خودی در آن کشور است

ابقا و حفظ و تحکيم قدرت و سلطه طبقاتی کل بوژوازی ايران با همه اقشارش، و ابزار ديکتاتوری اين طبقه برای 

تنزل جمهوری اسالمی از دولت بوژوازی ايران و ابزار سلطه و . حفظ وتحکيم بردگی طبقه کارگر در ايران است

جز و غيره چيزی » سرمايه جهانی «و» امپرياليسم«چيزهايی بنام » تابنماينده و باز«ديکتاتوری طبقاتی آن به 

  .تالشی مذبوحانه برای تطهير و تحبيب و حفظ جمهوری اسالمی  نيست

مجری اين طرح های ضد «د که ، منتقدين  تاکيد می کنندر جهان» نسخه های نئوليبرالی« با توضيح شيوع -۴

» مجری«اما ! نسبت به رژيم می باشدآنها » راديکاليسم«ين ظاهرا اوج و ا» کارگری و ضد مردمی همين رژيم است

و » سرمايه جهانی«ديگران يعنی ) منتقدينخود به تاکيد (که » طرح هايی«ناميدن جمهوری اسالمی آنهم برای 

ريف مبتکر و مخترع و ديکته کننده آن هستند، عبارت است ازتح»  گلوباليزسيون امپرياليستی«و » امپرياليسم«

ای  که نقش و دستی در ايجاد سياست های » مجری«آشکارماهيت طبقاتی و ارتجاعی اين رژيم و تنزل آن به مقام 

خير، کامال برعکس، جمهوری اسالمی فقط و مطلقا فقط مجری سياست هايی است که . ضد کارگری در ايران ندارد

. د و خودش هم قاضی چند وچون اجرای آنهاستخودش تعيين می کند و اتخاذ می کند و برايش قانون وضع می کن

 از اين نظر جزو مستقل ترين  اراده خود را اعمال می کند وجمهوری اسالمی تماما با سر خود تصميم می گيرد و

 دقيقا به خاطر همين خصوصيت برجسته رژيم است که حتی آن بخش هايی از بورژوازی ايران. دول بورژوايی است

که با جمهوری اسالمی بر سر نحوه حکومت دارای ) طه خواهان و جمهوری خواهان و مليونسلطنت طلبان و مشرو(
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ژوايی ايران توسط آن در سی راختالفات درون طبقاتی اند اما بخاطر استقالل طلبی رژيم و حفظ استقالل حکومت بو

  . کاله از سر بر می گيرندسال گذشته احترام خاصی برای جمهوری اسالمی قايل اند و در برابر استقالل طلبی آن

همه سياست های ضد کارگری و ضد انسانی رژيم  با عبور از داالنهای هيئت دولت و مجلس شورای اسالمی و 

شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نهاد واليت فقيه تعيين و تصويب و حالل شده و سپس به جان طبقه کارگر و 

ت های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم کامال پذيرشی حتی پذيرش سياس. زحمت کشان انداخته می شود

 هرگونه اجباری اين سياست ها را انتخاب می کند و هر اسالمی فارغ ازجمهوری . آزادانه و گزينشی داوطلبان است

  .گاه هم که الزم بوده نشان داده که وقعی هم به نهاد های بين المللی نمی گذارد

رنگ نمودن و بی نقش کردن جمهوری اسالمی در تعيين سياست های ضد کارگری و و بی کردن  آش تبرئه -۵

جنايت کارانه اش وحذف نقش آن به عنوان عامل تامين سلطه و ستم طبقاتی بورژوازی ايران و پنهان نمودن ماهيت 

قدر شور است که آن» امپرياليسم جهانی«سياست ها ی » مجری«و » بازتاب«و » نماينده«طبقاتی آن وتنزل رژيم به 

اينها را نمی گوييم که رژيم و طبقه حاکم در ايران را مامور و معذور «: حتی خود متقدين به ناچار اقرار می کنند که

ايشان حتی اگر به جای . انجام می شوداسالمی  باز تطهير رژيم م ه  اما در همين اقرار باسمه ای.»معرفی کنيم

و يا باز » مامور و مقصر«يا » مامور و پاسخگو«يا » مامور و مسئول «جمهوری اسالمی را» مامور و معذور«

واضح است هنگامی که . دانستن رژيم ايران است» مامور«بدانند، همه مشکل در همان » مامور و مجرم«حتی 

