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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ مارچ ١۴

 ھا اندازی جنگ و تنش، سياست کنونی امپرياليست راه
  

 علل اصلی آن به سياست خود گرفته است، مسيری که ست که مسير تخريبی جھان بُعد ديگری به ا  بيش از دو دھه

سو، و به  تر از يک بری ھر چه بيش مداران بزرگ جھانی بر سر سھم ھای درونی قدرت  سرمايه و کشمکشۀسودجويان

  . گردد ديگر بر می نارضايتی و اوضاع بد اقتصادی ميلياردھا انسان محروم از سوی

المللی، حاکمان زورگو را به مصاف  بينۀ  عرصتوان اشاره نمود که روز و روزگاری چپ در تر می به عبارتی روشن

ه ی بوده است و امروزه، بئ  توده–ھای اعتراضی و انقالبات کارگری   آن جھان شاھد رشد جنبش طلبيد و به تبع جدی می

کشان  تر به معيشت کارگران و زحمت گرا، استثمارگران در حال تعرض ھر چه بيش دليل فقدان چِپ سازمانيافته و تحول

ھای جھانی اّول و  چون جنگ ھای کاملی ھم اند؛ روز و روزگاری تضادھای امپرياليستی منجر به جنگ  سطح جھانیدر

ای محدودتر،  ر عرصهتر سرمايه، د دليل منفعت درازمدته دليل رشد تکنولوژی و به روزھا، ب گرديد و اين دّوم می

ده بود و  مداران بزرگ جھانی در ثبات مناطق سود  قدرت عگيرد؛ روز و روزگاری مناف مانده را می  عقب دامان جوامع

 يعنی -ھای درون جوامع  اند؛ روز و روزگاری تنش تر اين منطقه و آن منطقه روزھا در پی ناامنی ھر چه بيش اين

 آن در ویس و روزھا سمت ھای راديکال بود و اين دار و به نفع انقالبات و ديگر جنبش ، جھت- ھا  فيمابين حاکمان و توده

ھای مردمی بود و  دھی خيزش باشد؛ روز و روزگاری سرمايه فاقد کنترل و جھت شان می ناداران و مدافع دست سرمايه

 . کند را طی می دليل يک قطبی شدن، مسير خالف آن روزھا، جھان به اين

تخريبی آن، روز به روز گسترده و ۀ نھا انسان ندار گذاشته است و دام ميليونۀ سفانه دنيا، پای به چنين ميدان ناخواستأمت

منظور کنار  شان به ھای درونی رغم جدل التزايدشان و علی رغم بحران دائم داران ھم علی گردد و سرمايه تر می گسترده

داران ھم  چپ بسيار ضعيف شده است و سرمايه. اند یئ  توده–ھای کارگری  ھای رقيب، در فکر کنترل خيزش زدن جناح

آوردھای  شان، منجر به قطع تمامی دست ۀ ھای عنان گسيخت ئیرو ايم که چگونه پيش اند و ديده زه ھار شدهبيش از اندا

ھای اقتصادی ھم تحت  ھا چفت و بست آنۀ به دنبال. کشان در اقصا نقاط دنيا گرديده است مبارزاتی کارگران و زحمت

 ناچيز محرومان، چنگ ھر چه ۀ گرفته و بر سفر بشری را در بر دامان تمامی جوامع" رياضت کشی"عنوان سياست 

که بحران کنونی، راه در  ای مبين اين واقعيت است گمان وجود چنين اوضاع در ھم آشفته بی. تری انداخته است بيش

  . خود خواھد گرفت تری به روئی ندارد و ابعاد تنگ

ندک افراد متمرکز شده است و در مقابل ھای مملکت در دست ا به روايتی ديگر توليد بيش از مصرف است و سرمايه

جات  ھا و کارخانه  شغلبِ در. اند ترين نيازھای زندگی را از دست داده ابتدائیۀ  بشری توان تھي اکثريت آحاد جوامع
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اين خاصيت . سازند ھا انسان را به خيل بيکاران روانه می بندند و ميليون  صنعتی را يکی پس از ديگری می–توليدی 

کنند؛  جو می و کشان جست ھای کارگران و زحمت مانده را با تعرض به ته ای ندارند و رفع آن اران است و چارهد سرمايه

چنين توافق در، پشت درھای بسته  ھای وابسته و پرش از اين سياست به آن سياست و ھم جائی حکومت ھا و جابه تعويض

دانند که  می. ست ا اديکاليزه شدن اعتراضات مردمیشان از ر شان چندگانه است و وحشت ترس. گو نيست ھم جواب

دانند که  می. تواند دمار از روزگارشان در آورد رغم فقدان جھت روشن و رھبری سالم، می ھای اعتراضی علی جنبش

ھای خيابانی چيزی جز تقسيم ثروت جامعه، نابودی فقر و پائين کشيدن عناصر وابسته به سرمايه و  زبان توده و خواسته

ۀ ھم در يکی دو دھ  و آن-عينه  ھا و نمادی را به العمل چنين عکس.  خودی نيست ھم با ھر رنگ و لباسی در جوامع آن

مداران جھانی تبديل گشته است و  ھای اصلی قدرت يکی از دغدغه در حقيقت اين به. اند  مشاھده نموده-وضوح ه اخير ب

را  تا مبادا روز و روزگاری جنس، رنگ و بوی جنبش، خالف جنس، رنگ و بوی آنانشان بر آن است  تالشۀ ھم

اندازی جنگ در اين جامعه و آن جامعه، اعتراضات  کوشند تا با ايجاد تنش و با راه بی دليل ھم نيست که می. خود گيرد به

