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التارى با مترسك طالبان
فواد عبداللهی

منطقــه  مرتجــع  دولت هــای  و  جهانــی  قدرت هــای  جانــب  از  تكاپوهــا 
ــردم  ــه م ــان ب ــك زده طالب ــقاطی و كپ ــناریوی اس ــناخ س ــمیت ش ــرای برس ب
اینــده ویــژه  ــده ادامــه دارد.  ــا حرارتــی خیــره كنن بخت برگشــته افغانســتان ب
ــل  ــا در کاب ــفارت م ــایی س ــه بازگش ــت ب ــی نوب ــه «زمان ــرد ك ــالم ك ــکا اع آمری
بــان بــرای  می رســد.» وی در ادامــه ترصیــح کــرد کــه «واشــنگ از تالش هــای طال
بــان علیــه داعــش موفــق  یــت می کنــد. مــا می خواهیــم طال رسکــوب داعــش ح
بــان علیــه  شــود، مــا نگــران افزایــش حمــالت داعــش هســتیم و می خواهیــم طال

ــق شــوند...» ــا موف آن ه
اینــده روســیه در امــور افغانســتان هــم اعــالم کــرد کــه «نشســت «تروئیــکای 
اینــدگان روســیه، آمریــکا، چیــن و پاکســتان  ــا حضــور  توســعه یافته» ب
ــن  ــه در ای ــد ک ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــی پاكس ــه میزبان ــان ب ــنبه ۲۰ آب پنجش
ــرای آغــاز پروژه هــا بحــث می شــود  ــل ب ــا ســازمان مل نشســت، چگونگــی کار ب
یــت همــه کشــورهای کلیــدی منطقــه برخوردار هســتیم،  و در حالــی کــه از ح

ــم.» ــی بحــث کنی ــی خاص ــات عمل ــورد موضوع ــم در م ــد داری ــا قص م
یــت می کنــد»  بــان بــرای رسکــوب داعــش ح «واشــنگ از تالش هــای موفــق طال
به زبــان بی زبانــی یعنــی دولــت آمریــكا در ایــن مناســك قرعه كشــی از طاعــون 
یــت می كنــد؛ جهانیــان را از  «موفــق» طالبــان در برابــر جــزام ســیاه داعــش ح
ــردم  ــورد م ــه خ ــان را ب ــت طالب ــا عفون ــانند ت ــش می ترس ــوره داع ــو خورخ لول
افغانســتان بدهنــد. شــهروندان جهــان ظاهــرا بایــد بــرای یــك «التــاری مرغوب» 
كــه قــرار اســت بــه اســم طالبــان درآیــد، هلهلــه بكشــند. «چگونگــی كار طالبان 
ــه  ــع منطق ــه دول مرتج ــیه و بقی ــب روس ــه از جان ــم ك ــل» ه ــازمان مل ــا س ب
ــكا و دول  ــت آمری ــان توســط دول ــزك كــردن طالب ــه ب ــدن از قافل ان ــرای عقب  ب
ــه  ــن رســمیت دادن ب ــر جــاده صاف ك ــع ام ــی مطــرح شــده اســت، در واق اروپای

حاكمیــت طاعــون طالباننــد. 
ــادگاری گرفــ بــا مومیایی هــای از گــور  ــه افتخــار عكــس ی ــود ك ــی ب زمان
ــت  ــژه دول ــی بوی ــای غرب ــب قدرت ه ــا نصی ــان تنه ب ش طال ــ ــته از ق برخاس
ــد؛  ــه دیده ان ــن الدن را هم ــا ب ــكی ب ــادگاری برژینس ــس ی ــد. عك ــكا می ش آمری
ــیب در  ــت س ــر درخ ــی زی ــدگان دول غرب این ــراه  ــه هم ــی ب ــر خمین تصاوی
ــاه توســط  ــه م ــر اســالمی ب ــن هیتل ــر ای ــردن تصوی ــل لوشــاتو و ســنجاق ك نوف
انی «شــكوهمند»  رســانه های غربــی، هنــوز معــرف خــاص و عــام اســت؛ ســخ
بــان را هــم همــه شــنیده اند؛ دیــدار رونالــد  مــارگارت تاچــر در مــدح و ثنــای طال
ریــگان بــا رسان مجاهدیــن افغــان و طالبــان در كاخ ســفید و اردوگاه هــای 
ــت اســت؛  ــخ ثب ــم در تاری ــای اســالمی ه ــروری در پاكســتان و طویله ه طالب پ
هیــالری كلینتــون هــم كــه اعــرتاف كــرد كــه داعــش را خودشــان ســاختند؛ امروز 
ــان  ــر رس الشــه طالب ــاری» ب ــن مســابقه «الت ــز در ای ــان نی ــه دولت هــای جه بقی
ــر  ــبقت را از همدیگ ــوی س ــد و گ ــادگاری می گیرن ــس ی ــده اند، عك ــهیم ش س
بــان روی دیســك  ــه نوعــی در حــال اســكن كــردن نســخه طال ربوده انــد؛ همــه ب
ــن  ــه همی ــد ك ــالم می كن ــری اع ــه دیگ ــدام رو ب ــر ك ــرشده خــود هســتند و ه ف

