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جنگی سرنوشتساز و
حیاتی برای بشریت
هشیار و آگاه باشیم ،چشمان خودمان
را بگشائیم ،گوشها و ذهن خودمان
رادر اختیار دروغها و اکاذیب رسانههای
امپ ریالیستی غرب ق رار ندهیم و نگذاریم با
جعل اخبار در روز روشن ،با صحنهسازی و
فیل مهای ه ولیوودی که به اک ران م یآورند،
تا به خرد بش ریت توهین کنند و به مغزربائی
موفق گردند .به قول «میشائیل لودر»
( )Michael Lüdersکارشناس محبوب،
جسور ،برجسته امور سیاسی جهان و به ویژه
خاورمیانه در آلمان ،دنیا فقط اروپا و آم ریکا
نیست .اخباری هم در سایر نقاط جهان
منتشر م یش وند که مضم ونشان صدوهشتاد
درجه با اخبار اروپا و آم ریکا متفاوت هستند
و روایت آم ریکائی را بازتاب نم یدهند.
در اکثر ممالک جهان ماشین دروغگ وئی
امپ ریالیسم  -صهی ونیسم ب ُردی ندارند و
مردم با سانسور ک متری با وقایع روسیه و
نازیزدائی در این کشور روبرو م یش وند.
مردم دنیا تصاویر هزاران نفر مزدوران خارجی،
نازیهای وارداتی و نظامیان آم ریکائی و
انگلیسی را که دستگیر شده و یا به بهشت
رفتهاند م یبینند که با مردم اوک راین ق رابتی
ندارند .مردم جهان شاهدند که نازیها به چه
جنایاتی بر ضد بش ریت در این کشور و به
ویژه نسبت به مردم روستبار اوک راین دست
زدهاند .آم ریکا و اروپا با ممنوعیت بیان آزاد
افکار ،با نقض حقوق بشر ،سانسور اخبار
و مطبوعات ،ممانعت از برگزاری نمایشات
اعت راضی ضد نازیهای اوک راین و ...با حل وا
حل وا کردن در بین خودشان این تصور
واهی را ایجاد م یکنند که گ ویا در س راسر
آم ریکای التین ،آف ریقا و آسیا نیز همین
دروغها تک رار م یش وند و روایت آم ریکائی
ناتو به خورد مردم داده م یشود .این رسانهها
میان اروپائیان و اجی ران نازی به دنبال گوشت
دم توپ هستند ...ادامه در صفحه 2

فاجعه انسانی در یمن و سانسور رسانهای
یمن کشوری است که ب رای استقالل خود م یرزمد و به جز تعداد اندکی کشورها که از مبارزات مردم
یمن حمایت م یکنند و از جمله ای ران ،سایر ممالک به ویژه ممالکی که مدعی دفاع از حقوق بشر
و یا رسیدگی به جنایات جنگی هستند ،نظیر اتحادیه توسع هطلب اروپا ،و یا ممالکی نظیر س وئد،
آلمان ،بلژیک ،هلند در این مورد سکوت مرگ اتخاذ کرد ه و به عمد چشم بستهاند .زی را مضمون
یزنند ،روایت دیگری بر اساس
حقوق بش ِر این ممالکی که خود را «مبارزان ضد جنایات جنگی» جا م 
منافع امپ ریالیستی آنها دارد .درجه تح ریک احساسات بشردوستانه آنها به درجه حجم منافع استعماری
و غارتگ رانه آنها بستگی دارد.روزی خب رنگاری از «مادلین آلب رایت» وزیر وقت امور خارجه آم ریکا در
مورد تح ریم ع راق که منجر به مرگ بیش از نیم میلیون کودک ع راقی شده بود پرسید :آیا تح ریم و
تجاوز به ع راق ارزش این کار را داشت .این نماینده «حقوق بشر» آم ریکائی که تح ریم ای ران و یمن را
نیز تائید و تبلیغ م یکرد و ب رای جان ای رانیان پشیزی ارزش قایل نبود ،با ص راحت از این جنایت دفاع
کرد .این نظر همه رهب ران اتحادیه اروپا ،ب ریتانیا و تمام جبهه امپ ریالیسم آنگلوساکسون است .برخورد
آنها به امر حقوق بشر صرفا کاسبکارانه است.
در کشور یمن مردم یمن بر ضد یک نیروی اشغالگر مبارزه م یکنند .آنها ت وانستهاند به نفوذ ع ربستان
سعودی که در یمن حکومت م یکرد و این کشور را بخشی از خاک خودش به حساب م یآورد
خاتمه دهند.ع ربستان سعودی به سایر کشورهای شبه جزیره ع ربستان سعودی نظیر قطر ،امارات
متحده ع ربی و حتی عمان نیز چشم طمع دارد .این است که نطفه اختالف و تضاد با ع ربستان
سعودی در همه جا بسته شده و م یشود .هیچ کس از قدر قدرتی این کشور در شبه جزیره ع ربستان
حمایت نم یکند .آنها از ضعف و عدم موفقی تهای ع ربستان سعودی در جنگ یمن در عین حال
شادمانند زی را اج رای نیات این کشور را نسبت به آنان به تاخیر م یاندازد و تضعیف م یکند .رسانههای
دروغگوی امپ ریالیستی در مورد مبارزات مردم یمن و جنایات همدستان خودشان در یمن یا سکوت
کامل اختیار م ینمایند و یا آنها را ع وامل جمهوری اسالمی ای ران معرفی م یکنند .حال آن که نفوذ
جمهوری اسالمی ای ران در یمن محدود بوده و با دی وار آهنینی که دنیای آدمخ وار به دور مردم یمن
کشیده است ،امکان کوچکت رین یاری به این مردم ،چه از نظر غذائی و چه نظامی وجود ندارد .این
یزنند .اگر در بدو امر...ادامه در صفحه 5
رسانههای دروغگو فقط از مبارزه «ح وث یها» در یمن دم م 

«تقدس» مالکیت خصوصی در دوران انحصارات در قدرت
دولت آم ریکا ب رای مبارزه با روسیه از همان اسلحه تح ریم و ابزار استعماری «س ویفت» ب رای ممانعت از
داد و ستد و معامالت خارجی دولت روسیه استفاده کرد و م یکند.
تح ریمی که دولت آم ریکا و همه متحدان آن برضد روسیه به پا داشتند در درجه اول به اروپا و به
یزند که از منابع گاز ،نفت و ذغال سنگ روسیه استفاده م یکند و کاالهای
ویژه به آلمان صدمه م 
خ ویش را در روسیه به فروش م یرساند و از روسیه م واد اولیه ب رای صنایع خ ویش و م واد خوراکی ب رای
شهروندانش دریافت م ینماید.
تنها آم ریکا از برق راری تحرمها علیه روسیه استفاده م یبرد زی را هم از رشد صنایع آلمان جلوگیری
م یکند و هم نیازهای اقتصادی و م واد اولیه مورد نیاز صنایع آلمان را با بهای گ رانتر به آنها م یفروشد.
رفتار آم ریکا با آلمان مانند ارباب با نوکر است.
آم ریکا خوشخیاالنه با تح ریم روسیه در واقع مردم روسیه را با یک ارزیابی ذهنی ب رای یک «انقالب
مخملی» تح ریک م یکند و تصور م یکند پای ههای مردمی پ وتین را از بین برده و از درون در اداره
کشور روسیه اخالل خ واهد کرد .تح ریم از نظر آم ریکا «عامل انقالب مخملی» است .زی را تح ریم
همیشه و در درجه اول به ضرر مردم و گرسنگی دادن به آنها است و ما این تج ربه را در ع راق،
افغانستان ،یمن و ای ران دیدهایم و تج ربه نشان داده است که در هیچکدام ازاین کشورها نت وانسته است
«انقالب آم ریکائی» موفق شود.
اما آم ریکا ب رای ف ریب افکار عمومی و ب رای اینکه مدعی شود که اقداماتش صرفا جنبه ضدبشری و
ضدمردمی و نژادپرستانه ندارد این بار اولیگارش های روسیه را که از متحدان پ وتین به حساب م یآورد
مورد عنایت خود ق رار داده است و م یخ واهد خود را نماد عدالتخ واهی ،مبارزه با فساد ،انساندوستی
نشان دهد زی را که تح ری مهایش دامن پ ولدارها را نیز م یگیرد.
الیگارشهای روسیه همان عمال رویزی ونیس تهای سابق در شوروی بودند که در تمام نظام اداری
شوروی سوسیالامپ ریالیستی حضور داشتند و وقتی این نظام پوسیده فروپاشید ثروت مردم شوروی را
میان خود تقسیم کردند .آنها خالق کسب و کار نبودهاند ،انگلهائی در نظام گذشته بودند که به
پاس قدرت اداری که در اختیار داشتند کسب و کار را از دولت به غنیمت گرفتند
طبقه الیگارشهای روسی در پی فروپاشی بروک راسی رویزی ونیستی سرمای هداری دولتی در شوروی و
رویکرد به سرمای هداری بازار آزاد و خصوص یسازی بخشهای گ وناگون اقتصادی به ویژه بخشهای
بانکی ،صنعتی ،و نفت و گاز روسیه در دهه  ۱۹۹۰به پاس رابطهها و قدرتی که در آن زمان در دستگاه
اداری داشتند به وجود آمد .آنها مفتخور و یک دستگاه ...ادامه در صفحه 4
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جنگی س رنوشت ساز ...دنباله از صفحه 1

