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معضل گرانى و فرار رو 
به جلوى 

آقاى رئيس جمهور
فواد عبداللهى

گرانــی و افزایــش نجومــی قیمــت كاالهــای اساســی در ایــران، مــو بــر بــدن 
ــا  ــه میلیون ه ــی اســت ك ــل توصیف ــط غیرقاب ــد. رشای انســان ســیخ می كن
ــزی جــز فروخــ  ــدن چی ــده مان ــرای زن انســان در آن اســیر شــده اند و ب
نیــروی كارشــان ندارنــد؛ آن هــم در صورتــی كــه شــانس داشــته باشــند كــه 
ــك زندگــی مرفــه و انســانی در  ــدا شــود. خواســت تامیــن ی ــداری پی خری
ایــران بــه یــك مقاومــت و جنــگ طبقاتــی بنیادیــن در همــه عرصه هــا بــا 
ــت حاكمــه دامــن زده اســت. شــعله های خشــم علیــه گرســنگی، فقــر،  هی
ــه، پاالیشــگاه،  عــی از هــر شــهر، محلــه، كارخان بیــكاری و ناایمنــی اجت
ــه می كشــد. زن و مــرد، پیــر و جــوان، شــاغل  مدرســه و دانشــگاهی زبان
و بیــكار، مهاجــر و بومــی، همــه جویبارهایــی هســتند كــه بــه اقیانــوس 
ــكاری و انزجــار از جمهــوری اســالمی  ــه فقــر، بی ــه چهــره كری نفــرت علی

می پیوندنــد.
بــالی گرانــی كارد بــه اســتخوان همــه رســانده اســت. در حالیكــه حاكمیت 
ــا  ــش دســتمزدها ب ــردن رس كیســه و افزای ــل ك ــر ُش ــان در براب و كارفرمای
ــطح  ــر روز س ــه و ه ــر هفت ــی ه ــد، گران ــت می كنن ــزه مقاوم زور رس-نی
زندگــی واقعــی مــردم را بــه شــكلی محســوس بــه ســمت تباهــی می رانــد 

ــرد. ــی می گی و قربان
ول آن كیســت؟ از دهــان  ــی رسســام آور چیســت و مســ ــن گران ــل ای دلی
ــت  ــت دول ــروز در نشســت هی ــس جمهــور بشــنویم كــه دی ی ــاب ر جن

بلغــور كردنــد كــه:

«بــه دســتگاه های نظارتــی دســتور داده ام تــا پشــت پــرده ایــن گرانی هــا 
را بررســی و عوامــل آن را شناســایی کننــد... نبایــد اجــازه داد برخــی افــراد 
ــد.  ــد کنن ــا را ناامی ــردم اجحــاف و آنه ــه م ــا گرانفروشــی و ســوداگری ب ب
ــورت  ــد به ص ــی بخواه ــش خصوص ــه بخ ــا کارخان ــت ی ــک رشک ــه ی اینک
ناگهانــی قیمــت کاالی خــود را افزایــش دهــد، غیرقابــل پذیــرش اســت.»

گویــا گرانفروشــان و محتكــران از نظــر دولــت، عامــل اصلــی ایــن بحــران 
ــته از  ــن رس ــه ای ــت ب ــع» دول ــورد قاط ــا «برخ ــت ب ــرار اس ــتند و ق هس
له حــل شــود. اینجــا  تجــار تحــت عنــوان «بخــش خصوصــی»، ایــن مســ
و آنجــا هــم در داالن هــای حاكمیــت صحبــت از اینســت كــه ایــن گرانــی 
ســودجویی  اثــر  در  كــه  می نامنــد  كاذب»  «گرانــی  را  لجام گســیخته 
عــده ای بوجــود آمــده اســت و اگــر نجنبنــد بــا هجــوم جنبــش گرســنگان 

ــد شــد. ... صفحــه۲ ــرو خواهن ن روب ــه قلعــه حاكــ ب

يادآورى يك سياست قديمى

سياست ما در برخورد به امر شركت سلطنت طلبان در 
تظاهرات و ميتينگ هاى چپ در خارج كشور

جنگ روسيه در اوكراين؛ 
سى سال پس از پايان 

جهان دوقطبى
ا شهابى ثري

توحش بورژوازى بين المللى  
«ما كجا ايستاده ايم!»

مظفر محمدى

تحريكات ضد «افغانى» را بايد 
افسار كنيم!
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يادآورى يك سياست قديمى

سياست ما در برخورد به امر شركت سلطنت طلبان در 
تظاهرات و ميتينگ هاى چپ

ــه فیزیکــی یکــی از عوامــل  ــه حمل ــل یــک میتینــگ اعرتاضــی ب روز شــنبه نهــم آوری
جمهــوری اســالمی در مراســم ســیزده بــدر بــه  یکــی از شــخصیت هــای سیاســی شــهر، 
ر چــپ هــا و آزادیخواهــان برگــزار  معــروف بــه دکــرت یونــس کهــوری، بــا رشکــت پرشــ
شــد. در ایــن میتینــگ، تعــدادی از ســلطنت طلبــان قصــد حضــور در تجمــع بــا پرچــم 
خــود را داشــتند کــه بــا مخالفــت رشکــت کننــدگان روبــرو شــد و از آنهــا خواســتند تــا 
ــی خواســتند حضورشــان در ایــن محــل  صــف خــود را از میتینــگ جــدا کننــد، چــون 
بــا پرچــم هــای ســلطنت طلبــان تداعــی شــود. ایــن مســئله هــم در محــل و بویــژه 
ر وســیعی قــرار گرفــت و مواضــع  روز بعــد، در یــک برنامــه رادیویــی مــورد بحــث شــ
مختلــف طــرح شــد. فعالیــن حــزب مــا در ایــن میتینــگ حضــور داشــتند و تشــکیالت 
ــاده قدیمــی خــود را در  ــک سیاســت جــا افت ــا ی ــد اســت ت ــن شــهر عالقمن ــا در ای م

برخــورد بــه ایــن مســئله یکبــار دیگــر بــه اطــالع عمــوم برســاند.
ــه برگــزاری و  ــان اپوزیســیون، محــق ب ــن اســت کــه هــر جری سیاســت رســمی مــا ای

ــه،  ــن زاوی ــی اســت. از ای ــش خیابان ای ــا  ــگ و اعــرتاض و ی ــا رشکــت در هــر میتین ی
هیــچ نیرویــی حــق امــر و نهــی متکــی بــه نظــرگاه هــا و یــا تفــاوت هــای خــود بــا 
دیگــران را نــدارد. در عیــن حــال، از آنجــا کــه پرچــم ســلطنت طلبــان ســمبل یــک رژیم 
رسنگــون شــده متعلــق بــه گذشــته اســت، از آنهــا انتظــار میــرود تــا صــف خــود در 
میتینــگ و تظاهراتهــا را بــا صفــوف چــپ هــا قاطــی نکننــد. علیــه ســلطنت انقــالب 
شــده و انســانهای زیــادی بــرای رهایــی از آن اســتبداد، از جــان شــان مایــه گذاشــته و 
توســط رژیــم ســلطنتی اعــدام شــده انــد. مخالفــت چــپ هــا بــا حضــور ایــن گــروه در 
صفــوف خویــش نــه رصفــا بــه خاطــر سیاســت راســت و یــا عقایــد ســلطنت طلبانــه 
آنهــا، بلکــه بــه دلیــل جلوگیــری از سواســتفاده هــای تبلیغاتــی آنهــا از حضــور مــردم 
در میتینــگ هــا و انتشــار مدیایــی آن بــه عنــوان نیروهــای ســلطنت طلــب هــم اســت؛ 
ــل رشکــت  ــرد. حــزب مــا در مقاب ــه و میگی ــوارد صــورت گرفت ــی م ــری کــه در خیل ام
ــه  ــی ک ــت را دارد. از آنجای ــن سیاس ــابه همی ــم مش ــه ای ه ــی و قبیل ــای قوم نیروه
نقشــه هــا و سیاســت هــای نیروهــای قومــی در ســالهای گذشــته، تناقــض آشــکاری بــا 
امنیــت جامعــه، بــا اتحــاد مبارزاتــی مــردم و بــا آرمــان هــای آزادیخواهانــه آنهــا دارد، 
در صــورت رشکــت در میتینــگ هــای عمومــی، صفــوف چــپ هــا را میــدان علــم کــردن 
پرچــم هــای قومــی خــود نکــرده و در صــورت  داشــ پرچــم، صــف مســتقلی از چــپ 

هــا بــرای خــود در نظــر بگیرنــد.
نیروهــای متفــاوت اپوزیســیون در چنیــن آرایشــی، قــادر بــه پیشــربد مقاصــد خــود، در 
صــف هــای مســتقل جنبشــی خویــش، بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــران هســتند.
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معضل گرانی و 

یســی اینســت كــه از كــی تــا حــاال در جمهــوری اســالمی اینــكار خــالف  امــا ســوال از جنــاب ر
ــا  ــه ب ــه یــك مشــرتی دیگــر ك ــا رضایــت صاحبــش بخــرد و بعــد ب اســت كــه آدم جنســی را ب
ــر  ــدن غی ــاردر ش ــان، میلی ــام آقای ــاال در نظ ــا ح ــی ت ــد؟! از ك ــت، بفروش ــب آنس ــت طال رغب
قانونــی اســت؛ كــه وجــب بــه وجــب پاالیشــگاه ها، كوه هــا، معــادن، خودروســازی ها، حاشــیه 
ــل  هنگــی كام ــا ه ــه كاران و ب ــه توســط مقاطع ــدارس و ... ك ــای خــزر، دانشــگاه ها و م دری
ــه گام  دولــت، وزارت خانه هــا و ارگان هــای حاكمیــت رسمایــه در طــول ایــن چهــل ســال گام ب
ــوند،  ــد و یك ماهــه میلیــاردر می ش ــب می زنن ــودهای افســانه ای بــه جی ــده اند و س اداره ش

غیــر قانونــی اســت؟! راســتش اینــكار، كامــالً قانونــی اســت.
ــون  ــی پیرام ــات حكومت ــوع ترفندهــا و توجیه ــن ن ــه عمــر ای آنچــه واضــح اســت، اینســت ك
«گرانفروشــان» و «بخــش خصوصــی» كــه از قضــا همیشــه «حبیــب خــدا» و حاكمیــت 
ی بــرد. حتــی  بوده انــد، مدت هاســت بــه رس رســیده اســت. چاقــو دســته خــودش را 
ــه  ــدرت نگ ــت را در ق ــه زور حاكمی ــه ب ــم ك ــی ه یس ش ر ــ ــتمداران از ق ــن سیاس كودن تری
ــای  ــدی را ج ــورم تصاع ــیخته و ت ــام گس ــی لج ــی گران ــل اصل ــود عل ــوت خ ــته اند، در خل داش

می بیننــد.  دیگــری 
علیرغــم اینكــه مــردم همیشــه از كســانی كــه از بابــت موقعیــت درمانــده و ضعیــف آنهــا ســود 
برده انــد، نفــرت داشــته اند و اجنــاس مــورد نیــاز مــردم را بــا ســود كالن بــه آنهــا می فروشــند، 
ی دهــد كــه بــه  یســی و حاكمیــت اســالمی را توضیــح  امــا ایــن فــرار رو بــه جلــوی جنــاب ر
عنــوان مهنــدس اصلــی فالكــت بایــد بــه جامعــه پاســخگو باشــند. ایــن حاكمیــت و ارگان هــای 
ــه  ــع طبق ــت از مناف ــداری و حراس ــز پاس ــر، كاری ج ــال اخی ــل س ــول چه ــوب آن در ط رسك
رسمایــه دار بــه عهــده نداشــته اند. كــدام دولــت بورژوایــی نقــش دیگــری جــز ایــن در تاریــخ 

