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سال خوشههاى خشم
فواد عبداللهی
ســالی كــه گذشــت ســال خاكســﱰی و یكنواختــی نبــود؛ ســالی بــود در
ادامــهی تعمیــق رونــدی كــه از دی ـ ه  ۹۶بــه ایــن ســو ﴍوع شــده بــود
و هــر لحظــه نویــد مــیداد كــه بایــد جــور دیگــری زندگــی كــرد .ســال
گذشــته ســال جمهــوری اســﻼمی نبــود ،ســال تســلیم در برابــر شــعلههای
آتــش قحطــی ،فقــر و بیــكاری نبــود .ســالی نبــود كــه ایــن حاكمیــت بتوانــد
خوشــههای خشــم میلیونهــا انســان دردمنــد و كارد بهاســتخوان رســیده
را درو كنــد .نــه ســال »انتخــاب« جنــاب ر یســی ﴎدســته قاتلیــن دهــه ۶۰
بــود ،نــه ســال عــر و تیزهــای ســپاه ،بســیج و امنیتــی كــردن فضــای سیاســی
ای ـران بــود ،نــه ســال رنــگ عــوض كردنهــای ایــن و آن جنــاح بــود ،نــه
ســال فرهنــگ تعزیــه كــه ســال جــا خــوش كــردن لبخنــد بــر لبانــی بــود كــه
خندیــدن را فرامــوش نكردهانــد.
ســالی بــود كــه میلیونهــا انســان دردمنــد در كنــار هــم ،بــا هــم ،اتحــاد
و اســتوار مانــدن را تجربــه كردیــم و زندگــی را بــرای كودكانمــان معنــا
كردیــم .گفتیــم كــه میمانیــم و بــرای زندگــی و رفــاه در همیــن جهــان
میجنگیــم .كرونــا را بــا پشــته ســاخ حاكمیــت جنایتــكار اســﻼمی از
كشــتههای ن پشــت ﴎ گذاشــتیم؛ درب شــوراهای اســﻼمی كار و نهادهــای
زرد دولتــی را گِل گرفتیــم؛ گفتیــم كــه نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد از
خرافــات و جهالــت مذهبــی پــاك شــود؛ گفتیــم كــه محرومیــت بخــش
بزرگــی از كــودكان كار از رفـ بــه مدرســه بایــد خا ــه یابــد؛ فریــاد برآوردیم
كــه آمــوزش رایــگان حــق مســلم كــودكان ماســت؛ بیــكاری فــارغ التحصیــﻼن،
تــندادن بــه بردگــی بــا دســتمزدهای زیــر خــط فقــر در شــان و منزلــت
انســان نیســت؛ لغــو جداســازی جنســیتی را فریــاد زدیــم؛ اعــﻼم كردیــم كــه
جامعــهی ایـران بیــش از ایــن بـرای جمهــوری اســﻼمی قابــل حكومــت كــردن
و قابــل ارعــاب نیســت؛ بــا پرچــم رفــاه ،آزادی و اداره شــورایی بــه میــدان
آمدیــم .گفتیــم رژیمــی كــه یتوانــد ابتداییتریــن نیازمندیهــای بــﴩ
در قــرن بیســتویكم را تامیــن كنــد بایــد بــرود؛ گفتیــم كــه هرآنچــه مــا
را نكشــد قویترمــان خواهــد ســاخت .و درســت تشــخیص دادیــم .ســال
گذشــته ،ســال كابــوس پشــت ﴎ كابــوس ب ـرای حاكمیــت بــود.
مــا آگاهتــر و نیرومندتــر از هــر ســال در طــول ایــن چهــل ســال پــا بــه ســال
آتــی گذاشــتهایم .زن و مــرد دوشــادوش هــم در برابــر توط ــهی حاكمیــت،
در برابــر تفرقههــای ملــی ،قومــی ،مذهبــی و جنســی در صفــوف
جنبشمــان ،اســتوار ایســتادهایم و آهنــگ همبســتگی و اتحــاد علیــه نظــم
حاكــم را زمزمــه میكنیــم .پارســال ،مــا نگذاشــتیم كــه تحمیــل دوبــاره
طالبــان بــه مــردم افغانســتان مستمســكی بـرای اعــادهی تــوازن قــوا بــه نفــع
جمهــوری اســﻼمی در مقابــل مــردم ایـران شــود .اعــﻼم كردیــم كــه بــا مــردم
بخــت برگشــتهی افغانســتان همﴎنوشــت هســتیم؛ كــه دیگــر یگذاریــم
كــه ســیل خانــهی كســی را بــا هــر توجیهــی بــا خــود بــﱪد؛  ..ص۲
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وقتــی صحبــت از ای ـران اســت ،یــک تصویــر ،جنــگ و کشــتار و اعــدام
و زنــدان و گرســنگی اســت .چهــره کریــه تابلویــی کــه جمهــوری اســﻼمی
بـرای بیــش از هشــتاد میلیــون انســان در ایـران بــه تصویــر کشــیده .چهــره
ای زشــت و فربــه هیوﻻیــی 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
تــﻼش و ﴎود 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.
یکــی هــم خــود خــود زندگــی اســت .زمانــی کــه دولتمــردان خبیــث کــف مــی چراننــد و
آخوندهــای مریــض لیچــار مــی گوینــد ،زنــان و مــردان ،دخـﱰان و پـﴪان در رســتوران هــا ،کافــه
تریاهــا ،ســالن هــای زیبایــی ،باشــگاه هــای تندرســتی ،کوهنــوردی هــا ،ســالن هــای بیلیــارد و
بولینــگ ،دورهمــی هــای شــاد ،جمعــه هــای بیخیــال غــم و ســفره هــای نــه چنــدان رنگیــن در
تفریحــگاه هــا ،کنــار هــم و بــا هــم بــه ریــش باﻻیــی هــا مــی خندنــد ...و چــه زیبــا اســت ایــن
زندگــی!
