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گزارش دو روز اعتراض پرشور براى آزادى 

جوليان آسانژ در لندن صفحه۵

زنگ ها براى كه به صدا 
در مى آيند!

مظفر محمدی

در میــان مباحثــی کــه ایــن روزهــا در محافــل دولتــی هــا و مطبوعــات ایران 
مطــرح شــده اســت بــه دو موضــوع مربــوط بــه هــم بــر مــی خوریــم. یکــی 
صحبــت از دوبرابــر شــدن جمعیــت زیــر خــط فقــر در ایــران در ســه ســال 
اخیــر خــرب مــی دهــد و مــی گویــد میــزان جمعیــت حاشــیه نشــین شــهرها 

از ٢٥ درصــد کل جمعیــت کشــور بیشــرت اســت. 
موضــوع دوم بــه کــودکان کار اختصــاص دارد کــه طبــق آمــار تنهــا در تهــران 
٤٥٠٠ کــودک زیــر ١٦ ســال بــرای امــرار معــاش در مخــازن زبالــه کار مــی 
کننــد. آمــار دقیقــی از کــودکان کار وجــود نــدارد. براســاس آمارهــای رســمی 

٢ میلیــون و امــار غیــر رســمی از ٧ میلیــون کــودک کار خــرب مــی دهنــد.  
ــن  ــده ای ــال ازار دهن ــن ح ــده دار و در عی ــت خن ــد گف ــاید بای ــش  ش بخ
اســت کــه در هــر دو مــورد کســانی بــه بحــث و اظهــار نظــر و راه حــل 
پرداختــه انــد کــه اولــی فرشــاد مومنــی «رییــس موسســه مطالعــات دیــن و 
عــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم  اقتصــاد» و دومــی دیزجــی «معــاون اجت

دادگســرتی» تهــران اســت. 
در مــورد  اول نشــان و منصــب «رییــس موسســه اقتصــاد و دیــن» بــرای مــا 
مــردم ایــران تداعــی دیــدگاه بنیانگــذار جمهــوری اســالمی اســت کــه اقتصاد 
را در نظــام دینــی اش مــال خــر نامیــد. وقتــی اقتصــاد و دیــن را کنــار هــم 
مــی گذاریــد و از خمینــی «صاحــب نظــر» در اقتصــاد تــا مومنــی رییــس 
موسســه  دیــن و اقتصــاد داریــد، انوقــت معلــوم مــی شــود کــه چطــور یــک 

جامعــه بــزرگ بــه گنــد کشــیده مــی شــود. 
در عیــن حــال مســاله اساســی بــرای مومنــی ایــن نگرانــی اســت کــه «اوضاع 
شــکننده شــده و اعرتاضــات و واکنــش هــا قابــل پیــش بینــی و قابــل جمــع 
ــام  ــار نظ ــه و کن ــار در گوش ــر ب ــر ه ــگ خط ــن زن ــت»! و ای ــردن نیس ک

جمهــوری اســالمی بــه صــدا در مــی آیــد.
اضطــراب تحلیلگــران جمهــوری اســالمی واقعــی اســت. جمهــوری اســالمی 
خیــزش هــای دی مــاه ٩٦ و آبــان ٩٨ و اعتصابــات بــزرگ کارگــران و 
ــی  ــر روز م ــت و ه ــده اس ــان را دی ــته و زن ــم و بازنشس ــان معل زحمتکش
بینــد. اگــر خیــزش حاشــیه نشــینان شــهرها در آبــان ٩٨ بــه دســتور مســتقیم 
خامنــه ای کــه بــه فرماندهــان نظامــی و امنیتــی اش گفــت «برویــد بــه هــر 
قیمــت جمــع شــان کنیــد»، رسکــوب شــد،  امــا خیــز برداشــ طبقــه کارگــر 
ــرر  ــواده اش و اعرتاضــات مک ــاه خان ــن رف ــاع از معیشــت و تامی ــرای دف ب
ن و بازنشســتگان و زنــان...، ایــن بــار دیگــر قابل جمع شــدن نیســت.  معلــ
نظــام اقتصــاد و دیــن جمهــوری اســالمی ایــن بــار زیــر قــدم هــای مــارش 
ــون  ــا میلی ــرده زحمتکشــان  و ده ه ــره ک ــت هــای گ ــر و مش ــه کارگ طبق
انســان زیــر خــط فقــر، لــه شــده و بــه زبالــه دانــی تاریــخ ســپرده می شــود. 