داشــته اســت؟
ــان» و  ــر «گرانفروش ــان تعزی ــتاد و فرم ــه ایس ــوق جامع ــوان ماف ــا می ت ــه گوی ــه ك ــن حرب ای
ــه  ــاد-رس جامع ــه را فری ــت رسمای ــت و دول ــت و حاكمی ــی» را به دســت گرف «بخــش خصوص
جــا زد، تنهــا بــه درد دشــمنان طبقــه كارگــر می خــورد. مــردم می داننــد كــه حتــی اگــر جلــوی 
له گرانــی بــر رس جایــش خواهــد مانــد. تخصیــص  هــر «گرانفروشــی» هــم ســد شــود بــاز مســ
ــات  ــاعه خراف ــه اش ــات، ب ــه» و موقوف ــدارس علمی ــه «م ــت ب ــت حاكمی ــای هنگف بودجه ه
ــك  ــا ی ــار، تنه ــه كن ــام ب ــن نظ ــدن ای ــا مان ــرای رس پ ــی ب ــتگاه های امنیت ــه دس ــب و ب و مذه
عــدد فاكتــور از هزینه هــای نجومــی دخالــت نظامــی جمهــوری اســالمی در منطقــه و تامیــن 
نیروهــای وابســته بــه ایــن حاكمیــت در خاورمیانــه، علــل اصلــی گرانــی را توضیــح می دهــد. 
ــز  ــرای همه چی ــه ب ــی اســت ك ــت بورژوای ــام دول یســی در راس ماشــینی بن ــای ر ــن آق بنابرای
ــاه  ــت و رف ــرای معیش ــز ب ــت ج ــاز اس ــت و دل ب ــد و دس ــرج می كن ــول دارد، خ ــه و پ رسمای
ول اوضــاع بحرانــی امــروز در ایــران اســت؛  ولــوگ و مســ شــهروندان! حاكمیتــی كــه طــراح، اید
ــتان  ــی در دس ــار بازرگان ــت، انحص ــای ارزی اس ــام درآمده ــب  ــا صاح ــه تقریب ــی ك حاكمیت

ــاج جامعــه اســت. ــه مایحت ــال تهی ــن كان ایشــان اســت و اصلی تری

یس جمهــور، جامعــه ایــران رسشــار از ثــروت و تلنبــار از رسمایــه  بــر خــالف ترفندهــای آقــای ر
اســت. ثروتــی كــه حاصــل كار طبقه ایســت كــه راهــی جــز فروخــ نیــروی كارش بــرای زنــده 
مانــدن چــه در دوران گرانــی و اســتیصال و چــه در دوران رونــق اقتصــادی نــدارد. ارقــام ارزش 
ثروتــی كــه ایــن حاكمیــت از مــردم در طــول ایــن چهــل ســال از عمــر ننگیــن اش بــه یغــ بــرده 
اســت بــه حــدی نجومــی اســت كــه معیشــت و رفــاه چندیــن برابــر بیشــرت از جمعیــت كنونــی 

ــد. ایــران را كفــاف می كن
ــام بحــث اینســت كــه صاحــب ایــن ثــروت كیســت و رصف چــه اموراتــی می شــود.  بنابرایــن، 
ــر رس همیــن موضــوع اساســی، میــان مــردم و حاكمیــت، بیــن طبقــه  جامعــه ایــران امــروز ب

له قــدرت و شــیوه اداره  كارگــر و طبقــه حاكــم، شــكافی عمیــق برداشــته اســت. بــر رس مســ
ــا، از  ــه ج ــردم در هم ــت. م ــده اس ــی ش ــود، قطب ــده موج ــارج از قاع ــكلی خ ــه ش ــه ب جامع
محــالت زیســت تــا میادیــن كار می رونــد كــه خــود ابتــكار عمــل را بدســت گیرنــد و صندلــی 
را از زیــر پــای حاكمیــت بكشــند. اگــر كســی از رس مصلحــت طرفــدار حقیقــت نشــده باشــد، 
ــا قــدرت  خــوب می دانــد كــه پرچــم اداره شــورایی از جانــب طبقــه كارگــر و كمونیســت ها ب
ــم  ــن پرچ ــر ای ــت. زی ــده اس ــزاز درآم ــه اهت ــالمی ب ــوری اس ــرزخ جمه ــور از ب ــرای عب ــام ب
سوسیالیســتی كــه صــدای اعــرتاض كارگــران آگاه اســت، هم صــدا شــوید و بخواهیــد كــه نظامــی 
ــی اســت جــای  ــی و بی رشافت ــرداری، دروغ گوی ــت كاری، كاله ب ــر و جنای ــر فق ــه اســاس آن ب ك
ــه ای كــه شایســته برشیــت و خواســت طبقــه كارگــر جهانــی اســت،  ــه نظــم عادالن خــود را ب

بســپارد.
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ــی  ــد ۱۴۰۱، روزهای ــرن جدی ــاز روزهــای ق ــران  در آغ ــردم ای م
ــون  ــان پیرام ــه جه ــگاه ب ــس و ن ــک تنف ــرای  ی ــی ب ــه مجال ک

ــد. ــرار دارن اســت، ق
ــگا  ــرن گذشــته و پشــت رس را ن ــم ق ــن روزهــا  نی ــی در ای وقت
مــی کنــم، دلگیــر و حتــی ترســناک اســت. مــا مــردم ایــران ۵۰ 
ســال اســت بــا چنــگ و دنــدان، بــا فریــاد و مشــت و تفنــگ، از 
ــعادت  ــری زن و س ــان، براب ــت انس ــفره و آزادی و حرم ــان س ن
بــرش دفــاع کــرده و مــی کنیــم. بــا وجــود پشــت رس تلــخ، امــروز 
کــه نــگاه مــی کنــم علیرغــم  فقــر و فالکــت و اســتبداد، شــور 

ق جامعــه، در جنبــش هــا و حتــی در فــرد فــرد  عظیــم زندگــی و رفــاه و آزادی از درون و اعــ
انســان هــا مــی جوشــد.

وقتــی مقایســه مــی کنیــم ایــن موقعیــت را بــا گذشــته، بــدون هیــچ اغراقــی،  جامعــه متحــول 
د بــه نفــس دارد و تــرس نــدارد. جامعــه از پیلــه و البیرنــت فقــر و  شــده، خــوداگاه شــده. اعتــ
فالکــت و اســتبداد، خــودش را بیــرون کشــیده و کمــر راســت کــرده اســت.جریانات بورژوایــی 
ــی تواننــد ایــن واقعیــت و ایــن تحــول را ببیننــد و در حــرست شــکوه و عظمــت  اپوزیســیون 
ســالطین گذشــته و تخــت جمشــیدش انــد. بخــش هــای دیگــر بــورژوازی ایــران ســال هاســت 
در فکــرو خیــال جمهــوری اســالمی اصــالح شــده و اســتحاله شــده اســت و از انقــالب بیشــرت از 
ــای قــدرت طبقــه کارگــر و کمونیســم اش برایشــان یــک کابــوس اســت.  ج.ا مــی ترســند. دور

دمکراســی شــان هــم در اروپــا بــه گل نشســته اســت.
در مقابــل ایــن رشایــط مــا از خــود مــی پرســیم کــه آیــا مــی خواهیــم و مــی توانیــم  این کشــتی 
در دریــای متالطــم جهــان امــروز را بــه ســاحل برســانیم؟  پاســخ بــه ایــن ســوال یعنــی عــالوه 
بــر اســرتاتژی و سیاســت، بــه تاکتیــک و نقشــه هــای عملــی ریــز و درشــت بــرای یــک جــدال 

نفــس گیــر نیــاز داریــم.
ــوط اســت.  ــا مرب ــه م ــم کــه بــه شــدت ب ــان پیرامــون خــود را داری در همیــن رابطــه مــا جه
ــه  ــه ب ــای امــروز نیســت. بلک ــه تحــوالت دنی ــوط ب ــاده و نامرب ــای دورافت ــران یــک جغرافی ای

ــزش اســت. ــم در مرک ــم بگوی نوعــی مــی توان
جهــان امــروز  از رشق و غــرب محــارصه شــده اســت. از چیــن و روســیه و هنــد  تــا امریــکا و 
اروپــا. آشــفتگی عظیمــی در جهــان برقراراســت. چهــره دنیــا عــوض شــده و مــا در درون ایــن 
ن حــال بــا  نقشــه ایــم. در جغرافیــای خاورمیانــه مــا بــا جمهــوری اســالمی درگیریــم و در هــ
ــکا و انگلیــس هــم درگیریــم. ایــن تحــوالت مســوولیتهای  ــا امری روســیه و چیــن درگیریــم و ب
ــا مفــرس ایــن اوضــاع  نیســتیم. عنــارص  ــر هــم کــرده اســت. مــا نظــاره گــر ی مــارا ســنگین ت

تغییرشــیم.
ــردن  ــک ک ــت. پراتی ــس نیس ــم مارک ــت کمونیس ــات حقانی ــا اثب ــرف م ــا و ح ــالش م ــروز ت ام
کمونیســم اســت. در قبــال  جهــان درب و داغــان بــورژوازی افســار گســیخته و حــکام شــان کــه 
ــب اتــم ســنگر گرفتــه انــد،  در مقابــل هــم و رودر روی مــردم، پشــت میلیتاریســم  ناتــو و 

کمونیســم تنهــا  آلرتناتیواســت.  
ــش  ــان و جنب ــای جری ــق و دور ــی و اف ــفافیت سیاس ــی و ش ــم و جهانبین ــو کمونیس آلرتناتی
ــر و  ــوده هــای کارگ ــن ت ــالش وســیع تری ــه آگاهــی و تفکــر و ت ــت ب ــه رسع ــد ب ــی توان ــا م م

ــود. ــل ش ــش تبدی زحمتک
ــا  ــروز انســان کوچکــی نیســت کــه ت ــان ام ــک زن سویالیســت جه ــک کارگــر کمونیســت، ی ی
ــورژوازی رشق و  ــی ب ــای سیاســی و ایدئولوژیک ــد. در بلبشــو و تنگناه ــی اش را ببین ــوک بین ن

ــک الگــوی دیگــر اســت. ــا مبرشنجــات بــرش و ی غــرب، کمونیســم م
ــدن از هــم پاشــیده و بــه  ــدن و فرهنــگ غربــی یــک الگــو بــود. امــا امــروز ایــن  زمانــی 
ــل  ــابق نیســت. قاب ــل س ــر مث ــی دیگ ــی و امریکای ــدن اروپای ــده اســت.  ــل ش توحــش تبدی
احــرتام نیســت. امریــکا بــر قلــه ی ایــن  توحــش ایســتاده اســت. روســیه و چیــن هــم بخــش 
ــه تعــرض  ــه بهان ــکا ب ــت امری ــروز، دول ــان ام ــناریوی جه ــتند. در س ــناریو هس ــن س ــر ای دیگ
روســیه بــه اوکرایــن از طرفــی ســیل ســالح بــه منطقــه روانــه کــرده و بــر آتــش جنــگ بنزیــن 
مــی پاشــد و از طــرف دیگــر حلقــوم دول غربــی «اتحادیــه اروپــا» را فــرشده تــا بــه میلیتاریســم 
او تســلیم، بــا او رشیــک جنــگ هایــش شــوند و ناتویــی را کــه مــی رفــت متالشــی شــود، رسپــا 

