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ساِل خوشه هاى خشم

فواد عبداللهی 

ــود در  ــالی ب ــود؛ س ــی نب ــرتی و یكنواخت ــال خاكس ــت س ــه گذش ــالی ك س
ــود  ــن ســو رشوع شــده ب ــه ای ه ۹۶ ب ــ ــه از دی ــدی ك ــق رون ادامــه ی تعمی
ــال  ــرد. س ــی ك ــری زندگ ــور دیگ ــد ج ــه بای ــی داد ك ــد م ــه نوی ــر لحظ و ه
ــر شــعله های  ــود، ســال تســلیم در براب گذشــته ســال جمهــوری اســالمی نب
آتــش قحطــی، فقــر و بیــكاری نبــود. ســالی نبــود كــه ایــن حاكمیــت بتوانــد 
ــیده  ــتخوان رس ــد و كارد به اس ــان دردمن ــا انس ــم میلیون ه ــه های خش خوش
یســی رسدســته قاتلیــن دهــه ۶۰ را درو كنــد. نــه ســال «انتخــاب» جنــاب ر

بــود، نــه ســال عــر و تیزهــای ســپاه، بســیج و امنیتــی كــردن فضــای سیاســی 
ــه  ــود، ن ــاح ب ــن و آن جن ــوض كردن هــای ای ــگ ع ــال رن ــه س ــود، ن ــران ب ای
ســال فرهنــگ تعزیــه كــه ســال جــا خــوش كــردن لبخنــد بــر لبانــی بــود كــه 

ــد. ــوش نكرده ان ــدن را فرام خندی

ــا هــم، اتحــاد  ــار هــم، ب ــد در كن ــود كــه میلیون هــا انســان دردمن ســالی ب
ــا  ــان معن ــرای كودكان م ــی را ب ــم و زندگ ــه كردی ــدن را تجرب ــتوار مان و اس
ــان  ــن جه ــاه در همی ــی و رف ــرای زندگ ــم و ب ــه می مانی ــم ك ــم. گفتی كردی
می جنگیــم. كرونــا را بــا پشــته ســاخ حاكمیــت جنایتــكار اســالمی از 
ن پشــت رس گذاشــتیم؛ درب شــوراهای اســالمی كار و نهادهــای  كشــته های
ــد از  ــرورش بای ــوزش و پ ــام آم ــه نظ ــم ك ــم؛ گفتی ــی را گِل گرفتی زرد دولت
ــش  ــت بخ ــه محرومی ــم ك ــود؛ گفتی ــاك ش ــی پ ــت مذهب ــات و جهال خراف
ــه یابــد؛ فریــاد برآوردیم  بزرگــی از كــودكان كار از رفــ بــه مدرســه بایــد خا
كــه آمــوزش رایــگان حــق مســلم كــودكان ماســت؛ بیــكاری فــارغ التحصیــالن، 
ــت  ــان و منزل ــر در ش ــط فق ــر خ ــتمزدهای زی ــا دس ــی ب ــه بردگ ــن دادن ب ت
انســان نیســت؛ لغــو جداســازی جنســیتی را فریــاد زدیــم؛ اعــالم كردیــم كــه 
جامعــه ی ایــران بیــش از ایــن بــرای جمهــوری اســالمی قابــل حكومــت كــردن 
و قابــل ارعــاب نیســت؛ بــا پرچــم رفــاه، آزادی و اداره شــورایی بــه میــدان 
ــرش  ــای ب ــن نیازمندی ه ــد ابتدایی تری ی توان ــه  ــی ك ــم رژیم ــم. گفتی آمدی
ــا  ــه هرآنچــه م ــم ك ــرود؛ گفتی ــد ب ــد بای ــن كن ــرن بیســت ویكم را تامی در ق
ــال  ــم. س ــخیص دادی ــت تش ــاخت. و درس ــد س ــان خواه ــد قوی ترم را نكش

ــرای حاكمیــت بــود. گذشــته، ســال كابــوس پشــت رس كابــوس ب

مــا آگاه تــر و نیرومندتــر از هــر ســال در طــول ایــن چهــل ســال پــا بــه ســال 
ــه ی حاكمیــت،  آتــی گذاشــته ایم. زن و مــرد دوشــادوش هــم در برابــر توط
صفــوف  در  جنســی  و  مذهبــی  قومــی،  ملــی،  تفرقه هــای  برابــر  در 
جنبش مــان، اســتوار ایســتاده ایم و آهنــگ همبســتگی و اتحــاد علیــه نظــم 
ــاره  ــل دوب ــتیم كــه تحمی ــا نگذاش ــال، م ــم. پارس ــه می كنی ــم را زمزم حاك
طالبــان بــه مــردم افغانســتان مستمســكی بــرای اعــاده ی تــوازن قــوا بــه نفــع 
جمهــوری اســالمی در مقابــل مــردم ایــران شــود. اعــالم كردیــم كــه بــا مــردم 
ی گذاریــم  بخــت برگشــته ی افغانســتان هم رسنوشــت هســتیم؛ كــه دیگــر 

كــه ســیل خانــه ی كســی را بــا هــر توجیهــی بــا خــود بــربد؛ .. ص۲

اوكراين، جنگ و عواقب آن 

و نقش رسانه ها
خالد حاج محمدی

 از رشوع حملــه روســیه بــه اوكرایــن نزدیــك بــه یــك مــاه میگــذرد و مســتقل از ارزیابــی طرفیــن از 
ایــن جنــگ، هنــوز رسانجــام و پایــان آن بــر كســی معلــوم نیســت. مصائــب و عواقــب ایــن جنــگ 
ــاه ایــن كشــور  ــی شــدن مــردم بیگن ــی و آوارگــی و قربان ــده اوكرایــن، ویران ــر از آین بســیار فرات
اســت. ایــن جنــگ را روســیه رشوع كــرد، امــا بــر خــالف تبلیغــات رســانه هــای دنیــای غــرب ایــن 
ونــه ای منحــرص بــه فــرد و تنهــا جنــگ ارتجاعــی کــه قدرتهــای بیــن املللــی بــه  جنــگ مطلقــا 
جهانیــان تحمیــل کردنــد، نبــود. حملــه روســیه بــه اوكرایــن ادامــه مجموعــه ای از کشمکشــها میان 
ونــه دیگــری از لشــكر كشــی، اشــغال نظامــی، جنــگ نیابتــی، میلیتاریزم  قدرتهــای جهانــی اســت، 
یــت حامیــان  و تهدیــد و ارعــاب اســت کــه تــا امــروز در انحصــار ناتــو بــه رهــربی آمریــكا و ح
غربــی آن از عــراق و افغانســتان تــا بلگــراد، لیبــی، ســوریه، فلســطین و.. بــوده اســت. جنــگ و 
میلیتاریســمی كــه بــا اهــداف تحمیــل آمریــكا بــه جهــان و بــه عنــوان كدخــدا و حاكــم برجهانیــان 
ــای دیگــر از  ــس زدن قدرته ــن او و بعــالوه پ ــكا و متحدی ــظ ســلطه امپریالیســتی آمری ــا حف و ی
چیــن تــا روســیه و حتــی اروپــا انجــام گرفتــه اســت. تفــاوت ایــن جنــگ بــا بقیــه جنگهــا تنهــا در 
ایــن نهفتــه اســت كــه حملــه بــه اوكرایــن را بــر خــالف همیشــه نــه آمریــكا و رشكای غربــی او 

