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 روز جهانى زن

 عليه جنگ و سرمايه داری  
 
مانند ديگر مسائل جاری و  ٢٠٢٢مارس  ٨

مهم دنيای امروز، زير فشار و سايه تاريک 
جنگ دولتهای سرمايه داری به حاشيه رفته 

امسال در مناسبت روز جهانی زن، .  است
شاهد همان ژست های توخالی فمينيستی هم 
نخواهيم بود، اين سخنان آتشين جنگ طلبانه 
سياستمداران بورژوا و مسابقه دولتها در 
تسليح و لجستيک ميدان جنگ است که حرف 

رسانه ها بعنوان يک رکن مهم .  اول را ميزند
حاکميت بورژوائی و ماشين پروپاگاند و 
سانسور و پرووکاسيون، بدون کمترين شرمی 
با ادبيات زمخت راسيستی و فاشيستی فضائی 
را خلق کرده اند که سخن گفتن از برابری زن 
و مرد و رفع تبعيض براساس جنسيت مهجور 

در جهانی که سرنوشت و زندگی .  بنظر برسد
ميلياردها نفوس آن در گروگان تعدادی 
ميليتاريست و نژادپرست و ناسيوناليست و 
مذهبی متفرقه است، در دنيائی که گسترش 
جنگ و رقابت امپرياليستی خطر نابودی 
جمعی را باالی سر مردم جهان نگاهداشته 
است، ديگر کسی عالقه ندارد بخاطر بياورد 
که همين هشت ماه پيش بود که يک جامعه را 

کسی از وضع .  تحويل وحوش طالبان دادند
مردم در فلسطين و ايران و ليبی و کشورهای 

حتی .  خاورميانه و شمال آفريقا نمی پرسد
جنگهای جاری در اين کشورها و آدمکشی در 

فضای جنگ کنونی به اليه 

 : جنگ در اوكراين

 !جهان به كدام سو ميرود
 ٣گفتگوی تلويزيون پرتو  با رحمان حسين زاده                                                          صفحه 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

 روزهای تاريک و دردناكى در انتظار 

 مردم اوكراين است
 ٨صفحه )                                                                                       حمه سور(حسين مرادبيگى 

 اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين دستمزد ساالنه كارگران  
 

 !دستمزد مكفى خواست فوری طبقه كارگر است

 دمكراسى و فاشيزم روبنای سياسى سرمايه داری
 

 ١١صفحه جاويد حكيمى                                                                                                               

 دروغين غرب" حقوق بشر"جنگ در اوكراين و 
 

 ١٠صفحه صالح سرداری                                                                                                               

 اعالميه حزب حكمتيست در باره؛
 

 بحران و جنگ در اكراين

 !كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد

٢صفحه   



فعالً قدرتهای جهانی، در جنگ .  زيرين اخبار رسمی هم نميرسد
را به ما وعده " جنگ طوالنی"اوکراين مشغول تخريب و نابودی اند و 

ظاهراً قرار است نتيجه اين جنگ طوالنی سرنوشت محتوم .  ميدهند
 . ميلياردها بشر کره خاکی باشد

 
ترکيدن دُمل چرکين نژادپرستی در رسانه های بستر اصلی و 
. سياستهای دولتهای سوپر دمکرات، مانند خود جنگ، خلق الساعه نبود

نطفه اين واپسگرائی و تمايالت فاشيستی و راسيستی در مغز استخوان 
اين نژادپرستی "  متعارف"اگر در شرايط .  ايدئولوژی طبقه حاکم است

خود را در اشکال ظريف تر در ساختار سياسی و زندگی اجتماعی 
نشان ميدهد، در شرايط جنگ و رقابت ميليتاريستی دولتها بطور 

اين واقعيت در عين حال .  عريان جلو صحنه می آيد و توجيه ميشود
بيانگر اينست که سرمايه داری تا چه اندازه با امر برابری و رفع 

 . تبعيض بيگانه است
 

دنيای امروز در عين تحول شگرف در تکنولوژی و بارآوری کار 
سرمايه داری زمانی آمد .  دنيای عقبگردهای فکری و فرهنگی است

دولتهای مدرن و ملتها را تشکيل داد، بورژوازی با انقالب کشورها و 
هويتهای ملی رو بوجود آورد، طی يکدوره سخت و پرتالطم شهروند 

در همين دوره کارگران .  و حقوق فردی و اجتماعی معنی پيدا کرد
خواستند از برابری حقوقی فراتر بروند و برای جامعه ای آزاد و 

جهان دستخوش انقالب و تغيير شد و .  برابری اقتصادی تالش کردند
کمونيست ها از حقوق کارگران در جهان، از حقوق زنان در جهان، از 

بورژوازی اما در چند .  ارتقای حقوق انسانها در جهان سخن می گفتند
دهه گذشته و بويژه بعد از پايان جنگ سرد، يک روند عقبگرد و دنده 

فتح بازارها و غنائم جنگ سرد با .  عقب تاريخی را در دستور گذاشت
سياست هويتی و تکه پاره کردن کشورها، ملت سازی و دامن زدن به 
ميليتاريسم و نفرت قومی و مذهبی، ميدان دادن به تعصبات جاهالنه 
مردساالر و مذهبی و فاشيستی، شکل دادن به جوامع و حکومت ها و 
قوانين براين اساس، همه تحت پرچم دمکراسی و دمکراتيزه کردن 

دنيای امروز در متن جنگ دولتهای سرمايه .  صورت گرفته است
داری، ماحصل اين جد و جهد فکری چند دهه اخير بورژوازی را در 