تا آنها را ب رای جنگ اوک راین آماده کنند و بنا
بر آئین آقای جو بایدن جنگ را طوالنی و
فرسایشی نمایند تا روسیه را به حساب خودشان
از پای درآورند.
دبیرکل نژادپرست ناتو ،آقای «ینس است ولتنبرگ»
( )Jens Stoltenbergبیان کرد« :آمادهایم
سالها از اوک راین در ب رابر روسیه حمایت کنیم»،
«ما آمادهایم سالها از ک ییف در ب رابر مسکو
حمایت کنیم؛ ما آماده هستیم ب رای مدرنسازی
تسلیحات زمان شوروی به سالحهای غ ربی و
مدرن به اوک راین کمک کنیم .باید ب رای درازمدت
آماده باشیم .این احتمال وجود دارد که این جنگ
ماهها و سالها طول بکشد و ادامه یابد».
این جنگ در اوک راین جنگی جانبی ،کناری،
منزوی ،تنها م ربوط به دو کشور نیست .جنگی
است که فرجام آن به س رنوشت آحاد انسانها
انکشاف مبارزه طبقاتی و به س رنوشت بش ریت
گره خورده و ربط دارد .این جنگ ،تنها جنگ
روسیه با نازیهای اوک راین نیست ،جنگ ما
ای ران یها ،جنگ ما کم ونیس تها نیز هست و
این است که بش ریت و همه نیروهای مترقی
نم یت وانند نسبت به س رنوشت این جنگ بی
تفاوت باشند و مانند پارهای ژیگ ولوهای سیاسی
لم داده و هر دوطرف را یکی را کمتر و دیگری
را بی شتر محکوم کنند و نتیجه جنگ ب رایشان
ب یتفاوت باشد.
جهان در حال غلیان است ،جنگی آشکار و
پنهان ،ب یرحمانه و ضدبشری ب رای ایجاد نظم
ن وینی در جهان ب رپا شده است .هیچ کس در
این نبرد نم یت واند ب یطرف بماند .تمام نقابهای
حقوق بشری بورژوائی ،آزادیخ واهی لیب رالی،
دموک راسی بورژائی بر زمین م یافتد و چهرههای
ریاکار از پس آنها برمال م یگردند .فرصتطلبان،
اپورت ونیس تها ،دشمنان خلقهای جهان ،دشمنان
دولتهای مستقل ،دشمنان ملتها و طبقه کارگر
و زحمتکشان جهان دیگر قادر نیستند خود را در
پشت کوهی از الفاظ کلیشهای و ع وامف ریبانه
پنهان کنند .حتی دبیرکل دست نشانده سازمان
ملل متحد نیز قادر نیست نقش کثیف خود را در
دسیس هچینی ب رای جنگ و حمایت از نژادپرستی
و نازیها و حمایت از تجاوزات آم ریکا در جهان،
دخالتهایش در امور داخلی کشورها ،نقض
دائمی منشور ملل متحد بپوشاند .نقش سازمان
ملل را نگاه کنیم که به ح ربه جنگ بدل شده
است و نه مدافع صلح .سازمانی که بر همه
تجاوزات امپ ریالیسم آنگلوساکسون و صهی ونیسم
بی نالملل مهر تائید م یک وبد .در مورد صلح،
کاهش تسلیحات ،مبارزه با گرسنگی ،تروریسم
و ...به یاوهس رائی مشغول است و در حقیقت با
آراء تقلبی که به یاری آم ریکا و انگلیس سرهم
بندی نمودهاند با توسل به ماشین رایگیری
و اکث ریتسازی به اغ واء مردم اشتغال دارند تا
تصمیمات مستبدانه خ ویش را «دموک راتیک“
جلوه دهند .این روش سازمان ملل ب رای این
سازمان اعتبار نم یآف ریند ،تتمه آبروی وی را نیز
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م یستاند .رایگیری شب هدموک راتیک با همکاری
ِ
ممالک ساختگیِ مثقالی و فاقد مضمون
دموک راتیک در اجالس اخیر این سازمان ،آنهم
در برخورد به نقض امنیت روسیه و لشگرکشی
ناتو به سمت شرق ب رای تسخیر روسیه و سپس
جهان به اعتبار این سازمان لطمه بزرگی زده است.
دبیرکل این سازمان باید بدون رودربایستی از
جمله در خون ملتهای فلسطین ،سوریه ،یمن،
افغانستان ،ع راق ،سومالی و ای ران غسل کند.
دیگر پوکر روباز بازی م یشود .سخنان دوپهلو و
نشستن میان دو صندلی مقدور نیست و خ ریدار
ندارد .دیگر مزدوران زباندراز نم یت وانند با پرچم
«مبارزه» با هر دو قطب ارتجاع به میدان آیند و
به رقاصی ب رای امپ ریالیسم و صهی ونیسم بپردازند.
مرزبندیها در حال شکلگیری است .سخن بر
سر بود و نبود است .وضعی پیش آمده است که
هر کس عقب بنشیند بازنده است و این روند تا
تصمیم قطعی و تعیین س رنوشت نهائی جنگ
به پیش م یرود و قابل بازگشت نیست .هر کس
باید جای خود را در این روند رو به پیش تعیین
کند و تصمیم نهائی خ ویش را بگیرد.
دستهبندیها در جهان در حال تغییر است.
کشورها مترصدند که در این نزاع بزرگی که
درگرفته است جبهه خ ویش را معین نمایند .محور
این مبارزه در شرق روشن است چین ،روسیه،
ای ران و هند که به دور آن بسیاری ممالک دیگر
حلقه زدهاند .تمام آسیای میانه ،بخش بزرگی از
خاورمیانه ،کره شمالی ،بنگالدش ،میانمار ،شمال
آف ریقا ،ممالک بزرگ و قدرتمند آف ریقا ،بسیاری
از ممالک آم ریکای التین در یک طرف این
جبهه ق رار گرفتهاند و در طرف دیگر جبهه بازنده
و می رنده امپ ریالیسم آنگلوساکسون هم راه با ژاپن،
کره جن وبی ،و اتحادیه نامتحد اروپا ق رار دارند که
عل یرغم جار و جنجال حکومتهای ناشی از
انقالبات مخملی و هزینههای گزاف در ممالک
شرق اروپا و یا نارضائی روشن ،ممالک آلمان
و ف رانسه که بی شت رین صدمه را از این وضع
م یخورند ،جبههای فاقد دوراندیشی و دورنما
هستند که به اتحاد تظاهر م یکنند .آم ریکا آنها
را با تهدید و ارعاب به این سمت کشانده است.
بازارهای آنها به ت ولیدات چین وابسته است و
بازار روسیه یکی از مه مت رین بازارهای فروش
کاال ب رای ت ولیدات آنها به حساب آمده ودر عین
حال منبع تامین سوخت این کشورها بوده است.
روسیه هم راه با اوک راین ،حدود یک سوم صادرات
گندم جهان ۱۹ ،درصد از صادرات ذرت و ۸۰
درصد از صادرات روغن آفتابگردان را در دست
دارند .ت ولید و صادرات این کاالها و سایر کاالها از
زمان جنگ پی شگی رانه روسیه در اوک راین در ۲۴
فوریه وتح ریم های غرب مختل شده است .چین
ت وانسته با دالرهای ب یپشت وانه آم ریکا از مجموعه
ذخایر ارزی خ ویش ذرت آم ریکا را خ ریده و در
سیلوهای خود انبار کند .این بار دزد آم ریکائی
به کاهدان زده است .اروپا نیز اعصاب متشنجی
دارد و از این که در مقابل اقدامات خودس رانه،
غافلگی رانه آم ریکا ق رار م یگیرد و به قعر د ّره

رانده م یشود دلخوشی ندارد.
نشست روز پنجشنبه  ۱۹اسفند  1400ب رابر (۱۰
مارس  )2022که در پاریس تشکیل شد به شدت
تحت تاثیر جنگ اوک راین و مدی ریت بح ران در
باالت رین سطوح آن ق رار داشت.
خبرگزاری آلمان دویچه وله تحت عن وان «نظم
جدید اتحادیه اروپا» موضوع نشست کشورهای
عضو در کاخ ورسای نوشت:
«کاخ ورسای در غرب پاریس در طول تاریخ
بارها صحنه سیاست جهانی و نمایش قدرت
در س رنوشت جنگ و صلح قاره اروپا بوده است.
اکنون س ران دولتهای عضو اتحادیه اروپا بار
دیگر در این کاخ گردهم آمدهاند ،آنهم در
بحبوحه جنگی ه ولناک در این قاره.
امان وئل مکرون ،رئیس جمهوری ف رانسه و می زبان
نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از
اهداف این اتحادیه را «ایجاد نظمی ن وین» اعالم
کرده است؛ تا سال  ۲۰۳۰باید اروپایی ایجاد شود
که «نقش رهبری را در سطح جهانی به عن وان
یک نیروی مبتکر و نوآور ایفا کند» .مکرون
م یخ واهد اتحادیه اروپا با یک ارتش متحد
تبدیل به یک «اتحادیه نظامی» شود ،که ست ونی
مستقل از آم ریکا در ناتو باشد» .این نظ ریات آقای
مکرون نشان م یدهد که جبهه اروپا جبههای
سره مبندی شده است که آم ریکا تسلیحات
خ ویش را به زور به آنها م یفروشد و آلمان را
تحت فشار ق رار م یدهد تا از صنایع تسلیحاتی
آم ریکا سالح تهیه کند و در اختیار نازیها در
اوک راین بگذارد .آم ریکا با لحن یک ارباب نسبت
به نوکر و غالم حلقهبگوشش آلمان ،این کشور
را مجبور کرده است که به جای خ رید گاز از
روسیه از آم ریکا گاز مایع که  30در صد گ رانتر
است تهیه کند و میلیاردها یورو از بودجه کشور
و مالیات مردم آلمان را ب رای ایجاد تاسیسات
زی ربنائی ،خط ل وله و اسکلههای مناسب ب رای
تخلیه گاز مایع آم ریکائی در آلمان اختصاص
دهد که بسیار تحقیرآمیز است .سفیر اوک راین در
آلمان با رهب ران آلمان مانند گماشته رفتار م یکند
که حتی صدای اعت راض پارهای از نوک ران غرب
را درآورده است .حتی اوالف ش ولتس صدراعظم
دم دمی مزاج آلمان به خاطر توهینی که زلنسکی
دلقک ،با اب راز مخالفتش به سفر رئیس جمهور
آلمان به اوک راین کرده بود ،از سفر به این کشور
سر باز زد .از سوی دیگر مردم اروپا با جنگ
علیه روسیه م وافق نیستند .تمام دستگاههای
ارتباط جمعی و رسانهای تحت نظر و سانسور
بوده و به تحمیق مردم اشتغال دارند ،که تاثیری
یالیسم
محدود و موقت خ واهند داشت .جبهه امپ ر
ِ
در حال افول ،مستحکم نیست ،زمان به نفعش
کار نم یکند ،موجی از تورم و بیکاری در این
ممالک در حال رشد است و به شدت به تضاد
کار و سرمایه در ممالک امپ ریالیستی غرب دامن
م یزند .در اینجا سخن بر سر تقسیم مجدد جهان
و مناطق نفوذ است .وضعیتی که آم ریکا به زور به
جهان تحمیل کرده بود ،مقابله با فلسطین ،ای ران،
سوریه ،افغانستان... ،ادامه در صفحه 3
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ع راق ،یمن ،ک وبا ،ونزوئال ،شیلی ،آرژانتین،
نیکاراگ وئه ،سومالی ،مالی ،سودان و ...دیگر ب رای
ممالک و خلقهای جهان قابل تحمل نیست .این
وضعیت را کشورهای اروپا که در زیر بار فشار
مالی آم ریکا و از جمله ابزار «س ویفت» کمر خم
کردهاند ،نم یت وانند تحمل کنند زی را که صدمات
ناشی از آن را دیدهاند .اروپا به یکه تازی دالر
اعتقادی ندارد زی را جز ضرر فایدهای ب رای آنها
ندارد .آنها در پی تق ویت یورو هستند و حتی از
تضعیف آم ریکا در جهان و تق ویت چین و روسیه
سود م یب رند .وضعیت دنیای کن ونی چه از نظر
اقتصادی و چه از نظر سیاسی از ریشه تغییر کرده
است .بسیاری از ممالک غیرمتعهد در مقابل این
زورگ وئ یها ایستادهاند و پیدایش قدرتی به نام
چین در جهان آنها را در تق ویت راهی که در
پیش گرفتهاند مصم متر ساخته است .آم ریکا
آنچه را که از نظر سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماتیک
در جهان از دست داده است م یخ واهد با زور،
قلدری و نیزتالش ب رای فرسایشی کردن جنگ
روسیه با اوک راین جب ران کند .ولی واقعیات نشان
م یدهند که نه روسیه و نه چین و نه ای ران را
نم یشود به این سادگی با تهدید و تح ریم از پای
درآورد و این آم ریکاست که باید ب رای بازگشت
حجم عظیم دالرهای ب یپشت وانه به کشورش ،که
س ونامی وحشتناک تورم را به دنبال خ واهد داشت
چارهج وئی کند .میلیاردها دالر ب یپشت وانه و بدون
مصرف و ب یخ ریدار در راه بازگشت به سامانه
مالی آم ریکاست.
آم ریکا ولی تالش دارد با کودتا در پاکستان که تا
امروز در جبهه شرق ق رار داشت ،با ایجاد اختالف
و دامن زدن به جنگ بین ای ران و افغانستان ،و در
مرزهای بلوچستان با پاکستان و تح ریک و تق ویت
تروریس تهای بلوچ ،با تق ویت تروریسم و داعش،
دامن زدن به آتش جنگ دینی میان شیعه و سنی
و یا اختالفات قومی در افغانستان ،رشوه دادن
به هندوستان ب رای جلب آنها ،در این دستهبندی
جهانی اعمال نفوذ کند و در راه ایجاد جاده
اب ریشم میان چین ،افغانستان و ای ران به اخالل
دست زند.
آم ریکا قصد دارد که ب رای ممانعت از شکستش
در اوک راین به اختالفات واقعی و یا ساختگی قومی
در افغانستان و ای ران دامن بزند ،نشست ناسی ونال
ش ونیس تهای آذری ای رانی در باکو که گ ویا در
سال آینده م یخ واهند در تب ریز جشن جدائی
و تجزیه ای ران را بگی رند ،دخالت روشن اس رائیل
در اقلیم کردستان وهمدستی کردهای ناسی ونال
ش ونیست ای ران با آنها ،تق ویت جبهه االح واز
توسط ع ربستان سعودی و اس رائیل ب رای رواج
تروریسم در خوزستان و نظایر آنها همه ب رای آن
است که در ارکان این جبهه مشترک که به وجود
آمده است ،تخ ریب به عمل آورند .امپ ریالیسم و
صهی ونیسم در پ ی انجام انقالب مخملی در ای ران
هستند و از تح ریکات قومی و اپوزیسیونسازی در
خارج از کشور و تبلیغات مخرب رو به ای ران به
شدت و با مصرف پول ف راوان حمایت م یکنند و

