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طبقه كارگر ايران 
اين سند بردگى مطلق را 

پاره مى كند!

فواد عبداللهی 

طبــق اخبــاری كــه در روزنامه هــای جمهــوری اســالمی منتــرش شــده اســت، 
ــه  ــد ك ــالم كرده ان ــد. اع ــب ش ــی تصوی ــال آت ــتمزد س ــل دس ــن حداق تعیی
«حداقــل دریافتــی ماهانــه کارگــران بــا دو فرزنــد بــه ۶ میلیــون و ۷۲۵ هــزار 
ــه ۶ میلیــون  ــد ب ــا یــک فرزن ــه کارگــران ب ــی ماهان و ۷۰۰ و حداقــل دریافت
و ۳۰۷ هــزار و ۷۲۵ تومــان رســید. دســتمزد کارگــران در مقایســه  بــا ســال 
ــتمزد  ــل دس ــه حداق ــت ک ــه ای اس ــه گون ــال ۱۳۹۹، ب ــه س ــبت ب ۱۴۰۰ نس
ماهانــه از یــک میلیــون و ۸۳۵ بــه ۲ میلیــون و ۶۵۵ هــزار تومــان و حداقــل 

دســتمزد روزانــه ۶۱ هــزار بــه ۸۸ هــزار تومــان رســید.»
ــون  ــت پیرام ــن حاكمی ــه ای ــت ك ــكه ای اس ــوزی» و باملاس ــام «دلس ــن  ای
ــود.  ــه ب ــه راه انداخت ــی ب ــران در ســال آت ــتمزد كارگ ــطح دس ــش» س «افزای
ــوزش  ــت و آم ــكن و بهداش ــوراك، مس ــورد و خ ــالخی خ ــتان س ــرار داس تك
ــتاد  ــه هش ــك جامع ــادی ی ــوب اقتص ــاله رسك ــرار چهل س ــر، تك ــه كارگ طبق
میلیونــی در عــرص رسمایــه و ثــروت اســت. تكــرار زبونــی، خــواری و 
بازتولیــد فرهنــگ تحقیــر انســان توســط حاكمیتــی اســت كــه جــز بــا تحمیــل 
ــك روز  ــران ی ــه ای ــه جامع ــار اقتصــادی و سیاســی ب ــام عی ــتبداد  ــك اس ی

انــد.  ــا  ــد رسپ ی توان

ــا درایتــی می دانــد كــه در طــول ایــن همــه ســال از  هــر انســان فهیــم و ب
عمــر منحــوس جمهــوری اســالمی، مــزد كارگــر نــه در تاریك خانه هــای ضــد 
كارگــری ایــن حاكمیــت و شــورای عالــی كار آن بلكــه بــر اســاس یــك جنــگ 
طبقاتــی میــان طبقــه كارگــر و حاكمیــت رسمایــه تعییــن شــده و می شــود. 
ن  جنگــی كــه بــه هــر میــزان طبقــه مــا آگاه تــر و متحدتــر باشــد، بــه هــ

درجــه می توانــد حــق خــود را از حلقــوم طبقــه حاكــم بیــرون بكشــد. 
ــد تشــخیص  ــك حســاب رسانگشــتی می توان ــا ی ــا ب ــروز هــر انســانی تنه ام
دهــد كــه رسمایــه و ثــروت در ایــن مملكــت كجاســت و رصف چــه امــوری 
ــل كار و  ــه حاص ــد ك ــری می دان ــر كارگ ــت. ه ــن اس ــخ روش ــود. پاس می ش
تولیــدش تحــت مالكیــت عظیم تریــن بنگاه هــای تولیــد اســلحه و رسكــوب، 
ــچ  ــه طــور قطــع هی ــه و حافــظ حاكمیــت موجــود اســت. ب ــل و خراف جه
ــی  ــار بنگاه های ــه در اختی ــی ك ــه نجوم ــروت و رسمای ــی از ث ــار و ارقام آم
ــاد  ــد آســتان قــدس، ســپاه پاســداران، ســتاد اجــرای فرمــان امــام و بنی مانن

ــد.  ی كن ــرون درز  ــه بی ــت ب ــتضعفان اس مس
هیــچ آمــاری از خــرج و دخــل دولــت، اختصــاص بودجه هــای كالن بــه 
حراســت از زندان هــا، دســتگاه رسكــوب، حوزه هــای علمیــه و بیــت رهــربی 

