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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٨
  

 " رياکارانه است،دوستی سرمايه انسان"
  

اند و از  ان خود قبضه نمودهثروت جامعه را در دست. اند مردم را به بازی گرفته. اند داران دنيا را به لجن کشيده سرمايه

ندازيم، در آن چيزی مردم نگاھی بيۀ  در ھم ريختۀبه زندگانی و به چھر. اند و دارند، راضی نيستند چه که اندوخته ھر آن

به تصاوير مخابره شده توسط بلندگوھای امپرياليستی زوم شويم، تا دريابيم که . ابيميی گی نم جز دردناکی و افسرد

زندگی در . شوند ته از مردان، زنان، جوانان و کودکان، توسط جانيان بشريت، تلف، و له و لورده میچگونه دسته دس

  .اند ست و در حقيقت مردم، زندگان، مرده مانند مرگ تدريجی معنا و به اين دنيا برای مردم، بی

به يک ميليارد ديگر آن دچار نزديک . اند متأسفانه در اين دنيای ھفت ميلياردی، بيش از يک ميليارد آن محتاج آب

اين آن دنيائی نيست، که جھان انسانی در پی .... کودکان ھم، ھزاران و ھزاران استۀ اند و مرگ و مير روزان سوءتغذيه

درد ه ميلياردھا انسان محروم و کودکان نيست و بۀ آن، بر ارزندۀ اين دنيا و مناسبات رديف شد. باشد  آن می و مدافع

ھا  اندازند و ميليون برند، تنش به راه می کنند و اموال عمومی را به يغما می استثمار می. ُخورد دن میسوختن و دفن ش

گزين آسايش و آرامش  کنند و فضای رعب و وحشت و مرگ و مير را، جای دور میه شان ب ۀ انسان را از خانه و کاشان

ھای دھشتناک امپرياليستی،  فقر و دربدری و جنگ. رندخود را به پيش ببۀھای ارتجاعی و ظالمان نمايند تا سياست می

ھای حمايت و تعرض بيش از اين حاکمان به  رغم چنين وضعيت دردناکی، زمزمه جا را فرا گرفته است و علی ھمه

رغم  علی. رسد انسانی به گوش میۀ ن جامعااز سوی به اصطالح مدافعگانی ناچيز مردم،   متفاوت و به زند جوامع

 تداوم ھر چه  توان يافت که مدافع ھای جنگی، کسانی را می رغم ناامنی شغلی و خسران بار زندگی، و علی فاوضاع اس

  . اند المللی مداران بين تر از جانب قدرت تر و گسترده اندازی جنگی وسيع گانی مردم و راه تر تخريبی زند بيش

عت حقيرشان، مجالی برای درک و فھم علل مصائب اند و به دليل منف اند و در حقيقت خود را به خواب زده خواب

اند و به دروغ خود را  حامی سرمايه. کشان و محرومان از جانب آنان نيست ساز زندگی برای کارگران و زحمت دست

گان آن، حق و  رحمی را ديد و برای قربانيان و استثمار شوند توان چنين دنيای بی چگونه می. اند در کنار مردم قرار داده

المللی، به جان و مال ميلياردھا انسان محروم  داران بين سرمايهۀ توان يورش افسار گسيخت شد؟ چگونه میحقوقی قائل ن

ھا را در  سور را مشاھده نمود و آن بار و خانمان ھای خون توان جنگ تفاوت بود؟ چگونه می ھا بی را ديد و نسبت به آن

  !؟زرورق دفاع از انسانيت و حقوق بشری پيچيد

اند  داران ھمگانی نموده آشوب و جنگ را سرمايه. توان در اين دنيا ديد ای را می در ھم ريخته و مأيوس کنندهۀ چنين چھر

آورند، بلکه  ورده و نمیااين خطه و آن خطه را به حساب نينه تنھا مردم . ُدوزند بُرند و می و با قلدری تمام، می

آن ۀ زنده و تازۀ نمون. اند تر خود قرار داده ھای درازمدت ھا و منفعت سياستۀ چيردان وابسته را ھم، ملعبه و بازم دولت
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توان، در پشت پرده و  مداران بزرگ جھانی را می اندازی چند سوئی قدرت منفعت و دست. باشد سوريه و دولت آن می

