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 سرکوب حماس يا جنگ ميان دولت های هار سرمايه داری؟
 

١٣٨٧ ی دزدهم سيجمعه                                                                               ی جنبش لغو کار مزدنيفعال    
  

  حمام خون بردگان مزدی در مسلخ مجادالت درون سرمايه جهانی
جنگ جنايتکارانه دولت انسان کش اسرائيل عليه بردگان مزدی فلسطينی شش روز تمام است که از زمين و آسمان با 

 کودک و پيرو جوان فلسطينی در ميان ۴٢٠حاضر بيش از تا لحظه . تمامی سبعيت و سفاکی و خونخواری ادامه دارد

فقدان .  نفر فراتر رفته است٢٠٠٠شعله های سرکش اين جنگ تاتاريستی خاکستر شده اند و شمار زخميان از مرز 

غذا و دارو و دکتر و سرپناه و امکانات درمان و ساير مايحتاج اوليه زيستی در زير فشار لحظه به لحظه بمباران ها 

شليک راکت نيروهای اختاپوسی سرمايه داری اسرائيل آن چنان جهنمی آفريده است که مشاهده آن برای هر انسانی و 

حاکمان سرمايه در . که سلولی از بشربودن در ترکيب حيات خود دارد بسيار طاقت فرسا و خارج از توان تحمل است

.  عمليات نظامی گروه ارتجاعی حماس اعالم داشته انداين تاتاريسم توحش آميز را موشک پرانی ها واسرائيل بهانه 

مصر، اردن، سازمان فتح، اتحاديه اروپا و داعيه ای که از سوی دولت هار سرمايه داری امريکا، عربستان سعودی، 

اينکه حماس چيست و چه می کند . همه دولت های سرمايه داری ديگر نيز تأئيد و تکرار و باز هم تکرار گرديده است

نه فقط حماس و فتح که همه سازمانهای . چه نقشی دارد؟  در اين جا مورد بحث ما نيست، يک چيز روشن استو 

وده موجود در فلسطين ظرف تالش ارتجاع بورژوازی برای به کجراه بردن پروسه پيکار ت سياسی و ميليتاريستی 

ات به باتالق سياه و عفوفی ناسيوناليسم های کارگر و ستمکش اين منطقه، سرشکن نمودن دريای پرخروش اين مبارز

اين موضوعی است که نه محتاج بحث است و نه موضوع گفتگوی ما را در اين چند . و ارتجاع بورژوازی هستند

مسأله اصلی اين است که جنگ جاری اسرائيل و جهنم انسان سوزی که اينک بر بردگان مزدی . سطر تعيين می کند

يل شده است نه فقط ربطی به موشک پرانی های حماس ندارد که اساسًا جنگ ميان دولت و مردم بی پناه فلسطين تحم

جنگ کنونی جنگی سازمان يافته، برنامه ريزی شده  و نقشه مند ميان دو بخش . اسرائيل و گروه حماس نيز نمی باشد

ارگرکش و تبهکار و يک طرف اين جنگ دولت ک. از بورژوازی ددمنش و هار و درنده در صحنه بين المللی است

و سوی ديگر آن دولت هار و جنگ افروز امريکا، دولت ايستاده است حمام خون پرداز سرمايه داری اسالمی ايران 

وسيعترين ربستان سعودی و اتحاديه اروپا و  سرمايه داری مصر و ع های اسرائيل، دولتسرمايه داری خونخوار

 اين دو قطب  ميانارگر و نفرين شده فلسطينی در شعله های جنگتوده های ک. صف کشيده اندبخش سرمايه جهانی 

جنگ کنونی ادامه جنگ های گذشته و هميشه . هار سرمايه است که می سوزند و می ميرند و خاکستر می گردند

 دوزخ نشين فلسطينی نيست، رابطه اين جنگ با جنگ های ديرينه اسرائيل جاری دولت اسرائيل عليه بردگان مزدی

اينکه پيشينه ممتد .   دولت های سرمايه داری دنيا عليه ساکنان کارگر و فرودست فلسطين فقط يک چيز استيا کًال

آنچه امروز . تاريخی آن جنگ ها و جنايات زمينه مناسبی برای تدارک و برنامه ريزی و پيشبرد جنگ کنونی است
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دولت هار سرمايه داری مستقيم مشاجرات ميان در غزه جريان دارد نه ادامه آن جنگ طوالنی تاريخی بلکه تداوم 

اين . در طول چند دهه اخير و تشديد هر چه بيشتر آن در اين چند سال استبخش های ديگر سرمايه جهانی  و ايران

ازی امريکا، تداوم قدرت طلبی ها، هژمونی خواهی جنگ تداوم مشاجرات هسته ای ميان جمهوری اسالمی و بورژو

ايتکار سرمايه داری ايران و تصادم اين رويکرد با مقاومت سبعانه و تجاوزگرانه و  دولت جنیها و باج ستانی ها

