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امپراتور برهنه است!
فواد عبداللهی

ــكا،  ــه آمری ــان، از جمل ــد جه ن ــای ثرو ــدادی از دولت ه ــالدی، تع ــال ۲۰۲۱ می ــان س ــا پای ــد ت می گوین
ــرده و در  ــد ك ــا را تولی ــارد دز واكســن كرون ــن، جمعــا ۱.۲ میلی ــادا و ژاپ ــا، انگلســتان، كان ــه اروپ اتحادی
ــر،  ــن ذخای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ی كنن ــداء  ــم اه ــی ه ــه كس ــت و ب ــد داش ــره خواهن ــود ذخی ــای خ انباره
ــه پانصــد میلیــون دز رســیده اســت. مدیــر  ــزان واكسیناســیون در حــوزه كشــورهای مرتوپــل ب تاكنــون می
ــع واكســن در ســطح جهــان  ســازمان بهداشــت جهانــی طــی ســخنانی از یــك «ناامیــدی كامــل» در توزی
ــه  ــد آن ب ــان، ۷۵درص ــطح جه ــده در س ــد ش ــای تولی ــوع دزه ــه از مجم ــت ك ــراز داش ــت و اب ــخن گف س
ــه پوشــش واكسیناســیون در ســایر نقــاط  ــن درحالی ســت ك ده كشــور اختصــاص داده شــده اســت و ای

ــا دو درصــد اســت.  ــد آفریق ــا مانن ی دن
ــن ســطح از كراهــت  ــرای همــه اســت، ای ت مــادی و رفاهــی ب ــروت و نعــ ــه رسشــار از ث ــی ك در جهان
ــع نابرابــر امكانــات در تاریــخ بــرش كم ســابقه اســت؛ امســال ســال ۲۰۲۱ اســت. پانصدوهشــتاد  در توزی
ــور بخــار و دویســت  ســال از اخــرتاع اولیــن ماشــین چــاپ می گــذرد؛ دویســت وچهل ســال از اخــرتاع مت
ــی  ــی» یعن ــول آهن ــن «غ ــرتاع اولی ــرن از اخ ــذرد؛ دو ق ــان می گ ــی جه ــالب صنعت ــن انق ــال از اولی س
ی  لوكوموتیــو قطــار در تاریــخ می گــذرد. صدوهجــده ســال از توســعه و اخــرتاع اولیــن هواپیــ

ــح۴ ــت.  ...  صف ــدر» گذش «گالی

 قربانيان منجالب  «جنگ 
تروريستها»، به ميدان آمده اند 

بيست سال پس از 

فاجعه يازده سپتامبر! 
آذر مدرسی

یــازده ســپتامرب بیســت ســال قبــل بــرای نســل جــوان جهانــی کــه از دنیــای 
پیــش از آن خاطــره ای نــدارد، رشوع جنگــی بــود کــه امــروز و بخصــوص 
ــا بازگشــت دوبــاره طالبــان بــه قــدرت در افغانســتان، تشــخیص صــف  ب
ــر  ر دیگ ــی بیشــ ــع جهان ــه و فجای ــای آن فاجع ــده ه ــا و بازن ــده ه برن
ــا  ــت و ب ــه برسع ــی ک ــت! ابهام ــم اس ــگ و مبه ــش گن ــس از آن، برای پ
نگاهــی رسیــع و گــذرا بــه رویداهــای پیــش و پــس از آن، برطــرف میشــود 
و جهانیــان بــه عینــه مــی بیننــد کــه برنــده آن «جنــگ تروریســتها» هــر 
دو قطــب تروریســت و بازنــده آن مــردم بیگنــاه در اقصــی نقــاط جهــان 
و بخصــوص در خاورمیانــه انــد و منجــالب جهانــی کــه بــر رسشــان خــراب 

شــده اســت!   

از رسبــاز آمریکایــی و بریتانیایــی کــه حــب خونریــزی «اجتنــاب ناپذیــر» 
را قــورت داده بــود، تــا جوانــان فلســطینی بــی گناهــی کــه ارتجــاع 
ــی  ت جهان ــ ــود در تخاص ــرای خ ــا ب ــب آنه ــا از مصآي ــه ه ــالمی ده اس
بــاران  رسمایــه سیاســی ســاخته بــود، تــا شــهروند ارسائیلــی کــه برایــش از 
ــاخته  ــود» س ــاع از خ ــنگر «دف ــزه س ــاه غ ــردم بیگن ــه م ــه و مدرس خان
بودنــد، بیســت ســال پــس از یــازده ســپتامرب، «جنــگ تروریســتها» جنگــی 
ــود! مــوج برگشــتی کــه ناچــار  ــرای اتــالف خــون و جــان و انســانیت ب ب
اســت بپذیــرد کــه جنــگ بــا تروریســم، دولتــی و غیردولتــی، میلیتاریســتی 
یــا انتحــاری، تنهــا و تنهــا کار برشیــت متمــدن، کار جنبــش هــای مرتقــی 
ــتی ۱۱ ــت تروریس ــت!  جنای ــتی اس ــش سوسیالیس ــی و کار جنب و مردم

ــد  ــر، دوره رش ــیاه و ویرانگ ــه دوره ای س ــان ب ــوت ورود جه ــپتامرب س س
میلیتاریســم و تروریســم در شــکل دولتــی و غیــر دولتــی آن، رشــد 
ــی در  ــتار و ویران ــی و کش ــرتش ناامن ــالمی، گس ــتی اس ــای تروریس بانده

چهــار گوشــه جهــان بــود. 
طرفیــن ایــن جنــگ ارتجاعــی، یکــی بــه نــام مبــارزه ضــد قدرتهــای 
ــب  ــی مصائ ــان اصل ــببین و بانی ــغالگران و مس ــوان اش ــتی بعن امپریالیس
مــردم خاورمیانــه و دیگــری بــه نــام «مبــارزه بــا تروریســم»،  خاورمیانــه 
را بــه صحنــه کشــتار و  قتــل عــام، بــه میــدان تاخــت و تــاز مجهزتریــن 
ارتشــهای جهــان و باندهــای قومــی و مذهبــی تبدیــل کــرده و بــا کشــتار 
میلیونــی، آوارگــی، زندگــی و مدنیــت بخشــی از ایــن جغرافیــا را بــه 

ــه۳ ــاندند. ... صفح ــل کش ــودی کام ناب

اين تهديد و گردن كشى شكست خواهد خورد!
در حاشيه تهديدات سپاه پاسداران عليه مردم كردستان و 

اپوزيسيون مستقر در آنجا
اطالعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست (خط رسمى)
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در مــورد «آشــتی» بایســتی بگویــم کــه رصف اعــالم آن، تفــاوت ماهــوی و جــدی 
ــه در  ــود، چ ــای موج ــایر راه ه ــت س ــه و سیاس ــوع رابط ــا ن ــره رسارسی را ب کنگ

ــد.  ــی ده ــان م ــیون، نش ــه در اپوزیس ــیون و چ پوزیس
ــری  ــاز گی ــرای امتی ــل خــود، چــه ب ــرای تحمی ــدا ب ن ابت جمهــوری اســالمی از هــ
ــای  ــل نیروه ــت در مقاب ــب موقعی ــرای کس ــه ب ــکا، چ ــخصا آمری ــرب و مش از غ
ــه  ــه رسمای ــن منطق ت در ای ــ ــدید تخاص ــه تش ــر گون ــه، روی ه ــی منطق اصل
ــای  ــته ه ــال بس ــلیحاتی، ارس ــی تس ــای نظام ــتیبانی ه ــت. پش ــرده اس ــذاری ک گ
گوناگــون تقویتــی و سیاســی، شــکل دادن بــه حشدالشــعبی و فاطمیــون و 
ــت هــای پیوســته در ایــن منطقــه بیانگــر ایــن سیاســت  ــه و ... و دخال حــزب الل
ــار و یارکشــی هــا در  جمهــوری اســالمی بــوده و هســت. از طــرف دیگــر، حتــی ی
ــی  ــری م ــش رسبازگی ــا داع ــه ب ــوان مقابل ــه تحــت عن ــع ک وق ــه آ افغانســتان، چ
ــوری  ــای جمه ــواره رد پ ــی، هم ــی مذهب ــای قوم ــا نیروه ــراه ب ــا هم ــد، و ی کردن
ــوده  ــالمی نب ــوری اس ــه جمه ــدود ب ــل مح ــن مس ــد. ای ــوان دی ــی ت ــالمی را م اس
و نیســت. حتــی در حکومــت پهلــوی هــم دخالــت هــای نظامــی و مســتقیم در 
ت، مــردم کل  امــی ایــن تخاصــ عــراق و زئیــر (کنگــو) را شــاهد بــوده ایــم. در 
ایــن منطقــه همــواره، نــه تنهــا توســط بــورژوازی حاکــم در کشورهایشــان، بلکــه 
چــه مســتقیم توســط ارتــش هــای امریــکا و ناتــو و یــا بگونــه ای نیابتــی بدســت 
انــواع گــروه هــا و دســتجات دســت ســاخت آنهــا و کشــورهای اصلــی خاورمیانــه، 

ــد. ــوده ان ــگ ب ــه و جن تحــت فشــار و حمل
ــه  ــ ایــن سیاســت جنگــی، و امــکان دادن ب ــان یاف  کنگــره شــوراها، خواهــان پای
ــارزه اش  ــردن مب ــرسه ک ــرای یک ــه ب ــن منطق ــر ای ــه کارگ ــخصا طبق ــردم و مش م
علیــه کل بــورژوازی حاکــم اســت. کنگــره شــوراهای مــردم، نــه خواهــان گســرتش 
ــه  ــه ادام ــازی ب ــه نی ــران اســت، ن ــورژوازی ای ــه ب ــت طلبان ــای عظم و سیاســت ه
ــه  ــد دامــن زدن ب ــه نیازمن ــاز دارد و ن ــرای کســب امتی سیاســت موجــود جنگــی ب
ــا نگــه داشــ خــود مــی باشــد. بــه همیــن دلیــل، ســوت  فضــای جنگــی بــرای رسپ
ــا اعــالم  پایــان ایــن جنــگ هــای فرسایشــی موجــود را مــی زنــد. کنگــره شــوراها، ب
چنیــن آشــتی، در حقیقــت مخالفــت خــود را بــا هرگونــه نظامــی کــردن کل ایــن 
ــورژوازی جهانــی و قــدرت  ــد. فضــای نظامــی کــه توســط ب ــراز مــی کن منطقــه اب
ــوذ  ــدی هــا و حــوزه هــای نف ــرای تقســیم بن ــن منطقــه ب ــز و درشــت ای هــای ری
ــه  ــن منطق ــردم ای ــی م ــارزه و آزادیخواه ــه مب ــا هرگون ــه ب ل ــک کالم مقاب و در ی
ــی»  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــده اســت. «کنگ ــن ش ــه عجی ــا هســت ک دهــه ه
ــی  ــه م ــتار خا ــگ و کش ــت و جن ــل جنای ــن دور باط ــه ای ــوری ب ــطه  ف بالواس

دهــد. 

ــره»،  ــه» کنگ ــت ک ــم هس ــن ه ــده ای ــان دهن ــال نش ــن ح ــر، در عی ــن ام ــالم ای اع
مانــع هــر نــوع تعــرض و تعــدی و یــا تحمیــل جنــگ بــه ایــران، بــه هــر بهانــه و 
ل  ــرای اعــ مستمســکی اســت. نظامــی کــردن فضــای جنگــی،  همیشــه ابــزاری ب
ن  فشــار و محــدود کــردن مبــارزه طبقاتــی بــوده اســت و کنگــره شــوراها از هــ
ــالم  ــرده و اع ــخص ک ــار مش ل فش ــ ــن اع ــل ای ــود را در مقاب ــت خ ــدا سیاس ابت

ــد.  ــی کن م
ــره   ــا» کنگ ــرد ت ــرب ک ــد ص ــرا نبای ــاال، و چ ــرا ح ــه چ ــت ک ــن اس ــر  ای ــه دیگ جنب
ــو» کنگــره  رسارسی  ــگاه و نقــش آلرتناتی رسارسی» تشــکیل شــود. اینجــا هــم جای
شــوراها «برجســته اســت. کنگــره شــوراها، برخواســته از رشایــط امــروز، و 
ــت.  ــران اس ــود در ای ــای موج ــته ه ــر خواس ــی ب ــارض و مبتن ــی و ح ــو ح آلرتناتی
بــاران و  جمهــوری اســالمی و ســپاه پاســدارانش، در حــال حــارض مشــغول 
ــن  ــرات انزجارشــان را  ای ــه ک ــران ب ــه در کردســتان عــراق هســتند و مــردم ای حمل
ــر مــردم، «کنگــره رسارسی شــوراهای  ــد. حکومــت مــردم ب ــان کــرده ان سیاســت بی
ــرای  ــردم، ب ــدرت م ــت ق ــرای تثبی ــه ب ــت ک ــی اس ــت انقالب ــت موق ــی» دول مردم
ــت  ــگ و دخال ــراس از جن ــدون ه ــود را ب ــده خ ــه آین ــردم ک ــه م ــکان دادن ب ام
ــد  ــه میتوان ــی ک ــنج و کشمکش ــر تش ــد از ه ــم بزنن ــی و ... رق ــی و سیاس نظام
ــتی و  ــد. آش ــز میکن ــد پرهی ــت آن وارد کن ــدرت و تثبی ل ق ــ ــن اع ــی در ای خلل
ــی  ــه معن ــل، ب ــا ارسائی ــان ت ــه، از طالب ــای مرتجــع منطق ــا دولته ــردن ب ــگ نک جن
ــت.  ــا نیس ــه آنه ــرتام ب ــا اح ــا و ی ــی آنه ــتهای ارتجاع ــناخ سیاس ــمیت ش ــه رس ب
ــزه  ــی و میلیتاری ــری نظام ــه گ ــگ و مداخل ــا جن ــه ب ــد اوال مقابل ــن بن ــدف ای ه

کــردن منطقــه بعنــوان یــک سیاســت و دومــا فراهــم کــردن امکانــی بــه پــا گرفــ 
ــم  ــا ه ــا ب ــی دولته ــت سیاس ــه مخالف ــت. اینک ــوراها اس ــت ش ــت حکوم و تثبی
ــی و  ــی جهان ــای ارتجاع ــت قدرته ــود سیاس ــیده ش ــگ کش ــه جن ــد ب ــا بای الزام

