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کيوژدئوليما و مبارزه ا  
ماه هشتاد و شش  بهمن همدزسي                                                                       سالم دمکرات

 
  
 معنا یک تنها زمانيدئولوژي ایم که مبارزه يما معتقد: مين خدمت شما عرض کرديشي پیادداشت هايمانطور که در ه

 منافع ی که بر مبنای عموم مردم نسبت به اقداماتی و باال بردن سطح آگاهیابد که روشنگر راه کنشگران اجتماعي یم

 از یعني، ی و کنشگران اجتماع  مردم د از عملکرديارزه بان مبي ا پس موضوع.  کنند باشدی شان به آن عمل میطبقات

. مبارزه شان برداشت شودینيط عيشرا  

:گرفته اندقرارراه حل ل و دويمقابل دو تحل دری مبارزه طبقاتینيط عيشران چپ در برابرينک مبارزيا  

 خود بوده ی اعمال هژمونینه برااي خاور میکا در منطقه يسم آمريالي امپرینست که لشکر کشيل و راه حل اول ايتحل

 ینه ي باشد، بدون در نظر گرفتن هزی میاتيکا حي منافع آمری اش برایلير سوخت فسين منطقه با ذخايکه اييآنجاو از

 به ی جنگ و لشکر کشیرش در اذهان عموم مردم جهان، آماده يا تأثيه آن و ي شهروندانش علیا مخالفت عموميآن و 

ک اش را در ي استراتژی برنامه هایت و اجراي حاکمی بقای اسالمیکه حکومت جمهوريياز آنجاو . ران گشته استيا

ن يو ا. ت کندي ضدیستيانتاگون  تا حد  ین قلچماق جهانيند، مجبور است تا با اي بیکا مي آمریستياليتضاد با منافع امپر

ران ي به چشم مردم ایشتر از هر حکومتيجنگ بکه دود ييآنجاساخته و ازريران را ناگزي به ایط وقوع حمله نظاميشرا

 یوقوع جنگ اقدام ازیريشگي پیبراکا وي آمری طلبیمقابل هژموندرتشکل شد و متحد میجبهه اد فورًا دريرود، بايم

ادان ن"ا يو" یيکايبرال پرو آمريل"ن حالت مورد اتهامات يبهترشان مخالفت کند، دري با ایکسانًا اگريو اح. عاجل نمود

. شودیگر ميو هزاران انگ و برچسب د" یاست جهاني سیدگيچيو نا آگاه به پ  

اما اهداف .  گذردی نمیاز آن به راحتط منطقه آگاه است ويکا و شراي آمریحمله نظامز به خطريل و راه حل دوم نيتحل

کا در ي آمرینظامه حضورست که چمعتقد ا نکرده ویابي ارزیه جهاني سرماین الملليط بيشراران را جدا ازيحکومت ا

 یي و ارزش افزای توسعه بازار جهانیات مرحله ايکا، هر دو از ضروري آمری مخالفت با استراتژیمنطقه و چه ادعا

ط يشرا ازی علمیليبدون تحل ده گرفت ويران را نادي کارگران جهان و ایت مبارزه طبقاتي توان واقعینمه بوده ويسرما

ه يعل" یجبهه تمام خلق"شان معتقدند که تشکل دريا.  ارائه راه حل نمودیه داران بوميرگران و سرما کایمبارزه طبقات

 تمام خواهد شد و معتقد است که یراني ایه ي تنها به نفع سرمایطين مقطع و شرايران در چنيکا به اي آمریحمله احتمال

ان و يزنان، دانشجو ( آن یاشکال اجتماع  یتمام در گرکار  طبقه ی مستقل طبقاتیها سازمان جاد تشکل ها ويد با ايبا

 مقاومت در مقابل تهاجم یني عیه هاي آنها آن پایو مشخص ساختن اهداف کنون..)  و کاي شاغل و بی، کارگرهاجوانان

 یراني حکومتگران ای اسالمی طلبیهژمون  شکل   و چه بهیيکاي آمری طلبیه، چه به شکل هژموني سرمایستيانتاگون

.ازمان دادرا س  
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کوب  چپ وسریت توان مبارزاتيو محدود طبقه کارگری اجتماعی جنبش های سازمانیراه حل به علت پراکندگن دويا

 به جلو همزمان تواند ی نمی اجتماعین چپ و کنشگران جنبش هاي از مبارزیه داريبال انقطاِعِ  حکومت سرماممتد و

ماً يک جبهه مستقيجنبش چپ توسط  ازیفردجذب هر. ماندي نمیه باقينظرن دوين اي سازش معتقدی برایپس محل. رود

بهتر از   درک ی برا کيدئولوژي ا یا شبرد مبارزهيت پيل اهمين دليبه هم. ل خواهد بوديگر دخيق جبهه ديعدم توفدر

مقوالت مورد گر ي و دیه داريستم سرمايدر س" یهژمون "یسم، مفهوم و معنايالي و امپر یه جهاني سرمایط کنونيشرا

. باشدین مقطع مي این موضوع نظريدگاه مهمترين دو دياختالف ا  

ل و راه حل ين تحلي با حاملیاسيک سيشبرد پلومين پيم گرفته است در عيز تصميت سالم دمکرات نيه سايريئت تحريه

ات يک و نظريالس کی هایسطح تئورن مباحث دريا ازیق درک کنشگران اجتماعي تعمی برای آموزشیاول، برنامه ا

 یه پردازان معاصر، برگزاريک چپ و نظريآموزگاران کالس ازین برنامه شامل انتشار متونيا. معاصر سازمان دهد

. باشدی مینترنتي ای و بحث و گفتگو در اتاق های آموزشینشست ها  

 باشد یم" ی بحران هژموناينبرد تمدن ها " با عنوان یدوني فردي فرشی از آقای ارزشمندی متن آماده شده رساله نياول

 نيخواندن ا.  صفحه اول سمت چپ قرار داردی آن در باالنکي گذاشته شده و لتيآن از امروز در سا PDF که نسخه

  .مينک ی مهي رفقا توصیرساله را به تمام

به روی اکثر ايرانيان داخل کشور بسته اند،   درهای خود راPalTalk" پالتاک"آنجاييکه اتاق های اينترنتی همچنين از

رفقای مايل به شرکت  تهيه کرده که  InSpeak Communicator اينترنتی سايت سالم دمکرات اتاقی را در محل

 User Name" نام کاربری"با ثبت اين آدرس پياده کنند وبرنامه ی آن را بصورت مجانی از اين مباحث می تواننددر

  .آماده حضور در اين اتاق ها شوند

 ازين  سالم دمکرات متون مورد تي ساميو همانطور که گفت  مي ببرشي را به پی مطالعات فردی مدتی برادي فعال باالبته

  دهند به مای مصي تشخدي بحث مفني اشبردي پی را که برای که هر متنمي انتظار دارزياز رفقا ن. را منتشر خواهد کرد

اتاق قفل دار بوده و   نيا.  کردمي خواهیسينام نو  ینترنتي مباحث ار شرکت دیبرا  ندهيآ  دو ماه یکيدر .  کنندیمعرف

.افتي شوند حق حضور خواهند ی که دعوت میتنها اشخاص  
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