شــک نکنیــد! ...  صفحــه۳

بانيان اصلى تخريب محيط زيست و 

وعده هاى توخالى    امان كفا
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ــن  ــان در افغانســتان و تصــور اضافــه شــدن رســمی ای ــه رفــت و برگشــت طالب ــرون ب نگاهــی از بی
ــای  ــر جغرافی ــای موجــود و «مــرشوع» حاکــم ب ــا و حکومــت ه ــدرت ه ــه  ق ــه مجموع ــرص» ب «عن
مهمــی در جهــان چــون افغانســتان،  عــالوه بــر فجایعــی کــه بــر رس مــردم در ایــن کشــور آورده و 
ــه  قــدرت  ــرار میدهــد، ک ــان ق ــه دیگــری از منجالبــی را در مقابــل چشــم جهانی ــد، صحن مــی آورن
ــیا و  ــان در آس ــت دوم ش ــا و رشکا دس ــکا و اروپ ــت  آمری ــه ریاس ــان ب ــر جه ــم ب ــی حاک ــای اصل ه
ــی  ــ  کرس ــت رس گذاش ــان، پش ــاره طالب ــت دوب ــد!  برگش ــه ان ــت ریخت ــر رس برشی ــه، ب خاورمیان
«بــی اعتبــار» و «طردشــده» جهانــی و از ســینه کنــدن مــدال  «بانــد تروریســتی -اســالمی و مافیــای 
مــواد مخــدر»  و شــیفت بــه کرســی جدیــد  و زدن مــدال جدیــد «حکومــت رسپرســت» طالبــان در 
ــزاره دوم  ــم در ه ــزات» کاپیتالیس ــد از»معج ــتان» را بای ــالمی افغانس ــارت اس ــتان و  «ام افغانس
ــک  ــمی «ی ــه رس ــه در جام ــابق ک ــده س ــن و ژن ــاس چرکی ــه در لب ــان، ن ــروز طالب ــروج ام ــد! ع نامی
ــه» و  ــت» و «کابین ــمی» و»دول ــخنگویان رس ــی» و «س ــط عموم ــای «رواب ــا نهاده ــت» ب حکوم
ــت  ــس  و نشس ــت در  کنفران ــی»  و رشک ایندگ ــای  ــت ه ــا «هي ــگ»، ب ــات و فرهن «وزارت اطالع
ــرای عضویــت رســمی در  ــا «ســازمان ملــل» ب ــی،  و مذاکــره ب هــای رســمی منطقــه ای و بیــن امللل
ایــن مجمــع، همــه و همــه، هــرروز صحنــه هــای دیگــری از باطــالق مناســبات موجــود جهانــی  و 
ــل چشــم  ــی اســیر دســت آن را در مقاب ــره خاک ــرش ک ــا هســتی و زندگــی میلیاردهــا ب رابطــه آن ب
ــاکاری و اعــالم هــای پــی در  جهانیــان میگــذارد.   پاشــاندن خروارهــا رنــگ و لعــاب و فریــب و ری
ــت   ــه  رعای ــان ب ب ــرشوط»  طال ــمیت «م ــاره رس ــی در ب ــن امللل ــع بی ــل و مراج ــازمان مل ــی س پ
«حقــوق بــرش» و پذیــرش «ارزش هــای متمدنانــه»، بــرای «حفــظ امنیــت» ... صحنــه هــای مشــمئز 
کننــده ای اســت کــه از جانــب شــهروندان جهــان هــر روز بیــش از پیــش پــس زده میشــود. مــردم  
اشــای ایــن ســیرک ترســناک دولتهــای مرتجــع جهانــی و منطقــه ای  در رسارس جهــان، ســالن هــای  
ــان را خــود  ب ــروز طال ــی رسنوشــتی» ام ــره گاه مشــکل «ب ــه گ ــد ک ــالش میکنن ــد و ت ــرک میکنن را ت
ــی  ــدرت نظام ــت ق ــه رقاب ــد ب ــل و امی ــازمان مل ــررات اداری س ــن و مق ــل موازی ــد! ح ــل کنن ح
ــواد  ــای م ــلحه و انباره ــول و اس ــای پ ــه ه ــان دادن رسکیس ــیه و  نش ــکا و روس ــتان و آمری پاکس
ــک  ــاص ی ــل و اختص ــازمان مل ــه آن در س ــمیت دادن» ب ــا «رس ــان ب ب ــرتل طال ــرای کن ــی و .. ب غذای
ــی توانــد بــرای ارتجــاع هــای حاکــم نشســته بــر صندلــی  کرســی هــم بــه طالبــان در ایــن مجمــع، 
ــه  ــی اســت ک ــن معضــل جهانیان ــد! ای ــی باش ــل حل ــل، معضــل غیرقاب ــازمان مل ــنتی در س ــای س ه
ــا آمریــکا و ایــران بــه آن فرمــان ایســت داده انــد!  ــی پذیرنــد! از افغانســتان ت ایــن یکــی را دیگــر 
ــو  ــا تالوی ــکارا ت ــا تهــران و اهــواز و شــوش و ســنندج و بغــداد، از آن ــل و هــرات ت ــای کاب از خیابانه
ــی پذیرنــد! جهانیــان حقیقــت عــروج و ســقوط  و بیــروت و روم و پاریــس و لنــدن، مــردم دیگــر 
ــی  ــان را م ــاالی رسش ــای ب ــدرت ه ــاد ق ــا و فس ــد و دروغ و ری ــی دانن ــان را م ب ــروج مجــدد طال و ع
ــر افغانســتان در  ــت اش ب ــام طــول ســیطره و حاکمی ــه در  ــی ک ــدرت مخرب ــان ق شناســند!  طالب
ــچ دولــت و حکومــت و نهــاد رســمی در جهــان  دوره اول، همچــون داعــش  و القاعــده امــروز، هی
ــراز  ــه اب ــده» ای ک ــن ش ــروی «نفری ــت! نی ــی خواس ــوم»، آن را  ــار عم ــا و در «انظ ــرا و علن ظاه
ــی شــناختند، جریانــی کــه علیرغــم همــه کمــک هــای پنهانــی عظیــم  وجــودش را بــه رســمیت 
ــی  ــی، حت ــت و نیروی ــچ دول ــه، هی ــان و منطق ــر جه ــم ب ــای حاک ــدرت ه ــلیحاتی ق ــی و تس مال
حامیــان و پروردگارانــش در کریدورهــای پنتاگــون و «ســی آی ای» امریــکا علنــا و در مقابــل 
جهانیــان حــارض بــه ابــراز نزدیکــی رســمی بــا آن نبودنــد، ناگهــان بــه کرســی»حکومت رسپرســت» 
ــا ایــران  و «امــارت اســالمی افغانســتان» شــیفت میکنــد! دولــت هــای مرتجــع از چیــن و روســیه ت
و ترکیــه و پاکســتان و .. هــم بــدو بــدو بــا برگــزاری جلســات پــی در پــی بــرای یافــ راه  «تعامــل» 
ــن  ــام ای ــد! ن ــد میکنن ــم را لگ ــای ه ــت و پ ــرش آن، دس ــط پذی ــردن رشای ــم ک ــان و فراه ــا طالب ب
مضحکــه ضدبــرشی را، مخــرب تریــن نیروهایــی کــه امنیــت میلیاردهــا بــرش کــره خاکــی را ســلب 
ــا ایــران و پاکســتان و عربســتان و ترکیــه و .. «حفــظ امنیــت» گذاشــته انــد.   کــرده انــد، از آمریــکا ت
ــان، در  ب ــای مــواد مخــدر اســالمی چــون طال ــی مافی ــد جنای ان ــه ب ــی ک ــه ســیر جهان ــم نگاهــی ب نی
ــر  ــه دیگ ــت! وج ــت اس ــه واقعی ــک وج ــن ی ــا ای ــت! ام ــاک اس ــد هولن ــدرت میرس ــه ق ــ ب آن رس
ــه  ــت، کــه فاجع ــود اس ــر رس خ ــا و دولتهــای حاکــم  ب ــدرت ه ــده از ق ــگ آم ــه تن برشیــت ب
ــان را  ــه میخواهــد طالب ــد! سیاســت و تالشــی ک ــس میزن ــد و  آن را پ ــی کن ــول  ــتان را قب افغانس
«غســل تعمیــد» و بعنــوان دولتــی بــا چندیــن وزارتخانــه و ســفارتخانه و کرســی در ســازمان ملــل، 
ــرده  ــر گ ــد و آن را ب ــان بفروش ــه جهانی ــرش ب ــدن ب ــخ  ــزاره دوم تاری ــت در ه ــک حکوم ــام ی بن
شــهروندان ســوار کنــد، جهانــی را نــه بــه خشــم کــه بــه طغیــان مــی کشــد!   امثــال بــی بــی ســی 
ــت و  ــانی از عدال ــه نش ــی ک ــای سیاس ــخصیت ه ــود، از ش ــر خ ــول عم ــام ط ــز در  ــر گ ــه ه ک
ــا  ــارس عرفــات هــا، ب ــال کاســرتوها و جــرج حبــش هــا و ی آزادیخواهــی و انســانیت داشــتند، از امث
داشــ مرشوعیــت عمیــق سیاســی و مردمــی و بعــالوه کرســی در ســازمان ملــل، هرگــز بــا کمرتیــن 
ــی  ــت وم ــاده اس ــگ افت ــم در دی ــول حلی ــزاره دوم، از ح ــان» ه ب ــربد، در کیس»طال ــام ن ــی ن احرتام
ــان در  ب ــگ طال ــات و فرهن ــاون وزارت اطالع ــخنگو و مع ــد، س ــه مجاه ــه: «ذبیح الل ــند ک نویس
ــه رســمیت شــناخ بین املللــی را تکمیــل کــرده  ــان رشایــط ب ــل گفــت طالب نشســت خــربی در کاب
ــاز نــدارد، بلکــه کشــورهای  ی ــی ن و...آقــای مجاهــد گفــت: «تنهــا افغانســتان بــه رســمیت بین امللل
ــای مجاهــد  ــه رســمیت بشناســد.» آق ــه امــارت اســالمی افغانســتان را ب ــد ک ــاز دارن ــز نی ــان نی جه
ــرده،  ــر امضــا ک ــا کشــورهای دیگ ــی افغانســتان ب ــت قبل ــه دول ــای را ک ن ه ــان پی ب ــه طال ــه ک گفت
ــا برجــا خواهــد مانــد و آنهایی کــه  بازنگــری می کنــد و آنهایی کــه «بــه ســود افغانســتان هســتند پ
ــا  ــرب ۲۰۲۱.  اینه ــی ســی فارســی ۳۰ اکت ــی ب ــل خواهــد شــد.» ب ــه رضر افغانســتان هســتند، تعدی ب