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

فعالند .صحنهسازیهای سیاسی تبلیغاتی با دست
ف ریبخوردگان وخود فروختگان که جبهه واحدی
در خارج ایجاد کردهاند از ب رنامههای مدون
امپ ریالیسم است .مشتی ای رانی مزدور نیز از «چپ»
و راست در این عرصه با نامهای کاذب «فرهنگی»،
«حقوق بشری» ،همجن سگ رایان ،مردستیزی ،دین
ستیزی ،اسالمستیزی و به بهانه مبارزه ب رای تحقق
«حقوق زنان» که مبارزهشان ماهیتا ضدزن ،حمایت
از کاال شدن زنان و حتی ضدملی و استعماری
م یباشند در گشت و گذارند و مبارزه زنان ب رای
حقوق قان ونی ،انسانی ،شهروندی خ ویش را به
مبارزه غیرطبقاتی ،مردستی زانه در خدمت منافع
رسانههای آلوده امپ ریالیستی بدل کردهاند.
خبرگزاری دویچه وله در تاریخ  2022/04/24در
مورد سیاستی که ترکیه به عن وان عضو ناتو در
مقابل روسیه و جبهه شرق اتخاذ کرده است اعالم
کرد که« :کشت یهای جنگی روسیه اجازه عبور از
تنگه بسفر را ندارند و اکنون ترکیه ح ریم ه وایی
خود را نیز به روی پروازهای روسیه به سوریه به
مدت سه ماه بست .دبیر کل سازمان ملل پیش
از سفر خود به روسیه و اوک راین به ترکیه م یرود».
دولت روسیه نیز به سرعت اقالم بزرگ تسلیحاتی
از ح ریم ه وائی ای ران به سوریه رسانید زی را ترکیه
قصد دارد به یاری اس رائیل ،به سوریه حمله کند
تا رویاهای امپ راتوری عثمانی را مجددا زنده نماید.
این اقدام ترکیه نشان داد که این کشور دیگر
نم یت واند میان دو صندلی بنشیند و عمال جای
خ ویش را در این نبرد س رنوشتساز در آینده
تعیین کرد .ترکیه هم به توریسم روسیه و اوک راین
و هم به سوخت ای ران و روسیه نیاز دارد و هم به
عن وان یک کشور تجاری و غیرصنعتی نم یت واند
راههای خود را بر روی ای ران و آسیای میانه ببندد.
ترکیه در راهی گام گذارد که خود را از گردونه
تحوالت بعد از جنگ اوک راین به بیرون پرت کرد
و در طرف بازنده تاریخ ق رار گرفت .وضعیت
ترکیه بعد از شکست آم ریکا در اوک راین ،نرسیدن
سوخت ،غله ،تالشی ناتو بسیار شکننده است.
ترکیه قدرت مانور خ ویش در قفقاز و آسیای
میانه را از دست م یدهد ودر آستانه تجزیه ق رار
خ واهد گرفت.
کشورهائی نظیر ترکیه و اروپا هستند که در طرف
بازنده جنگ صفآرائی کردهاند و وضعیت بعد
از جنگ آنها بسیار وحشتناک خ واهد بود.
ممالکی نظیر ع ربستان سعودی و امارات متحده
ع ربی که از ضعف آم ریکا ،عدم وفاداری آنها
به تعهداتشان ،قدرت چین و ای ران در منطقه با
خب رند ،بسیار دست به عصا هستند و نم یخ واهند
با روسیه ،چین و ای ران که در کنار آنها ق رار دارند و
همسایه آنها محسوب م یش وند به امید آم ریکائی
که  11هزار کیلومتر دورتر است درگیری پیدا
کنند .این احتیاط ع ربستان سعودی و امارات و
قطر که از م راکز گاز و سوخت جهان هستند
هرگز مورد تائید آم ریکا و متحدنشان نیست ولی
چارهای ندارند که با آنها سرکنند .این ممالک از
هم اکنون ب رای نظم بعد از شکست آم ریکا خود
را آماده م یکنند و در پی آن هستند که روابطشان
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با ای ران را بهبود بخشند.
ای ران به احتمال یکی از پیروزمندان این جنگ
است و به قدرتی در منطقه تبدیل م یگردد که
نقش مه متری در خلیج فارس ،در بح رین ،در
ع راق ،اقلیم کردستان اس رائیلی و افغانستان و به
ویژه در قفقاز بازی خ واهد کرد.
رشد تضادهای جهانی ،پیدایش قدرت مهمی به نام
کشور چین ،س رب راف راشتن مجدد روسیه ،پیدایش
بازار شرق ،جبهه اوروآسیا ،سیاست کم ربند راه
و جاده اب ریشم ،افزایش قدرت اقتصادی و نظامی
شرق با اکثرت جمعیت جهان ع وامل واقعی از
یک سو هستند که آنها را در مقابل ِ
غرب در حال
افول ولی سرک وبگر ،استعمارگر ،غارتگر ،زورگو،
نژادپرست ،باجگیر که م یخ واهد با توسل به زو ِر
نظامی و تهدید به قتل و کشتار ،پول ورشکسته
خود یعنی دالر ب یپشت وانه و کاغذ پاره را به عن وان
ارز معادل جهانی به همه کشورها حقنه کند و
دزدی را به جای فضیلت جا زند و شب را روز
بنامد ،و این نظم چپاولگ رانه و ضدبشری را ادامه
دهد ،ق رار داده است .این نظم در حال فروپاشی
است .نه ملتها ،نه طبقه کارگر و زحمتکشان و
نه خلقهای جهان این نظم نژادپرستانه استعماری
و راهزنانه را نم یپذی رند.
بعد از جنگ جهانی دوم نظم ن وینی در جهان
نظم
برق رار شد که با فروپاشی اتحاد شوروی آن ِ
مورد ت وافق دول فاتح در جنگ جهانی دوم درهم
شکست .رئیس جمهور آم ریکا جرج بوش پدر،
جنگ نخست خود را در ع راق با پرچم ایجاد
نظم ن وین جهانی آغاز نمود و فروپاشی فدراسیون
روسیه را جشن گرفت و ارتش ناتوی تجاوزکار و
تالف یجو را به سمت روسیه ب رای تجزیه این کشور
و تبدیل آن به قطعات قابل بلع ب رای امپ ریالیسم
غرب سوق داد .دنیای دو قطبی به دنیای تک
قطبی که در راس آن آم ریکا ق رار داشت تغییر
کرد .این نظم تحمیلی که با چالش مردم جهان
روبرو شده ،به وضعیت کن ونی جهان انجامیده و
دچار تزلزل گشته دیگر قابل دوام نیست.
ولی این قدرت مسلط در حال افول حاضر نیست
بدون جنگافروزی ،کشتار میلی ونی ،بدون غارت
و تخ ریب به واقعیت جهان کن ونی تن در دهد.
اعت راف به شکست از طرف آم ریکا یعنی نابودی
تسلط دالر ،یعنی اینکه آم ریکا دیگر قادر نیست
پول کاغذی و ب یحساب چاپ کند و بار بح ران
خود را به درون سایر کشورها منتقل نماید و
ثروت آنها را غارت کند ،با پول ب یارزش از سایر
ممالک م واد اولیه تهیه کند ،جنس و خدمات
بخرد .آم ریکا نم یت واند با چاپ ب یحساب و
کتاب کاغذ پاره دالر ،ذخایر ارزی سایر ممالک
را از امشب به فردا ب یارزش کند .شکست آم ریکا
در این جنگ یعنی شکست ناتو ،شکست صنایع
نظامی و مجتمعهای صنعتی نظامی این کشور،
یعنی پایان روابط ارباب و رعیتی آم ریکا با سایر
ممالک و از دست دادن هژم ونی خ ویش در جهان
و به ویژه در اروپا.
شکست آم ریکا در جهان ،روابط میان کلیه
ممالک در جهان ...ادامه در صفحه 4
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را بر اساس دیگری تنظیم خ واهد کرد.
یکی از تغیی رات عظیم ژئ وپلیتیک در جهان
زیر سئ وال رفتن کشور مصنوعی اس رائیل است.
ض رب های که به صهی ونیسم م یخورد چهره
سیاسی منطقه خاورمیانه را تغییر خ واهد داد.
از هم اکنون ای ران ،لبنان ،سوریه ،فلسطین ،ع راق
خود را ب رای این تغییر آماده م یکنند .همه 300
یا  400بمب اتمی اس رائیل در نظم ن وین جهانی
قدرت تخ ریب خود را از دست م یدهند و سیل
بازگشت یهودیان وارداتی به سرزمی نهای مادری
خ ویش آغاز م یشود که از هم اکنون آغاز شده
است .دولت ترکیه حمایت ناتو را از دست
خ واهد داد و دیگر قادر نیست امنیت ل ولههای
انتقال سوخت به اروپا را تامین کند.
دولت باکو نیز حامیان غ ربی خ ویش را در
منطقه قفقاز از دست خ واهند داد و جمهوری
آذربایجان با تحوالت چش مگیری روبرو خ واهند
شد .دولت ساختگی بح رین که به ع ربستان
سعودی ،و اس رائیل تکیه کرده بود ،باید ب رای
بقاء خود حداقل به اصالحات عمیق داخلی
دست بزند و دست استعمار انگلیس را از
بح رین ک وتاه کند.
ع ربستان سعودی قادر نخ واهد بود به کشور
مستقل یمن به عن وان مستعمره خ ویش بنگرد
و باید حق حاکمیت این کشور را به رسمیت
بشناسد .تنها همین نم ونههای کوچک نشان
م یدهد که تحوالت ژرفی در دنیا در پیش
است.
جنگی که در گرفته است ب رای آم ریکا و
انگلستان مسئله مرگ و زندگی است.
اینکه آنها در اثر شکست به استفاده از بمب
اتمی متوسل ش وند منتفی نیست .آم ریکا در
جنگ جهانی دوم جنایتکارانه به این کار دست
زد و از گل ولههای اورانیوم رقیق شده نیز در
تجزیه یوگسالوی ،تجاوز به ع راق و افغانستان
استفاده کرد .خطر ایجاد زمستان اتمی توسط
آم ریکا منتفی نیست .ولی حتی چنانچه فرض
محال چین ،روسیه و جبهه رو به عروج شکست
بخورد جهانی که از آن مت ولد م یشود ،جهان
آم ریکا و انگلستان نخ واهد بود.
چهره سیاسی جهان تغییر خ واهد کرد و جهان
همانگ ونه که اقتضاء زمان م یطلبد به سوی
جهان چند قطبی پیش خ واهد رفت .این جهان
چند قطبی جهان ایدآل ما کم ونیس تها نخ واهد
بود ولی ما واقفیم که در دنیای تخیلی و رویائی
زندگی نم یکنیم و سیاستهای خ ویش را باید
بر اساس دادههای عینی جهان واقعی و تناسب
ق وای طبقاتی تنظیم کنیم ،ولی شرط نخست
هر تحول انقالبیِ بعدی بر روی کره خاکی
تغییر نظم استعماری و نژادپرستانه کن ونی است.
رفع این مانع بزرگ فرصتهای ما را در مبارزه
طبقاتی افزایش خ واهد داد و دست ضدانقالب
را که بر رسانههای جهانی سلطه دارند قطع
خ واهد کرد*.
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مافیائی هستند که ما نظایر آنها را در ای ران نظیر
خان واده رفسنجانی و یا الریجانی و نظایر آنها
داریم .مصادره ام وال این دزدها جلب همدردی

