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 Political سياسی

  
  جھانگير: فرستنده

١۴/٠١/١١  
  قوا دست اندرکارند تا نظام بردگی ھمه دولت ھای دنيا با تمامی

   جھان؛ۀوبه خون کشيدن ھم مزدی را به بھای نابودی بشر
  تفاوت دولت اسرائيل با برخی شايد تنھا.رندسرپا نگاه دا

  حلقه رسالت آن درزنجيره دولت ھای ديگر،اين باشد که
  آنچه گفتيم باۀ  برھم سراسری نقش دولت ھا عالوه

  ساکنان اين ديار؛ اشغال سرزمين فلسطين،قتل عام
  کشيدن لحظه به جنگ افروزيھای مستمروبه آتش

  ست فلسطينیکارگروفرود لحظه ھستی توده ھای
  گره خورده است

 
  

 وضع موجود جوانان غزه و مانيفست تغيير
  

صد و پنجاه و سه سال پس از صدور مانيفست کمونيسم، عده ای از جوانان داغ لعنت خورده، نفرين شده و معترض 

 و قھر و  خشمزدنيای موجود، در يکی از خونبارترين و پرحادثه ترين کانون ھای حمام خون سرمايه جھانی آوا

اين متن برای ھمه کارگران !! در معرض انظار جھانيان قرار داده اند» مانيفست« عصيان خود را با صدور يک 

 . ينه تمام نمای عبرت استئ کارگر يک آۀدنيا و جنبش بين المللی طبق

 کاپيتاليستی خود  انکشافۀمانيفست کمونيسم در تاريکی زار يک و نيم قرن پيش، در حالی که بخش اعظم دنيا پروس

را طی می کرد، با صدور کيفرخواست عليه اساس موجوديت سرمايه داری آغاز شد و مانيفست جوانان غزه در 

شرائطی که سرمايه جھانی سراسر آفاق و کل ھستی انسان عصر را در عمق باتالق گند خود خفه کرده است، با 

نس امداد و کار سازمان ملل برای پناھندگان فلسطينی و باالخره نثار گند به حماس، الفتح، اسرائيل، سازمان ملل، آژا

امريکا آغاز می شود، اولی به قدرت کارگران جھان رجوع می کرد و افق الغاء کار مزدی و رھائی بشريت از ھر 

دومی بر وضعيت رقت بار . نوع قيد و ھر نيروی ماوراء خويش را در پيش روی ساکنان زمين قرار می داد

ی و شرائط به غايت غيرانسانی زندگی انسان ھای مقيم منطقه غزه انگشت می نھد و به دنبال آن خواستار اجتماع

می خواھيم «: جوانان در مانيفست خود می گويند. ھنجار برای اھالی اين ديار می شوده آزادی و صلح و زندگی ب

   .» صلح زندگی کنيممی خواھيم در. ھنجار داشته باشيمه می خواھيم زندگی ب. آزاد باشيم

نماھای جھان را دچار شگفتی » کمونيست« قياس اين دو متن شايد خيلی ھا و شايد ھم ھمگان را و يا الاقل تمامی 

چماق تکفير باال کشند، قياس اين دوتا را اھانت عظيم به عالم مقدسات اعالم » اجماع«شايد جماعت اخير با ! سازد

 اين ھا احتمال دارد، اما مگر ۀھم. اغی خوانند و از ھمه سو فتوای ارتداد دھندکنند، قياس کنندگان را محارب و ب
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جوانان غزه ای نويسنده مانيفست، انسان نيستند؟ مگر خودشان و پدران و مادران و کسان و اطرافيان آن ھا به طبقه 

ترين و مفلوک ترين بخش مگر در زمره سيه روزترين، خانه خراب ترين، اسير. بردگان مزدی سرمايه تعلق ندارند

مگر آوار توحش و درندگی و حمام خون سرمايه جھانی آن ھا را به اندازه . توده ھای طبقه کارگر دنيا نمی باشند

 اينان عليه سرمايه داری نيست و ۀمگر مانيفست کمونيسم کيفرخواست طبق. کافی در ال به الی خود دفن نکرده است