 . خطر فاشيسم مشاهده ميکند
 

شما نميتوانيد .  با اين روند، بحث حقوق فردی و اجتماعی مهم ميشود
بگوييد حقوق برای زنان اروپائی و چشم آبی، حقوق زنان سياهپوست، 
حقوق زنان مسلمان، حقوق براساس تحمل و محدوديت فرهنگ و 

اگر بگوييد برابری زن و مرد و حقوق انسان جهانشمول است، .  مذهب
آنوقت سکوت کردن در مقابل اسارت و قتل عام زنان در افغانستان 
توسط طالبان، تجاوز دستجمعی به زنان در ميانمار، برده داری در 
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 روز جهانى زن

 ... عليه جنگ و سرمايه داری 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

ليبی و سودان، آپارتايد جنسی در 
ايران و افغانستان و کشورهای اسالم 

سرمايه داری .  زده قابل قبول نيست
بنا به تعريف نمی تواند نظامی برابر 
باشد، تنها برابری در سرمايه داری 
آزادی تجارت و استثمار فرد از فرد 
و رقابت سرمايه ها در باغ وحش 

 .  بازار است
 

بعد از شوک اوليه، افکار عمومی کارگران و مردم پيشرو عليه ماهيت و 
صداهای واقعی تر از .  صورت مسئله اصلی جنگ بخط می شوند

ضرورت صفبندی و مقابله انترناسيوناليستی طبقه کارگر و مردم 
الزم است  ٢٠٢٢مارس  ٨در . ازاديخواه جهان با جنگ امپرياليستی است

ديد زنان و مردان برابری طلب و منتقد نظم کنونی تصوير  چهره دنيا از
ضروری است جنبش بين المللی برابری زن و مرد يکصدا عليه  .شود
عليه پيمانهای نظامی و  .جنگ سرمايه داران و دولتهای ميليتاريست بايستد
عليه تالش سرمايه داری برای  .تحريکات فاشيستی و راسيستی بايستد
عقب راندن جامعه و کابوس گسترش جنگ و ويرانی و آوارگی سدی 
عليه سوسيال شووينيسم و ناسيوناليسم و راسيسم با صدای بلند سخن  .ببندد
بگويد و بر ضرورت اتحاد جهانی کارگران عليه سياستهای دولتها و نظام 
در روز جهانی زن برای قطع فوری جنگ، عليه  .کاپيتاليستی سخن بگويد

نابرابری  جنگ سرمايه داران، عليه حاکميت طالبان، عليه نظام مبتنی بر
 . و تبعيض، استثمار و فالکت، بردگی جنسی و فاشيسم بميدان بيائيم

 
 . سردبير

 ٢٠٢٢فوريه  ٣

 



جنگ روسيه و اوکراين با ويرانگری تمام در  :ابوبکر شريف زاده
حکمتيست در اين   -جريان است، موضع حزب کمونيست کارگری 

 رابطه چيست؟
 

عنوان جنگ روسيه و اوکراين که خيلی ها   :رحمان حسين زاده
اين جنگ ادامه :  اينروزها بيانش ميکنند، گمراه کننده است، به دو دليل

جدال و کشمکش وسيعتر جهانی است، که قدرتهای اصلی جهان پر از 
در يک طرف روسيه و متحدينش و . نکبت سرمايه داری بانی آن هستند

مشخصا با همگامی محتاطانه چين، در طرف ديگر و در مقابل ناتو با 
قدرتهای بزرگ .  محوريت آمريکا و همراهی اتحاديه و اروپا

کاپيتاليستی هرکدام دنبال سهم خواهی بيشتر در جهان چند قطبی ثبات 
ثانيا جنگ در تعادل قوای نظامی به شدت نابرابر و . نيافته کنونی هستند

يکطرفه از جانب روسيه به مثابه يک ابرقدرت نظامی در جغرافيای 
" جنگ روسيه و اوکراين"در نتيجه عنوان .  اوکراين شروع شده است

حزب ما در اين مورد اعالميه ای .  به شدت نارسا و وارونه  است
ما جنگ و .  منتشر کرده ، که عالقمندان را به مطالعه آن فراميخوانم

جدال قدرتهای ارتجاعی امپرياليستی و در اين مورد مشخص جنگ 
آغاز شده توسط روسيه در اوکراين را ارتجاعی و ضد کارگری و ضد 

به نظر ما جنگ آغاز .  انسانی، و نفرت انگيز ميدانيم و عليه آن هستيم
راه .  اين جنگ بايد متوقف شود.  شده توسط پوتين هيچ توجيهی ندارد

موثر متوقف کردن و پايان دادن به آن قبل از همه در گرو اراده آگاهانه 
کارگران و مردم ستمديده و ضد جنگ در خود روسيه و اوکراين است، 

عليه هيئت حاکمه های بورژوايی و "  بورژوازی خودی"که عليه 
مسبب جنگ در روسيه و در اوکراين به ميدان بيايند، خواستار توقف 
جنگ و کنار رفتن دولتهای پوتين و زلنيسکی و به دست گرفتن 

همبستگی و اتحاد .  سرنوشت خود و به دست گرفتن اداره جامعه باشند
طبقاتی و انسانی بين کارگر و مردم روسيه و اوکراين که چندين دهه با 

از نظر ما .  هم زندگی کرده و همسرنوشت بوده اند، را احياء کنند
کارگران و مردم روسيه و اوکراين نبايد به گوشت دم توپ جنگ 