ھای ُکشتار  مبارزه با سالحمعضل سوريه و به اصطالح " رفع"ۀ ھم به بھان در پی مذاکرات رقبای امپرياليستی و آن

مداران بزرگ جھانی  ھای بده و بستان، قدرت سياست" ثمری بی"و " ثمربخشی"اين روزھا دنيا به . عينه ديد جمعی به

طلب ھستند، و دنيائی که، چرخش آن  خوار و منفعت ای مفت گان آن عده چشم دوخته شده است؛ دنيائی که تصميم گيرند

  .ست المللی داران بين ايه سرم منافعۀ تضمين کنند

 –نمايد و ديگری، به دنبال تقويت اسد " تنبيه"يميائی کھای  را به دليل استفاده از سالحخواھد اسد  به قول خويش يکی می

اندازی ھر چه  ھای رقيب، از چنگ جناحۀ  خودی در اين مملکت و ماليدن پوز  منافعتداوممنظور   به-و در حقيقت 

قرمزھا ھای دولت سوريه و عبور آن از خط  کاری يکی از جنايت. باشد کشور می نترل خود، در اينتر حريم تحت ک بيش

ھای  جات مسلح و وابسته به سرمايه ن دولت و ديگر دستهافھای مخال آورد، و ديگری از ددمنشی ميان می ن بهخس

يست و وارونه به دنيای بيرونی معرفی چه در اين ميان آشکار ن ھر دو حقيقت است و آن.... زند المللی حرف می بين

  .ھاست نوع درگيری گردد، ماھيت حقيقی و درونی گردانندگان اصلی اين می

گی و تأمين جان و مال کارگران و  ش در خدمت به سازندھاي ه بر آن است که سياستبه بيانی ديگر، ادعای سرماي

ھای  حقوق کودکان و آزادی و محترم شمردن به خواسته حق و  کوبد که مدافع موضوع می بر اين. باشد کشان می زحمت

چون تأمين دمکراسی و   ھمئیھا داند مفاھيم و مضامين واژهست که ن ل چه کسیبست؛ اّما و در مقا مردمی ۀاولي

مداران جھانی، کمترين  تھا، با ُخلق و خوی حاکمان و قدر ی انسانئ بشردوستی و محترم شمردن به حقوق پايه

   و غيره را، از چاله، به چاهاشنيده باشد که مردم افغانستان، ليبيست که نداند، نديده و يا ن چه کسیدارد؛ سازگاريی ن

داند ھدف سرمايه ست که ن ست؛ چه کسی کار بس عظيمیاند و بيرون آمدن از آن، نيازمند  باری ھُل داده انتھا و مرگ بی

ھا و فقر نبوده و نيست؛ چه  ھا و بر چيدن زندان فع نداریرسميت شناختن حقوق انسانی و ره در اين کشورھا، ب

ريزی، و ناامنی  کن نمودن بساط ديکتاتوری و نابودی جنگ و خون و خون  ھدف در اين جوامع، ريشهنداندکه ست  کسی

  . گی و کھن، نبوده و نيست جانی و تعريف دنيائی جدا از دنيای استثمار و برد

مردان بزرگ جھانی  طرف و ادعاھا و وعده و وعيدھای دولت ارکردھای سرمايه از يکھا اھداف حقيقی و ک آری، اين

ديگر بوده و   و غيره، از طرفاچون عراق، افغانستان، ليبي ی ھمجوامعمبنی بر تضمين دمکراسی و زندگی بھتر برای 

ھم در قالب اعطای  ريه و آنکشان، زنان و محرومان سو  که برای کودکان، کارگران، زحمتئیباشد؛ وعده و وعيدھا می

 به ،ھا را مردم سرتاسر جھان دارند  که ثمربخشی آنئیبندی شده است، ھمان وعده و عيدھا دمکراسی و آزادی بسته

  .کنند عينه مشاھده می

. ست که سرمايه اساساً فاقد پتانسيل اعطای آزادی و دمکراسی و محترم شمردن به حقوق مردمی پُر واضح است

باری  گی نکبت چنين باز توليد بحران اقتصادی و گسترد کش و ھم ستثمار ميلياردھا انساِن محروم و زحمتاش ا وظيفه

رشد و . داردمردمی ن  انديشد و کاری به منافع خودی میۀ به منفعت طبق. ست  بشری برای سازندگان اصلی جوامع

