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نام آيت اله منتظری که خود ازبنيان گذاران بنام جمهوری اسالمی 
وواليت فقيه بود با اعتراض وحصروفشارواعتراض به نظام همراه 

تاقائم مقامی خمنيی هم ارتقاء مقام يافت،اما بوسيله همان .است 
د،گرفتارانواع واقسام نظامی که اورا باين مقام ارتقاء داده بو

وباين ترتيب قربانی شدن وی توسط .فشارهای مداوم وگوناگون گرديد
نظامی که خود سهم مهمی دربرپاکردنش داشت به عريان ترين وجهی 
نشاندهنده ماهيت تناقض آميزنظام مذهبی  بود که قراربود امت ام 
ل القراء اسالمی را به رستگاری و مدينه فاضله رهنمون گردد وحا

نظامی که قراربود هرآنچه .آنکه به پايه گذاران خود نيزرحم نمی کرد 
منتظری دراوج . را  نشانی ازآزادی ووانسانيت داشت درخود فروبلعد

انحطاط و گنديدگی نظام  به کشاکش دائمی وتاواپسين لحظه زندگی با 
آن مشغول بود که ازخيلی وقت پيش حتی برچهره بنيان گذاران 

آخرين اقدام وی . لی واوليه  خود پنجورمی کشيدوسازندگان اص
دراين رابطه اعتراض به معرکه گيری و سوء استفاه رژيم ازپاره 
کردن تصويرخمينی بود و اينکه خمينی معصوم  وبدون خطانبود،که 
به سهم خود درناکام گذاشتن آخرين معرکه گيری رژيم مؤثربود و 

مترين فراززندگی و بی شک مه.موجب خشم سردمداران حاکم گرديد
خاطره هميشه جاودانی که ازوی دردلها باقی خواهند ماند مخالفت 

بودکه بدستورمستقيم جالد  67وی با کشتاربيرحمانه زندانيان درسال 
جماران صورت گرفت وبهمين خاطر ازجلوه وشکوه ومزايای قائم 

او هم چنين حامی فعال جنبش اعتراضی مردم . مقامی خود درگذشت
وغيرمشروع بودن حاکمان کنونی " اسالم واقعی"برای احياء  بود و

گرچه تمامی نقد وی به خطاهای گذشته ازچهارچوب . پای می فشرد
ازواليت فقيه و "دموکراتيک تری"اصالح نطام برپايه قرائت 

ناظربودن وی برامور اجرائی  وسپردن کارها بدست متخصصين و 
دکه بنابرفطرت بشری احترام به آراء مردمی که فرض براين بو

ولی همين .ازاسالم ومطالبات شرعی فرانخواهند رفت، فراترنمی رفت
مقدار هم درکائنات  روحانيت اکثرا بشدت محافظه کاروفاسد ازاو 
  .  چهره متمايزوراديکالی درمقايسه با ديگرمراجع به وجود آورده بود

 ودرست بهمين دليل حمايت وی ازآزادی وآزادگی  ونه باورهای
مذهبی او ست،که  مردم درسوگ او به ماتم نشسته اندو ازاو به 
عنوان روحانی آزاده  نام می برند ودرمبارزه عليه استبدادی که بنام 
دين ومذهب حتی خود طرفداران دگرانديش مذهبی  را سرکوب می کند 
و همه ارزش های واالی انسانی را به لجن کشيده وجامعه ای را به 

فساد واعتياد، و گنداب رذالت کشانده است، اوج فقروفالکت و
ازاوحمايت کرده  وبه تکريم وی دربرابرروحانيت محافظه کارمی 

توجه به محتوای واقعی اين رويکرد برای خنثی کردن سوء . پردازند
استفاده ازاعتراضات مردم وبويژه جوانانی که خود بزرگترين قربانی 

وهمدردی با مرگ وی   نظام مذهبی به شمارمی روند،دردفاع ازاو
معنا ومفهومی  که بی شک  .وباهدف های ديگر،دارای اهميت است

بهرحال .بازتاب خود را درشعارهای مردم نشان داده وخواهد داد
خبردرگذشت وی ازيکسو با برخورد تحقيرآميزوزبونانه  دستگاه 
های تبليغاتی جناح حاکم مواجه شده وازسوی ديگربا مردمی که 

ه ونام او را به  فرصت بزرگی  برای مقابله وقدرت نمائی برآنند خاطر
  . دربرابراستبداد حاکم تبديل کنند

  " سايت راه کارگر  "                                                

آيت اله منتظری هم نظريه پردازواليت مطلقه فقيه 
  !وهم قربانی آن 

  روزبه تقی                                     
  
  

  :منتظری وسه نکته
هيچ چيزگوياترازسرنوشت خود آيت اله منتظری نمايشگر ماهيت 

مذهبی درميان - سلطه گرانه و سرکوب کننده يک نظام ايدئولوژيک
او شمشيری را پرداخت کرد که خودش به مثابه . نيست" خودی ها"

عضوی عالی رتبه ازطبقه  سياسی به قدرت رسيده پس ازانقالب 
مسأله فقط برسراين حقيقت سترگ نيست که .ز قربانيان آن بودبهمن،ا

قدرت وقتی ازخودتوده ها و کنش های آنان ،يعنی ازمولدين اصلی آن 
جداشود،هم چون قدرت بيگانه،مهارناپذير ومسلط دربرابرآنان 

بلکه عالوه برآن،دراين سؤال است  که چرا چاقوحتی . ظاهرمی گردد
يا همان طور که معموال . نين می شوددسته خود را می برد وچرا چ

پاسخ به اين . فرزندان خود را می خورد" انقالب"گفته می شود چرا 
باين دليل که قدرت جداشده : سؤال ريشه درهمان اصل نخست دارد

برای تضمين استمراروبازتوليد خود حتی درميان خود طبقه سياسی 
منتظری  وازقضا شخص*.حاکم نيزميل به تمرکزومطلق شدن دارد

درپاسخ به اين نيازنظام درمواجه با چالش ها و خطراتی  که 
استمراروبازتوليد قدرت آن را مورد تهديد قرارمی داد، ازمدافعان 

وخمينی هم برهمين . وتئوريزه کنندگان عمده واليت مطلقه فقيه  بود
واليت مطلقه فقيه بنابه "اساس  در فتوای معروف خود مبنی براين که 

ظام حتی حق تعطيل يا قربانی کردن اصول وفروع دين را مصلحت ن
گام دوم ونهائی برای قربانی کردن خود "! دارد و باالترازآن هم هست