بلكــه روســیه انجــام داده اســت. 
ــای  ــا تبدیــل اروپ زمینــه هــای ایــن جنــگ را بیــش از هــر كشــوری ناتــو و در راس آن امریــکا ب
رشقــی بــه پایگاههــای نظامــی خــود و تــالش بــرای پیوســ كشــورهای اروپــای رشقــی بــه ناتــو 
ــا هــدف محــدود كــردن دامنــه نفــوذ اقتصــادی و سیاســی روســیه فراهــم كــرد. ... صفحــه۳ و ب

نوروز ١٤٠١
«زنده باد شور زندگى»

مظفر محمدی

ــدام  ــر، جنــگ و کشــتار و اع ــک تصوی ــران اســت، ی ــت از ای ــی صحب وقت
و زنــدان و گرســنگی اســت. چهــره کریــه تابلویــی کــه جمهــوری اســالمی 
بــرای بیــش از هشــتاد میلیــون انســان در ایــران بــه تصویــر کشــیده. چهــره 
ای زشــت  و فربــه هیوالیــی کــه از پنجــه هایــش خــون مــی چکــد. و چــه 
زشــت و کثیــف اســت ایــن تابلــو. امــا ایــن فقــط یــه وجــه زندگــی اســت و 
تلــخ. ورای ایــن، صفحاتــی دیگــر از زندگــی بازاســت. یکــی مبــارزه اســت و 
تــالش و رسود و شــعار و کــف زدن هــای ممتــد در مجامــع عمومــی و در 

خیابــان هــا و میادیــن شــهرهای نــا آرامــی کــه زمیــن را زیــر پــای دشــمن داغ مــی کنــد.

ــد و  ــی چرانن ــف م ــث ک ــردان خبی ــی کــه دولتم ــت. زمان ــی اس ــود زندگ ــم خــود خ یکــی ه
آخوندهــای مریــض لیچــار مــی گوینــد، زنــان و مــردان، دخــرتان و پــرسان در رســتوران هــا، کافــه 
ــارد و  ــوردی هــا، ســالن هــای بیلی ــی، باشــگاه هــای تندرســتی، کوهن تریاهــا، ســالن هــای زیبای
بولینــگ، دورهمــی هــای شــاد، جمعــه هــای بیخیــال غــم و ســفره هــای نــه چنــدان رنگیــن در 
تفریحــگاه هــا، کنــار هــم و بــا هــم بــه ریــش باالیــی هــا مــی خندنــد... و چــه زیبــا اســت ایــن 

زندگــی!
نــوروز امســال هــم گوشــه ای از تصویــر زیبــای ایــن زندگــی در رسارس ایــران اســت کــه در پــارک 
ایــش گذاشــته شــد. مردمــی کــه بــا موزیــک و طبــل  هــا و میادیــن شــهرها و تفریحــگاه هــا بــه 

و کرنــا و پایکوبــی و شــادی و خنــده بــه اســتقبال ســال نــو رفتنــد.
جمهــوری اســالمی اگــر توانســته نــان ســفره زحمتکشــان را بــدزدد، اگــر توانســته زندانهایــش را از 
مبارزیــن جامعــه و قربانیــان فقــر و گرســنگی و اعتیــاد، پــر کنــد، امــا هیچوقــت نتوانســته زندگــی 

شــاد و امیــد بــه آزادی و رفــاه را از مــردم بگیــرد. ... صفحــه۲
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انــد؛ كــه هــوا از غبــار و دود و جنــگ، كــه زمیــن از بی آبــی و  كــه كودكــی بی رسپنــاه 
مــردم از تشــنگی هــالك شــوند. در ســال گذشــته حــال حاكمیــت اســالمی خــوب نبــود، 
ن و بازنشســتگان  چراكــه مــا از فــوالد و هفت تپــه تــا نفتی هــا و خــروش رسارسی معلــ
ــای  ــن روبن ــت ای ــه داربس ــم ك ــدیم. گفتی ــارش رد ش ــم و از كن ــش اش خندیدی ــه ری ب

ــاره زنــده می كنیــم. ــا تیشــه می زنیــم و زندگــی را دوب ــخ ب گندیــده سیاســی را از بی

خواســتند ســال گذشــته را ســال فیلرتینــگ و مســدود كــردن شــبكه های ارتباطــی مــردم 
تحــت عنــوان «طــرح صیانــت از مــردم» نامگــذاری كننــد. خواســتند بــا هــم بودن مــان 
ــد اتحــاد و ارتبــاط جمعــی ممنــوع! آغــوش ممنــوع! ملــس دســت ها  را بشــكنند؛ گفتن
ــود  ــت از خ ــت حاكمی ــام و صیان ــال عقب نشــینی نظ ــد؛ س ــور خواندن ــا ك ــوع! ام ممن
ــوری  ــرای جمه ــاال ب ــف رسب ــود. ســال ت ــری ب ــاه و براب ــه ی تشــنه ی رف ــر جامع در براب

اســالمی بــود.

ــا همســایه، همــكار، همشــهری  ــان را ب ــی و نیمه خالی م ــته ســفره های خال ســال گذش
ــم  ــوش داری ــوان و ت ــه در ت ــه هرچ ــم ك ــعی كردی ــم. س ــیم كردی ــه ای تقس و هم محل
بــكار گیریــم تــا جلــوی رونــد رو بــه صعــود آمــار بیــكاری، خودكشــی، فحشــاء، كلیــه 
فروشــی و كار كودكان مــان را ســد كنیــم. ســنگری ســاختیم بنــام تقســیم ثــروت و رفــاه 
ــان را  ــم كاخ هایت ــم. گفتی ــگ دادی ــالن جن ــه اع ــت رسمای ــه حاكمی ــه؛ و رو ب در جامع
ــه  ــه ب ــان را ك ــروی كارم ر نی ــتث ــته از اس ــروت انباش ــم آورد؛ ث ــخیر درخواهی ــه تس ب
یغــ برده ایــد پــس خواهیــم گرفــت و از هركــس بــه انــدازه ی توانــش بــه هركــس بــه 
انــدازه ی نیــازش خواهیــم داد. ســال گذشــته ثابــت كردیــم كــه زمیــن را زیــر پاهایتــان 
بــه لــرزه درخواهیــم آورد و از محــالت و مراكــز كار و تحصیــل تــا میادیــن بــزرگ شــهرها 
را در ایــن نــربد طبقاتــی ســهمگین بــا خــود همــراه خواهیــم كــرد. گفتیــم كــه آمده ایــم 
ــم  نی ــم و می یت ای ــا اك ــه م ــم ك ــه بگویی ــه از قص ــای غص ــان بج ــرای فرزندان م ــا ب ت
ــی اســت. ــن نظــام اقلیــت مرتجــع رفتن ــد و ای ــاه و آزادی می خواهن ــت رف ی چــون اك

