دﮐﺘﻮر ﻟﻌﻞ زاد
ﻟﻨﺪن ،اﮔﺴﺖ ۲۰۱۹
در ﻏﺮب اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﺻﺎدراﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد !
======================================
)دﻣﻮﮐﺮا ،/0ﺣﻘﻮق ﺑ *+و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎ&%ی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ( !
ﻃﻮرﯾﮑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ دﯾﺮوزی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم/ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ )ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ ﺷﺎن در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ وﺟﻮد دارد(...
اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑ *+و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻏﺮق در ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮرات ﺳﺪه ﻫﺎی  ۲۰ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺟﻬﺎن
ﺧﻮار« ﯾﺎ »آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ *0ﻣﺎﯾﻪ داری« ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و آن را ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ(…
اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﻢ »اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم/ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ »ﺻﺎدر« ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی دوﺳﺖ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﻣ*+ب» ،دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن« آﻧﻬﺎ اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﺮوزی( !
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ !
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎ& %ﻫﺎی در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب وﺟﻮد ﻧﺪارد ...ﮐﺸﻮر ﻫﺎی را ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺧﻮن ﺧﻮار« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ» ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ« ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ! آﻧﭽﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ارزش دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ »ﺑﺮﺧ[%ف«
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ »دﺷﻤﻨﯽ« ﻧﮑﻨﻨﺪ… اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
دارﻧﺪ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ )ﭼﻮن آن را اﻣﻮر داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ(؛ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑ *+وﻏﯿﺮه ﻗﺮار
دارﻧﺪ !
+ + +
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻓﺤﺶ و دﺷﻨﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن دﻣﻮﮐﺮا/0؟ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ؟ ﺣﻘﻮق ﺑ*+؟

ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و…
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ »ﺣﺎﻣﯿﺎن دﻣﻮﮐﺮا «/0در ﮐﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
»ﻣﺪاﺧﻠﻪ« ﻧﻤﻮده ،رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ را *0ﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و دﻣﻮﮐﺮا/0
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑ ،*+اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻏﯿﺮه آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد(…
ﯾﺎ ﺑﻌ /gﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ؟ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻣﻨﯽ )ﭘ ﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم(
ﻫﺰار ﭼﻨﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺟﺮﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ »اوﻏﺎن«
ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد زدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺪاﯾﮕﺮ اﻧﺪ… ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را ﻣ[%ﻣﺖ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣ[%ﻣﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ دوش ﻏﺮﺑﯿﺎن و
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ...
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣ[ %ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ؛
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد؛
دﻣﻮﮐﺮا ،/0ﺣﻘﻮق ﺑ *+و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛
اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮا ،/0ﺣﻘﻮق ﺑ ،*+اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و… ﻫﺴﺘﯿﻢ ،او& %آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺑﻌﺪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻢ !

