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حملــه وحشــیانه روســیه بــه اوکرایــن تــا ایــن لحظــه ﴎنوشــت میلیــون
هــا مــردم آواره را نامعلــوم کــرده اســت .در مقابــل ایــن حملــه ،مــردم از
ﴎاﴎ جهــان ســنگر گرفتــه و آنـرا محکــوم مــی کننــد .مــردم در روســیه
در صــف اول ایــن ایســتادگی قـرار گرفتــه انــد .ایــن مــردم ه نهایــی انــد
کــه در مقطــع حملــه امریــکا بــه ع ـراق ایســتادند و وحشــیگری آن در
کشــتار صدهــا هـزار نفــری مــردم را محکــوم کردنــد .اینهــا اخبــار جبهــه مــردم اســت .امــا دنیــای
غــرب بــه رهــﱪی امریــکا کــه در ــام تاریــخ دهــه هــای قبــل ســازمانده جنــگ و حملــه و بــاران
و کشــتار و آوارگــی بــوده انــد ،امــروز بــه مخالفــان جنــگ تبدیــل شــده انــد! چــه خــﱪ اســت کــه
ناتــو و امریــکا بـرای اولیــن بــار در عمرشــان در مقابــل جنــگ ســنگر گرفتــه انــد؟
تفــاوت جنــگ افــروز امــروز بــا دیــروز چیســت کــه دیــروزی محــق و دومــی محکــوم اســت؟
آیــا اخیـرا ناتــو و امریــکا تصمیــم گرفتــه انــد تــا از ایــن تاریــخ نقــش مخالفیــن جنــگ را بــازی
کننــد؟ پاســخ البتــه نــه اســت ،امــا در ایــن صــورت مخالفــت اینهــا بــا ﴍوع جنــگ و حملــه بــه
ایــن و آن چیســت؟ چـرا جنــگ هــای قبلــی قابــل دفــاع و امــروزی هــا محکــوم و شایســته تحریــم
اقتصــادی اســت؟ ســازماندهی ویرانــی ســوریه توســط ناتــو و امریــکا چـرا قانونــی بــود ،و اعـ ل
ه ـ ن وحشــیگری توســط روســیه ،غیــر قانونــی و ممنــوع اســت؟ اگــر روســیه در کشــتار چنــد
روزه مرتکــب جنایــت علیــه بﴩیــت شــده و محکــوم اســت ،چـرا کشــتار و آوارگــی و قتــل عــام
هفتــاد ســاله فلســطینی هــا توســط دولــت قومــی اﴎائیــل ،نــه فقــط جنایــت جنگــی نیســت
بلکــه مداومــا توســط ــام ایــن قــدرت هــا ح یــت میشــود؟  ...صفحــه۳

طبــق اخبــاری كــه در روزنامههــای جمهــوری اســﻼمی منتــﴩ شــده اســت،
تعییــن حداقــل دســتمزد ســال آتــی تصویــب شــد .اعــﻼم كردهانــد كــه
»حداقــل دریافتــی ماهانــه کارگـران بــا دو فرزنــد بــه  ۶میلیــون و  ۷۲۵هـزار
و  ۷۰۰و حداقــل دریافتــی ماهانــه کارگ ـران بــا یــک فرزنــد بــه  ۶میلیــون
و  ۳۰۷ه ـزار و  ۷۲۵تومــان رســید .دســتمزد کارگ ـران در مقایســه بــا ســال
 ۱۴۰۰نســبت بــه ســال  ،۱۳۹۹بــه گونــه ای اســت کــه حداقــل دســتمزد
ماهانــه از یــک میلیــون و  ۸۳۵بــه  ۲میلیــون و  ۶۵۵هـزار تومــان و حداقــل
دســتمزد روزانــه  ۶۱ه ـزار بــه  ۸۸ه ـزار تومــان رســید«.
ایــن ــام »دلســوزی« و باﳌاســكهای اســت كــه ایــن حاكمیــت پیرامــون
»افزایــش« ســطح دســتمزد كارگ ـران در ســال آتــی بــه راه انداختــه بــود.
تكــرار داســتان ســﻼخی خــورد و خــوراك ،مســكن و بهداشــت و آمــوزش
طبقــه كارگــر ،تكــرار چهلســاله ﴎكــوب اقتصــادی یــك جامعــه هشــتاد
میلیونــی در عــﴫ ﴎمایــه و ثــروت اســت .تكــرار زبونــی ،خــواری و
بازتولیــد فرهنــگ تحقیــر انســان توســط حاكمیتــی اســت كــه جــز بــا تحمیــل
یــك اســتبداد ــام عیــار اقتصــادی و سیاســی بــه جامعــه ای ـران یــك روز
یتوانــد ﴎپــا انــد.

