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۱۰ سپتامرب  ٢٠٢٠ - ۲۰ شهریور ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۲۴

وید! د  ھان  ان  کار

     فاجعــه بیــروت و قربانــی شــدن صدهــا نفــر و ویرانــی بخشــی از بیــروت، میــرود 
بــه نقطــه تعییــن کننــده ای در تحــوالت سیاســی در لبنــان و بویــژه در ســیر خیــزش 
عظیــم تــوده ای بــرای پایــان دادن بــه پــروژه قومــی و مذهبــی کــردن لبنــان، خالصــی 

از حاکمیــت قومی-مذهبــی و فاســد و پایــان دادن بــه فقــر و فالکــت تبدیــل شــود. 
پیــش از ایــن فاجعــه هــم، بحــران اقتصــادی در لبنــان و خطــر فروپاشــی اقتصــادی، 
ــر کشــیده شــدن کل  ــه زی ــوده ای، بحــران سیاســی و خطــر ب گســرتش اعرتاضــات ت
ــرات آن در فضــای سیاســی متحــول  ــان و تاثی سیســتم و حاکمیــت موزائیکــی در لبن
منطقــه ای کــه دســتخوش اعرتاضــات و خیزشــهای تــوده ای اســت، معضــل نــه فقــط 
حاکمیــت در لبنــان کــه معضــل بــورژوازی منطقــه ای و جهانــی بــود. انفجــار بیــروت 
ــمکش  ــل کش ــل و فص ــرای ح ــط ب ــه فق ــه ای ن ــکان و دریچ ــه ام ــان ب ــن می در ای
هــای منطقــه ای و جهانــی کــه بــرای حفــظ سیســتم موجــود در لبنــان، رسپــا نــگاه 
داشــ حکومــت موزائیکــی، حتــی بــه بهــای تغییراتــی در تــوازن قــوا میــان بلوکهــا و 

نیروهــای سیاســی در لبنــان، تبدیــل شــده اســت. 
ایندگــی از طــرف دول اروپایــی در لبنــان و مالقــات       حضــور فــوری مکــرون، بــه 
وی بــا رسان همــه احــزاب منجملــه حــزب اللــه لبنــان، علیرغــم مخالفــت هــای لفظــی 
ــی  ــالم آمادگ ــره، اع ــات» و مذاک ــرای «اصالح ــه ب ــزب الل ــی ح ــالم آمادگ ــکا، اع امری
اروپــا و صنــدوق بیــن املللــی پــول بــرای نجــات اقتصــاد لبنــان بــه رشط «رفــع موانــع 
دریافــت کمکهــای خارجــی» و بــرون رفــت حاکمیــت از «بحــران سیاســی» صــورت 
ــناریوی  ــود. س ــان ب ــردم لبن ــه م ــی علی ــناریوی ارتجاع ــان س ــرتک طراح ــئله مش مس
نجــات حکومــت موزائیکــی لبنــان! در ایــن میــان نــق زدنهــای قدرتهــای منطقــه ای 
از ایــران تــا ترکیــه بــر رس ســهم و نقــش خــود در لبنــان و منطقــه و ... حاشــیه هــای 

نــه چنــدان مهــم ایــن توافــق عمومــی بــود. 
     هشــدارهای مــداوم رسان و مقامــات دول اروپایــی مبنــی بر اینکــه بدون اصالحات 
فــوری و تــالش بــرای «جلوگیــری از تــداوم وضعیــت آشــفته کنونــی»، لبنــان میتوانــد 
بــه یــک کشــور «رسکــش» تبدیــل شــود در کنــار اینکــه اولویــت فرانســه، و بالطبــع 
اروپــا، «بازگردانــدن لبنــان بــه وضعیــت بــا ثبــات سیاســی و اقتصــادی قبلــی» خــود 
ــا مردمــی  ــه ب ــورژوازی غــرب در مقابل ــد ب ــن اســرتاتژی جدی ــان روشــن ای اســت، بی
ــور از آن مقطــع  ــات قبلــی» کــه عب ــه «دوره بــا ثب ــا نــه بازگشــت ب اســت کــه اتفاق
و ورود بــه دوره جدیــدی از مبــارزه اســت کــه دســت همــه نیروهــای ارتجاعــی، از 
حــزب اللــه تــا فاالنژهــا، را از زندگــی شــان کوتــاه كننــد.  در ایــن میــان ادعــای مکرون 