کسی را در جهان نخ واهد کرد و از این امر ممالک
غارتگر امپ ریالیستی به خ وبی سود بردند .ببینید که
این الیگارشها که سد راه پیشرفت شوروی و حال
روسیه بودند بر اساس گزارش مطبوعات جهان و از
جمله روزنامه آلمانی «زوددویچه تسایت ونگ» مورخ
 9و  10ماه آوریل  2022در زمره چه جانورانی هستند:
سرشناست رین الیگارش در ب ریتانیا ،رومن آب راموویچ
بازرگان روسی م یباشد که صاحب باشگاه معروف
ف وتبال چلسی است .ثروت وی را به  ۱۴میلیارد و
 ۳۰۰میلیون دالر تخمین م یزنند.
آقای آلکساندر ل ِب ِدف ،بانکدار و مامور سابق کا.
ِ
گِ .
ب( .سرویس اطالعاتی و امنیتی شوروی) که
پسرش یوگنی در حال حاضر صاحب روزنامه
ای ونینگ استاندارد در لندن است ،خود یکی دیگر
از این اف راد به حساب م یآید .این آقا اکنون یک
شهروند ب ریتانیایی و عضو مجلس اعیان ب ریتانیاست.
نش ریه آم ریکایی فوربس ،ثروت آقای روتنبرگ را که
یکی دیگر از الیگارشها م یباشد یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون دالر تخمین زده است.
وزارت دادگستری آم ریکا روز چهارشنبه دوم مارس
 2022یک گروه کار به وجود آورد تا با حضور
بازرسان ویژه ،مسئول پیگرد قان ونی «الیگارشهای
فاسد روسیه» و کسانی ش وند که به آنان در دور
زدن تح ری مها و همچنین جلوگیری از توقیف ام وال
لوکس خود یاری م یرسانند .در مجموع آم ریکا در
فهرست جدید تح ری مهای خود علیه روسیه۱۹ ،
الیگارش روس و  ۴۷عضو خان واده آنان را تح ریم
کرده است .همچنین عالوه بر اتحادیه اروپا و
آم ریکا ،ب ریتانیا نیز  ۱۶الیگارش روس را در فهرست
سیاه تح ری مهای خود ق رار داد.
نش ریات غ ربی اطالع دادند ،دولت ایتالیا اعالم کرد
که ارزش دارای یهای مسدود شده الیگارشهای
روس در این کشور به  ۱۴۰میلیون یورو رسیده که
این دارای یها شامل قایقهای تف ریحی و امالک
الیگارشهای نزدیک به کاخ کرملین است .پیش
از آن نیز ف رانسه ،راست یآزمای یها و کنترلها در
بنادر و کارخانههای کشت یسازی ویژه نگهداری
از قایق تف ریحی در س واحل مدیت رانه را آغاز کرده
است .این قصه ولی سر دراز دارد .ایگور سچین
سهامدار اصلی و رئیس «روسنِفت» ()Rosneft
شرکت نفت و گاز روسی همکار پ وتین و از
مأموران دستگاه اطالعاتی شوروی سابق بوده و اکنون
به عن وان یکی از مشاوران نزدیک رئی سجمهور
روسیه به شمار م یرود وحال در فهرست تح ری مهای
اتحادیه اروپا ق رار دارد .در روز پنجشنبه سوم مارس
 2022در بندر م وناکو ،مقامهای گمرک ف رانسه و
مقامهای پادشاهی م وناکو یک قایق تف ریحی متعلق
به سرگئی گالیتسکی ،الیگارش روس و بنیانگذار
فروشگاههای زنجیرهای ماگنیت را تحت کنترل
خود ق رار دادند.
آلگ دریپاسکا ،بنیانگذار و مدیرعامل شرکت
آلومینیومسازی روسی روسال ،که به عن وان دومین