جنگ افروزانه و زيادت خواهانه بورژوازی امريکا، اسرائيل و دولت های سرمايه داری حوزه خليج و منطقه خاور 

 و سفاکی های بورژوازی ايران برای سهم بری بيشتر در استثمار پرولتاريای جهانی و سيسه آفرينی ها دميانه، تداوم

يکه تازی ها و تاخت و تازهای بی مهار و انحصار جويانه بخش   باتصادم آن  وموقعيت سياسی نيرومندتر در منطقه

اورميانه ای بورژوازی تداوم جنگ امريکا عليه مردم نفرين شده عراق، تداوم سياست های خ های ديگر سرمايه،

 جدالجنگ افروز امريکا، تداوم کل کشمکش ها و جنگ و آشتی ها و اشغالگری ها و ديپلوماسی های معطوف به 

دولت های امريکا و اسرائيل و همه همدستان ماهها است که برای شروع اين جنگ نقشه .   دو قطب است اينميان

 سعودی و مصر ناعربستکنفرانس واشنگتن با مشارکت دولت های . ندکشيده و رايزنی کرده و برنامه ريزی نموده ا

 مسافرت های مکرر رايس به خاورميانه و ديدارهای مکرر او با حاکمان سرمايه و امارات و کويت و اردن و عراق،

زاء  و پاره ای اقدامات ديگر همه و همه اج سفر وزير امور خارجه اسرائيل به مصردر جوامع سرمايه داری عرب،

آماج گستره زه را غدولت اسرائيل منطقه .  استنهدف جنگ روش. مختلف مقدمه چينی های همين جنگ بوده اند

.  توسعه می دهدساعت به ساعت و دامنه کشتار مردم بی پناه و ستم زده فلسطينی را می سازدترين حمام خون ها

سالمی برگ برنده ای است که اسرائيل و امريکا نابودی حماس و سازمان های فلسطينی طرفدار دولت سرمايه داری ا

در خاورميانه بر زمين می زنند تا به اين ترتيب موازنه قدرت در اين منطقه را عمًال به سود خويش و به زيان بسيار 

اسرائيل و امريکا جنگ را ادامه می دهند و در اين ميان . بسيار سنگين دولت بورژوازی اسالمی ايران به هم ريزند

آن ها تالش می کنند تا . امی موقعيت و حيثيت و علم و کتل و ابراز قدرت جمهوری اسالمی را به چالش می کشندتم

 دست  نيروهای دفاع از برایبه همه ساکنان اين ديار بفهمانند که دولت اسالمی قادر به هيچ مقاومت و مقابله ای

يکا و اسرائيل تالش می کنند تا آنچه را که در لبنان و در امر.  جرياناتی از نوع حماس نمی باشديانشانده های خويش 

رويه ديگر آن نيز . صحنه استروی  همه اين ها اما فقط يک .جنگ با حزب اهللا از دست دادند در اينجا به چنگ آرند

مهوری دولت های امريکا و اسرائيل به اين نيز فکر کرده اند که شايد ج. بسيار برنامه ريزی شده و حساب شده است

زيادت خواهی مجبور به نوعی اسالمی زير فشار احساس ضعف و از دست دادن تمامی قدرت و هارت و پورت 

اين . اين حادثه بسيار مهمی است که اسرائيل و امريکا چشم به راه وقوع آن هستند. واکنش عملی ميليتاريستی شود

جنگی که کل هست و نيست چند . ی خواهد شدکار بهانه ای برای شروع جنگ ميان دو بخش بورژوازی هار جهان

صد ميليون برده مزدی منطقه خاورميانه را خاکستر خواهد ساخت و در همان حال موقعيت دولت سرمايه داری 

  .  خواهد کردتضعيف به نفع رقبااسالمی ايران را نيز 

اين جنگ در اساس . نبال می کندجنگ جاری اسرائيل عليه مردم کارگر و ستمزده و بی پناه فلسطين اين اهداف را د

. خود جنگی ميان دولت هار سرمايه داری ايران و رقبای درون طبقاتی وی در خاورميانه و در سطح جهانی است

فقط وفقط و باز هم فقط جنبش . اينکه در مقابل اين جنگ و جنگ افروزی ها چه بايد کرد پاسخ بسيار روش است
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ورهای خاورميانه و جنبش کارگری بين المللی است که می تواند با عروج کارگری ايران، جنبش کارگری همه کش

وصف آرائی  و پيکار ضد سرمايه داری خود لبه تيز حمله را به سوی هر دو قطب جنگ افروز و خونخوار و 

آيا کارگران جهان چنين خواهند کرد؟ موقعيت جنبش کارگری در شرائط روز . بشرکش سرمايه جهانی بر گرداند

  است اما برای ميدان داری اين جنبش و عروج آن عليه سرمايه و توطئه پردازی های تاتاريستی همهاسفباريار بس

  .  بايد تالش کردبخش های بورژوازی جهانی
  

  لغو کار مزدی  جنبشفعالين

  ٢٠٠٨ژانويۀ  ١

 