ــه۳ ــم!  ... صفح ی دهی ــس  ــه هیچك ــم ب ــی آن را ه ــت، كپ ــخه اس ــك نس ی
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ــا اعــرتاض مــردم، ســکوت و خــود را بــه  همصــدا شــدن تعــدادی از شــخصیتهای حکومتــی ب
ــه» کــه پیشــرت شــکرخوری  اینــدگان ولــی فقی «کوچــه علــی چــپ» زدن ســایر «رجــل» و «
ــی»  ــات اســالمی آذربایجــان رشق ــد، رسعــت عمــل «اداره کل تبلیغ ــرده ان ــن ک ــای اینچنی ه
ــا  ــورد الزم ب ــول «برخ ــدن آن و ق ــی» خوان ــر قانون ــع» و «غی ــی موق ــوای «ب ــن فت ــه ای ب

ــت.   ــی اس ــنده»، دیدن نویس

ــه بــا «ارشــاد»  ــا فتــوا، ن «قربانــزاده» شــخصیت نــادان و درمانــده حکومتــی اســت کــه نــه ب
ــه ای چــون  ــاد رفت ــا طــرح هــای برب ــی هــای خــود ی ــه حــزب الله ــا بســیج گل ــه ب ــردم، ن م
ــا تهدیــد و بگیــر و ببنــد قــادر بــه تحمیــل قوانیــن قرون  عــی» و نــه ب «گشــت امنیــت اجت
ــه «راه راســت» و ... نشــده اســت و  ــان ب ــژه زن وســطایی اســالمی و «هدایــت» مــردم و بوی
نــا بــه شکســت خــود اعــرتاف میکنــد. حکومتــی کــه چنــدی پیــش شــخصیتهای  رســ و عل
«هوشــیار» آن طرحهایــی چــون «طــرح صیانــت» را «کشــیدن ضامــن نارنجــک» خواندنــد و 
ــده از اوضــاع  ــای جامان ــه کاراکرته ــی را ب ــن «فشــارها» و عروتیزهای ــرات ویرانگــر چنی تاثی

ــد.  ــادآوری کردن ــزاده» ی چــون «قربان

لــه فرســتاد تــا او را  هنگــی حــزب ال «قربانــزاده» را بایــد رساغ «اللــه کــرم»، دبیــر شــورای ه
شــیرفهم کنــد کــه اینــدوره بــا ســالهای ۶۰-۶۷ تفــاوت دارد، تــا «متوجــه» شــود کــه بــه جــای 
ــرد و  ــروف» ک ــه مع ــر ب ــکی «ام ــد یواش ــروز بای ــالهای ۶۰ ام ــی س ــی و اسیدپاش ــه گردان قم
بعــد از «تذکــر لســانی» صحنــه را تــرک کــرد و جیــم شــد! او را بایــد نــزد ســازمان دهنــدگان 
ــا بفهمــد كــه چگونــه امــام جمعــه و  ــان در اصفهــان فرســتاد ت اســید ڀاشــی بــه صــورت زن
ــدان شكســت خوردنــد و دم روی كــول شــان گذاشــته و فــرار  بقیــه روســای امــور در ایــن می
ــادان را بایــد رساغ امــام جمعــه و ســلفی هــای چاقوکــش  ــن ن ــد. ای ــح دادن ــرار ترجی ــر ق را ب
ــردم  ــی چیســت و م ــن «دم در آوردن» های ــب چنی ــا متوجــه شــود عواق ــتاد ت ــوان فرس مری
ــاد بالهــت را بایــد بــه  ــن  چگونــه حســاب اوباشــی چــون او را کــف دستشــان میگذارنــد. ای
ــاری از طــرف  ــه برداشــ دســته جمعــی حجــاب اســالمی و اجب ــان انقــالب، ب دخــرتان خیاب
ــان  ــه ۸ مــارس هــا و مقابلــه و مقاومــت علنــی زن دانشــجویان دخــرت در دانشــگاه تهــران، ب
علیــه قوانیــن پوســیده اســالمی، بــه ناتوانــی و عجــز ماشــین رسکــوب حاکمیــت در عقــب 
ــه  ــا متوج ــاع داد، ت ــا ارج ــی ه ــزب الله ــدن» ح ــم ش ــت «جی ــت و سیاس ــن مقاوم ــدن ای ران
ــت و «نظــام اســالمی»  ــرود هســت و نیســت حاکمی ــد کــه می ــازی میکن ــا آتشــی ب شــود ب