می شود، پس هرقدر هم خبيث باشد و مورد غضب ضدامپرياليستی معرفی » مامور«به عنوان جمهوری اسالمی 

 و فالکت های طبقه کارگر و زحمتکشان ايران قلمداد نمی  مصائبن ما، به هيچوجه هنوز باعث و بانی و منشامنتقدي

همانطور که تجربه . هيچگاه نمی شد به اين تروتميزی جمهوری جنايت سرمايه داری در ايران را تبرئه نمود. شود

  .قاب چپ بر چهره دارندتاريخی نشان داده اين کار تنها از عهده کسانی بر می آيد که ن

مبارزه عليه . د مبارزه عليه جمهوری اسالمی نمی کن نوشته منتقدين بيانيه سوسياليستی هيچ اشاره به ضرورت -۶

چرا و علت اين مساله چيست؟ تا اينجا توضيح داديم که نزد . رژيم ايران جايگاهی در نگاه سياسی و انتقاد آنان ندارد

است و نقش تعيين کننده ای در ايجاد سياست های ضد » تحت سلطه امپرياليسم«ش اينها جمهوری اسالمی خود

 بلکه حتی خود رژيم به عنوان عليه رژيم نه تنها منتفی استاز اينرو مبارزه . کارگری و ضد انسانی موجود ندارد

خ به اين سوال را از اکنون پاس.  باشدمی تواند جزيی از جبهه ضد امپرياليستی » تحت سلطه امپرياليسم«نيرويی 

  . زاويه ای ديگر دنبال می کنيم

 -قبال در مقايسه ضد امپرياليسم امروز با ضد امپرياليسم زمان شاه گفتيم که چپ آندوره با تبيينی که از بافت اقتصادی 

می را عامل امپرياليسم در داخل و علت همه مصائب موجود » سرمايه داری وابسته ايران«سياسی ايران داشت، 

همه توجه مبارزه ضد امپرياليستی آن چپ متوجه برچيدن سرمايه داری وابسته به عنوان پايگاه داخلی . دانست

اگر چه آن ضد امپرياليسم هم فاقد انتقاد . بود» جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری پرولتاريا«امپرياليسم و برقراری 

ی بقدرت رساندن طبقه کارگر و سوسياليسم کارگران نبود؛ اما از پايه ای به بنيانهای نظام سرمايه داری و جريانی برا

هدف آن چپ از مبارزه ضد امپرياليستی اش بهبود . خصلتی ترقی خواهانه و انقالبی و شرافتمندانه برخوردار بود

  .اقتصادی و سياسی و فرهنگی زندگی کارگران و زحمتکشان و همه ستمديدگان بود
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دايی آن دوره، رژيم شاه به عنوان عامل و نماينده امپرياليسم وسرمايه داری به مظهر به اين ترتيب برای چريک ف

» مرگ بر شاه سگ زنجيری امريکا«شعار . ارتجاع  داخلی تبديل شد و همه مبارزه اش متوجه بزير کشيدن آن بود

 عليه ارتجاع داخلی يعنی رژيم بطرز سمبليکی نشان می داد که مبارزه آن چپ عليه امپرياليسم تماما از کانال مبارزه

  .حاکم بر ايران پيش می رفت

نماينده و مجری و «کنونی ايران يعنی جمهوری اسالمی » نظام سياسی«همينطور ديديم که از نظر منتقدين ما هم  

و اگر ضد امپرياليسم کنونی سرسوزنی از جوهر ترقی خواه . اجرای سياست های امپرياليستی در ايران است» مامور

شرافتمند و انقالبی ضد امپرياليسم زمان شاه برخوردار بود آنگاه می بايست مبارزه ضد امپرياليستی اش را از طريق 

. نی جمهوری اسالمی پيش می بردسياست های امپرياليستی در داخل يع» نماينده و مجری و مامور«مبارزه با همين 

رياليسم که متوجه مبارزه عليه نظام سياسی داخل بود کامال دود  عملی آن ضد امپ-اما همانطورکه ديديم نتايج سياسی

 عملی مهم و انقالبی از طرف ضد امپرياليسم امروز به اين دليل است -حذف آن نتايج سياسی. شده و به هوا رفته است

طرف  که از امپرياليسم بودن نظام ايران پديده است اجباری و ناخواسته» نماينده و مجری و مامور«که نزد اينها 

جمهوری . و زور اقتصادی و سياسی بيشتر به نظام سياسی ايران تحميل شده استقلدری ها به خاطر » امپرياليست«