ــه۲ ــد. ... صفح ی كن ــرون درز  ــه بی ب

بحران پناهجويى و 

هياهوى راسيستى ميدياى غربى
آسو سهامی

ــاه اوکرایــن  ــه اوکرایــن، باعــث آوارگــی جمــع کثیــری از مــردم بــی گن  تهاجــم دولــت روســیه ب
شــده، هــر چنــد قبلــرت نیــز بنــا بــه سیاســتهای دولــت دســت راســتی و   افراطــی دولــت  اوکرایــن 
ــاه،  ایــن مناطــق را  ر زیــادی از مــردم بازهــم بــی گن در مناطــق رشق ایــن کشــور آوارگــی شــ
ــر از کشــور  ــون نف ــش از دو میلی ــون بی ــی تاکن ــای غرب ــه میدی ــه گفت ــال داشــت. ب ــه دنب ــز ب نی
چهــل میلیونــی اوکرایــن از خانــه و کاشــانه خــود آواره شــده انــد. میدیــا و پروپاگانــد بــورژوازی 
تــالش 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؟ 
ــل  ــن مث ــه «اوکرای ــه ک ــن جمل ــا ای ــد را ب ــن پروپاگان ــی CBS اســتارت ای ــده شــبکه آمریکای گوین
افغانســتان و عــراق نیســت و کشــور متمدنیســت. اینجــا مــردم متمــدن و نســبتا اروپایــی هســتند، 
ــورژوازی  ــای ب ــال دیگــر میدی ــه دنب ــم» رشوع کــرد و ب ت دقــت کن ــ ــد در انتخــاب کل مــن بای
ننــد مــا مــو بــور و چشــم آبــی  ن ادبیــات نــژاد پرســتانه اظهــار داشــتند اینهــا ه غــرب بــا هــ
ــن اظهــارات مهــوع  امــی ای ــاز اســت.   ــا ب ــی بــر روی آنه هســتند و درهــای کشــورهای اروپای
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 آملــان کــه در ایــن زمینــه  
نســبتاً «گشــاده دســت تــر» عمــل کــرده و تعــداد کمــی بیشــرتی را پذیرفتــه اســت. ... صفحــه۴

آبروريزى هاى غرب 
در متن جنگ!

محمد فتاحی

جنگ و استاندارد دوگانه

حملــه وحشــیانه روســیه بــه اوکرایــن تــا ایــن لحظــه رسنوشــت میلیــون 
هــا مــردم آواره را نامعلــوم کــرده اســت. در مقابــل ایــن حملــه، مــردم از 
رسارس جهــان ســنگر گرفتــه و آنــرا محکــوم مــی کننــد. مــردم در روســیه 
نهایــی انــد  در صــف اول ایــن ایســتادگی قــرار گرفتــه انــد. ایــن مــردم ه
ــه عــراق ایســتادند و وحشــیگری آن در  کــه در مقطــع حملــه امریــکا ب
کشــتار صدهــا هــزار نفــری مــردم را محکــوم کردنــد. اینهــا اخبــار جبهــه مــردم اســت. امــا دنیــای 
بــاران  ــام تاریــخ دهــه هــای قبــل ســازمانده جنــگ و حملــه و  غــرب بــه رهــربی امریــکا کــه در 
و کشــتار و آوارگــی بــوده انــد، امــروز بــه مخالفــان جنــگ تبدیــل شــده انــد! چــه خــرب اســت کــه 

ناتــو و امریــکا بــرای 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 اخیــرا 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 رشوع جنــگ و حملــه بــه 
ایــن و آن چیســت؟ چــرا جنــگ هــای قبلــی قابــل دفــاع و امــروزی هــا محکــوم و شایســته تحریــم 
ل  اقتصــادی اســت؟  ســازماندهی ویرانــی ســوریه توســط ناتــو و امریــکا چــرا قانونــی بــود، و اعــ
ن وحشــیگری توســط روســیه، غیــر قانونــی و ممنــوع اســت؟ اگــر روســیه در کشــتار چنــد  هــ
روزه مرتکــب جنایــت علیــه برشیــت شــده و محکــوم اســت، چــرا کشــتار و آوارگــی و قتــل عــام 
ــاد ســاله فلســطینی هــا توســط دولــت قومــی ارسائیــل، نــه فقــط جنایــت جنگــی نیســت  هفت

یــت میشــود؟ ... صفحــه۳ ــام ایــن قــدرت هــا ح بلکــه مداومــا توســط 
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طبقه كارگر ایران سند بردگی 

هیــچ آمــاری از كمك هــای عظیــم مالــی و تســلیحاتی ایــن نظــام بــه باندهــای آدم كــش 
ــول  ــم و ارزش محص ــد. حج ی كن ــور درز  ــای كش ــارج از مرزه ــود در خ ــی خ مذهب
ــزارش شــده توســط  ــام گ ــر از ارق ــب عظیم ت ــه مرات ــران ب ــر ای ــه كارگ كار ســاالنه طبق
ــام هــر آنچــه كــه تولیــد كرده ایــم  صنــدوق بین املللــی پــول و بانــك جهانــی اســت. 

تبدیــل بــه رسمایــه و در اختیــار ایــن نظــام اســت. 

ــش  ــا آت ــازی ب ــر، ب ــه كارگ ــت طبق ــطح معیش ــی و س ــا زندگ ــام ب ــن نظ ــازی ای ــا ب ام
ــرش  ــرار اســت ق ــه ق ــت کــىس نیســت ك ــروز، ذهني ــر ام ــه كارگ ــت طبق اســت. ذهنی
فرودســت و محــروم جامعــه را تشــکيل بدهــد و بــه خــود بپذيــرد. وقتی كــه كارگــران 
ن و  ــ ــا نفــت و اعرتاضــات رسارسی معل ــوالد ت ــه و ف ــات خــود از هفت تپ ــا اعتصاب ب
ــرزه در  ــه ل ــود ب ــى خ ــات رفاه ــا مطالب ــت ب ــای حاكمی ــر پ ــن را زی بازنشســتگان زمی
ــد در  ــا می توان ــت تنه ــن ســطحی از دســتمزد توســط حاكمی ــب چنی ــد، تصوی آورده ان
حكــم یــك تــف رس بــاال باشــد. فرزنــدان طبقــه كارگــر امــروز حكــم داده انــد كــه ماننــد 
هــر کــودک ديگــرى تــا دوره دانشــگاه امــکان تحصيــل و آمــوزش رایــگان می خواهنــد. 
ــد.  ــاه، خوشــبختی و آزادی می خواهن ــرن ۲۱ رف ــدن در ق ــك انســان متم ــد ی ــه مانن ك
تحمیــل خــط مــرگ بــه نــام «دســتمزد» و «دلســوزی» از جانــب حاكمیــت و نهادهــای 
ــر  ــه كارگ ــم طبق ــت محك ــا مش ــده و ب ــا ش ــه نخ  ــت ك ــری آن مدت هاس ــد كارگ ض

