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  ١٣٨٧بهمن وم سشنبه پنج                                                                                                          بهنام  
 

  
سرمايه داری به اينجا غزه است ، اينجا تجلی گاه بربريت مدرن سرمايه داری است ، اينجا سبعيت و درندگی نظام 

های رنج کشيده و ستمديده چه ، کافی است چشم واقع بينی باز باشد تا ببيند که در اينجا بر سر انسانخوبی نمايان است 

آری اينجا کرانه غزه است قتلگاه هزاران زن و کودک و مرد بيگناه در بارگاه هميشه خونين نظام سرمايه . می آيد 

 گوشت دم توپ را بازی  نقشدر اينجا ديگر نمايشی در کار نيست ، مردمان زحمتکش و رنج ديده اينجا ديگر. داری  

به گواه تاريخ نظام سرمايه در هر حالتی . آنها گوشت دم توپ نظام آزو طمع سرمايه هستند   واقعبهنمی کنند بلکه 

قربانی اصلی اين .  ، کشتار و آوارگی را به همراه آورده است  جهلبرای زحمتکشان جهان فقر و تنگدستی ، فحشا و

وی کار انسانی خود برای سير مردمان بيگناه هستند در دوران رونق سهمی جز مزدی ناچيز در برابر فروش نير

کردن شکم فردايشان ندارند و در دوران رکود و بحران هم سهم آنها محدود به مرگ و نيستی است يا آوارگی و خانه 

 . خرابی به دست جاهالن دست پرورده نظام سرمايه داری 

اره و  جنگ بر سر نوع اددر اينجا جنگ بر سر سهم خواهی هر چه بيشتر از مکيدن خون انسانهای ستم ديده است

، اشتباه نکنيد جنگ در اينجا جنگ ايدئولوژی های مختلف نيست بلکه اينجا جنگ بر کنترل نظام سرمايه داری ست

و در اين ميان . ين ميان طرفين مرافعه بايد ببرندائولوژيک سرمايه است و سهمی که درسر نحوه پياده ساختن نظام ايد

نمايش توان باالی يزنمايش قدرت نظامی است و نطرف ديگرطرفين بريک از تحميل شدن هرتعيين کننده برایفاکتور

 . کودکان بيگناه غزه استزنان وباال بودن ميزان کشتاراين برتری نيز، ومعيارمغلوب کردن يکديگرتسليحاتی در

رمايه ونقش دبير کل ان سازمان به عنوان  در اين ميان نقش سازمان ملل به عنوان نماد و سمبل نظام امپرياليستی س

يک عروسک خيمه شب بازی چيزی جز نشست های بی ثمر و بيانيه صادر کردن در باب کوتاه آمدن طرفين 

مخاصمه نبوده و تازه بعد از کشتار هزاران انسان بی گناه در غزه  برای اين مسئله به جلسه نشستند که آيا با اين 

يات جنگی شده است ؟ اين عالی جنابان هنوز سبعيت نظام سرمايه را باور نکرده اند و يا شواهد اسرائيل مرتکب جنا

شايد باور دارند ولی آنرا برای متعادل نگه داشتن نظام و عبور از بحرانهای ادواری که در مقاطع مختلف به آن دچار 

رکرد گرايی در جامعه شناسی و علوم نظريه فرصت طلبانه کا(می دانند کارکرد بوده اند و حاال هم هستند دارای 

آری با باال گرفتن بحران در سراسر اين نظام ، سردمداران بايد به فکر راه حلی باشند ، ريختن ترليون ها ). سياسی 

واين بار هم بر روال تاريخ . دالر در بازار جهانی دردی را دوا نکرد و بحران با باال رفتن تورم شديد تر هم گرديد 

شته سرمايه داری ديواری ،کوتاه تر از ديوار طبقات پايين جامعه گير نيامد و در سراسر اروپا و آمريکا و خونين گذ

کشورهای شرق آسيا تا توانستند کارگران را از کار بيکار نموده و از هزينه های دولت در جهت حذف بيمه های 

هم برای منحرف نمودن ) ١٩٣٩ و ١٩٧٠(ر از طرف ديگر به روال دو بحران معاص. اجتماعی و بيکاری کاستند 
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اذهان مردم و هم برای کسب در آمد بيشتر از صنعت اسلحه سازی و صنايع جانبی آن و ريختن آن به بازار های خود 

در اين ميان نيز فرصت . ، مرکز بحران را سعی نمودند که از حوزه اقتصادی به حوزه سياست بين المللی بکشانند 

ت ناسيوناليستی و اسالمی افراطی در منطقه فراهم شده و يکبار ديگر ميرود تادوباره نوارافراطی برای عروج جريانا

 . گرايی کشيده شده از آسيای جنوب شرقی تا سواحل کرانه غزه را بازسازی نمايد 

سازد جنبشی که برای همگان روشن . اين اتفاقات همه در غياب يک جنبش چپ و راديکال قدرتمند صورت می گيرد 

که زير پوست اين واقعيات سطحی چه می گذرد و مسئله را به صورت ريشه ای بکاود و برای حل نهايی اين 

تنها باال رفتن آمار مربوط به مراجعه . بحرانهای سياسی و اقتصادی در سطح جهان آلترناتيو واقعی خود را ارائه دهد 

اشد بلکه حضور عينی جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان با به آثار مارکس نمی تواند برای ما کافی و خوشبينانه ب

ميدان داری . افق و چشم انداز سوسياليستی در ميدان مبارزه است که فاکتور تعيين کننده در شرايط کنونی است  

در اين ميان همراهی با . گرايشات ناسيوناليستی و افراطی تنها در غياب اين جنبش عظيم است که فرصت می يابد 

جنبش ضد جنگ نيز نمی تواند برای اين گرايش پيشروی به همراه داشته باشد زيرا جنبش ضد جنگ هنوز نتوانسته 

صريحًا آلترناتيو خود را برای برون رفت از اين بحرانها ارائه نمايد و به عالوه بر يک پايه عينی و ملموس قرار 

 نمی باشد گرايش چپ بايد مرزبندی خود را با اعالم نگرفته و دارای ماتريال اجتماعی کافی نيز برای اين کار

 جنبش طبقاتی آلترناتيو خود در حين همراهی با اين جنبش اعالم دارد و در برابر بر نيروی اصلی خود يعنی

 . کارگران تکيه نمايد

ما نقش اين در اين جنگ نبايد به دنبال اولين مقصر در شروع کردن جنگ گشت مسئله اين نيست بلکه مسئله برای 

جنگ و جنگهای ديگر در سرکوب مردم و اعتراضاتشان و نيزدر بازسازی نظام سرمايه داری است ومشخص کردن 

اين جريانات علی رغم همه اختالفات شان دو روی يک . نقشی که دولتهای سرمايه داری در اين بين بازی می کنند 

ه در می آيند و جريان کشتار هزاران انسان بی گناه به شکل سکه هستند و زمانی می آيد که اينها باهم از در مصالح

   .تصاويری مبهم در اذهان کتابها و آرشيو رسانه های سرمايه داری می ماند کافی است منافع آنها ايجاب نمايد 
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