نــوروز امســال هــم گوشــه ای از تصویــر زیبــای ایــن زندگــی در ﴎاﴎ ایـران اســت کــه در پــارک
هــا و میادیــن شــهرها و تفریحــگاه هــا بــه ایــش گذاشــته شــد .مردمــی کــه بــا موزیــک و طبــل
و کرنــا و پایکوبــی و شــادی و خنــده بــه اســتقبال ســال نــو رفتنــد.
جمهــوری اســﻼمی 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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و نقش رسانه ها

از ﴍوع حملــه روســیه بــه اوكرایــن نزدیــك بــه یــك مــاه میگــذرد و مســتقل از ارزیابــی طرفیــن از
ایــن جنــگ ،هنــوز ﴎانجــام و پایــان آن بــر كســی معلــوم نیســت .مصائــب و عواقــب ایــن جنــگ
بســیار فراتــر از آینــده اوكرایــن ،ویرانــی و آوارگــی و قربانــی شــدن مــردم بیگنــاه ایــن كشــور
اســت .ایــن جنــگ را روســیه ﴍوع كــرد ،امــا بــر خــﻼف تبلیغــات رســانه هــای دنیــای غــرب ایــن
جنــگ مطلقــا ونــه ای منحــﴫ بــه فــرد و تنهــا جنــگ ارتجاعــی کــه قدرتهــای بیــن اﳌللــی بــه
جهانیــان تحمیــل کردنــد ،نبــود .حملــه روســیه بــه اوكرایــن ادامــه مجموعــه ای از کشمکشــها میان
قدرتهــای جهانــی اســت ،ونــه دیگــری از لشــكر كشــی ،اشــغال نظامــی ،جنــگ نیابتــی ،میلیتاریزم
و تهدیــد و ارعــاب اســت کــه تــا امــروز در انحصــار ناتــو بــه رهــﱪی آمریــكا و ح یــت حامیــان
غربــی آن از ع ـراق و افغانســتان تــا بلگ ـراد ،لیبــی ،ســوریه ،فلســطین و ..بــوده اســت .جنــگ و
میلیتاریســمی كــه بــا اهــداف تحمیــل آمریــكا بــه جهــان و بــه عنــوان كدخــدا و حاكــم برجهانیــان
و یــا حفــظ ســلطه امپریالیســتی آمریــكا و متحدیــن او و بعــﻼوه پــس زدن قدرتهــای دیگــر از
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 خــﻼف همیشــه نــه آمریــكا و ﴍكای غربــی او
بلكــه روســیه انجــام داده اســت.
زمینــه هــای ایــن جنــگ را بیــش از هــر كشــوری ناتــو و در راس آن امریــکا بــا تبدیــل اروپــای
ﴍقــی بــه پایگاههــای نظامــی خــود و تــﻼش ب ـرای پیوس ـ كشــورهای اروپــای ﴍقــی بــه ناتــو
و بــا هــدف محــدود كــردن دامنــه نفــوذ اقتصــادی و سیاســی روســیه فراهــم كــرد ... .صفحــه۳
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كــه كودكــی بیﴎپنــاه انــد؛ كــه هــوا از غبــار و دود و جنــگ ،كــه زمیــن از بیآبــی و
مــردم از تشــنگی هــﻼك شــوند .در ســال گذشــته حــال حاكمیــت اســﻼمی خــوب نبــود،
چراكــه مــا از فــوﻻد و هفتتپــه تــا نفتیهــا و خــروش ﴎاﴎی معلـ ن و بازنشســتگان
بــه ریــشاش خندیدیــم و از كنــارش رد شــدیم .گفتیــم كــه داربســت ایــن روبنــای
گندیــده سیاســی را از بیــخ بــا تیشــه میزنیــم و زندگــی را دوبــاره زنــده میكنیــم.

جمهــوری اســﻼمی اگــر خیابــان هــا را بــا گزمــه هایــش قــرق مــی کنــد ،اگــر وســایل
عمومــی نقلیــه عمومــی را زنانــه و مردانــه کــرده ،اگــر صــدای بلندگوهــای مســاجد و ــاز
جمعــه هــا و محــرم هایــش ،گــوش آزار و مســتهجن و مبــﴩ عــزا و مــرگ اســت ،اگــر
میدیــای صوتــی و تصویــری و روزنامــه هــا و فیلــم هــا و ﴎیــال هــای ســین یی اش بــوی
گنــد و کثافــات فرهنــگ ارتجاعــی ضــد زندگــی و ضــد زن و ضــذ هــر چــه نشــانه ــدن و
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
بــه ازادیهــای فــردی و اجت عــی مــردم ایــن اســت» :بــی ﴍف هــا ،برویــد گــم شــوید!«
مراســم هــای جشــن و پایکوبــی میلیونــی مــردم در نــوروز  ١٤٠١هــم ،یکــی از ونــه
هــای بــا شــکوه و زیبــای ایــن انفجــار اجت عــی علیــه ارتجــاع و اســتبداد اســت کــه تــا
ســیزده بــدر ادامــه دارد.
جمهــوری اســﻼمی 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 بـرای رویارویــی
بــزرگ آمــاده مــی کنــد .ایــن تــدارک نــه ب ـرای یــک جنــگ نظامــی یــا علیــه تظاه ـرات و
شــورش خیابانــی اســت ،بلکــه آمادگــی بـرای جنــگ علیــه شــادی و رقــص و آواز و خنــده
ی شــیرین بچــه هــا در پــارک هــا و میادیــن و خیابــان هــا و گرفـ هدیــه هــای نــوروزی
اســت .آخوندهــای تــا مغــز اســتخوان گندیــده و دولتمــردان ابلــه چهــار شــنبه ســوری و
نــوروز را مکــروه و حـرام نامیدنــد.
