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پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

سال تحصيلى جديد و عقبنشينى حاكميت
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

قتلگاه موريا و توحش اروپاى »متمدن«

سﻼخى خيزش توده اى در لبنان

اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

جولين آسانژ در اپيزود
زندانى سياسى

آذر مدرسی
فاجعــه بیــروت و قربانــی شــدن صدهــا نفــر و ویرانــی بخشــی از بیــروت ،میــرود
بــه نقطــه تعییــن کننــده ای در تحــوﻻت سیاســی در لبنــان و بویــژه در ســیر خیــزش
عظیــم تــوده ای بـرای پایــان دادن بــه پــروژه قومــی و مذهبــی کــردن لبنــان ،خﻼصــی
از حاکمیــت قومی-مذهبــی و فاســد و پایــان دادن بــه فقــر و فﻼکــت تبدیــل شــود.
پیــش از ایــن فاجعــه هــم ،بحـران اقتصــادی در لبنــان و خطــر فروپاشــی اقتصــادی،
گســﱰش اعﱰاضــات تــوده ای ،بح ـران سیاســی و خطــر بــه زیــر کشــیده شــدن کل
سیســتم و حاکمیــت موزائیکــی در لبنــان و تاثی ـرات آن در فضــای سیاســی متحــول
منطقــه ای کــه دســتخوش اعﱰاضــات و خیزشــهای تــوده ای اســت ،معضــل نــه فقــط
حاکمیــت در لبنــان کــه معضــل بــورژوازی منطقــه ای و جهانــی بــود .انفجــار بیــروت
در ایــن میــان بــه امــکان و دریچــه ای نــه فقــط بــرای حــل و فصــل کشــمکش
هــای منطقــه ای و جهانــی کــه ب ـرای حفــظ سیســتم موجــود در لبنــان ،ﴎپــا نــگاه
داشـ حکومــت موزائیکــی ،حتــی بــه بهــای تغییراتــی در تــوازن قــوا میــان بلوکهــا و
نیروهــای سیاســی در لبنــان ،تبدیــل شــده اســت.
حضــور فــوری مکــرون ،بــه ایندگــی از طــرف دول اروپایــی در لبنــان و مﻼقــات
وی بــا ﴎان همــه احـزاب منجملــه حــزب اللــه لبنــان ،علیرغــم مخالفــت هــای لفظــی
امریــکا ،اعــﻼم آمادگــی حــزب اللــه بــرای »اصﻼحــات« و مذاکــره ،اعــﻼم آمادگــی
اروپــا و صنــدوق بیــن اﳌللــی پــول بـرای نجــات اقتصــاد لبنــان بــه ﴍط »رفــع موانــع
دریافــت کمکهــای خارجــی« و بــرون رفــت حاکمیــت از »بح ـران سیاســی« صــورت
مســئله مشــﱰک طراحــان ســناریوی ارتجاعــی علیــه مــردم لبنــان بــود .ســناریوی
نجــات حکومــت موزائیکــی لبنــان! در ایــن میــان نــق زدنهــای قدرتهــای منطقــه ای
از ایـران تــا ترکیــه بــر ﴎ ســهم و نقــش خــود در لبنــان و منطقــه و  ...حاشــیه هــای
نــه چنــدان مهــم ایــن توافــق عمومــی بــود.
هشــدارهای مــداوم ﴎان و مقامــات دول اروپایــی مبنــی بر اینکــه بدون اصﻼحات
فــوری و تــﻼش بـرای »جلوگیــری از تــداوم وضعیــت آشــفته کنونــی« ،لبنــان میتوانــد
بــه یــک کشــور »ﴎکــش« تبدیــل شــود در کنــار اینکــه اولویــت فرانســه ،و بالطبــع
اروپــا» ،بازگردانــدن لبنــان بــه وضعیــت بــا ثبــات سیاســی و اقتصــادی قبلــی« خــود
اســت ،بیــان روشــن ایــن اســﱰاتژی جدیــد بــورژوازی غــرب در مقابلــه بــا مردمــی
اســت کــه اتفاقــا نــه بازگشــت بــه »دوره بــا ثبــات قبلــی« کــه عبــور از آن مقطــع
و ورود بــه دوره جدیــدی از مبــارزه اســت کــه دســت همــه نیروهــای ارتجاعــی ،از
حــزب اللــه تــا فاﻻنژهــا ،را از زندگــی شــان کوتــاه كننــد .در ایــن میــان ادعــای مکرون
کــه »مــا در کنــار مــردم لبنــان خواهیــم مانــد« طنــز تلخــی بیــش نیســت.