نگــه دارنــد. برنــده ی ایــن توحــش امپریالیســم امریــکا اســت.
تحــوالت جهــان امــروز مســتقی بــر مــا مــردم ایــران تاثیــر مــی گــذارد. مــا فقــط جمهــوری 
اســالمی را در مقابــل خودمــان نداریــم. منظــورم ایــن نیســت انقــالب جهانــی در دســتور روز 
مــا اســت. امــا انقــالب آتــی ایــران کــه طبــق برنامــه و نقشــه مــا پیــش بــرود، قــدرت عظیمــی 
در خاورمیانــه شــکل مــی گیــرد  و مســتقی چهــره ی ایــن جغرافیــا را عــوض مــی کنــد. پیــروزی 
ــه  ــان ب ــی جه ــه و حت ــدی در منطق ــادات و اســرتاتژی جدی ــکار، ع ــران، سیاســت، اف ــا در ای م

قضــاوت مــی گــذارد.
وقتــی بــه جنبــش کارگــری ایــران، جنبــش مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــری و مردمــی نــگاه 
ن و بازنشســتگان نــگاه مــی کنیــم، وقتــی  مــی کنیــم، وقتــی بــه جنبــش هــای رسارسی معلــ
بــه آزادی و برابــری و ســعادتی کــه جامعــه ی مــا بــه آن چشــم دوختــه و شایســته اش هســت، 
ــاظ  ــت. بلح ــری اس ــادات دیگ ــگ و ع ــر و فرهن ــنت و تفک ــن روش و س ــم. ای ــی کنی ــر م فک

روبنایــی شــبیه انقــالب فرهنگــی فرانســه در قــرن ١٨ اســت کــه بــر دنیــا تاثیــر گذاشــت.
ــد بــا اقتصــادش، سیاســتش،  مــا چــکار میکنیــم؟  آیــا مــی توانیــم ایــن تصویــر و الگــوی جدی
فرهنگــش و قوانینــش را بــه دنیــا نشــان بدهیــم؟ در عمــل نشــاون بدهیــم... ایــن مســوولیت 

ســنگینی اســت و بایــد از عهــده ش بربیایــم!
ــدن غربــی کــه همــه اش زیــر نــام  خــود غربــی هــا اعــرتاف مــی کننــد، سیاســت، فرهنــگ و 
ــدن مــی  «دمکراســی» جمــع میشــوند، دیگــر الگویــی بــرای برشیــت نیســت. عملکــرد ایــن 
رود مــورد تنفــر عمومــی قــرار بگیــرد. مــی فهمــم کــه هنــوز در پاییــن، مــا شــاهد درجــه ای از 
کیــن تــوده هــای کارگــر و زحمتکــش و زن و رسبــاز غربــی بــه ایــن الگــو هســتیم! و ایــن 

آزاردهنــده اســت!      
مــا بــا جهانبینــی و اســرتاتژی خــود میرویــم رساغ مــردم فســطین، افغانســتان، عــراق و لبنــان و 
آن هــا را مــورد خطــاب قــرار میدهیــم. ایــن نشــانه برســمیت شــناخ جنــگ در جبهــه هــای 
ــوری  ــه جمه ــا علی ــه م ــزی ک ــت. خاکری ــتی اس ــتگی و همرسنوش ــه همبس ــاز ب ــف و نی مختل
ن حــال میلیتاریســم غــرب و امریــکا را دور و برخــود و در  اســالمی، پشــتش ایســتادیم در هــ
ن و زمیــن هــم مــی بینیــم. مــی بینیــم  کــه دارنــد مــا را مــی پاینــد. حضــور سیاســی و  آســ

اقتصــادی و حتــی نظامــی چیــن و روســیه را هــم مــی بینیــم.
بعنــوان مثــال چیــن و روســیه بــه آســانی از پــروژه ی پــارس جنوبــی و منابــع انــرژی و معــادن 
ــرژی نفــت و گاز   ــد. ان ــد و برون یدهن ــا  ــل م ــی تحوی ــه راحت ــد و ب یدارن ــر  ــران دســت ب ای
پــارس جنوبــی بــه تنهایــی بخــش بزرگــی از انــرژی مــورد نیــاز غــرب را تامیــن مــی کنــد و ایــن 
مرکــز و مراکــز بیشــرتی امــروز در قــرق روســیه و چیــن اســت! چیــن  حتــی ابایــی نــدارد کــه 
بگویــد رسبــازان چینــی را بــرای حفاظــت ازمنافعــش بــه ایــران مــی فرســتد! حفــظ ایــن منافــع 
بــرای ایــن دولــت هــا در حفــظ جمهــوری اســالمی اســت! بــه همیــن خاطــر ایــن هــا دشــمنان 
بالقــوه مــردم ایــران نیســتند. بالفعــل و همیــن امــروز دشــمن انــد و عمــال هــر کاری بتواننــد 

علیــه مــردم و علیــه کمونیســم مــا و بــرای رس پــا نگــه داشــ ایــن رژیــم مــی کننــد.
از طــرف دیگــر مــی بینیــم، جنــگ اوکرایــن، اروپــا را دچــار رسگیجــه کــرده اســت. اروپــا خــودش 
ــدن  ــه ش ــال ل ــن در ح ــیه و چی ــکا و روس ــی امری ــاد و نظام ــای اقتص ــده ه ــرخ دن ــن چ را بی
میبینــد.  ماکــرون رییــس جمهــور فرانســه میگویــد، اروپــا در حــال بلعیــده شــدن توســط دو 

قطــب اســت. و ایــن حــرف درســتی ا ســت.
امــا بــه نظــر مــن اســتقالل اروپــا از دو قطــب اقتصــادی و نظامــی چیــن و روســیه از طرفــی 
ــدن از دســت رفتــه اش  و امریــکا از طــرف دیگــر، یــک توهــم اســت. ماکــرون بــرای جــربان 
خیــال پــردازی مــی کنــد. او از شــجاعت و «تفکــر تخیلــی» جدیــد حــرف مــی زنــد. از جســارت 
اروپایــی، تفکــر و تخیــل اروپایــی، اقتصــاد اروپایــی، ارتــش اروپایــی و حاکمیــت ملــی اروپایــی، 
... مــی گویــد کــه بــه  نظــر مــن یــک توهــم اســت. پــوچ اســت. ایــن آب رفتــه بــه جــوی بــاز 

ــی گــردد.
ــد،  ــی» جدی ــر تخیل ــالح «تفک ــه اصط ــجاعت» و ب ــن «ش ــرا ای ــم چ ــرون میگوی ــه مک ــن ب م
سوسیالیســم نیســت؟ شــ داریــد دو دســتی غــرب را تحویــل راســت تریــن جنــاح ناسیونالیســم 
میدهیــد. «حاکمیــت ملــی اروپایــی» شــعار نازیســت هــا و فاشیســت هــا اســت. ناسیونالیســت 
هــای فاشیســت میرونــد ایــن ســنگر را در اروپــا فتــح کننــد. ایــن یــک فاجعــه اســت. بــرای مــا، 

بــرای طبقــه کارگــر بیــن املللــی، ایــن شــجاعت و تفکــر، سوسیالیســم اســت!
ایــن تحــوالت بــرای مــا و مــردم ایــران اتفاقــات حاشــیه ای نیســتند. کمونیســت هــای ایــران 
و بخــش آگاه طبقــه کارگــر بایــد بدانــد کــه در ایــن ســناریوها کجــا ایســتاده اســت. مــا بایــد 
ــدن از دســت رفتــه ی غــرب و امریــکا و بــرای  توجــه کنیــم کــه تحــول انقالبــی در ایــران بــرای 
چیــن و روســیه هــم مثــل زلزلــه اســت. و ایــران در مرکــز ایــن انفجــار اســت.  تــرس امریــکا و 
ــب هســته ای نیســت. عــی کــم تــر از تــرس دســتیابی ایــران بــه  غــرب از از ایــن انفجــار اجت
 بــدون شــک، حــکام رشق و غــرب در ســناریو ایــران دخیــل انــد. آنهــا چــه در پروســه رسنگونــی 
ــی  جمهــوری اســالمی و چــه در ایــران انقالبــی و آزاد بعــد از ج.ا ، مــا را بحــال خــود رهــا 
ونــه ی ایــن واقعیــت اســت! مــی بینیــم رس برجــام و کشــاندن جمهــوری  کننــد. اوکرایــن یــک 

اســالمی بــه درون خانــواده ی رسمایــه جهانــی هــم چــه تــالش عظیمــی مــی کننــد. 
مــا در ایــران، در برهــه زمانــی بســیار متحولــی هســتیم. اعرتاضــات تــوده ای وســعت و شــدت 
بیشــرتی پیــدا مــی کنــد. دســت رژیــم بــرای مقابلــه ضعیــف تــر خواهــد شــد. رژیــم، در تشــتت 
و تزلــزل نیروهــای رسکوبــش، در سیســتم اداریــش و در یــک کالم بحــران حکومتــی اش، بیشــرت 
از همیشــه روحیــه باختــه اســت. مــا بایــد کاری کنیــم کــه جامعــه و بویــژه بخــش پیــرشوش 
ــر تــوازن قــوا بیــن مــردم و دولــت و از ایــن فرصــت بــرای ســازماندهی خــودش  از ایــن تغیی

اســتفاده کنــد.
مــا بایــد از ایــن فرصــت کــه بــه نظــر مــن بــه نســبت چنــد دهــه اخیــر مهــم تریــن فرصــت 
ــام نیــرو و بــا تعجیــل بســیار بیشــرتی  اســت بــرای پیــرشوی بــدون وقفــه اســتفاده کنیــم. بــا 
ــم  و  ــی منظ ــع عموم ــم مجام ــش عظی ــز جنب ــه بج ــم ک ــی کن ــد م ــا تاکی ــم! و اینج کار کنی
شــوراهای کارگــری و مردمــی در نقشــه ی حــزب مــا،  راه میانــربی بــرای قــدرت مــردم وجــود 
نــدارد. ایــن بایــد بــه داده کل جامعــه تبدیــل شــود. ایــن مســیر کوتــاه تــری بــرای تبدیــل شــدن 
ــی  ــع عموم ــش مجام ــوده ای اســت. پرچــم جنب ــه حــزب سیاســی ت ــا ب کمونیســم و حــزب م
منظــم کارگــری، شــوراها و افــق «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» در دســت کمونیســت هــا 
و طبقــه کارگــر و ازادیخواهــان و برابــری طلبــان، رشط  پیــرشوی و پیــروزی جامعــه بــر نظــام 
کاپیتالیســتی  و اســتبدادی ایــران اســت. اگــر کســی بگویــد پــس انقــالب کارگــری و سوسیالیســم 
چــه میشــود؟ میگویــم حــاال ایــن بخــش را بــا مــا بیــا، بــا هــم برویــم بــه آن هــم مــی رســیم. 