مفـﴪان بورژوایــی ســعی مــی کننــد ،برای جشــن و شــادی مــردم ایدئولــوژی باســتانگرایی،
ایرانگرایــی و ملــی گرایــی در مقابــل اســﻼمگرایی بﱰاشــند و ناسیونالیســت هــا نــوروز را
اختصاصــی ملــت کــورد! چســپاندن ایدئولــوژی بــه جشــن و پایکوبــی زنــان و مــردان و
کــودکان در نــوروز ،ه نقــدر معتــﱪ اســت کــه تعریــف کــردن ســال نــو کشــورهای دیگــر
بــه ایــن و آن ملیــت و قــوم ومذهــب!
در ای ـران ،ایدئولــوژی اســﻼمی ضــد انســان و مبلــغ قناعــت و ریاضــت مذهبــی از ه ـ ن
آغــاز جمهــوری اســﻼمی 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
در زندگــی و اذهــان عمومــی مــردم ،اینقــدر زشــت و پلیــد و مطــرود نبــوده اســت .نــه
شمشــیرهای عمــر و علــی ،نــه تروریســم و ادمکشــی و زن کشــی داعــش و طالبــان و نــه
قمــه کشــی و گرفـ لولــه تفنــگ هــای جمهــوری اســﻼمی رو بــه مــردم ،نتوانســت بخشــی
از بﴩیــت در جهــان را از پیﴩفــت و ــدن و رفــاه و نــگاه بــه زندگــی و خوشــبختی و
شــادی رویگــردان و جــدا کنــد .نــوروز جنــگ نظــام مــرگ و عــزا بــا شــادی اســت .امــروز،
جمهــوری اســﻼمی ای ـران و طالبــان در افغانســتان هــر دو بــه یکســان دشــمن هــر چــه
بــوی زندگــی مــی دهــد ،هســتند .امــا در ایــن جنــگ بازنــده انــد.
جمهــوری اســﻼمی امــروز در همــه عرصــه هــا و ســنگرهای از مبــارزه طبقاتــی چنــد ده
میلیــون کارگــر و اعتصابــات ﴎاﴎی معلــ ن و بازنشســتگان و خیــزش هــای حاشــیه
نشــینان شــهرها تــا جشــن هــای چهــار شــنبه ســوری و نــوروز و ســال نــو در محــاﴏه
ی مــردم قــرار گرفتــه اســت .جمهــوری اســﻼمی از هــر چــه نشــان زندگــی و ازادی و
خوشــبختی اســت مــی ترســد .از لبــاس رنگــی زنــان و دخــﱰان در خیابــان هــا مــی ترســد.
از رف ـ روﴎی هــا بــر چوبــه هــای دار وحشــتزده اســت.
نــوروز امســال در حالــی کــه در ﴎاﴎ ای ـران جشــن هــای بــزرگ ســال نــو برپــا بــود،
عــﻼوه بــر ایــن کــه در همــه جــا نیروهــای نظامــی و امنیتــی در تــرس و آمــاده بــاش
بودنــد ،نظامیــان رژیــم در اشــنویه بــه مراســم شــادی و پایکوبــی مــردم بــا گلولــه هــای
ســاچمه ای و گاز اشــک آور حملــه کردنــد.
روز اول فروردیــن صدهــا نفــر از نیروهــای نظامــی ارتــش و ســپاه و نیــروی ویــژه ،روســتای
»نــی« در چنــد کیلومــﱰی شــهر مریــوان را اشــغال کردنــد .نظامیــان مســلح بــه ســﻼح و
کﻼه کاســکت و ســپر و باتــوم بــا تــک تیرانــدازان ﴎو رو بســته بــر بــام خانــه هــای
مــردم ،در ایــن روســتا مســتقر شــدند! طبیعــت زیبــای »نــی« و روســتاهای اط ـراف در
کنــار دریاچــه زریبــار ،یکــی از تفریحــگاه هــای مــردم بخصــوص در ایــن روزهــای نــوروزی
اســت.پلیس نظــام در تهــران کارنــاوال حاجــی فیروزهــای دوستداشــتنی و بذلهگــو را
کــه در عیــن حــال مشــکﻼت اجت عــی را بــا زبــان نیــش دار و طنــز تلــخ بازگــو میکننــد
بهم ـراه رقــص زنــی بــا چــادر ســیاه بــه نشــانه طنــز و اعـﱰاض ،بــر هــم زد.
از زنــدان هــای جمهــوری اســﻼمی ،پیــام ســال نــو بــا آرزوی پایــان عمــر جنایتــکاران حاکــم
بــه بیــرون فرســتاده شــد.

خواســتند ســال گذشــته را ســال فیلﱰینــگ و مســدود كــردن شــبكههای ارتباطــی مــردم
تحــت عنــوان »طــرح صیانــت از مــردم« نامگــذاری كننــد .خواســتند بــا هــم بودنمــان
را بشــكنند؛ گفتنــد اتحــاد و ارتبــاط جمعــی ممنــوع! آغــوش ممنــوع! ﳌــس دســتها
ممنــوع! امــا كــور خواندنــد؛ ســال عقبنشــینی نظــام و صیانــت حاكمیــت از خــود
در برابــر جامعــهی تشــنهی رفــاه و برابــری بــود .ســال تــف ﴎبــاﻻ ب ـرای جمهــوری
اســﻼمی بــود.