ر مانيفست نبايد مبارزه اينان و مبارزه طبقه جھانی کارگر برای رھائی کل بشر مگر مبارزه طبقاتی مورد گفتگو د

! اگر اين گونه است که حتماً ھست پس چرا بايد چنين قياسی را نادرست و بی مناسبت خواند. و از جمله اينان باشد

ردھا و رويدادھائی اشکال در وجود حوادث و نيروھا و رويک. اشکال به طور قطع اينجا و حول اين قياس نيست

اما بحث ما حداقل در اينجا اين . است که تاريخ را به سمت اين وضعيت و پيش کشيدن اين قياس فرا رانده است

  . نيست

تغيير «دوستان غزه ای ھمزنجير ما تحقق سه خواست باال را مترادف با . به مانيفست جوانان غزه باز گرديم

به عبارت بھتر، تغيير وضعيت موجود را در حصول اين سه انتظار قابل يا !!! اعالم داشته اند» وضعيت موجود

 آنان به دنبال طرح مطالبات خود يک -گوی اينجای ما نمی باشد و  نکته ای که باز ھم مورد گفت-!!. تحقق يافته اند

تمرکز »  است؟آيا مطالبه اين ھا چيز زيادی« پرسش را در مقابل سکنه کره زمين قرار داده اند، اين پرسش که 

آيا به راستی آزاد بودن، زندگی . گوی ما در اين نوشته بسيار کوتاه نيز دقيقاً بر روی ھمين سؤال قرار دارد و گفت

ھنجار و صلح آرمان ھائی بسيار ساده و ابتدائی و سھل الوصول ھستند؟ آيا بيش از حد پيچيده، دور از دسترس و ه ب

ط و تدارک و پيکار و ساز و کارھای ي اما رسيدن به آن ھا نيازمند شراصولنددست نيافتنی می باشند؟ آيا قابل ح

پيچيده است؟ آيا فقط جوانان غزه يا فقط ساکنان اين ديار وحشت و خون و کشتار ھستند که از کمترين ميزان آزادی 

ين بخش بشريت ھنجار محرومند؟ يا اينکه چنين نيست و بخش بسيار عظيم يا حتی عظيم تره و صلح و زندگی ب

 واقعی ماجرا ۀاين وضع را بر گرده خود می کشند، و کالم آخر اينکه ريششالق تحمل درد روز به درجات مختلف 

جوانان غزه در معرفی . در کجا قرار دارد و برای ھمين انتظارات ساده چه بايد کرد و کدام راه را بايد رفت

ن، کشتار می شوند، انگشت اشارت را به سوی حماس، معماران کشتارگاھی که نسل بعد از نسل در درون آ

مسلم . اين اشارت ھا ھمگی درست و بسيار ھم درست ھستند. اسرائيل، الفتح، سازمان ملل و امريکا دراز کرده اند

است که وضع فاجعه بار موجود توسط اسرائيل و امريکا و سازمان ملل و در درجات بعدتر، حماس و الفتح بر آنان 

به ليست آنان می توان و بايد نام بسياری دولت ھا و . ه توده ھای نفرين شده غزه تحميل گرديده استو بر ھم

دولت اسالمی ھار و درنده سرمايه داری ايران، تمامی . حق و واقعی اضافه نموده نيروھای ديگر را ھم بسيار ب

ی نھادھا و مؤسسات بين المللی، ھمه و دولت ھای منطقه، اتحاديه اروپا و غالب دولت ھا در سراسر جھان، تمام

  . ھمه در اين ليست سياه قرار می گيرند

جوانان غزه در مانيفست خويش، در مقايسه با گروه ھا، احزاب و نيروھای سياسی فلسطينی و غيرفلسطينی، شايد 

آباء » ميھن«  ای از آنان در متن کوتاه خود کلمه. برای نخستين بار دست به يک ابتکار سترگ تاريخی نيز زده اند

ھيچ صحبتی نکرده اند، آرمان » دولت فلسطين« و » دولت ملی« و اجدادی بر زبان نرانده اند، از چيزی به نام 

را به » دو دولت مستقل اسرائيلی و فلسطينی« فلسطين را ارزانی آرمانگرايان ناسيوناليست نموده اند، ايده برپائی 