ــت.  ــه ای اس منطق

«کنگره»خواهــان ادامــه و نــه ســد بســ در مقابــل انقــالب خــود و گســرتش بــی 
ــی  ــه ب ــان دادن ب ــردم و پای ــت م ــایش و امنی ــی و آس ــط زندگ ــود رشای ــه بهب وقف
ــن زده  ــه آن دام ــا ب ــا آن زاده شــده و مرتب ــوری اســالمی ب ــی کــه جمه ــی دا ثبات
ــس فــردا، بلکــه خواســت واقعــی  ــه فــردا و پ اســت، مــی باشــند. ایــن خواســت ن
ــه  ــران اســت.  شــعارهای تظاهــرات هــا و اعرتاضــات علی امــروز در کل جامعــه ای
ــران،  ــم در ای ــی حاک ــا امن ــن ن ــه ای ــان دادن ب ــت پای ــالمی و خواس ــوری اس جمه
همــه جــا شــنیده میشــود و بخشــی از کل خواســته هــای مــردم اســت. «کنگــره 
رسارسی شــوراها»، بــر خــالف سیاســت اعــالم شــده ســایر نیروهــای سیاســی، ایــن 
ــه  ــازی ب ــم نی ــل ه ــن دلی ــه ای ــد و ب ــی کن ــس م ــان و منعک ــردم را بی ــته م خواس
ــه  ــح ب ــات و صل ــت. ثب ــوده و نیس ــز نب ــده، جای ــرای آین ــردن ب ــرب ک ــار و ص انتظ
ــش  ــروز بخ ــر ام ــت و ... ام ــن معیش ــی، تامی ــاه، آزادی سیاس ــن رف ــدازه تامی ان

ــران اســت. ــردم در ای اعظــم م

ــک  ــی از ی ــه بخش ــزا، بلک ــد مج ــک بن ــه ی ــتی»، ن ــد» آش ــن بن ــه، ای ــر اینک فرات
ــی،  ــار سیاس ــارت ب ــای اس ــام قرارداده ــو  ــی «لغ ــم یعن ــه ه ــته ب سیاســت پیوس
ــا و  ــت ه ــایه، دول ــورهای همس ــه کش ــا هم ــتی ب ــالم آش ــی، اع ــادی  نظام اقتص
ــه  ــاری ک ــارت ب ــای اس ــل قرارداده ــت. مس ــف» اس ــورهای مختل ــردم در کش م
ــردم  ــه م ــون ب ــا گوناگ ــه انح ــالمی ب ــوری اس ــا جمه ــده و ی ــل ش ــران تحمی ــه ای ب
ــن  ــه ای ــوند. ب ــی ش ــو م ــی لغ ــت، همگ ــرده اس ــل ک ــر تحمی ــورهای دیگ در کش
ــد اســت.  ــن بن ــا مــردم در کشــورهای مختلــف هــم بخشــی از ای ترتیــب آشــتی ب
ــوری و  ــتورات ف ــم از دس ــورها ه ــردم کش ــا م ــتی ب ــالم آش ــر اع ــارت دیگ ــه عب ب
ــب،  سیاســت «کنگــره رسارسی شــوراها « در  ــن ترتی ــه ای ــل اجــرا مــی باشــد. ب قاب
ــی  ــده و م ــتان مرتکــب ش ــان و رشکا، در افغانس ــد طالب ــه بان ــی ک ــل فجایع مقاب
شــوند  نیــز ماننــد خواســت و مطالبــه ای اســت کــه امــروز مــردم ایــران همصــدا 

ــد.  ــرده و میکنن ــالم ک ــتان اع ــردم افغانس ــا م ب

نــی از جانــب  ــی و هــم پی همیــن امــروز، همــه شــاهد مــوج عظیمــی از همدل
ــه در  ــی ک ــتیم. مردم ــان، هس ــه طالب ــر علی ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــران ب ــردم ای م
ــرای  ــود، ب ــی خ ــدگان واقع این ــاب  ــا انتخ ــالمی ب ــوری اس ــس از جمه ــردای پ ف
ــق  ــان متحق ــردم» را در شوراهایش ــر م ــردم ب ــت م ــران، «حکوم ــار در ای ــن ب اولی
ــر  ــد. «کنگــره رسارسی شــوراها»، ب ــال مــی کنن ــن سیاســت را دنب ــد، همی کــرده ان
ــان  ــم طالب ــان از جهن ــه روی فراری ــا را ب ــه مرزه ــت هــای همســایه ک خــالف دول
ــاز  ــتان رس ب ــردم افغانس ــه م ــاندن ب ــک رس ــاری و کم ــه ی ــد و از هرگون ــته ان بس
ــد. ــتان را دراز میکنن ــردم افغانس ــا م ــی ب ن ــم پی ــتی و ه ــت دوس ــد، دس ــی زنن م

ــی  ــا حت ــان،  ی ــا طالب ــات ب ش ــالمی و م ــوری اس ــت جمه ــال سیاس ــالف مث  برخ
ــز  ــض آمی ــای تبعی ــت ه ــر سیاس ــوز ب ــه هن ــه ای ک ــای دوآتش ــت ه ناسیونالیس
ــران  ــردم ای ــد، م ــی کنن ــاری م ــان پافش ــران افغ ــران و مهاج ــردم و کارگ ــه م علی
همیــن امــروز همیــاری و انساندوســتی عمیــق خــود را نشــان داده انــد.  تفــاوت 
ــردم  ــا م ــران ب ــردم در ای ــاری م ــم ی ــتی و ه ــان دوس ــراز انس ــاال از اب ــه ب ــن درج ای
افغانســتان، و اســتقبال از ایــن مــردم بــا آغوشــی بــاز کــه در ایــران شــاهد 
شــات جمهــوری اســالمی بــا طالبــان، بیــش از حــد واضــح اســت.  هســتیم، بــا م
ــا  ــتی ب ــانی دوس ــت انس ــن سیاس ــک همی ــدون ش ــوراها» ب ــره  رسارسی ش «کنگ
ــره   ــد داد. «کنگ ــه داده و خواهن ــی ادام ــور قانون ــر را بط ــورهای دیگ ــردم کش م
ــا مــردم کشــورهای دیگــر  رسارسی شــوراها»هیچ وقعــی بــه سیاســت هــای نــزاع ب
ــد.  ــد مان ــده و خواه ــردم مان ــن م ــار ای ــس در کن ــر عک ــد و ب ــی شناس ــمیت  را برس
بطــور خالصــه، از همیــن امــروز بایــد روشــن باشــد کــه «کنگــره  رسارسی 
شــوراها» چــه رابطــه ای بــا کشــورهای دیگــر و مشــخصا بــا کشــورهای همســایه 
ــی زنــد، بلکــه خواهــان  ت موجــود دامــن  برقــرار میکنــد و نــه تنهــا بــه تخاصــ
ــردم  ن خواســته ای کــه م ــن انکشــاف هــ ــه آن اســت. ای ــان دادن ب کاهــش و پای

ــد.  ــرده ان ــدت هاســت اعــالم ک ــران م در ای
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عــی مــردم آزاده  ارتجــاع اســالمی کــه در منطقــه و بویــژه در ایــران، بــا فشــار اجت
ــت خــود از جنبشــی  ــر موقعی ــرای تغیی ــود، ب ــرو ب ــران و در رسارس جهــان روب در ای
رو بــه افــول بــه جنبشــی «مــرشوع» و «ضدامپریالیســتی» و تقویــت خــود بعنــوان 
«یکــی از رشکای قــدرت در خاورمیانــه»،  بــه ایــن جنــگ و رودررویــی نیــاز داشــت. 
ــود موقعیــت رو بــه  ــرای تررویســم اســالمی جنگــی بــرای بقــاء و بهب ایــن جنــگ ب
افــول خــود بــود. امــری کــه بــه  قیمــت تخریــب چندیــن جامعــه انســانی و کشــتار 
هــای دســتجمعی مــردم بیگنــاه در شــهرها و روســتاهای خاورمیانــه و در کشــورهای 
ــی  ــوت اش، نفس ــه م ــش مــرشف ب ــی جــان جنب ــد ب ــک طــرف در کالب ــی، از ی غرب
دمیــد و بــه طــول عمــر آن اضافــه کــرد و از طــرف دیگــر برکتــی در دامــان تروریســم 
ــگ و کشــتار و  ــدان جن ــه می ــت و جهانــی را دو ده ــم گذاش ــی و میلیتاریس دولت

ویرانــی کــرد.    