پاســخ گرفتــه اســت. 

ــی از  ــش حسابرس ــك جنب ــروز ی ــت. ام ــاوت اس ــروز متف ــران دی ــا ای ــروز ب ــران ام ای
ن در میــدان اســت. جنبشــی كــه قــدرت خــود را از مراكــز و محــالت صنعتــی تــا  حاكــ
كارگــران بیــكار و مــردم تشــنه رفــاه می گیــرد، جنبشــی كــه درب نهادهــای حكومتــی 
«شــوراهای اســالمی كار» و «خانــه كارگــر» را مدت هاســت گل گرفتــه اســت و دیگــر 
ــرده  ــالم ك ــه اع ــی ك ــدارد؛ جنبش ــتمزدها» ن ــه مناســك ســاالنه «فصــل دس ــی ب توهم
اســت كــه تنهــا مرجــع صالحیــت دار بــرای تعییــن دســتمزد پایــه و افزایــش آن خــود 
له  اینــدگان واقعــی آنهــا اســت و هیــچ نهــادی حــق دخالــت در ایــن مســ كارگــران و 

را نــدارد؛ ایــن امــری پذیرفتــه شــده در روابــط كار و رسمایــه در جهــان و امــری 
بدیهــی و طبیعــی اســت. جنبشــی كــه اعــالم كــرده اســت كــه آزادی اعتصــاب و تشــكل، 
حــق بی بــرو برگــرد كارگــران اســت. حقــی كــه امــروز بــا ســنبه پــر زور طبقــه كارگــر 
ــوری  ــه جمه ــا اعــالم «اداره شــورایی جامعــه» ب از تشــكیل مجامع عمومــی كارگــری ت

اســالمی تحمیــل شــده اســت.

ــك  ــه ی ــه فقــر و راضــی ب ــك طبقــه ی در خــود، محكــوم ب ــه ی ــر ن امــروز طبقــه كارگ
له  زندگــی بــرده وار كــه در موضــع یــك طبقــه ی بــرای خــود اســت. طبقــه مــا ایــن مســ
ه ۹۶  را در مبــارزات متحدانــه خــود در چنــد ســال اخیــر بویــژه بعــد از تحــوالت دیــ
بــه ایــن ســو تجربــه كــرده اســت كــه حــق تشــكل و اعتصــاب یــك رشط اساســی در 
مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزد و بــاال بــردن ســطح معیشــت اســت. بنابرایــن امــروز 
ــت و  ــران اس ــام ای ــعت  ــه وس ــی ب ــر، جدال ــه كارگ ــل طبق ــر رس آزادی عم ــدال ب ج
طبقــه كارگــر پــای هیــچ ســندی از بردگــی مطلــق از جملــه «تصویــب ســطح دســتمزد» 
توســط حاكمیــت را امضــا نخواهــد كــرد. كســب هــر میــزان پیــروزی در جــدال بــرای 
ــای «اداره شــورایی» ممكــن  ــا دور ــكا بــه مجامع عمومــی كارگــری ب ــا ات رفــاه تنهــا ب
اســت. ایــن آن خودآگاهــی و تغییــر كیفــی اســت كــه امــروز در مبــارزات طبقــه كارگــر 
ایــران ایجــاد شــده اســت و مبــارزه بــر رس رفــاه و افزایــش دســتمزد را تحــت شــعاع 

ــد.  ــرار می ده خــود ق

جمهــوری اســالمی در یــك بحــران همــه جانبــه سیاســی و اقتصــادی دســت و پــا می زند 
ــق  ــات عمی ــران و مطالب ــردم ای ــی م ــش آزادی خواهــی و برابری طلب ــر رضب جنب و زی
رفاهــی طبقــه كارگــر اســت. امــروز روزی اســت كــه می تــوان بــا اتحــاد و همبســتگی 
بیشــرت در صفــوف طبقــه كارگــر بیشــرتین فشــارهای اقتصــادی و سیاســی را عقــب زد. 
جــدال طبقــه مــا بــرای تامیــن رفــاه منتظــر «دلســوزی» و باملاســكه حاكمیــت نیســت؛ 
ایــن جــدال هــر روزه و هــر لحظــه اســت. تنهــا ضامــن چربیــدن مطالبــات رفاهــی مــا 
بــه ایــن حاكمیــت، اتــكا بــه متشكل شــدن در مجامــع عمومــی و تعییــن ســطح توقــع 
عــی در ایــران در  و رفــاه در ایــن مجامــع اســت. امــروز نویــد یــك تحــول عظیــم اجت

ن را بــه لــرزه درآورده اســت.  رت حاكــ دســتان طبقــه ماســت و تــا هم اكنــون عــ

ی از ۸ مارس  ار
ندن ی زن   ھا روز 

شــنبه ۵ مــارس در لنــدن بــه مناســبت ۸ مــارس روز جهانــی زن تظاهــرات وســیعی در مرکز 
شــهر ســازماندهی شــده بــود. حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) بــه همــراه جمعــی از 

مــردان و زنــان آزادیخــواه و برابــری طلــب در ایــن تظاهــرات نیــز رشکــت داشــت. 