ــی رســیم. بــدون فتــح ایــن ســنگر بــه انقــالب کارگــری 
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رویدادهــا پــس از ۲۴ فوریــه امســال کــه بــا حملــه نظامــی ارتــش روســیه بــه اوکرایــن 
رشوع شــد، چرخــش و عقــب گــردی عظیــم و غیرقابــل بــاور را تنهــا ظــرف چنــد روز، 

بــه کل جهــان تحمیــل کــرد! میــزان تخریــب و عقــب
ــداد  ــن، تع ــاه در اوکرای ــردم بیگن ــای  م ــازه ه ــداد» جن رش «تع ــ ــا ش ــا ب ــرد، تنه گ
ــن  ــه ای ــه ای ک ــب بالفاصل ــزان خســارات و تخری ــازان کشــته شــده روســی و می رسب
ــان پرکــرده اســت،  ــون هــا را در رسارس جه ــش آنهــا صفحــه همــه تلویزی ای روزهــا 
ــب  ــام جوان ــر  ــار آن ب ــرات زیانب ــب و تاثی ــاد تخری ــود. ابع ــی ش ــری  ــدازه گی ان
ــه در  ــت ک ــزی اس ــر آنچی ــق ت ــر و عمی ــیار فرات ــان، بس ــردم در رسارس جه ــی م زندگ

ــت. ــان اس ــن در جری اوکرای
حملــه نظامــی و کشــتار مــردم بیگنــاه در اوکرایــن، کــه قربانــی جنــگ قــدرت بیــن  
آمریــکا و روســیه، میشــوند، یکــی از جبهــه هــای جنــگ اســت.  کــه بــه همــت میدیای 
بســیار باطــرف و عمیقــا بــی رشف در انحصــار مطلــق بــورژوازی غــرب، هــر روز خــرب 
ــرای  ــی ب ــی، حت ــد جنگ ــرب از پروپاگان ــخیض خ ــا تش ــود. غالب ــش میش ــیعا پخ آن وس
ــه  ــت. جبه ــکل اس ــان، مش ــرتاف خودش ــه اع ــر، ب ــد ت ــی متعه ــای کم ژورنالیســت ه
ــادی و  ــگ اقتص ــت، جن ــش نیس ری» قربانیان ــ ــه «رسش ــادر ب ــی ق ــه کس ــری ک دیگ
تجــاری، و در واقــع جنــگ بــا معیشــت میلیاردهــا نفــر در رسارس جهــان و بــا محیــط 
زیســت اســت! بــه بهانــه تنیــه پوتیــن و نجــات مــردم در اوکرایــن و در واقــع بــرای 
ایــی.  امــا فراتــر از مســابقه تســلیحاتی و گروکشــی معیشــت جهانیــان، آن  قــدرت 
ــای ترســناکی اســت کــه  «راه حــل هــای» طرفیــن، روســیه و ناتــو  (بــه رهــربی  دور
آمریــکا)، نــه بــرای حــل بحــران و نجــات مــردم در اوکرايــن و ســایر مناطــق بحرانــی در 
جهــان،  کــه بــرای بــه «پیــروزی» رســاندن خــود یــا بــه «شکســت» کشــاندن سیاســی، 
ــان گذاشــته  ــل جهانی ــگ، در مقاب ــن جن ــل در دل ای ــی و اقتصــادی طــرف مقاب نظام

انــد.
ــت آن را دارد  ــد، ظرفی ــاده کنن ــرا در ســکوت پی ــد آن ــه، اگــر بتوانن ــی ک راه حــال های
کــه عــالوه بــر قربانــی کــردن اوکرایــن بــا همــه مــردم بــی گنــاه آن و  خانــه و کاشــانه 
ــر ایجــاد افغانســتان و فلســطین و ســوریه دیگــری  رســتان٬ عــالوه ب و مدرســه و بی
در قلــب اروپــا، رسارس جهــان را بــه یــک دوره تاریــک جنــگ و تخاصــم اقتصــادی و 
ــی» خودشــان و  ــرگ و زندگ ــگ م ــر «جن ــی اگ ــرتل بکشــاند. حت ــل کن سیاســی غیرقاب
رگرشــان، بــه مــرگ و زندگــی کل بــرش کــره خاکــی،  نظــام هــای پوســیده زورگــو و استث
تعمیــم یابــد. نــور انتهــای ایــن تونــل تاریــک، مقاومــت موجــود امــروز در  پائیــن و 

خیــزش هایــی اســت کــه از پائیــن در راه اســت. 
در یــک نــگاه کلــی چــه کســی میتوانــد  تصویــر فــرار میلیونی مــردم بیگنــاه در اوکراین 
را ببینــد، یــا چهــره کــودکان اســباب بــازی بدســت کــه از پــدران خــود جــدا میشــوند 
را روی صفحــه تلویزیــون هــای خــود نــگاه کنــد، در انــدوه مــرگ مــردم بیگناهــی کــه 
در ایــن جنــگ قربانــی میشــوند رشیــک نشــود! بــه مســببین ایــن وضعیــت، لعنــت 
ــد،  ــه روز میکن ــگ شــب را ب ــه در هــراس از گســرتش جن ــی ک ــن حال نفرســتد، در عی
یــت از ایــن مــردم و جلوگیــری از جنگ،  نخواهــد کــه اقدامــی، هرچنــد کوچــک در ح
انجــام دهــد. ایــن آن جوهــر انســانی احســاس همرسنوســتی و  برشدوســتانه جهانیــان 
ــی  ــانه های ــاب رس ــط ارب ــی،  توس ــگ ارتجاع ــن جن ــه در ای ــت،  ک ــی اس ــح طلب صل
ــان  ــد،  چن ــی ان ــادی -نظام ــای اقتص ــدرت ه ــن ق ــرب تری ــا در انحصــار مخ ام ــه  ک
«هایجــک» و بــه بــازی گرفتــه شــده اســت کــه امــکان هرنــوع اندیشــیدن بــه عواقــب 
اقدامــات بــه مراتــب مخــرب ترایــن قــدرت هــا را، از مــردم بگیــرد! تــا صحنــه را بــرای 
دســت بــردن ایــن قــدرت هــا، بــه هــر اســلحه ای و از جملــه ســالح هــای نظامــی و 
ــدان، آمــاده  ــر از ســالح هــای در می ــب مخــرب ت ــه مرات اقتصــادی و ایدئولوژیکــی ب

کــرده باشــد.
تــا همیــن جــا، بــا رشوع حملــه روســیه بــه اوکرایــن بســیار وســیع تــر از حجــم عظیــم 
تســلیحات نظامــی و رسیــع تــر از اجــرا «تحریــم مــواد اولیــه زندگــی بــرش» و خــارج 
ــادی روســیه» و  کــردن آن از دســرتس مــردم جهــان٬ تحــت عنــوان «تحریــم اقتص
«تنبیــه» پوتیــن، دو ســالح کشــتار دســتجمعی -مخــرب و «پنهانــی» روانــه بــازار جنــگ 

و برسعــت بــه رسارس جهــان رسازیــر شــده اســت!
ایــن دو ســالح، یکــی نژادپرســی رســمی و دولتــی در غــرب اســت کــه تحــت هژمونــی 
«فاشیســم ســفید» و عــزب محــور  در قــدم اول «روس» بــودن را جــرم اعــالم کــرد و 

بالفاصلــه بــه دنبــال آن، بــرش غیــر اروپایــی - آمریکایــی را ذاتــا بــه خاطــر محــل تولــد 
و اعتقــادات مذهبــی و رنــگ پوســت، بــه خاطــر فقــر و محرومیــت ش، مجــرم و کــم 
ارزش اعــالم کــرد. زندگــی اش کــم ارزش، و حــق فــرار از مــرگ و جنگــی کــه بــر رسش 
در افغانســتان و خاورمیانــه و آفریقــا خــراب کردنــد، را بــی ارزش اعــالم کــرد. از طــرف 
مقامــات هئیــت هــای حاکمــه غــرب رفتــار نژادپرســتانه و تبعیــض آمیــز بــا قراریــان 
ــس  ــوان «پ ــی، را بعن ــوریه و لیب ــراق و س ــتان و ع ــان در افغانس ــان جنایاتش و قربانی

ــدن» جوامــع غربــی، عمــال مجــاز و ”طبیعــی“ اعــالم شــد. مانــده» هــای «
ســالح دیگــر، فرمــان  رســمی سانســور عمومــی دســتگاه هــای عظیــم دروغ پــردازی 
جهــان، «غــرب» (بــه رهــربی آمریــکا)  و «رشق» (بــه رهــربی روســیه)٬  رســ صــادر 
و بــه جهانیــان اعــالم شــد! از جملــه در آمریــکا و  انگلســتان اگــر عنــرص کنجــاوی در 
ــود،  ــی ب ــی» م ــون روســیه، «آر ت ــزل شــخصی خــود در جســتجوی  شــبکه تلویزی من
هــراس از  «اخــراج» از رسکار و یــا احســاس خطــر دســتگیر شــدن بعنــوان «جاســوس 

ن میکــرد. دشــمن» او را از کــرده خــود پشــی
جبهــه سانســور رســمی و جهانــی توســط طرفیــن جنــگ بــرای رســاندن صــدای 
پروپاگانــد جنگــی یــک طرفــه خــود،  کــه در ســطح جهانــی مطلقــا تحــت هژمونــی 
غــرب بــه رهــربی آمریــکا اســت، آن ســالح دیگــری اســت کــه رسیــع امــا پنهــان جنایــت 
میکنــد. قــدرت کنــرتل میدیــای جهانــی کــه حتــی بــرای ماکــرون هــم شــوکه آور بــوده 
ــک  ــی ی ــی و غیردولت ــتگاههای خــربی دولت ــی، دس ع ــای اجت ــبکه ه ــام ش اســت. 
ــردن و در  ــب ک ــرار گرفــت. تعقی ــت هــا، ق ــرتل شــدید و رســمی دول شــبه تحــت کن
جســتجوی «حقیقــت» رویداهــا و  اخبــار،  را هــم بــه دو جبهــه «یــا مــا یــا بــا دشــمن» 
عــی و اقتصــادی و  ــام جوانــب فرهنگــی، سیاســی، اجت تبدیــل کردنــد و آن را بــه 
کاری تعمیــم دانــد. در جوامــع غربــی بعضــی هــا شــغل شــان را بــرای طــرح تردیــد 
ــد! در روســیه، «رئیــس رشق  ــو، از دســت دادن در صحــت و ســقم پروپاگاندهــای نات
ــوب و بســیاری دســتگیر شــدند و  ــن جنــگ رســ رسک وحشــی»،  تظاهــرات مخالفی
نطــور کــه در  کنــرتل دولتــی بــر رســانه هــا و اعرتاضــات مــردم تشــدید شــده اســت. ه
«غــرب متمــدن» مخالفیــن نســخه ناتویــی داســتان جنــگ، و کســانی کــه دالیــل دولت 
ــی پذیرنــد، زیــر فشــار قــرار گرفتــه انــد  هــای غربــی و جنــگ افــروزی هــای آنهــا را 
و مــردم از دسرتســی رســمی بــه هررســانه ای جــز سانســور شــده دولتــی فــورا ممنــوع 
شــدند. بعضــی هــا شــغل و امنیــت شــغلی شــان بــه خطــر افتــاد. سیتســم بــورژازی 
غــرب وســیع تــر و جهانــی تــر همــه را عمــال بــه «خفقــان مطلــق» و ایســتادن بــه 
فرمــان پروپاگاندهــای جنــگ افروزانــه هئیــت حاکمــه آمریــکا و بدنبــال آن اتحادیــه 

اروپــا، بــه صــف کردنــد.
امــا بــرای تــداوم ایــن جبهــه وســیع جــدال جهانــی ایــن جنــگ چنــد وجهــی و مخــرب 
کــه تاثیــرات آن رسارس جهــان را بــه تالطــم کشــانده اســت، بــرای مقبولیــت دادن بــه 
جنایــات جنگــی و اقتصــادی و محیــط زیســتی، ایدئولــوژی هایــی در قامــت انقــالب و 
ضــد انقــالب در بعــد جهانــی، هــم در بــاال و مراکــز قــدرت و هــم در پایــنئ و جامعــه، 
بایــد پرچــم هــای ایدئولوژیکــی کــه رنــگ خــود را بــه همــه جوانــب زندگــی بــرش و 
طبیعــت کــره خاکــی بزنــد را الزم اســت بلنــد کــرد و در مقابــل هــم بــه صــف کــرد! 