جمهوری بودن تحت سلطه اين ادعای  رو ايناز. و قربانی زورگويی آنست» تحت سلطه امپرياليسم«اسالمی خود 

اعث شده است که نظام سياسی ايران و جمهوری اسالمی و  به اضافه ادعاهای ضد امپرياليستی خود رژيماسالمی ب

 متحد ، نه هدف مبارزه ضد امپرياليستی، که کامال برعکس )برخالف حکومت شاه(لی امروز ايران  ارتجاع داخکال

 محدود به حزب توده و اکثريت بود، اما اکنون مشخصه ۵٧اين ديدگاه در اوايل انقالب . جبهه ضد امپرياليستی باشند

  . عيين کننده کل پديده ضد امپرياليسم استت

هدف نشان دادن وقوع تحولی . توضيحات فوق بهيچوجه تالشی برای احيای ضد امپرياليسم شرافتمندانه سابق نيست

که آخرين نمونه (در سراسر جهان  ميالدی ٨٠ تا ۴٠ضد امپرياليسم دهه های . ماهوی در پديده ضد امپرياليسم است

، عميقا از آن متاثر آندورهبه دليل وزن و اعتبار باالی سوسياليسم در ) اش پيروزی ساندنيست ها در نيکاراگوئه بود

 و برای آزادی و ترقی تعريف می هت بهبود وضع زحمتکشان و ستمکشانبود و اهداف و سياست هايش را در ج

به (ضد امپرياليسم امروز . خوردار بود نيزبرزيادی نزد مردم دنيااتی و اعتبار معنوی نمود و به همين دليل از سمپ

استثنای امريکای التين که مبارزه ضد امپرياليستی آنجا همچنان در تداوم سنت های ديرينه اش از انديشه های 

ستمکشان متکشان و زحسوسياليستی و ترقی خواهانه متاثروبا هدف بهبود وضع اقتصادی و سياسی و فرهنگی 

 ضد امپرياليسم امروز. در اکثر نقاط جهان چيز ديگری شده است)  انجام می شودو برای آزادی و ترقیجوامع خود 

بر متن افول وزن و اعتبار سوسياليسم در جهان و ديفرمه شدن و براست چرخيدن بسياری از نحله ها و جريانات 

و تبديل شدن اقتصاد بازار آزاد به تنها سرمايه در همه نقاط جهان، ، و پايان پروسه استقرار اساس مناسبات چپ

 ملی و قومی و ، به ابزار اعتراضی نيروهای ارتجاعیعقب مانده تر سرمايه داریالگوی توسعه برای کشورهای 

کا تنها برای سهم بيشتری از پول و قدرت و ثروت موجود در جهان  با غرب و امريمطلقا که تبديل شده  مذهبی 

   .مخالفت می کنند
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برای ضد امپرياليسم ديروز، هوشی مينه و کاسترو و چه گورا به اين دليل عزيز و محبوب و الهام بخش نبودند که 

صرفا عليه امپرياليسم و امريکا می جنگيدند، بلکه مجبوبيت آنها از آن رو بود که مبارزه آنان عليه امپرياليسم و 

نزد . بودخورده گره  سعادت و خوشبختی توده ها ی زحمتکش و تحت ستم جوامع شان امريکا  برای آزادی و رفاه و

 از و تعيين کننده هدف و انگيزه در مبارزه ضد امپرياليستیاهميت و جايگاه مهم همين  دقيقا امپرياليسم امروز،ضد 

اگر .  موضوعيت استهدف و افق اجتماعی در مبارزه ضد امپرياليستی ديگر مهم نيست و فاقد. بين رفته است

 بر خالف گذشته الزم نيست که ضد آن پيام آور  اکنونامپرياليسم حامل ظلم و ستم و فقر و فالکت و ويرانی است، اما

. آنچه مهم است و تعيين کننده همانا نفس ضد  امپرياليستی بودن است. سعادت و خوشبختی و آزادی و سازندگی باشد

هدف دست يابی به الزام به سم و امريکا با هر هدف و انگيزه ای، ونه همچنين ضديت و مبارزه صرف با امپريالي

ضد امپرياليسم . سعادت و خوشبختی و آزادی به عنوان نتيجه اين مبارزه، هويت بخش ضد امپرياليسم امروز است