ــد  ــد؛ فرمودن ــی» بكنن ــا مانع زدای ــب و كاره ــد از «كس ــد؛ بای ــان می خواهن ــد زم گفتن
كــه «ارز در خطــر اســت»؛ برجــام در راه اســت؛ بــوی نفــت بــه مشــام می آیــد؛ 
ــران  ــه «نگ ــد ك ــد و گفتن ــه ندارن ــارض بودج ــال ح ــت؛ در ح ــذاری در راه اس رسمایه گ
ــم  ــا درب خروجــی را نشان شــان دادی كاهــش جمعیــت كشــور» هســتند. در عــوض م
ــران كــه  ــخ ای ــم كــه زمــان و دوران شــ جنایــت كاران، شــ مومیایی هــای تاری و گفتی
ــدان  ــن فرزن ــون رشیف تری ــران و خ ــر ای ــه كارگ ر طبق ــتث ــج در اس ــا آرن ــتان تان ت دس
مــردم اســت، مدت هاســت بــه رس رســیده اســت. چهــل ســال، چهــار نســل را قربانــی 

ــد و كشــتند! ــد و زدن ــد، گرفتن كردن

اكنــون فصــل قربانــی و تاریــخ قربانیــان بــه پایــان رســیده اســت؛ صــدای پــای طبقــه 
ــل  ــه فص ــت آن ك ــربان سوسیالیس ــازمان دهندگان و ره ــكری از س ــا لش ــران ب ــر ای كارگ
جدیــدی از «تاریــخ شكســت نخــوردگان» را گشــوده اند بــه گــوش می رســد؛ امــروز دیگــر 
همــه می داننــد كــه نــه فقــط یــك ذره رفــاه و خوشــبختی بــا وجــود جمهــوری اســالمی 
قابــل حصــول نیســت كــه ابتدایی تریــن نیازمندی هــای بــرش بــرای زنــده مانــدن را هــم 
دریــغ می كنــد. نظامــی كــه حتــی عاجــز از تامیــن آب آشــامیدنی و هــوای ســا بــرای 
ــه انباشــته شــده در  ــروت و رسمای ــی از ث ــا وجــود تل ــه ب شــهروندان اســت، نظامــی ك
ایــران، حــارض بــه شــل كردن رس كیســه نیســت، بایــد بــرود! ایــن دیگــر حكمــی اســت 
ه ۹۶ بــه ایــن ســو از طــرف مــردم و طبقــه كارگــر ایــران نــوروز پشــت نــوروز  كــه از دیــ
ن امــروز در ایــران  صــادر شــده اســت و رسنوشــت تقابــل بنیادیــن محرومــان بــا حاكــ

را در هــر دم و بــازدم اعرتاضــات مــردم تعییــن می كنــد.

ل قــدرت بــرای آرمــان عدالت خواهــی  پارســال بــه جنبــش مــا ثابــت شــد كــه زمــان اعــ
ــت  ــرای هدای ــی ب ــوراهای مردم ــی ش ــت برپای ــت. وق ــیده اس ــرا رس ــی ف و برابری طلب
ــچ  ــردم اســت. هی ل اراده مســتقیم م ــ ــردم و اع ــوده ای م ــارزات ت ــازماندهی مب و س
زمانــی بــه انــدازه امــروز توده هــای مــردم صاحــب عــزم و اراده بــرای دگرگونــی اوضــاع 
ــام منحــوس  ــپردن نظ ــور س ــت به گ ــروز، خواس ــدازه ام ــه ان ــی ب ــچ زمان ــد؛ هی نبوده ان
اســالمی بــه خودآگاهــی گســرتده مــردم ایــران تبدیــل نشــده اســت؛ در هیــچ دوره ای 
بــه انــدازه امــروز طبقــه كارگــر، زنــان و جوانــان تشــنه ی شــادی و رفــاه و برابــری بــه 
ــد.  ــاج نبوده ان ــی شــوراهای مردمــی محت ــدرت خــود یعن ل ق كمونیســم و ارگان هــای اعــ

رهــربان، آژیتاتورهــا و فعالیــن پرشــور مردمــی بــرای غلبــه بــر جمهــوری اســالمی و بــه 
ــا  ــن ارگان ه ــردم را در ای ــه م ــد ك ــی ناچارن ــال آت ــش در س ــن جنب ــروزی رســاندن ای پی
ــد در  ــان دردمن ــا انس ل اراده میلیون ه ــ ــزار اع ــا اب ــن تنه ــد. ای ــربی كنن ــیج و ره بس
جامعــه ی امــروز ایــران اســت. جنبــش مــا ناچــار بــه پیــروزی و ناچــار بــه ایجــاد دنیایــی 

مرفــه، آزاد و برابــر اســت.  
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ــایل  ــر وس ــد، اگ ــی کن ــرق م ــش ق ــه های ــا گزم ــا را ب ــان ه ــر خیاب ــالمی اگ ــوری اس جمه
ــاز  عمومــی نقلیــه عمومــی را زنانــه و مردانــه کــرده، اگــر صــدای بلندگوهــای مســاجد و 
ــر  ــت، اگ ــرگ اس ــزا و م ــرش ع ــتهجن و مب ــوش آزار و مس ــش، گ ــا و محــرم های ــه ه جمع
یی اش بــوی  میدیــای صوتــی و تصویــری و روزنامــه هــا و فیلــم هــا و رسیــال هــای ســین
ــدن و  گنــد و کثافــات فرهنــگ ارتجاعــی ضــد زندگــی و ضــد زن و ضــذ هــر چــه نشــانه 
حرمــت و کرامــت انســان اســت، میدهــد...، امــا زیــر پوســت شــهرها و پشــت دیــوار منــازل 
مــردم عشــق بــه زندگــی مــوج مــی زنــد. عشــقی کــه  مــدت هــا اســت از پوســته ی زمیــن 
و دیوارهــا  بــه بیــرون فــوران کــرده و شــهر و خیابــان هــا و میادیــن و تفریــح گاه هــا را پــر 
و قوانیــن و مامــوران رنگارنــگ امــر و نهــی را بــه ســخره گرفتــه اســت. پاســخ هــر تعــرض 

عــی مــردم ایــن اســت: «بــی رشف هــا، برویــد گــم شــوید!»   بــه ازادیهــای فــردی و اجت
ــه  ون ــی از  ــوروز ١٤٠١ هــم،  یک ــردم در ن ــی م ــی میلیون ــم هــای جشــن و پایکوب مراس
ــا  ــه ارتجــاع و اســتبداد اســت کــه ت عــی علی ــای ایــن انفجــار اجت ــا شــکوه و زیب هــای ب