توافــق ﴎیــع همــه نیروهــای سیاســی بــر ﴎ نخســت وزیــر »ســنی و ســکوﻻر«!،
ســفر دوبــاره مکــرون بــه لبنــان ،برنامــه ریــزی قــدم بــه قــدم »اصﻼحــات« و ﴍوط
دول اروپایــی بــرای کمکهــای اقتصــادی ،برنامــه روشــن بــرای کــم کــردن فشــار
اقتصــادی و بحــران حکومتــی در لبنــان ،بــرای نجــات حکومــت قومی-مذهبــی و
نیروهــای ارتجاعــی از زیــر تیــغ اع ـﱰاض مــردم معــﱰض و مقابلــه بــا مردمــی اســت
کــه بـرای بــه زیــر کشــیدن آن دو ســال اســت مبــارزه میکننــد .برنامــه ســﻼخی کــردن
جنبــش تــوده ای مــردم لبنــان بـرای خﻼصــی از ﴍ ارتجــاع حاکــم و متحدیــن منطقــه
ای و جهانــی آن!
امــروز ایــن مهمﱰیــن تهدیــد در مقابــل خیــزش مــردم لبنــان بـرای آزادی ،رفــاه و
برابــری اســت .بایــد ایــن تهدیــد را جــدی گرفــت!

فواد عبداللهی
جولی ــن آس ــانژ مدی ــر مس ـ ول ش ــبكه جهان ــی »ویكیلیك ــس« ك ــه اﴎار دولته ــا را افش ــاء میكن ــد
ب ــه م ــدت ده س ــال اس ــت تح ــت پیگ ــرد مس ــتقیم پنتاگ ــون و در »لیس ــت ش ــكار« دادس ــتان كل ای ــاﻻت
متح ــده آمری ــكا اس ــت؛ پ ــس از  ۷س ــال پناهندهش ــدن ب ــه س ــفارت اك ــوادور در لن ــدن ،پارس ــال پلی ــس
انگلس ــتان در ی ــك تبان ــی ب ــا دول ــت آمری ــكا و اك ــوادور ،عم ــﻼ در ی ــك عملی ــات آدمربا ــی و جل ــو چش ــم
هم ــه ،آس ــانژ را دس ــتگیر و ب ــه زن ــدان »بل ـ رش« ،مش ــهور ب ــه »گوانتانام ــوی بریتانی ــا« منتق ــل كردن ــد؛
وی در ــام ای ــن یكس ــال تح ــت فش ــار و بازجوی ــی و ش ــكنجه روان ــی توســط دســتگاههای مخ ــوف
اطﻼعات ــی بریتانی ــا و دادگاه قضای ــی ای ــن كش ــور ب ــوده اس ــت.
اكن ــون نزدی ــك ب ــه چه ــار روز اس ــت ك ــه وی نظ ــور اس ــﱰداد كام ــل ب ــه دول ــت آمری ــكا ظاه ـرا اپی ــزود
آخ ــر از »دادگاه ــی« و محاكم ــه خ ــود را ط ــی میكن ــد ... .صفح ــه۲

در حاشيه اجﻼس اضطرارى اتحاديه
كشورهاى عرب
امان كفا
بﻼخــره جلســه اضطــراری اتحادیــه کشــورهای عــرب بــا ریاســت هیئــت
فلســطینی در چهارشــنبه گذشــته برگــزار شــد.
جلس ــه ای ک ــه ق ـرار ب ــود پ ــس از امض ــای معاه ــده اخی ــر اﴎائی ــل و ام ــارات متح ــده ،ب ــه قطعنام ــه
ای منج ــر ش ــود ک ــه طب ــق آن کش ــورهای عرب ــی ب ــار دیگ ــر ب ــر اینک ــه هرگون ــه رابط ــه مس ــتقیم ب ــا
اﴎائی ــل من ــوط ب ــه تخلی ــه ارت ــش اﴎائی ــل از ﴎزمی ــن ه ــای اش ــغالی اس ــت ،را تائی ــد کنن ــد .در مقاب ــل
آلتی ت ــوم ه ــای متع ــدد ،از الفت ــح و دیگ ــر گ ــروه ه ــای فلس ــطینی ک ــه از پی ــش در ای ــن م ــورد ص ــادر
ش ــده ب ــود ،هیئ ــت فلس ــطینی در پای ــان جلس ــه اع ــﻼم ک ــرد ک ــه ای ــن قطعنام ــه ب ــا مخالف ــت بحری ــن
و ام ــارات ،مواج ــه ش ــد و ن ــه قطعنام ــه تصوی ــب ش ــد ،ن ــه ام ــارات متح ــده »تنبی ــه« ش ــد ،ام ــا هم ــه
ﴍک ــت کنن ــدگان ب ــه »خواس ــت م ــردم فلس ــیطن« اب ـراز وف ــاداری کردن ــد! ف رات ــر اینک ــه ،ت ــا حت ــی روز
قب ــل از جلس ــه ،محم ــود عب ــاس نی ـز ،جه ــت حف ــظ »پرچ ــم متح ــد ع ــرب« ،خواه ــان مقابل ــه ب ــا هرگون ــه
خدش ــه دار ش ــدن ن ــام حاک ـ ن ام ــارات متح ــده ش ــده ب ــود! معاه ــده اخی ــر ام ــارات و اﴎائی ــل ،ب ــر خ ــﻼف
ادع ــای میدی ــای ای ــن معاه ــده ن ــه ی ــک »واقع ــه تاریخ ــی« بلک ــه ﴏف ــا رس ــمیت بخش ــیدن ب ــه رابط ــه
ج ــاری بی ــن دو کش ــور اس ــت .حت ــی اج ــازه پ ــرواز هواپی ه ــای اﴎائی ــل ب ــر ف ـراز عربس ــتان س ــعودی،