 اين توھمات و راه ۀنويسندگان مانيفست ھم. ت چپ و راست جھان سپرده انداحزاب و نيروھای بسيار دولت دوس

حل پردازی ھای ارتجاعی و عوامفريبانه را به دور ريخته اند و با صراحت و شفافيت بر روی آنچه واقعاً انسانی 

تان از ھمه اين ھا بسيار خوب است، به ويژه فاصله گيری بارز و صريح دوس. است انگشت تأکيد نھاده اند
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گوی  و پس به محور اصلی گفت. ناسيوناليسم کور و زشت عربی يا فلسطينی، بسيار ارزنده و شايسته تقدير است

  » آيا مطالبه اين ھا چيز زيادی است؟«به پرسشی که آنان پس از بيان مطالبات خود طرح کرده اند، . خود باز گرديم

يزان تغيير وضعيت موجود، در مقابل اين سؤال قرار دھيم شای ھر مکار است پاسخی درست، انسانی و راھاگر قر

بايد به جای گفتن آری يا نه، موانع سر راه تحقق اين انتظارات و دليل يا داليل واقعی محروم بودن ميليارد ھا انسان 

 اين گذر دوستان ما در. جو کنيم و  انسانی را جست سکنه کره خاکی از جمله ساکنان غزه، از اين حقوق بسيار اولی

اما سؤال اساسی تر اين است که اين ! بسيار خوب. به سراغ اسرائيل و امريکا و حماس و الفتح و سازمان ملل رفتند

دولت ھا، نھادھا و سازمان ھا چرا چنين کرده و چنين می کنند؟ اساساً چرا وجود دارند که چنين کنند؟ قدرت 

 اعمال اين سياست ھا، توحش ھا و حمام خون ھا چيست؟ حماس بشرکش خود را از کجا می گيرند، اھداف آن ھا از

چه معجونی است، چگونه روئيده است و در رويش خود از کجا تغذيه شده است؟ دولت سرمايه داری اسالمی ايران 

از حمايت حماس چه اھدافی را دنبال می کند، خود اين دولت از کدام قبرستان کھنه تاريخ نبش شده است و چرا و 

 بود، در دل کدام وضع نطفه بست، کدام انسان ھا، ینه و برای چه نبش گرديده است، الفتح مولود کدام اوضاعچگو

يا نيروھا نردبان قدرت آن شدند، چه انتظاری از آن داشتند و در مقابل انتظارات خويش چه پاسخی دريافت کردند؟ 

کدام . برای چه ايجاد شده است.  بر آورده استھيوالی وحشت و دھشتی که دولت اسرائيل نام دارد، از کجا سر

چرا ھمه زرادخانه . قدرت ھا آن را پديد آوردند، ايفای کدام نقش فاجعه بار تاريخی را بر دوش آن محول ساختند

در مورد امريکا، . ھای موجود جھان را در حمايت از سبعيت ھا و دشت خون راه اندازی ھايش بسيج می کنند

اين دولت از زمان پيدايش تا امروز چه کرده است و قدرت . اقعی کرور، کرور خواھد بودپرسش ھا به طور و

چرا يک قرن تمام است که سراسر جھان را به خون . مسلط بين المللی خود را از کجا و کدام منبع استخراج می کند

نداخته است، چرا ھيچ نگاه مخالفی کشيده است و می کشد، چرا تا چشم کار می کند، در نقطه نقطه دنيا کودتا به راه ا

را بر نمی تابد، اسرائيل را برای چه می خواھد، جنگ عراق و افغانستان و جنگ ھای ھمه جای جھان را برای چه 

آيا راستی . شودمی » مثنوی ھفتاد من کاغذ«راستش اگر بخواھيم اين سؤاالت را رديف کنيم، . راه می اندازد

ئل و حوادث به ھمديگر، خارج شدن از موضوع يا دور شدن از ستون فقرات معضل  اين مساۀراستی، گره زدن ھم

دوستان به درستی، کالم خويش را با نثار گند به اسرائيل و امريکا و . مسلماً چنين نيست!! جوانان غزه است؟

آنان و ھمه اھالی دنيا، در بند بند وضعيت حاضر و شصت و چند ساله . اندسازمان ملل و حماس و فتح آغاز کرده 