4
شرکت بزرگ آلومینیومسازی جهان شناخته م یشود
و الکساندر آب راموف ،رئیس اوراز ،شرکت روسی
فوالد و استخ راج معادن ،دیگر الیگارشهای روس
هستند در س واحل لوکس جنوب ف رانسه قایقهای
تف ریحی دارند.
همچنین الکسی مورداشوف ،الیگارش معروف
روس و نزدیک به والدیمیر پ وتین ،یکی دیگر از
کسانی است که در فهرست تح ری مهای اتحادیه
اروپا ق رار گرفته است .یک سخنگوی دولت ایتالیا
روز جمعه چهارم مارس  2022اعالم کرد که پلیس
این کشور یک یاخت  ۶۵میلیون یورویی متعلق
به مورداشوف مالک اصلی و مدیر عامل شرکت
سیورستال که بزرگت رین شرکت فوالد در روسیه
است را در س واحل ایمپ ریا در شمال غ ربی ایتالیا
توقیف کرده است.
یکی دیگر از این مفسدان آقای الکسی مورداشوف
الیگارش روس است که در شامگاه دوشنبه ۲۸
فوریه  ،2022با انتشار بیانی های تالش کرده بود از
دولت روسیه فاصله بگیرد .او نوشته بود« :من مطلقاً
با تنشهای ژئ وپ ولیتیک فعلی کاری ندارم و درک
نم یکنم چ را اتحادیه اروپا م را تح ریم کرده است».
ولی این اعالم ب رائت مانع توقیف ام وال ایشان
نشد .دومین قایق تف ریحی که از سوی دولت ایتالیا
توقیف شد ،به ارزش  ۵۰میلیون یورو ،متعلق به
گنادی تیمچنکو ،الیگارش روس و مالک و مدیر
عامل گانوور ،یک شرکت بازرگانی در زمینه م واد
اولیه است .این قایق نیز در س واحل شمال غ ربی
ایتالیا ،در سانرمو ،توقیف شده است .نش ریه فوربس
در سال  2013این الیگارش روس را به عن وان «یکی از
چهرههای بسیار با نفوذ در روسیه» معرفی کرد .در
سال  ،۲۰۱۹ثروت تیمچنکو نزدیک به  ۲۲میلیارد
دالر ارزیابی شد که او را در ردیف یکی از  ۵۰فرد
ثروتمند جهان ق رار داد.
همچنین ایتالیا یک واحد ملکی در جزیره ساردینیا
به ارزش  ۱۷میلیون یورو را توقیف کرد که متعلق
به عل یشیر عثمانف ،دیگ ر الیگارش معروف روس
است که از ثروتمندت رین اف راد در روسیه به شمار
م یرود .در آلمان نیز در حالی که چندین رسانه از
توقیف یک قایق بزرگ تف ریحی  500میلیون یوروئی
و تحت تعمیر در بندر هامبورگ ،متعلق به عل یشیر
عثمانف خبر دادند .مقامهای آلمانی روز پنجشنبه
سوم مارس این خبر را تکذیب کردند .این کشتی
به نام «دلبر» متعلق به گلبهار اسماعیلوف خ واهر
عل یشیر عثمانف است (روزنامه زود دویچه مورخ
 9و  10آوریل  .)2022خ واهر خانم گلبهار به نام
سعادت نرظیف دارای میلیاردها دالر در بانکهای
س وئیس است که نم یت واند ناشی از درآمد شغلیش-
پزشک زنان و زایمان -باشد .این آقای عل یشیر
عثمانف دارای ویالهای متعدد در منطقه باواریا در
شهر «ت ِه گن ِز» در جنوب آلمان م یباشد.
همچنین ایگور شووالوف ،معاون اول نخس توزیر
سابق روسیه و رئیس بانک توسعه روسیه (وینشیکنوم
بانک) را نیز تح ریم کردند و بر اساس این تح ری مها،
دسترسی این دو الیگارش روس به سامانههای مالی
ب ریتانیا و آم ریکا مسدود شده است .یکی دیگر از
...ادامه در صفحه6
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این اشاره مفهوم معینی نداشت ،ولی امروز بدان
معنا به کار گرفته م یشود که گ ویا این جنگ
یک جنگ قومی و مذهبی علیه ع ربستان
سعودی و امارات متحده ع ربی است .جنگی
میان شیعه و سنی.در حالیکه اساسا چنین
نیست .آنها خود را «انصارﷲ» م ینامند و از این
انتساب این را مد نظر دارند که در این جبهه نه
تنها ح وث یها بلکه اف رادی با سایر تعلقات قومی
و مذهبی فقط مشروط به اینکه ب رای آزادی و
استقالل کشورشان مبارزه کنند حق شرکت
دارند« .انصارﷲ» جبهه واحد خلق یمن است.
ع ربستان سعودی که متکب رانه م یخ واست «کار
ح وث یها» را در عرض چند هفته یکسره کند و
مقاومتشان را درهم شکند ،اکنون حدود هشت
سال است که گرفتار تجاوز به یمن است و
با مدرنت رین سالحهای آم ریکائی ،انگلیسی،
آلمانی ،ف رانسوی و مستشاران اس رائیلی و
انگلیسی و ناتو هنوز نت وانسته است اراده مردم
یمن را در هم بشکند .و برعکس مزدوران
وارداتی خودش در میدان نبرد م رتب تار و
مار شده و حتی در میان متحدان خودش
از جمله امارات متحده ع ربی بر سر تناسب
نفوذ در یمن اختالف افتاده است .اراده خلقی
را که ب رای آزادی و استقالل خود م یجنگد
نم یشود درهم شکست .این را آم ریکا در
ویتنام ،شوروی در افغانستان ،و ع ربستان سعودی
در یمن تج ربه کرده و م یکنند .از زمان آغاز
جنگ یمن تاکنون هزاران غی رنظامی به ویژه
کودکان ق ربانی جنایات ائتالف سعودی شدهاند.
ع ربستان سعودی مساکن مردم ،شهرها و تمام
شهر تاریخی صنعا را بمباران م یکند تا ه ویت
مردم یمن را از بین ببرد.
این یک جنایت جنگی است و سازمان ی ونسکو
باید به اقدامات مقتضی در جلوگیری از این
جنایت دست زند.
به گزارش گروه بی نالملل خبرگزاری تسنیم،
ائتالف متجاوز ع ربی به رهبری ع ربستان
سعودی به مدت  7سال کشور یمن را به لحاظ
دریایی ،ه وایی و زمینی محاصره کرده و هر از
چندگاهی مناطق مسک ونی این کشور را بمباران
م یکند و بدین ت رتیب نیز هزاران غی رنظامی
و ب هویژه کودکان ب یگناه ،ق ربانی حمالت و
بمباران جنگندههای ائتالف به رهبری ع ربستان
سعودی م یش وند .همچنین این جنگ منجر به
تخ ریب مناطق مسک ونی ،زیرساختها و بازارها
شده است.
حتی نش ریه خبری المیادین در بیروت در
گزارشی نوشت« :طه المتوکل» وزیر بهداشت
عمومی و جمعیت در دولت صنعا اعالم کرد
که تعداد ق ربانیان یمن به  47هزار نفر رسیده
است.
این تعداد امروز به وضوح افزایش یافته است.
محاصره دریائی یمن ب رای اینکه به این کشور
غذا و دارو نرسد یک جنایت ضدبشری است
و دبیرکل بی بو و خاصیت سازمان ملل متحد

آقای گ وترش که ب رای انجام وظایف سیاسی
و خدمتکاری ب رای آم ریکا فورا راهی شهر
«ک ییف» در اوک راین م یشود تا با زلنسکی
قاتل وارد مذاکره شود و حمایت خودش را از
جنایات زلنسکی اعالم دارد ،یک بار هم در
عرض این چند سال قدم رنجه نفرمودند تا با
سر زدن به کشور یمن و پایتختش صنعا از
دامنه جنایات ع ربستان سعودی آگاه شده و
ببیند که چه بالئی بر سر مردم یمن که یکی
از قدیم یت رین اق وام بش ریت و دارای تمدنی
کهنسال است آوردهاند.
بر اساس آمار سازمانهای بی نالمللی تا 18
ن وامبر  2021تعداد کودکان ق ربانی تجاوزات
آم ریکایی -سعودی از ابتدای سال  2015تا
پایان ن وامبر  2021بیش از  3825کودک و 4157
مجروح گزارش شده است .گزارش حقوق بشر
حاکی از آن است که تعداد کودکان دارای
معل ولی تهای مختلف ناشی از حمالت این
ائتالف تجاوزگر به  5559مورد رسیده است .در
این گزارشات از جمله آمده است که بیش از 3
میلیون کودک یمنی از سوء تغذیه رنج م یب رند،
در حالی که روزانه بیش از  300کودک جان
خود را از دست م یدهند و بیش از  3000کودک
دچار ناهنجاریهای مادرزادی شدهاند .متجاوزان
سعودی با بمباران مناطق مسک ونی که مصداق
بارز جنایت علیه بش ریت است  ۱۱۲۸دبستان و
مرکز آموزشی ۸۳۲۶ ،مزرعه ۱۳۶ ،مرکز ورزشی،
 ۲۵۰مکان باستانی و  ۵۰مرکز رسانهای را وی ران
کردهاند .بر اساس گزارشی که چندی پیش
ب رنامه توسعه سازمان ملل منتشر کرد می زان
ق ربانیان یمنی تا پایان سال  ۲۰۲۱حدود ۳۷۷
هزار نفر تخمین زده شد .بر اساس این گزارش
 ۶۰درصد از این اف راد ق ربانیان غیرمستقیم
جنگ هستند که بر اثر گرسنگی شدید ،شیوع
بیماریها و نبود زی رساختهای پزشکی و
درمانی جان خود را از دست دادهاند .در هفته
گذشته اعالم شد که جان نیم میلیون کودک
یمنی در اثر کمبود م واد غذائی در خطر است.
بر اساس این گزارش ،در بخش المغ ربه،
منطقهای دورافتاده در استان حجه در شمال
یمن ،خان وادهها ب رای زنده ماندن به خوردن
برگهای یک درخت محلی روی آورده و آنها
را م یجوشانند تا به شکل خمیری تلخ در آید
و کمی قابل هض متر شود .المغ ربه یکی از ۱۱
منطقه در یمن است که در اواخر سال  ۲۰۲۰به
عن وان منطقه دارای ش رایط قحطی شناسایی شد.
مادران که خود رنج گرسنگی را تحمل م یکنند
با سینههای خشک نم یت وانند کودکان خود را
تغذیه کرده و نجات دهند.
هیچ کشوری در جهان و به ویژه مسئوالن
سازمان ملل متحد تالش نم یکنند تا بنادر این
کشور را به روی م واد غذائی باز کنند تا مردم
غی رنظامی به قتل نرسند.
تح ریم ،گرسنگی دادن به مردم ،قتل آنها
توسط ب یغذائی بخشی از سیاست راهبردی
ع ربستان سعودی و غرب ب رای به زانو درآوردن
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مردم یمن است .آنها با آگاهی حقوق بشر را
ق ربانی م یکنند ولی در مورد دفاع از آن ع ربده
م یکشند .باید ب رای رساندن آذوقه به یمن تالش
کرد و ارگانهای جهانی را تحت فشار ق رارداد
تا راههای قان ونی و تحت نظارت جهانی را ب رای
رساندن آذوقه به یمن بازکنند.
نقش امارات متحده ع ربی
امارات متحده ع ربی از نظر ژئ وپلیتیک در نظر
دارد که بخش جن وبی یمن و بندر جده را تحت
نظر و نفوذ خود در آورد ،زی را این منطقه مهم
کشتی رانی و نقل و انتقاالت دریائی جهانی از
منظرجغ رافیای سیاسی بسیار حساس م یباشد.
امارات متحده ع ربی در رقابت با ع ربستان
سعودی مایل است با تجزیه یمن به شمال و
جنوب ،یمن جن وبی را تحت کنترل خود گرفته
و به نفوذ ع ربستان سعودی در جنوب در دریای
عرب پایان دهد .همکاری نیروهای تجاوزکار به
یمن ،یک همکاری و ائتالف حسابگ رانه است.
امارات متحده ع ربی با سیاست خود قصد دارد
تمام هزینههای تجاوز را بر گردن ع ربستان
سعودی بیاندازد ولی در غارت یمن سهم
برگتری را به غنیمت بگیرد و هم واره نیز خود
را کنار بکشد و بازیگر مهمی در پشت باشد.
در این امر مقامات مسئول امارات که همیشه
از توسع هطلبی ع ربستان سعودی ه راس داشتهاند
با امپ ریالیسم ف رانسه و صهی ونیس تهای اس رائیل
وارد مذاکره شده و با آنها در این امر پیمان
بستهاند .کنترل دریای عرب نقش مهمی به
امارات در کنترل بابالمندب و دریای سرخ
م یدهد.
جنگ پارتیزانی در زمین و هوا
جبهه «انصارﷲ» در کنار پیروزیهائی که در
جنگهای پارتی زانی در زمین کسب کرد
و حتی ت وانست جنگ را به درون سرزمین
ع ربستان سعودی منتقل کند ،با دست یافتن
به فنآوری جدید و خ ریدهای تسلیحاتی از
ای ران موفق شد به نوعی جنگ پارتی زانی در
ه وا نیز دست یابد .تمام تاسیسات شکستنی و
حیاتی امارات و ع ربستان سعودی و شرکتهای
انحصاری غرب ،انحصارات ساختمانی و مالی
و کل صنایع توریستی و ...در دوبی ،ابوظبی ،در
ریاض ،حجاز ،آرامکو و ...در تیررس پهپادها و
موشکهای یمن یهاست .این ض ربات ه ولناک
آنها را به زانو در آورده وناچار کرده است شرط
احتیاط را رعایت کنند .نسیم دلنشینی که
اکنون به مشام م یرسد درهم شکستن نظم
فعلی جهان است.
این درهم شکستگی نظم فعلی از قدرت ناتو،
آم ریکا ،اس رائیل و همدستانشان در منطقه
به شدت م یکاهد و روزنهای ب رای آزادی و
استقالل مردم یمن م یگشاید.
این تغییر جغ رافیای سیاسی در جهان تمام
منطقه را تغییر خ واهد داد .و این تحول به یاری
مردم یمن م یآید*.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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این الیگارشها آقای نیکوالی توکارف است که مأمور
کا.گ.ب .در جمهوری دمک راتیک آلمان در زمان
حکومت رویزی ونیس تها بود .وی از اکتبر  ۲۰۰۷ریاست
شرکت ت ران سنفت ،به عن وان بزرگت رین شرکت خطوط
ل وله روسیه ،را بر عهده گرفت.این الیگارشها تا قبل
از حمله پیشگی رانه روسیه به اوک راین ب رای جلوگیری از
نس لکشی و نازیزدائی ،هیچکدام از منظر امپ ریالیسم
غرب نه دزد ،نه جانی و نه فاسد بودند بلکه همه
متحد آم ریکا ،ب ریتانیا ،ف رانسه ،ایتالیا و آلمان و ه وادار
«حقوق بشر» محسوب م یشدند .ثروت بادآورده آنها
در آن زمان به دهان غ رب یها مزه م یکرد و نگ رانی
از بابت «حالل و ح رامی» آن نداشتند .ولی در عرض
یک هفته همه این «انبیاء» در فهرست تح ری مها ق رار
گرفته و ام والشان مصادره شد .حتی تقاضای ب رائت و
مخالفت با پ وتین نیز مانع آن نشد که پول کالنشان را
مانند هلو در گلو فرو نکنند .این نخستین بار نیست
که امپ ریالیسم جهانی غ ربی ،ثروت و پول مخالفان
خ ویش را که به آنها اعتماد کردهاند صاف و ساده باال
م یکشند .آنها پول فردیناند مارکوس پادشاه فیلیپین
را باال کشیدند ،پول کشور لیبی را باال کشیدند ،پول
ونزوئال ،ع راق ،افغانستان ،ای ران حاال نیز روسیه را باال
کشیدند ،ولی پول دزدهای ای رانی که به کانادا رفتهاند
را مصادره نم یکنند زی را خودشان در دزدی آنها
ش ریکاند .این نمایشات امپ ریالیس تها نشانه دوروئی
آنهاست ،ولی حال ب رای نخستین بار ،نه پول دولتها،
ثروت ملتها،نه پول اف راد در مصادر کار ،بلکه پول
سرمای هداران خصوصی را نیز باال کشیدهاند و این
طبیعتا پرسشها و مشکالت جدیدی را در عرصه
امنیت مالی و اعتماد بی نالمللی طرح خ واهد کرد.
ب رای سرمای هداری مالکیت خصوصی امر مقدسی بود
و ناموس سرمای هداری محسوب م یشد و کسی حق
نداشت به مالکیت خصوصی نگاه چپ کند .ولی در
دوران انحصارات و امپ ریالیسم ،مالکیت خصوصی
به یک باره انحصاری م یشود و سرمای هداران کالن و
یا قدرتهای انحصاری که قدرت دولتی را در کف
دارند ،ترجیح م یدهند که به همان روش راهزنان و
قطاعالط ریقهای قرون وسطی رفتار کنند .ام وال تجار را
با تاختن بر کاروانها غارت کنند و سر آنها را بب رند .این
یک روش جدید مصادره ام وال غیرخودیهاست .این
اقدام ،سنتی را در اروپا و غرب به جای م یگذارد که
تیشه به ریشه غرب خ واهد زد .در میان سرمای هداران نیز
تزلزل و ترس ایجاد م یکند .فقدان امنیت سرمایه ،کار
را به جائی م یرساند که سرمای هداران و یا گروههائی از
آنان در پی تامین امنیت خ ویش برآیند .دیگر حساب
بانکها چه برسد به امالک و ام وال غیرمنقول امنیت
ندارند و یک بار که این بدعت گذارده شود و «قبح»
ضبط ام وال سرمای هداران غیرخودی شکسته شود،
آنوقت راه بر هرگ ونه سوءاستفادهای در آینده باز است.
نکته دیگری که در این روش و تاثی رات «نامطلوب»
آن م یشود مشاهده کرد این است که ف راموش نکنیم
این مفسدان و دزدان در اکث ریت خود در گذشته و
شاید هم در حال حاضر ،از دوستان ومتحدان آم ریکا
بوده و هستند .همه فاسدان و دزدان اوک رائینی ،قبل
از شروع جنگ به آم ریکا و انگلستان پناه بردند و
م یدانند تا زمانی که نوکری و گماشتگی ارباب را