ودرانطباق با آن با  .ايدئولوژی حاکم درپای قدرت را برداشت
دستکاری قانون اساسی آن زمان، با گنجاندن واليت مطلقه درمتن 

ايگاه واليت فقيه ازقيد وبندهای فرموله قانون، وهم چنين با آزادکردن ج
شده پيشين ، جايگاه واليت فقيه را برقدوقامت کوتوله ای بنام خامنه ای 

البته خمينی را بحق بايد شاگرد .ازنظرسلسه مراتب مذهبی دوخت
مبرزوبرجسته ای به شمارآورد ازآنچه که دردنيای سياست بنام 

بودن کاربرد هر وسيله ماکياوليسم ناميده می شودومرادازآن مجاز
وچنين بودکه نظريه واليت . وشيوه برای رسيدن به هدف است

فقيه،بويژه ازنوع مطلقه اش، درآزمون خود، ودربرابرچشمان 
  .منتظری ازجمله  با حصروخانه نشين کردن وی به نمايش درآمد

  
   2بقيه در صفحه                                

   --------------------- -----------------------------------------  
  
يک کمونيست می تواند در مرگ يکی از پايه  آيا

و آهی  گذاران جمهوری اسالمی عزادار باشد
   3 در صفحه               رحمت خوشکدامنبکشد ؟       
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  ...آيت اله منتظری هم نظريه پردازو
  
واما نکته دوم درموردوی آن است که  اودرعين حال اززمره کسانی  

ازطبقه سياسی حاکم بود که نماينده ونگهبان منافع عمومی 
که اگرخود برمصدرقدرت  گواين. ودرازمدت نظام بشمارمی روند

شد، ناچاربود که اساسا درهمان راستای پويش درونی  ابقاء می
که مستلزم - قدرت جداشده ازمنشأ خود، به سوی تمرکزهرچه بيشتر

چرا که دراين . حرکت کند - سرکوب مردم و تصفيه وحذف رقباست
جايگاه،اين منطق ماشين حکومتی والزامات آن است که حرف آخر را 

درحاشيه قدرت ونه درکانون والبته چنين کسانی بويژه وقتی . می زند
اصلی آن قرارداشته باشند، به مددنگاه دورنگر خود با اقداماتی که 
صرفا ناظربه منافع لحظه ای وباندی است ومتضمن خطربرای بقاء 

  .نظام،به مخالفت و مقابله برمی خيزند
وازهمين منظروجايگاه بود که اودرپرتوآزمون صورت گرفته،باتجديد 

به نوع واليت مشروط وکنترل شده فقيه وقرائت   نظردرواليت مطلقه
ازآن رسيد که وظيفه فقيه  را درنظارت " دموکراتيک تری"

واين البته  .براجرائيات وسپردن کارها بدست ديگران تعريف می کرد
درميان جماعتی  که جمود وتعبد  ازمشخصات بارز آن ها به شمارمی 

به سايرمراجع به  رود،ازاو چهره کمترجمودآميز ومتمايز نسبت
گرچه  تناقض  نظريه نظارت با اصل تئوری واليت هم . وجود آورد

چنان برقراربوده و تجربه نشان داده است که با تفکيک نظارت 
واجراويا قدرت صوری وواقعی  خطر ازدست دادن قدرت واقعی 
وجود دارد مگربا متمرکزشدن هرچه بيشترآن ويا حل اين تتاقض با 

درواقع،به يک تعبيرمی توان گفت که خمينی با .فقيهردکليت واليت 
همين تصورازقدرت سودای تحقق حاکميت فقها را شروع کرد و با 
نصب مهندس بازرگان به نخست وزيری و اين که خود مايل است 
درقم سکنی گزيند و به درس ومشق روحانيت بپردازد،همين هدف را 

ازرگان وازجمله بحران  اماتجربه های متعدد عالوه برب.دنبال می کرد
بنی صدر وسپس به نوعی دردوره اصالحات وظهورحاکميت 

نشان دادکه قدرت به طورکامل ...باصطالح دوگانه وياصوری واقعی و
اگردر دست خودروحانيت و کارگزاران سرسپرده آن 
متمرکزنشود،امری که خمينی ازساده انديشی خود درناديده گرفتن آن 

بااين وجود تمرکزقدرت . درخواهد رفتازچنگشان ب-انتقاد کرد
همانطورکه اشاره شدچاقوی دودمی است که دسته خودش را نيزمی 

  .برد
ونکته سوم آنکه،منتظری عالوه بردومشخصه فوق دارای مشخصه 

او برخالف اکثرمراجع وروحانيون طرازاول :ديگری هم بود
ا را وافرادمسلکی،دارای اين ويژگی نيزبود که ارزش گذاری انسان ه

فقط ازمنشورايدئوژيک خود عبورندهد والجرم شخصا از ارزش 
گذاری وداوری برخالف مقتضيات نظريه  اش براساس پای بندی 
وياعدم پای بندی به موازين مسلکی ، به انسان و ناانسان، ودارای 

بقول آخوندها .حقوق ويا فاقد حقوق شهروندی تقسيم اجنتاب ورزد
غيرمسلمان هم باشد درنزدوی دارای انساِن هو فی نفسه حتی اگر

ولو آنکه براساس احکام فقهی حقوقی کمترازيک مسلمان .حقوقی بود
البته اين به معنی (داشته باشد، او نسبت به نقض آن ها حساس بود

برابری همه انسان ها درنزد او صرفنظرازهرعقيده و اعتقاد وپای 
ی مخالفت با بلکه تنها به معن.بندی وی به منشور حقوق بشرنبود

مثال او هرگزاعالم نکرد که هرشهروند .افراطی گری گرايش حاکم بود
به يکسان حق ...ايرانی صرفنظرازعقايد ونظراتش وياجنسيت اش  و

نگرانی عمده وی ازتعدی وتجاوز ). دارد ... رئيس جمهورشدن و
وشکنجه و سايرسياست های  حاکميت همانطورکه بارهای باراعالم 

) اسالم به روايت خود وی(ف وی ازبدنام شدن اسالمداشته است خو
وازآنجا که . وازدست رفتن حيثيت آن  وسبب بدبينی مردم بوده است

عملکردرژيم دايما درهمين جهت بوده است ،اوازهمين منظردرچالش 
  .با رژيم قرار داشت

اوج مقاومت بيادماندنی وی مخالفت وايستادگی دربرابر قتل عام 
وايستادگی وی دربرابرفرمان جالد و بت  67سال زندانيان سياسی 

اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمينی شده وقائم ومقامی وساير 
  هم چنين او طی ماه های . پست های رسمی خويش را ازدست بدهد