ــه دارد. ــدر ادام ســیزده ب
جمهــوری اســالمی هــر ســال ازهفتــه هــای قبــل از چهارشــنبه ســوری و نــوروز، زوزه هــای 
شــنیع و تبلیغــات تهــوع آوری علیــه ایــن جشــن و رقــص و خنــده و شــادی جامعــه ســازمان 
مــی دهــد. نیروهایــش را بــه حالــت آمــاده بــاش در مــی آورد و خــود را بــرای رویارویــی 
بــزرگ آمــاده مــی کنــد. ایــن تــدارک نــه بــرای یــک جنــگ نظامــی یــا علیــه تظاهــرات و 
شــورش خیابانــی اســت، بلکــه آمادگــی بــرای جنــگ علیــه شــادی و رقــص و آواز و خنــده 
ی شــیرین بچــه هــا در پــارک هــا و میادیــن و خیابــان هــا و گرفــ هدیــه هــای نــوروزی 
اســت. آخوندهــای تــا مغــز اســتخوان گندیــده  و دولتمــردان ابلــه چهــار شــنبه ســوری و 

نــوروز را مکــروه و حــرام نامیدنــد.
مفــرسان بورژوایــی ســعی مــی کننــد، برای جشــن و شــادی مــردم ایدئولــوژی  باســتانگرایی، 
ــی در مقابــل اســالمگرایی برتاشــند و ناسیونالیســت هــا نــوروز را  ــی و ملــی گرای ایرانگرای
ــردان و  ــان و م ــی زن ــه جشــن و پایکوب ــوژی ب ــورد! چســپاندن ایدئول ــت ک اختصاصــی مل
نقــدر معتــرب اســت کــه تعریــف کــردن ســال نــو کشــورهای دیگــر  کــودکان در نــوروز، ه

بــه ایــن و آن ملیــت و قــوم ومذهــب!
ن  در ایــران، ایدئولــوژی اســالمی ضــد انســان و مبلــغ قناعــت و ریاضــت مذهبــی از هــ
آغــاز جمهــوری اســالمی بــا مخالفــت و مقاومــت مــردم روبــرو و در مقابــل شــور زندگــی و 
خواســت رفــاه، شکســت خــورده اســت. در هیــچ دوره تاریــخ ایــران تــا بــه امــروز، مذهــب 
ــوده اســت. نــه  ــد و مطــرود نب در زندگــی و اذهــان عمومــی مــردم، اینقــدر زشــت و پلی
شمشــیرهای عمــر و علــی، نــه تروریســم و ادمکشــی و زن کشــی داعــش و طالبــان  و نــه 
قمــه کشــی و گرفــ لولــه  تفنــگ هــای جمهــوری اســالمی رو بــه مــردم، نتوانســت بخشــی 
ــدن و رفــاه و نــگاه بــه زندگــی و خوشــبختی  و  از برشیــت در جهــان را از پیرشفــت و 
شــادی رویگــردان و جــدا کنــد. نــوروز جنــگ نظــام مــرگ و عــزا بــا شــادی اســت. امــروز، 
ــه یکســان دشــمن هــر چــه  ــان در افغانســتان هــر دو ب ــران و طالب ــوری اســالمی ای جمه

بــوی زندگــی مــی دهــد، هســتند. امــا در ایــن جنــگ بازنــده انــد.
ــارزه طبقاتــی چنــد ده  جمهــوری اســالمی امــروز در همــه عرصــه هــا و ســنگرهای از مب
ــیه  ن و بازنشســتگان و خیــزش هــای حاش میلیــون کارگــر و اعتصابــات رسارسی معلــ
ــو در محــارصه  ــوروز و ســال ن ــار شــنبه ســوری و ن ــا جشــن هــای چه نشــینان شــهرها ت
ــی و ازادی و  ــان زندگ ــه نش ــر چ ــالمی از ه ــوری اس ــت. جمه ــه اس ــرار گرفت ــردم ق ی م
خوشــبختی اســت مــی ترســد. از  لبــاس رنگــی زنــان و دخــرتان در خیابــان هــا مــی ترســد. 

ــه هــای دار وحشــتزده اســت. ــر چوب ــ رورسی هــا ب از رف
ــود،  ــا ب ــو برپ ــزرگ ســال ن ــران جشــن هــای ب ــه  در رسارس ای ــی ک ــوروز امســال در حال ن
ــاش   ــاده ب ــرس و آم ــی در ت ــی و امنیت ــای نظام ــا نیروه ــه ج ــه در هم ــن ک ــر ای ــالوه ب ع
بودنــد، نظامیــان رژیــم در اشــنویه بــه مراســم شــادی و پایکوبــی مــردم بــا گلولــه هــای  

ــد. ــه کردن ــک آور حمل ــاچمه ای و گاز اش س
روز اول فروردیــن صدهــا نفــر از نیروهــای نظامــی ارتــش و ســپاه و نیــروی ویــژه، روســتای 
«نــی» در چنــد کیلومــرتی شــهر مریــوان را اشــغال کردنــد. نظامیــان مســلح بــه ســالح  و 
ــای  ــه ه ــام خان ــر ب ــته  ب ــدازان رسو رو بس ــک تیران ــا ت ــوم ب ــپر و بات ــکت و س کاله کاس
ــتاهای اطــراف در  ــی» و روس ــای «ن ــتا مســتقر شــدند! طبیعــت زیب ــن روس ــردم، در ای م
کنــار دریاچــه زریبــار، یکــی از تفریحــگاه هــای مــردم بخصــوص در ایــن روزهــای نــوروزی  
ــو را  ــتنی و بذله گ ــای دوست داش ــی فیروزه ــاوال حاج ــران کارن ــام در ته ــت.پلیس نظ اس
عــی را  بــا زبــان نیــش دار و طنــز تلــخ بازگــو می کننــد  کــه در عیــن حــال مشــکالت اجت

بهمــراه رقــص زنــی بــا چــادر ســیاه بــه نشــانه طنــز و اعــرتاض، بــر هــم زد.
از زنــدان هــای جمهــوری اســالمی، پیــام ســال نــو بــا آرزوی پایــان عمــر جنایتــکاران حاکــم 

بــه بیــرون فرســتاده شــد.

جمهــوری اســالمی  نــوروز و بهــار ١٤٠١ را بــا کابــوس تــداوم و گســرتش مبــارزات و 
عــی جــاری آغــاز کــرد. تــرس از جشــن و شــادی و رقــص و  اعرتاضــات و خیــزش هــای اجت
پایکوبــی مــردم در روزهــای آغازیــن ســال نــو، پیــش درآمــد تحــوالت جدیــد در یــک ســال 

پیشــاروی اســت. میگوینــد ســالی کــه نکــو اســت از بهــارش پیــدا اســت!
ســال جدیــد بــرای مــردم ایــران ســال پیــرشوی بیشــرت در مبــارزات و جنبــش هــای خــود 
ــان  ــران وزحمتکش ــود. کارگ ــد ب ــه خواه ــل و خراف ــتبداد و جه ــه و اس ــام رسمای ــه نظ علی
ــی  وزنــان و جوانــان ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه زندگــی و خوشــبختی و رفــاه را 
ــام زندگــی و  شــود قطــره قطــره از جمهــوری اســالمی بــاز پــس گرفــت. مــردم خواهــان 
رفــاه یکجــا هســتند. پــس برتســید. تــرس تــان واقعــی اســت. روزگار شــ در ســال ١٤٠١ 

ســیاه تــر و ترســناک تــر از ســال قبــل خواهــد بــود. شــک نکنیــد!