ــان حــل  ــه طالب ــرای دادن کرســی ب ــوز ســازمان ملــل مشــکالت اداری را ب ــد کــه هن فرامــوش میکنن
ــا و  ــت ه ــد» و معاون ــای مجاه ــوان «آق ــت عن ــی تح ــود عفون ــن موج ــان از ای ــت! چن ــرده اس نک
ــی اســت و  ــه خال ــا صحن ــربد، کــه  گوی ــام می ــان ن ب ــی طال ایندگ ــت هــای  ــه هــا و هئی وزارت خان
بــار دیگــر میتــوان «شــرتگاوپلنگ» دیگــری مخلــوق کاپیتالیســم هــزاره دوم، طلبــان دوم، را 
لــه هــای ایــران، به اســم قنــاری بــه جهانیــان فروخت! رسودســت  همچــون خمینــی و صــف آیــت ال
شکســ هــای امثــال بــی بــی ســی بــرای «حــل» معضــل طالبــان آشــنا اســت! مگــر همیــن روش در 
کیــس طالبــان هــای ایــران بــرای ســاخ یــک رهــرب از خمینــی و کشــف جمهــوری اســالمی اصــالح 
ــالمی و  ــم اس ــف فمنیس ــالمی، کش ــای اس ــف ولرته ــالم،  کش ــا اس ــق زن ب ــتی دادن ح ــب، آش طل
دمکراســی اســالمی و  ...  در ایــران کار نکــرد!  میگوینــد! عقــب نشــینی ماهــواره ای را قبــول کنیــد 
ــا ایــن  ــل بــه ایــن رشط و آن رشط و ت ــوری و مضحــک، مثــل اجــازه تحصی ــا پیــرشوی هــای مینیات ت
ــت  ــوب رشیع ــان در چهارچ ــان طالب ــی دو زن در پارمل ــی یک ــف فرمای ــته، و ترشی ــن و در آن رش س
ــه خوردتــان  ــان، ب ــود و نهایــت حــق ت ــوان بهب بــان، را بعن ــات امــارات اســالمی طال اســالم و مقتضی
دهیــم! عقــب نشــینی ماهــوراه ای،بــرای پــس دادن قطــره چکانــی گوشــه ای از حقــوق آدمیــزاد را 
ــد  ــران بای ــان ای ــالح طلب ــد از اص ــد! میگوین ــان میدهن ــران را نش ــده ای ــته و آین ــد! گذش بپذیری
ــران و گــردن  ــه بگی ــا رسگردن ــز بپوشــند ت ی بــاس هــای  ــد و ل آموخــت! کــه ریــش هــا را شــانه کنن
ــد و  من چی و ه ــین ــاعر و س ــق و ش ــتمدار و محق ت و سیاس ــ ــش ها،دیپل ــه ک ــا و قم زن ه
یفهمنــد  دگراندیــش و پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه شــوند! ایــن نســخه ســوخته و مــرده اســت! 
ــرد! از  ــادگاری بگی ــس ی ــود عک ــته خ ــا گذش ــت ب ــارض نیس ــران ح ــای ای ــان ه ــت طالب ــه حکوم ک
ــی فقــر و  ــوان بانــی اصل ــا بعن ــا آن را ب ــد ت هشــتاد میلیــون مردمــی کــه در کمیــن اش نشســته ان
ــان  ب ــا طال ــی ب ــت حت ــادر نیس ــند! ق ــی ترس ــص کنند،م ــاله مرخ ــل س ــی چه ــی حقوق ــت و ب فالک
ــردم  ــت م ــان و رسنوش ب ــل طال ــد!  معض ــته باش ــه داش ــار جامع ــمی در انظ ــی و رس ــط علن روب
ــل  ــتقی معض ــروز مس ــوریه، ام ــی و س ــراق و لیب ــردم در ع ــت م ــالف رسنوش ــتان، برخ افغانس
ــگ و آشــتی هــای  ــا و جن ــرده هــای دروغ و ری ــه پ ــ هم ــار رف ــن گرهــگاه کن ــان اســت!  ای جهانی
ــه جهانــی و منطقــه ای در  دو دهــه گذشــته اســت!  ــت هــا و باندهــای حامــی شــان،در صحن دول
ــی حافــظ  ــه قــدرت رســاندند! چــه نیروهای ــی آن را ب ــه قــدرت رســید! چــه نیروهای ــان ب چــرا طالب
ــا پــرت تریــن گوشــه جهــان،  ــکا و منطقــه خاورمیانــه ت ــا آمری ــا ت قــدرت آن خواهنــد بــود! از اروپ
ــد و رســیمت  ــکا و دول غربــی میدانن ــم آمری ــه عظی ــک شکســت مفتضحان ــان را ی بازگشــت طالب
ــتان و  ــران و پاکس ــیه و ای ــن و روس ــای چی ــدرت ه ــه ق ــم و مفتضاحان ــت عظی ــ آن را شکس یاف
ــت  ــح و امنی ــگ و صل ــد جن ــرد! میدان ــی پذی ــب را  ــن فری ــان ای ــد! جه ــل و  .. میدان ــازمان مل س
ــا مــردم  ــا مــردم اســت! صلــح بــا هــم و حفــظ امنیــت نظــام ضدبــرشی شــان،جنگ ب شــان، جنــگ ب
ــد  ــان چن ــروز، جه ــان ام ــد!   جه ــده ان ــا مان ــا، رسپ ــان ه ب ــ طال ــا داش ــط ب ــط و فق ــت و  فق اس
ــن و  ــدرت محرومی ــه ق ــن و ب ــود را از پایی ــربی خ ــد ره ــربی، میتوان ــال ره ــه در خ ــت ک ــی اس قطب
ــران در  ــت! ای ــم نیس ــا ک ــان ه ــان و طالب ــی از طالب ــیل خالص ــوان و پتانس ــد! ت ــر کن ــن پ محکومی
صــدر جــدول اســت! امــروز گــرو گرفــ امنیــت مــردم در افغانســتان و گــرو گرفــ منابــع زندگــی، 
ــگاه  ــه پرت ــه لب ــتان را ب ــی افغانس ــل میلیون ــه چه ــای اساســی،زندگی جامع ــه و کااله دارو و  آذوق
ــط  ــرف توس ــک ط ــردم از ی ــی م ــت و زندگ ــذا، امنی ــت. غ ــانده اس ــانی کش ــم انس ــه عظی فاجع
ــه شــده اســت،و از  ــرو گرفت ــارات اســالمی» خــود گ ــه خــود و «ام ــرای «رســمیت دادن» ب ــان ب ب طال
ــی و  ــدرت هــای بیــن امللل ــردن رس کیســه مــواد الزم زندگــی توســط ق طــرف دیگــر شــل و ســف ک
ــا  ــی میلیونه ــان، زندگ ب ــه طال ــمیت دادن» ب ــد «رس ــاندن رون ــام رس ــه رسانج ــرای ب ــل ب ــازمان مل س
نفــر در افغانســتان را گــرو سیاســت هــای خــود کــرده اســت.   طالبــان هرگــز نــه در گذشــته و نــه 
امــروز انتخــاب مــردم در افغانســتان نبــود! جنــگ پشــتو و هــزاره و برپایــی مــدارس قــرآن و شــکل 
ــاب  ــردم و انتخ ــگ م ــز جن ــه، هرگ ــالمی در منطق ــی و اس ــای قوم ــلح مافی ــای مس ــد ه ــری بان گی
ــا  ــتان ت ــان، از افغانس بن ــا ل ــراق ت ــن را از ع ــود! ای ــه نب ــورهای منطق ــک از کش ــردم در هیچی م
فلســطین، از پاکســتان و ســوریه و ارسائیــل، مــردم در اعــرتاض شــان بــه فاجعــه قومــی و مذهبــی 
شــدن جوامــع شــان هــر روز نشــان میدهنــد! نــه داعــش نــه طالبــان، نــه جبهــه النــرص و 
ــردم در  ــی و انتخــاب م ــی و مل ــدات داخل ــز تولی ــران، هرگ ــاع اســالمی ای ــه ارتج حشدالشــعبی و ن
ایــن کشــور نبــوده اســت. ایــن واقعیــت را امــروز خــود آنهایــی کــه ایــن ویــروس هــا را بــه نیــروی 
ــگاه  ــا ن ــران رسپ ــل و ای ــر و ارسايي ــتان و قط ــتان و عربس ــا و پاکس ــکا و اروپ ــول امری ــلحه و پ اس
ــد  ــود و نبای ــتان نب ــردم افغانس ــاب م ــز انتخ ــان هرگ ــوالی طالب ــد! هی ــرتاف میکنن ــد، اع ــته ان داش
اجــازه داد زندگــی مــردم، آذوقــه و کمــک رســانی انســانی و منابــع زندگــی جمعیــت میلیونــی در 
ــان  ــ آن شــود. جه ــرای رســمیت یاف ــان ب ــا طالب ــم ب ــای حاک ــدرت ه ــه ق افغانســتان،وجهه معامل
رسنوشــت «حکومــت بــی رسنوشــت» طالبــان و «امــارات اســالمی» آن را معلــوم خواهــد کــرد! ایــن 
ــت  ــه رسنوش ــان ب ب ــت طال ــن رسنوش ــن تعیی ــک رک ــت! ی ــی نیس ــای جهان ــت ه ــا دول ــل تنه معض
ــره  ــران گ ــوری اســالمی ای ــا جمه ــدرت نشســته، و در راس آنه ــر مســند ق ــای ســنتی ب ــت ه حکوم
ــی خواهنــدش کــه علیــه  خــورده اســت! ارتجــاع اســالمی،که مــردم تحــت حاکمیــت اش نــه تنهــا 
ــی کننــد!  امــروز دیگــر آینــده  ــدان را خالــی  ــده انــد و می ــدان آم ــه می آن ســالها اســت ب
انــی سیاســت میلیتاریســتی امریــکا را، دیگــر نــه طاعــون هــای مذهبــی  خاورمیانــه و جوامــع قرب
ــن  ــی» تعیی ــن امللل ــع بی ــه «مجام ــی، و ن ــاز و ارتجاع ــت س ــای دس ــیون» ه ــه «اپوزیس ــی، ن و قوم
ــی در  ــی و مذهب ــم قوم ــی از ایــن جهن ــنه آزادی و رهای ــی مــردم تش ــد. لشــکر میلیون یکنن
منطقــه، بــه حرکــت در آمــده اســت و میــرود تــا مهــر خــود را بــر آینــده نــه فقــط خاورمیانــه کــه 