شــعارها و پالکاردهــای مــا در ایــن تظاهــرات توجــه ویــژه عکاســان و رشکــت کننــدگان 
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد. از جملــه «نــه بــه آپارتایــد جنســی در ایــران»، «نــه بــه 
ــار آزادی  طالبــان در افغانســتان»، «حقــوق زنــان جهانشــمول اســت»، «آزادی زن معی

ــن تجمــع داد.  ــه ای جامعــه اســت» رنــگ و رخســار دیگــری ب

اعــالم همبســتگی رسارسی بــا مبــارزات زنــان و مــردان آزادیخــواه علیــه فرودســتی زن در 
جهــان معــارص، از افغانســتان و ایــران تــا قلــب کشــورهای اروپایــی هــدف رشکــت مــا در 

ایــن تظاهــرات بــه مناســبت ۸ مــارس امســال بــود..

پیشــاپیش ۸ مــارس امســال را بــه همــه زنــان و مــردان مدافــع برچیــدن ســتم کشــی زن در 
جهــان تربیــک میگوییم.

به امید جهانی عاری از نابرابری!
زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن!

تشکیالت لندن 
خط رسمی حزب حکمتیست 

۵ مارس ۲۰۲۲
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آبروریزی های غرب در م جنگ

اگــر جهــان غــرب و ناتــو و دول متحــد آن در رستــارس دنیــا بــه فاصلــه فقــط پنــج روز 
از حملــه روســیه، آن کشــور را تحریــم اقتصــادی کردنــد، چــرا حملــه مــداوم دولــت 
ــام هفتــاد ســال گذشــته یــک بــار تحریــم اقتصــادی  ارسائیــل بــه فلســطینی هــا، در 
دولــت ارسائیــل را بــه دنبــال نداشــته اســت؟ دفــرت حقــوق بــرش ســازمان ملــل اعــالم 
کــرده کــه تــا کنــون دســتکم ۲۷ کــودک معصــوم  اوکراینــی در حملــه روســیه بــه قتــل 
رســیده و ۴۲ کــودک دیگــر مصــدوم شــده اند. حقیقــت ایــن اســت کــه در یــک دنیــای 
عادالنــه، حتــی صدمــه زدن بــه  یــک کــودک بایــد بازخواســت و محاکمــه فــوری را بــه 
دنبــال داشــته باشــد. امــا آیــا همیــن دفــرت محــرتم میتوانــد آمــار کشــته و زخمــی هــای 
ــه  ــه روزان ــاد ســال حمل ــول هفت ــت در ط ــن دق ــا همی ــم ب ــطینی را ه ــودکان فلس ک

دولــت ارسائیــل، بــه اطــالع جهانیــان برســاند؟

ــل در  ــدوق کــودکان ســازمان مل ــی یونیســف، صن ــر اجرای ــن راســل، مدی ــم کاتری خان
نیویــورک در جلســه همیــن شــورا میگویــد: «آن چــه در حــال حــارض بــرای ۷میلیــون 
و پانصــد هــزار کــودک اوکراینــی رخ می دهــد، بربریــت اخالقــی اســت.» خانــم راســل 
ــا  ــان داشــته اســت. ام ــد را بی ــی مــی آی ــودکان اوکراین ــه رس ک ــه ب واقعیــت آنچــه ک
ســوال اینجاســت کــه مدیــر اجرایــی یونیســف، همیــن توصیــف قــوی را بــرای رشایــط 
کــودکان یمنــی در هفــت ســال گذشــته و بــرای کــودکان فلســطینی در هفتــاد ســال 
گذشــته را یــک بــار هــم بــکار بــرده اســت؟  در نظــر بگیریــد کــه نهــاد کــودکان و نهــاد 
«مدافــع حقــوق بــرش» ســازمان ملــل، ظاهــرا جــزو معصــوم تریــن  و لطیــف تریــن 

نهادهــای متعلــق بــه ســازمان ملــل انــد! 