ــد.   شــان را نابــود کن

«قربانــزاده» را بایــد رساغ رئیســی، جــالد ســالهای ۶۰-۶۷  و رئیــس جمهــور امــروز، فرســتاد 
ــادی شــده اســت  ــرزه ای بنی ــران دســتخوش زمیــن ل ــا متوجــه شــود صحنــه سیاســت در ای ت
ــا رسکــوب  ــه ب ــی ک ــا متوجــه شــود از حکومت ــا اوضــاع «شــکر» خــورد. ت ــد متناســب ب و بای
ــی  ــش باق ــوری بی ــد، کاریکات ــناخته میش ــی از آن ش ــراس عموم ــام و ه ــل ع ــتار و قت و کش
ــه داد،  ــپاه حوال ــان س ــی و فرمانده ــات دولت ــه مقام ــد ب ــادان را بای ــن ن ــت. ای ــده اس ان
ــان  ــان، از خراس ــا آذربایج ــتان ت ــری، از خوزس ــات کارگ ــروز اعتصاب ــه ام ــود ک ــه ش ــا متوج ت
ــران  ــتاران و کارگ ــات پرس ــتگان، اعتصاب ن و بازنشس ــ ــرتاض معل ــران، اع ــا ته ــان ت و کرم
ــا متوجــه بحــران سیاســی- ــد. ت ــر داده ان ــرازوی قــدرت را در جامعــه تغیی شــهرداری و .... ت
ــت  ــه حاکمی ــادر ب ــر ق ــه دیگ ــی ک ــک حکومت عی-ایدئولوژی ــت اجت ــن بس ــادی و ب اقتص
ــت  ــتبداد و حاکمی ــت و اس ــر و فالک ــل فق ــه تحم ــارض ب ــر ح ــه دیگ ــی ک ــت و مردم نیس
ــخصیتها و  ــه رسان، ش ــی ک ــود. حکومت ــد، ش ــطایی را ندارن ــرون وس ــن ق ــب و قوانی مذه
ــارات  ــای افتخ ــت «نظــام» و مداله ــا در تثبی ــداکاری» ه ــته خــود، «ف ــای آن گذش ایدئولوگه
ــد و  ــی میکنن ــرش مخف ــر ف ــالمی را زی ــوری اس ــیاه جمه ــت س ــت حاکمی ــرای تثبی ــود ب خ