اخيرنظرات وفتواهای متعدد ودرجای خود مهم هم چون نامشروع 
اززندانيان بودن حاکميت،وبی اعتباربودن واليت مطقه ،دردفاع 

سياسی  وغيرشرعی بودن هرگونه سرکوب و شکنجه ومحکوم کردن 
.... دادگاه های نمايش وانتقاد ازبسيج ودرخواست تخطی آنها و

ويا درمقطع  .وبويژه عليه تجاوزوقتل وجنايت کهريزک مبادرت کرد
ديگری مخالفت وی باسياست های هسته ای ويا سياست های تنش 

آخرين اقدام وی محکوم کردن . ثال آن بودآفرين خارجی  رژيم وام
معرکه گيری اخيررژيم  درموردتصويرپاره شده خمينی بود که ضمن 
محکوم کردن هدف رژيم ازاين معرکه گيری شخص خمينی را مصون 

او تاواپسين لحظه زندگی وايست قلبی اش ازمبارزه  . ازخطا ندانست
يقا اين وجه از وازقضا دق.عليه تجاوز و تعدی حاکميت دست نکشيد

کارنامه وی بود که ازاو درنزدم مردم وبويژه مردم مذهبی 
وسرخورده ازحاکميت،يک روحانی آزاده و معترض به وضعيت 

وآنها همانطورکه به وقت حيات . موجود وپشتيبان اعتراضات ساخت
ازانتقادات و مواضع او به مثابه سپری برای پيشروی خود 

ی گرفتند،  اکنون مرگ وياد وخاطره وی دربرابراستبداد مطلقه بهره م
  .را نيزفرصتی برای عرض اندام دربرابراستبداد قراردمی دهند

****  
وسخن آخر،آيا کمونيست ها چيزی برای درس گرفتن ازاين تجربيات 

  :وقبل ازهرچيز دودرس بزرگ!. دارند؟ البته بله
نخست آن که ازتبديل شدن کمونيسم به يک مسلک ايدئولوژيک وبه 

چرا که می تواند دارنده  آن . يک کمونيسم آئينی بشدت بايد پرهيزکرد
را هم چون حجابی وازطريق خلق يک انسان اتوپی، اسيرمسلک و 
ايدئولوژی، دربرابرانسان واقعاموجود،پويا و درحال حرکت  وپای بند 

هرگزنبايد فراموش .به حرمت  وبرابری راستين انسان ها قراردهد
وژی ها هستند که بايد درخدمت انسان ها باشندو نه کردکه اين ايدئول

ايدئولوژی نيزمثل هرمحصول اجتماعی آفريده انسان ها . برعکس
هستند و دارای اعتبارنسبی ومشروط و توسط تجربه ودست آوردهای 

ازاين رو هيچ ايدئولوژی .آنان بايد مداوما نقدو خلق وبازتوليد شوند
زاينده وسرسبز زندگی و خالقيت ها   نبايد بند ناف خود را بااين چشمه

وگرنه خواسته وناخواسته خود به مثابه نيروويا ابزار . قطع کند
سرکوب دربرابرهمان کارگران وزحتمتکشان درخواهد 

  .همانطورکه متأسفانه درتجربيات گوناگون چنين شد.آمد
ودوم آنکه قدرت اگرازتوده هاجداشود،هم چون گوی لغزان ميل به 

ودر ين ميان مهم نيست که .تمرکزوسلطه طلبی داردسوی نقطه  
قدرت جداشده خوب و بدوجود .کمونيست باشی ويا مذهبی 

وهيچ پاد زهری برای اين جام زهر اگرکه نوشيده شود،وجود .ندارد
  .  ندارد

                            2009 -12-21  
     --------------------------------------------------- ---  
  
البته اصل ميل به مطلق شدن وتمرکز قدرت، اصلی است فراگير -*

ومشمول همه نظام های طبقاتی که برپايه جدائی قدرت ازمنشأمولدين 
بااين وجود الزم به اشاره است که چگونگی ودرجه .آن استوارند

ونحوه تمرکزآن در درکشورها واقتصادهای توسعه يافته ودارای 
ی با کشورهای کمترتوسعه يافته وبويژه سنت دموکراسی بورژوائ

استبدادی که دارای خودويژگی های ديگری هستند متفاوت می 
درواقع نظام های متعارف وپپشرفته بوژوائی توانسته اند باعدم .باشد

تمرکزصوری ازيکسوو تمرکزوانحصارواقعی اقتصادی وبازار 
اسی ازسوی ديگر ازطريق  دووياچند فراکسيون متعلق به طبقه سي

حاکم وچرخش قدرت بين خود،به يک توافق نسبی دررقابت با 
  يکديگروبه يک ثبات نسبی برسند 

  
  
  
  
  
  
  
 
  



آیایک کمونيست می تواند در مرگ یکی از پایه گذاران 
  جمهوری اسالمی عزادار باشدو آهی بکشد ؟ 

       

 رحمت خوشکدامن                    

  
يری های متفاوتی از سوی مرگ منتظری باعث گردید که موضع گ

سازمانها واحزاب وشخصيت های سياسی صورت گيرد و هرکدام بنا 
چنين چيزی طبيعی ترین . به درک وتحليل سياسی شان نظر دهند

  .موضوعی است که باید وجود داشته باشد ودارد 
اما در ميان این مقاالت ، مقاله ای که برجستگی ویژه ای داشته و 

  : شالگونی است که بااین عنوان آغاز می شود دارد ، نوشته آقای 
آهی بکشد "فقيه عاليقدر "آیایک کمونيست می نواند در مرگ یک " 
  "؟ 

ظاهرًاخود آقای شالگونی از قبل می دانسته که چنين موضع گيری 
می تواند با عکس العمل های بر عليه نوشته اش ، از سوی جنبش 

قبل از هر چيز باید : " وید خود در ابتدای آن می گ .چپ مواجه شود 
اعتراف کنم که من یک کمونيست هستم و به آن کالم مارکس که 

از ته دل و به همان معنایی که او می گوید ، " دین افيون مردم است"
خودم دارم می گویم تا تکليف " اشهد"این را همچون . باور دارم 

اف کنم ولی همچنين باید اعتر. خودم را با همه روشن کرده باشم 
  . "که در مرگ آیت اهللا منتظری از ته دل عزا دارم 

آقای شالگونی خود بر این امر واقف است که منتظری یکی از پایه 
گذاران اصلی نظری و عملی والیت فقيه حداقل در دهساله اول 
حيات جمهوری اسالمی بوده است و در برپایی چنين نظام جهنمی 