ــل  ــه در مقاب ــود ن ــت خ ــت موقعی ــرای تثبی ــکا، ب ــگ، امری ــن جن ــر ای ــرف دیگ ط
اســالم سیاســی و باندهــای تروریســت آن، کــه در مقابــل رقبــای غربــی خــود، بــرای 
تثبیــت موقعیــت «ابرقدرتــی» خــود و در ادامــه «نظــم نویــن جهانــی»، بــا اتــکا بــه 
ــدال  ــرور» و «ج ــه ت ــگ علی ــم «جن ــا پرچ ــیخته، ب ــام گس ــان و لج ــم عری میلیتاریس
ــول  ــن و قب کی ــه  ــی را ب ــای جهان ــا تروریســم»، توانســت غــرب و قدرته ــت ب مدنی

ــکا بکشــاند.  ــی امری ــی نظام ــژه قدرقدرت ــی و بوی قدرقدرت

ــدون  ــی ب ــد»، «جنگ ــی جدی ــالم رشوع «جنگ ــوش و اع ــرج ب ــای ج انی ه ــخ    س
ــام  ــردن  ــن ک ــه ک ــا ریش ــه ت ــی ک ــی»، «جنگ ــت زمان ــن و محدودی ــای روش مرزه
گروههــای تروریســتی در جهــان پایــان نخواهــد یافــت» و تقســیم جهــان بــه دوســتان 
ــد  ــه ای بای ــر منطق ــت و ه ــر مل ــه در آن ه ــی ک ــه «جنگ ــکا، اینک ــمنان امری و دش
ــاد  ــه ی ــان ب ــا تروریســتها»!!  را جهانی ــا ب ــکا اســت ی ــا امری ــا ب ــه آی ــد ک انتخــاب کن
ــا برنــده شــدن هــر دو قطــب  دارنــد. بیســت ســال پــس از آن فریــب و تحمیــق، ب

ــردد!    ــوج برگشــته اســت، ناچــار اســت برگ ــی، م تروریســم  جهان

 توحــش تروریســتهای اســالمی و ســیاهی ســایه هــراس، ناامنــی و رعــب و وحشــت به 
حــق از ظرفیــت جنایتکارانــه آنهــا، مستمســک و توجیــه ایدئولوژیــک و اخالقــی بــرای 
اعــالم «جنــگ علیــه تــرور» و حملــه بــه افعانســتان و پــس از آن عــراق، پاکســتان، 
لیبــی، ســوریه، یمــن و ســومالی، توجیهــی بــرای تعــرض بــه حقــوق مدنــی و آزادی 
هــای سیاســی در غــرب و باالخــره توجیهــی بــرای مرشوعیــت دادن بــه میلیتاریســم و 
حملــه نظامــی و کشــتار و قتــل عــام بعنــوان تنهــا راه تغییــر در خاورمیانــه و منطقــه، 
از طــرف امریــکا و متحدینــش شــد. بــی دلیــل نیســت کــه بــا افتخــار اعــالم میکردنــد 
ــب بــه عــرص حجــر برمیگردانیــم!» امــا بــرکات  کــه «کشــور مقابــل (دشــمن) را بــا 
ایــن تعــرض کــه محصــول آن بازگشــت طالبــان بــه قــدرت در افغانســتان اســت، در 

رسارس جهــان  بــا مقاومــت برشیــت متمــدن مواجــه شــده اســت.    

ــط  ــه فق ــل ن ــتان، تبدی ــه افغانس ــی ب ــه نظام ــکا و حمل ــرور» امری ــه ت ــگ علی «جن
ــی و  ان ــی خا ــه جنــگ و کشــتار، آوارگــی و ب ــه صحن افغانســتان کــه کل منطقــه ب
نطــور کــه قــول داده بودنــد، رسآغــاز بازگردانــدن  يــک تــراژدى انســا عظيــم و ه
منطقــه بــه عــرص حجــر و احیــا ارتجاعــی تریــن و گندیــده تریــن نیروهــای قومــی 
و مذهبــی در منطقــه و ســهیم کــردن آنهــا در دولتهــای موزائیکــی قومــی، مذهبــی 
ــان در  ــت زن ــن را مقاوم ــده اســت. ای ــروز برسآم ــه ام ــود. عــرصی ک و عشــیره ای ب
افغانســتان و صــدای فریــاد جهانــی علیــه عــرص حجــر ســاخته دســت «جهــان آزاد» 

ــد.     نشــان داده ان

عــالوه بــر ایــن در جهــان غــرب، «جنــگ علیــه تــرور» بــه «جنــگ مدنیــت غــرب و 
توحــش رشق» معنــی شــد و بهانــه ای بــرای تعــرض سیاســی و ایدئولوژیــک، دســت 
ــد.  ــردم ش ــتانه م ــت انساندوس ــها، فرهنــگ و اخالقی ــه ارزش ــی ب ــتی و ارتجاع راس
ن ابتــدا بــا مقاومــت برشیــت متمــدن روبــرو شــد. مقاومتــی کــه  تعرضــی کــه از هــ
خــود را در اعرتاضــات میلیونــی بــه حملــه بــه عــراق، بــه «دخالــت برشدوســتانه» در 
ــه سیاســتهای میلیتاریســتی غــرب و در  ــه انقــالب» لیبــی و ب ــه «کمــک ب ســوریه، ب

ــکا در جهــان خــود را نشــان داد.     راس آن امری

بــاران هوایی  نتیجــه بیســت ســال جنــگ تروریســتها تــا امــروز، نزدیــک بــه ۹۲ هــزار 
مــردم بیگنــاه در عــراق، افغانســتان، پاکســتان، ســوریه، لیبــی، یمــن و ســومالی، یــک 
میلیــون کشــته و ۶۲  میلیــون آواره جنگــی، نابــودی مدنیــت در افغانســتان، عــراق، 
ســوریه، لیبــی و ســومالی، تباهــی زندگــی دو نســل و تبدیــل  تروریســم اســالمی و 
دولتــی بــه بخشــی ثابــت از زندگــی برشیــت از بغــداد تــا پاریــس و از کابــل تــا لنــدن 
اســت. نتیجــه بیســت ســال «جنــگ علیــه تــرور» لجــام گســیختکی دولــت فاشیســت 

ــردم  ــر از م ــا نف ــان و میلیونه ــه ج ــرض ب ــل در تع ارسائی
ــت  ــری راس ــرت و قدرتگی ــق بیش ــغال مناط ــطین، اش فلس

افراطــی در ارسائیــل اســت.   