ت  ۴۰۱
ح

٣
جنگ در اوكراین

امــری كــه بســیاری از صاحــب نظــران و سیاســتمداران در غــرب قبــال  مخاطــرات آن 
را گوشــزد كــرده بودنــد، امــا در هیئــت حاكمــه امریــكا و متحدیــن او گــوش شــنوایی 
پیــدا نكــرد. عــالوه بــر ایــن درخواســتهای مكــرر روســیه نیــز بــرای پایــان گســرتش ناتــو 
بــه ایــن مناطــق، بــه زیــر پــا گذاشــ همــه توافقــات ناتــو و روســیه مبنــی بــر عــدم 

گســرتش ناتــو در اروپــای رشقــی و ..... بــه ســخره گرفتــه شــد.

ــرب و روی كار آوردن  ــط غ ــی توس ــالب مخمل ــال انق ــال ۲۰۱۴ و بدنب ــن از س اوكرای
زلنســكی بــه مركــز جــدال میــان غــرب و روســیه تبدیــل شــد. عــالوه بــر درخواســت 
ــدر كــه توســط ویكــی لیكــس افشــا شــد،  ــو توســط بــوش پ ــه نات پیوســ اوكرایــن ب
ــه  ــدان دادن ب ــای می ــک پ ــه روســیه، ی ــكات علی ــای تحری ــك پ ــن مــدت ی ــام ای در 
فاشیســتها بــه بهانــه «دفــاع از اســتقالل» اوکرایــن در مقابــل روســیه، در ایــن كشــور، 
ــد (امــری کــه امــروز اتاقهــای فکــری غــرب مخاطــره  ــوده ان ــكا و متحدیــن او ب آمری
آمیــز بــودن ایــن نیــرو را هشــدار میدهنــد). ادامــه ایــن كشمكشــها رسانجــام بــا حملــه 
روســیه بــه اوكرایــن وارد فــاز جدیــدی شــد و از تحریــکات یــک قطــب ایــن کشــمکش، 
تبدیــل بــه حملــه نظامــی قطــب دیگــر و خــراب شــدن آوار آن بــر رس مــردم اوکرایــن 
شــد. مقابلــه روســیه بــا تعرضــات ناتــو بــه حیــاط خلــوت خــود، دول غربــی و خصوصــا 
اروپــا را بــا نگرانــی هــای جــدی، نــه از تاثیــرات آن بــر زندگــی مــردم اوکرایــن کــه بــر 
ــر عــدم  ــی ب ــکا مبن ــرد. علیرغــم هیاهــوی امری ــا، مواجــه ك ــک اروپ ــده ژئوپولیتی آین
تحمــل تعــرض روســیه بــه اوکرایــن، توقعــات زلنســكی و دولتــش مبنــی بــر دخالــت 
مســتقیم ناتــو جــواب منفــی گرفــت و درخواســت عضویــت فــوری اوکرایــن در اروپــای 
واحــد نیــز، علیرغــم وعــده هــای کشــورهای اروپایــی، همچنانكــه انتظــار میرفــت رد 
ــكات ضــد روســی  ــد ســطحی و تحری ــ از پروپاگان ــه گف ــا فاصل ــوم شــد ب شــد. معل
رســانه هــای غربــی، دخالــت مســتقیم ناتــو و یــا پیوســ اوكرایــن بــه اروپــای واحــد 
ریخــ بنزیــن بــر آتشــی اســت كــه دود آن بــه چشــم همــه خواهــد رفــت. معلــوم 
ــی از هضــم  ــی، دول غرب ــه دمکراســی غرب ــن ب ــق اوکرای شــد علیرغــم هیاهــوی تعل

مخلــوق خــود در اوکرایــن، «فاشیســم ســفید و اروپایــی»، هــراس دارنــد.

بــی تردیــد اهــداف روســیه از ایــن جنــگ، نــه فقــط مقابلــه بــا تعرضــات ناتــو و یكــه 
ــد  ــان چن ــش جه ــد آرای ــكا، بلکــه ســهم خواهــی روســیه در تجدی ــت امری ــازی دول ت
قطبــی اســت. اهــداف روســیه در ایــن حملــه ماننــد ســایر كشــورهای بــزرگ جهــان و 
بقیــه جنگهایــی كــه شــاهدش بودیــم، تامیــن منافــع بــورژوازی ایــن كشــور در مقابــل 
حریفــان و رقبــای خــود اســت. ایــن جنــگ ماننــد بســیاری از جنگهــای دیگــر كــه در 
كشــورهای مختلــف توســط ناتــو پیــش رفتــه اســت، جنــگ مــا نیســت و هیــچ كارگــر و 
مــردم زحمتكشــی نــه در روســیه، نــه در اوكرایــن، نــه در اروپــا و امریــکا از آن نفعــی 
نخواهنــد بــرد. ســهم طبقــه كارگــر چــه در اوكرایــن و چــه روســیه از ایــن جنــگ چیــزی 
بیــش از فالكــت و ســیه روزی نیســت. معلــوم اســت مســببین هــر قطــره خونــی كــه  
بــر زمیــن میریــزد و هــر خانــه و مدرســه ای كــه ویــران میشــود، هــر تــك نفــری كــه در 
اثــر ایــن جنــگ آواره و خانــه بــدوش میشــود، مســئولین تحمیــل هــر فقــر و فالکتــی 
ــی روســیه، هیئــت  ــن و اولیگارشــی مال ــا پوتی ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــه مــردم روســیه ب ب
حاکمــه روســیه، امریــکا و دول اروپایــی و دولــت دســت راســتی زلنســكی انــد. معلــوم 
ــان  ــم اقتصــادی و پای ــان تحری ــو، پای ــان میلیتاریســم نات ــن جنــگ، پای ــان ای اســت پای
ــژاد پرســتانه خواســت فــوری مــردم اســت. امــا ایــن جنــگ  تعرضــات و تحریــكات ن
مســتقل از اینكــه روســیه بــا حملــه بــه اوكرایــن اســتارت آنــرا زد، ادامــه سیاســت و 
تبلیغــات و تعرضــات و تحریكاتــی اســت كــه از قبــل در جریــان بــود و ادامــه جنگهــای 
ارتجاعــی قبلــی بــود كــه توســط ناتــو در بســیاری از كشــورها رشوع و میلیونهــا انســان 

بــی گنــاه را بــه كام مــرگ بــرد.