ﴏف ــا نش ــان دهن ــده درج ــه »مخالف ــت ه ــای« عربس ــتان س ــعودی ب ــا ای ــن معاه ــده اس ــت ...صفح ــه۳
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سال تحصيلى جديد و
عقب نشينى حاكميت
عــدم حضــور روحانــی در مراســم بازگشــایی مــدارس ،در ﴍایطــی کــه پیــش تــر
اعــﻼم کــرده بــود »بازگشــایی مــدارس و آمــوزش حضــوری ،علیرغــم هشــدارهای
مراجــع پزشــکی در خطــر گســﱰش وســیعﱰ کرونــا ،در دســتور دولــت اســت«،
اعﱰاضــات خانــواده دانــش آمــوزان بــه نبــود امکانــات بهداشــتی در مــدارس را
گســﱰش داده و دولــت و وزارت آمــوزش و پــرورش را ناچــار بــه عقــب نشــینی و
پــس گرفـ سیاســت بازگشــایی اجبــاری مــدارس و وادار کــردن دانــش آمــوزان بــه
حضــور در مراکــز آموزشــی ،کــرد .اعــﻼم اینکــه »هیــچ دانــش آمــوزی را مجبــور بــه
رف ـ بــه مدرســه یکنیــم« اعــﻼم ایــن عقــب نشــینی در مقابــل فشــار اجت عــی
مــردم و هــراس از تبدیــل شــدن آن بــه کشمکشــی جدیــد میــان مــردم و حاکمیــت
تــا خرخــره در بحــران سیاســی ،بــود!
افاضــات روحانــی و وزیــر آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســﻼمی کــه »هیــچ چیــز
جــای آمــوزش حضــوری را ــی گیــرد« » ،مــردم مــا تســلیم تحریــم و کرونــا
یشــوند« و تاکیــدات آنــان بــر »اعـ ل نظــارت دقیــق وزارت خانههــای آمــوزش و
پــرورش و بهداشــت و درمــان بــر ســﻼمت دانــش آمــوزان و دانشــجویان در مراکــز
آموزشــی« ،هــم نتوانســت بــه داد حاکمیــت برســد و بــر واقعیــت بــی مســئولیتی
مطلــق حاکمیــت در مقابــل ســﻼمت ،بهداشــت و زندگــی شــهروندان ایــن جامعــه و
عــدم صﻼحیــت آن ﴎپــوش بگــذارد .اﴏار بــر بازگشــایی مــدارس بــدون توجــه بــه
مخاطــرات آن بــرای نشــان دادن شــانه خالــی کــردن دولــت از زیــر بــار مســئولیت
خــود بــه دانــش آمــوزان ،خانــواده هــای آنــان و میلیونهــا شــهروند ایــن جامعــه
کافــی بــود.
اعــﻼم »تامیــن آمــوزش اینﱰنتــی« ،در جامعــه ای کــه اک یــت آن زیــر خــط فقــر
زندگــی میکنــد ،جامعــه ای کــه بخــش اعظــم دانــش آمــوزان آن حتــی از تامیــن
وســائل اولیــه آمــوزش برخــوردار نیســتند ،ﻻفزنــی بی یــه ای بیــش نیســت.
مــردم آزادیخــواه مدتهــا اســت از ایــن حاکمیــت ،از ولــی فقیــه و رئیــس جمهــور
و مجلــس و دولــت و  .....آن ســلب اعت ـ د و ســلب صﻼحیــت کــرده انــد و بــرای
اعــ ل اراده خــود ،اعــ ل نظــارت خــود بــر جامعــه ،در هــر شــکل آن ،تــﻼش
میکننــد .کارگــران ،زحمتکشــان ،معلــ ن و محرومــان جامعــه مدتهــا اســت در
مقابــل حاکمیتــی کــه مایــه فقــر و فﻼکــت و نــا امنــی اســت ،حاک نــی کــه داراییهــای
جامعــه را بــه عناویــن مختلــف حیــف و میــل کــرده و جامعــه را بــه تحمــل بــار گران
و مشــقت بــار زندگــی ،تامیــن مایحتــاج ﴐوری بــه چنــد برابــر قیمــت و گرانــی
روزافــزون را بــر دوش جامعــه گرســنه ،بیــکار و اســیر فقــر و فﻼکــت گذاشــته اســت،
قــد علــم کــرده و اراده خــود را اع ـ ل میکننــد .
امــروز دیگــر »اگــر عرضــه نداریــد جامعــه را اداره کنیــد ،بدهیــد مــا آنــرا اداره
میکنیــم« حــرف کارگــر هفــت تپــه و فــوﻻد و هپکــو نیســت .امــروز ایــن حــرف
اک یــت عظیــم ایــن جامعــه اســت ،حــرف دانشــجو ،دانــش آمــوز ،خانــواده هــای
آنــان و  ....اســت .بایــد در مقابــل حاکمیتــی کــه رس ـ از خــود در مقابــل تضمیــن
امنیــت جانــی و آمــوزش فرزندا ــان ســلب مســئولیت میکنــد ،ایســتاد .