غزه، کرانه غربی، در دير ياسين و صبرا و شتيال و وجب به وجب جھنم فلسطين دست دولت ھای ھار و درنده 

 در جھان را می بينند، بر ھمين اساس ھمه سؤاالت مربوط به نقش اين دولت ھا، قدرت ھا، احزاب و سازمان ھا

اگر اين را قبول کنيم، آنگاه نويسندگان مانيفست غزه . ھمين جا موضوعيت می يابد و درست است که مطرح گردد

آيا مطالبه اين ھا چيز « دوستان می پرسند . بسيار بھتر می توانند در باره سؤال خويش و پاسخ آن تعمق بنمايند

   !و ھم نه! و جواب ما اين است که ھم آری» زيادی است؟ 

از آری شروع کنيم، آری، بسيار بسيار سخت و صعب الحصول است زيرا که جھان موجود جھان سرمايه داری 

زيرا ھمه دولت ھا، قدرت ھا و سازمان ھای بين المللی يا محلی که نام برديم و تمامی آن ھا که نام نبرديم، . است

زيرا . ش و حمام خون نظام بردگی مزدی ھستندھمه و ھمه دولت ھای سرمايه داری و نھادھای اعمال قدرت و توح

لمان و ھر ااصطالحات و عناوينی از نوع دولت اسرائيل، دولت امريکا، ايران، مصر، عربستان، روسيه، فرانسه، 

کجای ديگر صرفاً و صرفاً اسم رمزی برای ماشين قھر و سرکوب و کشتار و سبعيت سرمايه جھانی عليه انسان 

دولت اسرائيل چه صيغه ای است؟ دولِت . نقطه دنيا و در سراسر اين جھان است در نقطهھای کارگر و فرودست 
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مگر يھوديت، اسالم، مسيحيت، بودائيسم، برھمائيسم يا ھر دين و آئين ديگر زنجيرھای !! کيست؟ دولت يھوديان؟

 سرمايه دار جھانی بر آھنينی نيستند که در دوره ھای مختلف تاريخ، طبقات مسلط اجتماعی و در دوره ما طبقه

دست و پای توده ھای کارگر دنيا قفل کرده اند تا از اين طريق استثمار شدن و اسارت و حکومت شوندگی آن ھا را 

مگر يھودی بودن، مسلمان يا مسيحی و بھائی و پيرو ھر دينی بودن نيازمند وجود دولت است که . جاودانه کنند

آدم ھای .  از انسان ھا است که شاخص آن ھا باورھای دينی آنان نيستاگر سخن!! اسرائيل دولت يھوديت باشد

جھان ما يا کارگرند يا سرمايه دارند، يا فروشندگان نيروی کار، توليد کنندگان دنيای سودھا و سرمايه ھا، حکومت 

ران، حکومت  انسانی ھستند يا مالکان سرمايه، استثمارگگان از ھر نوع آزادی و حقوق اولیشوندگان و ساقط شد

يک يھودی کارگر در ھر کجای اين جھان به ھمان اندازه زير فشار استثمار، . کنندگان و صاحبان قدرت می باشند

بی حقوقی، ستمکشی، حقارت و ذلت قرار دارد که ھر کارگر غيريھودی در ھمان نقطه جھان فشار اين مصيبت ھا 

صاحبان سرمايه نيز مستقل از دين، مذھب، .  مصداق داردعکس قضيه ھم دقيقاً . را بر وجود خود سنگين می بيند

دولت اسرائيل تأسيس . مسلک و آئين خود در ھمه جا سرمايه دار و حکومت کننده و صاحب دولت و قدرت ھستند

نشد تا دولت يھوديان و يھوديت باشد، اين دولت تشکيل شد تا ستاد قدرت، حضور و دخالت نيرومندترين قطب 

در خاورميانه، ابزار تحکيم پايه ھای قدرت اين قطب و ساز و برگ تحميل کل اين نظام و تمامی سرمايه جھانی 

استثمار و کشتار و توحش و بشرستيزی آن عليه توده ھای کارگر منطقه و از اين طريق توده ھای کارگر سراسر 