ــگ علیــه تروریســم» و جــدال دو  ــس از «جن جهــان پ
ــه  ــازمان یافت ــم س ــالمی و تروریس ــم اس ــب تروریس قط
ــزه شــده اســت.    ــر و میلیتاری ــا امــن ت ــی ن ــکا، جهان امری
نویــن  «نظــم  شکســت  عــراق،  در  امریــکا  شکســت 
جهانــی»، ســپردن افغانســتان بــه طالبــان و القاعــده، 

ــود  ــی ناب ــان امریکای ــه پوش ــط چکم ــرور» توس ــه ت ــگ علی ــود در «جن ــرار ب ــه ق ک
ــام حــق بــه  شــوند، نــه فقــط تثبیــت قدرقدرتــی امریــکا در جهــان را دود کــرد، کــه 
جانبــی ایدئولوژیــک امریــکا در ایــن جنــگ و سیاســت میلیتاریســم و حملــه نظامــی 
بعنــوان مطلــوب تریــن راه هــر کشــمکش و جدالــی را در چشــم جهانیــان زیــر ســوال 
ــه  بــرد. برشیــت امــروز کــه بیســت ســال ایــن توحــش و جنایــت را زندگــی و تجرب
ــوار فریــب «گســرتش  ــر از بیســت ســال پیــش دی ــدار و خــودآگاه ت کــرده اســت، بی

ــیده اســت.  ــر کش ــه زی ــرور» و .... را ب ــه ت ــگ علی دمکراســی»، «جن
ــه  ــی از هزین ــرت در کشــورهای غرب ــه موجــی از خشــم و نف ــروز ب ــه ام ــداری ک بی
هــای هنگفــت مالــی و انســانی، از تاثیــرات ایــن سیاســت در گســرتش دامنــه عمــل 
تروریســم اســالمی از جهــان ســوم بــه قلــب اروپــا و امریــکا، از تبدیــل شــدن جنــگ، 
ــت  ــت. برشي ــده اس ــل ش ــت، تبدی ــی برشی ــی از زندگ ــه بخش ــت ب ــتار و بربری کش
ــود،  ــده ب ــه ش ــرب خف ــويى در غ ــات و مغزش ــر آوار تبلیغ ــالها زي ــه س ــی ک متمدن
ــوب و  ــر رسک ــرت از آن زی ــتی» و مهم ــد امپریالیس ــد «ض ــر پروپاگان ــه زی ــی ک مردم

ــد.   ــه میــدان آمــده ان ــود، امــروز ب ــه ســکوت کشــیده شــده ب ارعــاب در رشق ب

ــرای ایــن نیــروی  قدرتگیــری مجــدد طالبــان در افغانســتان پیــروزی کوتــاه مدتــی ب
نطــور کــه جمهــوری اســالمی در حاکمیــت بــا جنبشــی  ارتجاعــی خواهــد بــود. ه
رش  عــی و تــوده ای علیــه حاکمیــت و حیــات خــود روبــرو اســت و شــ اجت
معکــوس حیاتــش رشوع شــده اســت، طالبــان و القاعــده، بعنــوان حاکمیــت در 
ــرو  ــه توحــش و بربریــت اســالمی روب ــا جنبشــی علی ــن امــروز ب افغانســتان از همی
اســت کــه زنــان در راس آن قــرار گرفتــه انــد. «پیــروزی» قطــب ارتجــاع اســالمی طــول 
عمــری کمــرت از یــک «دم و بــاز دم» در رویداهــای سیاســی دارد و در واقــع مــرده 

ــا آمــده اســت!    بدنی
ــه دســت  ــه ب ــردن خاورمیان ــه، رهــا ک ــکا از خاورمیان ــی امری خــروج نیروهــای نظام
نیروهــای منطقــه ای، همزمــان کــه دور جدیــدی از تنشــها میــان قدرتهــای منطقــه ای 
را بوجــود مــی آورد امــا امــکان و میــدان را بــرای جنبشــهای آزادیخواهانــه، رادیــکال 
ــش  ــوان بخ ــش بعن ــن جنب ــد. ای ــا میکن ــم مهی ــه، را ه ــتی در خاورمیان و سوسیالیس
ــی در  ــوالت آت ــر تح ــود را ب ــر خ ــد مه ــد و بای ــه ای» میتوان ــی منطق ــدی «نیروی ج

خاورمیانــه بزنــد. 
 برشیــت متمــدن، جنبــش هــای مرتقــی و مردمــی و جنبــش کارگــری- سوسیالیســتی 
ــی از  ــرای خالص ــی، ب ــر دولت ــی و غی ــتهای دولت ــت تروریس ــردن دس ــاه ک ــرای کوت ب

ــد.   بربريــت کاپيتاليســتى خــود را آمــاده میکنن

****

شكست امريكا در عراق، شكست «نظم نوين جهانى»، سپردن افغانستان 
به طالبان و القاعده، كه قرار بود در «جنگ عليه ترور» توسط چكمه 
پوشان امريكايى نابود شوند، نه فقط تثبيت قدرقدرتى امريكا در 

جهان را دود كرد، كه تمام حق به جانبى ايدئولوژيك امريكا در اين 
جنگ و سياست ميليتاريسم و حمله نظامى بعنوان مطلوب ترين راه هر 
كشمكش و جدالى را در چشم جهانيان زير سوال برد. بشريت امروز كه 
بيست سال اين توحش و جنايت را زندگى و تجربه كرده است، بيدار 
و خودآگاه تر از بيست سال پيش ديوار فريب «گسترش دمكراسى»، 

«جنگ عليه ترور» و .... را به زير كشيده است. 
بيدارى كه امروز به موجى از خشم و نفرت در كشورهاى غربى از 
هزينه هاى هنگفت مالى و انسانى، از تاثيرات اين سياست در 

گسترش دامنه عمل تروريسم اسالمى از جهان سوم به قلب اروپا و 
امريكا، از تبديل شدن جنگ، كشتار و بربريت به بخشى از زندگى 

بشريت، تبديل شده است. بشريت متمدنى كه سالها زير آوار تبليغات 
و مغزشويى در غرب خفه شده بود، مردمى كه زير پروپاگاند «ضد 

امپرياليستى» و مهمتر از آن زير سركوب و ارعاب در شرق به سكوت 
كشيده شده بود، امروز به ميدان آمده اند.  



ت  ۳۷۴
ح
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امپراتور برهنه است

ــس  ــعه ایك ــرتاع اش ــال از اخ ــت س ــت؛ صدوبیس ــن گذش ــرتاع تلف ــال از اخ ــل   س صدوچه
ــال از  ــت؛ صدوپنجــاه س ــگ گذش ــن رسن ــال از اخــرتاع اولی ــیصدوپنجاه س ــذرد؛ س می گ
ــیلین  ــف پنی س ــال از كش ــه س ــود و س ــد. ن ــپری ش ــكی س ــنج پزش ــن دماس ــرتاق اولی اخ
گذشــت؛ شصت وشــش ســال از كشــف واكســن فلــج اطفــال گذشــت. صدوچهــارده ســال از 
ــات در  ــایر اخرتاع ــفیات و س ــن كش ــام ای ــذرد.  ــن آن می گ ــف واكس ــا و كش ــت ماالری عل
ــردم  ــای ه ــی پیرشفت ه ــان، یعن ــروز جه ی ام ــی ــده س ــه خیره كنن ــه وج ــرش را ب ــخ ب تاری
ــی  ــك، كپ ــی ژنتی ــك، مهندس ــد؛ انفورماتی ــره بزنی ــك گ ــم و تكنی ــه عل ــده در عرص فزاین
ــه مــاه، هــوش مصنوعــی،  كــردن موجــودات زنــده در آزمایشــگاه، اینرتنــت، ســفر انســان ب
ــته  ــرن گذش ــانی در نیم ق ــتاورد انس ــا دس ــی از آن صده ــك، جز ــو- الكرتونی ــت بی صنع
ــل قــرن بیســتم هــم خــواب و  اســت كــه اغلــب حتــی بــرای متفكریــن و دانشــمندان اوای

