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  ،جهان خواهیترقهمگام با نيروهای          
  امپرياليسمو  یطلبتوسعهعليه جنگ،         

  
  
ين مهم ا روسيه به اوکراين و ورود نيروهای روسيه در شهرهای حمله رويدادهای پرشتاب روزهای اخير،  

  ويرانی را در سراسر جهان برانگيخته است.، موجی از انزجار عليه جنگ و "فکشور از جمله "کی ي
  

آمدند، در  هاابانيخبه  شهر اين کشور عليه جنگ و پوتين ۵٨در اولين روز حمله روسيه، شهروندان روس در 
اعتراضات ضد يز . در ساير کشورهای جهان ناندرشدهيدستگتن  ١٧٠٠طبق آمار اوليه بيش از  هاتظاهراتاين 

  جنگ رو به گسترش است.
 
 ت که در آنکشورهای امپرياليستی بر سر منافع سياسی و اقتصادی اس یهانزاعاز  روشن یانمونهن جنگ اي

هانی جموقعيت  روزافزون، تضعيف ٢١قرن  یهاتيواقعجايی ندارد. يکی از ها مردم ميليونجان و امنيت 
ی و چينی روس یهاستياليامپربه نفع  امپرياليسم آمريکا و اتحاديه اروپا از يک سو و تغيير تدريجی اين موازنه

از طريق قدرت  و روسيه در پی گسترش نفوذ خود ،یالمللنيبدر پی تسخير بازارهای  سرعتبهاست. چين 
ه حمله به کاست  روسيه طلبانهتوسعه یهااستيسنظامی و سياسی است. در چارچوب اين موازنه قدرت و 

برای  ه امروزدر سر داشت ناتو را. دولت اوکراين که رويای پيوستن به اتحاديه اروپا و رديگیمرت اوکراين صو
 که برای اما روشن است شده اشيیکايآمرمتحدين اروپايی و امنيت جان مردم دست به دامان  نيتأم
  .دارد ارجحيتاوکراين  مردم بر جان یاقتصاد، منافع و آمريکا اروپا یهاستياليامپر

  
ودن ، به پوچ بارنددحمالت موشکی روسيه قرار  که زيرتن از مردم اوکراين  هاونيليماين ميان،  در حالنيدرع

ا ب از گفتگونتشره . در همان اولين روز حمله روسيه، گزارشات مبرندیمپی  هاستياليامپر یهاوعدهشعارها و 
 یدهايووعوعدهات مردم اين کشور به سريع توهم نشانگر شکستنشهرهای مختلف اوکراين،  مردم در

  اوکراين ست. در شانیحام اروپا و آمريکا و دولت یهاستياليامپر
  

 هضد جنگ علي یهاتظاهراتخارج کشور سازمان فدائيان در شهرها و کشورهای مختلف جهان در کميته 
اعالم  م اوکراين راستگی خود با مردو همب کندیمو کاپيتاليسم فعاالنه شرکت  یطلبتوسعهويرانی و کشتارمردم، 

د را سم صفوف خوو کاپيتالي یطلبتوسعه. ما در کنار افکار آزاديخواه و مردم آزاده جهان، عليه جنگ، کندیم
  .ميکنیمو فريادمان را بلندتر  ترمنسجم

  
  یالمللنيبهمبستگی  بادزنده

  امپرياليسمو  یطلبتوسعهعليه جنگ،  جهانی و پيروز باد مبارزات پرتوان
  

  خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت)کميته 
  ١۴٠٠ اسفند ۶/  ٢٠٢٢ هيفور ٢۵

  
 
 
 
 