از منظر سرمايه انسان ابزار و کاالی سودده . ستتکنولوژی و ابزار و آالت در چنين مناسباتی، در خدمت به بشريت ني

جا چنين سياستی  ھمه. فزايدحاکمه بيۀ ھای طبق  تا آخرين نفس و تا پايانی عمر خود، بر سرمايهدباي به حساب آمده و می

 قه و در آن منطقه، برکند و با ايجاد تنش و جنگ در اين منط ش ديکته میبه وابستگانخود ساخته است و ۀ را پيش

توان در چنين  بخشد، و بدون کمترين ترديدی جنگ کنونی سوريه را ھم می تری می ش شتاب ھر چه بيشھاي سياست

ھاست بر زندگی مردم سرتاسر جھان و خاورميانه سايه انداخته   که دھهئیھا خرابی  توضيح داد؛ جنگ و خانهئیراستا

  . گيرد میگام ، دامان ديگر کشورھای منطقه را در بر  است و گام به
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توان با  رغم ادعاھای سرمايه مبنی بر مبارزه با نداری و ديکتاتورھا، يک موضوع را می ھا و علی اينۀ فارغ از ھم

ھای ُکشنده و تضمين  داران جھانی، نجات مردم از شر سالح کيد نمود و آن اين است که ھدف سرمايهأصراحت تمام ت

تر   ھر چه درازمدتدوام ۀھا و ُکشتار، تضمين کنند گی اين نوع جنگ سترددانند گ چرا که می. دمکراسی و آزادی نيست

 و راکتدانند که پرتاب بمب و  ست؛ می یئ  توده–گيری انقالبات کارگری  چنين اخالل در روند و پای  آنان، و ھم منافع

ور نمودن ھر چه  دانند که شعله افزايد و می تر مردم می گی ھر چه بيش يميائی، بر آوارکھای  چنين استفاده از سالح ھم

دانند که  باشد؛ می شان می ۀ ھای کنونی، باعث رماندن مردم از جامعه و بازستانی حقوق پايمال شده و ديرين تر جنگ بيش

ھای کمونيستی  عروج سازمانۀ  دامنازراند و  ھای اعتراضی را به عقب می سوزی، جنبش ی چنين سياست خانماناجرا

  . ھدکا و انقالبی می

 و غيره اھا ميادين عراق، افغانستان، ليبي  آنۀتاکنونی در خالف چنين حکمی نيست و به دنبالۀ جا ماند مسلماً تجارب به

چنين ناامنی جانی در  شود و ھم تر، زير پا گذاشته می که حقوق مردم به ميزانی گسترده گر اين واقعيات است نمايان

گر  ھا نيست؛ نمايان رفت آن اندازی از برون اندازد و چشم زده، چنگ می  جنگ وامعتر، بر فضای ج مراتب وسيع ابعادی به

ھای مردم با حاکمان زورگو نيست، بلکه  ، نه تنھا، درگيری و جنگئیھا ھا و جنگ اين واقعيات است که چنين درگيری

اين جنگ . ست وال عمومیتر ام ھای رقيب از غارت ھر چه بيش منظور کنار زدن جناح ھا به جنگ و درگيری خودی

نوع   اينۀخواھند داشت و معين است که عاقبت و تداوم چرخھا نداشته و ن اً مردم کمترين نفعی در آنھاست و طبع قدرت

ھای بعدی  ھای نسل افزايد و بر شانه ديده می ھای ستم گانی ناچيز کارگران و توده ھای جامعه و بر زند ھا بر خسران تنش

  .سنگينی خواھد کرد

ھای رقيب است و بنابر اين،  داران، جنگ تخريب و جنگ نابودی و جنگ کنار زدن جناح در يک کالم جنگ سرمايه

ھای ُکشتار جمعی و تضمين دمکراسی و  دروغ ، بر طبل مبارزه با سالحه جھت و ب مداران بزرگ جھانی بی قدرت

شان قرار دارد، و بر ھمين اساس و به  ف ادعاھایشان، در خال ۀ کوبند؛ چرا که کارکردھای روزان  مردمی می منافع

  ". رياکارانه است،دوستی سرمايه انسان"کيد ورزيد که أ مارکس تۀبار ديگر بر اين نظري توان يک ت میأجر

  ٢٠١٣مبر  سپت٢۶

  ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر۶

  

  

 

 


