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  دپلوم انجنير نسرين معروفی : نويسنده

   ٢٠١٧ جوالی ١۵

 که یرود خانۀ خروشان، طغيانی ناميده می شود، مگر بستر"

ده است ھيچ شآن   و تھاجم تنگ ساخته و باعث طغيان رارودخانه

  ."کسی آنرا تھاجمی به شمار نمی آورد
  "برتولت برشت"

اين ضرب " سرترکيدۀ کنيز را می بينند ولی دل پرخون بی بی را نه: "ما افغانھا ھم ضرب المثلی داريم، که می گويند

ارد و تا به امروز در المثل از جامعۀ طبقاتی که در آن بی بی و کنيز، حاکم و محکوم استبداد و استثمار وجود داشته و د

است، " برتولت برشت"مگر مفھوم و  محتوای عنوان مضمون که سرايندۀ آن شاعر توانا . کشور ما ورد زبانھا است

 . ًکامال با ضرب و المثل ما افغانھا در تضاد است

البی بودند که تصاميم مھمی را که در ظاھر امر مط" G20"طبق انتظار اجالس سران دولتھای کشورھای امپرياليستی 

آنھا نه نسبت به حفاظت . بايد روی آنھا بحث صورت می گرفت، نتوانستند اتخاذ نمايند و بدون نتيجه خاتمه پيدا کرد

محيط زيست پيشرفتی به دست آوردند و نه نسبت به ختم جنگ در سوريه و نه ھم تصاميم آنھا نسبت به سرنوشت 

دولتھای  نيست که مالقاتھا و مذاکرات خصوصی که ميان سرانمگر ھيچ جای شک . پناھجويان به جائی رسيد

امپرياليستی روی مسايل مشخصی که منافع مشترک و معامالت داد و ستدد آنھا را احتوا می نمود، به نتايج مثبت رسيده 

 پشيزی خالف آن موضوعاتی مانند محيط زيست و ختم جنگ در سوريه و معامله با سرنوشت پناھجويان برای آنھا. اند

در صورتی که اين جنايتکاران جزئی ترين . ارزش ندارد که آنھا بخواھند وقت خود را روی چنين مسايل ضايع نمايند

دلچسپی و عالقه مندی به محيط زيست داشته باشند، می بايد آنھا به درجۀ اول فابريکه ھای توليدات تسليحات نظامی 

. گاز ھای سمی کشنده در فضاء وزمين و ابحار می گردد، از بين ببرندھوائی، زمينی و بحری خود را که باعث توليد 

اين کشورھا امروزنه تنھا با استعمال مستقيم تسليحات نظامی و اتومی انسانھا و آنچه زنده جان است، نيست و نابود می 

ض و نابودی انسانھا، کنند، بلکه حتا توليدات سالح ھای جنگی و اتومی محيط زيست را آلوده می سازد که باعث امرا

  . حيوانات و نباتات می گردد

در " اتحاد و ھمبستگی بدون مرز" مظاھره چی به طور صلح آميز با شعار 76.000طبق گزارشات رسانه ھا حدود 

که ھمۀ سران کشورھای اشغالگر وغارتگر اشتراک نموده بودند، به جاده ھا " G20" شھرھامبورگ عليه اجالس گروه 
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فانه ازشعار ھا و خواسته ھای آنھا از جانب مقامات رسمی و رسانه ھا به صورت بسيار فشرده و مختصر متأس. رفتند

ًمگر به عکس بحث و مباحثۀ رسانه ھا تقريبا منحصر به خشونت چپی ھا، روی موترھای آتش زده شده و . تذکر رفت

  .  چور و چپاول مارکيت ھای خوراکه فروشی می چرخيد

ه برتولت برشت يکی ازبر جسته ترين نمايش نامه نويسان و شاعران خوش قريحۀ المانی سرايده البته ھمان طور ک

رود خانۀ خروشان، طغيانی ناميده می شود مگر بستر رود خانه که محيط را برای آن تنگ ساخته، طغيانی : " است

ستثمارشدگان را طغيانی و مخرب اعتصابات، تظاھرات، مقاومت و مبارزات به حق ستمديدگان و ا". ناميده نمی شود

نامگذاری می کنند، مگر فضاء و محيط خفقان آور و خون آلودی را که سيتم سرمايه داری امپرياليستی برخلقھا تحميل 

نموده است، از جنايات و انسانکشی گرفته تا به آتش کشيدن ھستی  و چور و چپاول دارو ندارآنھا حرفی  به ميان نمی 

ه ھای غربی در عوض اين که در بارۀ سيستم ضد بشرئی که سرمايه به وجود آورده و جناياتی را که اکثر رسان. آورند

 کشور ھای اتحاديۀ اروپا نسبت به مظاھره چيان نه تنھا پوليس و نيروی امنيتی المان بلکه پوليس و نيروھای امنيتی