زنان ومردان این آب وخاک کوتاهی در کنار خمينی در کشتار کودکان و
ونيزآقای شالگونی خود بر این امر واقف است که او . نکرده است 

چنين قصدی داشته که فقه اسالمی را به شيو ه ای به اصطالح 
انسانی اجراء نماید ودر رابطه با عملی نشدن چنين ایده ارتجاعی در 

نمی فهمم  من واقعًا:" جامعه ای بنام ایران نيز چنين می گوید 
چگونه می توان مثأل قوانينی را که زن را نصف مرد ، پدر را صاحب 
سر نوشت کودک ،برده راه دارایی برده دار واز دین بر گشت گان را 

به شيوه انسانی اجراء کرد؟ . محکوم به مرگ و اعدام می کنند 
بنابراین بی آنکه قصد اسائه ادب داشته با شم ، معتقدم که او یک 

  ."تاریک اندیش بود و تا آخر عمر هم چنين ماند  متفکر
نتيجه آنکه آقای شالگونی برای عزاداری واز ته دل آهی کشيدن برای 
مرگ منتظری یک دليل ارائه می دهد و آن اینکه او حس انسانی 

  .داشته است 
آیامی توان برای چنين شخصی که هيچگاه از تاریک اندیشی و والیت 

أ بخاطر آنکه  در دوره های از شخصيت فقيه دست نکشيد ، صرف
سياسی اش در مقابل حکو متی که خود یکی از بنيان گذارانش بوده 
، خرده اختالفی پيداکرده و انتقاداتی داشته و نيز چنين طرحی در 
سر داشت که فقه اسالمی را به شيوهء انسانی در جامعه ما 

ی کرد و متحقق کند ،صرفأ به خاطر همين حس انسانی اش عزادار
  برایش به قول ما ایرانيان از ته دل آهی کشيد ؟

اساس نظریه مارکس روی انسان و برای رهائی انسان استوار است 
تمام مسائل نظری و بر نامه ای کمونيستهابرای رسيدن به این .

اما در این ميان نمی توان  واقعيت های مبارزه . هدف می باشد 
عه ای که ما زندگی می کنيم در در جام. طبقاتی را در نظر نگرفت 

یک سو فقر ودر سوی دیگر ثروت جمع شده ، ومبارزه بين دوقطب 
از اینروست . اصلی جامعه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم وجود دارد 

که تمام موضوعاتی که در چنين جوامع ای  پيش می آید نمی تواند 
داشته  جز اینکه چنين اعتقادی.  خارج از مبارزه طبقاتی باشد 

نه جایگاه (باشيم و چنين فکر کنيم که باید انسان رابراساس انسان 
وانسان گرائی اش قضاوت کرد وآنرا ) طبقاتی و موضع  طبقاتی اش 

مبنای حرکت خود قرار داد یعنی همين کاری که آقای شالگونی می 
  . کند 

 بنابراین آقای شالگونی می تواند بعنوان یک فرد انسان گرا در رابطه
با منتظری و هر فرد دیگری از ته دل آهی کشد وعزادار باشد ، ولی 

  آیا می نواند ؟. نه بعنوان کمونيست 
یعنی ) در دوره توماس مور(اگر انسان گرایی در اوائل قرن شانزدهم  

در دوره ای که هنوز اولين نشانه های توليد کاالئی در بعضی از 
در . توضيح وتوجيه بود کشورهای اروپای بوجود آمده بود ، قابل 

شرایط کنونی  که همه چيز تبدیل به رابطه کاالئی شده و همه چيز 
از این دریچه ارزش گذاری می شود ، خطای ست بزرگ وغير قابل 

  . بخشش 
براستی چگونه می توان برای کسی که در سازماندهی جمهوری 
اسالمی نقش مهمی داشته است و تا آخر عمرش تاریک اندیش 

  ، دل سوزاند وعزادار بود ؟ آیا می توان ؟بوده 
  

  !تغييرساعت پخش تلويزيون برابری    
   

از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 

 : پخش می شود
 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت  جمعه ها  

  . هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از 
ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 

 .مرکزی 
 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل
 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 

  . طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد
                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1

www.payameafghantv.com  
 به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه  -2

 کارگر 
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  

www.rahekaregar.com   
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

   ----------------------------------  
 مواضع عمومی سازمان ما در : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
فردی و يا مطالب  مقاالت با امضای 

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 .سازمان ما نيستند



مراسم اعطای جايزه صلح سخنرانی اوباما در 
  با چه هدفی ؟  نوبل

  
  رياحی . ح                            

  
تصميم  کميته  صلح نوبل به اعطای جايزه صلح به باراک اوبا ما 
اختالف نظر و اعتراضات زيادی را بهمراه داشت وباراک اوبا ما هم 
ه در  آغاز سخنرانی خود به آن اشاره کرد وگفت که  ديگرانی ک

بخاطر مبارزه در راه عدالت زندانی وشکنجه شده اند خيلی بيش از 
در عين حال هم، بدرستی تذکر داد که او . او شايسته ء اين جايزه اند

در آغاز کار خود است و نه در پايان ودرمقايسه با بزرگان تاريخ، 
شخصيت هائی چون مارتين لوتر کينگ، شوايچر وماندال دستآورد 

اما استداللی که خود برای گرفتن اين جايزه . است چندانی نداشته
ارائه کرد وتوضيحاتی که برای اقناع حضار داد، برخوردی هرچند 
مختصر را ضروری می سازد، زيرا بر خالف اميدهائی که شايد 
بسياری از مردم امريکا يا مردم صلح دوست ديگر نقاط جهان در 

اين سخنرانی جز تالشی پايان دادن به جنگ به او دارند، درونمايه 
برای موجه جلوه دادن دخالت های سياسی ونظامی امريکا در سراسر 

 –جهان وتوجيه استفاده از جنگ برای حفظ سروری سياسی 
پشتوانه ء اين توجيه رديف کردن پيروزی های . اقتصادی نبود

امريکا ست بدون کوچکترين اشاره ای به خطا ها وخيانت های 
هر جا هم که الزم ديد اين . شين امريکامشخص حکومت های پي

. پيروزی ها را در زرورقی از تحريف واقعيت های تلخ تاريخی پيچيد
پس بهتر است نخست به استدالل او وسپس به هدف هائی که به دنبال 

گيری شده، با آوردن بخش هائی از سخنان او  اين استدالل پی
  :بپردازم

فتن اين جايزه مربوط می شايد مهمترين موضوعی که بمن در گر" 
شود، اين حقيقت است که من فرمانده ء کل قوای ملتی هستم که در 