کــه «مــا در کنــار مــردم لبنــان خواهیــم مانــد» طنــز تلخــی بیــش نیســت.
     توافــق رسیــع همــه نیروهــای سیاســی بــر رس نخســت وزیــر «ســنی و ســکوالر»!، 
ســفر دوبــاره مکــرون بــه لبنــان، برنامــه ریــزی قــدم بــه قــدم «اصالحــات» و رشوط 
ــار  ــم کــردن فش ــرای ک ــن ب ــه روش ــرای کمکهــای اقتصــادی، برنام ــی ب دول اروپای
ــی و  ــت قومی-مذهب ــات حکوم ــرای نج ــان، ب ــی در لبن ــران حکومت ــادی و بح اقتص
نیروهــای ارتجاعــی از زیــر تیــغ اعــرتاض مــردم معــرتض و مقابلــه بــا مردمــی اســت 
کــه بــرای بــه زیــر کشــیدن آن دو ســال اســت مبــارزه میکننــد. برنامــه ســالخی کــردن 
جنبــش تــوده ای مــردم لبنــان بــرای خالصــی از رش ارتجــاع حاکــم و متحدیــن منطقــه 

ــی آن! ای و جهان
     امــروز ایــن مهمرتیــن تهدیــد در مقابــل خیــزش مــردم لبنــان بــرای آزادی، رفــاه و 

برابــری اســت. بایــد ایــن تهدیــد را جــدی گرفــت! 

سالخى خيزش توده اى در لبنان
آذر مدرسی

در حاشيه اجالس اضطرارى اتحاديه 
كشورهاى عرب

امان كفا

بالخــره جلســه اضطــراری اتحادیــه کشــورهای عــرب بــا ریاســت هیئــت 
فلســطینی در چهارشــنبه گذشــته برگــزار شــد.

ــه  ــه قطعنام ــده، ب ــارات متح ــل و ام ــر ارسائی ــده اخی ــای معاه ــس از امض ــود پ ــرار ب ــه ق ــه ای ک جلس
ــا  ــتقیم ب ــه مس ــه رابط ــه هرگون ــر اینک ــر ب ــار دیگ ــی ب ــورهای عرب ــق آن کش ــه طب ــود ک ــر ش ای منج
ــد. در مقابــل  ــد کنن ــل از رسزمیــن هــای اشــغالی اســت، را تائی ــه ارتــش ارسائی ــه تخلی ــوط ب ارسائیــل من
ــادر  ــورد ص ــن م ــش در ای ــه از پی ــای فلســطینی ک ــروه ه ــر گ ــح و دیگ ــدد، از الفت ــای متع ــوم ه ت آلتی
ــن  ــت بحری ــا مخالف ــه ب ــن قطعنام ــه ای ــرد ک ــالم ک ــان جلســه اع ــت فلســطینی در پای ــود، هیئ شــده ب
ــه  ــا هم ــد، ام ــه» ش ــده «تنبی ــارات متح ــه ام ــد، ن ــب ش ــه تصوی ــه قطعنام ــد و ن ــه ش ــارات، مواج و ام
ــی روز  ــا حت ــه، ت ــر اینک ــد! فرات ــاداری کردن ــراز وف ــیطن» اب ــردم فلس ــه «خواســت م ــدگان ب ــت کنن رشک
قبــل از جلســه، محمــود عبــاس نیــز، جهــت حفــظ «پرچــم متحــد عــرب»، خواهــان مقابلــه بــا هرگونــه 
ن امــارات متحــده شــده بــود! معاهــده اخیــر امــارات و ارسائیــل، بــر خــالف  ــام حاکــ خدشــه دار شــدن ن
ــه رابطــه  ــا رســمیت بخشــیدن ب ــه تاریخــی» بلکــه رصف ــک «واقع ــه ی ــن معاهــده ن ــای ای ــای میدی ادع
ــعودی،  ــتان س ــراز عربس ــر ف ــل ب ــای ارسائی ه ــرواز هواپی ــازه پ ــی اج ــت. حت ــور اس ــن دو کش ــاری بی ج
ــا ایــن معاهــده اســت...  صفحــه۳ ــده درجــه «مخالفــت هــای» عربســتان ســعودی ب ــا نشــان دهن رصف

سال تحصيلى جديد و عقب نشينى حاكميت
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

قتلگاه موريا و توحش اروپاى «متمدن»
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

جولين آسانژ در اپيزود 
زندانى سياسى

فواد عبداللهی

ول شــبكه جهانــی «ویكی لیكــس» كــه ارسار دولت هــا را افشــاء می كنــد       جولیــن آســانژ مدیــر مســ
ــاالت  ــون و در «لیســت شــكار» دادســتان كل ای ــه مــدت ده ســال اســت تحــت پیگــرد مســتقیم پنتاگ ب
ــس  ــال پلی ــدن، پارس ــوادور در لن ــفارت اك ــه س ــدن ب ــال پناهنده ش ــس از ۷ س ــت؛ پ ــكا اس ــده آمری متح
ــی و جلــو چشــم  ــات آدم ربا انگلســتان در یــك تبانــی بــا دولــت آمریــكا و اكــوادور، عمــال در یــك عملی
ــد؛  رش»، مشــهور بــه «گوانتانامــوی بریتانیــا» منتقــل كردن همــه، آســانژ را دســتگیر و بــه زنــدان «بلــ
ــوف  ــتگاه های مخ ــط دس ــی توس ــكنجه روان ــی و ش ــار و بازجوی ــت فش ــال تح ــن یكس ــام ای وی در 