  . جھان باشد

نقشی دارند و ھمه آن ھا وجود دارند تا چنين اما بحث فقط بر سر دولت اسرائيل نيست، ھمه دولت ھای دنيا چنين 

 آن ھا، تحميل نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری کشورھا بر طبقه ۀرسالت ھم. نقشی را ايفاء کنند

ھمه اين ھا با . کارگر با توسل به شيوه ھای مختلف و از جمله گسترده ترين و توحش بارترين حمام خون ھاست

رکارند تا نظام بردگی مزدی را به بھای نابودی بشر و به خون کشيدن ھمه جھان، سر پا نگاه تمامی قوا دست اند

شايد تنھا تفاوت دولت اسرائيل با برخی ھای ديگر اين باشد که حلقه رسالت وی در زنجيره سراسری نقش . دارند

ين ديار، جنگ افروزی ھای مستمر دولت ھا عالوه بر ھمه آنچه گفتيم با اشغال سرزمين فلسطين، قتل عام ساکنان ا

  . و به آتش کشيدن لحظه به لحظه ھستی توده ھای کارگر و فرودست فلسطينی گره خورده است

آيا مطالبه اين ھا چيز زيادی « . گو حول سؤال جوانان غزه در مانيفست صادره آنان است و فراموش نکنيم که گفت

آری زيرا که جھان موجود، .  در کار توضيح پاسخ آری ھستيمگفتيم که ھم آری و ھم نه، و ما ھمچنان» است؟ 

جھان سرمايه است، ھمه دولت ھای جھان دولت ھای سرمايه داری ھستند و سرمايه بين المللی و کل دولت ھايش 

عليه اين سه خواست بسيار ساده و ابتدائی ھمه انسان ھا از جمله جوانان فلسطينی دست به ھر جنايتی می زند و تا 

حماس و الفتح . شايد نيازی نيست ولی بد نيست ادامه دھيم! آيا دليلی از اين بزرگتر می خواھيد؟. ستند خواھند زدھ

اين ھا نيز دقيقاً به اندازه . نيز دقيقاً از سنخ ھمين دولت ھا، و ھمين قطب ھای قدرت سرمايه بين المللی می باشند

 اتحاديه اروپا و روسيه و چين و دولت اسالمی سرمايه داری دولت ھای اسرائيل و امريکا و مصر و عربستان و

فرق اين ھا با ديگران فقط اين است که .  جوانان غزه قرار دارندۀايران، در ضديت محض با مطالبات ساده سه گان

اولی ھا تمامی ابزار توحش و حمام خون و جنگ افروزی سبعانه سراسری را در اختيار دارند و دومی ھا تالش 

 ۀبا اين توضيح، بايد به انداز.  کنند که به دست آرند و در باشگاه قدرت اولی ھا سھمی برای خود دست و پا نمايندمی

  . کافی روشن شده باشد که چرا حصول اين خواسته ھا، به ھيچ وجه ساده نيست
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  به اينک بايدرح در مانيفست جوانان غزه را گفتيم وطتی و صعب الحصول بودن انتظارات مپاسخ آری به سخ

 و  نه، اين خواسته ھا اصالً چيزھای زيادی نيستند، بسيار ابتدائی و نازل می باشند، حقوق اولی. جواب نه بپردازيم

سدی به . با ھمه اين ھا، تحقق ھر ميزان ھر کدام آن ھا با عظيم ترين سد مواجه است. مفروض ھر انسان ھستند

سدی که قادر به .  با ھمه عظمت و قدرتش شکستنی و نابودشدنی استسدی که. عظمت و قدرت نظام سرمايه داری

است، بر سر چگونه شکستن اين سد » ما « مقاومت در مقابل اراده مصمم ما نيست، اما تمامی بحث بر سر ھمين 

روپا، ما يعنی مای کارگران دنيا، مای کارگران فلسطين و مصر و ايران، مای کارگران آسيا، افريقا، ا. توسط ماست

مای طبقه کارگر بين المللی، مائی که خالق کل سرمايه ھای جھانيم و کليد واقعی حيات نظام . امريکا و اقيانوسيه

مائی که می توانيم شريان حيات سرمايه داری و روند .  مان قرار داردۀسرمايه داری در ميان انگشتان نيرومند طبق