يکی جنگی که رو بپايان دارد وديگری درگيری .  گير دو جنگ است
کشور ديگر،  42ای است که امريکا خواهان آن نبود، جنگی که ما با 

ود منجمله نروژ، به پيش می بريم که تالشی است برای دفاع از خ
  . "ازحمالت بيشتر] جلوگيری [ وهمه ء ملت ها برای 

منظور اوباما از جنگ رو بپايان جنگ درعراق است که هنوز  
سرنوشت آن روشن نيست، نه مشخص است که چه نيروئی  ودر چه 
زمانی ميتواند جلوی بمب گذاری ها را  بگيرد، چه زمانی ويرانی ها 

ميليون ها پناهنده وآواره  ی ببار آمده بازسازی ميشود، چه زمانی
عراقی ميتوانند بدون ترس وبا خيالی آسوده به کشورشان باز گردند، 

هند دقيقا چه زمانی همه نيروهای اشغال گر خاک عراق را ترک خوا
اما چند . کرد وتاريخ ترک هزاران مامور سيا از عراق کی خواهد بود

اينکه کارتل های بين المللی نفت : نکته هم اکنون کامال روشن است
خوار مشغول تقسيم غنائم ا ند، دمکراسی امريکا ومتحدين آن دولتی 

قومی ونه  –اسالمی سرکار آورده است بر پايه تناسب مذهبی 
ای دمکراتيک يک جامعه عرفی وآزاد، دولتی که براساس مولفه ه

از سوئی با جمهوری اسالمی کنار : مجبور است به ساز همه برقصد
بيايد واز ديگر سو به دستورات ارباب بزرگ، امريکا، وارباب های 

  . کوچکتر گردن نهد
تعريفی بدست می دهد و " جنگ عادالنه " در اينجا آقای اوباما از  

جنگ را زمانی قرار می دهد که فيلسوفان، کشيشان تاريخچه اين نوع 
وسياستمداران کوشيدند قدرت مخرب جنگ را با تنظيم قوانينی تحت 

همان توضيح " جنگ عادالنه " توضيح اوبا ما از . کنترل در آوردند
  :قديمی است که چهار مشخصه دارد

  .جنگ درصورتی که راه چاره ء ديگری وجود نداشته باشد -1
  .برای دفاع از خودجنگ  - 2 
] با هدف در نظر گرفته [ جنگ درصورتيکه نيروها متناسب  - 3 

  . باشد
  .جنگ، در صورت امکان، با در امان بودن غيرنظاميان – 4
نکته اين جاست که هيج يک از اين نکات با فاجعه ای که امريکا به  

نه برای جنگ دليل : ملت ستمديده عراق تحميل کرد، خوانائی ندارد
وجهی در کار بود، نه صدام به امريکا حمله کرده بود که امريکا م

بخواهد از خود دفاع کند، نه نيروها وزراد خانه ای که بکار گرفته شد 

متناسب باهدفی بود که در نظر گرفته بودند ونه غير نظاميان در امان 
ماه نخست جنگ صد ونود وچهار  18بودند، سهل است، فقط در 

کشته شده که عمدتا نيروهای ائتالف مسبب اصلی هزار غير نظامی 
" اين رقم طبق مقاله منتشر شده در مجله پزشگی )  1. (آن بودند

در برينانيا که گزارش تحقيقات دانشگاه  2006در ماه اکتبر " النست 
هزار  639.942تا 392.976جان هاپکينز ايالت بالتيموراست، بين 

موسسه نظر سنجی ( بی . ار. يکسال بعد او. نفر بر آورد شده است
رقم تلفات غير نظاميان را  2007تا اوت  2003از مارس ) عمومی 

در عين حال همه ء گزارش . نفر گزارش کرد 1120000تا  946000
ها بر باالتربودن تلفات واين که هنوز اين آمارآنگونه دقيق نيست که 

ائی مستقر ضمنا نيروی کماندوئی امريک. بايد باشد، تاکيد کرده اند
عراق را غير قابل کنترل ارزيابی   2006درمنطقه خاور ميانه درسال 

صدو شصت  2008افزون براين، تا تاريخ ده اکتبر )  2. ( کردند
 3( وهفت روزنامه نگار وپنجاه وپنج کارمند رسانه ها کشته شده اند 

ژزف ای استيگ ليتز، اقتصاد دان ويکی از برندگان جايزه نوبل ).  
، هزينه اين جنگ را سه ترليون  برآورد کرده 2001صاد درسال اقت

  ) 4.( است
البته همانطور که همگان شاهد بودند ارتش امريکا در هرعمل  

با استفاده ازسالح های " ضربه های هوشمند " نظامی فقط از ايده 
فوق العاده دقيق بمنظور زدن دقيق به هدف ، همانگونه که در طرح 

ه بودند، استفاده نکرد بلکه در مقابل حيرت جهانيان های نظامی آورد
وحتی ( به همان شيوه ای متوسل شد که به دشمن خود نسبت می داد 

يعنی حمله به بيمارستان ها، هتل ها، ) امروزه نسبت می دهد 
مدارس، بازارها، خانه های مسکونی وهمه ء زير ساخت های آن 

  !کشور
که بخصوص حکومت " عادالنه جنگ " پس از اين تعريف اوليه از 

امريکا خواهان آن بوده وگوشه هائی از نتايج آنرا در باال ديديم، 
اوباما سعی می کند با نشان دادن نوعی واقع بينی برای ادامه جنگ 
. در هر کجا که امريکا می خواهد به بسيج افکار عمومی بپردازد

تامين کننده شيوه او با اهميت جلوه دادن نقش امريکا بعنوان تنها 
  :او می گويد. صلح در جهان است

در طول تاريخ " جنگ عادالنه " البته می دانيم که اين مفهوم  "
ثابت شد که توانائی بشر برای ابداع شيوه های . بندرت رعايت شد

  . "جديد کشتار همنوعان خود بی پايان است
سپس با اشاره به انواع جنگ ها  وويرانی های دو  جنگ جهانی،  

توضيح می دهد که  وودرو ويلسون که جايزه صلح نوبل را دريافت 
  :کرده است

طرح : جهان را در پايه ريزی بنائی جهت حفظ صلح هدايت کرد"   
[ مارشال ويک سازمان ملل، مکانيسم هايی برای در کنترل داشتن 

جنگ کردن، معاهده هائی بمنظور حمايت از حقوق بشر، ] شيوه 
اين . ی ومحدود کردن خطرناکترين سالح هاجلوگيری از نسل کش

آری، جنگ های وحشتناکی . تالش ها دربسياری زمينه ها موفق بود
رخ داده است وفجايعی اتفاق افتاده است، اما جنگ سوم جهانی پيش 