وقت .  حاکمان بورژوايی مرتجعی چون پوتين و زلنيسکی تبديل شوند
آنست سربازان فرزندان مردم کارگری و زحمتکش اسلحه هايشان را نه 
به روی همديگر، بلکه بر روی هيئت حاکمه های مسبب جنگ 

اين همان سياستی که حزب بلشويک تحت رهبری داهيانه .  برگردانند
لنين مظهر آزاديخواهی و انسانيت در جنگ جهانی اول برخالف 
سوسيال شوونيستهای انترناسيونال دوم در پيش گرفت و حاصلش 

به عالوه در سطح جهانی الزمست، بشريت .  انقالب کارگری اکتبر بود
آزاديخواه و مترقی در رأس آنها کارگران و ما کمونيستها با برافراشتن 

جنبش توده ای کارساز برای متوقف "  نه به جنگ سرمايه داران"پرچم 
اين چکيده سياست ما در قبال جنگ  .  کردن اين جنگ را به ميدان کشيد
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 : جنگ در اوكراين

 !جهان به كدام سو ميرود
 گفتگوی تلويزيون پرتو  با رحمان حسين زاده

 .  و کشمکش در اوکراين است
 

های  ه نقش قدرت  :ابوبکر شريف زاده
جنگ اشاره کرديد،    جهانی در اين

اوکراين   گويا مسئله در خواست دولت
برای عضويت در ناتو و مخالفت 
دولت روسيه با آن، عامل شروع اين 
جنگ است، اين ادعا چقدر واقعی 

 است؟
 

مسئله عضويت يا عدم عضويت اوکراين در ناتو نه  :رحمان حسين زاده
علت اين جنگ، بلکه يکی از معلولهای اهداف وسيعتر و ضد انسانی 

اگر مسئله اين .  قطب ها و دولتهای درگير در اين کشمکش جهانی است
به نتيجه "  ديپلماسی"بود، از راه بده بستانهای معمول بين دولتها و 

تقاضای  ٢٠١٤همانطور که از سالها قبل و مشخصا از سال .  ميرساندند
عضويت اوکراين در ناتو مطرح بوده و به دليل پيچيدگيها و مشکالت 

حتی در اين مورد دولت اوکراين .  سر راه آن، مداومأ به عقب انداخته اند
اعالم آمادگی کرد، فعال اين تقاضا را به  تأخير ميندازد و اين به معنای 

راهی برای آن "  ديپلماسی"اين بود، که ميشود به قول خودشان از مسير  
اوکراين در "  عضويت يا عدم عضويت"دوطرف تحت پوشش .  پيدا کنند

ناتو، دنبال تصفيه حسابهای پايه ای تری به قيمت تحميل تباهی بر زندگی 
" عضويت يا عدم عضويت"در اينجا مسئله مهم اينست که .  مردم هستند

اين صورت .  در ناتو صورت مسئله طبقه کارگر و مردم محروم نيست
مسئله بورژوازی ناسيوناليست حاکم در روسيه است که در رقابتهای 

و در مقابل، صورت مسئله  ،بورژوايی مخالف گسترش دامنه عمل ناتو
بخشی از بورژوازی پروغربی در اوکراين است که ميخواهد به ناتو و 

بايد مواظب بود، کارگران و آزاديخواهان به دام .  اتحاديه اروپا بپيوندد
اگر قدرت در روسيه و يا .  صورت مسئله جناحهای بورژوايی نيفتند

-اوکراين به دست کارگران باشد، کليه معاهدات اسارتبار بورژوا
امپرياليستی و از جمله مربوط به ناتو را لغو ميکنند و براتحاد و ائتالف 

به نظرم .  و همبستگی کارگری و انسانی در اين کشورها پافشاری ميکنند
در اين مورد دولت پوتين مسئله عضويت اوکراين در ناتو را بزرگ 

واقعيت اينست داليل پايه .  جلوه داد و بهانه کرد، برای هجوم نظامی اش
 . ای تری دولت روسيه را وادار به اين لشکرکشی کرد

 
اين جنگ چرا اکنون شروع شده و اهداف طرفين  :ابوبکر شريف زاده

  چيست؟
 

اينکه چرا در اين مقطع شروع شده، به نظرم يک   :رحمان حسين زاده
دليل مهمش اينست، هيئت حاکمه روسيه و پوتين بيش از هر دوره ای 

. رقيب جهانی اش يعنی دولت آمريکا را در موقعيت ضعيف ميديد
سرکردگی اش بر جهان و طرح نظم نوين "ناکاميهای آمريکا در تحميل 

و مشاهده ناکاميهای هيئت حاکمه "  جهانی و طرح خاورميانه بزرگش
آمريکا در خاورميانه، عقب نشينی از عراق و افغانستان آن هم با آن 
شيوه مفتضح، هيئت حاکمه ناسيوناليست روسيه را وسوسه کرد که وقتش 
است با زور نظامی سهم خواهی خود را به عنوان يک قدرت بزرگ در 

به ويژه به همراهی چين به عنوان غول .  معادالت جهانی تثبيت کند
اقتصادی در حال پيشرفت امروز و ديگر قدرت جهانی 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٤صفحه   
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 . اميدوار است
 

اهداف .  هر کدام اهداف چند اليه ای دارند اهداف طرفين چيست؟
فوری دولت روسيه، لغو تقاضای عضويت اوکراين در ناتو و به اين 
معنا محدود کردن دامنه عمل ناتو در شرق اروپا، کنار زدن دولت 
زلينسکی و اگر بتواند سرکار آوردن دولت نزديک به خود، قدرتمند 
کردن موقعيت خود در ميان جمهوريهای جدا شده از شوروی که مبادا 