مقدس م یدارند در این ممالک از مص ونیت کامل
برخوردارند .آنها گروگانهای دزدیهای خود هستند.
گرچه این دزدیهای آشکار فعال گ ریبان دزدهای
اوک رائینی و ای رانی را نم یگیرد ،ولی محمد بن
سلمان و سایر شیوخ عرب متوجه م یش وند که
انبار کردن ثروتشان در آم ریکا و یا اروپا ،چه ع واقب
نامطل وبی م یت واند ب رای آنها داشته باشد .این گروه
از پیروان آم ریکا که از خود ارادهای در گذشته
نداشتهاند با توجه به این وضعیت جدید ،به طور
کلی اعتماد خ ویش را به آم ریکا از دست م یدهند
و م یروند به سمتی که ثروتهای خ ویش را از دست
گانگسترهای آم ریکائی نجات دهند .ثروت ع ربستان
سعودی یا امارات ،چه ثروتهای دولتی و چه ثروت
میلیاردرهای عرب ،از دستبرد آم ریکا و اروپا در امان
نیست .آنها در پی آن خ واهند بود که پناهگاههای
بهتری ب رای پولهای خود بیابند که در آن جا حتی
در آینده از امنیت کافی برخوردار باشند ،که احتماال
این بانکها در آینده بانکهای چینی خ واهند بود
که امنیت پولهای دزدی غارتگ ران را تامین م یکنند.
آم ریکا در جنگ افسارگسیختهای که علیه روسیه به
راه انداخته است ،ب یتعمق و با ک وتهبینیِ  ،بسیاری از
«ارزش»های ادعائی خود را زیر پا گذارده که معلوم
نیست بت واند از صدمات ع واقب آن به این زودیها
کمر راست کند .نقاب امپ ریالیسم فروافتاده و چهره
واقع یاش را همه م یبینند ،حتی نوک ران دست به سینه
سابقش* .
محکومیت «لیمو ترش» ...دنباله از صفحه 8

ف رانسویزبان ساخته «کوستا گاوراس» ،کارگردان
ی ونان یاالصل است که بسیار شبیه رویدادهای
ای ران در زمان حکومت دکتر مصدق و انجام
کودتای ضدملی  28مرداد م یباشد .هم س رلشگ ِر
وقت فضل اﷲ زاهدی و هم بازیگ رانی نظیر
شعبان ب یمخ ،طیب و رمضان یخی را م یت وانید
در این فیلم مشاهدهکنید.
داستان فیلم پی رامون نامزد ریاستجمهور
چپگ رائی است که حزب فاشیستی حاکم
سعی در حذف وی و سایر ه واداران و اعضاء
حزب چپ مخالف دارد که س رانجام موفق
م یشود .این فیلم در سال  ۱۹۶۹بر اساس
داستانی به همین نام از «واسیلیس واسیلیکوس»
ساخته شدهاست .موسیقی این فیلم ساخته
«میکیس تئودوراکیس» ،آهنگساز بزرگ ی ونانی
و سازنده موسیقی فیلم های حکومت نظامی و
زوربای ی ونانی است.این فیلم ب رنده جایزه اسکار
و نیز جایزه گلدن کلوب بهت رین فیلم غیر
انگلیس یزبان در سال  ۱۹۷۰شد .در پایان فیلم
وقتی فاشیس تها با قتل عام مردم و کم ونیس تها
به پیروزی م یرسند ،همه کتب فلسفی،
انقالبی ،تاریخی و کم ونیستی ،سوفوکلس،
داستایفسکی ،ت ولستوی ،اپیکور ،بکت ،سارتر،
ی ونسکو ،موسیقی مدرن ریاضیات مدرن ..ممنوع
م یش وند و از جمله ممنوعی تها یکی هم حرف
الفبای « ِزد» بود .زی را « ِزد» به این معناست که :او
زنده است .فاشیسم از اشاره به زنده بودن
کمونیسم ه راس دارد*.
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فلسطین یها را که صاحبان اصلی سرزمین