 جھان بردگی مزدی ۀ می توانيم چرخ کار و توليد را در چھار گوشتوليد سرمايه را در سراسر جھان بر ھم ريزيم،

ندازيم، ھای حمل و نقل دنيا را از کار بياز چرخش باز داريم، تمامی مراکز کار دنيا را تعطيل کنيم، تمامی شبکه 

ت ھای طومار ارتباطات بين المللی را در ھم پيچيم، خشکی و دريا و فضا را از دست سرمايه به در آريم، دول

سرمايه داری را ساقط سازيم، نظام سرمايه داری را نابود کنيم و بر خرابه ھای آن بنای يک زندگی نوين بر پا 

  .سازيم

مشکل کار اين است که اين توانائی بايد سازمان يابد، بايد افق دار گردد، .  ما به اندازه کافی اين توان را داردۀ طبق

ھمه اين ھا امکان دارد و ممکن شدن تمامی اين ھا در گرو .  جھانی اعمال گرددبايد آگاه شود، بايد عليه سرمايه

اگر چنين کنيم نه فقط .  ما عليه بردگی مزدی استۀمبارزه متحد و متشکل و آگاه و انترناسيوناليستی توده ھای طبق

ن به اين مطالبات خواھند  نويسندگان مانيفست غزه محقق خواھد شد، نه فقط ھمه ساکنان کره زميۀانتظارات سه گان

رسيد، که از اين اساسی تر بنياد ھر نوع استثمار و بی حقوقی و ستمکشی و حقارت و جنگ و فقر و کشتار و خفقان 

اگر قرار است انتظارات . اھد شدو سرکوب، بنياد وجود ھر نوع دولت و قدرت باالی سر انسان ھا از جای کنده خو

قق گردد ھيچ چاره ای جز اين نيست، با نثار گند به اسرائيل و حماس و امريکا رح در مانيفست جوانان غزه محطم

و الفتح و سازمان ملل و ھمانندان اين ھا ھيچ گرھی از ھيچ مشکلی در ھيچ کجای زندگی ھيچ کارگر فلسطينی باز 

ستاد سراسری پيکار مانيفست جوانان غزه بايد کليد شروع پيکار آنان برای تشکيل سنگری از سنگرھای . نمی گردد

ضد سرمايه داری کارگران دنيا گردد، معضل کارگران فلسطين بايد به معضل روز جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

  .کارگر بين المللی تبديل شود

 در فلسطين آزادی، زندگی به ھنجار و صلح واقعی و شرافتمندانه و انسانی نصيب ھيچ کارگری نخواھد شد جز 

فلسطينی، اسرائيلی، عرب و طبقه کارگر بين المللی دست در دست ھم بساط دولت سرمايه داری اينکه کل کارگران 

اسرائيل و وجود سازمان ھای حماس و فتح و نوع اين ھا را جاروب کنند و نابودی اين دولت و دولت ھا و سازمان 

ھنجار و صلح ه  آزادی، زندگی بکارگر فلسطينی برای حصول کمترين ميزان. ھا را بر سرمايه جھانی تحميل نمايند

 آن ھا برای مبارزه عليه ۀانسانی بايد بر سر ھمه کارگران دنيا فرياد زند و خواستار ھمبستگی و پيکار متحد ھم

توده .  ديگر گرددۀنظام سرمايه داری و پايان دادن به وجود ھر دولت سرمايه داری در اسرائيل و فلسطين و ھر نقط

 منشور جوانان غزه را به دست خواھند آورد که ھمراه با ھمه ۀھا زمانی مطالبات سه گانھای کارگر فلسطينی تن

کارگران اسرائيلی و با حمايت جنبش کارگری جھانی، شوراھای سراسری برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد و 

ت و پاسِخ نِه ما، به زياد اين کار غيرممکن نيس. زندگی اجتماعی خويش را جايگزين اين دولت ھا و نھادھا سازند
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نبودن مطالبات مذکور، معطوف به تالش سراسری و ھمگانی برای توفندگی ھر چه بيشتر پيکار ضد سرمايه داری 

   .کارگران سراسر جھان است

   فعالين جنبش لغو کار مزدی: نگارش

  