چنانکه اين اهداف فوری را متحقق . از سيطره روسيه خود را جدا کنند
کنند، در گام بعدی و به عنوان هدفی ميان مدت ملحق کردن اوکراين 

اما هدف بلند مدت و اساسی ناسيوناليسم عظمت طلب .  به روسيه
روسی اکنون قد علم کرده در مقابل آمريکا و غرب اينست يکبار ديگر 
به عنوان يکی از معدود قدرتهای بزرگ جهانی همرديف چين و 

 . موقعيتش را در معادالت جهانی به حساب آورند... آمريکا و 
 

در طرف مقابل، هدف فوری آمريکا و ناتو و اتحاديه اروپا کشاندن 
روسيه به ماجراجويی و گيرانداختن در جنگ و به زعمشان باتالق 
اوکراين، تضعيف اساسی موقعيت اقتصادی و حتی نظامی روسيه، 
منزوی کردن سياسی اش در مناسبات جهان و از اين طريق به شکست 

گسترش دامنه عمل .  کشاندن جاه طلبی های ناسيوناليسم روسی و پوتين
. کارکرد ناتو در کشورهای همجوار روسيه و از جمله در اوکراين

متحد کردن بيشتر ناتو و بلوک غرب و بر اين اساس آمريکا ميخواهد 
با جبران شکست ها و ناکاميهای تاکنونی، داعيه رهبری جهانی خود 

 . که البته ديگر داعيه ای عبث مربوط به گذشته است. را احيا کند
 

تر است،  کدام طرف به رسيدن به اهدافش نزديک :ابوبکر شريف زاده
 آيا امکان تبديل آن به جنگ بزرگ جهانی وجود دارد؟

 
ما اين مصاحبه را در پايان روز چهارم و آغاز  :رحمان حسين زاده

روز پنجم جنگ انجام ميدهيم، در نتيجه هنوز برای قضاوت قطعی 
آنچه می بينيم، اگر چه روسيه قدرت مخرب نظامی را به .  زود است

جهان نشان داده، منطقه دنباس و آن دو جمهوری را مستقل کرده، اما 
در به دست آوردن هدف فوری اش که به اشغال درآوردن سريع 
اوکراين و مشخصا کی يف پايتخت و ساقط کردن دولت زلينسکی با 

برعکس شمارش معکوس .  مشکل جدی روبرو شده و موفق نشده است
مقاومت ارتش و بخشی از مردم .  به ضرر روسيه شروع شده است

اميد به ايستادگی در جبهه دولت و ارتش و .  اوکراين شکل گرفته است
آن بخش از مردم ناراضی از سياستها و اقدامات روسيه بيشتر شده 

اين ايستادگی حتی کوتاه مدت دو هفته ای و يک ماهه هم اتفاق .  است
نگرانی از اين وضعيت .  بيفتد، شکست مهمی برای روسيه خواهد بود

است که پوتين دستور آماده باش به نيروی هسته ای داده و به اين معنا 
تهديد هسته ای ميکند و به نظرم اين يک تهديد جدی است و اصال نبايد 

آمريکا و غرب با يورش نظامی روسيه در يکی دو .  دست کم گرفته شود
روز اول در شوک فرو رفتند، اما با ديدن مقاومت در اوکراين اعتماد 

روند در مسير اهداف آمريکا و غرب رقم خورده و دنبال . بنفس گرفته اند
فوری ترين سالح دم .  اجرای سريع نقشه های خود عليه روسيه هستند

را در ابعاد وسيع و تقريبا با حمايت جهانی "  تحريم اقتصادی"دستشان 
اين واقعه کمک کرده، شکافهای آمريکا و اتحاديه اروپا .  اعمال کرده اند

ی از ناتو.  و درخود ناتو کاهش پيدا کند و همگامی و اتحاد ايجاد کنند
مدتها قبل زير سئوال رفته، حتی از جانب مکرون رئيس جمهور فرانسه، 

آمريکای ضعيف شده و . تقويت شده و ضرورتش را يادآور ميشونداکنون 
دولت بايدن ضعيف تر يکهو خود را در موقعيت رهبری ناتو و ائتالف 

ناسيوناليسم اوکراينی با نقش محوری .  کنونی عليه روسيه يافته است
زلنيسکی موقعيت خود را محکم کرده و دولت اوکراين بيشترين حمايت 

اين معادالت همگی .  جهانی را به دست آورده و روسيه منزوی شده است
به ضرر روسيه است و البته هنوز معادالت شکننده اند و بسرعت ميتواند 

ميپرسيد، آيا خطر تبديل آن به يک جنگ بزرگ جهانی وجود .  تغيير کند
دارد؟ در واقع همين االن اين جنگ در ابعاد جهانی هست، نه در قالب 

اما جنگ و .  شکل نظامی گسترش يافته در چندين کشور و در اروپا
تحريم اقتصادی و تردد مقامات باالی کرملين و جدال سياسی و رسانه ای 

فعال جغرافيای .  و به زودی در شکل سايبری ابعاد جهانی پيدا کرده است
جنگ نظامی محدود به اوکراين است، تازه در اين عرصه هم تجهيزات 

در هر حال .  دولتهای ناتو برای دولت کنونی اوکراين سرازير شده است
اين مخاطره هست که به يکی از کشورهای همجوار اوکراين کشيده شود، 
يعنی کشورهای عضو ناتو، آنوقت بسرعت به جنگ نظامی روسيه ، ناتو 
و در واقع به جنگ جهانی ديگری آنهم در شرايط وجود سالحهای هسته 