ھای   با مسلح نمودن دار و دستهسازند؛ بی دليل ھم نيست که ھای خيابانی را از مسير اصلی خود منحرف  و خواسته

روزھا به سياست روتين  دھند، سياستی که اين را سازمان می شان ھای يان و دار و دسته  حکومت مرتجع، جنگ عليه

شان، با ايجاد ھرج و مرج ھر چه  گوئی به بحران ناعالج خواھند جدا از پاسخ ھا تبديل گشته است و می امپرياليست

ھای   راديکاليزه شدن جنبش ، سوريه و غيره، مانعا از نوع افغانستان، عراق، ليبيئیھا زی جنگاندا تر و با راه بيش

  . ی گردندئ  توده–اعتراضی کارگری 

بار است؛ اّما و در عوض، برای  ھا انسان ندار مصيبت ھا برای ميليون گونه جنگ شکی در آن نيست که اگر چه اين

ۀ ھای رنگارنگ و مدرن، ُکشتار و تخريب خان فروش سالح. ست  انعمت بزرگیالمللی  مداران بين سودجويان و قدرت

منظور بازسازی  آن انعقاد قراردادھای کالن اقتصادی بهۀ دنبال کش و اماکن عمومی و غيره، و به ھا انسان زحمت ميليون

اران جھانی نيازشان در آن د که سرمايه گر امپرياليستی، گويای اين حقيقت است ھای غارت شان توسط شرکت ھای خرابی

با ديکتاتورھا، " مبارزه"و " خاورميانۀ بزرگ"، "برقراری نظم نوين جھانی"چون   ھمئیھا است تا در قالب سياست

دفاع، و بدون لشکرکشی  ھا انسان بی ريزی ميليون تقسيم مجدد دنيای کنونی را پی گيرند؛ سياستی که بدون خون و خون

  . باشد  سودده  ناممکن می معھای جوا و تخريب زيرساخت

ھای  اخير شاھد چنين سناريوی تلخی بوده است و کابوس جنگ و ناامنیۀ خاورميانه در يکی دو دھۀ ويژه منطقه دنيا و ب

در . مانده را مسموم ساخته است که توضيح دقيق آن ساده نيست  عقب چنان، فضای جوامع  سياسی ھم آن–اقتصادی 

ھا   اقتصادی نسبی برای ميليون–خاورميانه سراغ داشت که از امنيت سياسی ۀ توان در منطق ای را نمی حقيقت جامعه

ھای  طرف و سرکوب خشن اعتراضات مردمی توسط رژيم فشارھای اقتصادی از يک. انسان محروم برخوردار باشد

ديگر، آرامش اوليه   از طرفسوز امپرياليستی ھای خانمان اندازی جنگ چنين فضای حمله، لشکرکشی و راه وابسته و ھم

ھای  ھا نيست و در خدمت به تصفيه حساب  که خواست تودهئیھا ديده سلب نموده است؛ تنش و جنگ را از مردم رنج

 ۀ که نه تنھا در خدمت به رھائی مردم از زير سلطئیھا جنگ. ست ا مداران بزرگ جھانی داران و قدرت درونی سرمايه

داران جھانی و در به انحراف  تر سرمايه منفعت درازمدتۀ ه به آنان نيست بلکه بيان کنندسرمايه و ديکتاتورھای وابست

  . باشد آنان میۀ روحيۀ کشان و تخلي کشاندن اعتراضات کارگران و زحمت

ن اانی محرومان است و از جانب مدافعتر زندگ ھا، تخريب ھر چه بيش ھا و تنش گونه جنگ که خاصيت اين روشن است

باوراند ن انقالب بر اين اچرا که مدافع. داران، رد شده است سرمايهۀ کشان از زير سلط ائی کارگران و زحمتحقيقی رھ

اند فضای اعتراضی راديکال  است؛ چرا که دريافته  ُخورد و مخرب درد مردم نمیه  اصالً و ابداً بئیھا گنچنين ج

تجمعات اصيل خواھد کاست؛ به اين دليل ۀ که بر دامن اينکشان را محدود و محدودتر نموده و مضافاً  کارگران و زحمت
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ھا به  اينۀ ھای گوناگون امپرياليستی تبديل گشته است و مھمتر از ھم جنگ فيمابين دار و دستهۀ که ميادين، به صحن

د رغم رو در روئی و مخالفت با حاکمان و ديکتاتورھا، فاق رغم کار بست خشونت و علی که علی اثبات رسيده است

ھا و  ھا به سمت چنين تنش ست که کمونيست  ابر مبنای چنين حقايق تلخ و ناگواری. ست ا محتوای سالم و انقالبی

دنبال جنگ ه ھای کور نيستند، ولی و در عوض، ب خواھند رفت و تحت ھيچ شرايطی مدافع و مبلغ جنگ نئیھا جنگ

ھم تحت  ی و آنئ دنبال قھر انقالبی سازمانيافته و تودهه اند؛ ب دار مردم با حاميان رنگارنگ سرمايه مند و جھت ھدف

 بشری شاھد آنيم و بی ھمين  روزھا کمتر ما در جوامع ست که اين ا گرائی اين آن  سياست تحول. اند  رھبری کمونيستی

يم ھای مستق گری زای خود را بدون حضور و بدون دخالت ھای تنش داران جھانی سياست دليل ھم نيست که سرمايه

  .برند ھا، در اقصا نقاط دنيا به پيش می کمونيست

  

  ٢٠١٣ چمار

  

  

  

  

  

 

 

 