مرتکب شده اند، گزارش بدھند و توده ھا را از بطن و متن قضايا و اعمال فاشيستی دولتھا و پوليس اتحاديۀ اروپا آگاه 

  .بسازند، مھرمخرب، بی بند و باری، دزد و چپاول گر را به پيشانی مظاھره چيان حک می نمايند

و شنيديم در مقابل تظاھر کنندکان بی سالح و بی دفاع به ھزاران تن پرسونل امنيتی و پوليس مسلح طوری که ما ديديم 

 ميدان ھوائی ھامبورگ را به روی مسافران بسته .شده بودنداز شھرھای مختلف اتحاديۀ اروپا درشھر ھامبورگ جمع 

يعی مناطق ممنوعه را به وجود آورده کرده وجھت ممانعت و جلوگيری از اردوگاه ھای اعتراض کنندگان ساحۀ وس

جنگ جھانی سوم را که "خالصه از اوضاع وشرايط طوری تصور می شد که آنھا می خواھند تا به اصطالح . بودند

  . مانع شوند" قرار است مظاھره چيان در ھامبورگ بر پا کنند

رياليستی و يا مسافرتھای آنھا به يکی قرار تجارب خودم از تظاھرات، در چنين مواقع يعنی تجمع سران کشور ھای امپ

ًاکثرا تظاھرات و اعتصابات توسط سازمانھا و احزاب چپی ... از کشور ھا و يا ھم برگذاری از روز کارگرو 

ًاعضای اين سازمانھا و احزاب اکثرا برخورداراز آگاھی سياسی و درک بيشتر از . سازماندھی می شوند مارکسيستی

تظاھرات و اعتصابات . ياليستی و جناياتی را که آنھا در جھان مرتکب می شوند، می باشندسيستم سرمايه داری امپر

ًنا گفته نبايد گذاشت که تقريبا در ھمۀ تظاھراتھا ديده شده است که . آنھا توأم با حمايت و ھمبستگی توده ھای آگاه است

ولی اين دولتھای فاشيستی و . ئی آغاز می کنندمظاھره چيان  صلح آميز با شعارھای تھيه شده در جاده ھا به راھپيما

  .پوليس آن است که می خواھند تا ممانعت عليه آنھا را به وجود بياورند و احساسات آنھا را برانگيزند

 پوليس و قوای امنيتی از يک جانب با پاشيدن آب و با استفاده از گاز اشک آور می خواھند تا تجمع آنھا را برھم بزنند و 

حاد و ھمبستگی توده ھا شوند و از جانب ديگر با توصل به خشونت و لت و کوب تظاھرکنندگان را مجبور می مانع ات

ھدف پوليس و افراد امنيتی و يا بھتر بايد گفت که ھدف رھبری و . سازنند تا در دفاع از خود دست به خشونت بزنند

عيين شده در زمينه چنان است، که آنھا در کل اجازه چھارچوب شرايط ت سياستمدارانی که در عقب آنھا قرار دارند در

. دارند تا با تظاھرکنندکان با قاطعيت برخورد نموده و آنھا رابه شدت سرکوب نمايند، حتا تا سرحد جنايت پيش بروند

وده و  ساعت در کانتينر بدون پنجره که محل تجمع اسيران بود، زندانی نم30چنانچه به ده ھا مظاھره چی را بيشتر از 

دولت فاشيستی از توصل به خشونت  نسبت به مظاھره چيان که در حقيقت چپی ھا، .  در آن را ھم مسدود نموده بودند

مارکسيستھا، حاميان وطرفداران آنھا ھستند، می خواھند تا مظاھره چيان را به حيث افراد مخرب، خشن، دزد و 

 سازمانھا، احزاب و افراد چپی مارکسيستی نزد دولتھا فقط در در حالی که تقصير. چپاولگر در جامعه قلمداد نمايند

اتحاد و ھمبستگی  با توده ھای ستمديده و به اسارت کشيده شده است که بايد مورد تھاجم و خشونت پوليس دولتھای 
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  .فاشيستی امپرياليستی قرار بگيرند

پس وظيفۀ .  ھای چپی و مارکسيستی است يگانه ترس و تشويش کشور ھای امپرياليستی به قدرت رسيدن مجدد نيرو

مبارزاتی و تعھدی که به آن داريم در ھر جائی که ھستيم، با حمايت از آنھا صف مبارزه را عليه تجاوزگران، فاشيستھا 

به يقين که با گذشت زمان و مبارزات خستگی ناپذير روزی قادر خواھند شد تا . و دولتھای دستنشاندۀ آنھا گسترش بدھيم

 .دولتھای بر سر اقتدار را مانند گذشته ھا به خاک بمالندپوزۀ 

 

 