براستی دنيا و بشريت بر لبه پرتگاه ماندن و .  ای طرفين تبديل ميشود
 . نماندن به دست نظام افسارگسيخته کاپيتاليستی قرار گرفته است

 
اين جنگ تاکنون بر معادالت جهانی تأثير  آيا  :ابوبکر شريف زاده

 رود؟ گذاشته است؟ واقعا جهان به کدام سو می
 

تهاجم .  در همين چند روز کامال تاثير گذاشته است :رحمان حسين زاده
روسيه به اوکراين از بطن رقابت و کشمکش جهان چند قطبی ثبات نيافته 

ناسيوناليسم عظمت طلب روسی به رهبری پوتين قلدر .  ناشی شده است
ميخواهد در اين وضعيت وزنه جهانی خود را در قامت يکی از قدرتهای 

تا اين لحظه به .  بزرگ رديف اول همچون آمريکا و چين باال بکشد
عنوان قدرتی که نظم جهانی موجود را با توان نظامی مخرب به مصاف 

تغيير معادله و تغيير تناسب قوای بين قدرتهای .  طلبيده، قد علم کرده است
پيشروی و يا ناکامی و شکست يکی از طرفين .  جهانی کليد خورده است

اصلی درگير يعنی روسيه و ناتو و آمريکا سيمای جهان را تغيير پايه ای 
همانطور که مناسبات .  خواهد داد و معادالت جهانی جديدی پديدار ميشود

و سيمای جهان بعد از جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و بعد از 
اين بار هم چنين اتفاقی در حال .  فروپاشی بلوک شرق تماما تغيير کرد

يک مسئله ديگر که البته بعد از کشتار انبوه و ويرانگری .  وقوع است
طرفين هم "  باخت باخت"فراوان حالت بينابينی توافق و سازش مبتنی بر 

. در آنصورت هم معادالت جهانی تغيير اساسی پيدا ميکند.  محتمل است
آنچه روشن است معادالت جهانی کنونی و در آينده به قبل از هجوم 
نظامی روسيه به اوکراين برنميگردد، بلکه خود اين جنگ بخشی از 

در اين بطن جهان به .  تغيير در معادالت تاکنونی است

 : جنگ در اوكراين

 ...جهان به كدام سو ميرود 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

  ٥صفحه   



 . طرف بربريت نظم سرمايه گام ميگذارد
 

در اين ميان و تاکنون قطب جهانی کارگر و مردم و بشريت مترقی و 
آزاديخواه زير فشار ظلم و استثمار و کشمکش و خرافه ناسيوناليسم و 
مذهب و جنگ نيابتی و غير نيابتی قدرتها و دولتهای نظم جهنمی 

صورت مسئله .  سرمايه کمر خم کرده و به شدت تحت فشار است
اينست آيا اين نيرو، اين غول خفته، نيروی کارگر و مردم در سطح 
جهانی و در سطح کشوری، با صف متمايز و روشن بين و سازمانيافته 
قد علم ميکند و درست همانند انقالب بلشويکی در جايی، در کشور و يا 
کشورهايی اين بساط استثمار و جنگ و خون بورژوازی را به مصاف 
ميطلبد و جارويش ميکند؟ با اراده و نيروی عظيم طبقاتی و انسانی 
نوری براين دنيای تاريک ميتاباند؟ در ميان اين همه تحليل و تفسير و 
کش و قوسهای بسيار پيچيده دوره کنونی، صورت مسئله کمونيسم 
کارگری و ما و هر کارگر و فعال کمونيست و آگاه بايد بر اين وجه 

بايد راه نجات انسان به دست خود انسان را هموار .  مسئله فوکوس کند
در غير اينصورت مسير جهان کنونی چيزی جز تباهی برای .  کنيم

 .  زندگی ميلياردها انسان ندارد
 

به واسطه اين جنگ تاکنون قتل و کشتار و مرگ   :ابوبکر شريف زاده
آوارگی و همزمان تحريمهای اقتصادی آمريکا و  و ويرانی فراوان و

  غرب تحميل شده، نظر شما در مورد اين فجايع چيست؟
 

مشاهده ويران شدن زير ساختهای اقتصادی و  :رحمان حسين زاده
توليدی و اماکن زندگی و آموزش و تحصيل و مرگ و مير و صدمه 
ديدن غير نظاميان و حتی نظاميان بی اراده شده و صف وسيع آوارگان 

ما خود را در کنار درد و .  دل هر انسان دردمند را به درد مياورد
از مسببين آن متنفريم و از .  محنت اين مردم رنجديده و آواره ميدانيم

اگر روسيه يورش  .  سازندگان و شروع کنندگان اين جنگ منزجريم
نظامی را با همه اثرات فاجعه بارش شروع کرده، همزمان آمريکا و 

را ظاهرأ عليه دولت "  تحريم اقتصادی"متحدينش جنگ ديگری به نام 
ما بارها .  روسيه، اما در واقع عليه ميليونها انسان سازمان داده است

گفتيم تحريم اقتصادی سالح کشتار جمعی است که توسط آمريکا و 
تجربه تلخ آن را سالها است ما مردم ايران .  غرب بکار گرفته ميشود

ديديم که برخالف پروپاگاند پوچ اپوزيسيون بورژوايی نه تنها موجب 
کنار رفتن جمهوری اسالمی نشده بلکه بهانه ای به دست اين رژيم سياه 
داده که با تعرض گسترده به سطح معيشت مردم، فقر گسترده تری را 