بر جهان بزند.



ت  ۳۸۲
ح

٣
زنگ ها برای كه 

موضــوع دوم مربــوط بــه کار کــودکان کــه در واقــع محصــول رشایــط فالکتبــار و گرانــی 
نطــور کــه گفتــم، کســی ایــن را مطــرح  و بیــکاری و زندگــی زیــر خــط فقــر اســت. ه
عــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســرتی» اســت!! اگــر  کــرده، دیزجــی «معــاون اجت
هشــدار و راه حــل مســاله خــط فقــر و حاشــیه نشــینی دســت «رییــس اقتصــاد و دین» 
اســت، نبایــد تعجــب کــرد کــه مســاله کار کــودکان هــم روی میــز قاضــی دادگســرتی 
بــرای جلوگیــری از وقــوع جــرم باشــد! در ایــن نظــام و از دیــدگاه «معــاون پیشــگیری 
از وقــوع جــرم»، کــودکان مجــرم انــد و راه حــل ایــن جــرم هــم جمــع کــردن آن هــا و 
گذاشتنشــان در خانــه هــای گدایــان اســت. گویــا کار کــودکان نوعــی عمــل مجرمانــه 
اســت نــه یــک اجبــار بــرای ســیر کــردن شــکم خــود و اعضــای خانــواده کــودک! اجباری 
اســت کــه نظــام اقتصــادی رسمایــه و دیــن بــه خانــواده هــای کارگــران و زحمتکشــان و 
کودکانشــان تحمیــل کــرده اســت. دراینجــا هــم در واقــع جــای قاضــی و مجــرم عــوض 
ــد و  ــرار بگیرن ــی اتهــام ق ــد بــر صندل شــده اســت. ایــن دیزجــی هــا هســتند کــه بای
بعنــوان مجرمیــن و دزدان نــان ســفره کارگــران و زحمتکشــان و کودکانشــان، محاکمــه 
شــوند. مجــرم نظامــی اســت کــه جامعــه هشــتاد میلیونــی ایــران را بــه فالکت کشــانده 

اســت. 
از نظــر دیزجــی اگــر مراکــز خریــد زبالــه تعطیــل شــوند، « انگیــزه زباله گــردی نیــز از 
بیــن مــی رود». ایــن اســتدالل در عیــن  ضــد انســانی و ابلهانــه بودنــش، آزاردهنــده و 
مشــمئز کننــده اســت. در ایــن زمینــه هــم سیاســت مشــهور خامنــه ای، «شناســایی و 
جمــع شــان کنیــد»، ناظــر اســت. علــی دیزجــی بطــور رشم آوری ادعــا کــرده اســت کــه 
بــا تشــکیل «اکیــپ هــای شناســایی» کــودکان کار در مخز ن هــای زبالــه جمــع شــده و 

ایــن موضــوع مدیریــت شــده اســت!!
 بــرای ایــن عمــل مجرمانــه و ضــد انســانی تنهــا در تهــران بیــش از ۳۵۰۰ محــل بــرای 
ــا  ــت. بن ــده اس ــن ش ــودکان کار تعیی ــا و ک ان ه ــا، بی خا ــردن کارتن خواب ه ــع ک جم
بــه گفتــه ی مدافعــان حقــوق کــودک، ایــن مراکــز نــه تنهــا کمکــی بــه تغییــر زندگــی 
ــی کننــد بلکــه در ایــن دوره شــیوع کرونــا نیــز وضــع شــان را  گرســنگان و کــودکان کار 

بدتــر و خطرنــاک تــر کــرده اســت.
یــت از حقــوق کــودکان، «بــرای میلیون هــا کــودک زباله گــرد،  از نظــر انجمــن هــای ح
کارتن  خــواب، تکدی گــر و کپرنشــین در ایــران هیــچ چشــم اندازی بــرای حداقــل بهبــود 
در زندگــی وجــود نــدارد. زباله گردهــا، اعــم از کــودک یــا بزرگســال در کمپ هــا زندگــی 
می کننــد، در گودهــای پــر از زبالــه، میکــروب و بــو بــه رسمی برنــد و امکانــات درمانــی 

ــی ندارند». و داروی
در جامعــه ای کــه گرانــی و بیــکاری روز بــروز زندگــی مــردم را ســیاه تــر مــی کنــد و 
بخش هــای بزرگ تــری از جامعــه بــه زیــر خــط فقــر ســقوط کرده انــد، زندگــی و وضــع 