ــتند. ــاج داوود» نیس ــون «ح ــی چ ــذاری جالدان ــه ارج گ ــارض ب ــی ح حت

ــه  ــا جامع ــا ب ــد، ام ــاع را «آرام» کردن ــیدند و اوض ــوری کش ــار»قربانزاده» را ف ــرا افس ظاه
ــر آگاه و  ــه کارگ ــا طبق ــاه، ب ــه تشــنه آزادی و رف ــر و اســتبداد، جامع ــده از فق ــگ آم ــه تن ب
متوقــع، بــا خیــل عظیــم کمونیســتها و سوسیالیســت هایــی کــه جامعــه را از طبقــه کارگــر 
ــو «اداره  ــه آلرتناتی ــه ای ک ــا جامع ــد، ب ــح کــرده ان ــان و .... را فت ــه زن ــش حــق طلبان ــا جنب ت
ــی  ــای سیاس ــرزه ه ــن ل ــا زمی ــد؟ ب ــه میکنن ــرار داده چ ــت ق ــل حاکمی ــورایی» را در مقاب ش
ــن وضــع را  ــن تحمــل ای ــش از ای ــه بی ــرزه سیاســی مردمــی ک ــن ل ــد؟ زمی بعــدی چــه میکنن
نکــرده و منتظــر عقــب نشــینی هــای گام بــه گام حــكام و تــالش آنهــا بــرای تطبیــق خــود 
ــرای  ــان و مــردم آزادیخــواه ب ــان، جوان ــران، زن ــر تحــول و توقعــات انســانی كارگ ــا فضــای ڀ ب

ــد.  ــوری اســالمی نخواهــد ش ــیده جمه ــظ نظــام ڀوس حف

ــاده و  ــر لحظــه خــود را آم ــم هــر روز ه ــت حاك ــان توحــش و بربری ــرای ڀای ــش ب ــن جنب ای
ــده  ــن عرب ــدام از ای ــر ك ــه ه ــاده اســت در جــواب ب ــازمان میدهــد و آم ــوف خــود را س صف
كشــی هــای «ناوقــت» و بــی تناســب مهــره هــای نظــام، كل اوضــاع را بــه هــم بریــزد و بــه 
ــان دهــد. بــی تریــد در فــردای چنیــن تحولــی نــه فقــط عملكــرد نظــام و  ن پای عمــر حاكــ
ــوان پــرده ای از تاریــخ توحــش و بربریــت  جنایاتــی كــه بــر مــردم ایــران رفتــه اســت، بــه عن
ــزاده» در  ــی چــون «قربان ــام نادانهای ایــش گذاشــته خواهــد شــد، کــه ن ــه  ــدگان ب ــرای آین ب

تاریــخ ثبــت خواهــد شــد! 

*****

دخالت جمعى، خرد جمعى، سازماندهى 
و رهبرى جمعى، از طريق مجامع عمومى 
كارگرى و هدايت طيفى از نمايندگان و 
شخصيت هاى شناخته شده و پيشروان 

جامعه، اعمال اراده  مردمى در شوراها، امروز 
ديگر در گرماگرم مبارزه در حال اجرا است!

شوراهاى مردمى، نه براى فرداى پس از 
جمهورى اسالمى، كه بعنوان سازمان موجود 
مبارزاتى، قابل تشكيل و قابل اجرا، و براى 
بكارگيرى، دخالت و تضمين و تامين شركت 

همگانى مردم در پيشبرد سمت و سوى 
مبارزه در جريان، امروز يك نياز و واقعيت 

غير قابل انكار است!

امروز اداره شورايى جامعه، بعنوان تنها 
ضامن دخالت همگانى و دمكراتيك مردمى، 
عالوه بر «نه به جمهورى اسالمى» به يك 

«آرى» روشن و به خودآگاهى مردم آزاديخواه  
در امكان شكل دادن به يك ساختار دمكراتيك 

و مردمى، تبديل شده است.