جنگ ناسیونالیسم و نژادپرستی

متاســفانه کاربــرد اســتاندارد دوگانــه قــدرت هــای غربــی فقــط شــامل حــال موسســات 
ــه  ــوده و شــامل سیاســت در برخــورد ب ــکا نب ــو و امری ــل و نات ــر ســازمان مل دور و ب
پناهنــدگان و آوارگان جنــگ هــم هســت؛ اتحادیــه اروپــا در حالیکــه بــرای جلوگیــری 
از ورود آوارگان جنگــی و پناهنــدگان دنیــای رشق، ســاالنه میلیاردهــا دالر هزینــه 
ــه بودجــه اختصــاص  ــه و در آب هــای مدیرتان ــان و ترکی ــا در مرزهــای یون شــکار آنه
ــزا،  ــدون اخــذ وی ــد ب ــن میتوانن ــگ اوکرای ــام آوارگان جن ــه  ــرده ک میدهــد، اعــالم ک
وارد کشــورهای اتحادیــه اروپــا شــده و اســکان یابنــد. و در حالیکــه پلیــس مــرزی در 
لهســتان  حتــی مانــع ورود پناهنــده رشقــی بــه قطــار میشــود، اوکراینــی هــای آواره 
میتواننــد بــدون نیــاز حتــی بــه بلیــط، بــرای رســیدن بــه مقصــد خویــش رایــگان ســوار 
یتــی اتحادیــه اروپــا، در مقایســه بــا سیاســت هــای ســال هــای  شــوند. اقدامــات ح
گذشــته، یــک شــاهکار و از ایــن نظــر قابــل ســتایش اســت، امــا بــرای هــر بنــی بــرشی 
جــای ســوال اســت کــه آن آواره و پناهنــده ســومالیائی و اهــل لیبــی و ســوریه و عــراق 
ــی  ــای نظام ــت ه ــگ و دخال ــان جن ــی قربانی ــته جمع ــا دس ــه اتفاق ــری، ک و آن دیگ
ــی  یــت همیــن دول غــرب قــرار  امریــکا و کشــورهای غــرب جهاننــد، چــرا مــورد ح
گیرنــد؟ آیــا کســی از مســئولین محــرتم اتحادیــه اروپــا میتوانــد تفــاوت ایــن سیاســت 
ــا کســی هســت تــا  ــا سیاســت هــای نژادپرســتانه و فاشیســتی را توضیــح دهــد؟ آی ب
توضیــح دهــد کــه ایــن سیاســت جهــت تولیــد نژادپرســتی اروپــا محــوری، بــرای بــردن 
مــردم پشــت خــود در رقابــت جهانــی بــا روســیه نیســت؟ آیــا کســی هســت توضیــح 
ــه جــان خــود جوامــع  ــت شــده ب ــن فاشیســم و ناسیونالیســم تقوی ــردا همی دهــد ف

ــی افتــد؟ غربــی 
 

جنگ و مدیا

امــروز در جهــان غــرب، تقریبــا کســی از وقایــع آن طــرف جبهــه جنــگ در اوکرائیــن  
امــا بــه  ســود دول غربــی،  خــرب نــدارد. مدیــا، سوســیال مدیــا و مدیــای میــن اســرتیم، 
اخبــار مربــوط بــه روســیه را سانســور و دســت کاری مــی کننــد. مدیــای دولتــی روســیه 
یرســد.  امــا بســته شــده اســت. راشــا تــودی انگلیســی بــه گــوش کســی  رو بــه غــرب 
نعــت از دریافــت اخبــار  هــدف دولــت هــای غربــی از ایــن کار چیســت؟ آیــا بــرای م
دروغیــن مســکو اســت؟ اگــر هــدف همیــن اســت، اتفاقــا افشــاگری هــای غربــی هــا، 
ــد روســیه و پوتیــن را همــه جــا بــه عنــوان دروغگــو معرفــی کــرده و برایــش  میتوان
ســند ارائــه دهنــد. امــا هــدف غــرب ابــدا ارائــه تصویــری واقعــی از تحــوالت و اخبــار 
نعــت از رســیدن  جبهــه و کشــمکش هــای سیاســی و جنگــی نیســت.  هــدف غــرب م
اطالعــات بیشــرت در مــورد کنــه ایــن همــه رقابــت هــای قلدرهــای درگیــر اســت. ایــن 
ــت و  ــی کــه بســ انرتن ــان معرفــه اســت؛ جمهــوری اســالمی زمان ــرای ایرانی ــار ب رفت
سوســیال مدیــا را در خدمــت رسکــوب 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 
ــام  ــط  ــا توس ــی آنه ــای نظام ــدف ه ــو، ه ــکا و نات ــالت امری ــام حم ــت، در  نیس
ــه  ــوان خــرب ب ــه نفــع جنــگ افــروزان ترجمــه شــده و بــه عن ــای رســمی غــرب ب مدی

ــدرت  ــا، پیشــربد سیاســت جنگــی ق ــن مدی ــزد ای ــه داده شــده اســت. ن خــورد جامع
هــای قلــدر جهــان یــک سیاســت رســمی ایــن دســتگاههای خــربی و نقــش آنهــا در 
ونــه،  امــا بــه نفــع رسکــردگان جنــگ اســت. بــرای  ــام کــردن قضایــا  طــول جنــگ، 
آیــا کســی از جنایــات عربســتان در یمــن، چیــزی از تلویزیــون فارســی زبــان انرتنشــنال 
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 رشافتمنــدی محکــوم اســت. هیــچ کارگــر و زحمتکشــی 
ــدارد. امــا مســئله مهــم ایــن اســت کــه ایــن جنــگ، جنــگ  نفعــی در جنــگ اینهــا ن
تنهــا قلــدر جهــان نیســت! ایــن جنــگ ادامــه جنــگ هــای جهانــی اول و دوم اســت، 
ادامــه رقابــت هــای دوران جنــگ رسد اســت، ادامــه حملــه امریــکا بــه ویتنــام اســت، 
ادامــه ســازماندهی کشــتار همســایه توســط همســایه در بالــکان اســت، ادامــه حملــه 
بــه عــراق و لیبــی و افغانســتان و ســومالی و ســوریه اســت. تنهــا تفــاوت ایــن جنــگ 
ــام سلســله جنــگ هــای ســابق، اضافــه شــدن یــک قلــدر دیگــر بــه میــدان رقابــت  بــا 
ــر اســت. تفــاوت  ــا ســابقه ت ــه ســبک قلدرهــای ب ــی  و ســهم خواهــی ب هــای جهان
دیگــر ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد، تعــداد قلدرهــای مدعــی در تقســیم مجــدد 
رشــان بیشــرت اســت. اگــر قبــال فقــط قــدرت امریــکا و ناتــو تصمیــم گیرنــده  جهــان، ش
بــرای تعییــن کننــده هــدف حملــه بعــدی بــود، از ایــن بــه بعــد چیــن و روســیه هــم 
بــه کلــوب اضافــه شــده انــد. اگــر بــرای چیــن فعــال رقابــت اقتصــادی کافــی اســت، 