کــودکان کار هــر روز وخیم تــر و دردنــاک تــر شــده  اســت!
جمــع کــردن کــودکان کار بعنــوان مجرمیــن و گدایــان و یــا کــودکان افغانســتانی، عملــی 
مجرمانــه و اهانــت بــه شــخصیت و حرمــت و انســانیت فرزنــدان گرســنه جامعــه مــا 
اســت. کــودکان کار قربانیــان فقــر و اهانــت نظــام جمهــوری اســالمی اند. علــی دیزجی 
گفتــه اســت کــه ۸۰ درصــد کــودکان کار از اتبــاع خارجــی «افغانســتانی» هســتند و باید 

بــه مملکتشــان برگردانده شــوند!
جمهــوری اســالمی بــرای توجیــه جرائم ضــد انســانی و ضد کــودک خود، در کنوانســیون 
یــت از اطفــال و نوجوانــان» نیــز  حقــوق کــودک عضــو اســت و  قانونــی بــه نــام «ح
ــا ســن ۱۵ ســال طفــل تلقــی  ــون « فــرد ت ــن قان تصویــب و ابــالغ کــرده اســت. در ای
می شــود و از ۱۵ تــا ۱۸ ســال نوجــوان اســت» و در ایــن قانــون بــه کارگیــری کــودکان 

بــرای بهره کشــی اقتصــادی ممنــوع  اعــالم شــده اســت.
ایــن قانــون نظامــی اســت کــه نــه تنهــا چنــد میلیــون کــودک کار دارد بلکه کــودکان کار 
را مجــرم نامیــده، اعــدام کــودکان را در پرونــده دارد و در رشیعــت اســالمی اش  ازدواج  

کــودکان دخــرت را مجــاز اعــالم کــرده اســت!  
امــا مــردم آگاه ایــران و کانــون هــا و انجمــن هــا و شــبکه هــای یــاری کــودکان ســاکت 
ننشســته و تعــرض دســتگاه هــای دولتــی را بــه حقــوق کــودکان محکــوم و بعضــا مانــع 

شــده و مــی شــوند.
عــالوه بــر تــالش هــای نهادهــای دفــاع از حقــوق کــودکان کار، بــرای طبقه کارگــر آگاه و 
مــردم زحمتکــش ایــران روشــن اســت کــه منشــا فقــر و فالکــت و زندگــی زیــر خــط فقر 
و گرانــی و بیــکاری و کار کــودکان، نظامــی اســت کــه بــر اســاس نابرابــری، بهــره کشــی، 
تــرصف دارایــی هــای جامعــه توســط مشــتی رسمایــه دار خصوصــی و دولتــی و ســپاهی 

و بنــگاه مالــی و اقتصــادی عظیــم بیــت رهــربی بنیاد گشــته اســت. 
دارایــی هــای جامعــه را تــرصف کــرده انــد و یــک انســان بیــکار را بخاطــر برداشــ دو 
بســته بیســکویت بــرای بچــه هــای گرســنه اش تحقیــر و تعقیــب و زندانــی مــی کننــد 
و شــخصیت اش را مــی شــکنند! ایــن بــی رشف هــا اگــر مــی توانســتند مثــل بــرادران 
طالبــان شــان دســت  او را قطــع مــی کردنــد! چــرا کــه بــرای اقتصــاد رسمایــه دارانــه و 

دینــی، دســت بــردن بــه حریــم مالکیــت خصوصــی شــان، خــط قرمــز اســت. 
طبقــه کارگــر آگاه و مــردم زحمتکــش هــم اعــالم مــی کننــد کــه گرســنگی دادن بــه ده 

هــا میلیــون انســان زن و مــرد و کــودک و زندگــی فالکتبــار، خــط قرمــز مــا اســت. راه 
حــل مــا  کوتــاه کــردن دســت صاحبــان و دزدان واقعــی رنــج کار و عــرق جبیــن کارگــران 
و زحمتکشــان اســت. کوتــاه کــردن دســت اقلیتــی و طبقــه ای اســت کــه  دارایــی هــای 

منقــول و غیــر منقــول جامعــه را بــه مالکیــت خــود درآورده اســت. 
ــه  ــا جامع ــم. م ــه و خوشــبخت بدهکاری ــی شــاد و مرف ــک زندگ ــان ی ــه کودکا ــا ب م
ــد  ــزدی و تولی ــه کار م ــوع اســت بلک ــودکان ممن ــا کار ک ــه تنه ــه ن ــازیم ک ــی س ای م
ــی کنــد. تولیــد  ســود بــرای رسمایــه داران پایــان مــی یابــد. کســی بــرای دیگــری کار 
بــرای نیــاز جامعــه اســت نــه انباشــت کــردن ســود رسمایــه داران. مــا کمونیســت هــا، 
سوسیالیســت هــا و طبقــه کارگــر اگاه ایــران، زنــان و مــردان اســیر تبعیــض و ســتم و 
نابرابــری، زنــگ  نظــام شــورایی، اراده و خــرد جمعــی و پیــام رهایــی بــردگان از زنجیــر 
نظــام رسمایــه داری را بــه صــدا در آورده ایــم. صدایــی کــه انعــکاس آن در مبــارزه زنــان 
ــر  ــل مشــاهده اســت. مــا ب ــان و...، قاب افغانســتان، گرســنگان عــراق، زحمتکشــان لبن
ویرانــه هــای نظــام بردگــی مــزدی و حاکمیــت ارتجاعــی گندیــده و فاســد جمهــوری 

اســالمی، کنگــره رسارسی شــوراهای مــردم را برپــا مــی کنیــم. 

*****

ما به کودکامنان یک زندگی شاد و مرفه 
و خوشبخت بدهکاریم. ما جامعه ای می 

سازیم که نه تنها کار کودکان ممنوع 
است بلکه کار مزدی و تولید سود برای 

سرمایه داران پایان می یابد. کسی برای 
دیگری کار منی کند. تولید برای نیاز 

جامعه است نه انباشت کردن سود سرمایه 
داران. ما کمونیست ها، سوسیالیست ها و 
طبقه کارگر اگاه ایران، زنان و مردان 

اسیر تبعیض و ستم و نابرابری، زنگ  نظام 
شورایی، اراده و خرد مجعی و پیام رهایی 

بردگان از زجنیر نظام سرمایه داری را به 
صدا در آورده ایم. صدایی که انعکاس آن 

در مبارزه زنان افغانستان، گرسنگان عراق، 
زمحتکشان لبنان و...، قابل مشاهده است. 

ما بر ویرانه های نظام بردگی مزدی و 
حاکمیت ارجتاعی گندیده و فاسد مجهوری 

اسالمی، کنگره سراسری شوراهای مردم را 
برپا می کنیم. 
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بانيان اصلى تخريب محيط زيست و وعده 
هاى توخالى

در حاشیه کنفرانس گالسگو

امان كفا

ــا  ــس گالســگو در رابطــه ب ــه کنفران ــن هفت ــال اجــالس رسان جــی-۲۰ در رم، ای بدنب
رشایــط اقلیمــی برگــزار شــد. در ایــن کنفرانــس، رسان دولــت هــا و صاحبــان شــناخته 
ــره، جمــع  ــا نهادهــای گوناگــون نظیرهیئــت فیفــا و غی شــده رسمایــه هــای مالــی ت
ــام  ــی» ن ــط اقلیم ــه رشای ــه «فاجع ــری از آنچ ــت جلوگی ــی جه ــه توافق ــا ب ــدند ت ش
ــای  ــدگان نهاده این ــها،  ــن کنفرانس ــدام از ای ــان هرک ــند. در پای ــت، برس ــه اس گرفت
ــن و  ــد جــدی کــره زمی ــی تهدی ــط زیســت و مســببین اصل ذینفــع در تخریــب محی
کل سیســتم اکولــوژی، بــاری دیگــر از پیرشفــت هــای مذاکــرات شــان ســخن گفتنــد 
ــود کردنــد کــه از هــر تالشــی بــرای نجــات کل برشیــت دریــغ نخواهنــد  و چنیــن وا