ت  ۳۸۳
ح

٣
التاری با مرتسك طالبان

ــتان و  ــه سیاســت در افغانس ــان بــه صحن در حالیكــه كل دنیــا بازگشــت طاعــون طالب
ســاخت وپاخت بــا ایــن بانــد جنایــی را مــرتادف بــا فروپاشــی سیاســت آمریــكا و دول غربــی 
ــاز دمكراســی  ــه دست س ــن تحف ــا ای ــره ب ــز مذاك ســی و پ ــار دیپل ــر افتخ ــا دیگ ــد ام می دان
ــده ای  ــه گندی ــت. الش ــت نیس ق ــذال و ح ــش و ابت ــه توح ــرتام» ب ــز «اح ــزی ج ــی چی غرب
ــه  ــت ارا ــد و جه ــا آنن ــ ب ــادگاری گرف ــس ی ــه عك ــر ب ــده اند و مفتخ ــع ش ــه دور آن جم ك
تصویــر دلپذیــر از طالبانــی خوشــخیم كــه در ســنگر مظلــوم و قربانــی «دخالــت بیگانــه» 
و «تروریســم داعــش» لنگــر انداختــه، دســت بــكار برســمیت شــناخ  حقــوق اش شــده اند! 
ــد و  ــی برده ان ــدر پ ــواد مخ ــاق م ــد قاچ ــن بان ــده» ای ل ش ــ ــوق پای ــه «حق ــه ب ــان هم ناگه
ــه  ــه ای ك ــای جانان ــات و مقاومت ه ــام آن اعرتاض ــت آن!  ــه رعای ــف ب ــل موظ ــازمان مل س
ــه  ــر علی ــان و ســازمان های مدنــی در افغانســتان و خــارج افغانســتان ب ــژه از جانــب زن بوی
ــی و دول  ــای جهان ــم قدرت ه ــت از چش ــه اس ــورت گرفت ــدت ص ــن م ــان در ای ب ــل طال تحمی
مرتجــع منطقــه و ســازمان ملل شــان، نقــض حقــوق طالبــان قلمــداد شــده اســت و هركــس 
ــند. ــابش را می رس ــت و حس ــی اس ــت، خاط ــرش نیس ــد ب ــول نكن ــوش را قب ــن وح ــوق ای ــه حق ك
امــا آنچــه كــه مناســك ایــن التــاری و معاملــه كثیــف را بــه یــك تــف رسبــاال بــرای صاحبــان 
ــه  ــمیت دادن ب ــیر رس ــرده و مس ــل ك ــان تبدی ــود در جه ــالب موج ــان منج ــان و بانی طالب
ــا  ــرده اســت مســابقه دولت ه ــا دســت انداز مواجــه ك ــرشی را ب ــخ ب ــارص تاری ــیاه ترین عن س
ــا  ــا ت ــكا و اروپ ــان از آمری ــی جه ــكار عموم ــه اف ــت؛ بلك ــان نیس ــا طالب ــره ب ــول مذاك ح
ــان  ــه طالب ــان علی ــژه زن ــه و افغانســتان، بوی ــردم خاورمیان ــر روزه م ــارزه ه ــت و مب مقاوم
ســی و پروپاگانــد كثیفــی  و طالبان هــا، آن فاكتــوری اســت كــه آبــروی چنیــن دیپل
ــد را  ــرار می ده ــان» ق ــا طالب ــت ی ــرت اس ــش به ــاب «داع ــل انتخ ــان را در مقاب ــه جهانی ك
ــس  ــه در كی ــای مربوط ــام دولت ه ــل و  ــازمان مل ــرای س له ب ــ ــورت مس ــت. ص ــرده اس ب
ــه جهانیــان  افغانســتان، لولــو خورخــوره داعــش نیســت؛ بلكــه تثبیــت و تحمیــل طالبــان ب
ــا ســیاهی داعــش بــه خــورد  بــان یــك نســخه دلپذیــر در مقایســه ب اســت! قصــد دارنــد از طال

ــد. ــی بدهن ــكار عموم اف

اگــر جهــان مــا جهــان مســتاصل زامبی هــا بــود، اگــر ریشــه مفاهیــم آزادی، برابــری، عدالــت، 
حقیقــت، شــفافیت، رفــاه و خوشــبختی را قدرت هــای رسمایــه داری و دول مرتجــع آن 
می توانســتند بــا تهدیــد و گروكشــی و میلیتاریســم عنان گسیخته شــان در اذهــان برشیــت 
ش  ــاع» طالبــان و طالبان هایــی از قــ ــرای همیشــه بخشــكانند، شــاید فروخــ «مت ب
ــر  ــروز دیگ ــود. ام ــی می ب ــروز كار راحت ــان ام ــی در جه ــكار عموم ــه اف ــوری اســالمی ب جمه
ــه بعــد  ــا در رشق آن خطــی ك ــه گوی ــزی ك ــوان چی ــه عن ــدن اســالمی» ب ــ از « ســخن گف
امــا در چشــم  ــد،  ــو و دول غربــی روی نقشــه ترســیم كــرده بودن از جنــگ رسد توســط نات
ــكا و  ــت آمری ــكار دول ــه آش ــی و معامل س ــت. دیپل ــده اس ــوچ از آب درآم ــان پ ــردم جه م
ــا  ــدن اســت، نــه ب ــوم كــرد كــه اســالم نــه یــك  ــان معل ــا ارتجــاع طالب قدرت هــای جهانــی ب
ــش  ــای نق ــت ایف ــه در ظرفی ــیده اســت و ن ــدرت رس ــه ق ــن كشــورها ب ــردم در ای انتخــاب م
ــان  ــرب و در زم ــات در غ ــوع تبلیغ ــن ن ــش ای ــه دهه پی ــر س ــت. اگ ــیطانی اس ــوری ش امپرات
ــه مــردم  ــد و افــكار عمومــی غــرب علی ــر می توانســت دهــان بــاز كن ــون و بــوش و بل كلینت