 چيزی در باره است و هدف و افق اين مبارزه هيچ خنثی  امروز در باره اهدف و افق ناظر بر مبارزه اش کامال 

را در  که هر نيروی ارتجاعی  امروز قادر است  از اينرو ضد امپرياليسم . صحت و سالمت و ارزش آن نمی گويد

 به  اينکه. تبديل شود  انشمنافع ارتجاعی  به  برای  رسيدن  به ابزاری در دست  هر کدام از آنها  و جای دهد  خود 

که نه از سنت فاسد ضد   (New Left Review) نو چپ  دبير نشريه سر مانند طارق علی  مثال کسی  عنوان 

 می آيد ٧٠ و۶٠امپرياليستی نظير توده ايسم و اکثريت، بلکه متعلق به ضد امپرياليسم خوشنام و خوش آوازه دهه های 

ت محدودي«ضمن ياد آوری (می تواند مقتدا صدر و اسماعيل هنيه و حسن نصراهللا و محمود احمدی نژاد را 

به عنوان سرداران ضد امپرياليسم در خاورميانه در جبهه ضد امپرياليستی خود جای دهد ) آنان» راديکاليسم قرآنی

بيانگر تحول ماهوی ضد امپرياليسم ديروز به عنوان يک پديده مترقی به ضد امپرياليسم امروز به مثابه يک پديده 

  )٢.(ارتجاعی يا در خدمت ارتجاع می باشد

ه گفته شد در نوشته منتقدين بيانيه سوسياليستی هيچ اشاره ای به ضرورت مبارزه عليه جمهوری اسالمی همانطور ک

  .نمی شود چرا که بطور منطقی جمهوری اسالمی از زمره متحدين آنها در مبارزه ضد امپرياليستی شان است

فدراسيون « بر اين تاکيد دارد از آنجا که »بيانيه سياست بين المللی طبقه کارگر« در ابتدای اين نوشته گفتيم که -٧

 کارگر و رژيم اسالمی متحد شده است، جنبش کارگری می هدبليو اف تی يو، با خان» جهانی اتحاديه های کارگری

. ، اف تی يو سی پيش ببرد»کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری«بايد همبستگی بين المللی خود را از طريق 

 و جايگاه مخرب دبليو اف تی يو و سياست های  ای به نقش  مطلقا اشاره »...سياست بين المللی «ين بيانيهنوشته مننتقد

آنها در مورد افشا و محکوم نمودن دبليو اف  تی . خائنانه آن در پيوستن به خانه کارگر و جمهوری اسالمی نمی کند

چطور می توان در مورد سياست . نداردخارجی وجود و گويا اصال چنين چيزی اتفاق نيفتاده . يو چيزی نمی گويند

حضرات  .  تعيين کننده خاموش بود وبين المللی طبقه کارگر حرف زد و نقد کرد اما در مورد مساله به اين مهمی

می دهند اما کلمه اختصاص که به زعم شان تقويت کننده موضع امريکاست سی  يو فشای آی تی مطالب زيادی را به ا

ه دبليو اف تی يو و سوابق آن و سياست کنونی اش که بيشرمانه فی الحال خانه کارگر و رژيم را تقويت ای در بار

آن اگر چه واضح است که اين سکوت عالمت رضايت ايشان از دبليو اف تی يو  و سياست . کرده است نمی گويند

جمهوری اسالمی بخشی از جبهه ضد اگر . منطبق با هويت ضد امپرياليستی منتقدين است، اما اين رضايتی است 
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اما اين رضايت از اقدام .  قرار دارندامپرياليستی است، خوب خانه کارگر و دبليو اف تی يو هم اتوماتيک در اين جبهه

شان می دهد که انتقاد آنان به آی تی يو سی از موضع خانه کارگر و رژيم بوده و فاقد اعتبار نهمچنين دبليو اف تی يو 

درحقيقت محکوم نمودن اقدام  ضد کارگری دبليو اف تی يو در پيوستن به خانه کارگر شرط .   استو مشروعيت

عاليجنابان در همان حال که مشغول تطهير رژيم و خانه کارگر و دبليو اف .  می باشدسالمت انتقاد به آی تی يو سی

 همين شانضمن اينکه خود. ند می شو»لراديکا«تی يو هستند، در مورد سياست های آی تی يو سی داد سخن داده و 

امروز مشغول تقويت زيانبارترين سياست های  راست و ضد کارگری اند، نعل وارونه زده و فالن سياست آی تی يو 