ــد.  ودن ــور می  ــل تص ــر قاب ــال و غی خی
یــت قریــب بــه اتفــاق مــردم جهــان  امــا وجــه تكان دهنــده جهــان امــروز اینســت كــه اك
از ایــن امكانــات و دســتاوردها محرومنــد! میلیون هــا انســان در جهــان از ماالریــا و 
ــر هــر روز از  ــزاران نف ــپارند. ه ــل پیشــگیری جــان می س ری هــای قاب ــا و بی ــوال و كرون اب
ــده مانــدن دارنــد، بــرای بقــاء محكــوم بــه  فــرط گرســنگی می میرنــد! آنانــی كــه شــانس زن
ل شــاقه تحــت قانــون بردگــی مزدی انــد. میلیون هــا كــودك بعنــوان نــان آور خانــواده  اعــ
ــامیدنی  ــه آب آش ــد و ب ــان بی رسپناهن ــا انس ــد. میلیون ه ــت كار كنن ــام وق ــد  مجبورن
ــده اند و  ــه ش ــكار گرفت ــت ســكس» ب ــا انســان در «صنع ــد. میلیون ه ــی ندارن ــا دسرتس س
ــی از ثــروت و امكانــات رفاهــی،  ... تصــور اینكــه در قــرن بیســت ویكم، علیرغــم وفــور تل
ی زشــت جهــان ماســت و صنعــت اسلحه ســازی پرســودترین صنعــت دنیاســت  ایــن ســی
ــه  ــوند، در مخیل ــته ش ــا كش ــند ی ــا بكش ــد ت ــحله داده ان ــه، اس ــزار بچ ــزاران ه ــت ه و دس

ــد!  ی گنج ــرشی  ــچ بنی ب هی
ــدادی  ــغول ح ــا مش ــیوع كرون ــل ش ــه در اوای ــی» ك ــی پارملان ــام «دمكراس ــداران نظ رسدم
ــه  ــری ب ــم هیتل ــوزی» فاشیس ــای آدم س ــد از «كوره ه ــه تقلی ــا ب ــد ت ــی بودن ــكار عموم اف
ــا،  ــی كرون ــل پاندم ــهروندان در مقاب ــه ای» ش ــرگ گل ــه «م ــد ك ــا انســان بقبوالنن میلیون ه
ــاد  ــه «اقتص ــد ك ــار می زدن ــه ج ــا ك ن ه ــت، ه ــاد» اس ــی» و «اقتص ــع «دمكراس ــه نف ب
ن دولت هــای بورژوایــی و مفرسیــن آن كــه  در بحــران اســت»، «پــول نداریــم»، هــ
ــه  ــن كشــتار و تصفی ــرای چنی ــه را ب ــد و زمین ــن پاندمــی را ممكــن كردن ــط شــیوع ای رشای
ــان در  ــره واكســن در انبارهایش ــرط ذخی ــروز از ف ــد، ام ــا كردن ــان مهی وحشــیانه ای در جه
ــزات الزم  ــدن تجهی ــدارك دی ــن، دارو و ت ــه واكس ــه تهی ــت ك ــت اینس ــد. واقعی مضیقه ان
ــدارك تســلیحات مــدرن میلیتاریســتی  یــد و ت ــدا پیچیده تــر از تول ــا اب ــرای پاندمــی كرون ب
ــن پاندمــی نشــان  ــود. ای ــل پیشــبینی ب ــا و قاب ــش مهی ــه از دو دهــه پی ــود و نیســت ك نب
ــر  ــت های غول پیك ــا و تراس ــم، دولت ه ــه حاك ــا طبق ــه داری هرج ــام رسمای ــه در نظ داد ك
ــتاوردهای تكنیكــی و  ــا و دس ندی ه ــه امكانــات، توا ــادی آن ایجــاب نكنــد، هم اقتص
ــع  ــب جوام ــهروندان در قل ــته جمعی ش ــتار دس ــاد. كش ــد افت ــرش از كار خواهن ــی ب علم
ــار  ــان آزاد»، انب ــای «جه ــس و روس ی ــوان ر ــكا، بعن ــتان و آمری ــژه در انگلس ــی بوی اروپای
ــه میلیاردهــا دز واكســن در مهــد «دمكراســی غربــی» توســط انحصــارات  ــردن بی رشمان ك
ایــزات، اســتاندارد دوگانــه، تبعیضــات و تضادهــای  مالــی، دوبــاره چهــره كریــه نابرابــری، 
ــذارد.  ــش می گ ای ــه  ــل را ب ــال شــهروندان كشــورهای حــوزه مرتوپ ــی در قب ــی حت ع اجت
ــا  ــان كرون ــاد قربانی ــه ی ــب رسخ ب ــزار قل ــزاران ه ــت از ه ــری اس ــه، تصاوی ون ــك  ــا ی تنه
ــری  ــگ دیگ ــه نن ــه لك ــدن، ك ــز در لن ــی رود تیم ــاحل جنوب ــداد س ــواری در امت روی دی
ــت حاكمــه بــورژوازی در بریتانیــا و  بــر پیشــانی كاركــرد نظــام رسمایــه داری، هی
ــت  ــه دول ــهروندان ب ــنتا، ش ــا و س ــه تاریخ ــی ك ــع غرب ــد؛ در جوام ــان آن ش رت پارمل ــ ع
ــد  ــت می خواه ــه «دول ــود ك ــن ب ــی ای ــع عموم ــتند و توق ــد» می نگریس ــده «معتم ــه دی ب
ــا  ــا كرون ــد، ام ــرتل كن ــات كن ــن تلف ــدون كمرتی ــی را ب ــن پاندمی های ــد» چنی و می توان
ــز  ــرب» نی ــان غ ــی در «جه ــای بورژوای ــه دولت ه ــت ك ــی نگذاش ــی باق ــن توهم كوچكرتی
ــروز  ــان ام ــداران» جه ــال و روز «رسدم ــن ح ــد. ای ــت را ندارن ــك روز حاكمی ــت ی ــی لیاق حت
ــس از  ــی پ ــه یك ــت ك ــع اس ــن جوام ــهروندان ای ــم ش ــی» و در چش ــی پارملان در «دمكراس
ــاط  ــایر نق ــا س ــه ب ــه در مقایس ــرد ك ــكار ك ــا آش ــده اند. كرون ــاقط ش ــار س ــری از اعتب دیگ
ــه  ــس قبیل ی ــاه و ر ــن و آن ش ــه ای ــا ك ــه و آفریق ــراق و خاورمیان ــران و ع ــد ای ــان مانن جه
ــق  ــوب مطل ــتبداد و رسك ــزه اس ــر رسنی ــان را ب ــه حاكمیت ش ــه نطف ــه» ك ــی فقی ــا «ول ی
ــی  ــر را قربان ــزار نف ــا ه ــ صده ــن، رس ــه واكس ــوا علی ــك فت ــا ی ــته اند و ب ــهروندان بس ش
ــد  ــان داده ان ــی نش ــع «آزاد» غرب ــا در جوام ــم دولت ه ــوازات آن ه ــه م ــد، ب ــا می كنن كرون