  . " نيامده است
پس از دهه ها که از ويرا نی دو شهر بزرگ ژاپن، هيروشيما  

ريکا می گذرد، وفاجعه ای که ببار وناکازاکی، با بمب ها ی اتمی ام
آورد که دهه ها موضوع صد ها نوشته وفيلم سينمائی بود و بمباران 
های فاجعه بار امريکا در عراق، آقای او با ما فقط اشاره می کند که 
گر چه جنگ های دهشتناکی وجود داشته اما جنگ جهانی سومی در 

ه امريکا خود در و بالفاصله برای بستن اين فصل ک!! کار نبوده 
فالکت ها وويرا نی های حاصل از آن از مسئولين عمده بحساب می 

  :آيد، وارد دوران پس از جنگ سرد ميشود ومی گويد
بپايان ] برلن [ جنگ سرد با شادی جمعيت در پائين کشيدن ديوار "  
. تجارت بخش بزرگی از جهان را بيکديگر مرتبط ساخته است. رسيد

آرمان های رهائی وخود تعينی، . ر نجات پيدا کرده اندبيليونا نفراز فق
ما وارثين بردباری . برابری وحاکميت قانون آهسته پيش رفته است

وآينده نگری نسل های گذشته ايم واين ميراثی است که کشورمن بحق 
   . "به آن افتخار می کند

معلوم نيست چه معجزه ای پس از فروريزی ديوار برلن اتفاق افتاد 
به اين سرعت بيليون ها نفر از فقر نجات پيدا کردند واساسا کل  که

سابق چند بيليون بوده اند که " کمونستی " کشور های بلوک 



خود " بيليونها نفر از آنها از فقر نجات پيدا کرده اند ولی صحبت از 
واقعا بيشتر به " آرمان رهائی " يا  پيشرفت " برابری " ، " تعينی 

" تا واقعيت مگر اينکه منظور آقای اوبا ما آزادی  افسانه می ماند
باشد وورود سرمايه های جهانی به کشورهای  بلوک سابق " تجارت 

شوروی بمنظور استفاده از نيروی کار ارزان واستثمار کارگران و 
در دورانی که هر هفت ثانيه يک کودک زير ده سال . بيکاران

يعات ناشی از آن می وروزانه صد هزار نفر در اثر گرسنگی وضا
ميرند و از شش ميليارد ودويست ميليون جمعيت کره زمين چهار 
ميليارد وهشت صد ميليون آن تحت شرايط نا انسانی ننگ آور زندگی 

و فاصله بين فقرو غنا از هر زمانی بيشتر است، ودر )  5.( می کنند
تا روز بيشتر از مردان کار کنند  96همين اروپا زنان ساالنه بايد 

صحبت از رفع گرسنگی )  6( حقوقی برابر با مردان داشته باشند،
حتی بصورت کندش چه محلی " پيشرفت برابری " بيليون ها نفر ويا 

  از اعراب نمی تواند داشته باشد؟ 
هم در " جنگ ناخواسته " و" جنگ خواسته " ده بندی جنگ به ر

 "همين بخش سخنرانی اوباما که با زيرکی در خصوص بخش 
آن سکوت  و برای  بخش دوم زمينه چينی می کند، دنباله " خواسته 

چقدربايد يک رئيس . همان هدف اوليه توجيه حضور نظامی است
جمهور شنودگان وبينندگان خود درسراسر جهان را نا آگاه وفراموش 
کار تصور کند که بگويد نمی خواستند در افغانستان نيروی نظامی 

تاريخی کسی دچار فراموشی شده است که نداند پياده کنند؟ آيا حافظه 
" مجاهدين افغانی وطالبان را چه حکومتی برای  مبارزه با 

تعليم داد وبا تجهيزات نظامی وکمک "  سوسياليسم واقعا موجود 
پس از پيروزی بر . های مالی بی دريغ به صحنه ء جنگ فرستاد

ی نشينند دشمن، مسلم بود که طالبان ومجاهدين افغانی ساکت نم
وبعنوان قدرتمندترين نيرو برای بدست گرفتن قدرت سياسی اقدام می 

با لشگر کشی امريکا وناتو وبه زير کشيدن طالبان، برای اين . کنند
نيرو وحاميان آن ها حد اقل روشن شده است که ديگر مساله بر سر 
مبارزه با نيروی اشغالگر کمونيست همسايه ء شمالی نيست که 

اشغال کرده است بلکه مساله سروری نيروها ی  کشورشان را
اشغالگر جديد است بر منابع اين کشور ونقش سوق الجيشی اين 
منطقه که در صورت به خطر افتادن آن ، برتری امريکا ممکن است 

اما آقای اوباما توجيهی که برای کشگر کشی به . آسيب ببيند
  :ين استمی آورد، چن" ناخواسته " افغانستان بعنوان شرکت 

[ مبارزه منفی . در جهان شرارت وجود دارد: اشتباه نکنيد" .... 
نمی ] اشاره است به مبارزه ء منفی مارتين لوتر کينگ وگاندی 

مذاکره نمی تواند رهبران . توانست جلوی ارتش هيتلر را بگيرد
اين که بگوئيم قهر .  القاعده را متقاعد کند که اسلحه را زمين بگذارند

برسميت شناختن  -ری است، بمعنی بر انگيختن بدبينی نيستگاه ضرو
به اين دليل ]...... او [ نقائص بشر ومحدوديت های خرد . تاريخ است

با اين نکته آغازمی کنم چون امروزه در خصوص اقدام نظامی ، مهم 
وبعضا اين ترديد . نيست به چه دليل، ترديد عميقی بوجود آمده است

ه امريکا، تنها ابر قدرت نظامی جهان، پيوند با سوء ظنی انعکاسی ب
  ." داده ميشود

  
اين ترديد عميق وسو ء ظن نسبت به امريکا به امروزه مربوط نمی 

فوريه بو د که بزرگترين  15شود بلکه در همان آغاز اشغال عراق در 
تظاهرات ضد جنگ به ابتکار فوروم اجتماعی اروپا بر پاشد وبا 

، مخصوصا خواسته ء " خواسته " ه جنگ ميليون نفر علي 9شرکت 
. امريکا وانگليس، رکورد همبستگی جهانی را در تاريخ برجا گذاشت

دراين قسمت از سخنرانی خود اوباما ازبينندگان  وشنوندگان خود 
غير مستقيم خواسته است که حق ويژه کشورش را به رسميت 