بایــد نظــارت بــر تامیــن امکانــات بهداشــتی و اطمینــان از ســﻼمتی دانــش آمــوزان
در آمــوزش حضــوری ،طبــق اســتاندارد جهانــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا ،نظــارت بــر
تامیــن و تهیــه ابزارهــای آمــوزش از راه دور بــه خــرج دولــت ،تائیــد اســتانداردها،
تامیــن امکانــات و  .....بــه خانــواده دانــش آمــوزان ســپرده شــود .بایــد بــا اتــکا بــه
نیــروی خــود ،فشــار از پائیــن و اع ـ ل اراده خــود آمــوزش رایــگان از دبســتان تــا
دانشــگاه را بــه دولــت تحمیــل و آنــرا متحقــق کــرد.
حزب حکمتیست خط رسمی
۱۹شهریور  ۹ ۹۹سپتامﱪ ۲۰۲۰

جولین آسانژ در اپیزود...
ویکیلیکــس در ســال  ۲۰۱۰بــا انتشــار بیــش از  ۲۵۰هـزار ســند محرمانــه ســفارتخانههای
آمریــکا ،لــرزهای شــدید بــه جــان دنیــای سیاســت انداخــت .آســانژ از جملــه اســنادی را
منتــﴩ کــرد کــه جزئیاتــی را دربــاره عملکــرد جنایــی نیروهــای نظامــی آمریــکا و اهــداف
ﴎی دولتهــای غربــی در جنگهــای عــراق و افغانســتان افشــا میکــرد .محاكمــه
جولیــن بــه قــول پــدرش »محاكمــه انســانی اســت كــه معتقــد اســت كــه اطﻼعــات ﴎی
دولته ــا بای ــد افش ــاء ش ــوند و در دس ــﱰس عم ــوم م ــردم ق ـرار بگیرن ــد ...انس ــانی ك ــه بع ــد
از گذش ــت  ۷س ــال حب ــس در س ــفارتخانه اك ــوادر در لن ــدن از ح ــق پناهندگ ــی ه ــم مح ــروم
ش ــد ..اكن ــون دول ــت انگلی ــس و آمری ــكا در ی ــك نقش ــه از پی ــش ط راحیش ــده ،ه ـ ن ادعاه ــای
»دمك راس ــی« و »آزادی بی ــان« و »حق ــوق ب ــﴩ« خ ــود را ه ــم زی ــر پ ــا گذاش ــتند و تح ــت عن ــوان
»اﴎار و امنی ــت مل ــی« میخواهن ــد ب ــا ج ــان و پرون ــده جولی ــن معامل ــه سیاس ــی كنن ــد«.
و درس ــت همینجاس ــت ك ــه محاكم ــه آس ــانژ ف رات ــر از س ــﻼخی مقول ــه آزادی بی ــان م ــیرود و ب ــه
مقول ــه ی ــك »زندان ــی سیاس ــی« تبدی ــل میش ــود! بی ــان حقیق ــت در اش ــكال نامتع ــارف و خ ــارج
از قاع ــده و انحص ــار دولته ــا تح ــت عن ــوان »آزادی بی ــان« ،ه ـ ن ده س ــال پی ــش توس ــط دول
فخیم ــه بریتانی ــا و آمری ــكا و س ــو د ب ــه صلی ــب كش ــیده ش ــد .ه ـ ن موق ــع ك ــه دادگاهه ــا و
دادس ــتانها و وزارتخانهه ــای دول غرب ــی ،آس ــانژ را در »لیس ــت ش ــكار« خ ــود ق ـرار دادن ــد و
ب ــا پاپوشدوزیه ــای اخﻼق ــی س ــعی در خ ــرد ك ــردن ش ــخصیت وی در اف ــكار عموم ــی داش ــتند،
محاكم ــه »آزادی بی ــان« توس ــط »دمك راتیك«تری ــن حاك ـ ن جه ــان »دمك راس ــی پارﳌان ــی« ﴍوع
ش ــد و ــام ش ــد .اكن ــون آس ــان ژ ،س ــیاه روی س ــفید ،زندان ــی سیاس ــی اس ــت؛ اط ــﻼق »محاكم ــه«
و »دادگاه« ب ــه ون ــه آس ــانژ اب ــدا موج ــه نیس ــت؛ ای ــن ی ــك ون ــه آش ــكار معامل ــه و بن ــد و
بس ــت سیاس ــی بی ــن دول ــت آمری ــكا و دول ــت بریتانی ــا اس ــت؛ و دقیق ــا همی ــن وج ــه كری ــه
معاملهگ رایان ــه مس ـ له اس ــت ك ــه اف ــكار عموم ــی و احساس ــات م ــردم متم ــدن اروپ ــا در دف ــاع
از آســانژ را توضیــح میدهــد؛ »محاكمــه« آســانژ ونــه آشــكاری اســت از بیحقوقــی یــك
زندانــی سیاســی! منافــع بــورژوازی آمریــكا و بریتانیــا ایجــاب میكنــد كــه آســانژ متهــم
ان ــد .كاف ــی اس ــت ك ــه دول ــت انگلس ــتان در محاكم ــه آس ــانژ س ــنگینی كف ــه ت ـرازو را بنف ــع
خ ــود ببین ــد و ب ــه ای ــن نتیج ــه برس ــد ك ــه اس ــﱰداد وی ب ــه دول ــت آمری ــكا ب ــه نف ــع جن ــاب