ــت.  ــن ارزش اس ــد كمرتی ــان فاق ــت شهروندان ش ــی و رسنوش ــه زندگ ك
ــای  ــا و دولت ه ــت كارتل ه ــداری و رقاب ــه میدان ــا صحن ــر تنه ــا اگ ــان م ــاید جه ــا ش ام
ــم  ــط ژورنالیس ــا توس ــق» تنه ــر «حقای ــود، اگ ــدرت ب ــود و ق ــیم س ــر رس تقس ــی ب بورژوای
جنگــی و مفرسیــن آنهــا بــه خــورد جامعــه داده می شــد، نیــازی هــم بــه مبــارزه 
ــه  ــد ك ــت و می بین ــدار اس ــا بی ی ــت و دن ــه اس ــور برهن ــروز امپرات ــود. ام ــت نب و مقاوم
و  ــازار  ب نظــام  بیســت ویكم،  قــرن  در  بــرش  زندگــی  به تباهی كشــاندن  مســببین 
ــداری» اســت  «دمكراســی پارملانــی» حاكــم بــر قــرن بیســت ویكم اســت. همیــن اصــل «بی
ــه زامبی هــای  ن جهــان را بــه طــرز عجیبــی در برابــر محكومــان ب كــه اكنــون همــه حاكــ
ی گیــرد و از آنهــا حســاب  بی دندانــی تبدیــل كــرده اســت كــه كســی تحویل شــان 

ــش،  ــات، دان ــم از اخرتاع ــتوانه عظی ــن پش ــا ای ــه ب ــد ك ــاور می كن ــی ب ــه كس ــرد. چ ی ب
ــری و طاعــون  ــود، نابراب ندگــی، كمب ــت، عقب ــوان فقــر، جهال ی ت ــوژی،  صنعــت و تكنول
ــا  ــقات میلیون ه ــر مش ــوان ب ی ت ــه  ــد ك ــاور می كن ــی ب ــه كس ــت داد؟! چ ــا را شكس كرون
ــاده  ــل زد، ج ــا تون ــر اقیانوس ه ــت، زی ــاه رف ــره م ــه ك ــود ب ــا می ش ــان داد ام ــان پای انس

ــرد؟!    ــی ك ــی طراح ــای هیدروژن ه ــید و هواپی ــم كش ابریش
امــروز آنچــه از منظــر افــكار عمومــی در حــال فروپاشــی اســت بنیادهای سیاســی و فكری 
ــدای  ــق خ ــت دارد منط ــه اهمی ــه در آن انچ ــت ك ــان ماس ــر جه ــم ب ــی حاك ع ــام اجت نظ
ــرج  ــه خ ــه ب ــت هایی ك ــا و تراس ــادی دولت ه ــگ اقتص ــت. جن ــود اس ــی س ــه، یعن رسمای
ــگل  ــت ان ــب اردوی اقلی ــع، جی ــروم جوام ــر و شــهروندان مح ــه كارگ ــم طبق ــت عظی ی اك
ــی در  ــری و بی عدالت ــن گردنه بگی ــد. ای ــر می كنن ــد را پ ل تولیدن ــا ــك وس ــه مال ــه ك رسمای
ــان  ــا انس ــرای میلیارده ــی ب ــات رفاه ــا و امكان ــن كرون ــه واكس ــی ب ــر و كاف ــی براب دسرتس
محــروم در جهــان، بــرای احدالناســی قابــل قبــول نیســت. كشــمكش و رقابــت سیاســی – 
ــا  ــا، ب ــان آنه ــی می ــای ارتجاع ــا و یارگیری ه ــود، بلوك بندی ه ــای موج ــادی دولت ه اقتص
ــع  ــض اســت؛ سیاســت ضــد انســانی توزی ــان در تضــاد و تناق ــت مــردم جه ی منفعــت اك
ــر رس  ــد ب ــان را بای ــهروندان جه ــان ش ــی می ــات رفاه ــن و امكان ــه واكس ــر و ناعادالن نابراب
همــه دولت هــای موجــود در جهــان، از «خوشــخیم»ترین الگوهــای آن در جوامــع غربــی 

ــرد.  ــراب ك ــا، خ ــه و آفریق ــع خاورمیان ــی آن در جوام ــای عفون ــن غده ه ــا بدخیم تری ت
ــان  يــد گورکن تنهــا نيــاز واقعــی بــرشی کــه ايــن نظــام جهنمــى بــه آن پاســخ مي دهــد، تول
وگاه هــاى  خويــش اســت. ايــن نظــام از كولــربان كردســتان ایــران تــا گرداننــدگان ن
يــا را بــه بــردگان مــزدی تبديــل کــرده اســت. بردگانــی كــه شیشــه عمــر  هســته اى آن رس دن
ــود  ــدرت خ ــه ق ــری ك ــه كارگ ــد؛ طبق ــود دارن ــتان خ ــه داری را در دس ــه رسمای ــام وارون نظ
ــازار می گیــرد.  را از بی اعتبــار شــدن كل رسمایــه داری و از بی آبــرو شــدن دمكراســی ب
ــره  ــا خرخ ــام ت ــه داری و نظ ــروز رسمای ــط ام ــود را از رشای ــروی خ ــه نی ــه ای ك ــردان طبق گ
ــدرت  ــه ق ــن طبق ــرد. ای ــزرگ می گی ــوالت ب ــ تح ــای آبس ــه و از دنی ــرو رفت ــران ف در بح
ــبح  ــام «ش ــت ن ــود از آن تح ــس در دوره خ ــس و انگل ــه مارك ــرد ك ــه می گی ــود را از آنچ خ
ــا  ــه را ب ــان رسمای ــه جه ــزدی اســت ك ــردگان م ــن ب ــا اراده ای ــد. تنه ــام برده ان كمونیســم» ن
ــا «اداره شــورایی  ــا ب ــی دارد. تنه ــاز م ــت ب ــانی آن از حرك ــبات ضــد انس ــام اركان و مناس
ــازمان  ــع و س ــد و توزی ــرشی را تولی ــه ب ــی جامع ــای اساس ــوان نیازمندی ه ــه» می ت جامع
ــه كارگــر و  ــه طبق ــر آرمــان و اهــداف مســاوات طلبانه و آزادیخواهان ــه ب ــا تكی ــا ب داد؛ تنه
كمونیســم ایــن طبقــه اســت كــه برشیــت از جهنــم كاپیتالیســتی رهــا خواهــد شــد؛ تنهــا 
ــد  ــاره كن ــكاری را پ ری و بی ــ ــر و بی ــی، فق ــر بردگ ــد زنجی ــری می توان ــالب كارگ ــك انق ی
ــروز  ــه ام ــن آن شــبحی اســت ك ل خــود برســاند. ای ــ ــه ســزای اع رگر را ب ــتث و حــكام اس
ــات  ع ــی اجت ــازماندهی محل ــود - س ــد، خ ــد می كن ــردم را متح ــور دارد، م ــا حض همه ج
ــو  ــان ن ــش جه ــر زای ــراری در براب ــچ راه ف ــد و هی ــا را رضوری می كن ــون ه ــكیل كم و تش

ــت. ــته اس ــی نگذاش باق

مردم آزاديخواه! 
 برا پيشرو و پيروز بايد فور در ارگانها اعمال اراده 

خود، متحد شويد! 
در محل کار و محل زندگی، در شوراها کارگر و مردمی،  

يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شکلی که دخالت متحدانه و 
مستقيم شما از بطن جامعه را تضمين کند، متحد شويد! 

بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل جامعه، 
بدست گرفت! 

 بايد حاکمان مرتجع و نااليق، اين حاميان نظام فقر،  سود و 
استثمار را که نه توان و نه خواست برآورده کردن ابتدايی 
ترين خواستها شما را ندارد، مرخص کرد و کنترل زندگی 

خود را بدست گرفت.  

حاکميتی در کار نيست! بايد مردم متشکل در شوراها 
، رفاه، حکومت  حاکميت کنند. برا دستيابی به «آزاد

شورايی»، همين امروز، و فورا دست به کار شويد!  