آسو سهامی

هــر انســان فهیــم و بــا درایتــی میدانــد كــه در طــول ایــن همــه ســال از
عمــر منحــوس جمهــوری اســﻼمی ،مــزد كارگــر نــه در تاریكخانههــای ضــد
كارگــری ایــن حاكمیــت و شــورای عالــی كار آن بلكــه بــر اســاس یــك جنــگ
طبقاتــی میــان طبقــه كارگــر و حاكمیــت ﴎمایــه تعییــن شــده و میشــود.
جنگــی كــه بــه هــر می ـزان طبقــه مــا آگاهتــر و متحدتــر باشــد ،بــه ه ـ ن
درجــه میتوانــد حــق خــود را از حلقــوم طبقــه حاكــم بیــرون بكشــد.
امــروز هــر انســانی تنهــا بــا یــك حســاب ﴎانگشــتی میتوانــد تشــخیص
دهــد كــه ﴎمایــه و ثــروت در ایــن مملكــت كجاســت و ﴏف چــه امــوری
میشــود .پاســخ روشــن اســت .هــر كارگــری میدانــد كــه حاصــل كار و
تولیــدش تحــت مالكیــت عظیمتریــن بنگاههــای تولیــد اســلحه و ﴎكــوب،
جهــل و خرافــه و حافــظ حاكمیــت موجــود اســت .بــه طــور قطــع هیــچ
آمــار و ارقامــی از ثــروت و ﴎمایــه نجومــی كــه در اختیــار بنگاههایــی
ماننــد آســتان قــدس ،ســپاه پاســداران ،ســتاد اج ـرای فرمــان امــام و بنیــاد
مســتضعفان اســت بــه بیــرون درز یكنــد.
هیــچ آمــاری از خــرج و دخــل دولــت ،اختصــاص بودجههــای كﻼن بــه
حراســت از زندانهــا ،دســتگاه ﴎكــوب ،حوزههــای علمیــه و بیــت رهــﱪی
بــه بیــرون درز یكنــد ... .صفحــه۲

تهاجــم دولــت روســیه بــه اوکرایــن ،باعــث آوارگــی جمــع کثیــری از مــردم بــی گنــاه اوکرایــن
شــده ،هــر چنــد قبلــﱰ نیــز بنــا بــه سیاســتهای دولــت دســت راســتی و افراطــی دولــت اوکرایــن
در مناطــق ﴍق ایــن کشــور آوارگــی ش ـ ر زیــادی از مــردم بازهــم بــی گنــاه ،ایــن مناطــق را
نیــز بــه دنبــال داشــت .بــه گفتــه میدیــای غربــی تاکنــون بیــش از دو میلیــون نفــر از کشــور
چهــل میلیونــی اوکرایــن از خانــه و کاشــانه خــود آواره شــده انــد .میدیــا و پروپاگانــد بــورژوازی
تــﻼش دارنــد تــا نشــان دهــد کشــورهای اروپایــی بــا مــوج عظیمــی از پناهنــدگان اوکراینــی روبــرو
هســتند و ایــن کشــورها درهــای خــود را بــه روی پناهنــده گان گشــوده انــد.
امــا واقعیــت پشــت پــرده ایــن تبلیغــات کــه بــا رنــگ و لعــاب نــژاد پرســتانه و راسیســتی تزئیــن
شــده و بــه خــورد اذهــان عمــوم داده مــی شــود چیســت؟
گوینــده شــبکه آمریکایــی  CBSاســتارت ایــن پروپاگانــد را بــا ایــن جملــه کــه »اوکرایــن مثــل
افغانســتان و عـراق نیســت و کشــور متمدنیســت .اینجــا مــردم متمــدن و نســبتا اروپایــی هســتند،
مــن بایــد در انتخــاب کل ـ ت دقــت کنــم« ﴍوع کــرد و بــه دنبــال دیگــر میدیــای بــورژوازی
غــرب بــا هـ ن ادبیــات نــژاد پرســتانه اظهــار داشــتند اینهــا ه ننــد مــا مــو بــور و چشــم آبــی
هســتند و درهــای کشــورهای اروپایــی بــر روی آنهــا بــاز اســت .امــی ایــن اظهــارات مهــوع
نژادپرســتانه ،در حالــی مطــرح مــی شــود کــه تاکنــون تنهــا چنــد کشــور و آنهــم در حــد چنــد ده
پناهجــوی اوکراینــی پذیــرش کــرده انــد ،بــه اســتثنا گفتــه میشــود دولــت آﳌــان کــه در ایــن زمینــه
نســبتاً »گشــاده دســت تــر« عمــل کــرده و تعــداد کمــی بیشــﱰی را پذیرفتــه اســت ... .صفحــه۴
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روز ھا یزن ندن
شــنبه  ۵مــارس در لنــدن بــه مناســبت  ۸مــارس روز جهانــی زن تظاهـرات وســیعی در مرکز
شــهر ســازماندهی شــده بــود .حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( بــه هم ـراه جمعــی از
مــردان و زنــان آزادیخــواه و برابــری طلــب در ایــن تظاهـرات نیــز ﴍکــت داشــت.
شــعارها و پﻼکاردهــای مــا در ایــن تظاه ـرات توجــه ویــژه عکاســان و ﴍکــت کننــدگان
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد .از جملــه »نــه بــه آپارتایــد جنســی در ای ـران«» ،نــه بــه
طالبــان در افغانســتان«» ،حقــوق زنــان جهانشــمول اســت«» ،آزادی زن معیــار آزادی
جامعــه اســت« رنــگ و رخســار دیگــری بــه ایــن تجمــع داد.
اعــﻼم همبســتگی ﴎاﴎی بــا مبــارزات زنــان و مــردان آزادیخــواه علیــه فرودســتی زن در
جهــان معــاﴏ ،از افغانســتان و ایـران تــا قلــب کشــورهای اروپایــی هــدف ﴍکــت مــا در
ایــن تظاهـرات بــه مناســبت  ۸مــارس امســال بــود..
پیشــاپیش  ۸مــارس امســال را بــه همــه زنــان و مــردان مدافــع برچیــدن ســتم کشــی زن در
جهــان تﱪیــک میگوییم.
به امید جهانی عاری از نابرابری!
زنده باد  ۸مارس روز جهانی زن!
تشکیﻼت لندن
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۵مارس ۲۰۲۲
طبقه كارگر ایران سند بردگی