تحريم اقتصادی در عراق هم به اين شکل بود و اکنون هم .  تحميل کند
اين مردم بخت برگشته روسيه اند، که بايد تاوان اثرات تحريم اقتصادی 
غرب را پس بدهند و رژيم ستمگر و فاسد پوتين همه صدمات ناشی از 
اين تحريم را بر دوش ميليونها شهروند روسيه تحميل ميکند و به 

تحريم اقتصادی، .  ابزاری برای ادامه حاکميت سياهش تبديل ميشود

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٧شماره    

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

سياستی جنايتکارانه و محکوم است و درست همانند خود اين جنگ مورد 
 .  نفرت و انزجار ما است

 
جمهوری اسالمی رسما از جنگ دولت روسيه   :ابوبکر شريف زاده

حمايت کرده، اين چه عواقبی برای رژيم و حتی مردم ايران خواهد 
 داشت؟

 
همانطور که قابل پيش بينی بود، جمهوری اسالمی  :رحمان حسين زاده

از معدود حکومتهايی است که زورگويی ميليتاريستی و هجوم نظامی 
قبل از هر چيز ماهيت .  روسيه به اوکراين را توجيه و حمايت کرده است

سراپا گند و ارتجاعی سياستهای جمهوری اسالمی را يکبار ديگر و برای 
به .  هزارمين بار جلو چشم جهانيان ميگيرد و طبعا با نفرت روبرو ميشود

. عالوه سرسپردگی اين رژيم به حکومت پوتين را مجددأ تاکيد ميکند
جمهوری اسالمی در کنار قمار بزرگ پوتين قرار گرفته، به اين اميد، و 

تقريبا غير محال پوتين، آنها "  پيروزی"به زعمشان از حاصل احتمالی 
اما جنبه ديگر اين قمار، ناکامی و عقب نشينی و شکست .  هم سهمی ببرند

احتمالی  پوتين در اين ماجرا است، آنوقت مؤتلفين روسيه و پوتين هم از 
جنبه بد .  چنين ناکامی نصيب خواهند برد و ضرر بسيار خواهند کرد

مسئله آنجا است که جمهوری اسالمی عواقب سرخورد گی اش را در اين 
اين در صورتی است که .  زمينه هم بر روی مردم سرشکن خواهد کرد

همه شواهد نشان ميدهد، حمله نظامی پوتين به اوکراين مورد انزجار 
اين ماجرا بار ديگر به ما کارگران و مردم آزاديخواه در .  مردم است

ايران نشان ميدهد، که تنها راه موثر اينست جنبش سرنگونی را به فرجام 
جمهوری اسالمی را سرنگون و به جايش سيستم .  پيروزيش برسانيم

متکی به اداره  شورايی کارگر و مردم و تضمين کننده آزادی و برابری 
 .    و رفاه همگانی را جانشين کنيم

 
کارگران و کمونيستها در  سؤال آخر،  به عنوان  :ابوبکر شريف زاده

به اين جنگ برخورد کنند و چه   روسيه و اوکراين و جهان چگونه
 آلترناتيوی را بايد طرح کنند؟

 
در پاسخ به سئوال اول به اين موضوع پرداختم و  :رحمان حسين زاده

اينجا دوباره رئوس سياست کمونيستی در قبال اين جنگ و کشمکش که 
 : ابعاد جهانی دارد، دوباره تاکيد ميکنم

 
کارگران و مردم ستمديده جهان و آزاديخواهان و کمونيستها به ويژه   -١

در روسيه و اوکراين الزم است به عنوان جنگ امپرياليستی به عنوان 
کشمکش مخرب  قدرتهای جهانی ضد مردم و در اين مورد زورگويی 

با .  ميليتاريستی روسيه نفرت و انزجار خود را از آن اعالم کنند
آگاهگری و سازمانگری مؤثر و توده ای نيروی مادی اعتراض با پرچم 

همين جا تاکيد .  را به ميدان کشيم"   نه به جنگ سرمايه داران"و شعار 
محکوم "کنم، که ما در موضع رسمی اعالم شده حزب از عبارت 

استفاده نکرديم، چون اين عبارتی پاسيو و غير موثر است که "  ميکنيم
همگان از دبير کل بی خاصيت سازمان ملل تا بايدن و بوريس جانسون و 
دبيرکل ناتو و همه سران مرتجع دولتهای سرمايه داری آن را تکرار  

جنگ و کشمکش "ما فراتر از آن و در صدايی رسا گفتيم؛ .  ميکنند
قدرتهای امپرياليستی و در اين مورد زورگويی ميليتاريستی روسيه را 

  ٦صفحه   ارتجاعی و ضد کارگری و ضد انسانی ميدانيم و از 

 : جنگ در اوكراين

 ...جهان به كدام سو ميرود 



 ٦٣٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

و ايستادگی در مقابل اشغالگری روسيه بتوانند صف جنبش مقاومت و 
برحق اما متمايز و متفاوت از حرکت و جنبش تحت رهبری دولت 
زلنيسکی و يا جريانات ناسيوناليست و بخشأ فاشيست در اوکراين را 

اينکار سختی و پيچيدگی خود را دارد، اما ضروری و .  سازمان دهند
 . الزمست آن را ممکن کرد

  
در سطح جهان گسترش اعتراض و مقابله با اين جنگ و حمايت از   -٣

کارگران و مردم اوکراين و مقاومت و مبارزات آزاديخواهانه و مترقی 
با .  آنها وظيفه کارگران و مردم حق طلب و همه ما کمونيستها است