کــرد.
ــای رســمی و  ــی میدی ــود کــه حت ــا ب ــه حــدی گوی ــن ادعاهــا، امــا ب ــاری ای ــی اعتب ب
بیــن املللــی هــم وقعــی بــه آنهــا نگذاشــتند و تیــرت اخبــار ایــن کنفرانــس در جرایــد 
مختلــف حاکــی از ایــن بــود کــه علیرغــم هیاهــوی دولتهــا و .....، ایــن کنفرانــس بــه 
هیــچ توافــق و تعهــد مشــرتکی میــان رشکــت کننــدگان خــود نرســیده اســت. درجــه 
ن آن در  دوروئــی، دروغگویــی و شــیادی رسان کشــورها بحــدی گویــا بــود کــه کتــ
ــس  ــای بوری انی ه ــخ ــون س ــای چ ــه ه ون ــود.  ــن نب ــز ممک ــمی نی میدیاهــای رس
ایــی دروغیــن  جانســون کــه تــا همیــن چنــدی قبــل، همچــون ترامــپ دم از «بــزرگ 
مشــکل اقلیمــی» میــزد، یــا اظهــارات هیئــت حاکمــه چیــن کــه «پیرشفــت اقتصــادی» 
یتــوان زیــر  ــق انداخــت، را  ــی تــوان بخاطــر مخاطــرات اقلیمــی بــه تعوی را 
ــویم» و  ــکار میش ــن دســت ب ــرده زمی ــط زیســت و ک ــرای نجــات محی هیاهــوی «ب
ت «بــزرگ»  وعــده وعیدهــای توخالــی مخفــی کــرد. فراتــر اینکــه بســیاری از تصمیــ
ــا ایــن فاجعــه، همچنــان در آرشــیو ایــن اجالســها و  ــه ب گذشــته در رابطــه بــا مقابل
ــس در  ــس پاری ــن کنفران ــات اخیرتری ــی مصوب ــد. حت ــی خورن ــاک م ــا و .... خ دولته
مــورد رشایــط اقلیمــی نیــز اجــرا نشــده انــد! در چنیــن رشایطــی، بــر خــالف ادعاهــای 
برگــزار کننــدگان کنفرانــس هــای چنــد روز اخیــر، هیچکــس خریــدار «قــول هــای» 
ــی برخــی از مقامــات کشــورهای  ــود کــه حت ــه حــدی ب ــود و کســادی کار ب ــا نب آنه
«جهــان ســوم» هــم در مصاحبــه هــای خــود اذعــان کردنــد کــه هیــچ تضمینــی در 
ــروزی نیســت.  چــه بســا ســهمیه هــای  ــول هــای ام ــورد پیشــربد هیچکــدام از ق م
«کمــک هــای مالــی» بــه آنهــا توســط دولــت هــای پیرشفتــه بــرای اجــرای راه هــای 
ــر یافــت! وام  ــد تغیی ــه «وام هــای» جدی ــه ای، ب ــش گازهــای گلخان پیشــگیری افزای
ــن  ــا باعــث از وابســتگی بیشــرت ای ــا، تنه ــط پاندمــی کرون ــی کــه، آنهــم در رشای های
کشــورها بــه نهادهــای مالــی و بانــک هــای بیــن املللــی و افزایــش بیشــرت فشــار بــر 

اقتصادهــای رو بــه ورشکســتگی بســیاری از آنهــا اســت.
راتــب بیشــرت از گذشــته، ایــن واقعیــت قابــل مشــاهده اســت کــه رسمایــه و  امــروز، 
رسمایــه داری نــه تنهــا قــادر بــه جلوگیــری از مخاطــرات اقلیمــی نیســت، بلکــه خــود 
ــودآوری  ــه س ــتمی ک ــت. سیس ــط زیســت، اس ــودی محی ــی ناب ــی و بان مســبب اصل
حــرف اول و آخــر آنــرا میزنــد همــه چیــز میتوانــد نابــود شــود. از زندگــی میلیونهــا 
انســان تــا محیــط زیســت و کــره ای کــه ادامــه حیــات برشیــت و هــر موجــود زنــده 
ــای  ــوده ه ــی ت ــای اعرتاض ــیون ه ــا و آکس ــرات ه ــت. تظاه ــته اس ــه آن وابس ای ب
مــردم  در بســیاری از کشــورها، نشــانگر پوچــی ادعــای «نجــات برشیــت» توســط ایــن 
نهادهــا و انــوع کنفرانــس هــای بیــن املللــی شــان در منظــر برشیــت اســت. همــه جــا 
مــردم از کــودک و جــوان و پیــر،  علنــا و رســ اعــالم کــرده انــد کــه دوره کارســازی این 
ایــش هــا بــه رس رســیده اســت و دولــت هــا و نهادهــای ملــی و جهانــی، نــه مــی 
خواهنــد و نــه مــی تواننــد در مــورد مخاطــرات اقلیمــی ســدی ببنــدد. ایــن مشــاهده، 
امــا تنهــا محــدود بــه بــی لیاقتــی دولــت هــا و هیئــت هــای حاکمــه نیســت. امــروز 
ــمی، از  ــق رس ــای تحمی ــتگاه ه ــگاه دس ــ جای ــت رف ــر و از دس ــاهد تغیی ــه ش هم
ــه  ــی و.... در کل فضــای جامعــه و ب ــون مذهب ــا کلیســاها و مراجــع گوناگ ــا ت دولته
حاشــیه رانــده شــدن آنهــا هســتیم. امــروز عقــب رانــدن نــه فقــط ادعاهــای «نجــات» 
از طریــق پنــاه آوردن بــه خــدا، بلکــه تقلیــل دادن کل سیســتم اکولــوژی بــه «انســان 
ــطحی  ــب، در س ــاع مذاه ــات» کل ارتج ــرش، ارشف مخلوق ــه «ب ــوق» و رسلوح مخل

عــی قابــل مشــاهده اســت.  اجت
امــروز بیــش از هــر زمانــی حقیقتــی کــه کمونیســتها همیشــه گفتــه انــد، اینکــه نجات 
ثابــه بخشــی از آن، چــاره ای جــز خالصــی از نظامــی  کل سیســتم اکولــوژی و انســان 
ــد،  ــر تامیــن ســود مــی کن ــان خــود ب ــی پای ــز را فــدای دور ب کــه همــه و همــه چی
نــدارد، اینکــه نظامــی کــه همــه چیــز را، از نیــروی کار انســان و زمیــن و آب و هــوا را 
بــه کاال تبدیــل کــرده اســت، نظامــی کــه بــرای چرخــش و گســرتش رسمایــه، نابــودی 
ــت،  ــی نیس ــچ راه حل ــه هی ــه ارائ ــادر ب ــت، ق ــه اس ــانه گرفت ــت را نش ــط زیس محی
درســتی خــود را بــه اثبــات رســانده اســت. ایــن حقیقــت کــه ریشــه کل مخاطــرات 
محیــط زیســتی و خطــر نابــودی آن، نــه تــالش بــرش بــرای پیرشفــت و نیــاز واقعــی 

ــه داری اســت. راه  ــه افــزون، بلکــه همیــن سیســتم رسمای ــود رو ب ــرای بهب انســان ب
حــل هــم بــه همیــن ترتیــب، پایــان دادن و بــر روی قاعــده گذاشــ آن و ارائــه کل 