بــرای روســیه در غیبــت اقتصــاد قــوی تــر، کاربــرد بــازوی نظامــی ارجــح اســت.

چاره برشیت چیست

ن اســت کــه قبــال بــود! تفــاوت اینجاســت کــه اگــر ســابقا تنهــا امریــکا و  چــاره هــ
ناتــو بــود، امــروز روســیه هــم بــه کلــوب قلدرهــا اضافــه شــده اســت. رشط پیــروزی 
برشیــت تفــاوت قایــل نشــدن بیــن آنهاســت. پوتیــن بهانــه فشــار ناتــو را دارد، ناتــو بــه 
رهــربی امریــکا بهانــه جنــگ طلبــی روســیه را دارد. روســیه چــرا 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، 
باالنــس قــدرت بــه هــم میخــورد و رقابــت و بهانــه جویــی جدیــد متولــد میشــود. خــرب 
ــد ایــن اســت کــه ایــن ســیکل رقابــت و جنــگ بیــن اینهــا، تــا زمانــی کــه سیســتم  ب
فعلــی حاکــم جهــان اســت، ادامــه دارد. در ایــن وســط، برشیــت 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 
ــکاران  ــه کشــیدن افســارهای جنایت ــادر ب ــا مــردم در روســیه و غــرب ق ــه آی اســت ک

جنگــی هســتند یــا نــه؟

پايان دادن به اين توحش، 
كوتاه كردن دست پوتين ها، 

بايدن ها و مكرون ها از زندگى 
بشريت متمدن، امن كردن جهان 

و تضمين يك زندگى بدون جنگ 
و خونريزى و كشتار و نسل كشى  

كار ما و طبقه كارگر جهانى 
و جنب شهاى آزادى خواهانه و 

اجتماعى در جهان است...



ت  ۳۹۹
ح

٤
بحران پناهجویی و 

پس بقیه این پناهجویان کجا هستند؟ و در چه رشایطی به رس می برند؟  
یــت کســانی کــه از خانــه و کاشــانه خــود آواره شــده انــد بــه دیگــر مناطــق کشــور  اک
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 
ــا را  ــوی ورود آنه ــا جل ــت، ت ــان اس ــا در جری ــن مرزه ــی در ای ــا و پناهگاهای اردوگاه
بــه دیگــر کشــورها بگیرنــد. از همــه مهمــرت، نکتــه ای کــه شــایان ذکــر اســت بنــا بــه 
قانونــی کــه دولــت اوکرایــن تصویــب کــرده اســت، خــروج مــردان ۱۶ تــا ۶۰ ســال، از 
کشــور ممنــوع اســت. اکنــون  گفتــه میشــود کــه خــروج همــه شــهروندان را ممنــوع 
کــرده انــد و مجبورشــان کــرده انــد کــه بــرای ایــن رژیــم و تحــت لــوای دفــاع از وطــن 

و خــاک اســلحه بــه دســت بگیرنــد و  بجنگنــد.
بــه ایــن ترتیــب، حــق فــرار از جنــگ و پناهندگــی، رســ توســط دولــت اوکرایــن، از 
ــه شــده اســت و  عمــال ناچــار  بخــش اعظــم جمعیــت فعــال و مــردم اوکرایــن گرفت

ــام ان را هــم دفــاع ”داوطلبانــه“  گذشــته انــد! هســتند در جنــگ رشکــت کننــد!  ن
ممنوعیــت خــروج افــراد بــاالی ۱۶ ســال از یــک ســو و سواســتفاده ابــزاری از کــودکان 
ــود  ــا وج ــت، ب ــده گرف ــرا نادی ــد آن ــه نبای ــوع دیگریســت ک ــن موض ــگ اوکرای در جن
امــی تــالش میدیــای غربــی بــرای پنهــان کــردن ایــن واقعیــت دردنــاک، امــا اکنــون 
کــودکان ١٤ ســال بــه بــاال را مجبــور بــه آمــوزش نظامــی و طــرز اســتفاده از اســلحه 
ــوپ  ــت دم ت ــوان گوش ــه عن ــا ب ــده از آنه ــای آین ــی رویداده ام ــا در  ــد ت ــی کنن م

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 عمــال 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 (ترجیحــاً مــادی) جمــع آوری کننــد و 