اين حق  وکمی بعد تر بر! بشناسند چون تنها ابر قدرت جهان است 
ويژه به شکلی ديگر صحه می گذارد، آنجا که دستور می دهد ومی 

  :گويد
قوی يا ضعيف  - که بگمان من همه ء کشورها] بايد بگويم [ ابتد ا "  

  بايد پايبند به استانداردهائی –
مثل هر رئيس  –من . باشند که بر استفاده از قهر کنترل  داشته باشد 

قائلم که در صورت لزوم بطور اين حق را برای خود  -مملکتی
با اين همه، مطمئنم که پايبندی به . يکجانبه ازملتم دفاع کنم

استانداردها، استانداردهای بين المللی، رعايت کنندگان آنرا تقويت 
  . "وزير پا گذارندگان آنرا تضعيف می کند

چند جمله بعد ما به هدف اين قسمت از سخنان اوباما بيشتر آشنا می  
  :ه می گويد شويم ک

بايد با پذيرش اين حقيقت آغاز کنيم ، ما درگيری های خشونت بار " 
 -زمان هايی فرامی رسد که. را درطول حيات خود از بين نخواهيم برد

استفاده از قهر نه تنها ضروری بلکه  –چه در عمل فردی چه جمعی 
  . " اخالقا توجيه شدنی است

وحال حکومت های امريکا را با در اين جا اوباما همه جنايات گذشته  
آيا کودتای .  پرده پوشی می کند" اخالقا " و " ضروری " دو کلمه 

عليه آلنده در  1973عليه حکومت ملی مصدق، کودتای  1953سال
دربرزيل، کودتای  1964در آرژانتين، کودتای 1975شيلی،کودتای 

آنها در اوروگوئه ودهها کودتای ديگر که امريکا مستقيما در 1973
دست داشت همه اخالقا توجيه شدنی است؟ آيا فرمان کندی درسال 

رنچ " هزارونهصد وشصت ويک مبنی براجرای عمليات موسوم به 
که بکار گيری سيستماتيک اسلحه شيميائی را عليه ويتنام " هند 

که " اورينج ايجنت " شمالی  فرمان داده بود وعالوه بر اين عمليات 
هان سبز و از بين بردن منبع اصلی تغذيه مردم هدفش نابودی همه گيا

ويتنام يعنی برنج بود، که طبق بررسی های بعدی زمين هايی را تا 
مدت دويست سال نابود می کرد، اخالقا توجيه شدنی است؟ اين 
دستورات آقای کندی دمکرات که اوبا ما در سخنرانيش از او بعنوان 

زمانی صادر شد که امريکا  يک رهبر فرهيخته نقل قول می آورد دقيقا
  . مدتها بود با بمب نا پالم ويتنام شمالی را بمباران می کرد

تاسف آور اينکه آقای اوباما آنجا که ادعا می کند صلح وسعادت را با 
خون شهروندان خود از آلمان تا کره بسط داده ودمکراسی را در جاها 

  :ئی چون بالکان مستقرساخته می گويد
ت را متحمل شديم نه به اين خاطر که می خواستيم ما اين زحما" 

  . .........."اراده ء خود را تحميل کنيم
اگر اين جمله  با سخنان وودروويلسون درهمين زمينه مقايسه شود، 
درجه تالش آقای اوباما برای وارونه  جلوه دادن ماهيت واقعی دخالت 

 1907ال ويلسون در س. های امريکا در جهان بيشتر روشن می شود
  :                                                      چنين گفت

( از آنجا که تجارت  مرزهای ملی نمی شناسد وتوليد کننده "  
اصرار دارد که دنيا را به عنوان يک بازار در اختيار ) امريکائی 

داشته باشد، پرچم کشورش بايد پشتيبان او باشد ودرهای کشورهايی 
روی او بسته است بايد به زور فروريخته شوند ووزيران که به 

مملکت بايد از امتيارات به دست آمده برای سرمايه داران حمايت کنند 
  ) 7. " ( حتی اگر در اين جريان حاکميت ملت های سرکش نقض شود

  
اوبا ما در سراسر سخنرانی خود هر جا به رويدادهای تاريخی  

بکار برده است، حتی در مورد مساله  پرداخته است، همين ادبيات را
اوباما با . فلسطين  که امريکا هميشه از اسرائيل پشنيبانی کرده است

توضيح اينکه بخاطر جهانی شدن سرمايه بسياری از آن بيم دارند که 
  :هويت خود را از دست بدهند، می گويد 

به درگيری منجر ] بيم از دست دادن هويت [ در جاهائی اين بيم " 
اين را در خاور . گاه چنين است که گوئی به قهقرا می رويم. ده استش

. ميانه شاهديم که درگيری بين اعراب ويهوديان ظاهرا شدت می يابد
  . "آنرا در بين ملت هائی شاهديم که درگير مسائل قومی اند

مساله بيش از شش ميليون فلسطينی که دولت صهيونيستی اسرائيل 
کشتار های دسته جمعی، اشغال و آواره کرده  سرزمين های آنها را با

و از ابتدئی ترين وسائل زيست محروم سا خته است به در گيری 
مذهبی فروکاستن دقيقا همان برنامه ای است که دولت های پيشين 
امريکا چه در منطقه ء بالکان وچه هم اکنون در افريقا وخاور ميانه 

  . پيش می برند
  :ه مشخصه قائل است اوباما برای صلح پايدار س

در برخورد با ملت هايی که مقررات وقوانين را زير پا می گذارند، " 
معتقدم که  بايد بديل هائی در رويا روئی با قهربوجود آوريم که 

زيرا اگر  - باندازه ء کافی برای تغيير واقعی رفتارها خشن باشد
مان اهميتی خواهان صلح پايداريم، مقررات جامعه بين المللی بايد براي

رژيم هائی که قوانين را زير پا می گذارند بايد .  داشته باشد
نافرمانی وسرکشی را بايد با فشار فزاينده پاسخ داد . پاسخگوباشند



وچنين فشاری فقط زمانی ميتواند وجود داشته باشد که جهان يک تن 
  . "واحد باشد

 "خواسته " در خصوص زير پا گذاشتن قوانين در همان جنگ  
کلنل جميز آلنر از . امريکا در عراق تنها يک نمونه کافی است

نيروی هوايی امريکا  در پاسخ به خبرنگاران اعتراف " مسئوالن 
که ( ازبمب ناپالم جديد )  2003( کرد که درماههای مارس وآوريل 

بر روی سربازان ) در آن به جای نفت از کروزين استفاده ميشود 
  . داد وکرانه ها رود دجله ريخته اندعراقی مستقر در جنوب بغ

  
متاسفانه در زير هدفهای ما آدم بود، سربازان عراقی را : " و گفتا

  ) 8. " ( در ويدئوهای هواپيما ی نظامی ميديديم 
فقط صلحی که . نبود درگيری آشکار نيست] بمعنی [ صلح صرفا  - 2.