عــی اســت. متابولیســم اجت

ــط زیســت  ــودی محی ــه ناب ــی ک ــان و .... مردم ــا آمل ــن ت ــکا، از چی ــا امری ــران ت از ای
ــا  ــه تنه ــن حقیقــت ک ــه ای ــرده اســت ب ــرو ک ــودی روب ــا خطــر ناب زندگــی شــان را ب
ــه ایــن ترتیــب از دریچــه  ــه نابــودی اکولــوژی و محیــط زیســت ب راه پایــان دادن ب
پایــان دادن بــه سیســتمی مــی گــذرد کــه بــر مبنــای تولیــد ســود و کارمــزدی بنیــان 
نعــت از فاجعــه  شــده اســت، نزدیــک میشــوند. اینکــه کلیــد حــل ایــن معضــل و م
ای بــرشی در دســت طبقــه اســت کــه بــا از بیــن بــردن ایــن نظــام تنهــا زنجیــر هــای 
خــود را از دســت مــی دهــد و همزمــان برشیــت را از خطــر نابــودی نجــات میدهــد. 
ــان  ــت هــا و صاحب ــه از منظــر طبقــات حاکــم، از منظــر دول ــی جهــت نیســت ک ب
وســایل تولیــد، هــر مبــارزه ای بــرای مقابلــه بــا فاجعــه اکولــوژی و محیــط زیســت، 
نــه مبــارزه ای جــدا، بلکــه خــود بخشــی جــدا ناپذیــر از مبــارزه طبقــه کارگــر اســت و 

بــاز بــه همیــن دلیــل بــا برخــورد شــدید و رسکــوب مواجــه مــی شــود. 
تنهــا راه ممکــن بــرای مقابلــه بــا مخاطراتــی کــه نــه تنهــا برشیــت، بلکــه کل جهــان 
بــا آن مواجــه اســت، در دســت طبقــه ای اســت کــه مبــارزه علیــه نظــام رسمایــه داری 
و کل دســتگاه مخــرب آن، را نشــانه گرفتــه اســت. اولیــن قــدم در ایــن راه هــم مبارزه 
بــرای برقــراری نظامــی اســت کــه نــه کســب ســود کــه رفــاه و ســعادت برشیــت را 
ــدون  ــت ب ــط زیس ــودی محی ــه ناب ــات از فاجع ــت. نج ــرار داده اس ــود ق ــدف خ ه
تــالش بــرای زیــر و رو کــردن سیســتم کاپیتالیســتی موجــود و برقــراری سوسیالیســم و 

دیکتاتــوری پرولتاریــا ممکــن نیســت!

لنني علمدار تفکري است که تبيني پراتيک 
از کمونيسم بدست ميدهد.  کمونيسمي 

که به دخالت فعال و آگاهانه در زندگي 
مادي و عيين زمان خود عالقه مند است و هبا 
ميدهد. کمونيسمي که پتانسيل پريوزي را 
برمسيت ميشناسد. براي لنني، معيار اصلي، 

کمونيسم دخالتگر و قوي است. 
تصويري که لنني از خود جباي گذاشته 

چيزي جز اين نيست که کمونيسم و 
انقالب کارگري، عملي و اجتناب ناپذير 

است به شرطي که به اراده انسان و 
ديناميسم روندهاي  اجتماعي و مادي زمانه 

خودش پيوند خبورد. 
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گزارش دو روز اعتراض پرشور براى 
آزادى جوليان آسانژ در لندن

چهارشــنبه و پنجشــنبه ۲۷ و ۲۸ اکتــرب ۲۰۲۱ در آخریــن دادگاهــی جولیــان آســانژ، در 
داخــل و بیــرون دادگاه رویــال لنــدن روزهــای پــر التهــاب و نفــس گیــری بودنــد.

بنــا بــه شــکایت دولــت امریــکا مبنــی بــر قبــول نکــردن رای قاضــی هــای دادگاه لنــدن 
بــرای عــدم اســرتداد آســانژ در اوایــل امســال و پذیــرش ایــن شــکایت از جانــب سیســتم 
قضایــی انگلســتان، ایــن دور روز قــرار بــود چنــد « قاضــی بیطــرف، مدافــع عدالــت و 
آزادی بیــان»  بــرای جولیــان آســانژ حکــم صــادر کننــد کــه او بــرای شــکنجه و اعــدام بــه 
آمریــکا اســرتداد شــود. در مقابــل هــم جمعــی از اکتیویســت های چپ و سوسیالیســت 
کــه همــه از مدافعــان حقــوق بــرش و آزادی بیــان انــد در داخــل و بیــرون دادگاه قــرار 
داشــتند کــه نــه فقــط شــدیدا مخالــف اســرتداد او بلکــه خواهــان آزادی بی قیــد و رشط 

اش بودنــد و هســتند.
قاضــی هــا قــرار بــود روزنامــه نــگاری را دادگاهــی کنند کــه اســناد جاسوســی و جنایات 
دولــت امریــکا بــر علیــه برشیــت را افشــا کــرده بــود کــه میلیونهــا مــردم بــی دفــاع 
نانــش کشــته و زخمــی و  دیگــر زیــر سیاســت هــای غیــر انســانی آمریــکا و هــم پی
ــب بــر رس مــردم کشــوری ریختــه، نــه در تاســیس و  آواره نشــوند. او نــه مثــل آنهــا 
تقویــت طالبــان و القاعــده نقــش داشــته، نــه کودتاهــا کــرده، نــه نقشــی در شــکنجه 
هــا و اعدامهــای گوانتانامــو داشــته و نــه ..... . بلکــه برعکــس بــا تکیــه بــر مهــارت و 
حــس مســئوالنه و انســانی اش در قبــال برشیــت، بخــش کوچکــی از اســناد ایــن جنایات 
نانــش صــورت گرفتــه و میگیــرد  کــه دهــه هاســت توســط حاکمیــت آمریــکا و هــم پی
را افشــا کــرده اســت و بهمیــن دلیــل اینچنیــن از دســتش شــاکی هســتند و او را تهدیــد 

بــه تــرور میکننــد.
کمیتــه و کمپیــن دفــاع از اســانژ کــه در طــول ایــن نــه ســال از هیــچ تالشــی بــرای آزادی 
ــی هــم جلســات و  ــن دادگاه کذای ــزاری ای ــل از برگ ــد روز قب ــرده، چن ــی نک اش دریغ
اعرتاضاتــی را در لنــدن و چندیــن کشــور دیگــر در دســتور کار خــود و مدافعــان آزادی 
ــل اعــرتاض را در دو روز دادگاهــی  ــوان دو روز کام ــا هــم فراخ ــان گذاشــتند. نهایت بی

ــد. اش دادن
در ایــن دو روز صدههــا نفــر از مدافعــان آزادی بیــان و مخالفــان سیاســت هــای 
نانــش، در ایــن تجمــع رشکــت  جاسوســی و جنایتکارانــه حاکمیــت آمریــکا و هــم پی
ــزاری هــای  ــگار از خربگ ــا خربن ــه دهه ــن فشــار اعرتاضــی باعــث شــد ک ــد. همی کردن
مختلــف و مســتقل علیرغــم اینکــه خرب داشــتند آســانژ حضــور در دادگاه را رد کــرده، از 

صبــح زود بــا دوربیــن هایشــان آنجــا حــارض شــوند و گــزارش تهیــه کننــد.
ــکا و امثالهــم  ــال  بــی بــی ســی، صــدای آمری بایکــوت رســانه هــای میــن ســرتیم امث
انان از  هــم نتوانســت مانــع ایــن شــود کــه ایــن اعــرتاض انعــکاس نداشــته باشــد. ســخ
هــم دســت بــودن ایــن رســانه هــای رسمایــه داری بــا دولتهــای آمریــکا و انگلســتان در 
زندانــی کــردن و فشــار بیشــرت بــه آســانژ میگفتنــد و بــا شــعر، موزیــک و شــعار فریــاد 