ــوده اســت.  ــن كشــور ب ــا و دادگاه قضایــی ای اطالعاتــی بریتانی
ــزود  ــرا اپی ــكا ظاه ــت آمری ــه دول ــل ب نظــور اســرتداد كام ــه وی  ــار روز اســت ك ــه چه ــك ب ــون نزدی اكن

ــه۲ ــد. ... صفح ــی می كن ــود را ط ــه خ ــی» و محاكم ــر از «دادگاه آخ
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سال تحصيلى جديد و 
عقب نشينى حاكميت

ــر  ــش ت ــدارس، در رشایطــی کــه پی ــی در مراســم بازگشــایی م ــدم حضــور روحان ع
ــود «بازگشــایی مــدارس و آمــوزش حضــوری، علیرغــم هشــدارهای  اعــالم کــرده ب
ــت»،  ــت اس ــتور دول ــا، در دس ــیعرت کرون ــرتش وس ــر گس ــکی در خط ــع پزش مراج
ــدارس را  ــتی در م ــات بهداش ــود امکان ــه نب ــوزان ب ــش آم ــواده دان ــات خان اعرتاض
گســرتش داده و دولــت و وزارت آمــوزش و پــرورش را ناچــار بــه عقــب نشــینی و 
پــس گرفــ سیاســت بازگشــایی اجبــاری مــدارس و وادار کــردن دانــش آمــوزان بــه 
حضــور در مراکــز آموزشــی، کــرد. اعــالم اینکــه «هیــچ دانــش آمــوزی را مجبــور بــه 
عــی  یکنیــم» اعــالم ایــن عقــب نشــینی در مقابــل فشــار اجت ــه مدرســه  ــ ب رف
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 اســالمی کــه «هیــچ چیــز 
ــی گیــرد»، « مــردم مــا تســلیم تحریــم و کرونــا  جــای آمــوزش حضــوری را 
ل نظــارت دقیــق وزارت خانههــای آمــوزش و  یشــوند» و تاکیــدات آنــان بــر «اعــ
پــرورش و بهداشــت و درمــان بــر ســالمت دانــش آمــوزان و دانشــجویان در مراکــز 
آموزشــی»، هــم نتوانســت بــه داد حاکمیــت برســد و بــر واقعیــت بــی مســئولیتی 
مطلــق حاکمیــت در مقابــل ســالمت، بهداشــت و زندگــی شــهروندان ایــن جامعــه و 
عــدم صالحیــت آن رسپــوش بگــذارد. ارصار بــر بازگشــایی مــدارس بــدون توجــه بــه 
مخاطــرات آن بــرای نشــان دادن شــانه خالــی کــردن دولــت از زیــر بــار مســئولیت 
ــن جامعــه  ــا شــهروند ای ــان و میلیونه ــواده هــای آن ــوزان، خان ــش آم ــه دان خــود ب

کافــی بــود.

ــر  ــر خــط فق ــت آن زی ی ــه اک ــی»، در جامعــه ای ک ــوزش اینرتنت ــن آم اعــالم «تامی
ــن  ــی از تامی ــوزان آن حت ــش آم ــه بخــش اعظــم دان ــه ای ک ــد، جامع ــی میکن زندگ

ــش نیســت. ــه ای بی ی ــی بی ــوزش برخــوردار نیســتند، الفزن ــه آم ــائل اولی وس

ــی فقیــه و رئیــس جمهــور  مــردم آزادیخــواه مدتهــا اســت از ایــن حاکمیــت، از ول
د و ســلب صالحیــت کــرده انــد و بــرای  و مجلــس و دولــت و ..... آن ســلب اعتــ
ــالش  ــکل آن، ت ــر ش ــه، در ه ــر جامع ــود ب ــارت خ ل نظ ــ ــود، اع ل اراده خ ــ اع
ــه مدتهــا اســت در  ن و محرومــان جامع ــ میکننــد. کارگــران، زحمتکشــان، معل
نــی کــه داراییهــای  مقابــل حاکمیتــی کــه مایــه فقــر و فالکــت و نــا امنــی اســت، حاک
جامعــه را بــه عناویــن مختلــف حیــف و میــل کــرده و جامعــه را بــه تحمــل بــار گران 
ــی  ــر قیمــت و گران ــد براب ــه چن ــاج رضوری ب ــی، تامیــن مایحت ــار زندگ و مشــقت ب
روزافــزون را بــر دوش جامعــه گرســنه، بیــکار و اســیر فقــر و فالکــت گذاشــته اســت، 