نه به جنگ سرمايه "، با شعار "اين جنگ بايد متوقف شود"پرچم 
دست قدرتهای جهانی، امپرياليسم روسيه و آمريکا و ناتو "و "  داران

وظيفه ما آزاديخواهان است .  بايد به ميدان آمد"  از سر مردم کوتاه
جنبش قوی ضد جنگ سرمايه داران، متفاوت از جنبش ضد جنگ 

 .  ساخته و پرداخته دولتهای بورژوايی و ناتويی را سازمان دهيم
 
جنبش آزاديخواهانه و کمونيستی در کنار مقابله موثر با قلدری    -۴

ميليتاريستی روسيه، با ترفندها و توطئه ها و نقشه های آمريکا و ناتو 
تحريم اقتصادی را به عنوان سالح کشتار جمعی مورد .  بايد مقابله کند

در يک کالم عليه قدرتهای جهانی و .  اعتراض و نفرت قرار دهد
امپرياليستی و دولتهای مرتجع همراه آنها الزمست نيرو جمع کرد و 

اين تنها راه کارساز پايان دادن به .  مبارزه انقالبی را سازما ن داد
استثمار و ستم و جنگ و کشمکش قطبهای بورژوا امپرياليستی و 

ما به به عنوان کارگران و کمونيستها و .  دولتهای مرتج متحد آنها است
حزب ما در اين راه و .  آزاديخواهان ايران بايد سهم خود را ايفاء کنيم

 . بنا به امکانات خود گامهای الزم را برميدارد
 

*** 

کارگر و مردم و آزاديخواهان در سطح جهان به ويژه در روسيه و 
به اين ترتيب ".  اوکراين ميخواهيم عليه اين جنگ و بانيان آن به ميدان آيند

نبايد تداعی "  محکوم ميکنيم"با مانورهای ارتجاع جهانی و ناتويی زير نام 
 . شد
 
به نظر ما طبقه کارگر روسيه و اوکراين و کمونيستها در اين دو   -٢

کشور وظيفه طبقاتی و سياسی مهمی را در اين دوران سخت و حساس 
" بورژوازی خودی"وقت آنست با پرچم مبارزه با .  تاريخی به عهده دارند

و برای ساقط کردن هيئت حاکمه های بورژوايی مسبب اين جنگ به 
تحت رهبری حزب  ١٩١٧همانطور که در روسيه سال .  ميدان بيايند

بلشويک و رهبری داهيانه لنين مظهر انقالب و آزاديخواهی حاکميت 
اکنون و .  بورژوايی وقت را سرنگون و انقالب کارگری را ممکن کردند

دوباره حرکت خالف جريانی و کمونيستی را ميطلبد که به دام فضای 
سنگين ناسيوناليستی نيفتند و سياست طبقاتی و کارگری و 

رهبری حزب کمونيست "همين جا به .  انترناسيوناليستی را احياء کنند
و کل احزاب "  روسيه کنونی و شخص گنادی زيوگانف دبير کل آن

چپ و "همپالگيشان در جهان بايد ننگ و نفرت فرستاد که به نام 
در کنار ارابه جنگی پوتين ناسيونال شوونيست روسيه ايستاده "  کمونيست

نکته ديگر به ويژه به .  و از اين جنگ جنايتکارانه حمايت ميکنند
کمونيستها و آزاديخواهان در اوکراين مربوط است که در دل اين مقاومت 

!آموزش رايگان برای همگان  

 : جنگ در اوكراين

 ...جهان به كدام سو ميرود 



 ٦٣٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست در باره تعيين دستمزد ساالنه كارگران 
 

 !دستمزد مكفى خواست فوری طبقه كارگر است

بار ديگر دولت و کارفرمايان، برای تحميل دستمزدی چند بار زير خط 
سياست دولت بعنوان بزرگترين .  فقر به کارگران دورخيز کرده اند

سرمايه دار و کارفرمايان، ارزان سازی مستمر نيروی کار و افزايش 
خط فقر رسمی در ايران باالی شانزده ميليون و در .  سود سرمايه است

آن براساس "  افزايش"دستمزد فعلی و شيوه .  کالن شهرها بيشتر است
نرخ تورم جعلی بانک مرکزی، کماکان دستمزدها را دستکم سه بار و 

هدف طرح و .  در بخشهای بيشتری چند بار زير خط فقر نگاه ميدارد
ً دستمزد "دستمزد منطقه ای"و "  دستمزد توافقی"اليحه  ، که مجموعا

دريافتی کارگران را بازهم کاهش ميدهد، بازتوليد ارزانتر نيروی کار 
همينطور قدرت خريد واقعی کارگران با گرانی بيوقفه و تورم .  است

سرکوب .  سنگين و تبعات شناور کردن نرخ دالر هر روز سقوط می کند
رهبران کارگری، ممنوعيت تشکل و تحزب کارگری و گسترش استبداد 
در کل جامعه، سنگ بنای سياست تهاجم مستمر به سفره خالی کارگران 

 . است
 

بعنوان "  شورای عالی کار"از نظر ما و کارگران پيشرو و کمونيست، 
نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند مزدور حکومتی، 

کارگران کمونيست مخالف .  صالحيت تعيين حداقل دستمزدها را ندارد
شورای "الگوی سه جانبه گرائی هستند و تصميمات نهاد کارفرمائی 

مرجع تعيين دستمزدها تنها در .  را برسميت نمی شناسند"  عالی کار
صالحيت نمايندگان واقعی و منتخب طبقه کارگر از جمله مجامع عمومی 