ســال گذشــته ســفرههای خالــی و نیمهخالیمــان را بــا همســایه ،همــكار ،همشــهری
و هممحلــهای تقســیم كردیــم .ســعی كردیــم كــه هرچــه در تــوان و تــوش داریــم
بــكار گیریــم تــا جلــوی رونــد رو بــه صعــود آمــار بیــكاری ،خودكشــی ،فحشــاء ،كلیــه
فروشــی و كار كودكانمــان را ســد كنیــم .ســنگری ســاختیم بنــام تقســیم ثــروت و رفــاه
در جامعــه؛ و رو بــه حاكمیــت ﴎمایــه اعــﻼن جنــگ دادیــم .گفتیــم كاخهایتــان را
بــه تســخیر درخواهیــم آورد؛ ثــروت انباشــته از اســتث ر نیــروی كارمــان را كــه بــه
یغ ـ بردهایــد پــس خواهیــم گرفــت و از هركــس بــه انــدازهی توانــش بــه هركــس بــه
انــدازهی نیــازش خواهیــم داد .ســال گذشــته ثابــت كردیــم كــه زمیــن را زیــر پاهایتــان
بــه لــرزه درخواهیــم آورد و از محــﻼت و مراكــز كار و تحصیــل تــا میادیــن بــزرگ شــهرها
را در ایــن نــﱪد طبقاتــی ســهمگین بــا خــود همـراه خواهیــم كــرد .گفتیــم كــه آمدهایــم
تــا بــرای فرزندانمــان بجــای غصــه از قصــه بگوییــم كــه مــا اك یتایــم و می نیــم
چــون اك یــت رفــاه و آزادی میخواهنــد و ایــن نظــام اقلیــت مرتجــع رفتنــی اســت.
گفتنــد زمــان میخواهنــد؛ بایــد از »كســب و كارهــا مانعزدایــی« بكننــد؛ فرمودنــد
كــه »ارز در خطــر اســت«؛ برجــام در راه اســت؛ بــوی نفــت بــه مشــام میآیــد؛
ﴎمایهگــذاری در راه اســت؛ در حــال حــاﴐ بودجــه ندارنــد و گفتنــد كــه »نگــران
كاهــش جمعیــت كشــور« هســتند .در عــوض مــا درب خروجــی را نشانشــان دادیــم
و گفتیــم كــه زمــان و دوران ش ـ جنایــتكاران ،ش ـ مومیاییهــای تاریــخ ای ـران كــه
دســتانتان تــا آرنــج در اســتث ر طبقــه كارگــر ایــران و خــون ﴍیفتریــن فرزنــدان
مــردم اســت ،مدتهاســت بــه ﴎ رســیده اســت .چهــل ســال ،چهــار نســل را قربانــی
كردنــد ،گرفتنــد و زدنــد و كشــتند!
اكنــون فصــل قربانــی و تاریــخ قربانیــان بــه پایــان رســیده اســت؛ صــدای پــای طبقــه
كارگــر ایــران بــا لشــكری از ســازماندهندگان و رهــﱪان سوسیالیســت آن كــه فصــل
جدیــدی از »تاریــخ شكســت نخــوردگان« را گشــودهاند بــه گــوش میرســد؛ امــروز دیگــر
همــه میداننــد كــه نــه فقــط یــك ذره رفــاه و خوشــبختی بــا وجــود جمهــوری اســﻼمی
قابــل حصــول نیســت كــه ابتداییتریــن نیازمندیهــای بــﴩ بـرای زنــده مانــدن را هــم
دریــغ میكنــد .نظامــی كــه حتــی عاجــز از تامیــن آب آشــامیدنی و هــوای ســا ب ـرای
شــهروندان اســت ،نظامــی كــه بــا وجــود تلــی از ثــروت و ﴎمایــه انباشــته شــده در
ای ـران ،حــاﴐ بــه شــلكردن ﴎ كیســه نیســت ،بایــد بــرود! ایــن دیگــر حكمــی اســت
كــه از دیـ ه  ۹۶بــه ایــن ســو از طــرف مــردم و طبقــه كارگــر ایـران نــوروز پشــت نــوروز
صــادر شــده اســت و ﴎنوشــت تقابــل بنیادیــن محرومــان بــا حاكـ ن امــروز در ایـران
را در هــر دم و بــازدم اعﱰاضــات مــردم تعییــن میكنــد.
پارســال بــه جنبــش مــا ثابــت شــد كــه زمــان اعـ ل قــدرت بـرای آرمــان عدالتخواهــی
و برابریطلبــی فــرا رســیده اســت .وقــت برپایــی شــوراهای مردمــی بــرای هدایــت
و ســازماندهی مبــارزات تــودهای مــردم و اعــ ل اراده مســتقیم مــردم اســت .هیــچ
زمانــی بــه انــدازه امــروز تودههــای مــردم صاحــب عــزم و اراده بـرای دگرگونــی اوضــاع
نبودهانــد؛ هیــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز ،خواســت بهگــور ســپردن نظــام منحــوس
اســﻼمی بــه خودآگاهــی گســﱰده مــردم ای ـران تبدیــل نشــده اســت؛ در هیــچ دورهای
بــه انــدازه امــروز طبقــه كارگــر ،زنــان و جوانــان تشــنهی شــادی و رفــاه و برابــری بــه
كمونیســم و ارگانهــای اع ـ ل قــدرت خــود یعنــی شــوراهای مردمــی محتــاج نبودهانــد.