هیــچ آمــاری از كمكهــای عظیــم مالــی و تســلیحاتی ایــن نظــام بــه باندهــای آدمكــش
مذهبــی خــود در خــارج از مرزهــای كشــور درز یكنــد .حجــم و ارزش محصــول
كار ســاﻻنه طبقــه كارگــر ای ـران بــه مراتــب عظیمتــر از ارقــام گ ـزارش شــده توســط
صنــدوق بیناﳌللــی پــول و بانــك جهانــی اســت .ــام هــر آنچــه كــه تولیــد كردهایــم
تبدیــل بــه ﴎمایــه و در اختیــار ایــن نظــام اســت.
امــا بــازی ایــن نظــام بــا زندگــی و ســطح معیشــت طبقــه كارگــر ،بــازی بــا آتــش
اســت .ذهنیــت طبقــه كارگــر امــروز ،ذهنيــت کــﴗ نیســت كــه ق ـرار اســت قــﴩ
فرودســت و محــروم جامعــه را تشــکيل بدهــد و بــه خــود بپذيــرد .وقتیكــه كارگـران
بــا اعتصابــات خــود از هفتتپــه و فــوﻻد تــا نفــت و اعﱰاضــات ﴎاﴎی معل ـ ن و
بازنشســتگان زمیــن را زیــر پــای حاكمیــت بــا مطالبــات رفاهــى خــود بــه لــرزه در
آوردهانــد ،تصویــب چنیــن ســطحی از دســتمزد توســط حاكمیــت تنهــا میتوانــد در
حكــم یــك تــف ﴎ بــاﻻ باشــد .فرزنــدان طبقــه كارگــر امــروز حكــم دادهانــد كــه ماننــد
هــر کــودک ديگــرى تــا دوره دانشــگاه امــکان تحصيــل و آمــوزش رایــگان میخواهنــد.
كــه ماننــد یــك انســان متمــدن در قــرن  ۲۱رفــاه ،خوشــبختی و آزادی میخواهنــد.
تحمیــل خــط مــرگ بــه نــام »دســتمزد« و »دلســوزی« از جانــب حاكمیــت و نهادهــای
ضــد كارگــری آن مدتهاســت كــه نخ ــا شــده و بــا مشــت محكــم طبقــه كارگــر
پاســخ گرفتــه اســت.
ایــران امــروز بــا ایــران دیــروز متفــاوت اســت .امــروز یــك جنبــش حسابرســی از
حاكـ ن در میــدان اســت .جنبشــی كــه قــدرت خــود را از مراكــز و محــﻼت صنعتــی تــا
كارگــران بیــكار و مــردم تشــنه رفــاه میگیــرد ،جنبشــی كــه درب نهادهــای حكومتــی
»شــوراهای اســﻼمی كار« و »خانــه كارگــر« را مدتهاســت گل گرفتــه اســت و دیگــر
توهمــی بــه مناســك ســاﻻنه »فصــل دســتمزدها« نــدارد؛ جنبشــی كــه اعــﻼم كــرده
اســت كــه تنهــا مرجــع صﻼحیــتدار ب ـرای تعییــن دســتمزد پایــه و افزایــش آن خــود
كارگـران و اینــدگان واقعــی آنهــا اســت و هیــچ نهــادی حــق دخالــت در ایــن مسـ له

را نــدارد؛ ایــن امــری پذیرفتــه شــده در روابــط كار و ﴎمایــه در جهــان و امــری
بدیهــی و طبیعــی اســت .جنبشــی كــه اعــﻼم كــرده اســت كــه آزادی اعتصــاب و تشــكل،
حــق بیبــرو برگــرد كارگ ـران اســت .حقــی كــه امــروز بــا ســنبه پــر زور طبقــه كارگــر
از تشــكیل مجامععمومــی كارگــری تــا اعــﻼم »اداره شــورایی جامعــه« بــه جمهــوری
اســﻼمی تحمیــل شــده اســت.
امــروز طبقــه كارگــر نــه یــك طبقــهی در خــود ،محكــوم بــه فقــر و راضــی بــه یــك
زندگــی بــردهوار كــه در موضــع یــك طبقــهی بــرای خــود اســت .طبقــه مــا ایــن مسـ له
را در مبــارزات متحدانــه خــود در چنــد ســال اخیــر بویــژه بعــد از تحــوﻻت دیـ ه ۹۶
بــه ایــن ســو تجربــه كــرده اســت كــه حــق تشــكل و اعتصــاب یــك ﴍط اساســی در
مبــارزه ب ـرای افزایــش دســتمزد و بــاﻻ بــردن ســطح معیشــت اســت .بنابرایــن امــروز
جــدال بــر ﴎ آزادی عمــل طبقــه كارگــر ،جدالــی بــه وســعت ــام ایــران اســت و
طبقــه كارگــر پــای هیــچ ســندی از بردگــی مطلــق از جملــه »تصویــب ســطح دســتمزد«
توســط حاكمیــت را امضــا نخواهــد كــرد .كســب هــر میـزان پیــروزی در جــدال بـرای
رفــاه تنهــا بــا اتــكا بــه مجامععمومــی كارگــری بــا دور ــای »اداره شــورایی« ممكــن
اســت .ایــن آن خودآگاهــی و تغییــر كیفــی اســت كــه امــروز در مبــارزات طبقــه كارگــر
ای ـران ایجــاد شــده اســت و مبــارزه بــر ﴎ رفــاه و افزایــش دســتمزد را تحــت شــعاع
خــود ق ـرار میدهــد.
جمهــوری اســﻼمی در یــك بحـران همــه جانبــه سیاســی و اقتصــادی دســت و پــا میزند
و زیــر ﴐب جنبــش آزادیخواهــی و برابریطلبــی مــردم ای ـران و مطالبــات عمیــق
رفاهــی طبقــه كارگــر اســت .امــروز روزی اســت كــه میتــوان بــا اتحــاد و همبســتگی
بیشــﱰ در صفــوف طبقــه كارگــر بیشــﱰین فشــارهای اقتصــادی و سیاســی را عقــب زد.
جــدال طبقــه مــا بـرای تامیــن رفــاه منتظــر »دلســوزی« و باﳌاســكه حاكمیــت نیســت؛
ایــن جــدال هــر روزه و هــر لحظــه اســت .تنهــا ضامــن چربیــدن مطالبــات رفاهــی مــا
بــه ایــن حاكمیــت ،اتــكا بــه متشكلشــدن در مجامــع عمومــی و تعییــن ســطح توقــع
و رفــاه در ایــن مجامــع اســت .امــروز نویــد یــك تحــول عظیــم اجت عــی در ایـران در
دســتان طبقــه ماســت و تــا هماكنــون عـ رت حاكـ ن را بــه لــرزه درآورده اســت.