جنگ ایدئولوژی ها

تــا همیــن جــا عواقــب ایــن جنــگ، بســیار رسیع تــر از تخریــب عــراق و لیبی و ســوریه 
و بســیار گســرتده تــر از عواقــب زیانبــار و خونیــن فاجعــه خاورمیانــه و افغانســتان، 
در یــک «چشــم بهــم زدن»، رسارس جهــان و کل برشیــت را  بــه رسعــت ماهــواره ای، 
بــه لبــه پرتــگاه منجالبــی غیرقابــل تصــور کشــانده اســت! ناگهــان همــه دســتآورهای 
ســه قــرن برشیــت متمــدن، از «حقــوق بــرش» تــا «آزادی عقیــده و بیــان» و «برابــری» 
نــژادی و «حــق دسرتســی بــه اطالعــات» و «حــق معــاش» و «فــرار» و «موازیــن توافــق 
ن ابعــاد  شــده» بیــن  کشــورهای «محــرتم» صاحــب کرســی در ســازمان ملــل، در هــ

تیک و منســجم، پــوچ شــد و هــوا رفــت! محــدود قبلــی، بطور»چکشــی» سیســت
در جوامــع غربــی٬ دســتآوردهای ســه قــرن جنبــش هــای سوسیالیســتی٬  کــه طبقــه 
ر شــدگان را بعنــوان یــک قــدرت و نیــروی موجــود کــه حــق و حقــوق  کارگــر و اســتث
ــود،  ــرده ب ــل ک ــی تحمی ــه نظــام کاپیتالیســتی جهان ــا را ب ــی شناســد و آنه خــود را م
امــا مــورد تعــرض قــرار گرفــت.  قرارداهــای بعــد از پایــان جنــگ دوم و مفــاد انــواع 
ــای   ــه به ــه ب ــزی ک ــت، چی ــانها و طبیع ــوق انس ــت از حق ــای  حفاظ ــیون ه کنوانس
ــی هالوکاســت و کــوره هــای آدم ســوزی نازیســم٬   تجربــه دو جنــگ جهانــی و برپای
در ســطح رســمی و مناســبات در بــاال بدســت آمــده بــود همگــی یــک شــبه پــوچ و 

بــی معنــا شــد!  
تــا همیــن جــا بــه روشــنی میتــوان ادعــا کــرد کــه بدنبــال حملــه روســیه بــه اوکرایــن، 
یــک «ضــد انقــالب تاریــک» و گذشــته پرســت، ظــرف چنــد روز و برسعــت و «از بــاال» 
در خــود جوامــع غربــی شــکل گرفــت. «ضدانقالبــی» متکــی بــه ارکان رســمی و دولتــی 
شــامل: ممنوعیــت مطلــق دسرتســی آزادانــه بــه اطالعــات، ممنوعیــت مطلــق آزادی 
عقیــده و بیــان، قانونــی شــدن متفــاوت بــودن حــق بــرش طبــق رنــگ و نــژاد، پــاک 
ســازی رســمی و  دولتــی تاریــخ گذشــته متناســب بــا نیــاز امــروز قــدرت هــای عضــو 

ناتــو، آنهــم نــه توســط چهــره هــای «وحشــی» چــون صــدام و ...

جنگ روسيه در اوكراين؛ 
سى سال پس از پايان جهان 

دوقطبى
ا شهابى ثري
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ــات عطــر و  ــن مقام ــط عالیرتی ــه توس ــش و ... ک ــان و داع ــی و طالب ــی و خمین قذاف
ادکلــن زده نشســته در ســازمان ملــل، اعضــا کمســیون حقــوق بــرش و شــورای امنیــت 
آن، توســط آمریــکا، بریتانیــا و دولــت هــای اتحادیــه اروپــا و بــا داشــ  «مــدال طالی» 
دمکراســی پارملانــی بــر ســینه!  برسعــت بعــد از ایــن «ضــد انقــالب تاریــک» در غــرب 
ــام  بــرای بازگردانــدن حــق بــرش، و از جملــه بــرش اروپایــی بــه دوران «انگیزاســیون»،  
ی خــود را هزینــه جنــگ روســیه  قــدرت ســلطه فکــری و فرهنگــی و رســانه ای و هــ

در اوکرایــن کردنــد.    
ــن  ــتی تری ــت راس ــرب، دس ــورژوازی غ ــی ب ــک جنگ ــین ایدئولوژی ــن ماش در راس ای
باندهــای سیاســی از اوکرایــن تــا لهســتان و همــه کشــورهای غربــی، نئونازیســت هــا 
و فاشســیت هــا، نشســته انــد. عربــده هــای ناسیونالیســتی  و ریــاکاری و تعــرض بــه 
ــوع آور  ــان گوشــخراش و ته ــی)، چن ــر (اروپایی-امریکای ــر ســفید غی ارزش انســان غی
بــود کــه حتــی صــدای محافظــه  کاران و  دســت راســتی هــای ســنتی در خــود جوامــع 

غربــی را هــم درآورده اســت.
ــوکه  ــی،  ش ــا»ی جهان ــر «میدی ــان ب ــدرت انحصــاری خودش ــرون در فرانســه از ق ماک
ــی در  ــی خــود را از ناتوان ــادر نیســت نگران ــه همزمــان ق ــی ک ــن حال میشــود. در عی
کشــیدن افســار کنــرتل «قهرمانانــان» جنــگ شــان، یعنــی فاشســت هــا و نئونازیســت 
هــا، پنهــان کنــد. مگــر نــه اینکــه دولــت هــای غربــی، هرقــدر اطــو کشــیده، «متمــدن» 
ــل عــام هــای  ــی و قت ــگ جهان ــی، منشــا دو جن ــد دمکراســی پارملان ــد دار معاب و کلی
ــرار  ــور تک ــد! تص ــوده ان ــی ب ــدن بورژوای ــارص و متم ــان مع ــی در جه ــا میلیون صده
ــی  ــای افراط ــط نیروه ــری، توس ــی دیگ ــی و هیروش ــت، ناکازاک ــت، آشویس هالوکاس
خودشــان، توســط هیوالهــا و جگرگوشــه هــای نظــام کاپیتالیســتی شــان، خــود 
بــورژوازی غــرب را هــم بــه وحشــت انداختــه اســت! تصــور پیــروزی شــان بــا پرچــم 
نئونازیســت هــا و «روس» کشــی و «رشقــی» کشــی٬ خودشــان را هــم میرتســاند! فــی 
ــد از قــدرت مخــرب خودشــان برتســند! بــی دلیــل  الحــال ترســانده اســت! حــق دارن
ــلح را  ــای نئونازیســت مس ــه بانده ــه را ب ــن حمل ــرتده تری ــان گس ــت آمل ــت دول نیس
ــا را دســتگیر میکنــد و   ــان نظامــی آنه ــت و تعــدادی از فرمانده ســازمان داده اس
ــرای  ــان ب ــویق جوان ــت تش ــورد  سیاس ــت در م ــه دول ــا٬ ب ــات بریتانی ــازمان اطالع س
رفــ بــه جبهــه اوکرایــن  و «رادیکالیــزه شــدن» آنــان٬ بخــوان فاشســت شــدن آنــان٬

هشــدار میدهــد.
ــابقه  ــن مس ــام آور در ای ــت و  رسس ــه برسع ــی ک ــای نظام ــه ه ــار بودج ــنگینی ب س
تســلیحاتی میلیــاردی افزایــش مــی یابــد، حجــم اســلحه و تجهیــزات جنگــی کــه انبــار 
میشــود، ســیگنال هایــی کــه از ایــن طــرف و آن طــرف جنــگ،  در مــورد فراتــر رفــ 
ــگ اقتصــادی  ــی و جن ــر ا ــه ســمت اســلحه هــای مخــرب ت ــه» هــا ب ــن «گزین از ای
ــی  ــع غرب ــود جوام ــر خ ــرت، ب ــت بیش ــر و فالک ــل فق ــرت و تحمی ــای بیش ــم ه و تحری
ــه  ــی را ب ــع غرب ــود جوام ــالب»،  خ ــن «ضدانق ــع ای ــن مقط ــا ای ــد.  ت ــنگینی میکن س
ــن وضعیــت، هــم در  ــه» ای ــه و علی ــدی هــای محکمــی «ل ــی و قطــب بن صــف آرای
بــاال و هــم در پائیــن کشــانده اســت. تغییــر رسیــع آرایــش سیاســی در اتحادیــه اروپــا، 
پوالریزاســیون سیاســی هــم در میــان احــزاب حاکــم و هــم در بطــن جامعــه، آینــده 

ــرده اســت.  ــام فروب ــه ای از ابه ــا را در هال سیاســی اروپ
معلــوم بــود کــه بــورژوازی غــرب پــس از پایــان جنــگ رسد قــادر نخواهــد بــود از نظــر 
ــوق  ــی» و «حق ــی پارملان ــی»، «دمکراس ــم سیاس ــکوی «پلورالیس ــر س ــی ب ایدئولوژیک
بــرش» کــه تنهــا در رقابــت بــا بلــوک رشق موضوعیــت داشــت، بایســتاد! ایدئولــوژی 
پســاجنگ رسد بــورژوازی غــرب بــه رسکردگــی آمریــکا، تکیــه بــه میلیتاریســم عریــان و 
افسارگســیخته  و زنــده نــگاه داشــ روح «جنــگ رسد» بــا روســیه رستاپــا کاپیتالیســتی، 
ــود. ایــن رکــن   ــا خطــر سوسیالیســم و کمونیســم طبقــه کارگــر، ب ــد مقابلــه ب ــه امی ب
سیاســت جلوگیــری آمریــکا از پیوســ روســیه بــه اروپــا و حفــظ قــدرت «ناتــو»ی بــود 
امــا از دســت داده بــود. جنــگ روســیه  کــه موضوعیــت خــود را پــس از جنــگ رسد 
ــورژوازی غــرب  ــه کمــک ب ــد مــرده جنــگ رسد، ب ــدن روح در کالب ــن و دمی در اوکرای
آمــد. بــر ایــن مــ بلنــد کــردن پرچــم صلــح طلبی و نجــات مــردم قربانــی میلیتاریســم 

امــا، لبــاس گشــادی بــر تــن هئیــت حاکمــه آمریــکا و دولــت هــای اروپایــی اســت.
بــا هــر داعیــه «صلــح طلبــی» آمریــکا، پرونــده جنایــات پــس از جنــگ دوم، از 
هیروشــی و ناکازاکــی تــا جنــگ کــره و ویتنــام  و پــس از جنــگ رسد و «نظــم نویــن 
ــه  ــد جامع ــب چن ــر، تخری ــا نف ــتار میلیونه ــرب آن کش ــوالت مخ ــه محص ــی» ک جهان
ــه و  ــی در خاورمیان ــی -مذهب ــن مل ــالق خونی ــک باط ــ ی ــای گذاش ــانی و برج انس
افغانســتان و آفریقــا اســت، دیوارهــای سانســور و تحمیــق را مــی شــکند و همــه را 
روی رسشــان میریــزد! بــا هــر داعیــه «کمــک هــای بــرش دوســتانه» بــه مــردم اوکرایــن 
کــه بــه معنــای نظامــی تــر کــردن هرچــه بیشــرت و دامــن زدن هرچــه بیشــرت بــر شــعله 

هــای جنــگ اســت، کیفرخواســت میلیونهــا فــراری از خاورمیانــه کــه پشــت مرزهــای 
بســته قربانــی میشــوند، بررسشــان خــراب میشــود.