رهــﱪان ،آژیتاتورهــا و فعالیــن پرشــور مردمــی بـرای غلبــه بــر جمهــوری اســﻼمی و بــه
پیــروزی رســاندن ایــن جنبــش در ســال آتــی ناچارنــد كــه مــردم را در ایــن ارگانهــا
بســیج و رهــﱪی كننــد .ایــن تنهــا ابــزار اعــ ل اراده میلیونهــا انســان دردمنــد در
جامعــهی امــروز ایـران اســت .جنبــش مــا ناچــار بــه پیــروزی و ناچــار بــه ایجــاد دنیایــی
مرفــه ،آزاد و برابــر اســت.

جمهــوری اســﻼمی نــوروز و بهــار  ١٤٠١را بــا کابــوس تــداوم و گســﱰش مبــارزات و
اعﱰاضــات و خیــزش هــای اجت عــی جــاری آغــاز کــرد .تــرس از جشــن و شــادی و رقــص و
پایکوبــی مــردم در روزهــای آغازیــن ســال نــو ،پیــش درآمــد تحــوﻻت جدیــد در یــک ســال
پیشــاروی اســت .میگوینــد ســالی کــه نکــو اســت از بهــارش پیــدا اســت!
ســال جدیــد ب ـرای مــردم ای ـران ســال پیــﴩوی بیشــﱰ در مبــارزات و جنبــش هــای خــود
علیــه نظــام ﴎمایــه و اســتبداد و جهــل و خرافــه خواهــد بــود .کارگــران وزحمتکشــان
وزنــان و جوانــان ایـران بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه زندگــی و خوشــبختی و رفــاه را ــی
شــود قطــره قطــره از جمهــوری اســﻼمی بــاز پــس گرفــت .مــردم خواهــان ــام زندگــی و
رفــاه یکجــا هســتند .پــس بﱰســید .تــرس تــان واقعــی اســت .روزگار ش ـ در ســال ١٤٠١
ســیاه تــر و ترســناک تــر از ســال قبــل خواهــد بــود .شــک نکنیــد!
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جنگ در اوكراین
امــری كــه بســیاری از صاحــب نظ ـران و سیاســتمداران در غــرب قبــﻼ مخاطـرات آن
را گوشــزد كــرده بودنــد ،امــا در هیئــت حاكمــه امریــكا و متحدیــن او گــوش شــنوایی
پیــدا نكــرد .عــﻼوه بــر ایــن درخواســتهای مكــرر روســیه نیــز بـرای پایــان گســﱰش ناتــو
بــه ایــن مناطــق ،بــه زیــر پــا گذاشـ همــه توافقــات ناتــو و روســیه مبنــی بــر عــدم
گســﱰش ناتــو در اروپــای ﴍقــی و  .....بــه ســخره گرفتــه شــد.
اوكرایــن از ســال  ۲۰۱۴و بدنبــال انقــﻼب مخملــی توســط غــرب و روی كار آوردن
زلنســكی بــه مركــز جــدال میــان غــرب و روســیه تبدیــل شــد .عــﻼوه بــر درخواســت
پیوس ـ اوكرایــن بــه ناتــو توســط بــوش پــدر كــه توســط ویكــی لیكــس افشــا شــد،
در ــام ایــن مــدت یــك پــای تحریــكات علیــه روســیه ،یــک پــای میــدان دادن بــه
فاشیســتها بــه بهانــه »دفــاع از اســتقﻼل« اوکرایــن در مقابــل روســیه ،در ایــن كشــور،
آمریــكا و متحدیــن او بــوده انــد )امــری کــه امــروز اتاقهــای فکــری غــرب مخاطــره
آمیــز بــودن ایــن نیــرو را هشــدار میدهنــد( .ادامــه ایــن كشمكشــها ﴎانجــام بــا حملــه
روســیه بــه اوكرایــن وارد فــاز جدیــدی شــد و از تحریــکات یــک قطــب ایــن کشــمکش،
تبدیــل بــه حملــه نظامــی قطــب دیگــر و خـراب شــدن آوار آن بــر ﴎ مــردم اوکرایــن
شــد .مقابلــه روســیه بــا تعرضــات ناتــو بــه حیــاط خلــوت خــود ،دول غربــی و خصوصــا
اروپــا را بــا نگرانــی هــای جــدی ،نــه از تاثیـرات آن بــر زندگــی مــردم اوکرایــن کــه بــر
آینــده ژئوپولیتیــک اروپــا ،مواجــه كــرد .علیرغــم هیاهــوی امریــکا مبنــی بــر عــدم
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
شــد .معلــوم شــد بــا فاصلــه گف ـ از پروپاگانــد ســطحی و تحریــكات ضــد روســی
رســانه هــای غربــی ،دخالــت مســتقیم ناتــو و یــا پیوس ـ اوكرایــن بــه اروپــای واحــد
ریخ ـ بنزیــن بــر آتشــی اســت كــه دود آن بــه چشــم همــه خواهــد رفــت .معلــوم
شــد علیرغــم هیاهــوی تعلــق اوکرایــن بــه دمکراســی غربــی ،دول غربــی از هضــم
مخلــوق خــود در اوکرایــن» ،فاشیســم ســفید و اروپایــی« ،ه ـراس دارنــد.