ــی  ــك قدم ــن الدن در ی ــین و ب ــدام حس ــان و ص ــا طالب ــه گوی ــد ك ــك كن ــه را تحری خاورمیان
فتــح جهاننــد و برشیــت زندگــی اش را مدیــون ناتــو اســت امــا امــروز جهــان مــا بــه اهــداف 
ــس  ــس و كی ــن ویكیلیك ــی از دوربی ــش دول غرب ــه دهه پی ــای س ــام جنگ ه ــت پرده  پش
عــروج – افــول و بازگشــت مجــدد طالبــان و طالبان هــا بــه قــدرت پــی بــرده اســت. و بیــش 
ــان  ــتی و دشمنی ش ــول دوس ــی ح ــای جهان ــاكاری قدرت ه ــو و ری ــای نات ب افكن ه ــن  از ای
ــم  ــد رق ــا اب ــت را ت ــد رسنوشــت برشی ی توان ــاز خــود،  ــا گانگســرتهای آدمكــش و دست س ب
ــكای  ــا و آمری ــت»، آن اروپ ــح دوس ــی و «صل س ــل دیپل ــكای اه ــا و آمری ــن اروپ ــد. ای بزن
«سلحشــور» دیــروز نیســت كــه بــه حملــه میلیتاریســتی بــه افغانســتان و عراق مهــر تایید 
زدنــد. قبــل از شــیوع كرونــا بــود كــه بــه بهانــه قتــل جــورج فلویــد توســط پلیــس آمریــكا، 
ــس  ــدن و پاری ــا لن ــنگ ت ــد و از واش ــی تركی ــع غرب ــدن جوام ــردم متم ــورده م ــض فروخ بغ
ــی را  ــی غرب ــی و تحجــر در نظــام دمكراس ــای بردگ اده ــا و  ــش، تندیس ه ــك و اتری و بلژی
ــد. درب دژ دمكراســی  ــه دریاهــا ریختن ــد و ب ــال كردن ــن كار و زیســت خــود لگدم از میادی
ــن دژ  ــه ای ت ب ــا و توهــ ده ی چرخــد. اعت ــازار  ــی ب ــنه نظــم بردگ ــر پاش ــر ب ــی دیگ غرب

ــه اســت. ــرو ریخت ــی ف ــع غرب ــب جوام ــزد شــهروند در قل ن

ــاردار  ــیم خ ــا س ــان را ب ــل اطراف ش ــازمان مل ــط س ــه توس ــان ك ــای جه ــام دولت ه ــرای  ب
ــردم  ــت م ــه رسنوش ــده ك ــك ش ــان كوچ ــروز آنچن ــان ام ــم. جه ــدی داری ــرب ب ــد، خ گرفته ان
ی توانــد از رسنوشــت بقیــه شــهروندان جهــان جــدا باشــد.  افغانســتان و مــردم خاورمیانــه 
ــان در افغانســتان نخواهــد توانســت انزجــار عمیــق مــردم مدعی و  برســمیت شــناخ طالب
بپاخاســته علیــه دولت هــای مرتجــع «خــودی» بعنــوان مســببین تباهــی در جوامــع امــروز 