ح
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آبروریزی های غرب در م جنگ
اگــر جهــان غــرب و ناتــو و دول متحــد آن در ﴎتــاﴎ دنیــا بــه فاصلــه فقــط پنــج روز
از حملــه روســیه ،آن کشــور را تحریــم اقتصــادی کردنــد ،چ ـرا حملــه مــداوم دولــت
اﴎائیــل بــه فلســطینی هــا ،در ــام هفتــاد ســال گذشــته یــک بــار تحریــم اقتصــادی
دولــت اﴎائیــل را بــه دنبــال نداشــته اســت؟ دفــﱰ حقــوق بــﴩ ســازمان ملــل اعــﻼم
کــرده کــه تــا کنــون دســتکم  ۲۷کــودک معصــوم اوکراینــی در حملــه روســیه بــه قتــل
رســیده و  ۴۲کــودک دیگــر مصــدوم شــدهاند .حقیقــت ایــن اســت کــه در یــک دنیــای
عادﻻنــه ،حتــی صدمــه زدن بــه یــک کــودک بایــد بازخواســت و محاکمــه فــوری را بــه
دنبــال داشــته باشــد .امــا آیــا همیــن دفــﱰ محــﱰم میتوانــد آمــار کشــته و زخمــی هــای
کــودکان فلســطینی را هــم بــا همیــن دقــت در طــول هفتــاد ســال حملــه روزانــه
دولــت اﴎائیــل ،بــه اطــﻼع جهانیــان برســاند؟
خانــم کاتریــن راســل ،مدیــر اجرایــی یونیســف ،صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل در
نیویــورک در جلســه همیــن شــورا میگویــد» :آن چــه در حــال حــاﴐ بـرای ۷میلیــون
و پانصــد هـزار کــودک اوکراینــی رخ میدهــد ،بربریــت اخﻼقــی اســت «.خانــم راســل
واقعیــت آنچــه کــه بــه ﴎ کــودکان اوکراینــی مــی آیــد را بیــان داشــته اســت .امــا
ســوال اینجاســت کــه مدیــر اجرایــی یونیســف ،همیــن توصیــف قــوی را بـرای ﴍایــط
کــودکان یمنــی در هفــت ســال گذشــته و ب ـرای کــودکان فلســطینی در هفتــاد ســال
گذشــته را یــک بــار هــم بــکار بــرده اســت؟ در نظــر بگیریــد کــه نهــاد کــودکان و نهــاد
»مدافــع حقــوق بــﴩ« ســازمان ملــل ،ظاه ـرا جــزو معصــوم تریــن و لطیــف تریــن
نهادهــای متعلــق بــه ســازمان ملــل انــد!

خــورد جامعــه داده شــده اســت .نــزد ایــن مدیــا ،پیشــﱪد سیاســت جنگــی قــدرت
هــای قلــدر جهــان یــک سیاســت رســمی ایــن دســتگاههای خــﱪی و نقــش آنهــا در
طــول جنــگ ،ــام کــردن قضایــا امــا بــه نفــع ﴎکــردگان جنــگ اســت .بـرای ونــه،
آیــا کســی از جنایــات عربســتان در یمــن ،چیــزی از تلویزیــون فارســی زبــان انﱰنشــنال
اینهــا شــنیده اســت؟ آیــا از تلویزیــون »مــن و تــو« ،کســی چیــزی در مــورد جنایــات
امریــکا و عربســتان و متحدیــن شــان در منطقــه شــنیده اســت؟
جنگ و سیاست جنبش ضد جنگ علیه جنگ
حملــه روســیه نــزد هــر انســان ﴍافتمنــدی محکــوم اســت .هیــچ کارگــر و زحمتکشــی
نفعــی در جنــگ اینهــا نــدارد .امــا مســئله مهــم ایــن اســت کــه ایــن جنــگ ،جنــگ
تنهــا قلــدر جهــان نیســت! ایــن جنــگ ادامــه جنــگ هــای جهانــی اول و دوم اســت،
ادامــه رقابــت هــای دوران جنــگ ﴎد اســت ،ادامــه حملــه امریــکا بــه ویتنــام اســت،
ادامــه ســازماندهی کشــتار همســایه توســط همســایه در بالــکان اســت ،ادامــه حملــه
بــه عـراق و لیبــی و افغانســتان و ســومالی و ســوریه اســت .تنهــا تفــاوت ایــن جنــگ
بــا ــام سلســله جنــگ هــای ســابق ،اضافــه شــدن یــک قلــدر دیگــر بــه میــدان رقابــت
هــای جهانــی و ســهم خواهــی بــه ســبک قلدرهــای بــا ســابقه تــر اســت .تفــاوت
دیگــر ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد ،تعــداد قلدرهــای مدعــی در تقســیم مجــدد
جهــان ،ش رشــان بیشــﱰ اســت .اگــر قبــﻼ فقــط قــدرت امریــکا و ناتــو تصمیــم گیرنــده
بـرای تعییــن کننــده هــدف حملــه بعــدی بــود ،از ایــن بــه بعــد چیــن و روســیه هــم
بــه کلــوب اضافــه شــده انــد .اگــر ب ـرای چیــن فعــﻼ رقابــت اقتصــادی کافــی اســت،
بـرای روســیه در غیبــت اقتصــاد قــوی تــر ،کاربــرد بــازوی نظامــی ارجــح اســت.