بــه دســت ایــن دولتهــا برســانند تــا بــه قــول خــود روانــه اوکرایــن کننــد.
ــد  ــا بهرمن ــک ه ــن کم ــدر از ای ــی چق ــهروندان اوکراین ــه ش ــه هم ــه اینک ــد ک هرچن
ــای  ــی ه ــط کش ــدر خ ــه  چق ــت! اینک ــیار اس ــد بس ــای تردی ــد،خود ج ــد ش خواهن
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 
ــیایی،  دیــوار  ــا هــزار غیراوکراینــی آفریقایــی و آس ــا و دهه زبــان هــا، روس زبانه
جدایــی کشــیده انــد و حــق فــرار و دسرتســی بــه امکانــات زندگــی و امنیــت و ... را 
دی بــه رســیدن ســا   عمــال محــدود بــه بخــش اوکراینــی زبــان کــرده انــد، جــای اعتــ

ــی گــذارد.   ایــن کمــک هــای مردمــی، بدســت مــردم، برجــای 
ایــل مــردم در اروپــا بــه کمــک رســانی انســانی، بــی ســابقه بــوده و تــا اینجــا، ایــن 
کار برشدوســتانه قابــل تقدیــر و تشــویق اســت و وظیفــه انســانی ایجــاب مــی کنــد کــه 

در هــر کجــای کــره زمیــن بــه کمــک همنوعــان خــود بایــد شــتافت. 
نطــور کــه گفتــه شــد، آنچــه کــه در این بــاره قابــل تامل اســت، برخــورد دوگانه  امــا ه
ــای  ــی برخــورد دوگانه(برمبن ــا مهاجــران دیگــر کشورهاســت و حت ــی ب ــای غرب دولته
رنــگ پوســت) بــا آوارگانــی کــه حتــی از اوکرایــن بــه ایــن کشــورها آمــده انــد. بنــا بــه 
گزارشــات و فیلمهــای موجــود پلیــس کشــورهای اوکرایــن، لهســتان و آملــان 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 
ــر از کشــورهایی همچــون افغانســتان،  ــا نف ــی میلیونه ــی و آوارگ ــه خراب کشــتار، خان
ــام گشــت، میلیونهــا نفــر از مــردم ایــن کشــورها آواره ســایر  عــراق و ســوریه 
کشــورهای و خصوصــا اروپــا شــدند. امــا و هیــچ وقــت شــاهد ایــن همبســتگی دولــت 
هــای غربــی بــه اصطــالح بــا مــردم در ”اوکرایــن“ ، کــه عمومــا تبلیغاتــی اســت،  بــا 
ــا  ــا آنه ــا ب ــت ه ــتی دول ــای راسیس ــاهد برخورده ــا ش ــم و بعض ــن آوارگان  نبودی ای

بــوده ایــم. 
حســاب مــردم متمــدن و برشدوســت در جوامــع غربــی کــه در ”بحــران پناهندگــی“ 
و فــرار وســیع از آفریقــا و خاورمیانــه کــه در صــف صدهاهــزار نفــره در ایــن جوامــع 
بــه خیابانهــا آمدنــد و فریــاد زدنــد ”پناهنــدگان“ خــوش آمدنــد و خــود راســا کاروان 
هــای کمــک رســانی بســمت کمــپ هــای پناهنگــی بــراه انداختنــد، از دولــت هایشــان 

طبعــا جــدا اســت! 

ــا طــی یــک  ــت هــا برمیگــردد، تنه ــه دول ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــان  ــه یون ــه ب ــه از ترکی ــده ک ــا پناهن ــته صده ــه گذش هفت
ــت  ــک حرم ــا هت ــی و ب ــی رشم ل ب ــ ــد در ک ــه بودن رفت
بــه ترکیــه برگردانــده شــدند و ایــن امــر را در برخــورد بــا  
پناهجویانــی کــه از آفریقــا بــه ایتالیــا یــا اســپانیا رفتــه انــد 
ــر آن  ــی در براب ــای غرب ــم و مدی ــوده ای ــاهد ب ــا ش را باره

ــرده اســت. ــکوت ک ــال س کام
تنهــا طــی همیــن ده روز گذشــته بنــا بــه سیاســت گســرتش 

ــه و  ــواده فلســطینی از خان ــا خان ــل، صده ــین در ارسائی ــودی نش ــای یه شــهرک ه
کاشــانه خــود بیــرون رانــده شــدند و در صــورت مقاومــت آنهــا بــه وحشــیانه تریــن 

شــیوه توســط پلیــس ارسائیــل لــت و پــار شــده و یــا روانــه زنــدان شــدند.
آنچــه کــه عیــان اســت حملــه روســیه بــه اوکرایــن رشوع دیگــری از  تقابــل و 
کشــمکش میــان قطــب هــای رسمایــه داری جهانیســت  بــه ایــن معنــی کــه هــر کــدام  
ــه  ــق حمل ــ از رقبــای خــود از طری ــال زهــر چشــم گرف ــه دنب ــی ب از قدرتهــای جهان
نظامــی، گســرتش میلیتاریســم و اشــغال دیگــر کشــورها هســتند تــا بــه قیمــت آوارگــی 