ل میکننــد . قــد علــم کــرده و اراده خــود را اعــ

ــرا اداره  ــا آن ــد م ــد، بدهی ــه را اداره کنی ــد جامع ــه نداری ــر عرض ــر «اگ ــروز دیگ ام
ــن حــرف  ــوالد و هپکــو نیســت. امــروز ای ــه و ف ــم» حــرف کارگــر هفــت تپ میکنی
یــت عظیــم ایــن جامعــه اســت، حــرف دانشــجو، دانــش آمــوز، خانــواده هــای  اک
آنــان و .... اســت. بایــد در مقابــل حاکمیتــی کــه رســ از خــود در مقابــل تضمیــن 

ــد، ایســتاد . ــان ســلب مســئولیت میکن ــی و آمــوزش فرزندا ــت جان امنی

بایــد نظــارت بــر تامیــن امکانــات بهداشــتی و اطمینــان از ســالمتی 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 
ل اراده خــود آمــوزش رایــگان از دبســتان تــا  نیــروی خــود، فشــار از پائیــن و اعــ

دانشــگاه را بــه دولــت تحمیــل و آنــرا متحقــق کــرد.

حزب حکمتیست خط رسمی
۱۹شهریور ۹۹  ۹ سپتامرب ۲۰۲۰

جولین آسانژ در اپیزود...
ویکی لیکــس در ســال ۲۰۱۰ بــا انتشــار بیــش از ۲۵۰ هــزار ســند محرمانــه ســفارتخانه های 
آمریــکا، لــرزه ای شــدید بــه جــان دنیــای سیاســت انداخــت. آســانژ از جملــه اســنادی را 
منتــرش کــرد کــه جزئیاتــی را دربــاره عملکــرد جنایــی نیروهــای نظامــی آمریــکا و اهــداف 
رسی دولت هــای غربــی در جنگ هــای عــراق و افغانســتان افشــا می کــرد. محاكمــه 
ــات رسی  ــه اطالع ــت ك ــد اس ــه معتق ــت ك ــانی اس ــه انس ــدرش «محاكم ــول پ ــه ق ــن ب جولی
ــد  ــه بع ــانی ك ــد... انس ــرار بگیرن ــردم ق ــوم م ــرتس عم ــوند و در دس ــاء ش ــد افش ــا بای دولت ه
ــروم  ــم مح ــی ه ــق پناهندگ ــدن از ح ــوادر در لن ــفارتخانه اك ــس در س ــال حب ــت ۷ س از گذش
ن ادعاهــای  ــكا در یــك نقشــه از پیــش طراحی شــده، هــ ــون دولــت انگلیــس و آمری شــد.. اكن
«دمكراســی» و  «آزادی بیــان» و «حقــوق بــرش» خــود را هــم زیــر پــا گذاشــتند و تحــت عنــوان 