جنگ ناسیونالیسم و نژادپرستی

چاره بﴩیت چیست

متاســفانه کاربــرد اســتاندارد دوگانــه قــدرت هــای غربــی فقــط شــامل حــال موسســات
دور و بــر ســازمان ملــل و ناتــو و امریــکا نبــوده و شــامل سیاســت در برخــورد بــه
پناهنــدگان و آوارگان جنــگ هــم هســت؛ اتحادیــه اروپــا در حالیکــه بـرای جلوگیــری
از ورود آوارگان جنگــی و پناهنــدگان دنیــای ﴍق ،ســاﻻنه میلیاردهــا دﻻر هزینــه
شــکار آنهــا در مرزهــای یونــان و ترکیــه و در آب هــای مدیﱰانــه بودجــه اختصــاص
میدهــد ،اعــﻼم کــرده کــه ــام آوارگان جنــگ اوکرایــن میتواننــد بــدون اخــذ وی ـزا،
وارد کشــورهای اتحادیــه اروپــا شــده و اســکان یابنــد .و در حالیکــه پلیــس مــرزی در
لهســتان حتــی مانــع ورود پناهنــده ﴍقــی بــه قطــار میشــود ،اوکراینــی هــای آواره
میتواننــد بــدون نیــاز حتــی بــه بلیــط ،بـرای رســیدن بــه مقصــد خویــش رایــگان ســوار
شــوند .اقدامــات ح یتــی اتحادیــه اروپــا ،در مقایســه بــا سیاســت هــای ســال هــای
گذشــته ،یــک شــاهکار و از ایــن نظــر قابــل ســتایش اســت ،امــا بـرای هــر بنــی بــﴩی
جــای ســوال اســت کــه آن آواره و پناهنــده ســومالیائی و اهــل لیبــی و ســوریه و عـراق
و آن دیگــری ،کــه اتفاقــا دســته جمعــی قربانیــان جنــگ و دخالــت هــای نظامــی
امریــکا و کشــورهای غــرب جهاننــد ،چـرا مــورد ح یــت همیــن دول غــرب قـرار ــی
گیرنــد؟ آیــا کســی از مســئولین محــﱰم اتحادیــه اروپــا میتوانــد تفــاوت ایــن سیاســت
بــا سیاســت هــای نژادپرســتانه و فاشیســتی را توضیــح دهــد؟ آیــا کســی هســت تــا
توضیــح دهــد کــه ایــن سیاســت جهــت تولیــد نژادپرســتی اروپــا محــوری ،بـرای بــردن
مــردم پشــت خــود در رقابــت جهانــی بــا روســیه نیســت؟ آیــا کســی هســت توضیــح
دهــد فــردا همیــن فاشیســم و ناسیونالیســم تقویــت شــده بــه جــان خــود جوامــع
غربــی ــی افتــد؟

چــاره ه ـ ن اســت کــه قبــﻼ بــود! تفــاوت اینجاســت کــه اگــر ســابقا تنهــا امریــکا و
ناتــو بــود ،امــروز روســیه هــم بــه کلــوب قلدرهــا اضافــه شــده اســت .ﴍط پیــروزی
بﴩیــت تفــاوت قایــل نشــدن بیــن آنهاســت .پوتیــن بهانــه فشــار ناتــو را دارد ،ناتــو بــه
رهــﱪی امریــکا بهانــه جنــگ طلبــی روســیه را دارد .روســیه چـرا امــروز بهانــه میگیــرد؟
بــه ایــن دلیــل کــه ناتــو امــروز از همیشــه ضعیــف تــر و روســیه از همیشــه قــوی تــر
اســت! نتیجــه نهایــی چــه میشــود؟ بــا هــر تغییــری در تناســب قــوای ایــن مجموعــه،
باﻻنــس قــدرت بــه هــم میخــورد و رقابــت و بهانــه جویــی جدیــد متولــد میشــود .خــﱪ
بــد ایــن اســت کــه ایــن ســیکل رقابــت و جنــگ بیــن اینهــا ،تــا زمانــی کــه سیســتم
فعلــی حاکــم جهــان اســت ،ادامــه دارد .در ایــن وســط ،بﴩیــت متمــدن بــه نســبت
قــدرت ســازمان یافتــه و متحــد خــود ،میتوانــد هــر بــار افســار اینهــا را بکشــد .دلیــل
شکســت اصلــی امریــکا در جنــگ ویتنــام نــه قــدرت »ویتکونگ«هــا کــه ایســتادگی
مــردم خــود امریــکا در مقابــل ماشــین جنگــی کشــور خــود بــود .ســوال امــروز ایــن
اســت کــه آیــا مــردم در روســیه و غــرب قــادر بــه کشــیدن افســارهای جنایتــکاران
جنگــی هســتند یــا نــه؟