ــرده  ــد ک ــی را متول ــود انقالب ــراه خ ــدم و هم ــن ق ــه در اولی ــالب بالفاصل ــن ضدانق ای
ی آن را در اروپــا میتوانــد مشــاهده کــرد کــه در حــال تجهیــز خــود  اســت کــه ســی
ــدن ورق و   ــرای برگردان ــه ب ــظ وضــع موجــود، ک ــرای حف ــا ب ــه تنه ــی ن اســت.  انقالب
حاکــم کــردن بــرش، بــرش کارکــن بــر رسنوشــتش٬ نطفــه هایــش بســته میشــود. تــا بــرای 
بیــرون کشــیدن زندگــی میلیاردهــا انســان و نجــات طبیعــت، از زیــر یــوغ مشــتی انگل 
حاکــم کــه از نیــروی کار و فقــر و فالکــت و آوارگــی شــان، و از تخریــب محیط زیســت 
ســود مــی برنــد، در قامتــی بلنــد و محکــم بــه میــدان بیایــد. جنبــش سوسیالیســتی، 
سوسیالیســم و مارکسیســم در غــرب، تاریــخ و اعتبــار و نفــوذی دارد کــه بــه ســادگی 
بــا هیــچ سانســور پروپاگانــد هالیــوودی قابــل حــذف نیســت. جوامــع غربــی، طبقــه 
کارگــر اروپــا، تاریخــی از جنبــش هــای سوسیالیســتی دارنــد. مارکــس و انگلــس را مــی 
ــه  ــوه رادیکالــی از مقابل ــی اقتصــادی و جل ــری طلب شناســد. هــر عدالتخواهــی و براب
ر افســار گســیخته و تبعیــض٬ مهــر مارکسیســت بــودن و کمونیســت بــودن  بــا اســتث
میخــورد. انقــالب پاییــن، پرچــم سوسیالیســتی را در دســرتس دارد. میتــوان تصــور کــرد 
کــه بــا قطبــی شــدن هرچــه بیشــرت جــدال جنبــش هــای سیاســی در مقابلــه بــا تعــرض 
ــم و  ــم سوسیالیس ــت پرچ ــود، برسع ــته خ ــرن گذش ــار ق ــتآوردهای چه ــه دس ــه هم ب

کمونیســم طبقــه کارگــر برافراشــته شــود.
ــا  ام ــی الحــال  ــن٬ از نظــر ایدیولوژیکــی ف ــگ روســیه در اوکرای ــورژوازی پســا جن ب
ــود  ــدن“ خ ــی“  و ”متم ــول کراوات ــت ”فوک ــه سیاس ــت. در غرف ــورده اس ــت خ شکس
ــدارد.  ــرای عرضــه ن ــزی ب ــش٬ چی ــواع شــوراها و کمســیون های ــا ان ــل ت از ســازمان مل
ٖپرچــم «صــدور دمکراســی» و «حقــوق بــرش» کــه در تعــرض بــه «رشق دیکتاتــور زده» 
ــه اســت و  برافراشــته شــده بــود٬ در جوامــع غربــی و در جنــگ اوکرایــن رنــگ باخت
ــد  ــی توانن ــ پرچــم فاشیســتی  ــا برافراش ــی جــز ب ــع غرب ــدارد. در جوام ــی ن کارآی
ــو، خــود  ــازه نات ــکا و نجــات جن ــرای حفــظ وضــع موجــود و حفــظ رسکردگــی آمری ب
ــورژوازی را، هــم در  ــد ب ــا صــف متح ــط ام ــن رشای ــد. ای ــگاه دارن ــد ن ــا متح را موقت
ســطح نظامــی و حفــظ ناتــو و هــم در ســطح سیاســی و ایدئولوژیکــی درهــم خواهــد 
شکســت. صــدای شکســ آن از امــروز از فرانســه تــا آملــان و بریتانیــا و آمریــکا، تــا 

ــان و ... شــنیده میشــود. ــا و یون اســپانیا  و ایتالی
هیــر شــوروی“  امــا در طــرف مقابــل٬ ســنگر گرفــ پوتیــن٬ پشــت عظمــت ”اتحــاد ج
و پروپاگاندهــای ”ضدامپریالیســتی“ او علیــه جنایــات آمریــکا و  دولــت هــای غربــی٬

خاکریــزه ای اســت کــه بــررسش خــراب خواهــد شــد. 

ــه  ــن، ن ــری و لنی ــت کارگ ــری در روســیه، حکوم ــالب کارگ ــری، انق ــی کارگ عدالتخواه
در کریدورهــای کرملیــن کــه در خیابانهــای مســکو وســن  پیرتزبــورگ و کارخانــه هــا 
و مــدارس و محــل هــای کار در روســیه ریشــه دارد. در روســیه،  یادگارهــای برابــری 
ــع  ــرب و مواض ــری اکت ــالب کارگ ــه و احــرتام انق ر رسمای ــار از اســتث اقتصــادی و انزج
ضــد جنــگ هــای امپریالیســتی اش، نهادینــه اســت. هرچنــد کــه آن انقــالب توســط 
ــا و  ــن ه ــا و پوتی ــب روســی،  یلتســین ه ــش ناسیونالیســی عظمــت طل ــرض جنب تع
ــه  ــردن ب ــت ب ــکان دس ــر ام ــه کارگ ــد و طبق ــانده ش ــت کش ــه شکس ــا، ب ــتالین ه اس
اقتصــاد سوسیالیســتی خــودش را هرگــز نیافــت. طبقــه کارگــر در روســیه کــه نزدیکــی 
تاریخــی بــا تاریــخ عــروج حکومــت کارگــری اش را دارد، میتوانــد  در مقابــل عظمــت 

طلبــی ناسیونالیســم روســی قــد علــم کنــد.

کمــرت طبقــه ای چــون طبقــه کارگــر روســیه از انقــالب کارگــری تاثیــر گرفتــه اســت. 
ــی توانــد پنهــان شــود. ناچــار اســت پــرده ریــاکاری ضــد  پوتیــن پشــت ایــن ســنگر 
ــام قــد ناسیونالیســم عظمــت طلــب روســی و حفظ آن  فاشیســتی و .. را کنــار بزنــد و 
بــه هــر قیمــت را جلــو صحنــه بگــذارد. ایــن رشایــط صاحبیــن واقعــی کمونیســم را هم 
در روســیه و هــم در جهــان میتوانــد بــه میــدان بیــآورد.  بعــالوه در غــرب و رشق در 
جهــان پســا جنــگ رسد ، طبقــه کارگــر سوسیالیســم و کمونیســم امــروز خــود  را مــدت 
هــا اســت «هویــت» جدیــدی بخشــیده اســت. از هویــت «چــپ ناسیونالیســت» ی 
حاکــم، بــه کمونیســم مارکــس رجعــت کــرده اســت. بــا آموختــه هــای انقــالب شکســت 
خوردهــا ش، و بــا پیــرشوی هــای نظــری و جنبشــی کــه کســب کــرده اســت، از انقــالب  
یــک صدســال قبــل خــود،  از ناکامــی هــا و شکســت هــای آن،  عبــور کــرده اســت. 
ــی تــوان یلتسینســم و پوتینســم را بعنــوان پرچــم اعــرتاض چــپ و «عدالتخواهانــه» 
ــش سوسیالیســتی و کمونیســتی  ــر جنب ــکا، ب ــع آمری ــه  فجای ــن علی ــن و محرومی پایی

طبقــه کارگــر کــه پشــتوانه ایدئولوژیــک آن مارکسیســم اســت، قالــب کــرد. ...
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جنگ نظامی برای حل معضلی قدیمی

ریشــه ایــن جنــگ ناتوانــی بلــوک پیــروز جنــگ رسد، در حــل تناقضــات اقتصــادی پســا 
ــات نارنجــی» و  ــی» و» انقالب جنــگ رسد اســت. سیاســت « صــدور دمکراســی پارملان
ــا و نســل کشــی در یوگســالوی و ..  ــا در رشق اروپ ــن جغرافی ــاره کــردن چندی تکــه پ
ــود کــه قــادر نیســت معضــالت فقــدان الگــوی رشــد اقتصــادی و «اقتصــاد  معلــوم ب
برتــر» را بــرای بــورژوازی غــرب حــل کنــد. «اقتصــاد برتــر» نظــام کاپیتالیســتی بایــد 
ــن  ــر خــود داشــته باشــد. ای ــه را ب ــر رسمای ــع ت ــر ســودآوری هرچــه بیشــرت و رسی مه
ــی،  ــی و آمریکای ــدا»ی  اروپای ــر «پررسوص ــران» کارگ ــا کار «گ ــوان ب ــی ت ــو را  الگ
تامیــن کــرد. امــری کــه در جهــان یــک قطبــی و رهــا شــدن  کامــل افســار «خدایــی» 
رسمایــه در چیــن و هنــد و بنــگالدش و برزیــل و .. شــدنی بــود و بیــش از یــک 
ــت. در  ــانده اس ــان نش ــادی جه ــت اقص ــی ریاس ــر کرس ــن  را ب ــه چی ــت ک ــه اس ده
ــدان در هــم تنیــده و بیــن املللــی اســت کــه تعییــن ملیــت  جهانــی کــه رسمایــه چن
رسمایــه ممکــن نیســت، جــدال بــا اقتصــاد  چیــن، جــدال بــا اقتصــاد خــود اســت! بــرای 
آمریــکا نپذیرفــ بــورژوازی چیــن بعنــوان رشیــک برابــر، جایــی کــه ایــن بــورژوازی 
ــاز  ــوان از دریچــه ب ــد، را میت ــی حکومــت میکن ــه  جهان ــر بهشــت ســودآوری رسمای ب
نــگاه داشــ میــدان جنــگ رسد بــا روســیه (از نظــر نظامــی بــه انــدازه کافــی قــوی 
و بــه انــدازه کافــی خطرنــاک) پیــش بــرد. در انــزوا نــگاه داشــ روســیه٬ ایــن رقیــب 
شکســت خــورده در جنــگ رسد، ســه دهــه جلوگیــری از اذغــام فرهنگــی و سیاســی آن 
در جهــان بورژوایــی غربــی٬ سیاســت روشــنی بــود. حفــظ روســیه ”رش“٬ بــه عنــوان 
ــاز  ــی ب ــان بازیگــران اصل ــه جــدال می ــه صحن ــرای روزی ک ــته ب ــره گذش ــراث ذخی می
میشــود٬ الزم بــود. بــرای تنــگ کــردن میــدان عمــل رقیــب اقتصــادی چیــن و جلوگیــری  
ــوب  از نزدیکــی و اتحــاد دو قــدرت اقتصــادی و نظامــی، چیــن و روســیه٬  ایــن مطل

تریــن گزینــه آمریــکا اســت.
ــورژوازی غــرب بــه رهــربی آمریــکا ســه دهــه جنــگ و تخریــب و عقــب گردهــای  ب
ــه ایــن دلیــل کــه در فقــدان الگــوی  ــرد. اساســا ب ــل ک ــه برشیــت تحمی عظیمــی را ب
ــان کاپیتالیســتی  ــر جه ــی ریاســت ب ــکوی آن کرس ــر س ــوان ب ــه بت ــادی ک ــد اقتص رش
ــا  ــر  قــدرت میلیتاریســتی روی آورد.  ام ــق ب ــه مطل ــه سیاســت تکی ــد، ب را حفــظ کن
در نظــام کاپیتالیســتی اقتصــاد حــرف اول و آخــر را میزنــد، حتــی اگــر ســه دهــه بــا 
امتحــان کــردن انــواع «بیــراه « هــا و راه انــدازی صدهــا جنــگ و کشــتار در جوامــع 
ــورژوازی جهانــی کســی   ــه تعویــق انداخــت. رسانجــام رئیــس ب ــوان آن را ب دیگــر، بت
اســت کــه بتوانــد بــه معضــالت اقتصــاد «برتــر» بورژوایــی پاســخ دهــد. رونــد جنــگ 
در حاشــیه و میــدان هــای «نیابتــی» خاورمیانــه و گوشــه هــای فقــر زده تــر جهــان، 
بــرای حفــظ قــدرت میلیتاریســتی بــورژازی غــرب بــه رهــربی آمریــکا، امــا بــه پایــان 