ــد.  را خفــه كن
هیــچ دولــت بورژوایــی در جهــان بــه بهانــه اوضــاع افغانســتان نخواهــد توانســت جان ســا 
ــن  ــت سیاســی كاپیتالیســم و از دســت شــهروندان آگاه و در كمی از دســت بحــران مرشوعی
نشســته اش بــه در بــربد. جهــان امــروز، جهــان دو دهــه پیــش بــا طلــوع خونیــن نظــم نویــن 
جهانــی نیســت؛ خاورمیانــه امــروز، خاورمیانــه دو دهــه پیــش نیســت؛ دوران قربانــی شــدن 
ــای  ــا قدرت ه ــت ب ــكا و رشكاء در رقاب ــتی آمری ــت میلیتاریس ــط سیاس ــاه توس ــردم بی گن م
جهانــی در خاورمیانــه بــه رس رســیده اســت؛ دوران اقتــدار مــردم و جــارو كــردن ســناریوهای 
مذهبــی - قومــی از صحــن جوامــع بــرشی اســت؛ زمــان بــرای شــوریدن آرمــان آزادی خواهــی 
ــش در  ــش از پی ــودی» بی ــتبد «خ ــع و مس ــای مرتج ــاط دولت ه ــه بس ــی علی و برابری طلب
ــردم  ــی م ــکر میلیون ــه لش ــل ب ــا توس ــم ب ــر و كمونیس ــروزی كارگ ــت. پی ــه مهیاس خاورمیان
ــا  ــن تنه ــت؛ ای ــدنی اس ــن و ش ــال ممك ــه كام ــه خاورمیان ــی در منطق ــنه آزادی و رهای تش
انتخــاب واقعــی و یگانــه كورســوی بازگردانــدن رفــاه، امنیــت و حقــوق جهانشــمول انســان 

ــه و جهــان ماســت.  ــه خاورمیان ب

ایــران امــروز بــا گردانــی از قامــت افراشــته كمونیســت ها و طبقــه كارگــر پیــرشو می توانــد 
ــا قــدرت متحــد خــود حــول پرچــم «اداره شــورایی جامعــه»، نــه فقــط طالبان هــای ایــران را  ب
ــاك كردن دســتجات  از تخــت حاكمیــت پاییــن بكشــد بلكــه الگــوی پیشــتاز برشیــت بــرای پ
ســیاه قومــی - مذهبــی در كل منطقــه و آغازگــر یــك تحــول عظیــم در تاریــخ معــارص بــرش 

بســوی برپایــی جهانــی نو باشــد. 

سه جلوه زیبای انسانی 

ــگان راه ازادی و سوسیالیســم و  ــه احــرتام او و همــه ی جانباخت ــک دقیقــه ســکوت ب ــا ی ب
ــده بــاد سوسیالیســم  ــا شــعار زن انی بســتگان ایــن مــادر و فعالیــن کارگــری رشوع و ب ســخ

و زنــده بــاد ازادی برابــری حکومــت کارگــری، پایــان یافــت. 
ــوان  ــام مــادر بعن ــار دهــه کشــتار و جنایــت جمهــوری اســالمی، ن ــش از چه ــان بی در جری
ــه و  ــا توحــش نظــام رسمای ــگان در جــدال انســانیت ب ســمبل مقاومــت و اعــرتاض جانباخت
ــگان جنبــش انقالبــی  ــادران جانباخت ــان»، «م ــه نــام «مــادران خــاوران»، «مــادران آب ــن، ب دی
کردســتان»...، ثبــت و حــک شــده اســت. مــادران و خانــواده هایــی کــه از احــرتام و 

ــد. ــران برخوردارن ــردم رسارس ای ــر و م ــه کارگ ــتی طبق ــتگی و همرسنوش همبس
در شــهر مریــوان هــم مــردم ازادیخــواه در جشــنواره تئاتــر خیابانــی ســاالنه کــه از 
ــق  ــارها موف ــواع فش ــم ان ــم به رغ ــت و رژی ــهر اس ــن ش ــی ای ــی و سیاس ــنت های فرهنگ س
ــه  ــربی ک ــه کول ــانی و کری ــره ی غیرانس ــربان و چه ــج کول ــده، درد و رن ــل آن نش ــه تعطی ب
ــور  ــی، حض ــر خیابان ــن تئات ــد. در ای ــته ش ــش گذاش ای ــه  ــت، ب ــت اس ــه برشی ــن ب توهی
ــام  ــرت از نظ ــض و نف ــا بغ ــراه ب ــدوه هم ــی از ان ــه، فضای ــربان جانباخت ــی از کول ــادر یک م