جنگ و مدیا
امــروز در جهــان غــرب ،تقریبــا کســی از وقایــع آن طــرف جبهــه جنــگ در اوکرائیــن
خــﱪ نــدارد .مدیــا ،سوســیال مدیــا و مدیــای میــن اســﱰیم ،امــا بــه ســود دول غربــی،
اخبــار مربــوط بــه روســیه را سانســور و دســت کاری مــی کننــد .مدیــای دولتــی روســیه
رو بــه غــرب امــا بســته شــده اســت .راشــا تــودی انگلیســی بــه گــوش کســی یرســد.
هــدف دولــت هــای غربــی از ایــن کار چیســت؟ آیــا بـرای م نعــت از دریافــت اخبــار
دروغیــن مســکو اســت؟ اگــر هــدف همیــن اســت ،اتفاقــا افشــاگری هــای غربــی هــا،
میتوانــد روســیه و پوتیــن را همــه جــا بــه عنــوان دروغگــو معرفــی کــرده و برایــش
ســند ارائــه دهنــد .امــا هــدف غــرب ابــدا ارائــه تصویــری واقعــی از تحــوﻻت و اخبــار
جبهــه و کشــمکش هــای سیاســی و جنگــی نیســت .هــدف غــرب م نعــت از رســیدن
اطﻼعــات بیشــﱰ در مــورد کنــه ایــن همــه رقابــت هــای قلدرهــای درگیــر اســت .ایــن
رفتــار ب ـرای ایرانیــان معرفــه اســت؛ جمهــوری اســﻼمی زمانــی کــه بس ـ انﱰنــت و
سوســیال مدیــا را در خدمــت ﴎکــوب خیــزش مردمــی بــکار مــی بنــدد ،هدفــش پخــش
وقایــع از تنهــا زبــان خــود و بلندگــوی رســمی خویــش اســت تــا از ایــن طریــق ،فقــط
دروغ تحویــل جامعــه دهــد و ســاده لوحــان را فریــب دهــد .امــا ایــن سیاســت تــازه
نیســت ،در ــام حمــﻼت امریــکا و ناتــو ،هــدف هــای نظامــی آنهــا توســط ــام
مدیــای رســمی غــرب بــه نفــع جنــگ افــروزان ترجمــه شــده و بــه عنــوان خــﱪ بــه

پاياندادن به اين توحش،
كوتاهكردن دست پوتينها،
بايدنها و مكرونها از زندگى
بشريت متمدن ،امنكردن جهان
و تضمين يك زندگى بدون جنگ
و خونريزى و كشتار و نسلكشى
كار ما و طبقه كارگر جهانى
و جنبشهاى آزادىخواهانه و
اجتماعى در جهان است...