ــد.  ــه اهــداف ارتجاعــی و امپریالیســتی خــود دســت یابن میلیونهــا نفــر ب
 بــی شــک حملــه روســیه نیــز بهانــه ای شــد تــا کشــورهای غربــی بــا رشــد و عــروج 
ــی،  ــاده خواه ــان زی ــی ج ــره ب ــر پیک ــم ب ــم و فاشیس ــم، راسیس ــاره ناسیونالیس دوب
ــازه ای بدمند.مــا بارهــای اعــالم کــرده ایــم کــه  میلیتاریســم و فــروش اســلحه روح ت
ایــن جنــگ، «جنــگ مانیســت» و  خواســتار کوتــاه کــردن دســت پوتیــن هــا، بایــدن هــا 
و مکــرون هــا از زندگــی برشیــت متمــدن، امــن شــدن جهــان و تضمیــن یــک زندگــی 
بــدون جنــگ و خونریــزی و کشــتار و نســل کشــی هســتیم، مــا در کنــار طبقــه کارگــر 
جهانــی بــرای کوتــاه کــردن دســت قدرتهــای ارتجاعــی از زندگــی برشیــت، 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 دّول رسمایــه داری طــی مدتــی کــه ویــروس «کرونــا» تاخــت 
و تــاز مــی کــرد و صدهــا هــزار نفــر قربانــی عــدم امکانــات پزشــکی و درمانــی شــدند، 
رســتان و پرســنل پزشــکی و  ــود بی ــر کمب ــر اث در حالیکــه در بســیاری از کشــورها ب
ران بــر  ران بــه صــورت گزینشــی(انتخاب بیــ درمــان مجبــور مــی شــدند از بیــن بیــ

اســاس شــغل، ســن، جنســیت و نــژاد) از درمــان تعــداد زیــادی رسبــاز مــی زدنــد. 
ــام ایــن مــدت هیــچ کــدام از ایــن کشــورها حاظــر نشــدند بــرای تقویــت زیــر  در 
ســاختهای درمانــی، تهیــه دارو و درمــان هزینــه ای بپردازنــد، امــا تنهــا دو روز از حملــه 
ــه منظــور  ــی ب ــه عموم ــود کــه ملیاردهــا دالر از خزان ــن گذشــته ب ــه اوکرای روســیه ب
ــه  ت اختصــاص داده شــد. آنهــم ن ــز اســلحه و مهــ تقویــت ماشــین جنگــی و تجهی
ــی  ــب جنگ ــر رقی ــری ب ــرای برت ــه ب ــگ، ک ــان جن ــن، و پای ــردم اوکرای ــات م ــرای نج ب

دیگــر، روســیه! 
اکنــون کــه بــه بهانــه جنــگ در اوکرایــن، و گســرتش آن بــه جنــگ تجــاری و مســابقه 
تســلیحاتی در بــاال تریــن ســطح قــدرت هــای مخــرب نظامــی و اقتصــادی و سیاســی 
در جهــان، عــالوه بــر فجایعــی کــه در اوکرایــن در جریــان اســت، عــالوه بــر مخاطــرات 
ــی الحــال  ــو، ف ــن آن در هــر دوس ــرتل شــدن آن توســط عاملی ــل کن ــی و غیرقاب جنگ
جهــان را بــه فقــر بیشــرت و عنــان گســیخته تــر تهدیــد کــرده اســت. گفتــه میشــود کــه 
گنــدم و غــالت بــرای مــردم در خاورمیانــه، و آفریقــا، بالفاصلــه معضــل شــده اســت 
و بــه خطــر گســرتش قحطــی و مــرگ و میــر بیشــرت از فقــر، دامــن زده اســت. ابعــاد 
مخــرب ایــن جنــگ در جغرافیاهــای دیگــر، غیرقابــل تصــور اســت. چیــزی کــه میدیــای 
ــی دهــد، کــه دولــت هــای درگیــر  اصلــی در غــرب، آن را مرکــز توجــه نــه تنهــا قــرار 

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 
ــه  ــون ک ــت، اکن ــن زده اس ــی دام ــی عموم ــه نارضایت ــرده اســت و ب ــدا ک ــش پی افزای
ــش  ــر و زحمتک ــه کارگ ــان طبق ــر طغی ــا خط ــود را ب ــی خ ــورژوازی اروپای ــای ب دولته
ــم  ــم و فاشیس ــم، راسیس ــرتش ناسیونالیس ــد، گس ــی بینن ــرو م ــرتاض رسارسی روب و اع
ــن  ــدگاری ای ــه مان ــد ب ــی توان ــا، م ــر اروپ ــه کارگ ــان طبق ــقاق در می ــن انش و همچنی
حکومتهــا و رسکــوب هــر نــوع اعرتاضــی کمــک کنــد. کار مــا و جنبــش مــا، مقابلــه بــا 
تبعــات ایــن تقابــل جنگــی، در رسارس جهــان و در همــه ابعــاد اســت. ایــن جنــگ مــا، 
یــت مــردم، نــه در روســیه نــه در  برشیــت کارکــن و زحمــت کــش، طبقــه کارگــر، اک

ــی اســت! ــه در کشــورهای اروپای ــه در ایــران  و ن آمریــکا نــه در عــراق و ن
ــن  ــد ای ــودی، میتوان ــای خ ــت ه ــه دول ــتی علی ــتگی انرتناسیونالیس ــک همبس ــا ی تنه

ــدازد.  ــد و از کار بین ــج کن ــاری را فل ــی و تج ــتار نظام ــین کش ماش
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