جنگ و رسانه های غرب

جهــان تــا امــروز جنگهــا و جنایــات، كشــتار جمعــی و ویرانــی و خانــه بدوشــی زیــادی 
یــت عظیــم قربانیــان آن، در خلــق و دامــن  را بــه خــود دیــده اســت. جنگهایــی كــه اك
زدن بــه آن نقشــی نداشــته انــد. در بخــش اعظــم ایــن جنگهــا رســانه هــا و میدیــای 
ــد. شــكل دادن  ــوده ان ــای خــود ب ــی دولته رســمی بخشــی از ماشــین تبلیغــات جنگ
ــر ایــن اســاس  ــورژوازی هــر كشــوری و ب و مهندســی افــكار عمومــی حــول منافــع ب
شــایعه و دروغ پــردازی و پخــش آن بــا هــدف كــور و كــر كــردن برشیــت در مقابــل 

حقایــق زمخــت و توحشــی كــه در پــس ایــن جنگهــا دنبــال شــده اســت، اســاس نقــش 
ــت  ــا اس ــای رســمی مدته ــت. میدی ــخ اس ــه طــول تاری ــورژوای ب ــای دول ب ــانه ه رس

چیــزی جــز ســتاد فرماندهــی جنــگ تبلیغاتــی بــورژوازی نیســت. 

در دوره مــا و در جنگهایــی كــه اتفــاق افتــاده اســت، رســانه هــای رســمی در غــرب 
طــی ســی ســال گذشــته از جنــگ خلیــج تــا حملــه بــه عــراق و ویرانــی ایــن كشــور، 
ــه  ــکا ب ــه امری ــا حمل ــن افغــان توســط غــرب ت از افغانســتان و ســازماندهی مجاهدی
بــاران بلگــراد و ویرانــی آن تــا حملــه بــه لیبــی و ســوریه و  ایــن كشــور، از جنــگ و 
ویــران كــردن كامــل ایــن كشــورها و دههــا جنــگ و جنایــت و كودتــا... كــه همگــی 
ــن  ــه كمــك متحدی ــكا و ب ــه رهــربی آمری ــی ب ــای غرب ــو و دولته بالاســتثنا توســط نات
جهانــی و منطقــه ای او و در خدمــت منافــع آنهــا پیــش رفتــه اســت، بعنــوان بخشــی 
ونــه  ــام ایــن جنگهــا، بــرای  از ماشــین جنگــی و در خدمــت ناتــو كار كــرده انــد. در 
ــن  ــش از مجاهدی ــات آدمك ــی و جریان ــرتهای نظام ــتان گانگس ــوریه و افغانس در س
ــا دههــا گــروه تروریســت و جانــی، بــه  افغــان، القاعــده و داعــش و جبهــه النــرص ت
ــان  ــرش» و «جنگجوی ــش مســتقل مــردم»، مقاومــت مردمــی»، «ناجــی ب ــوان «ارت عن
طرفــدار آزادی» (تــا زمانــی از اوامــر امریــكا و ناتــو رسپیچــی نكردنــد) توســط رســانه 
ــیانه  ــا وحش ــن جنگه ــام ای ــدند. در  ــی ش ــان معرف ــه جهانی ــرب ب ــمی غ ــای رس ه
ــی  ــردم، ویران ــر رس م ــوا ب ــن و ه ــب از زمی ــن  ــزاران ت ــ ه ــات، ریخ ــن جنای تری
رســتان و خانــه و كاشــانه مــردم بــر رسشــان بــه نــام  شــهرها و فروریــزی مدرســه و بی
«مبــارزه» بــا دیكتاتــوی و «دخالــت بــرش دوســتانه»، «دفــاع از حقــوق بــرش» و «هدیه 
دمكراســی و آزادی بــه ایــن كشــورها» توجیــه و بــه خــورد جهانیــان داده شــد. رســانه 
هــای غربــی رســ و علنــا توجیــه گــر جنایاتــی بــوده انــد كــه در حداقــل ســه دهــه 
گذشــته چنــد میلیــون انســان بــی دفــاع را قربانــی، چنــد ده میلیــون انســان را آواره  و 
هــزاران شــهر و شــهرك را بــا خــاك یكســان كــرده اســت. میدیــای رســمی پــا بــه پــای 
دولتهــای غربــی بــه کثیــف تریــن نــوع ناسیونالیســم و راسیســم علیــه مــردم بــه بهانــه 
تعلقــات مذهبــی و قومــی شــان دســت زدنــد. تعلــق بــه جغرافیایــی را جنایــی کردنــد 

و مجــازات دســته جمعــی میلیونهــا نفــر را بــه نــام تنبیــه حکومتهــا توجیــه کردنــد.

امــروز هــم ایــن میدیــا قــرار اســت در جنــگ در اوکرایــن همیــن سیاســت و همیــن 
تعــرض را ســازمان دهنــد. روزانــه ســاعتها از جنایــات روســیه در اوكرایــن میگوینــد و 
تــالش میكننــد دلخــراش تریــن صحنــه هــا از مــرگ و آوارگــی را بــه مــا نشــان دهنــد، 
ــه ســازی  ــد. كار و صحن ــرده ان ــی عكــس آن عمــل ك ــام جنگهــای قبل كاری كــه در 
ل ناتــو و  رســانه هــا، اخبــار ســاختگی و یــك جانبــه علیــه یــك طــرف و توجیــه اعــ
متحدیــن او در اوكرایــن و توجیــه سیاســتهای ارتجاعــی  آنهــا، قلــب هــر هــر انســان 
رشافتمنــد و انســان دوســتی را بــدرد مــی آورد. میــزان جعــل و دروغ پــردازی رســانه 
ــود کــه حتــی صــدای تعــدادی از  ــده ب ــاد و زنن هــای رســمی در غــرب بــه حــدی زی

رســانه هــا را در خــود غــرب در آورده اســت. 
ــه در  ــك كلم ــعل داران» آزادی ی ــت» و «مش ــان حقیق ــن «مدافع ــت ای ــب اس و جال
مــورد جنایــات زلنســكی و جریانــات نــژاد پرســت و فاشیســت در اوكرایــن، در مــورد 
ــی آورنــد.  دولتمــردان غربــی و كمــك روزانــه بــه فاشیســتها و تســلیح آنــان بــر زبــان 
ــام ســازمانهای سیاســی و گروههــای چــپ  اینهــا از بیــان اینكــه زلنســكی و دولــت او 
در اوكرایــن را كــه تعــدادی از آنهــا دههــا عضــو در پارملــان اوكرایــن دارنــد را ممنــوع 
ــه  ــوند، از اینك ــی میش ــتگیر و زندان ــپ دس ــن چ ــه فعالی ــت، از اینك ــرده اس ــالم ك اع
خانــه اتحادیــه هــای كارگــری در «اودســا» را آتــش زدنــد و عــده ای زنــده زنــده در 
آن ســوختند و پلیــس اوكرایــن نظــاره گــر بــود، از بســ همــه رســانه هــا جــز یــک 
ــی آورنــد. عــالوه بــر ایــن  رســانه دولتــی و دســت راســتی و... یــك كلمــه بــه زبــان 
در كشــورهای «مهــد دمكراســی» و «مدافــع آزادی بیــان و عقیــده» بخشــی از رســانه 

هــای روســی مســدود و ممنــوع شــده انــد.