  .سی را در سالهای گذشته علم می کنند

ی راديکال در  ميالدی تاکنون، يعنی نزديک به دو دهه، فعالين کارگری و چپ ها٨٠ از اواخر نيمه دوم دهه -٨

اين فعاليت ها در رابطه با اتحاديه های  آی . خارج کشور به فعاليت برای جلب همبستگی بين المللی مشغول بوده اند

دبليو اف تی يو هيچگاه از خواست اعتراض به جمهوری اسالمی و محکوميت سياستهای . شده استانجام تی يو سی 

هر نوع  اتحاديه را بورژوايی اصوال ض برخی چپ های افراطی که غير از اعترا. ضد کارگری آن استقبال نکرد

دانسته و ارتباط با آنرا محکوم می کنند، اين فعاليت طوالنی و ارزنده همبستگی کارگری در تمام دودهه گذشته 

گويی که بدرستی همچون امری بديهی و طبيعی و روتين انجام می شد و . هيچوقت مورد اعتراض کسی قرار نگرفت

از همان ابتدا اين . پيش می رفت و تاثيراتی عميقا موثر و کارساز و ماندگار برای جنبش کارگری برجای می گذاشت

فعاليت با آنچنان تيزبينی و درايت و دروانديشی انجام شد که در طول بيست سال گذشته مطلقا هيچگونه توهمی نه 

چرا که اين فعاليت توسط فعالين کارگری . ها ايجاد شدسياست های راست آنبه نسبت به رفرميسم اتحاديه ها ونه 

مستقل و سوسياليست و کارکشته ای انجام می شود که می دانند در کجا و چه دوره ای کار می کنند و می دانند که چه 

جنبش اين ابزار دولت امريکا برای نفوذ و به انحطاط کشاندن ( حتی در رابطه با مرکز سوليداريتی سنتر . می خواهند

 قرار داشت، فعالين  که تماما خارج از حوزه فعاليت های همبستگی بين المللی کارگری فعالين ايرانی ) های کارگری

و گرم کردن تنور ضدامپرياليستی رژيم اسالمی، » آی پول، آی پول، وا فسادا« کارگری قادر شدند بدون جنجال 

رويا های اين مرکز در رابطه با جنبش کارگری ايران پنبه . سازندمرکز سوليداريتی سنتر را افشا و خنثی و بی تاثير 

  .تحرک آنان از نطفه با سد محکم و ديوار بلند فعالين کارگری مستقل و سوسياليست مواجه گشتکه شد چرا 

ذشته است که فعاليت همبستگی بين المللی  با آی تی يو سی مورد اعتراض و افشاگری جريانات در يک سال گتنها 

بر متن اين .  بحران روابط غرب و ايران استشدن نيز حادشده وعلت اين تحرک ضد کارگری ضد امپرياليست واقع 

بحران است که ضد امپرياليست ها خود را موظف به تقويت موضع جمهوری اسالمی يافته و در اولين گام هبستگی 

  .قربانی می کنندزير ضرب گرفته و بين المللی با طبقه کارگر را 

در ميان اتحاديه های آی تی يو سی . توضيحات بيانيه سوسياليستی ما در باره آی تی يو سی دقيق و روشن است

در کنار سياست ها و . جريانات راست در کنار جريانات چپ با اهداف و سياست ها و سوابق متفاوت زيست می کنند

در کنار سياست ها راستی نظير دفاع .  هستيمسوابق راست و مخرب، شاهد سياست ها و سوابق چپ و سازنده نيز

 دفاع از جنبش کارگری افريقای جنوبی و مخالفت با رژيم  اماازهمبستگی لهستان و دفاع از بورژوازی در ونزوئال،

وجود و آپارتايد، دفاع از کوبا و مخالفت با سياست های ضد کوبايی، و دفاع از مردم فلسطين و محکوميت اسرائيل 
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جنبش کارگری ايران می تواند مانند هميشه در . و غيره را هم می توان ديد چپ و راست در اين مورد سياست های

 مثبت و چپ در اتحاديه های دو دهه گذشته بدون اينکه توهمی به سياست های راست پيدا کند از ظرفيت ها و امکانات

ير سنديکای واحد از مبارزه کارگران راه آهن آی تی يو سی بهره جسته و با ابراز همبستگی متقابل نظير حمايت اخ