مــی زدنــد « بــی بــی ســی رشمــت بــاد، رشمــت بــاد».
حارضیــن در تجمــع بصــورت مســتمر شــعارهای « جولیــان آســانژ آزاد بایــد گــردد»، « 
تنهــا تصمیــم عــدم اســرتداد آســانژ اســت» و امثالهــم را فریــاد میزدنــد و بــا خالقیــت 
هــای مختلــف از تهیــه تصاویــر بــزرگ آســانژ  گرفتــه تــا شــعار، موزیــک زنــده اعرتاضی، 
درســت کــردن و پوشــیدن لبــاس هــای جــالدان و  قاضــی هــا، ماســک، روبــان، نقاشــی، 
بــ و .... توجــه اکــ عابریــن پیــاده و رسنشــینان ماشــین هــا را بــه خــود جلــب کــرده 
بودنــد. بازخــوردش را در بــوق زدنهــای ممتــد اتوبــوس هــا و دســت تــکان دادن هــای 
مســافران و عکــس گرفــ هــا و فیلمــربداری هــا میتوانســت دیــد. ایــن مســئله خــود 

باعــث انتقــال روحیــه و انــرژی بــه جمــع و هــم صــدا شــدن میشــد.
ــام وقــت دادگاهــی، وکیــل، دکــرت و پارتــ  آســانژ، چنــد و چــون  در وقــت ناهــار و ا
دادگاهــی را بــرای معرتضیــن و رســانه هــا بازگــو میکردنــد. بعــد از دو روز دادگاهــی 
نتیجــه نهایــی عقــب انداخــ تصمیــم قاضــی هــا بــرای چنــد هفتــه بــود. قــرار اســت 
ــود  ــده ب ــداز ش ــن ان ــم طنی ــل دادگاه ه ــه در داخ ــن ک ــدای معرتضی ــدون رس و ص ب

تصمیــم شــان را بگیرنــد و اعالمــش کننــد.
پارتــ آســانژ در مالقاتــی کــه بــا او داشــته بــود وضعیــت ســالمتی فیزیکــی و روانــی 
آســانژ را بــرای حارضیــن بیــان کــرد. در حالیکــه بغــض گلویــش را گرفتــه بــود، تعریــف 
میکــرد « جولیــان خیلــی الغــر شــده و حــاالت روانــی اش بهــم ریختــه و حالــش اصــال 
خــوب نیســت. طبیعتــا ایــن حاکــی از درجــه بــاالی فشــارها و تهدیداتــی ســت کــه در 

ایــن چنــد ســال و بویــژه ایــن اواخــر روی او وارد کــرده انــد.»
ّ همزمــان بــا ایــن اعــرتاض  در چنــد شــهر و کشــور دیگــر از جملــه هلنــد، لهســتان، 

آملــان، اســرتالیا، آمریــکا، بلژیــک چنــد کشــور دیگــر اعرتاضاتــی در جریــان بــود.
ــن دو روز تجمــع   ــی را در ای ــن حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) حضــور فعال فعالی
اعرتاضــی داشــتند.  نقــش فعــال و میلیتانــت بــودن رفقــا باعــث شــده بــود کــه تعدادی 
ــد.   ــانه هایشــان اســتفاده کنن ــرت اول رس ــای حــزب در تی ــر رفق از رســانه هــا از تصوی
ــق  ــا رفی ــه ای  را ب ــن Ben) مصاحب ــن ( ِب ــدگان کمپی ــزار کنن ــی از برگ ــن  یک همچنی
ــن  ــارض در ای ــی ح ــتی ایران ــازمان کمونیس ــک س ــوان ی ــت عن ــرضی تح ــار پیرخ بختی
 See  ) تجمعــات تهیــه کــرد. در گوشــه دیگــر مصاحبــه دیگــری از طــرف یــک خربنــگار
Li)  بــا رفیــق ســونیا محمــدی انجــام شــد. دلیــل روشــن حضــور مــا در ایــن اعــرتاض و 
اعرتاضــات گذشــته، اهمیــت شکســت ایــن دادگاه و در پــی آن ســالمتی و عــدم اســرتداد 

و آزادی آســانژ و همبســتگی بیــت املللــی در دفــاع از آزادی بیــان نــکات اصلــی ایــن 
مصاحبــه هــا بــود. تشــکیالت لنــدن حــزب ُمرسانــه خواهــان آزادی جولیان آســانژ اســت 
و تــا آزادی او در کنــار «کمپیــن و کمیتــه بــرای آزادی جولیــان آســانژ» در اعرتاضاتــی که 

بــرای آزادی اش شــکل میگیــرد حضــور فعــال خواهــد داشــت.
مــا یقیــن داریــم بــا همبســتگی هــزاران نفــره و بیشــرت نــه فقــط میتــوان مانــع اســرتداد 

او شــد بلکــه میتــوان او را آزاد کــرد.

زنده باد همبستگی بین املللی برای آزادی آسانژ

خط رسمی  تشکیالت لندن حزب حکمتیست 
اکترب ۲۰۲۱

 بدون شك این حماكمه جولیان آسانژ نیست؛ حماكمه 
كیفرخواست انسان متمدن زمانه ما است؛ حماكمه نسلی است 
كه چشمانش به ریگانیسم و تاچریسم و جهان بعد از جنگ 

سرد باز شده است؛ نسلی كه چشمان مان به فروپاشی دیوار 
برلین و پیروزی ایدولوژیك سرمایه داری بازار آزاد، به دمكراسی 

مشروط بورژوایی باز شد. نسلی كه با طلوع خونین نظم نوین 
جهانی و با محله نظامی ناتو به یوگوسالوی و بالكانیزه شدن 
آن، دوران نوجوانی را به پایان رساند؛ نسلی كه جوانی مان را نه 
در دو جنگ جهانی، جنگ ویتنام و قضیه واترگیت بلكه با 
جنگ خلیج آغاز كرد. نسلی كه میانسالگی مان را به محله 

نظامی ناتو و دول غربی به سوریه و لیبی گذرانده ایم و دیده ایم! 
نسلی كه جانوران اسالمی و قومی را زیر هر سنگ و ته هر جلنی، 
حتت عنوان «برخورد متدهنا» دیده است؛ نسلی كه از بوش و بلر 
تا ترامپ و جانسون، از خامنه ای تا نتانیاهو را دیده است؛    این 

نسل، تازه پا به تقابل بنیادین و رادیکال گذاشته است. با 
تالش ارجتاع جهانی برای  قربانی کردن اسانژ و ویکی لیکس 

مرعوب منی شود. قد و قواره این نسل را در جنبش ضد تبعیض نژادی 
در امریکا، علیه ریاضت اقتصادی در فرانسه، علیه بی حقوقی، 

فقر و تباهی در ایران و در خاورمیانه باید دید. این نسل، 
آرمانگرایی اش را برخالف تسلیم شدگان به شکست بلوک شرق، 

خاک نکرده است. آرمان های جهانشمول و آزادی خواهانه این نسل، 
هر روز به هبانه ای و از منفذی بیرون می زند؛ یک روز در اسراٸیل و 
روز دیگر در عراق، لبنان، شیلی، انگلستان و در آمریکا و ... 

به بیرون فوران میکند. آسانژ مورد نفرت مهه سران ارجتاع جهانی 
و حمبوب این نسل است که از پروپاگاند جنگ سرد و فروپاشی 

دیوار برلین مدت هاست عبور کرده است. از این نقطه نظر، 
ویكی لیكس و آسانژ بسیار افشاگر و توهم زداست.