فلسطین هستند از روی زمین برکنند .تجاوز آم ریکا
به ویتنام آدمکشی و جنایت محسوب م یشود ولی
نس لکشی نیست ،زی را هدف آم ریکا نابودی نسل
ویتنام یها نبود ،بلکه خ واهان شکست و تسلط بر
ویتنام و تمامی شبه جزیره هندوچین بودند .پس
حتی اگر دروغ م ربوط به کشتار «بوچا» به دست
روسها نیز صحت داشته باشد ،بازهم نس لکشی
نیست .ولی بمباران و کشتار ملت روس در دونباس و
ِ
آزوف در حکومت کن ونی
دونتسک توسط نازیهای
زلنسکی در اوک راین ،با هدف نابودی روسها ،به تمام
معنا نس لکشی است .ولی بایدن به این ریاکاری از
این جهت نیاز دارد که با برچسب نس لکشی فورا
م یت واند از ابزار «قان ونی» تح ریم ،ممنوعیت سفر
و سایر گامهای حقوقی با حمایت کنگره آم ریکا
بهرهمند شود .وقتی مخب ران از وی در این باره توضیح
خ واستند بیان کرد« :ما تصمیم بر سر این مسئله را
به عهده وکالی حقوقی در سطح بی نالمللی واگذار
م یکنیم که آیا از این آستانه گذشته است یا خیر،
ولی من خودم چنین برداشتی دارم» .به همین راحتی.
این اظهارات مسایل جدید دیگری را نیز در عرصه
سیاسی به میدان آورده است و آن این که «جامعه
غرب» که خودش را مالک جهان دانسته و لقب
«جامعه جهانی» را به خود داده است ،حال باید
چگ ونه با رهب ران و فرماندهان روسی که از ارتشبد
به پائین در حال «نس لکشی» هستند ،برخورد جدی
نماید .این رهب ران را و شخص پ وتین را چگ ونه
مجازات کند؟ تی مهای «ردیابی و علمی» راه افتادهاند
تا در شهر «بوچا» سند و مدرک در افشاء «نس لکشی»
روسها جمعآوری کنند که بی شتر به سندسازی
و دلی لت راشی شبیه است .دادستان ،قاضی ،مامور
پیگرد و تعقیب ،دستگیری ،جمعآوری سند و اعالم
جرم ،پزشک قان ونی ،عکاس ،تحلیل و بررسی همه
و همه در شخص جو بایدن و زلنسکی خالصه
م یش وند .این بحث داغ شده است که پ وتین را در
کدام دادگاه جهانی کیفری محاکمه کنند .امری
که هنوز نه به بار است و نه به دار در سناریوهای
«جامعه جهانی» با بازیگ ران حرفهای و دلقکهای
ب یشخصیت به اج راء گذارده شده است .هنوز جنگ
به پایان نرسیده و نازیها نابود نشده ،چگ ونه ممکن
است پیامبرگ ونه در مورد آینده جنگی که شکست
مفتضحانه غرب در آن مشهود است با این قاطعیت
ودر عین حال وقاحت سخن گفت .غرب از دادگاه
یراند که باید
ویژهای شبیه دادگاه نورنبرگ سخن م 
ب رای محاکمه پ وتین تشکیل شود .زی را آم ریکا دادگاه
کیفری الهه را به رسمیت نم یشناسد .غرب در ایجاد
دادگاههای قالبی که ادعای عدالتخ واهی داشته ولی
ابزار استعمار و ف ریب غ رب یها هستند ید طوالئی
دارد .دادگاه میلوسوویچ و سایر اف رادی که در مقابل
ِ
خیانت
تجزیه یوگسالوی ایستادگی کردند و ننگ
ِ
نابودی یوگسالوی را نپذیرفتند ،برگزاری دادگاههای
امپ ریالیستی با پول و امکانات آنان و ف ریب مشتی
خوشخیال ،و بسیج مشتی مزدور در ت ریب ونال لندن
به رهبری فرقه رجوی ،سلطنتطلبان منفور و معصومه
عل ینژاد قم یکال ...ادامه در صفحه 7

پیمان تجاوزکار ناتو منحل باید گردد!
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با مدی ریت سازمانهای امنیت غرب ،موساد و مدی ریت
ع ربستان سعودی و نیز دادگاههای شبیه آن تا غرب را
ه وادار تحقق حقوق بشر و نجات انسانها جا زنند،
از بخشهای تخصصی جنگ تبلیغاتی و روانی
ارتشهای متجاوز غرب و ناتوست.
اگر اخبار را پیگی رانه تعقیب کنیم شاهدیم که در
دسامبر  ،2020شش قاضی جدید در انتخابات دادگاه
کیفری بی نالمللی الهه انتخاب شدند که در  10مارس
 2021سوگند یاد کردند تا بر اج رای عدالت در جهان
نظارت نمایند.
یکی از این اف راد ،قاضی لهستانی «پی وتر هوفمانسکی»
است که از  11مارس  2021رئیس دادگاه کیفری
بی نالمللی بوده و از سال  2015در آنجا مشغول به کار
است .در مورد ب یطرفی و اطالعات حقوقی ایشان
نم یت وانیم قضاوت کنیم ،ولی از آنجا که م یدانیم
اتحادیه اروپا با قضات مسلوباالختیار قوه قضائیه در
لهستان دارای مشکالت ف راوان هستند ما نیز با احتیاط
به درجه ت وانائی قضائی ایشان برخورد م یکنیم ولی در
دشمنی وی با روسیه نباید کوچکت رین تردید به خود
راه داد.
قبل از این تغیی رات ،خانم «فاتو بنسودا» ،دادستان ارشد
دی وان کیفری بی نالمللی الهه از کشور گامبیا بود.
ولی این خانم به علت تصمیماتی که گرفته بود مورد
غضب آم ریکا ق رار داشت .بگذریم از این که آم ریکا نه
تنها این دادگاه را به رسمیت نم یشناسد بلکه دشمنی
آشکار خود را با آن اعالم کرده و هشدار داده است که
آگر این دادگاه منافع آم ریکا را مد نظر ق رار ندهد آن
را مورد تهاجم نظامی ق رار خ واهد داد .ولی این دشمنی
مانع از آن نیست که با قلدری در ب رنامه و سیاست این
دادگاه دخالت نکند.
در ن وامبر  ۲۰۱۷دادستان دی وان کیفری بی نالمللی الهه
مسئله افغانستان را در دستور کار خود ق رار داد و از
قاضیان این دی وان خ واست تا مجوز الزم ب رای آغاز
بررسی رسمی درباره ادعاهای م ربوط به جنایاتی جنگی
در افغانستان  -هم در مورد نظامیان آم ریکایی ،هم در
مورد طالبان و حتی دولت افغانستان (دولت اشرف غنی
و کرزای  -توفان) را صادر کنند؛ زی را بر اساس گزارش
سال  ۲۰۱۶این دادگاه ،احتمال ارتکاب ج رایم جنگی
توسط ارتش و سازمان مرکزی اطالعات آم ریکا (سیا)
در افغانستان وجود دارند .بر اساس این گزارش ،بین
یکم ماه مه سال  ۲۰۰۳و  ۳۱دسامبر سال  ۲۰۱۴نظامیان
و مأموران اطالعاتی آم ریکا در ج ریان جنگ افغانستان
اقدام به شکنج هی دست کم  ۶۱تن از بازداشت شدگان
در داخل خاک افغانستان کردهاند که مصداق ارتکاب
ج رایم جنگی است.
ف راموش نکنیم که در بازداشتگاه «بک رام» هزاران نفر
افغانی را آم ریکائ یها به قتل رساندند و اس راء را در
کامیونهای سقفدار و محفوظ س وار نموده ،با گاز
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خفه کرده و سپس به رگبار گل وله بستند و اجساد آنها
را به عن وان خوراک وحوش در بیابانها رها نمودند.
فیلم این جنایت نفرت افکار عمومی مردم جهان را در
زمان خود ب رانگیخت.
همین دادگاه ،مسئله تجاوز آم ریکا و انگلستان و
متحدان آنها به ع راق (قابل توجه این که  5الی  6هزار
س رباز اوک رائینی در این تجاوز شرکت داشتند  -توفان)
و جنایاتی را که آنها با جعل و دروغ به خورد مردم
دادند ،در دستور کار خود ق رار داد .خانم «مادلین
آلب رایت» وزیر وقت امور خارجه آم ریکا (بخ وانید وزیر
امور مداخله در امور داخلی سایر ممالک) با ص راحت
از کشتار نیم میلیون کودک ع راقی اظهار شادمانی
نمود و این امر را ضروری دانست .ولی دادگاه عل یرغم
طرح بحث و وجود اسناد غیرقابل انکار نت وانست حتی
«ت ونی بلر» نخست وزیر وقت انگلستان را که در این
جنایات دست داشت به محاکمه بکشد .دادستان ارشد
دی وان کیفری بی نالمللی خانم فاتو بنسودا در تاریخ
 2020/03/05راه را ب رای تحقیقات در مورد جنایات
جنگی در افغانستان باز کرد .قضات روز پنجشنبه در
الهه حکم دادند که تحقیقات علیه س ربازان آم ریکایی
و اعضای سرویس مخفی سیا نیز امکان پذیر است.
دادستانی اکنون م یت واند به طور رسمی درباره جنایات
جنگی ادعایی در زندانهای مخفی ایاالت متحده
در خارج از افغانستان از جمله در لهستان ،رومانی،
کشورهای بالتیک ،نیز تحقیق کند .این اولین بار
است که باید تحقیقات علیه شهروندان آم ریکایی
در دادگاه انجام شود .این اقدام دادگاه خشم رهب ران
آم ریکا را ب رانگیخت .آم ریکا صدور روادید ب رای
مقامات دی وان کیفری بی نالمللی را متوقف کرده و
تهدید به تح ریم آنان نمود .از آنجا که دادگاه در مورد
جنایات جنگی اس رائیل در ن وار غزه نیز حکم صادر
کرده بود آم ریکا خ واستار توقف تحقیقات اولیه علیه
شهروندان آم ریکایی و اس رائیلی شد .دادستانی کل
دی وان کیفری بی نالمللی الهه در سال  ۲۰۱۹پس از
تحقیقاتی پنجساله به این نتیجه رسیده بود که ب رای
رسیدگی به جنایات جنگی در ک رانه باختری ،ن وار
غزه و بی تالمقدس شرقی ،مبنا و مدارک قابل قب ولی
وجود دارد .در  15مارس « ،2019مایک پمپئو» وزیر امور
خارجه ایاالت متحده در زمان ریاست جمهوری «دونالد
ت رامپ» در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد« :که به
هیچ یک از کارکنان دی وان کیفری بی نالمللی ()ICC
که در تحقیقات علیه شهروندان آم ریکایی یا علیه
متحدانش ،یعنی اس رائیل ،دخیل هستند ،روادید ورود به
آم ریکا اعطا نم یشود» .وی افزود« :اگر تعقیب قضایی
الهه مسیر الزم را طی ننماید و تحقیقات مقدماتی را
متوقف نکند ،اقدامات بی شتری انجام خ واهد شد و
تح ری مهای اقتصادی اعمال خ واهد گشت» .در تاریخ
 2018/09/13دولت آم ریکا در دوران ریاست جمهوری
«دونالد ت رامپ» از زبان «جان ب ولتون» ،مشاور امنیتی