٣

ح

ت ۳۹۹

بحران پناهجویی و
پس بقیه این پناهجویان کجا هستند؟ و در چه ﴍایطی به ﴎ می برند؟
اک یــت کســانی کــه از خانــه و کاشــانه خــود آواره شــده انــد بــه دیگــر مناطــق کشــور
اوکرایــن ،کــه نســبتا از منطقــه جنگــی فاصلــه دارد پنــاه گرفتــه انــد و یــا در مرزهــای
لهســتان ،مولــداوی ،رومانــی و اســلواکی گیــر افتــاده انــد و اکنــون صحبــت از ایجــاد
اردوگاهــا و پناهگاهایــی در ایــن مرزهــا در جریــان اســت ،تــا جلــوی ورود آنهــا را
بــه دیگــر کشــورها بگیرنــد .از همــه مهمــﱰ ،نکتــه ای کــه شــایان ذکــر اســت بنــا بــه
قانونــی کــه دولــت اوکرایــن تصویــب کــرده اســت ،خــروج مــردان  ۱۶تــا  ۶۰ســال ،از
کشــور ممنــوع اســت .اکنــون گفتــه میشــود کــه خــروج همــه شــهروندان را ممنــوع
کــرده انــد و مجبورشــان کــرده انــد کــه بـرای ایــن رژیــم و تحــت لــوای دفــاع از وطــن
و خــاک اســلحه بــه دســت بگیرنــد و بجنگنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،حــق ف ـرار از جنــگ و پناهندگــی ،رس ـ توســط دولــت اوکرایــن ،از
بخــش اعظــم جمعیــت فعــال و مــردم اوکرایــن گرفتــه شــده اســت و عمــﻼ ناچــار
هســتند در جنــگ ﴍکــت کننــد! نــام ان را هــم دفــاع ”داوطلبانــه“ گذشــته انــد!
ممنوعیــت خــروج افـراد بــاﻻی  ۱۶ســال از یــک ســو و سواســتفاده ابـزاری از کــودکان
در جنــگ اوکرایــن موضــوع دیگریســت کــه نبایــد آن ـرا نادیــده گرفــت ،بــا وجــود
امــی تــﻼش میدیــای غربــی ب ـرای پنهــان کــردن ایــن واقعیــت دردنــاک ،امــا اکنــون
کــودکان  ١٤ســال بــه بــاﻻ را مجبــور بــه آمــوزش نظامــی و طــرز اســتفاده از اســلحه
مــی کننــد تــا در امــی رویدادهــای آینــده از آنهــا بــه عنــوان گوشــت دم تــوپ
ماشــین جنگــی اســتفاده شــود.
همیــن اســتفاده از کــودکان در جنــگ ،کــه بارهــا میدیــای غربــی بقیــه دولــت هــا را
در آفریقــا و آســیا بــه درســتی محکــوم میکــرد ،امــروز در کیــس اوکرایــن اســتفاده از
کــودکان ،بــه فضیلــت تبدیــل میشــود و عمــﻼ قابــل قبــول و کســی هــم حرفــی از آن
ــی زنــد.
در طــی یــک هفتــه اخیــر دولتهــای غربــی بــا تبلیغات وســیعی از مــردم کشورهایشــان
خواســتند کــه در حــد تــوان کمــک هــای خــود را )ترجیحـا ً مــادی( جمــع آوری کننــد و
بــه دســت ایــن دولتهــا برســانند تــا بــه قــول خــود روانــه اوکرایــن کننــد.
هرچنــد کــه اینکــه همــه شــهروندان اوکراینــی چقــدر از ایــن کمــک هــا بهرمنــد
خواهنــد شــد،خود جــای تردیــد بســیار اســت! اینکــه چقــدر خــط کشــی هــای
نژادپرســتانه ای کــه دولــت هــای اوکرایــن و لهســتان بــه بهانــه ایــن جنــگ کشــیده انــد
و فرهنــگ نژادپرســتانه ”اروپــا محــوری“ آن را تعمیــم داده اســت ،و بیــن اوکراینــی
زبــان هــا ،روس زبانهــا و دههــا هــزار غیراوکراینــی آفریقایــی و آســیایی ،دیــوار
جدایــی کشــیده انــد و حــق ف ـرار و دسﱰســی بــه امکانــات زندگــی و امنیــت و  ...را
عمــﻼ محــدود بــه بخــش اوکراینــی زبــان کــرده انــد ،جــای اعتـ دی بــه رســیدن ســا
ایــن کمــک هــای مردمــی ،بدســت مــردم ،برجــای ــی گــذارد.
ایــل مــردم در اروپــا بــه کمــک رســانی انســانی ،بــی ســابقه بــوده و تــا اینجــا ،ایــن
کار بﴩدوســتانه قابــل تقدیــر و تشــویق اســت و وظیفــه انســانی ایجــاب مــی کنــد کــه
در هــر کجــای کــره زمیــن بــه کمــک همنوعــان خــود بایــد شــتافت.
امــا ه نطــور کــه گفتــه شــد ،آنچــه کــه در این بــاره قابــل تامل اســت ،برخــورد دوگانه
دولتهــای غربــی بــا مهاج ـران دیگــر کشورهاســت و حتــی برخــورد دوگانه)برمبنــای
رنــگ پوســت( بــا آوارگانــی کــه حتــی از اوکرایــن بــه ایــن کشــورها آمــده انــد .بنــا بــه
گزارشــات و فیلمهــای موجــود پلیــس کشــورهای اوکرایــن ،لهســتان و آﳌــان از ســوار
شــدن پناهنــدگان اوکراینــی کــه پوســت رنگــی دارنــد ،جلوگیــری مــی کننــد.
طــی بیســت ســال اخیــر بــا توجــه سیاســتهای میلیتاریســتی و جنــگ افــروزی هــای
»ناتــو« ،کشــورهای غربــی و در راس آن آمریــکا در خاورمیانــه و جهــان کــه بــه قیمــت
کشــتار ،خانــه خرابــی و آوارگــی میلیونهــا نفــر از کشــورهایی همچــون افغانســتان،
عــراق و ســوریه ــام گشــت ،میلیونهــا نفــر از مــردم ایــن کشــورها آواره ســایر
کشــورهای و خصوصــا اروپــا شــدند .امــا و هیــچ وقــت شــاهد ایــن همبســتگی دولــت
هــای غربــی بــه اصطــﻼح بــا مــردم در ”اوکرایــن“  ،کــه عمومــا تبلیغاتــی اســت ،بــا
ایــن آوارگان نبودیــم و بعضــا شــاهد برخوردهــای راسیســتی دولــت هــا بــا آنهــا
بــوده ایــم.
حســاب مــردم متمــدن و بﴩدوســت در جوامــع غربــی کــه در ”بح ـران پناهندگــی“
و فـرار وســیع از آفریقــا و خاورمیانــه کــه در صــف صدهاهـزار نفــره در ایــن جوامــع
بــه خیابانهــا آمدنــد و فریــاد زدنــد ”پناهنــدگان“ خــوش آمدنــد و خــود راســا کاروان
هــای کمــک رســانی بســمت کمــپ هــای پناهنگــی بـراه انداختنــد ،از دولــت هایشــان
طبعــا جــدا اســت!