ــود.  ــرار ب ــر ق ــالمی ب ــوری اس جمه
ــا تیــر مســتقیم گزمــه هــای  کولــربی جــدال مــرگ و زندگــی انســان هایــی اســت کــه اگــر ب
ــدن  ــن ش ــا دف ــخت و ی ــای س ــدن از صخره ــرت ش ــره پ ــا مخاط ــوند، ب ــته نش ــم کش رژی
ــد روز  ــرای چن ــا ب ــه تنه ــوند ک ــی ش ــرت م ــزی اج ــی ناچی ــن قربان ــرف و بهم ــر آوار ب زی
نــان خالــی ســفره خانــواده هایشــان و یــا هزینــه تحصیــل جوانانــی کــه در ســن ۱۳ و ۱۴ 

ــد.  ــی کن ــت م ــد، کفای ــی دهن ــن م ــه آن ت ــالگی، ب س
ــار  ــا دچ ــته ی ــم کش ــلح رژی ــوران مس ــط مام ــا توس ــان ه ــن انس ــر از ای ــا نف ــاالنه صده س

ــوند. ــی ش ــار م ــوادث مرگب ح

پدیــده ای بــه نــام کولــربی کــه تصویــری ازکار و زندگــی قــرون وســطایی و دوران بربریــت 
ــا وجــدان و رشافــت  ــه ب ن فاســد و بیگان ــر پیشــانی حاکــ ــرده داری اســت، داغ ننگــی ب ب
انســانی و خفتــه بــر گنــج رنــج طبقــه کارگــر و دارایــی هــای تــرصف شــده جامعــه اســت. 
ــاری کــه بــر دوش میکشــند، نیســت. حقارتــی  ــربی بــرای کولــربان کــم تــر از ب حقــارت کول
ــای  ــان ه ــه انس ــت، ب ــران مملک ــای بیک ــروت ه ــر ث ــانیت  و  داده ب ــمنان انس ــه دش ک

ــد. ننــگ شــان بــاد! ــا تحمیــل کــرده ان جامعــه م
ــه هــای  ــرادران قاچاقچــی، اختالســگران رسمای ــاد، فروشــندگان دکل نفــت، ب  ننــگ شــان ب
ــپاه  ــربی و س ــت ره ــی بی ــم مال ــای عظی ــگاه ه ــردم، بن ــران و م ــه کارگ ــق ب کشــور و متعل
ــی  ــه همگ ــالمی ک ــوری اس ــای جمه ــه رسه ــه ب م ــردان و ع ــات و دولتم ی ــاف از مال مع

ــت. ــت اس ــاد آورده ی مملک ــای ب ــروت ه ــور ث ــان در آخ رسش
ــیرینی از  ــته ش ــک بس ــ ی ــر برداش ــه بخاط ــارد دالری ک ــای میلی ــاد دزده ــان ب ــگ ش نن
ــازار  ــن ب ــد. «در ای ــوان دزد و مجــرم روانــه زنــدان مــی کنن طــرف انســانی گرســنه او را بعن
ــی  ــه بردگ ــرتاض ب ــرگ و اع ــه م ــی علی ــان» رسود زندگ ــت از ن ــر اس ــی ارزان ت ــد، زندگ پلی

ــت!  ــوان اس ــهر مری ــربی در ش کول
ــوان  ــه اشــکال مختلــف و بعن ــر و ب ــد روز اخی ایــش هــای انســانی در چن ــن مــوارد از  ای
ــت  ــدم مرشوعی ــر ع ــالمی و مه ــوری اس ن جمه ــ ــانی حاک ــر انس ــم غی ــه نظ ــرتاض ب اع
ــی از  ــوه های ــا جل ــوان، تنه ــنندج و مری ــا س ــران ت ــام، از ته ــن نظ ــان ای ــاز پای ــالم آغ و اع
ــه،  ــری طلبان ــتانه، براب ــای انساندوس ــوه ه ــه اســت، جل ق جامع ــ ــوه یخــی در اع ــوک ک ن
ــا آن بیگانــه اســت. مــی گوینــد  ازادیخواهانــه و رفــاه طلبانــه ای کــه جمهــوری اســالمی ب
ــچ مشــکل  ــد هی ــا یــک روز قبــل از قیــام  تــوده هــای مــردم، فکــر مــی کنن دیکتاتورهــا ت

ــت. ــری در کار نیس و خط
ــوری اســالمی هــر  ــام جمه ــه رسان نظ ــی اســت ک ــز خــوب اســت»، ورد و دعای ــه چی «هم

ــد.  ــی خوابن ــوس آن م ــا کاب شــب ب