  . فرانسه هبستگی بين المللی کارگری با اين اتحاديه ها را غنا بخشد

اما در رابطه با تحرکات ضد امپرياليست ها که سياست ها ی راست روانه آی تی يو سی را پيراهن عثمان می کنند تا 

الزم است زير پای مبارزات کارگری عليه رژيم را خالی کنند، ران با تخطئه همبستگی بين المللی با جنبش کارگری اي

  .امروز شان را نشان داد» سازنده«و نقش » درخشان«که زنگ خطر را در مورد خودشان بصدا درآورد و سوابق 

در هر کشوری » راه رشد غير سرمايه داری«جريان ضد امپرياليست پرو روس در طول جنگ سرد براساس تئوری 

و هر گاه منفعت آن ائتالفات حکم می  رو داشتند وارد کثيف ترين ائتالفات با مرتجع ترين نيروها و دولت ها شدهکه ني

فعالين احزاب پرو روس در داخل اتحاديه های آی تی يو سی از . کرد از ضربه زدن به طبقه کارگر ابايی نداشتند

در ايران حزب توده .  به جمهوری اسالمی هستنداتحاديه هامخالفين پرو پا قرص و بلوکه کننده هر گونه اعتراض اين 

و فعالين و سازمان اکثريت در دهه شصت همدست و همکار جمهوری اسالمی در يکی از قتل عام های کم سابقه چپ 

شرمانه خانه کارگر را ي و بآن سياست جنايت بار را فعال کرد همين امروز دوباره  ودر تاريخ معاصر بودندکارگری 

  .رونده و پاپوش می سازندکارگری پزيز داشته و عليه فعالين مستقل ع

، مقطع فروپاشی بلوک شرق، بر طبق استراتژی بين  ميالدیضد امپرياليسم مائوئيستی از اواخر دهه هفتاد تا نود

رياليسم امپ-عمده سوسيالطبق آن تئوری، خطر . مدافع سياست های امريکا بود» تئوری سه جهان«المللی اش يعنی 

 با امريکا متحد  روسامپرياليسم- برای شکست سوسيالوغرب خطر درجه دوم که ضروری بودا ريکبود و امروس 

ضد امپرياليسم مائوئيستی در دهه آخر جنگ سرد در نقاط بحرانی دنيا  مدافع و حامی و همکار ضد کمونيستی . شد

سيا و مجاهدين سازمان  دست در دست در افغانستان. دترين و ارتجايی ترين سياست های اياالت متحده امريکا بو

بنی صدر بودند چرا که به زعم  - جريان بازرگانمدافع  اينها ۵٧در انقالب .  جنگيدند»کفار روس«اسالمی عليه 

در همه آن مقاطعی که بنی صدر رئيس جمهور ارتجاع حاکم . امپرياليسم داشت-شان اين جريان موضع ضد سوسيال

، و هنگامی که »سود ويژه بی سود ويژه بايد کارکنی عزيزم«و » شورا پورا ماليده« عربده می کشيد انسر کارگر

 نکرده ايد  خاک آن خطه را از وجود اشرار پاکبه سربازان گفته ام تا«: کهاز هم دريد قالده خود را عليه خلق کرد 

کشف کرد، در موی آنان » اشعه تحريک کننده«نان زبه ، و آنجا که برای تحميل حجاب » بند پوتين خود را باز نکنيد

. خود بودند» بنی صدر صد درصد«آری در همه آن موارد ضد امپرياليست های مائوئيست يار و ياور رئيس جمهور 

. آمل رفتجنگل های جريان به اين که بخشی از بود » خط امام«تنها پس از شکست و خلع يد از بنی صدر توسط 

مائوئيست بخش مهمی از بورژوازی ايران  و دولت اش را ملی و ضد امپرياليست اليست های ضد امپريامروز هم 

  .دانسته ومدافع آنند

 ، فعالين کارگری مستقل و سوسياليست و چپ انقالبی در بين دو سياست ۵٧جالب و گفتنی است که در انقالب 

و حزب توده و اکثريت با ادعای ضد » مخط اما«در يکطرف جريان . ارتجاعی فعال در آن مقطع قرار داشتند

امپرياليسم جهانی بسرکردگی  امريکا قرارداشتند، و در سوی مقابل جريان بنی صدر و بازرگان و مائوئيست ها با 
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 به تقويت آمريکا متهم می شدند در اين ميان فعالين کارگری مستقل و چپ به تناوب يا.  ادعای ضد سوسيال امپرياليسم