ت رام ــپ در رون ــد انتخاب ــات ریاس ــت جمه ــوری خواه ــد ب ــود؛ ای ــن دو دول ــت مرتج ــع دس ــت
راس ــتی ،دوس ــتان دیرین ــه همدیگ ران ــد؛ عض ــو ی ــك كل ــوپ و ی ــك باش ــگاهاند؛ از ی ــك س ــنخاند،
از ه ــم تاثی ــر میگیرن ــد و در روزه ــای س ــخت ب ــه ه ــم ن ــان ق ــرض دادهان ــد .نبای ــد اج ــازه داد
ك ــه ب ــر م ـ بح ـران عمی ــق حاكمی ــت سیاس ــی و اقتص ــادی مع ــاﴏ قدرته ــای بورژوای ــی و
دولتهایش ــان ،جولی ــن آس ــانژ وج ــه اﳌعامل ــه مناس ــبات كثی ــف سیاس ــی می ــان آنه ــا جه ــت
كس ــب دوب ــاره مﴩوعی ــت سیاس ــی ب ــر ب ــاد رفتهش ــان بش ــود .نبای ــد اج ــازه داد ك ــه دولته ــای
آمری ــكا و بریتانی ــا و دیپل س ــی مخف ــی آنه ــا ب ــه بهان ــه »خدش ــه دار ش ــدن امنی ــت ملی«ش ــان
در تع ــرض ب ــه آس ــانژ و زندانی ــان سیاس ــی ،از جنبش ــی ك ــه تح ــت ن ــام »بگ ــذار نف ــس بكش ــم« از
آمری ــكا ت ــا اروپ ــا و خاورمیان ــه را علی ــه نظ ــم و نظ ــام كاپیتالیس ــتی ب ــه حرك ــت درآورده اس ــت،
انتق ــام بگیرن ــد؛ چنی ــن محاك ـ ت فرمایش ــی و ایش ــی تنه ــا ب ــر خش ــم و نف ــرت میلیونه ــا
انس ــان از حاكمی ــت دولته ــای ﴎمای ــهداری از آمری ــكا ت ــا اروپ ــا و خاورمیان ــه خواه ــد اف ــزود.
نقط ــه عزیم ــت »كی ــس« آس ــانژ ای ــن اس ــت ك ــه ب ــه ی ــك جنب ــش جهان ــی علی ــه نظ ــم حاك ــم ب ــر
جه ــان ام ــروز گ ــره خ ــورده اس ــت و بخش ــی جداییناپذی ــر از آن اس ــت؛ جنبش ــی ك ــه ه ــم اكن ــون
ســد انحصــار اطﻼعــات و اﴎار دولتهــا را در هــم شكســته اســت؛ جنبشــی كــه خواهــان
برچیــدن حضــور دســتگاه پلیــس و جاســوس در محــل كار و زندگــی اســت؛ جنبشــی كــه
دیگ ــر چش ــم ب ــه انتظ ــار معج ــزه از ب ــاﻻ نیس ــت؛ از دریچ ــه رس ــانههای ن ــان ب ــه ن ــرخ روز خ ــور
ب ــورژوازی ب ــه جه ــان پی رامون ــش ن ــگاه یكن ــد؛ جنبش ــی ك ــه حقیق ــت را در عب ــورش از بس ــﱰ
رس ــمی سیاس ــت در كریدوره ــای »دمك راس ــی پارﳌان ــی« ،یافت ــه اس ــت؛ جنبش ــی ك ــه اده ــای
بردگ ــی ،جهال ــت و خ راف ــه را در گوش ــه گوش ــه جه ــان ام ــروز همی ــن چن ــد م ــاه پی ــش ب ــه بهان ــه
قتــل »جــورج فلویــد« ،بزیــر كشــید؛ جنبشــی كــه تندیسهــای بــردهداران و ســمبلهای
دمك راس ــی ب ــازار و پارﳌانتاریس ــم را ب ــه دریاه ــا انداخ ــت و طعم ــه كوس ــهها ك ــرد .ای ــن جنب ــش
پش ــتوانه آس ــانژها ،اس ــنودنها و چلس ــی منینگه ــا اس ــت؛ ی ــك مطالب ــه ج ــدی جنب ــش م ــا
لغ ــو دیپل س ــی ﴎی دولته ــا و دسﱰس ــی ت ــوده عظی ــم م ــردم ب ــه اطﻼع ــات و اس ــناد دولته ــا
اس ــت؛ ی ــك مطالب ــه اساس ــی و پای ــهای جنب ــش م ــا پای ــان دادن ب ــه مقول ــه »زندان ــی سیاس ــی«
اس ــت؛ جنب ــش م ــا ناچ ــار اس ــت ك ــه رون ــد محاك ـ ت فرمایش ــی و ایش ــی آس ــانژها را ب ــه
عك ــس خ ــود تبدی ــل كن ــد؛ ب ــه رون ــد محاكم ــه جنایت ــكاران جنگ ــی تبدی ــل كن ــد؛ م ــا ب ــه مح ــض
ق ــدرت گرفتن ــو ج ــای مته ــم ب ــا ش ــاكی را ع ــوض خواهی ــم ك ــرد .دس ــت جنب ــش م ــا از م ــدارك
و اس ــناد دادگاه ــی ﴎان و حكم ران ــان جه ــان ام ــروز ،از ونهه ــای ظاه ـرا س ــفید آن در غ ــرب
تــا ونههــای ســیاه آن در خاورمیانــه پــر اســت .ویكیلیكــس و آســانژ تنهــا گوشــهای از
كیفرخواس ــت بﴩیت ــی اس ــت ك ــه تش ــنه حقیق ــت و رف ــاه ،آزادی و ب راب ــری اس ــت.