رســید! امــروز جــدال بــه زمیــن خــود بازگشــت.
ــی تــوان، تناقضــات  بــا اســلحه و میلیتاریســم و تهدیــد جنــگ و مســابقه تســلیحاتی 
ــی،  ــری اقتصــاد بورژوای ــر کرســی برت ــرد. ب ــروز پســاجنگ رسد را حــل ک ــورژوازی پی ب
بــورژوازی چیــن نشســته اســت. الگــوی رشــد اقتصــادی در هنــد و بنــگالدش و چیــن 
ــهروندان و  ــق ش ــی مطل ــی حقوق ــتم ب ــود سیس ــر، وج ــیانه کارگ ر وحش ــتث ــا اس ، ب
ــن  ــن روش ــش از ای ــیار بی ــت.  بس ــر، اس ــه کارگ ــ طبق ــگاه داش ــوش و ارزان ن خام
ــاده کــردن الگــوی رشــد مســلط در جهــان٬  ــن تناقضــات و پی ــرای حــل ای ــود کــه ب ب
ــق و  ــه انــدازه ح ــر و مــردم در جوامــع غربــی  ب ــق و حقــوق کارگ ــاندن ح و رس
حقــوق کارگــر در چیــن و بنــگالدش و هنــد و پاکســتان، مســتلزم بازپــس گرفــ همــه 
دســتآوردهای طبقــه کارگــر و جبشــن هــای مرتقــی و سوسیالیســتی در غــرب اســت. 
ــط  ــه کار در رشای ــوی را ب ــی و فرانس ــکای و انگلیس ــی و امری ــر آملان ــوان کارگ ــا بت ت
کارگــر در هنــد و پاکســتان و بنــگالدش و  چیــن مجبــور کــرد. ضــد انقــالب تیــره در 
غــرب، و حملــه بــه همــه دســتاورهای ســه قــرن مبــارزه طبقــه کارگــر و جنبــش هــای 
سوسیالیســی و برابــری طلبانــه، جنگــی بــرای حفــظ رسمایــه اروپایــی - آمریــکای در 
رقابــت بــا حریفــی بــه مراتــب «موفــق» تــر اســت کــه «قیــد و بنــد» کمــرتی بــرای 

ر انســان و تخریــب محیــط زیســت هــم دارد. اســتث
ــی  ــان بورژوای ــی جه ــت واقع ــ ریاس ــمیت یاف ــا رس ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــدال آمری ج
یعنــی چیــن، اســت و جلوگیــری از تغییــر بلــوک بنــدی هــای سیاســی پیشــین و ســد 
کــردن راه شــکل گیــری بلــوک بنــدی هــای سیاســی جدیــد٬ متناســب بــا قــدرت هــای 
جدیــد! منافــع مشــرتک اقتصــادی اروپــا و هنــد و ســایر متحدیــن سیاســی آمریــکا، بــا 
ــی تــوان بیــش از ایــن زیــر بلــوک بنــدی سیاســی پیشــن، اتحــاد  روســیه و چیــن را 
بــورژوازی غــرب و حفــظ ناتــو و حفــظ رسکردگــی آمریــکا، پنهــان کــرد.  شکســ بلــوک 

غــرب، در حــال آغــاز شــدن اســت.

اروپای جدید

جــدال در غــرب تــازه آغــاز میشــود. تعــرض ایــن ضدانقــالب، بــرای جوامعــی کــه قــرن 
هــا دســتآوردهای آزادیخوانــه جنبــش هــای کارگــری  و سوسیالیســتی را تجربــه کــرده 
اســت، بــی جــواب نخواهــد مانــد. انتخابــات در فرانســه و عــروج یــک نیــروی چــپ 

رادیــکال خــالف جریــان، ورای احــزاب ســنتی، حتــی اگــر بــه قــدرت هــم نرســد، زنــگ 
هــا را بــه صــدا درآورده اســت. پاریــس کمــون و فرانســه انقالبــات پــی در پــی، ایتالیــا 
و یونــان و اســپانیا و انگلســتان بــا جنبــش هــای قــوی کارگــری و سوسیالیســتی، آرام 
نخواهنــد گرفــت. راســت افراطــی و نئونازیســم از یــک طــرف و چــپ کمونیســت و 
ــد  ــه جــدال هــم خواهن ــزه ب ــی پوالری سوسیالیســت از طــرف دیگــر در جوامــع غرب
ــت حاکمــه هــا و  ــد شــکاف در هیی ــی تردی ــن ب ــن جــدال در پایی رفــت. انعــکاس ای

احــزاب ســنتی را تشــدید میکنــد و میتوانــد پارملــان هــا را بهــم میریــزد. 
ــر لهســتان، رشــد نئونازیســت هــا  ــدا کــردن راســت افراطــی حاکــم ب ــاال پی دســت ب
در اوکرایــن، تغییــر رسیــع سیاســت خارجــی آملــان و چرخــش عظیــم آن بــه راســت، 
ــر مجارســتان کــه در  ــد تــر مجــدد راســت افراطــی در انتخابــات اخی ن پیــروزی قدر
ــا اســت، و رسانجــام  ــه اروپ ــرات جــدی در اتحادی ــا بروکســل خواهــان تغیی رقابــت ب
ــی  ــر کرس ــه ب ــدی فرانس ــور بع ــس جمه ــ رئی ــتانه نشس ــه در آس ــات فرانس انتخاب
ریاســت اتحادیــه اروپــا و امــکان بــه قــدرت رســیدن لوپــن در فرانســه بــا موقعیــت 
تعییــن کننــده ای کــه فرانســه در اتحادیــه اروپــا دارد، میتوانــد نــه تنهــا بــر ترکیــب 
ــرات  ــاره تاثی ــی ق ــای سیاس ــر جغرافی ــالوه ب ــه بع ــا ک ــو در اروپ ــی نات ــای حام نیروه

ــذارد. ــده ای بگ ــن کنن تعیی
ــر  ــه زی ــی ک ــورهای اروپای ــر در کش ــه کارگ ــردم و طبق ــی م ــی عموم ــالوه نارضایت بع
دی بــه دولــت هــا و احــزاب  فشــار تــورم،  گرانــی و خطــر فقــر بیشــرت و بــی اعتــ
ــه  ــت ک ــه اس ــرب در خاورمیان ــم غ ــب میلیتاریس ــگ و عواق ــر از جن ــنتی، و منزج س
بــه ســوی راه حــل هــای «رادیــکال» چــپ یــا راســت ، نوســان میکننــد. ایــن رشایــط 
ــه فــاز دیگــر و عمیــق  ــی و بحــران هــای سیاســی در کشــورهای قــاره را ، ب ــی ثبات ب
تــری مــی کشــاند. انعــکاس ایــن نارضایتــی را میتــوان در عــروج «مالنشــون» در 
انتخابــات فرانســه بــه مقــام ســوم و اعرتاضــات شــدید اعضــا منفــرد در اتحادیــه اروپــا 
ــورژوازی غــرب  گرســنگی و  ــرد. ب ــگ  مشــاهده ک ــن جن ــی از ای و کشــورهای اروپای
فقــر و قطحــی کــه جنــگ اقتصــادی شــان، ایــن ابــزار کشــتار دســتجمعی در ســکوت، 
بــراه انداختــه اســت را نــگاه میکنــد! فاشیســم از یکســو  و شــورش گرســنگان از ســوی 
ــل قهقرایــی کــه دهــان بــاز کــرده اســت، مــی ترساندشــان. دیگــر، مقاومــت در مقاب

ــنیده  ــنی ش ــه روش ــرب ب ــد غ ــه متح ــ جبه ــدای شکس ــا  و ص ــش اروپ ــد آرای تجدی
میشــود. شــکل گرفــ بلــوک بنــدی هــای جدیــد و نســبتا پایدارتــر برسعــت در 
ــکا در  ــل سیاســت هــای آمری ــن در مقاب ــده میشــود. مقاومــت جــدی چی ــا دی دور
ــیه، هشــدار در  ــه آشــکار از روس ــی ک ــه ضمن ــت ن ی ــن، ح ــگ روســیه در اوکرای جن
مــورد دســت درازی آمریــکا بــه تایــوان و باالخــره رسپیچــی  هنــد، از سیاســت هــای 
ــگاه  ــن پای ــن مهمرتی ــد ای ــتقالنه هن ــع مس ــالم موض ــن، اع ــگ اوکرای ــکا در جن آمری
ــه در راه اســت.  ــی ک ــا گوشــه ای اســت از تغییرات ــی» در آســیا، تنه «دمکراســی غرب
بعــالوه مخالفــت جــدی بخشــی از هئیــت حاکمــه هــای دوراندیــش تــر در کشــورهای 
اروپایــی اســت کــه  بــا موقعیــت ناتــو و مســابقه تســلیحاتی و فشــار اقتصــادی کــه 
موقعیــت کل طبقــه شــان را بــه خاطــر میانــدازد، مخالــف انــد. تعمیــق ایــن بحــران 
و تــالش بــورژوازی بــرای خالصــی رسیــع از آن در حالــی کــه بــرای حفــظ نظــام شــان 
ــی بیننــد، همــه و همــه گــواه  زمینــه هــای تغییــرات رسیــع  نــوری در انتهــای تونــل 

در بلــوک بنــدی هــای ســه دهــه پســاجنگ رسد اســت.

سخن آخر
نی بــرای نجــات یک سیســتم تا مغــز اســتخوان گندیده  حملــه ارتــش روســیه، برکتــی آســ
ــه هییــت حاکمــه  ــه خاطــر تنبی ــان ب ــود.  ناگه ــا و .. ب و فاســد و امپراطــوری دروغ و ری
مند،  روســیه، هــر کســی کــه خــود را روس بنامــد و متولد روســیه باشــد، از ورزشــکار تــا ه
و معلــم و ... بعنــوان رشیــک جــرم، نامــش از انســان برابــر خــط خــورد! این شــامل گذشــته 
منــدان و موســیقی دانــان روس و هرچــه نــام و نشــانی از روس بــر آن اســت،  هــم شــد! ه
ممنــوع شــد٬ درســت و بســیار رسیــع تــر از موقعیــت یهودیــان پیــش از فرســتاده شــدن به 
آشــویتس! بــرای نجــات «اوکرایــن» بــا جنــگ اقتصــادی (تحریم اقتصــادی)٬  بعــالوه صدها 
میلیــون نفــر از مــردم کــره خاکــی محکــوم بــه مــرگ از  فقــر و قحطــی شــدند و معیشــت 
همــگان گــرو، نــه نجــات مــردم در اوکرایــن کــه، حفــظ قــدرت میلیتاریســتی غــرب بــه 
رهــربی آمریــکا شــد. جنایتــکار جنگــی خوانــدن پوتیــن، پرونــده جنایتــکاران جنگی مشــابه 
را فــی الحــال بــاز کــرده اســت! هــر پروپاگانــد بایــدن تــف رسباالیــی اســت بــر صــورت 
مدعیایــن امــروز در میــان دولــت هــا و بخصــوص و در راس همــه دولــت ایــاالت متحــده 
آمریــکا بعنــوان خداونــدگار جنــگ و جنایــت جنگــی! حملــه روســیه بــه اوکرایــن، حملــه 
نظامــی بــه جامعــه و جغرافیایــی در قلــب اروپــا، آوارگــی و خانــه خرابــی و کشــتار جنگــی 
نطــور کــه انتظــار میرفــت، غــول عظیــم تــری از نظامیگیــر، جنــگ اقتصــادی و  در آن، ه
اختنــاق و سانســور و عقــب گــرد عظیمــی را بــه رسارس جهــان ظــرف چنــد روز، تحمیــل 
کــرد! نشــانه هــای قویــی از مقابلــه دیــده میشــود. اروپــا، آســیا، خاورمیانــه و خــود آمریکا، 
ــم  ــن کار یلتســین را، «عظی ــاز شــده اســت. پوتی ــم آغ ــان نظــم قدی شــخم میخــورد. پای
ــرد! «ســویت»  ــان ب ــه پای ــرب، ب ــا غ ــی ب ــه نظام ــا مقابل کردن»ناسیونالیســم روســی را ب
شکســت خــورد،  اما بــورژوازی روس و ناسیونالیســم عظمــت طلب روس، صندلــی مجازات 
تاریخــی را تــرک میکنــد. نظــم جهــان چنــد قطبــی آغــاز شــده اســت. نظمــی کــه قطــب 

کارگــری و سوسیالیســتی در آن شــانس قــوی بــرای ابــراز وجــود و دخالتگــری دارد.
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تحريكات ضد «افغانى» را بايد 
افسار كنيم!