حقایــق زمخــت و توحشــی كــه در پــس ایــن جنگهــا دنبــال شــده اســت ،اســاس نقــش
رســانه هــای دول بــورژوای بــه طــول تاریــخ اســت .میدیــای رســمی مدتهــا اســت
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 ع ـراق و ویرانــی ایــن كشــور،
از افغانســتان و ســازماندهی مجاهدیــن افغــان توســط غــرب تــا حملــه امریــکا بــه
ایــن كشــور ،از جنــگ و بــاران بلگـراد و ویرانــی آن تــا حملــه بــه لیبــی و ســوریه و
وی ـران كــردن كامــل ایــن كشــورها و دههــا جنــگ و جنایــت و كودتــا ...كــه همگــی
بﻼاســتثنا توســط ناتــو و دولتهــای غربــی بــه رهــﱪی آمریــكا و بــه كمــك متحدیــن
جهانــی و منطقــه ای او و در خدمــت منافــع آنهــا پیــش رفتــه اســت ،بعنــوان بخشــی
از ماشــین جنگــی و در خدمــت ناتــو كار كــرده انــد .در ــام ایــن جنگهــا ،بـرای ونــه
در ســوریه و افغانســتان گانگســﱰهای نظامــی و جریانــات آدمكــش از مجاهدیــن
افغــان ،القاعــده و داعــش و جبهــه النــﴫ تــا دههــا گــروه تروریســت و جانــی ،بــه
عنــوان »ارتــش مســتقل مــردم« ،مقاومــت مردمــی«» ،ناجــی بــﴩ« و »جنگجویــان
طرفــدار آزادی« )تــا زمانــی از اوامــر امریــكا و ناتــو ﴎپیچــی نكردنــد( توســط رســانه
هــای رســمی غــرب بــه جهانیــان معرفــی شــدند .در ــام ایــن جنگهــا وحشــیانه
تریــن جنایــات ،ریخــ هــزاران تــن ــب از زمیــن و هــوا بــر ﴎ مــردم ،ویرانــی
شــهرها و فروریــزی مدرســه و بی رســتان و خانــه و كاشــانه مــردم بــر ﴎشــان بــه نــام
»مبــارزه« بــا دیكتاتــوی و »دخالــت بــﴩ دوســتانه«» ،دفــاع از حقــوق بــﴩ« و »هدیه
دمكراســی و آزادی بــه ایــن كشــورها« توجیــه و بــه خــورد جهانیــان داده شــد .رســانه
هــای غربــی رس ـ 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
هـزاران 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.

بــی تردیــد اهــداف روســیه از ایــن جنــگ ،نــه فقــط مقابلــه بــا تعرضــات ناتــو و یكــه
تــازی دولــت امریــكا ،بلکــه ســهم خواهــی روســیه در تجدیــد آرایــش جهــان چنــد
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 فﻼكــت و ســیه روزی نیســت .معلــوم اســت مســببین هــر قطــره خونــی كــه
بــر زمیــن میریــزد و هــر خانــه و مدرســه ای كــه ویـران میشــود ،هــر تــك نفــری كــه در
اثــر ایــن جنــگ آواره و خانــه بــدوش میشــود ،مســئولین تحمیــل هــر فقــر و فﻼکتــی
بــه مــردم روســیه بــه بهانــه مبــارزه بــا پوتیــن و اولیگارشــی مالــی روســیه ،هیئــت
حاکمــه روســیه ،امریــکا و دول اروپایــی و دولــت دســت راســتی زلنســكی انــد .معلــوم
اســت پایــان ایــن جنــگ ،پایــان میلیتاریســم ناتــو ،پایــان تحریــم اقتصــادی و پایــان
تعرضــات و تحریــكات نــژاد پرســتانه خواســت فــوری مــردم اســت .امــا ایــن جنــگ
مســتقل از اینكــه روســیه بــا حملــه بــه اوكرایــن اســتارت آن ـرا 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 ﴍوع و میلیونهــا انســان
بــی گنــاه را بــه كام مــرگ بــرد.

امــروز هــم ایــن میدیــا ق ـرار اســت در جنــگ در اوکرایــن همیــن سیاســت و همیــن
تعــرض را ســازمان دهنــد .روزانــه ســاعتها از جنایــات روســیه در اوكرایــن میگوینــد و
تــﻼش میكننــد دلخـراش تریــن صحنــه هــا از مــرگ و آوارگــی را بــه مــا نشــان دهنــد،
كاری كــه در ــام جنگهــای قبلــی عكــس آن عمــل كــرده انــد .كار و صحنــه ســازی
رســانه هــا ،اخبــار ســاختگی و یــك جانبــه علیــه یــك طــرف و توجیــه اع ـ ل ناتــو و
متحدیــن او در اوكرایــن و توجیــه سیاســتهای ارتجاعــی آنهــا ،قلــب هــر هــر انســان
ﴍافتمنــد و انســان دوســتی را بــدرد مــی آورد .می ـزان جعــل و دروغ پــردازی رســانه
هــای رســمی در غــرب بــه حــدی زیــاد و زننــده بــود کــه حتــی صــدای تعــدادی از
رســانه هــا را در خــود غــرب در آورده اســت.
و جالــب اســت ایــن »مدافعــان حقیقــت« و »مشــعل داران« آزادی یــك كلمــه در
مــورد جنایــات زلنســكی و جریانــات نــژاد پرســت و فاشیســت در اوكرایــن ،در مــورد
دولتمــردان غربــی و كمــك روزانــه بــه فاشیســتها و تســلیح آنــان بــر زبــان ــی آورنــد.
اینهــا از بیــان اینكــه زلنســكی و دولــت او ــام ســازمانهای سیاســی و گروههــای چــپ
در اوكرایــن را كــه تعــدادی از آنهــا دههــا عضــو در پارﳌــان اوكرایــن دارنــد را ممنــوع
اعــﻼم كــرده اســت ،از اینكــه فعالیــن چــپ دســتگیر و زندانــی میشــوند ،از اینكــه
خانــه اتحادیــه هــای كارگــری در »اودســا« را آتــش زدنــد و عــده ای زنــده زنــده در
آن ســوختند و پلیــس اوكرایــن نظــاره گــر بــود ،از بس ـ همــه رســانه هــا جــز یــک
رســانه دولتــی و دســت راســتی و ...یــك كلمــه بــه زبــان ــی آورنــد .عــﻼوه بــر ایــن
در كشــورهای »مهــد دمكراســی« و »مدافــع آزادی بیــان و عقیــده« بخشــی از رســانه
هــای روســی مســدود و ممنــوع شــده انــد.