ــد».  ــی كنن ــه سیاس ــن معامل ــده جولی ــان و پرون ــا ج ــد ب ــی» میخواهن ــت مل «ارسار و امنی
ــه آزادی بیــان مــی رود و بــه  و درســت همینجاســت كــه محاكمــه آســانژ فراتــر از ســالخی مقول
ــه یــك «زندانــی سیاســی» تبدیــل می شــود! بیــان حقیقــت در اشــكال نامتعــارف و خــارج  مقول
ن ده ســال پیــش توســط دول  ــان»، هــ ــوان «آزادی بی از قاعــده و انحصــار دولت هــا تحــت عن
ــا و  ــه دادگاه ه ــع ك ن موق ــب كشــیده شــد. هــ ــه صلی د ب ــكا و ســو ــا و آمری ــه بریتانی فخیم
ــد و  ــرار دادن ــود ق ــكار» خ ــت ش ــانژ را در «لیس ــی، آس ــای دول غرب ــتان ها و وزارت خانه ه دادس
ــا پاپوش دوزی هــای اخالقــی ســعی در خــرد كــردن شــخصیت وی در افــكار عمومــی داشــتند،  ب
ن جهــان «دمكراســی پارملانــی» رشوع  محاكمــه «آزادی بیــان» توســط «دمكراتیك»تریــن حاكــ
ــام شــد.  اكنــون آســانژ، ســیاه روی ســفید، زندانــی سیاســی اســت؛  اطــالق «محاكمــه»  شــد و 
ــد و  ــه و بن ــكار معامل ــه آش ون ــك  ــن ی ــت؛ ای ــه نیس ــدا موج ــانژ اب ــه آس ون ــه  و «دادگاه» ب
ــه  ــه كری ــن وج ــا همی ــت؛ و دقیق ــا اس ی ــت بریتان ــكا و دول ــت آمری ــن دول ــی بی ــت سیاس بس
له اســت كــه افــكار عمومــی و احساســات مــردم متمــدن اروپــا در دفــاع  معامله گرایانــه مســ
ــك  ــی ی ــت از بی حقوق ــكاری اس ــه آش ون ــانژ  ــه» آس ــد؛ «محاكم ــح می ده ــانژ را توضی از آس
ــم  ــانژ مته ــه آس ــد ك ــاب می كن ــا ایج ــكا و بریتانی ــورژوازی آمری ــع ب ــی! مناف ــی سیاس زندان
ــع  ــرازو را بنف ــه ت ــنگینی كف ــانژ س ــه آس ــتان در محاكم ــت انگلس ــه دول ــت ك ــی اس ــد. كاف ان
ــاب  ــع جن ــه نف ــكا ب ــت آمری ــه دول ــرتداد وی ب ــه اس ــد ك ــه برس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــود ببین خ
ــت  ــع دس ــت مرتج ــن دو دول ــود؛ ای ــد ب ــوری خواه ــت جمه ــات ریاس ــد انتخاب ــپ در رون ترام
ــنخ اند،  ــك س ــگاه اند؛ از ی ــك باش ــوپ و ی ــك كل ــو ی ــد؛ عض ــه همدیگران ــتان دیرین ــتی، دوس راس
ــازه داد  ــد اج ــد. نبای ــرض داده ان ــان ق ــم ن ــه ه ــخت ب ــای س ــد و در روزه ــر می گیرن ــم تاثی از ه
ــی و  ــای بورژوای ــارص قدرت ه ــادی مع ــی و اقتص ــت سیاس ــق حاكمی ــران عمی ــ بح ــر م ــه ب ك
ــت  ــا جه ــان آنه ــی می ــف سیاس ــبات كثی ــه مناس ــه املعامل ــانژ وج ــن آس ــان، جولی دولت هایش
ــد اجــازه داد كــه دولت هــای  ــر بــاد رفته شــان بشــود. نبای كســب دوبــاره مرشوعیــت سیاســی ب
ســی مخفــی آنهــا بــه بهانــه «خدشــه دار شــدن امنیــت ملی»شــان  یــا و دیپل آمریــكا و بریتان
در تعــرض بــه آســانژ و زندانیــان سیاســی، از جنبشــی كــه تحــت نــام «بگــذار نفــس بكشــم» از 
ــا اروپــا و خاورمیانــه را علیــه نظــم و نظــام كاپیتالیســتی بــه حركــت درآورده اســت،  آمریــكا ت
ــر خشــم و نفــرت میلیون هــا  ــا ب ایشــی تنه ت فرمایشــی و  ــن محاكــ ــد؛  چنی ــام بگیرن انتق
ــه خواهــد افــزود.  ــا اروپــا و خاورمیان ــكا ت ــه داری از آمری انســان از حاكمیــت دولت هــای رسمای
نقطــه عزیمــت «كیــس» آســانژ ایــن اســت كــه بــه یــك جنبــش جهانــی علیــه نظــم حاكــم بــر 
جهــان امــروز گــره خــورده اســت و بخشــی جدایی ناپذیــر از آن اســت؛ جنبشــی كــه هــم اكنــون 
ــان  ــه خواه ــی ك ــت؛ جنبش ــته اس ــم شكس ــا را در ه ــات و ارسار دولت ه ــار اطالع ــد انحص س
ــه  ــی ك ــت؛  جنبش ــی اس ــل كار و زندگ ــوس در مح ــس و جاس ــتگاه پلی ــور دس ــدن حض برچی
ــه نــرخ روز خــور  دیگــر چشــم بــه انتظــار معجــزه از بــاال نیســت؛ از دریچــه رســانه های نــان ب
ــد؛ جنبشــی كــه حقیقــت را در عبــورش از بســرت  ی كن ــگاه  ــش ن ــه جهــان پیرامون ــورژوازی ب ب
ادهــای  ــه  ــه اســت؛ جنبشــی ك ــی»،  یافت رســمی سیاســت در كریدورهــای «دمكراســی پارملان
بردگــی، جهالــت و خرافــه را در گوشــه گوشــه جهــان امــروز همیــن چنــد مــاه پیــش بــه بهانــه 
ــه تندیس هــای بــرده داران و ســمبل های  ــر كشــید؛ جنبشــی ك ــد»، بزی قتــل «جــورج فلوی
دمكراســی بــازار و پارملانتاریســم را بــه دریاهــا انداخــت و طعمــه كوســه ها كــرد. ایــن جنبــش 
ــا  ــش م ــدی جنب ــه ج ــك مطالب ــت؛ ی ــا اس ــی منینگ ه ــنودن ها و چلس ــانژها، اس ــتوانه آس پش
ســی رسی دولت هــا و دسرتســی تــوده عظیــم مــردم بــه اطالعــات و اســناد دولت هــا  لغــو دیپل
ــی»  ــی سیاس ــه «زندان ــه مقول ــان دادن ب ــا پای ــش م ــه ای جنب ــی و پای ــه اساس ــك مطالب اســت؛ ی
ــه  ــانژها را ب ــی آس ایش ــی و  ت فرمایش ــ ــد محاك ــه رون ــت ك ــار اس ــا ناچ ــش م ــت؛ جنب اس
ــد؛ مــا بــه محــض  ــل كن عكــس خــود تبدیــل كنــد؛ بــه رونــد محاكمــه جنایتــكاران جنگــی تبدی
ــدارك  ــا از م ــش م ــت جنب ــرد. دس ــم ك ــوض خواهی ــاكی را ع ــا ش ــم ب ــای مته ــو ج ــدرت گرفتن ق
ــرب  ــفید آن در غ ــرا س ــای ظاه ونه ه ــروز، از  ــان ام ــان جه ــی رسان و حكمران ــناد دادگاه و اس
ــه ای از  ــا گوش ــانژ تنه ــس و آس ــت. ویكی لیك ــر اس ــه پ ــیاه آن در خاورمیان ــای س ونه ه تــا 