عواقب جنگ در اوكراین

ــردم  ــر م ــروز ب ــه ام ــت ك ــی اس ــر از مصائب ــیار فرات ــن بس ــگ در اوكرای ــب جن عواق
ــور و  ــن كش ــی در ای ــه خراب ــر و خان ــرگ و می ــزان م ــتقل از می ــرود. مس ــن می اوكرای
ــا  ــر از اروپ ــی فرات ــه بدوشــی مــردم محــروم، عواقب ــه آوراگــی و خان مســتقل از دامن
ــت  ــت و در حقیق ــگ نیس ــود جن ــتقیم خ ــرات مس ــب تاثی ــن مصائ ــان دارد. ای و جه
بخشــی جــدی از آن سیاســتی اســت كــه كشــورها و دولتهــای بــزرگ جهــان در قبــال 
ــد. ــه ارمغــان مــی آورن ــان ب ــردم جه ــرای م ــی را ب ــد و عواقــب مخرب آن اتخــاذ میكنن
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ــدی در جهــان ماســت.  ــن جنــگ رشوع پروســه ای دیگــر از قطــب بن ــد ای ــی تردی  ب
ــه روســیه  ــروز و بــا حمل ــده و ام ــت رشوع ش ــادی اس ــه ســالهای زی ــه ای ك پروس
ــگ و  ــزم و جن ــه میلیتاری ــاهدیم. دوره ای ك ــم ش ــرا ه ــی آن ــاز نظام ــن ف ــه اوكرای ب
لشكركشــی مختــص آمریــكا، ناتــو و دول اروپایــی نیســت. دوره ای كــه قطبهــای دیگــر 
ــد، هــر  ــب كن ــر گاه منافعشــان طل ــد ه ــالم میکنن ــز اع ــن نی ــه روســیه و چی از جمل
ــه  ــكا دســت ب ــت آمری ــو و دول ــد نات ــد مانن ــد، میتوانن گاه احســاس خطــر جــدی كنن
ــو و...  ــروز او، نات ــن ام ــكا و متدحدی ــت امری ــد دول ــن دوره جدی ــد. در ای ــه بربن ماش
نیــز مجبورنــد قبــول كننــد كــه دنیــا میــدان یكــه تــازی آنهــا نیســت و مجبورنــد تــوان 
ــای دیگــر را هــم در محاســبات  ــه و اعــرتاض و ســد كــردن خــود توســط قطبه مقابل
ل  خــود بگنجاننــد. مجبورنــد قبــول كننــد كــه دنیــا دیگــر دنیایــی یكــه تــازی و اعــ
ــع  ــد موان ــد کــه میتوانن ــه نیســت و قدرتهایــی عــروج كــرده ان ــر بقی ــی غــرب ب ارباب

ــد. ــر رس راه ایجــاد كنن جــدی ب
 

بــاال رفــ میلیتاریــزم در خــود اروپــا نیــز یكــی از پیامدهــای غیــر مســتقیم ایــن جنــگ 
اســت. غیــر مســتقیم از آن جهــت كــه جنــگ در اوكرایــن بهانــه ای بــرای دول اروپایــی 
ــه  ــا توجی ــی ب ــای اروپای ــد. دولته ــی كنن ــود را عمل ــر خ ــی ت ــداف قدیم ــا اه اســت ت
خطــر جنــگ بــا روســیه بــر میــزان هزینــه نظامــی و گســرتش نیــرو و تســلیحات خــود 
از جیــب مــردم افزودنــد. اكنــون و در ایــن رشایــط تشــكیل ارتــش اروپــای واحــد چیزی 
كــه فرانســه بــر رضورت آن بیــش از دیگــران ارسار داشــت، بیــش از گذشــته موضوعیت 
پیــدا كــرده اســت و تشــكیل آن و اختصــاص بودجــه بــه آن امــروز قابــل توجیــه اســت.

 
ــو  ــق نات ــی رم ــازه ای در جســم ب ــی جــان ت ــرای مدت ــن حــال و ب ــگ در عی ــن جن ای
ن ورشــو موضوعیــت  ــ ــد پی ــو مانن ــه نات ــاز ب ــن نی ــوار برلی ــزی دی ــا فروری میدمــد. ب
نداشــت، چیــزی كــه آمریــكا بــرای مانــدگاری آن و مانــدگاری ریســی خــود بــر اروپــا 
تــالش میكــرد بــا جنــگ افــروزی نگهــدارد. امــا و ایــن دوره ایــن پدیــده جانــی گرفــت 

و بــرای مدتــی مانــگار خواهــد بــود.
 

تبلیغــات رســانه هــای غربــی، «خطــر جنــگ جهانــی دیگــری»، تحریــكات ضــد روســی 
ــازات  ــی و مج ــای غرب ــانه ه ــتیزی دول و رس ــتانه و روســیه س ــژاد پرس ــات ن و اقدام
دســته جمعــی مردمــی كــه پیشــینه روســی دارنــد، مجــازات خواننــده، موســیقی دان، 
ــه  ــد یافت ادیــب، دانشــمند، ورزشــكار و ..... روســی و هــر كســی كــه در روســیه تول
اســت، عــالوه بــر اینكــه بــه نژادپرســتی میــدان میدهــد و فاشیســم را تقویــت میكنــد، 
بعــالوه رشــد وطــن پرســتی و اشــاعه برنامــه هــای ریاضــت اقتصــادی بــه طبقــه كارگــر 
در اروپــا و تحمیــل آن بــه بهانــه رشایــط جنگــی، پــس زدن اعرتاضــات كارگــری و تــوده 
ــه دول  ــه آگاهان ــه و برنام ــی نقش ــه و همگ ــر و... هم ــكاری و فق ــی، بی ــه گران ای ب
ــا  ــرش ب ــرار اســت خی ــن ق ــگ در اوكرای ــه اســت. جن ــه جامع ــل ب ــرای تحمی ــی ب غرب
ترســاندن مــردم اروپــا بــه جیــب رسمایــه دارن و دول حاكــم بــا تحمیــل فقــر بــه طبقــه 

كارگــر و بخــش محــروم جامعــه باشــد.
 