  .به اين ترتيب هر دو اين جريانها استقالل سياسی طبقه کارگر را زير ضرب می گرفتندو. ت شوروی سابقيا به تقويو

امپرياليسم را برای ضد  هايی از آن هنوز تالش دارد تا کارکردی مترقی از ضد امپرياليسم تروتسکيستی که بخش

اگر چه آی اس  با . آی اس بيان می شود» یسوسياليست بين الملل«خود حفظ کند، اما بطور عمده از طريق جريان 

ضدامپرياليسم پرو روس و مائوئيست اختالف فاحش دارد و از سنت انترناسيونال چهار می آيد اما هميشه جمهوری 

يکی از رياکاری های زشت آی . اسالمی را به عنوان نيرويی ضد امپرياليستی برسميت شناخته و حمايت کرده است

و در آنها فعال می نگرد ه اتحاديه های آی تی يو سی به عنوان تشکل های توده ای کارگری اس اينست که خودش ب

آی اس معتقد است که از طريق . ای مهم هم در اين اتحاديه ها می باشندش دارای پست ه ااست  و بسياری از فعالين

 گرايش چپ را ،سياست های راستتضعيف بوروکراتيسم و ل اين اتحاديه ها می توان با فعاليت استراتژيک در داخ

را از نزديکی به آی تی يو سی برحذر ايران  آن جنبش کارگری ما همکاران و هواداران ايرانیا. بر آنها مسلط نمود

  . داشته و بابت خطر امريکا هشدار می دهند

يت جمهوری مو محککارگری به آی تی يو سی  برایچرا که در مورد مشخص ايران آنها می دانند که نزديکی فعالين 

گونه محکوميت جمهوری اسالمی توسط  هراز نظر آی اس. چيزيست که آی اس نمی خواهداين اسالمی است و 

آی اس در کنار ضدامپرياليسم . اتحاديه های کارگری به معنای تضعيف جبهه ضد امپرياليستی و تقويت امريکاست

  . آی تی يو سی می باشدیمی در داخل اتحاديه هاپروروس يکی از بلوکه کنندگان محکوم کردن جمهوری اسال

هنگاميکه به سوابق گذشته و سياست های کنونی ضد کارگری و ارتجاعی ضد امپرياليست های امروز می نگرنيم، و 

در همانحال شاهديم تنها همين جماعت هستند که عليه هبستگی بين المللی کارگری با جنبش کارگری ايران صف 

با حمايت آشکار و پنهان از جمهوری اسالمی ايران و خانه کارگر و سياست های دبليو اف تی يو آرايی نموده، و 

همبستگی کارگری را تخطئه و تخريب می کنند، متوجه می شويم که يکی از مخاطراتی که مبارزات کارگری را 

  .ی شودهمين ضد امپرياليسم امروز است که می بايست منظما افشا و خنثدقيقا تهديد ميکند 

********************  
اين فرصت را بدست داد تا » سياست بين المللی طبقه کارگر«بررسی و برخورد به نوشته منتقدين بيانيه سوسياليستی 

همانطور که باالتر گفته شد، ضد . بتوان مجددا نگاهی پايه ای تر به پديده ضد امپرياليسم در دوران حاضر داشت

 غالب اش به پديده ای هر مورد ديگری از آن جنس، در وجه استثنای مورد آمريکای التين و ياامپرياليسم امروز به 

اين پديده به دليل سابقه همزيستی و همگرايی اش با جنبش .  استارتجاعی يا در خدمت ارتجاع تبديل شده

زات کارگری و سوسياليستی، بويژه در دوران جنگ سرد، شکل و ظاهری چپ داشته و منشا اغتشاش در مبار

اين پديده با برهم زدن صفوف متمايز نيروهای ارتجاعی و انقالبی و ترقی خواه و با تداخل و . آزاديخواهانه می باشد

مبارزات انقالبی و تالش های ترقی خواهانه را به بيراهه کشانده و بسکوی پرش  ممزوج نمودن اين نيروها با هم،

بودن  و » تحت سلطه«مپرياليسم امروز ماهيت ارتجاعی اش را پشت نقاب ضد ا. نيروهای ارتجاعی تبديل می کند

  .مظلوم نمايی و چپ پنهان نموده و تالش می کند تا از صف مبارزه کارگری و آزاديخواهانه برای خود نيرو بگيرد