ــری اســت. ــاه، آزادی و براب ــه تشــنه حقیقــت و رف ــی اســت ك كیفرخواســت برشیت
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در حاشیه اجالس اظطراری...

ــا  ــده اساس ــن معاه ــول ای ــو ح ــردد، و هیاه ــو برمیگ ــپ- نتانیاه ــپ ترام ــه کم ــه ب ــا جائیک ت
ــد و  ــم ببخش ــر دو را ترمی ــکننده ه ــت ش ــت موقعی ــرار اس ــته و ق ــی داش ــرصف داخل ارزش م
بــرای ترامــپ فرصتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی فراهــم کننــد. ایــن معاهــده نــه منشــا تغییــر 
ــه در  ــت ک ــی اس ــاب رشایط ــه بازت ــی، بلک ــورهای عرب ــل و کش ــن ارسائی ــه بی ــدی در رابط جدی

ــت. ــان اس ــروز در جری ــای ام دنی

ــط امــروز  ــب، بیانگــر رشای ــن ترتی ــه همی ــز، ب ــه کشــورهای عــرب نی «جلســه اضطــراری» اتحادی
ــدگان در  ــت کنن ــت. اشــرتاک نظــر رشک ــی اس ــن امللل ــه و چــه در ســطح بی چــه در ســطح منطق
ــور  ــا «ام ــت آنه ــان دادن دخال ــت پای ــه و خواس ــران و ترکی ــت ای ــدم دخال ــر رس ع ــالس ب ــن اج ای
ــای  ــد در بطــن دنی ــز بای ــان... را نی ــی،  لبن ــراق، لیب ــه در ع ــه منجمل ــورهای منطق ــی» کش داخل

ــد. ــی دی ــای جهان ــان قطبه ــوا می ــوازن ق ــرات ت ــ کشمکشــها و تحــوالت و تغیی ــر م ــروز، ب ام

ــی در باالنــس و نقــش قدرتهــای بیــن املللــی، از جملــه افــول موقعیــت آمریــکا در  تغییــرات دا
ــل متحــد  ــت ارسائی ــه دول ــا ب ــور اســت ت ــکا مجب ــی آمری ــه حت ــن حــد ک ــا ای ــه، ت ــان و منطق جه
ــاورد تــا در قــرارداد طوالنــی مدتــش بــا چیــن تجدیــد نظــر کنــد ، تــالش اتحادیــه  خــود فشــار بی
ــه نفــوذ خــود در  ــج جهــت گســرتش دامن ــان و کشــورهای خلی ــا و مشــخصا فرانســه در لبن اروپ
ــل و  ــا ارسائی ــط ب ــود رواب ــی در ســوریه و بهب ــروی اصل ــه نی ــل ب ــیه در تبدی ــالش روس ــه، ت منطق
ــران و تحکیــم موقعیــت خــود در منطقــه اســت، ...افــق بازگشــت دوبــاره بــه دوره بــا  ترکیــه و ای

ثبــات منطقــه گذشــته را کامــال مســدود کــرده اســت.