ت  ۳۷۴
ح

٥

این هتدید و گردن کشی 
شکست خواهد خورد!

در حاشيه تهديدات سپاه پاسداران عليه مردم 
كردستان و اپوزيسيون مستقر در آنجا

ــواع وحــوش  ــه بــه دســت ان ورود و هزیمــت آمریــکا نتیجــه ای جــز ســپردن خاورمیان
ــالمی در پــی نداشــته اســت. خاورمیانــه امــروزی، خاورمیانــه خونیــن،  قومــی و اس
ــت  ــالوه دخال ــده و  بع ــان، القاع ــش، طالب ــواع داع ــروج ان ــده، ع ــران ش ــه وی خاورمیان
ت میــان ایــن دولتهــا،  دولتهــای مرتجــع منطقــه و از جملــه جمهــوری اســالمی، تخاصــ
ــرای بهبــود و تحكیــم موقعیــت محلــی و منطقــه ای خــود و مخاطراتــی  تــالش آنهــا ب
كــه بــرای مــردم محــروم خاورمیانــه ایجــاد میكننــد،  نتیجــه مســتقیم سیاســتهای مخــرب 
دول غــرب و بیــش از همــه آمریــکا تــا ایــن لحظــه بــوده اســت. ســپردن افغانســتان بــه 
دســت طالبــان و رهــا كــردن گــردن خــود از زیــر بــار مســئولیت در مقابــل مــردم ایــن 
كشــور، سیاســت رسراســت غــرب در ایــن منطقــه اســت. بــر مــ چنیــن اوضاعــی و در 
دل  بلبشــو و هــرج و مــرج موجــود در منطقــه، فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران 
فرصــت را غنیمــت شــمرده و مــردم کردســتان عــراق و بعــالوه نیروهــای اپوزیســیون 
مســتقر در كردســتان عــراق را تهدیــد بــه حملــه نظامــی کــرده اســت . «محمــد پاکپــور»  
فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه بــه مــردم و خانــواده هایــی کــه در اطــراف  پایــگاه هــای 
نیروهــای اڀوزیســیون كــرد مســتقر در ایــن منطقــه زندگــی می کنند هشــدار داده اســت 
و تهدیــد کــرده اســت کــه اطــراف ایــن پایگاههــا را خالــی کننــد. پایــگاه هــای موجــود 
در عمــل مرکــز زندگــی خانــواده هــا و کــودکان و فرزنــدان افــراد اپوزیســیون هســتند. 
ــیون  ــای اپوزیس ــرو ه ــتگان نی ــواده و بس ــراق، خان ــتان ع ــردم كردس ــی م ــد نظام تهدی
ــه تنهــا قلــدری و  جمهــوری اســالمی و احــزاب و جریانــات مســتقر در ایــن منطقــه، ن
افسارگســیختگی جمهــوری اســالمی كــه بعــالوه بیــان اشــكار تروریســم ایــن حاكمیــت 
اســت. اقــدام جمهــوری اســالمی بــرای حملــه نظامــی و تهدیــد مــردم کردســتان عــراق و 
نیروهــای اپوزیســیون كــرد مســتقر در ایــن منطقــه، گوشــه ای از تــالش ایــن حاكمیــت 
بــرای نشــان دادن تــوان نظامــی و قلــدری در منطقــه بــا هــدف نجــات حاکمیــت از زیــر 
رضب جنبــش اعرتاضــی و انقالبــی در خــود ایــران و در ســطح رسارسی اســت. نظامــی 
عــی  کــه در دور اخیــر بــه وســعت کل جامعــه ایــران بــا مــوج عظیــم اعرتاضــات اجت
بــر علیــه فقــر و فالکــت، تــورم و گرانــی و بــرای رفــاه و آزادی و ... روبــرو بــوده اســت. 
حاکمیتــی کــه در برابــر جامعــه معــرتض ایــران بــه زانــو در آمــده، تــالش خواهــد کــرد بــه 
هــر بهانــه ای تــوازن قــوا را بــه نســبت خــود از جملــه بــا موشــدوانی در عــراق، در یمــن 
ــی توانــد خــارج از ایــن تــالش معنــی  و در ســوریه و... تغییــر دهــد. چنیــن تهدیدهایــی 
پیــدا کنــد. تالشــی کــه بــه طــور قطــع بــا شکســت روبــرو خواهــد شــد. فضــای نفــرت و 
بیــزاری و اعرتاضــی بــر علیــه حاکمیــت بــورژوا اســالمی چنــان در جامعــه عمیــق اســت 
ا  کــه تغییــر تــوازن قــوا و پیــرشوی حاکمیــت را بــا شــدت بــه شکســت مــی کشــاند. ایــ

جامعــه اعرتاضــی ایــران تضمیــن خواهــد کــرد.
مــردم چــه در کردســتان ایــران و چــه در کردســتان عــراق نیــز نبایــد بــه جمهوری اســالمی 
ــد  ــد. نبایــد اجــازه دهن ای ــی را ایجــاد  ــن تحــرکات و تهدیدهای ــد کــه چنی اجــازه دهن
ــط زندگــی مــردم را  ــه ای محی ــه هــر بهان ــران، ب ــده حاکــم در ای ــن وحــوش درن کــه ای
بــه میــدان تروریســم عنــان گســیخته خــود تبدیــل کننــد. بایــد متحدانــه و در ســطحی 
گســرتده در برابــر تالشــهای جمهــوری اســالمی بــرای نــا امــن کــردن منطقــه اعــرتاض کرد. 
بعــالوه احــزاب ناسیونالیســت كــرد در كردســتان عــراق كــه هــر كــدام بــا یكــی از دول 
مرتجــع و تروریســم منطقــه از جملــه جمهــوری اســالمی و تركیــه در ســاخت و پاخــت 
انــد و پــای آنهــا را بــه كردســتان عــراق بــاز كــرده انــد، در مقابــل چنیــن تهدیدهایــی و 

ل ترویســتی ایــران مســئولند. هــر اعــ
ــردم کردســتان عــراق  ــط رســمی) تهدیــد م ــت (خ ــرت کردســتان حــزب حکمتیس دف
ــوم  ــا را  محک ــواده هــای آنه ــراق و خان ــتان ع ــالوه اپوزیســیون مســتقر در كردس و بع
مــی کنــد. دفــرت کردســتان بــه مــردم کردســتان عــراق فراخــوان مــی دهــد کــه در برابــر 
عــی اعــرتاض  تهدیدهــای علنــی و تروریســتی ســپاه پاســداران در ســطحی وســیع و اجت
اینــد و اجــازه ندهنــد کــه جمهــوری اســالمی و دول مرتجــع منطقــه در ســایه حاكمیت 
ــل  ــط و مح ــا محی ــا آنه ــه و در ســاخت و پاخــت ب ــن منطق احــزاب میلیشــیایی در ای
ایــد. بایــد متحــد شــد، بایــد اعــرتاض کــرد و بایــد  زندگــی آنهــا را نــا امــن و تروریــزه 

تالشــهای جمهــوری اســالمی را بــه شکســت کشــاند.

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۸ سپتامرب ۲۰۲۱

كارگران سوسياليست، رفقاى كمونيست 

متحد كردن طبقه كارگر در شوراهاى 
كارگرى خود، در شوراهاى مردمى محله و 
شهر رسالت و وظيفه شما است! جامعه چشم 

اميد به شما دوخته است.  
 براى به پيروزى رساندن اين خروش 

ميليونى دست به كار شويد!