میدیــای رســمی در اروپــا و آمریــكا وظیفــه تحمیــق مــردم بــا دروغ بافــی و شــایعه 
ــم و  ــد راسیس ــتیزی و رش ــتانه و روس س ــكات نژادپرس ــا تحری ــكار، ب ــی اف و مهندس
ــر و  ــل فق ــرای تحمی ــه را ب ــت زمین ــرار اس ــا ق ــد. آنه ــده دارن ــر عه ــتی را ب نژادپرس
ــد.  ــن كنن ــا را تامی ــه معیشــت طبقــه كارگــر در اروپ ــی حقوقــی بیشــرت و تعــرض ب ب
جنــگ در اوكرایــن امــروز توجیــه گرانــی و بــاال رفــ قیمتهــا و برنامــه هــای ریاضــت 
اقتصــادی اســت كــه ســالها اســت دول غربــی دنبــال میكننــد و امــروز توجیــه جنــگ 

ــه مــردم اســت.  ــرای تحمیــل آن ب فرصتــی ب
ــه داران  ــی رسمای ــردن دارای ــدود ك ــیه، مس ــه روس ــیع علی ــادی وس ــای اقتص تحریمه
روســی در بانكهــای انگلســتان و...، مســتقل از دامــن زدن بــه فضــای جنگــی و 
تحریــكات ضــد روســی، بیشــرتین فشــار را بــر مــردم محــروم در روســیه، اروپــا و حتــی 
آســیا و افریقــا وارد کــرده اســت. امــروز كمبــود غــالت در بســیاری از كشــورهای عربــی 
ــود و گرانــی بنزیــن  ــده قیمتهــا، كمب ــان و خطــر افزایــش فزاین ــی ن و افریقایــی، گران
ــرات  ــاال رفــ صعــودی قیمتهــا همگــی بخشــی از تاثی و نفــت و مــواد ســوختی و ب
ــا توجیــه جنــگ و حملــه روســیه از جانــب  ــه جامعــه ب ــم و بعــالوه تعرضــی ب تحری

ــكا و ... اســت. ــا و آمری دولتمــردان حاكــم در خــود اروپ
 

ــار ایــن، ســازمان دادن داعشــی دیگــر در اوكرایــن، تقویــت هــر روزه «بتالیــن  در کن
ــی و  ــوع اروپای ــت از ن ــتی و نژادپرس ــی فاشیس ــه جریان ــردان آذوف ك ــا گ آذوف» ی
«سفیدپوســت» و شــبه نــازی اســت، بــه مشــكلی بــرای خــود كشــورهای غربــی تبدیــل 
شــده اســت. ارســال هــر روزه كمكهــای مالــی و تســلیحاتی بــرای آنهــا بــه نــام كمــك 
بــه مــردم، پیوســ گروههــای فاشیســتی و نــژاد پرســتان از اروپــا بــه ایــن نیــرو و خطــر 
تبدیــل آن بــه «داعــش ســفید و اروپایــی»، بــه پدیــده ای جــدی تبدیــل شــده اســت. 
ایــن مســئله بعــالوه رشــد نژادپرســتی و خارجــی ســتیزی در اروپــا و رشــد فاشســیم 
و راسیســم از عواقــب سیاســتی اســت كــه دول غربــی بــه نــام جنــگ در اوكرایــن بــه 

آن دامــن زده انــد.

 جنبش ضد جنگ

ــی  ــات و زندگ ــاع از حــق حی ــش انســانی در دف ــگ، جنب ــد جن ــش ض متاســفانه جنب
انســانی، جنبشــی علیــه میلیتاریــزم و لشكركشــی و جنایــت، تاكنــون بطــور برجســته 
خــود را نشــان نــداده اســت. هرچنــد تحمیــل فاشیســم بــه مــردم اروپــا و تبلیغــات 
ــی و قومــی و روس ســتیزی  ــه بهانــه جنــگ، تحریــكات مل ــای فاســد ب ســطحی میدی
ــر اســاس هویتهــای ملــی و... و تحمیــل عقــب گــردی جــدی بــه  و ایجــاد دشــمنی ب
ــاده ای  جامعــه و بــه مــردم اروپــا بــر دوش دول مرتجــع و میــدای فاســد، كار س
نیســت، امــا میتوانــد بــرای دوره ای هرچنــد کوتــاه فضــای سیاســی جوامــع غربــی را 

تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد.
 

مســلم اســت پایــان ایــن وضــع تنهــا بــا پایــان عمــر دول بورژوایــی و حاكمیــت آنهــا بــر 
رسنوشــت جهــان ممكــن اســت، چیــزی كــه امــر طبقــه كارگــر و كمونیســتها و در گــرو 
انقالبــات كارگــری در جهــان اســت. امــا در همیــن دوره مــا شــاهد مقاومــت طبقــه 
نعــت  کارگــر هســتیم. كارگــران از جملــه در ایتالیــا در بنــادر و در فرودگاههــا، بــا م
از بــار زدن تســلیحات جنگــی كــه بــه نــام «كمــك بــرش دوســتانه» بــه اوكرایــن ارســال 
میشــد، بــا اعرتاضــات و اعتصابــات خــود علیــه جنــگ و بــا بیــان اینكــه ایــن جنــگ مــا 
نیســت، راه نشــان داده انــد. ایســتادن علیــه جنــگ و نــه تنهــا علیــه حملــه روســیه كــه 
بعــالوه علیــه كل میلیتاریســم و قلــدری نظامــی از آمریــكا و اروپــا و ناتــو تــا روســیه 
و بقیــه و پایــان تحریــكات جنــگ طلبانــه و نــژاد پرســتانه و.. امــری اســت بــر دوش 
برشیــت مرتقــی. خواســت پایــان فــوری جنــگ و خواســت پایــان میلیتاریــزم خواســت 
برشیــت مرتقــی در جهــان اســت. خواســت پایــان تحریــم اقتصــادی و تبلیغــات نــژاد 
پرســتانه و كمــك بــه گروههــای فاشیســتی و داعــش هــای اروپایــی، خواســت بــر حــق 

طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه در رسارس جهــان اســت. 

*****

پايان اين وضع تنها با پايان عمر دول 
بورژوايى و حاكميت آنها بر سرنوشت 

جهان ممكن است، چيزى كه امر طبقه كارگر 
و كمونيستها و در گرو انقالبات كارگرى 
در جهان است. اما در همين دوره ما شاهد 
مقاومت طبقه كارگر هستيم. كارگران از 

جمله در ايتاليا در بنادر و در فرودگاهها، 
با ممانعت از بار زدن تسليحات جنگى كه به 
نام «كمك بشر دوستانه» به اوكراين ارسال 
ميشد، با اعتراضات و اعتصابات خود عليه 

جنگ و با بيان اينكه اين جنگ ما نيست، راه 
نشان داده اند. 

ايستادن عليه جنگ و نه تنها عليه حمله 
روسيه كه بعالوه عليه كل ميليتاريسم و 
قلدرى نظامى از آمريكا و اروپا و ناتو تا 

روسيه و بقيه و پايان تحريكات جنگ طلبانه 
و نژاد پرستانه و.. امرى است بر دوش 

بشريت مترقى. خواست پايان فورى جنگ 
و خواست پايان ميليتاريزم خواست بشريت 
مترقى در جهان است. خواست پايان تحريم 
اقتصادى و تبليغات نژاد پرستانه و كمك به 
گروههاى فاشيستى و داعش هاى اروپايى، 

خواست بر حق طبقه كارگر و مردم آزاديخواه 
در سراسر جهان است.



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW  5910

---------------

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا

radioneena.com
 ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena
اينستاگرام

instagram.com/radioneena  
تلگرام

https://t.me/RadioNeenna
فيسبوك

facebook.com/radioneena