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در حاشیه اجﻼس اظط راری...
تــا جائیک ــه ب ــه کمــپ ت رامــپ -نتانیاهــو برمیگ ــردد ،و هیاه ــو حــول ایــن معاهــده اساس ــا
ارزش مــﴫف داخلــی داشــته و قــرار اســت موقعیــت شــکننده هــر دو را ترمیــم ببخشــد و
ب ـرای ت رام ــپ فرصت ــی ب ـرای تبلیغ ــات انتخابات ــی ف راه ــم کنن ــد .ای ــن معاه ــده ن ــه منش ــا تغیی ــر
جدی ــدی در رابط ــه بی ــن اﴎائی ــل و کش ــورهای عرب ــی ،بلک ــه بازتــاب ﴍایط ــی اســت ک ــه در
دنی ــای ام ــروز در جری ــان اس ــت.
»جلس ــه اضط ـراری« اتحادی ــه کش ــورهای ع ــرب نی ـز ،ب ــه همی ــن ترتی ــب ،بیانگ ــر ﴍای ــط ام ــروز
چ ــه در س ــطح منطق ــه و چ ــه در س ــطح بی ــن اﳌلل ــی اس ــت .اش ـﱰاک نظ ــر ﴍک ــت کنن ــدگان در
ای ــن اج ــﻼس ب ــر ﴎ ع ــدم دخال ــت ای ـران و ترکی ــه و خواس ــت پای ــان دادن دخال ــت آنه ــا »ام ــور
داخل ــی« کش ــورهای منطق ــه منجمل ــه در ع ـراق ،لیب ــی ،لبن ــان ...را نی ــز بای ــد در بط ــن دنی ــای
ام ــروز ،ب ــر م ـ کشمکش ــها و تح ــوﻻت و تغیی ـرات ت ــوازن ق ــوا می ــان قطبه ــای جهان ــی دی ــد.
تغیی ـرات دا ــی در باﻻن ــس و نق ــش قدرته ــای بی ــن اﳌلل ــی ،از جمل ــه اف ــول موقعی ــت آمری ــکا در
جه ــان و منطق ــه ،ت ــا ای ــن ح ــد ک ــه حت ــی آمری ــکا مجب ــور اس ــت ت ــا ب ــه دول ــت اﴎائی ــل متح ــد
خ ــود فش ــار بی ــاورد ت ــا در ق ـرارداد طوﻻن ــی مدت ــش ب ــا چی ــن تجدی ــد نظ ــر کن ــد  ،ت ــﻼش اتحادی ــه
اروپ ــا و مش ــخصا ف رانس ــه در لبن ــان و کش ــورهای خلی ــج جه ــت گس ــﱰش دامن ــه نف ــوذ خ ــود در
منطق ــه ،ت ــﻼش روس ــیه در تبدی ــل ب ــه نی ــروی اصل ــی در س ــوریه و بهب ــود رواب ــط ب ــا اﴎائی ــل و
ترکی ــه و ای ـران و تحکی ــم موقعی ــت خ ــود در منطق ــه اس ــت... ،اف ــق بازگش ــت دوب ــاره ب ــه دوره ب ــا
ثب ــات منطق ــه گذش ــته را کام ــﻼ مس ــدود ک ــرده اس ــت.
در بُع ــد منطق ــه ای ،از یکط ــرف زد و بنده ــا و جبه ــه ه ــا و اتح ــاد ه ــای س ــابق ،کارک ــرد خ ــود
را از دس ــت داده اس ــت .یکب ــار عربس ــتان و ام ــارات ،در ی ــک جبه ــه دس ــت ب ــه تحری ــم قط ــر
م ــی زنن ــد و همزم ــان در رابط ــه ب ــا لیب ــی ،و ی ــا یم ــن و س ــودان ،در جبه ــه ه ــای متقاب ــل ه ــم
حض ــور دارن ــد .جام ــه ناسیونالیس ــم ف راملیت ــی ع ــرب ،ب ــه ک ـرات ع ــدم توانای ــی خ ــود ب ـرای هض ــم
تن ــش ه ــا و رقاب ــت ه ــای موج ــود در می ــان ب ــورژوازی حاک ــم در ه ــر ک ــدام از کش ــورهای ع ــرب
را نش ــان داده اس ــت.
از ط ــرف دیگ ــر رش ــد اع ﱰاض ــات و اب ـراز وج ــود ت ــوده چن ــد ص ــد میلیون ــی در ای ــن کش ــورها ،و
مقابل ــه ب ــا ــام داده ه ــا و مفروض ــات گذش ــته چه ــره دیگ ــری ب ــه منطق ــه داده اس ــت.
مدتــی اســت کــه دوره تقلیــل مســئله فلســطین بــه جدالــی »مذهبــی  -اســﻼمی« در ایــن
منطق ــه ب ــه ﴎ آم ــده اس ــت .ه نط ــور ک ــه پ ــرده »اس ــﻼمی  -ض ــد آمریکای ــی« ک ــه ب ــه اع ﱰاض ــات
در ای ــن منطق ــه آوی ـزان ک ــرده بودن ــد ب ــا ب ــه می ــدان آم ــدن ت ــوده وس ــیع م ــردم در به ــار عرب ــی،
از هــم دریــده شــد ،و ســپس داعــش ،چهــره واقعــی تفالــه هــای اف راطــی ارتجــاع »جنبــش
قومی-مذهب ــی« در مقابل ــه ب ــا هرگون ــه ترق ــی خواه ــی و ب راب ــری طلب ــی را ب ــه ای ــش گذاش ــت
و دف ــع ش ــد ،ناسیونالیس ــم ف راملیت ــی ع ــرب ه ــم ،ت ــاب مقاوم ــت در دنی ــای ام ــروز را ن ــدارد.
شکس ــت خیم ــه ش ــب ب ــازی ه ــای میانج ــی گ ــری ه ــای »ﴎان ع ــرب« ،و ناتوان ــی ش ــان در مقابل ــه
ب ــا اع ﱰاض ــات اخی ــر در ع ـراق و لبن ــان ،ون ــه ه ــای ح ــی و ح ــاﴐی از پای ــان ای ــن دوره و ب ــروز
دیگ ــری از همی ــن ﴍای ــط اس ــت.
در چنی ــن ﴍایط ــی ،ب ــورژوازی حاک ــم در ه ــر ی ــک از ای ــن کش ــورها نی ـز ،دنب ــال راه ــی ب ـرای ﴎپ ــا
نگ ــه داش ـ خ ــود و تامی ــن امکان ــات حف ــظ حاکمی ــت خ ــود اس ــت .ب ــه عبارت ــی دیگ ـر ،ام ــی
رقاب ــت ه ــا ،دوری و نزدیک ــی ه ــای بی ــن ای ــن کش ــورها را ،تنه ــا ب ــر م ـ و پای ــه همی ــن اوض ــاع
فعل ــی قاب ــل بررس ــی اس ــت.
ب ــی جه ــت نیس ــت ک ــه ادع ــای ح ــکام ام ــارات متح ــده دال ب ــر »ح ــق پیش ــﱪد مناف ــع کش ــور
خ ــود« م ــورد تایی ــد و قب ــول ﴍک ــت کنن ــدگان در اج ــﻼس اتحادی ــه ع ــرب ق ـرار م ــی گی ــرد .ای ــن
ادعا،ه ـ ن سیاس ــتی اس ــت ک ــه در ب ــازار تولی ــد نف ــت ه ــم ب ــه وض ــوح خ ــود را نش ــان م ــی ده ــد.
ای ــن ه ـ ن ﴍایط ــی اس ــت ک ــه در عی ــن ح ــال ب ــر ع ــدم توانای ــی ب ــورژوازی حاک ــم و دول ــت
های ــش در ای ــن کش ــورها در ح ــل مس ــئله فلس ــطین ،ب ــاری دیگ ــر تاکی ــد م ــی گ ـزارد .هیاهوه ــا و
اش ــک س ــاح ریخ ـ چ ــه ﴎان ع ــرب ،چ ــه دول ــت ه ــای ترکی ــه و ی ــا ای ـران ،و غی ــره ،ام ــروز ب ـرای
م ــردم فلس ــطین ،بی ــش از ه ــر دوره دیگ ــری پ ــوچ و رق ــت انگی ــز ش ــده اس ــت.
ام ــروز بی ــش از گذش ــته ،ح ــل مس ــئله فلس ــطین ،ن ــه از التی ــام زخ ــم قدیم ــی ناسیونالیس ــم ع ــرب
از ﴎزمی ــن ه ــای اش ــغالی توس ــط دول ــت فاشیس ــتی اﴎائی ــل ،بلک ــه چ ــاره خ ــود را از طری ــق
ب ــه پای ــان کش ــیدن خ ــود همی ــن ب ــورژوازی حاک ــم در ت ــک ت ــک ای ــن کش ــورها دنب ــال م ــی کن ــد.