ــود  ــرد خ ــابق، کارک ــای س ــاد ه ــا و اتح ــه ه ــا و جبه ــرف زد و بنده ــه ای، از یکط ــد منطق در بُع
ــر  ــم قط ــه تحری ــت ب ــه دس ــک جبه ــارات، در ی ــتان و ام ــار عربس ــت. یکب ــت داده اس را از دس
ــم  ــل ه ــای متقاب ــه ه ــن و ســودان، در جبه ــا یم ــی، و ی ــا لیب ــان در رابطــه ب ــد و همزم ــی زنن م
ــد. جامــه ناسیونالیســم فراملیتــی عــرب، بــه کــرات عــدم توانایــی خــود بــرای هضــم  حضــور دارن
ــورژوازی حاکــم در هــر کــدام از کشــورهای عــرب  ــان ب ــت هــای موجــود در می ــش هــا و رقاب تن

ــت.  را نشــان داده اس

ــورها، و  ــن کش ــی در ای ــد میلیون ــد ص ــوده چن ــود ت ــراز وج ــات و اب ــد اعرتاض ــر رش ــرف دیگ از ط
ــت.  ــه داده اس ــه منطق ــری ب ــره دیگ ــته چه ــات گذش ــا و مفروض ــام داده ه ــا  ــه ب مقابل

ــن  ــالمی» در ای ــی - اس ــی «مذهب ــه جدال ــطین ب ــئله فلس ــل مس ــه دوره تقلی ــت ک ــی اس مدت
نطــور کــه پــرده «اســالمی - ضــد آمریکایــی» کــه بــه اعرتاضــات  منطقــه بــه رس آمــده اســت. ه
ــوده وســیع مــردم  در بهــار عربــی،  ــه میــدان آمــدن ت ــا ب در ایــن منطقــه آویــزان کــرده بودنــد ب
ــش  ــاع «جنب ــی ارتج ــای افراط ــه ه ــی تفال ــره واقع ــش، چه ــپس داع ــد، و س ــده ش ــم دری از ه
ایــش گذاشــت  ــه  ــری طلبــی را ب ــه ترقــی خواهــی و براب ــا هرگون ــه ب ــی» در مقابل قومی-مذهب
ــدارد.  ــروز را ن ــای ام ــت در دنی ــاب مقاوم ــم، ت ــرب ه ــی ع ــم فراملیت ــد، ناسیونالیس ــع ش و دف
شکســت خیمــه شــب بــازی هــای میانجــی گــری هــای «رسان عــرب»، و ناتوانــی شــان در مقابلــه 
ــروز  ــن دوره و ب ــان ای ــه هــای حــی و حــارضی از پای ون ــان،  ــراق و لبن ــر در ع ــا اعرتاضــات اخی ب

ــط اســت.  ــن رشای ــری از همی دیگ

در چنیــن رشایطــی، بــورژوازی حاکــم در هــر یــک از ایــن کشــورها نیــز، دنبــال راهــی بــرای رسپــا 
ــی  ام ــر،  ــی دیگ ــه عبارت ــود اســت. ب ــت خ ــظ حاکمی ــات حف ــن امکان ــود و تامی ــ خ ــه داش نگ
ــن اوضــاع  ــه همی ــ و پای ــر م ــا ب ــن کشــورها را، تنه ــن ای ــت هــا، دوری و نزدیکــی هــای بی رقاب

ــل بررســی اســت. فعلــی قاب

ــور  ــع کش ــربد مناف ــق پیش ــر «ح ــده دال ب ــارات متح ــکام ام ــای ح ــه ادع ــت ک ــت نیس ــی جه ب
ــن  ــرد. ای ــی گی ــرار م ــرب ق ــه ع ــدگان در اجــالس اتحادی ــت کنن ــول رشک ــد و قب ــورد تایی خــود» م
یــد نفــت هــم بــه وضــوح خــود را نشــان مــی دهــد.  ن سیاســتی اســت کــه در بــازار تول ادعا، هــ
ــت  ــم و دول ــورژوازی حاک ــی ب ــدم توانای ــر ع ــال ب ــن ح ــه در عی ــت ک ــی اس ن رشایط ــ ــن ه ای
هایــش در ایــن کشــورها در حــل مســئله فلســطین، بــاری دیگــر تاکیــد مــی گــزارد. هیاهوهــا و 
ســاح ریخــ چــه رسان عــرب، چــه دولــت هــای ترکیــه و یــا ایــران، و غیــره، امــروز بــرای  اشــک 

ــز شــده اســت. ــت انگی ــوچ و رق ــش از هــر دوره دیگــری پ ــردم فلســطین، بی م

تیــام زخــم قدیمــی ناسیونالیســم عــرب  ــه از ال امــروز بیــش از گذشــته، حــل مســئله فلســطین، ن
ــق  ــود را از طری ــاره خ ــه چ ــل، بلک ــتی ارسائی ــت فاشیس ــط دول ــغالی توس ــای اش ــن ه از رسزمی
ــد. ــال مــی کن ــن کشــورها دنب ــک تــک ای ــورژوازی حاکــم در ت بــه پایــان کشــیدن خــود همیــن ب
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ــدان  ــن زن ــا (بزرگرتی ــب آتــش در اردوگاه موری نیمــه شــب ســه شــنبه ۱۸ شــهریور شــعله هــای مهی
پناهجویــان در یونــان) تنهــا رسپنــاه و هســت و نیســت ســیزده هــزار پناهجــو اســیر در ایــن زنــدان، 

کــه پیــش از آن بــه بهانــه شــیوع ویــروس کرونــا قرنطینــه شــده بودنــد، را در خــود بلعیــد!