ایاالت متحده ،با الفاظ ناشایست به دادگاه کیفری
بی نالمللی ( ،)ICCجامعه بی نالمللی و ق وانین
بی نالمللی اعالن جنگ کرد.
این است نوع برخورد امپ ریالیسم آم ریکا بت اعظم
اپوزیسیون مزدور ای رانی به اج رای عدالت در جهان.
تمام متحدان آم ریکا نیز بر این جنایات اس رائیل و یا
اقدامات خودشان در افغانستان چشم بستهاند .ولی در
آستانه جنگ اوک راین که آم ریکا تدارک آن را حداقل
از سال  2014دیده بود با فشار آم ریکا خانم «فاتو بنسودا»
از مقام خود خلع شد و آقای «ک ریم احمد خان» ،وکیل
ب ریتانیایی ،از تاریخ  16ژوئن  2021به عن وان دادستان
اصلی فعالیت خود را آغاز کرد .نخستین کار این
«عدالتخ واه» ب ریتانیائی ،خارج کردن پرونده رسیدگی
به جنایات آم ریکا ،انگلستان و اس رائیل در ع راق؛
افغانستان و ن وار غزه بود .این پرونده مختومه اعالم
شد!!؟؟ .گناهان آنها از صحنه روزگار محو شد و حال
دادگاه باید تمام هم و غم خود را معطوف آقای پ وتین
م یکرد که به گفته آقای بایدن «جناتیکار جنگی»
است .دادگاه کیفری جهانی الهه اکنون مشغول
رسیدگی به «جنایات» ناکرده پ وتین است .تا نازیها و
آم ریکا و ناتو را تب رئه کند.
نخستین اقدام این دادستان «عادل» رسیدگی به
پرونده آقای پ وتین است .به گفته روزنامه «زود دویچه
تسایت ونگ» آلمانی مورخ  12و  13ماه مارس  2022آقای
«ک ریم احمدخان» تصیم دارد به «جنایات» ژن رالهای
روسی در سال  2008در گرجستان رسیدگی کند .اینکه
چ را  14سال بعد این دادگاه «عدالتخ واه» و حامی «حقوق
بشر» به یاد «جنایات ضد بشری» روسها در گرجستان
افتاده است ،آقای «احمدخان» چنین فرمودهاند« :ماموران
اداری من دربررس یهای مقدماتی م ربوط به وضعیت
اوک راین به رفتار نمادین مشابهی برخورد کردهاند» که
یزند.تمام
وضعیت اوک راین را به گرجستان پی وند م 
جبهه حامیان دادگاههای امپ ریالیستی که ب رای ح ریم
حاکمیت سایر کشورها ارزشی قایل نیستند و جهان را
نوکر و گماشته آم ریکا تفسیر م یکنند به راه افتادهاند
تا از ماهیت این دادگاههای امپ ریالیستی با نقاب
حمایت از «حقوق بشر» و مبارزه با «جنایات ضدبشری»
حمایت کنند .تج ربه عدم رسیدگی به ارتکاب جنایات
در ع راق ،افغانستان ،ن وار غزه مجددا این حکم حزب
کار ای ران (توفان) را تائید م یکنند که هرگز نباید به
دادگاههای امپ ریالیستی که ابزار استعماری و ب رای
اعمال فشار و نفوذ در کشورها هستند اعتماد کرد .هیچ
ای رانی ای راندوستی نم یت واند خ واهان تجاوز بیگانگان
به ای ران ،تح ریم ای ران و حق حاکمیت ملی ای ران باشد.
احت رام به حق حاکمیت ملی ربطی به ماهیت کشورها
ندارد .کسی که این اصل بدیهی را نفهمد و یا نخ واهد
که بفهمد عمال به مزدوری و گماشتگی بیگانگان چه
بداند و چه نداند تن داده است*.

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  190اردیبهشت ۱۴۰1
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

عدالتطلبی آمریکا و شرکاء  ،واژهای بیمحتوی
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محکومیت «لیمو ترش» در
دادگاه عالی اداری آلمان
به صورت دموکراتیک
یک دادگاه عالی اداری ایالتی در ایالت
«ساکسن -آنهالت» ()Sachsen-Anhalt
در آلمان فدرال ،تقاضای برگزاری تظاه رات
مردم را به این علت که این تظاه رات از
تجاوز نظامی روسیه به اوک راین دفاع م یکند
به صورت حقی رانهای ممنوع اعالم کرد .دلیل
دادگاه ب رای ممنوعیت این تظاه رات را باید
در تاریخ تصمیمات قضائی ثبت کرد.
یک نسخه از این تصمیم را نیز باید ب رای
انتشار در کتب فکاهی ارسال نمود زی را در
حد خود هم فکاهی و هم تاسفآور است.
شرکتکنندگان در تظاه رات بر روی بلوز
خود نوشته بودند «هوم ..تس -یترونن لیم وناد»
( )mmmhhh Z-itronenlimonadeبه
معنی «به به -لیم ونا ِد لیم وترش» .در آلمان
استفاده از حرف الفبای ( )Zبا تلفظ « ِزد» و
یا «ت ِس» که واژه لیم وترش ( )Zitroneرا با
آن م ین ویسند ،ممنوع شده است زی را س ربازان
روسی در اوک راین ب رای این که همدیگر را
در جنگ اشتباهی نگی رند بر روی بازوی
خود از این حرف الفبا استفاده م یکنند .این
اقدام دولت آلمان که به دادگاههای «مستقل»
خود ابالغ کرده است انسان را به یاد فیلم «»Z
م یاندازد که در مورد کودتای سرهنگان در ی ونان بود.
« ِزد» ( )Zفیلم ...ادامه در صفحه 6

والدیمیر پ وتین فرشته نیست .وی افسر امنیتی کا .گ .ب .در آلمان شرقی در زمان تسلط شوروی
بر اروپای شرقی بوده که بعد از فروپاشی شوروی با استفاده از ارتباطات امنیتی و رشوهدهی و اعمال
زور فی زیکی ثروت و ام وال زحم تکشان شوروی را در همکاری با گورباچف و یلتسین و کل دستگاه
بروک راتیک رویزی ونیس تهای فاسد حاکم بر شوروی ،در کنار تحمل نفوذیهای غارتگر آم ریکائی و
اس رائیلی ،میان دوستان و بستگان خود تقسیم کرده است .وی در مکتب رویزی ونیسم حاکم ضد لنین
و استالین در شوروی بعد از درگذشت استالین پرورش یافته و دشمنی وی با سوسیالیسم نیز از این امر
نشات م یگیرد .الیگارشهای بزرگ امروز روسیه همه در سایه یلتسین و پ وتین نازل شدهاند .پ وتین در
قتل عام مردم چچن بیرحمی ف راوان به کار برد و پایتخت چچن گروسنی را با خاک یکسان کرد .وی
در پی تحکیم منافع امپ ریالیسم روسیه است و در این راه از مذهب ارتدوکس روسی به بهت رین وجهی
مانند تزارهای روس استفاده م یکند .امروز نیز که به مقابله با قلدری آم ریکا برخاسته و  -البته این امر
به طور عینی به نفع جهان و مردم سایر کشورهاست  -با هدف تق ویت امپ ریالیسم روس م یباشد که
حاضر نیست استیالی آم ریکا و یکهتازی آنها را در جهان بپذیرد و به اوامر و دیکته این غارتگر تاریخ
گوش ف را دهد .روسیه م یخ واهد به حساب خودش کار کند و نه به حساب امپ ریالیس تهای غرب.
روسیه مستعمره غرب نیست و یک کشور مستقل است .پس در این بحث جائی ب رای حمایت از
شخص پ وتین و یا توجیه اقدامات تبهکارانه وی و یا امیال امپ ریالیسم روس نیست و نم یماند .برخورد
حزب ما به رویدادهای کن ونی جهان طبقاتی و سیاسی است و باید بر اساس واقعیات عینی و تحلیل
مشخص صورت گیرد .حزب ما م وافق تغییر وضع موجود ،برهم خوردن ت وازن استعماری و ب ربرمنشانه
کن ونی به ضرر غرب است .دفاع مشخص و نسبی ما باید بی شتر متکی بر امنیتی باشد که همه
خود را نسبت به آن متعهد حس نمایند .در مورد امنیت ،ح ریم کشوری در تمام زمینهها و از جمله
در مورد ح ریم قضائی و ...باید با یک معیار رفتار نمود .اگر آم ریکا ناقض حقوق بشر و بزرگت رین
جنایتکار تاریخ است ،نم یت واند دادگاههای عدالتخ واه و انساندوست ب رپا دارد .نه تنها آم ریکا بلکه
هیچکدام از کشورهای امپ ریالیستی و ضدبشر غرب نیز نم یت وانند حامی حقوق بشر باشند و ما حق
نداریم به آسیاب ریاکاری و حقهبازی آنها ک وتهنظ رانه آب س رازیر کنیم و تنها تا سر دماغ خودمان را
ببینیم .منافع ای ران و میهنمان را ک وتهنظ رانه در پای احساسات لحظهای و انتقامج ویانه و خ ونخ واهی
خصوصی ق ربانی کنیم .این است که در این مقاله مجددا به برگزاری نمایشی به نام برگزاری دادگاهی
جهانی علیه والدیمیر پ وتین برخورد م یکنیم و آن را از دریچ های عمومی و جامع و نه تنگنظ رانه
مورد بررسی ق رار م یدهیم .اگر ادعانامه ریاکارانهای که در مورد پ وتین تنظیم کردهاند کارآئی داشته
باشد ،وای به روز کشورها ،ملتها و خلقهای سایر کشورها که فاقد قدرت روسیه و پ وتین هستند.
طبقات ستمکش که جای خود دارند.
نش ریه آلمانی زبان «زود دویچه تسایت ونگ» در تاریخ 14و  15ماه آوریل  2022به اظهارات جو بایدن
رئیس جمهور آم ریکا اشاره کرد .وی بیان داشت« :جنگ روسیه در اوک راین یک «مردمکشی» است».
جو بایدن در روز سهشنبه در بیانات خود در «آیووآ» چندین بار به این مسئله تکیه کرد و اظهار
داشت« :آری! من از یک نس لکشی صحبت کردم ...پ وتین تالش دارد این تفکر را که کسی خودش
را اساسا اوک رائینی بداند مضمحل نماید» .رئیس جمهور موقتی اوک راین آقای زلنسکی که از این
افاضات سرمست شده بود ب رای ج وبایدن دست زد و در ت وئیتر خ ویش نوشت «کلمات واقعی از یک
رهبر واقعی» .جو بایدن نه تنها لحن تندی را در برخورد به پ وتین اختیار کرده است ،حتی زمانی که
صحنهسازیهای نازیها در منطقه «بوچا» با ب رنامه و جعلیات رسانهای شد ،وی بدون این که منتظر
تائید ظاهری م راجع «ب یطرف» بماند اظهار داشت« :پ وتین یک جنایتکار جنگی است» .در اینجا وی
از استعمال روشن واژه «نس لکشی» پرهیز نمود ،زی را از نظر حقوقی ،نسل کشی را کسی م یکند که
با ب رنامه و اعتقادات قبلی یک گروه معینی را سر به نیست نماید .هر کشتاری ،نس لکشی نیست،
حتی اگر از نظر ک ّم ی عدد بزرگتری باشد .کشتار یهودیان به دست نازیها نس لکشی بود زی را
آنها با ب رنامه و ایدئ ولوژی نفرت تالش داشتند نسل یهودیان را از روی زمین برکنند .همین هدف را
صهی ونیس تها در سرزمین اشغال شده فلسطین دارند و م یخ واهند نسل ...ادامه در صفحه 6

سخنی با خوانندگان نشریه توفان

نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار اي ران»،
حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای صديق ،چه از نظر
مادي و چه معنوي نياز دارد .نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد
و اطالعات از اي ران و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي
برسانيد ،زي را ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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