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قتلگاه موريا و توحش اروپاى »متمدن«
نیمــه شــب ســه شــنبه  ۱۸شــهریور شــعله هــای مهیــب آتــش در اردوگاه موریــا )بزرگﱰیــن زنــدان
پناهجویــان در یونــان( تنهــا ﴎپنــاه و هســت و نیســت ســیزده هـزار پناهجــو اســیر در ایــن زنــدان،
کــه پیــش از آن بــه بهانــه شــیوع ویــروس کرونــا قرنطینــه شــده بودنــد ،را در خــود بلعیــد!
شــاهدان عینــی و نهادهــای مدافــع حقــوق پناهجویــان از درگیــری میــان پناهجویــان و نیروهــای
انتظامــی یونــان ،از شــنیدن صــدای تیرانــدازی و بــه دنبــال آن آتــش ســوزی همزمــان در ســه نقطــه
کمــپ در ســاعت  ۱۱شــب ســه شــنبه میگوینــد .آتــش ســوزی بــه ﴎعــت در اولیــن ســاعات نیمــه
شــب چهارشــنبه بــه مرکــز کمــپ رســیده و پــس از چنــد ســاعت بخــش عمــده آنـرا بــا خــاک یکســان
کــرد.
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دولــت یونــان ،البتــه در توافــق بــا اتحادیــه اروپــای »متمــدن« ســیزده هـزار نفــر را در اردوگاهــی بــا
ظرفیــت حــدود ســه هـزار نفــر زندانــی کــرده و زمانیکــه مــردم بیگنــاه تــﻼش در فـرار از ایــن جهنــم
را دارنــد ،اردوگاه را محــاﴏه و جــاده هــای ورود و خــروج را مســدود میکننــد.
پــس از گذشــت دو روز از فاجعــه هنــوز هیــچ کمــک رســانی از طــرف دولــت یونــان یــا دول فخیمــه
و »متمــدن« غربــی کــه هیاهــوی »درکنــار پناهجویــان هســتیم«» ،مــا پناهجویــان را تنهــا نخواهیــم
گذاشــت« گــوش هــا را کــر میکــرد ،خــﱪی نیســت .دولــت یونــان بــا »گشــاده دســتی« ــام اعــﻼم
کــرده اســت کــه بـرای قربانیانــی کــه ﴎپنــاه خــود را از دســت داده انــد چــادر زده میشــود و کــودکان
و نوجوانــان بــدون ﴎپرســت ســاکن اردوگاه کــه حــدود  ۴۰۰نفــر هســتند از لســبوس بــه نقطــه
دیگــری منتقــل خواهنــد شــد .ســایر دول »متمــدن« اروپایــی هنــوز از پذیــرش پناهجویــان ﴎبــاز
میزننــد و همزمــان از ﴐورت دفــاع از اروپــا در مقابــل پناهجویــان و فراریــان از جنــگ و ویرانــی ،بــه
تجدیــد نظــر درسیاســت م نعــت از ف ـرار پناهجویــان از ترکیــه بــه اروپــا ،حــرف میزننــد.
قربانیــان حملــه بــه افغانســتان وعــراق ،فراریــان از جنــگ در ســوریه و تخریــب لیبــی و یمــن،
فراریــان از جهنــم دســت ســاز قدرتهــای جهانــی و منطقــه ای ،شــهرهای وی ـران شــده و کشــتارگاه
هایــی کــه زمانــی مدرســه و بی رســتان و دانشــگاه و کارخانــه نــام داشــت را بــه امیــد دســتیابی بــه
امنیــت پشــت ﴎ میگذارنــد و در اردوگاه هایــی چــون موریــا اســیر میشــوند.
فاجعــه موریــا ،از تلنبــار کــردن ســیزده ه ـزار نفــر در اردوگاهــی بــا ظرفیــت ســه ه ـزار نفــر ،بــا
کمﱰیــن امکانــات بهداشــتی و زندگــی ،تبدیــل آن بــه زندانــی غیــر قابــل فـرار بــه بهانــه شــیوع کرونــا،
تــا آتــش ســوزی و تـراژدی عظیــم انســانی آن ،گوشــه کوچکــی از قســاوت مطلــق دول غربــی در قبــال
قربانیــان خــود را بــه ایــش میگــذارد.
مقابلــه بــا ایــن قســاوت ســازمان یافتــه و دولتــی ،بــا سیاســتهای ضــد انســانی دولــت هــای درگیــر
علیــه فراریــان از جهنــم دســت ســاز آنــان ،اولیــن وظیفــه بﴩیــت متمــدن در دفــاع از زندگــی و
حرمــت انســانی ایــن شــهروندان کــره خاکــی اســت .جامعــه بــﴩی نبایــد ایــن درجــه از قســاوت و
بیرحمــی را ،تحمــل کنــد .نبایــد بــا ســکوت چشــم بــر ایــن توحــش افســار گســیخته ببنــدد .عاملیــن
ایــن توحــش ســازمان یافتــه ،از دولــت دســت راســتی یونــان تــا ﴍکای اروپــای او بایــد جوابگــو باشــند.
حزب حکمتیست خط رسمی
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قدرت طبقه كارگر در اتحاد اوست!
كارگران جهان متحد شويد!

حكمتيست هفتگى
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