جنگ و رسانه های غرب

عواقب جنگ در اوكراین

جهــان تــا امــروز جنگهــا و جنایــات ،كشــتار جمعــی و ویرانــی و خانــه بدوشــی زیــادی
را بــه خــود دیــده اســت .جنگهایــی كــه اك یــت عظیــم قربانیــان آن ،در خلــق و دامــن
زدن بــه آن نقشــی نداشــته انــد .در بخــش اعظــم ایــن جنگهــا رســانه هــا و میدیــای
رســمی بخشــی از ماشــین تبلیغــات جنگــی دولتهــای خــود بــوده انــد .شــكل دادن
و مهندســی افــكار عمومــی حــول منافــع بــورژوازی هــر كشــوری و بــر ایــن اســاس
شــایعه و دروغ پــردازی و پخــش آن بــا هــدف كــور و كــر كــردن بﴩیــت در مقابــل

عواقــب جنــگ در اوكرایــن بســیار فراتــر از مصائبــی اســت كــه امــروز بــر مــردم
اوكرایــن میــرود .مســتقل از می ـزان مــرگ و میــر و خانــه خرابــی در ایــن كشــور و
مســتقل از دامنــه آوراگــی و خانــه بدوشــی مــردم محــروم ،عواقبــی فراتــر از اروپــا
و جهــان دارد .ایــن مصائــب تاثیــرات مســتقیم خــود جنــگ نیســت و در حقیقــت
بخشــی جــدی از آن سیاســتی اســت كــه كشــورها و دولتهــای بــزرگ جهــان در قبــال
آن اتخــاذ میكننــد و عواقــب مخربــی را ب ـرای مــردم جهــان بــه ارمغــان مــی آورنــد.
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بــی تردیــد ایــن جنــگ ﴍوع پروســه ای دیگــر از قطــب بنــدی در جهــان ماســت.
پروســه ای كــه ســالهای زیــادی اســت ﴍوع شــده و امــروز و بــا حملــه روســیه
بــه اوكرایــن فــاز نظامــی آنــرا هــم شــاهدیم .دوره ای كــه میلیتاریــزم و جنــگ و
لشكركشــی مختــص آمریــكا ،ناتــو و دول اروپایــی نیســت .دوره ای كــه قطبهــای دیگــر
از جملــه روســیه و چیــن نیــز اعــﻼم میکننــد هــر گاه منافعشــان طلــب كنــد ،هــر
گاه احســاس خطــر جــدی كننــد ،میتواننــد ماننــد ناتــو و دولــت آمریــكا دســت بــه
ماشــه بﱪنــد .در ایــن دوره جدیــد دولــت امریــكا و متدحدیــن امــروز او ،ناتــو و...
نیــز مجبورنــد قبــول كننــد كــه دنیــا میــدان یكــه تــازی آنهــا نیســت و مجبورنــد تــوان
مقابلــه و اع ـﱰاض و ســد كــردن خــود توســط قطبهــای دیگــر را هــم در محاســبات
خــود بگنجاننــد .مجبورنــد قبــول كننــد كــه دنیــا دیگــر دنیایــی یكــه تــازی و اع ـ ل
اربابــی غــرب بــر بقیــه نیســت و قدرتهایــی عــروج كــرده انــد کــه میتواننــد موانــع
جــدی بــر ﴎ راه ایجــاد كننــد.
بــاﻻ رفـ میلیتاریــزم در خــود اروپــا نیــز یكــی از پیامدهــای غیــر مســتقیم ایــن جنــگ
اســت .غیــر مســتقیم از آن جهــت كــه جنــگ در اوكرایــن بهانــه ای بـرای دول اروپایــی
اســت تــا اهــداف قدیمــی تــر خــود را عملــی كننــد .دولتهــای اروپایــی بــا توجیــه
خطــر جنــگ بــا روســیه بــر میـزان هزینــه نظامــی و گســﱰش نیــرو و تســلیحات خــود
از جیــب مــردم افزودنــد .اكنــون و در ایــن ﴍایــط تشــكیل ارتــش اروپــای واحــد چیزی
كــه فرانســه بــر ﴐورت آن بیــش از دیگـران اﴎار داشــت ،بیــش از گذشــته موضوعیت
پیــدا كــرده اســت و تشــكیل آن و اختصــاص بودجــه بــه آن امــروز قابــل توجیــه اســت.
ایــن جنــگ در عیــن حــال و ب ـرای مدتــی جــان تــازه ای در جســم بــی رمــق ناتــو
میدمــد .بــا فروریــزی دیــوار برلیــن نیــاز بــه ناتــو ماننــد پی ـ ن ورشــو موضوعیــت
نداشــت ،چیــزی كــه آمریــكا ب ـرای مانــدگاری آن و مانــدگاری ریســی خــود بــر اروپــا
تــﻼش میكــرد بــا جنــگ افــروزی نگهــدارد .امــا و ایــن دوره ایــن پدیــده جانــی گرفــت
و ب ـرای مدتــی مانــگار خواهــد بــود.