 

متيست (خط رسمى)  حزب حك

موجــی از تحریــكات نژادپرســتانه و ضــد انســانی توســط رســانه هــا و مقامــات رســمی 
جمهــوری اســالمی علیــه شــهروندان ایــران بــا پیشــینه افغانســتانی راه افتــاده اســت. 
در بســیاری از اســتان هــای ایــران كــه حضــور فراریــان از جهنــم افغانســتان و كارگــران 
بــا پیشــینه افغانســتانی مشــهود اســت، مقامــات و روســای محلــی حكومــت دســت 
بــه تهدیــد و ارعــاب و تحریــك علیــه ایــن انســان هــای رشیــف و بــی پنــاه زده انــد. 
روزنامــه و رســانه هــای حكومــت چــه در بعــد رسارسی و چــه محلــی بــا توجیهــات 
ضــد كارگــری بــه ایــن مــوج ســیاه دامــن زده و مــی كوشــند تــا بــا راه انداخــ فضــای 
ضــد «افغانــی» و خارجــی ســتیزی، بــا معرفــی آنهــا بــه عنــوان بانــی فقــر و بیــكاری 

و.... بخــش نــاآگاه و محــروم جامعــه را علیــه آنهــا بشــورانند.

دولــت جمهــوری اســالمی در راس ایــن ماجــرا قوانینــی علیــه حضــور كارگــران 
افغانســتانی وضــع كــرده اســت و بــا اتــكاء بــه ایــن قوانیــن در ســطح محلــی 
ــم  ــه جهن ــا را ب ــدن آنه ــتگیری و بازگردان ــت و آزار، دس ــك، اذی ــی از تحری ــز موج نی
عــی بــی  افغانســتان دنبــال كــرده اســت. در ایــن راســتا هــم، وزارت كار و رفــاه اجت
رشمانــه علیــه بــه كارگیــری مهاجریــن افغانســتان بــه نــام «تبعــه خارجــی غیــر مجــاز» 
ــرای «ارائــه شــکایات  ــی را ب جریمــه وضــع كــرده اســت و بعــالوه یــک ســامانه  تلفن
ــری نیروهــای خارجــی غیرمجــاز توســط  ــی در خصــوص به کارگی ــای مردم و گزارش ه

ــرده اســت. ــان» اعــالم ک کارفرمای

خربگــزاری ایســنا از زبــان «كارشناســان» اقتصــادی حكومــت، كارگــران افغانســتانی را 
عامــل از دســت رفــ فرصــت هــای شــغلی بــرای جوانــان جویــای كار ایرانــی معرفــی 
مــی كنــد. معــاون اســتاندار بوشــهر ورود آنهــا را بــه شــهرهای عســلویه، دیلــم، گنــاوه 
و... را ممنــوع و بــی رشمانــه آنهــا را وابســته بــه گــروه هــای تروریســتی اعــالم كــرد. 
ل وقاحــت مــردم منطقــه را تهدیــد كــرد كــه اســکان، اجــاره خانــه و ملــک،  او در كــ
ــاه  ــنگین دارد. اداره كار و رف ــه س ــا جریم ــتانی ه ــه افغانس ــب ب ــغل و کار و کس ش
ــكاری در منطقــه اعــالم كــرده  ــن افغانســتانی را عامــل بی عــی لرســتان مهاجری اجت
اســت. در كنــار صدهــا ادعــای كاذب و تهدیــد از ایــن قبیــل، ســخنگوی وزارت خارجــه 
ایــران هــم دیــروز بحــث از «ایــران هراســی» مــی كنــد و همزمــان اعــالم مــی كنــد از 
نعــت مــی كننــد. ایــن در رشایطــی اســت  ورود بیشــرت افغانســتانی هــا بــه ایــران م
كــه فقــط در مــدت یكــی دو روز، بــاالی دو هــزار فــراری از جهنــم افغانســتان را بــه 
ایــن كشــور بــاز گردانــده انــد. مرزهــا را بــه روی آنهــا بســته و هــر روز خــرب كشــ 

تعــدادی انســان فــراری توســط «مرزبانــان» حكومــت ایــران بــه مــا مــی رســد.

در چنــد روز گذشــته در بســیاری از شــهرهای افغانســتان از جملــه در كابــل و فــرات، 
مــردم ایــن كشــور بــه اقدامــات ظاملانــه حكومــت ایــران در حــق مهاجرین افغانســتانی 

دســت بــه تجمــع اعرتاضــی زده انــد.

مردم آزادیخواه ایران

جمهــوری اســالمی بــه عنــوان حكومتــی كــه در جنایــت و توحــش علیــه مــردم 
آزادیخــواه، علیــه كارگــر و زن و جــوان حــق طلــب، شــهره خــاص و عــام اســت، امــروز 
ــاراج  ــی و ت ــكاری، گران ــه گرســنگی، بی ــر، ب ــه فق ــر حــق شــ ب ــل اعــرتاض ب در مقاب
امــوال مــردم، بــرادران و خواهــران رشیــف شــ را بــه جــرم فــرار از جهنــم افغانســتان 
عامــل ایــن وضــع معرفــی مــی كنــد. مــی خواهــد فراریــان از دســت طالبــان و حاكمین 
جنایتــكار بــر افغانســتان را عامــل توحشــی معرفــی كنــد كــه رسمایــه داران در ایــران 
ــا در  ــد. اینه ــرده ان ــل ك ــا تحمی ــه م ــرن اســت ب ــم ق ــه نی ــك ب ــا نزدی ــت آنه و حكوم
حالیســت كــه خــود ایــن حاكمیــت، دســت طالبــان را از پشــت بســته اســت و دســت 
بــر قضــا در رشایطــی ایــن افغــان ســتیزی دوبــاره توســط جمهــوری اســالمی افســار پاره 
كــرده اســت كــه پرونــده ســازی امنیتــی، دســتگیری و تهدیــد ایــن نظــام علیــه خوشــنام 
نــد كارگــری از مجتمــع  تریــن رهــربان و دســت انــدركاران اعرتاضــات و اعتصابــات قدر
ن و بازنشســتگان آزادیخــواه و تــا  كارگــران فــوالد اهــواز تــا صفــوف اعرتاضــی معلــ
تیك و اســالمی بــه حقــوق زنــان در ایــران، شــدت بــی ســابقه گرفتــه  هجــوم سیســت

نگونــه كــه بــا حملــه بــه زنــان، در صــدد تحمیــل عقــب نشــینی  اســت. درســت ه
ــه مــوج انزجــار مــردم آزادیخــواه علیــه بنیادهــای ایــن نظــام هســتند، شــهروندان  ب
كیــن  افغانســتانی را هــم مــی زننــد تــا شــهروند و معــرتض در ایــران را بــه ســكوت و 
ــی  ــر و ب ــتقل از تحقی ــته، مس ــه گذش ــد ده ــتان در چن ــان از افغاس ــانند؛ فراری بكش
حرمتــی در ســخت تریــن رشایــط بــه بردگــی مطلــق كشــیده شــدند و از گــرده آنهــا 
ــب  ــه جی ــران ب ــر ای ن ب ــ ــی را حاك ــای عظیم ــه ه ــت و رسمای ــاال رف ــا ب رت ه ــ ع
زدنــد. تبلیغــات نژادپرســتانه حكومــت و تــالش بــرای تبدیــل مــردم رشیــف بــا پیشــینه 
افغانســتانی بــه دشــمنان مــردم ایــران، ابــزاری ضــد انســانی بــرای پــس زدن اعــرتاض 
ل كــرده انــد. مــردم آزادیخــواه  بــر حــق شــ علیــه توحشــی اســت كــه خودشــان اعــ
ایــران، كارگــران و اقشــار محــروم ایــن جامعــه مســتقل از محــل تولــد، پیشــینه، زبــان 
و هــر دیــن و آینــی كــه دارنــد یــا ندارنــد، همرسنوشــت انــد و در مقابــل جمهــوری 
اســالمی و حاكمیــن بــر جامعــه مــا و مــردم محــروم افغانســتان بــه یــك صــف واحــد 
تعلــق داریــم. بایــد در كنــار هــم در مقابــل دشــمن مشــرتك، متحدانــه ایســتاد. مــردم 
فــراری از افغانســتان، كارگــران و محرومــان بــا پیشــینه افغانســتانی شایســته بیشــرتین 

یــت هــا هســتند. ح

كارگران رفقای كمونیست

مــوج فاشیســتی، ضــد كارگــری و ضــد مهاجریــن افغانســتانی در رشایطــی راه افتــاده 
اســت كــه حكومــت ایــران زیــر رضبــات پــی در پــی طبقــه كارگــر و مــردم محــروم 
بــرای رفــاه، آزادی و برابــری، بــه بــن بســت رســیده اســت. فضــای فاشیســتی و افغــان 
ســتیزی، ابــزاری بــرای ایجــاد نفــاق و دشــمنی كــور در صفــوف طبقــه كارگــر و مــردم 
محــروم و معــرتض در خــود ایــران اســت. اكنــون بــه نــام «اتبــاع خارجــی» و فــردا بــه 
نــام «عــرب»، «كــرد»، «تــرك» و «فــارس»، بــه نــام «شــیعه و ســنی» و... صفــوف متحــد 
ن را شــقه شــقه مــی  مــا بــرای تامیــن نــان شــب، بــرای آزادی و حفــظ كرامــت انســانی
كننــد تــا بــه حاكمیــت خــود ادامــه عمــر دهنــد. ایــن بــر مــا كارگــران آگاه، بــر مــردم 
آزادیخــواه و بــر كمونیســت هــا اســت، كــه ایــن مــوج ضــد كارگــری و ضــد انســانی 
را پــس بزنیــم. ایــن بــر ماســت كــه طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه را علیــه عربــده 
كشــی هــای ضــد كارگــری، ضــد خواهــران و بــرادران «افغانــی» خــود بشــورانیم و در 
همــه جــا در یــك صــف واحــد علیــه بربریــت حاكــم بایســتیم و حاكمیــن و عوامــل 
ن و افســار كنیــم. ایــن توحــش را بایــد پــس زد. آغــوش  آنهــا را از كــرده خــود پشــی
مــردم آزاده ایــران بــرای هــر انســان فــراری از جهنــم افغانســتان و هــر كجــای جهــان 

بــاز اســت. 

خط رسمی حزب حكمتیست 
۱۲ آوریل ۲۰۲۲   ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اينها در حاليست كه خود اين حاكميت، دست طالبان 
را از پشت بسته است و دست بر قضا در شرايطى اين 

افغان ستيزى دوباره توسط جمهورى اسالمى افسار 
پاره كرده است كه پرونده سازى امنيتى، دستگيرى و 
تهديد اين نظام عليه خوشنام ترين رهبران و دست 
اندركاران اعتراضات و اعتصابات قدرتمند كارگرى از 
مجتمع كارگران فوالد اهواز تا صفوف اعتراضى معلمان 

و بازنشستگان آزاديخواه و تا هجوم سيستماتيك و 
اسالمى به حقوق زنان در ايران، شدت بى سابقه 
گرفته است. درست همانگونه كه با حمله به زنان، 
در صدد تحميل عقب نشينى به موج انزجار مردم 

آزاديخواه عليه بنيادهاى اين نظام هستند، شهروندان 
افغانستانى را هم مى زنند تا شهروند و معترض در 

ايران را به سكوت و تمكين بكشانند؛



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