يت بی وقفه ، و با ضد امپرياليست شدن ارتجاع اسالمی و حما۵٧بطور مشخص در ايران و در دوران پس از انقالب 
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ضد امپرياليسم امروز از آن، اين پديده تماما در خدمت تقويت و حفظ و تحکيم ارتجاع جمهوری اسالمی و در خدمت 

همچنين در مقطع کنونی با تداوم بحران رابطه . تضعيف و تخريب مبارزات کارگری و آزاديخواهانه عمل کرده است

 اسالمی در تالش است تا ضد امپرياليسم را به عنوان جزء ثابتی از ايران با غرب و آمريکا به نظر می آيد که رژيم

همه اينها نشان می دهند و حکم می کنند که جنبش سوسياليستی ايران بطور ). ٣(روبنای ايدئولوژيک خود فعال کند

ه خود را کلی و فعالين سوسياليست طبقه کارگر بطور اخص می بايست با برشی قاطع از پديده ضد امپرياليسم فاصل

از آن قطعی کرده و حتی کاربرد نامش را هم برای صاحبان اصلی اش وا گذارند تا امکان هر گونه تداخل و ممزوج 

  .شدن با اين جريان مسدود شود

 مرحله سرمايه داری و دوران گنديدگی و زوال آن ناميد و راه رهايی از آنرا هم انقالبات را باالترينلنين امپرياليسم 

انقالب پرولتری، ضرورت اگر اين دو حکم، يعنی گنديدگی نظام سرمايه داری و .  و سوسياليسم اعالم داشتپرولتری

امروز با پايان پروسه استقرار اساس . انددند امروز هزاران بار بيشتر چنين در يک قرن پيش درست و قاطع بو

شده و انقالب پرولتری و سوسياليسم بيش از هر مناسبات سرمايه داری در همه نقاط دنيا، آن گنديدگی  اکنون جهانی 

  . موقع تنها را ه انسانی و آزاديخواهانه ممکن و موجود در برابر بشريت است

. کل بشريت تحت ستم در جامعه سرمايه داری جهانی شده امروز، سوسياليسم استتنها راه رهايی طبقه کارگر و 

د شده توسط اين نظام، از فقر و فالکت و گرسنگی و بی خانمانی و بی بنابراين مبارزه عليه همه مصائب و فجايع تولي

حقوقی و بی حرمتی، تا مبارزه عليه همه اشکال نوين بردگی و انواع ستم های طبقاتی و جنسی و ملی و نژادی و 

ری ها مذهبی و انواع خرافات کهن و مدرن، تا عليه همه جنگ های کوچک و بزرگ منطقه ای و جهانی، و عيله قلد

و زورگويی ها و جنگ افروزی های قدرتهای بزرگ سرمايه داری و امروز عليه جنايات ضد انسانی و ويرانگر و 

 امريکا، تا عليه استبداد و اختناق و ديکتاتوری همه دول و نيروهای ريز و مداخله گرانه و اشغالگرانه اياالت متحد

ديهای فردی و جمعی سياسی و اجتماعی، و باالخره تالش درشت ارتجاعی و بورژوايی، و مبارزه برای همه آزا

همه وهمه  بدون استثنا از اجزا الينفک ..... برای صلح و برچيدن سالحهای هسته ای و دفاع از محيط زيست و غيره

برای مبارزه عليه هيچيک از مصائب و فجايع امروز و . پروژه سوسياليستی و مبارزه سوسياليستی طبقه کارگراند

 نيازی به ضد امپرياليست بودن و ی شايسته انسان و سعادتمند مطلقا برای هيچ ذره ای از تالش بسوی يک زندگنيز

  .  و هم شانه شدن با نيروهای ارتجاعی نيست و امتياز دادن به آن ضدامپرياليست شدن

پس .  باشد اين رهايی میسوسياليسم را ه رهايی طبقه کارگر و بشريت است، اما ضد امپرياليسم حفره ای در مسير

  . هوشيارانه از آن پرهيز کنيمالزم است که

  ٢٠٠٧دسامبر   -  امير پيام
  :زير نويس ها

  http://www.omied.netسايت مقاالت خواندنی در چگونگی اين رويداد بهوخانه کارگراد دبليو اف تی يو بارابطه با اتح در-١

  .مراجعه شود

   http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2605:  به اين مقاله از طارق علی رجوع شود-٢

  . رجوع شود http://www.omied.netاز بهمن شفيق در سايت » شبح ليبراليسم و دام ارتجاع« در اين باره به مقاله -٣