تبلیغــات رســانه هــای غربــی» ،خطــر جنــگ جهانــی دیگــری« ،تحریــكات ضــد روســی
و اقدامــات نــژاد پرســتانه و روســیه ســتیزی دول و رســانه هــای غربــی و مجــازات
دســته جمعــی مردمــی كــه پیشــینه روســی دارنــد ،مجــازات خواننــده ،موســیقی دان،
ادیــب ،دانشــمند ،ورزشــكار و  .....روســی و هــر كســی كــه در روســیه تولــد یافتــه
اســت ،عــﻼوه بــر اینكــه بــه نژادپرســتی میــدان میدهــد و فاشیســم را تقویــت میكنــد،
بعــﻼوه رشــد وطــن پرســتی و اشــاعه برنامــه هــای ریاضــت اقتصــادی بــه طبقــه كارگــر
در اروپــا و تحمیــل آن بــه بهانــه ﴍایــط جنگــی ،پــس زدن اعﱰاضــات كارگــری و تــوده
ای بــه گرانــی ،بیــكاری و فقــر و ...همــه و همگــی نقشــه و برنامــه آگاهانــه دول
غربــی ب ـرای تحمیــل بــه جامعــه اســت .جنــگ در اوكرایــن ق ـرار اســت خیــرش بــا
ترســاندن مــردم اروپــا بــه جیــب ﴎمایــه 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
و مهندســی افــكار ،بــا تحریــكات نژادپرســتانه و روس ســتیزی و رشــد راسیســم و
نژادپرســتی را بــر عهــده دارنــد .آنهــا قــرار اســت زمینــه را بــرای تحمیــل فقــر و
بــی حقوقــی بیشــﱰ و تعــرض بــه معیشــت طبقــه كارگــر در اروپــا را تامیــن كننــد.
جنــگ در اوكرایــن امــروز توجیــه گرانــی و بــاﻻ رفـ قیمتهــا و برنامــه هــای ریاضــت
اقتصــادی اســت كــه ســالها اســت دول غربــی دنبــال میكننــد و امــروز توجیــه جنــگ
فرصتــی ب ـرای تحمیــل آن بــه مــردم اســت.
تحریمهــای اقتصــادی وســیع علیــه روســیه ،مســدود كــردن دارایــی ﴎمایــه داران
روســی در بانكهــای انگلســتان و ،...مســتقل از دامــن زدن بــه فضــای جنگــی و
تحریــكات ضــد روســی ،بیشــﱰین فشــار را بــر مــردم محــروم در روســیه ،اروپــا و حتــی
آســیا و افریقــا وارد کــرده اســت .امــروز كمبــود غــﻼت در بســیاری از كشــورهای عربــی
و افریقایــی ،گرانــی نــان و خطــر افزایــش فزاینــده قیمتهــا ،كمبــود و گرانــی بنزیــن
و نفــت و مــواد ســوختی و بــاﻻ رف ـ صعــودی قیمتهــا همگــی بخشــی از تاثی ـرات
تحریــم و بعــﻼوه تعرضــی بــه جامعــه بــا توجیــه جنــگ و حملــه روســیه از جانــب
دولتمــردان حاكــم در خــود اروپــا و آمریــكا و  ...اســت.
در کنــار ایــن ،ســازمان دادن داعشــی دیگــر در اوكرایــن ،تقویــت هــر روزه »بتالیــن
آذوف« یــا گــردان آذوف كــه جریانــی فاشیســتی و نژادپرســت از نــوع اروپایــی و
»سفیدپوســت« و شــبه نــازی اســت ،بــه مشــكلی بـرای خــود كشــورهای غربــی تبدیــل
شــده اســت .ارســال هــر روزه كمكهــای مالــی و تســلیحاتی بـرای آنهــا بــه نــام كمــك
بــه مــردم ،پیوسـ 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 بعــﻼوه 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.

٤

جنبش ضد جنگ
متاســفانه جنبــش ضــد جنــگ ،جنبــش انســانی در دفــاع از حــق حیــات و زندگــی
انســانی ،جنبشــی علیــه میلیتاریــزم و لشكركشــی و جنایــت ،تاكنــون بطــور برجســته
خــود را نشــان نــداده اســت .هرچنــد تحمیــل فاشیســم بــه مــردم اروپــا و تبلیغــات
ســطحی میدیــای فاســد بــه بهانــه جنــگ ،تحریــكات ملــی و قومــی و روس ســتیزی
و ایجــاد دشــمنی بــر اســاس هویتهــای ملــی و ...و تحمیــل عقــب گــردی جــدی بــه
جامعــه و بــه مــردم اروپــا بــر دوش دول مرتجــع و میــدای فاســد ،كار ســاده ای
نیســت ،امــا میتوانــد بـرای دوره ای هرچنــد کوتــاه فضــای سیاســی جوامــع غربــی را
تحــت تاثیــر خــود ق ـرار دهــد.
مســلم اســت پایــان ایــن وضــع تنهــا بــا پایــان عمــر دول بورژوایــی و حاكمیــت آنهــا بــر
ﴎنوشــت جهــان ممكــن اســت ،چیــزی كــه امــر طبقــه كارگــر و كمونیســتها و در گــرو
انقﻼبــات كارگــری در جهــان اســت .امــا در همیــن دوره مــا شــاهد مقاومــت طبقــه
کارگــر هســتیم .كارگـران از جملــه در ایتالیــا در بنــادر و در فرودگاههــا ،بــا م نعــت
از بــار زدن تســلیحات جنگــی كــه بــه نــام »كمــك بــﴩ دوســتانه« بــه اوكرایــن ارســال
میشــد ،بــا اعﱰاضــات 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
بعــﻼوه 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
بﴩیــت مﱰقــی .خواســت پایــان فــوری جنــگ و خواســت پایــان میلیتاریــزم خواســت
بﴩیــت مﱰقــی 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 ﴎاﴎ 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 انقﻼبات 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 بعﻼوه 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 برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5910
---------------

نينا را در شبكههاى 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