د واقعا با پايه اش بر حقوق ذاتی وکرامت هر فرد گذاشته باشد ميتوان
  .دوام باشد

بايد  –يک صلح عادالنه نه تنها شامل حقوق مدنی وسياسی است  - 3 
زيراصلح راستين فقط  -امنيت وفرصت اقتصادی را هم در بر بگيرد

  .".آزادی از ترس نيست بلکه آزادی از نياز هم هست 
اين ها البته کلی گوئی ها اگر مقاصد اصلی اين سخنرانی را پرده   

می کرد، بی ربط هم نبودند  واين هم قابل ايراد نيست که آقای پوشی ن
اوبا ما با ال خره در اين مراسم از جنبش مردم ايران پس از گذشت 

  :شش ما ه رسما پشتيبانی کرد ولی آنجا که می گويد
هيچ رژيم سرکوبگری نميتواند در مسير جديدی حرکت کند مگر " 

  . "اينکه راهی برايش گشوده شود
ی اوباما اين راه گشايان را مثال در مورد چين آقای نيکسن آقا 

  ومالقاتش با مائو ودرمورد لهستان فعاليت های پاپ پال دوم 
ميداند و دقيقا همان نقش پيامبرگونه ودر حقيقت مداخه گرانه 

  :امپرياليسم امريکا را تبليغ می کند
انقالب فرهنگی، مالقات ] ناشی از [ در خصوص وحشت های " 

اما مطمئنا چين را در راهی  -نيکسن با مائو ظاهرا قابل بخشش نبود
قرار داد که ميليون ها شهروند از فقر نجات پيدا کردند وبه جوامع باز 

فعاليت پاپ جان پال دوم در رابطه با لهستان نه تنها . مرتبط شدند
برای کليسای کاتوليک بلکه برای لخ والسا، رهبر کارگران فرصت 

  . ".ود آوردوفضا بوج
در اساس فرصت وفضائی بود که " فرصت وفضا " اين " 

امپرياليسم برای خود با صرف ميلياردها دالرهزينه درسيستم 
جاسوسی، تبليغات ضد کمونستی واجرای کودتاهای پی درپی در 
سراسر جهان فراهم می ساخت ولی روزا لوکزامبورگ دهه ها پيش 

ود بشيوه ء دقيقی مشخص کرد خ" انباشت سرمايه " آنرا در کتاب 
وگفت که نظام سرمايه داری برای بسط وگسترش خود نياز به برون 

برای رفع . رفت ها ئی در شکل بندی های غير سرمايه داری دارد
همين نياز است که سرمايداری يکی از راه های برون رفت خود را 

" مداخله نظامی تعيين کرده است که توضيح دهنده ماهيت دقيق 
  : لوکزامبورک می گويد. آن است" مپرياليستی ا

[  نظام سرمايه داری  به نظام های اقتصادی ديگر به عنوان محيط " 
  ) 9."( وسرزمين نياز دارد]  بسط 

بعد ازدوران جنگ سرد وبخصوص ازدهه ء هفتاد به اين سو که 
سرمايه رقابت بين دول ) گلوباليزاسيون (نئوليبراليسم وجهانی شدن  

رقبای جديدی . رياليستی را شدت بخشيد، شرايط جديدی پديد آمدامپ
استفاده از شيوه . چون روسيه ،چين وبرزيل وارد ميدان رقابت شدند

های فرا اقتصادی ای چون دخالت واشغال نظامی، حضور غير 
سوسياليسم واقعا " مستقيم در کشور هايی که پس از فروپاشی بلوک 

شدن  مقررات ودستورات نهاد های شکل گرفتند ودرونی " موجود 
بين المللی سرمايه امپرياليستی ونظامی، تناقض اين سيستم را بيشتر 

اين نظام از يک سو با مقرراتی که نهاد های بين . بر مال کرده است
المللی سرمايه داری چون بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول، 

دولت هائی  –د، ملت سازمان تجارت جهانی وامثال آن بوجود آورده ان
را به نابودی اقتصادی وبحران های اجتماعی حاد سوق می دهند که 
مستقيم يا غير مستقيم بوجود آورده اند وبه دوام حياتشان نياز دارند 

که گرچه )  10( واز ديگرسو با بحران های پی درپی رودررو يند 
م است قمارخانه ای اين سيست –ناشی از برنامه های سرمايه ء مالی 

از رو . ولی تنها را ه برون رفت از آنرا گسترش نظامی گری ميدانند

بود که در همين سخنرانی  آقای اوباما از تناقض گوئی در امان نماند 
وبشيوه ای پوشيده همان سياست نظامی وتجاوزکارانه ء بوش را 

  :تاييد کرد، آنجا که پس از اشاره به وقايع دارفو، کنگو وبرمه گفت
ی ديپلماسی در کار خواهد بود اما اگر اين ها شکست بخورد، آر"  

وهرچه ما بيشترپشت هم را داشته باشيم . بايد عواقبی هم در کار باشد
احتمال کمتری وجود دارد که  با گزينش بين دخالت مسلحانه ودست 

  ."داشتن درسرکوب مواجه شويم
  

يع وسربراه ملت های مط - بنابراين، راه ديپلماسی يعنی داشتن دولت
مانند آنچه امپرياليسم امريکا در عراق، پاکستان، افغانستان، مصر، 

گزينش بين دخالت مسلحانه " عربستان ودهها کشور ديگر دارد يا  
دولت های سودان، سومالی، کنگو، کره  ." ودست داشتن درسرکوب

ء شمالی يا سوريه وايران نه به اين خاطر که نظام های ديکتاتوری ، 
ملت های  –يت خواه يا ارتجاعی اند بلکه چون در دايره دولت تمام

 - سربراه وگوش بفرمان دستورات دولت سرمايه داری نظامی
" صحبت های اوباما درباره . امپرياليستی امريکا نيستند مغضوبند

فقط در اين چارچوب ها معنا پيدا می "  خود تعينی" ، " حقوق بشر 
ملت مطيع دول  –انسانی نه در دولت خود تعينی وهر نوع حقوق . کند

امپرياليستی بلکه حاصل مبارزات ملتی است که با خود آگاهی 
سرنوشت خود را برای دست يابی به آزادی، برابری واستقالل در 

نبايد دمی از اين هدف در ساختن دنيايی بهتر غافل . دست می گيرند
  .بود
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