تــا جایــی کــه بــه دولــت هــا برمیگــردد ،تنهــا طــی یــک
هفتــه گذشــته صدهــا پناهنــده کــه از ترکیــه بــه یونــان
رفتــه بودنــد در کــ ل بــی ﴍمــی و بــا هتــک حرمــت
بــه ترکیــه برگردانــده شــدند و ایــن امــر را در برخــورد بــا
پناهجویانــی کــه از آفریقــا بــه ایتالیــا یــا اســپانیا رفتــه انــد
را بارهــا شــاهد بــوده ایــم و مدیــای غربــی در برابــر آن
کامــﻼ ســکوت کــرده اســت.
تنهــا طــی همیــن ده روز گذشــته بنــا بــه سیاســت گســﱰش
شــهرک هــای یهــودی نشــین در اﴎائیــل ،صدهــا خانــواده فلســطینی از خانــه و
کاشــانه خــود بیــرون رانــده شــدند و در صــورت مقاومــت آنهــا بــه وحشــیانه تریــن
شــیوه توســط پلیــس اﴎائیــل لــت و پــار شــده و یــا روانــه زنــدان شــدند.
آنچــه کــه عیــان اســت حملــه روســیه بــه اوکرایــن ﴍوع دیگــری از تقابــل و
کشــمکش میــان قطــب هــای ﴎمایــه داری جهانیســت بــه ایــن معنــی کــه هــر کــدام
از قدرتهــای جهانــی بــه دنبــال زهــر چشــم گرف ـ از رقبــای خــود از طریــق حملــه
نظامــی ،گســﱰش میلیتاریســم و اشــغال دیگــر کشــورها هســتند تــا بــه قیمــت آوارگــی
میلیونهــا نفــر بــه اهــداف ارتجاعــی و امپریالیســتی خــود دســت یابنــد.
بــی شــک حملــه روســیه نیــز بهانــه ای شــد تــا کشــورهای غربــی بــا رشــد و عــروج
دوبــاره ناسیونالیســم ،راسیســم و فاشیســم بــر پیکــره بــی جــان زیــاده خواهــی،
میلیتاریســم و فــروش اســلحه روح تــازه ای بدمند.مــا بارهــای اعــﻼم کــرده ایــم کــه
ایــن جنــگ» ،جنــگ مانیســت« و خواســتار کوتــاه کــردن دســت پوتیــن هــا ،بایــدن هــا
و مکــرون هــا از زندگــی بﴩیــت متمــدن ،امــن شــدن جهــان و تضمیــن یــک زندگــی
بــدون جنــگ و خونریــزی و کشــتار و نســل کشــی هســتیم ،مــا در کنــار طبقــه کارگــر
جهانــی بـرای کوتــاه کــردن دســت قدرتهــای ارتجاعــی از زندگــی بﴩیــت ،دولتهــای تــا
دنــدان مســلحی کــه در یــک چشــم بــر هــم زدن میتواننــد زندگــی میلیونهــا انســان را
بــا خطــر مــرگ و نابــودی روبــرو کننــد ،ایســتاده ایــم.
کشــورهای غربــی و دیگــر د ّول ﴎمایــه داری طــی مدتــی کــه ویــروس »کرونــا« تاخــت
و تــاز مــی کــرد و صدهــا هـزار نفــر قربانــی عــدم امکانــات پزشــکی و درمانــی شــدند،
در حالیکــه در بســیاری از کشــورها بــر اثــر کمبــود بی رســتان و پرســنل پزشــکی و
درمــان مجبــور مــی شــدند از بیــن بیـ ران بــه صــورت گزینشــی)انتخاب بیـ ران بــر
اســاس شــغل ،ســن ،جنســیت و نــژاد( از درمــان تعــداد زیــادی ﴎبــاز مــی زدنــد.
در ــام ایــن مــدت هیــچ کــدام از ایــن کشــورها حاظــر نشــدند ب ـرای تقویــت زیــر
ســاختهای درمانــی ،تهیــه دارو و درمــان هزینــه ای بپردازنــد ،امــا تنهــا دو روز از حملــه
روســیه بــه اوکرایــن گذشــته بــود کــه ملیاردهــا دﻻر از خزانــه عمومــی بــه منظــور
تقویــت ماشــین جنگــی و تجهیــز اســلحه و مه ـ ت اختصــاص داده شــد .آنهــم نــه
بــرای نجــات مــردم اوکرایــن ،و پایــان جنــگ ،کــه بــرای برتــری بــر رقیــب جنگــی
دیگــر ،روســیه!
اکنــون کــه بــه بهانــه جنــگ در اوکرایــن ،و گســﱰش آن بــه جنــگ تجــاری و مســابقه
تســلیحاتی در بــاﻻ تریــن ســطح قــدرت هــای مخــرب نظامــی و اقتصــادی و سیاســی
در جهــان ،عــﻼوه بــر فجایعــی کــه در اوکرایــن در جریــان اســت ،عــﻼوه بــر مخاطـرات
جنگــی و غیرقابــل کنــﱰل شــدن آن توســط عاملیــن آن در هــر دوســو ،فــی الحــال
جهــان را بــه فقــر بیشــﱰ و عنــان گســیخته تــر تهدیــد کــرده اســت .گفتــه میشــود کــه
گنــدم و غــﻼت ب ـرای مــردم در خاورمیانــه ،و آفریقــا ،بﻼفاصلــه معضــل شــده اســت
و بــه خطــر گســﱰش قحطــی و مــرگ و میــر بیشــﱰ از فقــر ،دامــن زده اســت .ابعــاد
مخــرب ایــن جنــگ در جغرافیاهــای دیگــر ،غیرقابــل تصــور اســت .چیــزی کــه میدیــای
اصلــی در غــرب ،آن را مرکــز توجــه نــه تنهــا قـرار ــی دهــد ،کــه دولــت هــای درگیــر
در ایــن جنــگ را هــم نســبت بــه آن ،بــی مســیولیت نشــان میدهــد.
فــی الحــال نــرخ مایحتــاج زندگــی ،نــرخ ســوخت و انــرژی و خوراکــی هــا بــه شــدت
افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــه نارضایتــی عمومــی دامــن زده اســت ،اکنــون کــه
دولتهــای بــورژوازی اروپایــی خــود را بــا خطــر طغیــان طبقــه کارگــر و زحمتکــش
و اعــﱰاض ﴎاﴎی روبــرو مــی بیننــد ،گســﱰش ناسیونالیســم ،راسیســم و فاشیســم
و همچنیــن انشــقاق در میــان طبقــه کارگــر اروپــا ،مــی توانــد بــه مانــدگاری ایــن
حکومتهــا و ﴎکــوب هــر نــوع اعﱰاضــی کمــک کنــد .کار مــا و جنبــش مــا ،مقابلــه بــا
تبعــات ایــن تقابــل جنگــی ،در ﴎاﴎ جهــان و در همــه ابعــاد اســت .ایــن جنــگ مــا،
بﴩیــت کارکــن و زحمــت کــش ،طبقــه کارگــر ،اک یــت مــردم ،نــه در روســیه نــه در
آمریــکا نــه در ع ـراق و نــه در ای ـران و نــه در کشــورهای اروپایــی اســت!
تنهــا یــک همبســتگی انﱰناسیونالیســتی علیــه دولــت هــای خــودی ،میتوانــد ایــن
ماشــین کشــتار نظامــی و تجــاری را فلــج کنــد و از کار بینــدازد.
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