ــای  ــان و نیروه ــان پناهجوی ــری می ــان از درگی ــوق پناهجوی ــع حق ــای مداف ــی و نهاده شــاهدان عین
انتظامــی یونــان، از شــنیدن صــدای تیرانــدازی و بــه دنبــال آن آتــش ســوزی همزمــان در ســه نقطــه 
کمــپ در ســاعت ۱۱ شــب ســه شــنبه میگوینــد. آتــش ســوزی بــه رسعــت در اولیــن ســاعات نیمــه 
شــب چهارشــنبه بــه مرکــز کمــپ رســیده و پــس از چنــد ســاعت بخــش عمــده آنــرا بــا خــاک یکســان 

کــرد.

دولــت یونــان، البتــه در توافــق بــا اتحادیــه اروپــای «متمــدن» ســیزده هــزار نفــر را در اردوگاهــی بــا 
ظرفیــت حــدود ســه هــزار نفــر زندانــی کــرده و زمانیکــه مــردم بیگنــاه تــالش در فــرار از ایــن جهنــم 

را دارنــد، اردوگاه را محــارصه 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 
ــام اعــالم  ــا «گشــاده دســتی»  گذاشــت» گــوش هــا را کــر میکــرد، خــربی نیســت. دولــت یونــان ب
کــرده اســت کــه بــرای قربانیانــی کــه رسپنــاه خــود را از دســت داده انــد چــادر زده میشــود و کــودکان 
ــه نقطــه  ــبوس ب ــتند از لس ــر هس ــدود ۴۰۰ نف ــه ح ــاکن اردوگاه ک ــت س ــدون رسپرس ــان ب و نوجوان
ــاز  ــان رسب ــرش پناهجوی ــوز از پذی ــی هن ــد شــد. ســایر دول «متمــدن» اروپای دیگــری منتقــل خواهن
میزننــد و همزمــان از رضورت دفــاع از اروپــا در مقابــل پناهجویــان و فراریــان از جنــگ و ویرانــی، بــه 

نعــت از فــرار پناهجویــان از ترکیــه بــه اروپــا، حــرف میزننــد. تجدیــد نظــر درسیاســت م

ــن،  ــی و یم ــب لیب ــوریه و تخری ــگ در س ــان از جن ــراق، فراری ــتان وع ــه افغانس ــه ب ــان حمل قربانی
ــران شــده و کشــتارگاه  ــای جهانــی و منطقــه ای، شــهرهای وی ــان از جهنــم دســت ســاز قدرته فراری
رســتان و دانشــگاه و کارخانــه نــام داشــت را بــه امیــد دســتیابی بــه  هایــی کــه زمانــی مدرســه و بی

ــا اســیر میشــوند. ــی چــون موری ــد و در اردوگاه های ــت پشــت رس میگذارن امنی

ــا  ــر، ب ــزار نف ــت ســه ه ــا ظرفی ــر در اردوگاهــی ب ــزار نف ــردن ســیزده ه ــار ک ــا، از تلنب ــه موری فاجع
کمرتیــن امکانــات بهداشــتی و زندگــی، تبدیــل آن بــه زندانــی غیــر قابــل فــرار بــه بهانــه شــیوع کرونــا، 
تــا آتــش ســوزی و تــراژدی عظیــم انســانی آن، گوشــه کوچکــی از قســاوت مطلــق دول غربــی در قبــال 

ایــش میگــذارد. قربانیــان خــود را بــه 

ــا ایــن قســاوت ســازمان یافتــه و دولتــی، بــا سیاســتهای ضــد انســانی دولــت هــای درگیــر  مقابلــه ب
ــی و  ــاع از زندگ ــت متمــدن در دف ــه برشی ــن وظیف ــان، اولی ــم دســت ســاز آن ــان از جهن ــه فراری علی
حرمــت انســانی ایــن شــهروندان کــره خاکــی اســت. جامعــه بــرشی 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 رشکای اروپــای او بایــد جوابگــو باشــند.

خط رسمی حزب حکمتیست 
۱۹ شهریور ۹۹ ۹ سپتامرب ۲۰۲۰

قدرت طبقه كارگر در اتحاد اوست!
كارگران جهان متحد شويد!
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