، برداشتن "دستمزد منطقه ای و توافقی"يک هدف طرح .  کارگران است
هر نوع قانون و چهارچوبی در رابطه کارگر و کارفرما و تداوم 

 . محروميت کارگر از تشکل و قرارداد دستجمعی و امنيت شغلی است
 

حزب حکمتيست همراه با کارگران پيشرو در تعيين و طرح خواستهای 
بورژوازی محدود "  امکانات و مقدورات"طبقه کارگر خود را به 

همينطور محاسبه حداقل دستمزدها براساس ميزان نرخ تورم و .  نميکند
ما مخالف .  يا با شاخص خط فقر سياست ما و کارگران کمونيست نيست

شديد نظامی هستيم که هر روز صدها ميليون دالر هزينه فساد و 
سبد خانواده "تروريسمش است اما برای طبقه کارگر و مردم محروم 

کشمکش واقعی در ايران برسر نفی اين .  تعيين می کند"  کارگری
آپارتايد طبقاتی و فالکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها ميليون 

نقطه عزيمت ما حق بی چون .  کارگر و خانواده هايشان تحميل شده است
و چرای همه ساکنين کشور برای برخورداری از يک زندگی مرفه و 

سياست ما درهم شکستن سياست تشديد فقر و بميدان آوردن . انسانی است
بخشهای مختلف محرومان زير پرچم طبقه کارگر عليه فقر و فالکت 

 .  است
 
 شعار روز طبقه کارگر" دستمزد و حقوق پايه مکفی"

از آنجا که کارگران ايران بدليل سرکوب سياسی فاقد سازمانهای توده ای 
ً در روند تعيين دستمزدها نقشی ندارند،  مستقل از دولت هستند و اساسا
همينطور بيشتر کارگران از شمول همان قانون ضد کارگری کار بيرون 
گذاشته شده اند و اصالحيه های جديد قانون کار بخش بيشتری از 
کارگران را محروم تر و غير ايمن تر ميکند، از آنجا که تعيين حداقل 
دستمزد کارگران به مبنائی برای تعيين دريافتی ديگر بخشهای اردوی 

کار تبديل ميشود، با توجه به اينکه بخش مهمی از جامعه در فقر و 
نداری دست و پا ميزند و هيچ ارگانی مسئوليت اين وضعيت را بعهده 

سياست طبقه کارگر برافراشتن پرچم دستمزد و حقوق پايه نمی گيرد؛ 
سياست طبقه .  مکفی برای کليه شهروندان و افراد آماده به کار است

کارگر، نظر به محدوديت های جدی شمول حداقل دستمزد و رفع 
مسئوليت دولت از تامين معيشت دهها ميليون حاشيه نشين و بيکار و 

 . مردم فقر زده، پاسخی به اين سوال محوری و کليدی جامعه است
 

از نظر عملی، نظر به سرکوب و فقدان سازمانهای کارگری مستقل و 
برسميت شناخته شده، دخالت طبقه کارگر در روند تعيين دستمزدها، تنها 

يک .  با عمل مستقيم کارگری و متکی شدن به مجمع عمومی ممکن است
جنبش مجمع عمومی حول افزايش دستمزدها و تعيين دستمزد و حقوق 
پايه مکفی، ميتواند محدوديتهای کنونی را دور بزند و طبقه کارگر را با 
پرچمی فراگير بيش از پيش جلوی صفوف مبارزه آزاديخواهانه و 

 . انقالبی برای آزادی و برابری و رفاه قرار دهد
 

دستمزد پايه کارگران بايد شامل همه طبقه کارگر اعم از شاغل و بيکار 
اين دستمزد .  و بازنشسته، توليدی و خدماتی، بدون هيچ استثنائی شود

پايه، اوًال بايد جوابگوی تامين هزينه ها و لوازم درخور زندگی انسان 
امروز باشد و ثانياً همين ميزان بعنوان حقوق پايه مکفی به همه افراد 

هيچ شاغل يا آماده بکار يا شهروندی نبايد از حداقل حقوق .  تعلق گيرد
پايه که باالتر از خط فقر است و ميزان آن توسط مجمع عمومی 

 . نمايندگان کارگران تعيين ميشود، دريافت کند
 

حکمتيست بخشهای مختلف طبقه کارگر را   -حزب کمونيست کارگری
 . برای برافراشتن خواست دستمزد و حقوق پايه مکفی فراميخواند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢١ژانويه  ٥ – ١٤٠٠ديماه  ١٥

 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  



، آغاز تهاجم نظامی پوتين برای ٢٠٢٢فوريه  ٢٤روز پنج شنبه 
اشغال اوکراين و درهم کوبيدن و از هم پاشيدن مدنيت آن جامعه 

تحميل اين جنگ به مردم و جامعه اوکراين، تحت هر بهانه .  است
 . ای، جنگی است ارتجاعی، ضد انسانی و از نظر من محکوم است

 
موضع عمومی حزب در اين مورد که در اطالعيه آن آمده است که 
جنگ در اوکراين فراتر از اوکراين است و گوشه ای از تصفيه 
حسابهای قطبهای بورژوا امپرياليستی است، درست است و سرجای 

خواننده ميتواند به اطالعيه حزب در اين مورد .  خود باقی است
. اما به خود اين جنگ بايد بطور مشخص نگاه کرد.  مراجعه کند

جنگ فعلی حتی با وجود تشابه، با جنگ جهانی اول فرق دارد، کپی 
 . ساده جنگ جهانی اول نيست

 
درست است که پرولتاريای هر کشور بايد تکليف خود را با 
بورژوازی آن کشور با بزير کشيدن دولت بورژوازی در آن، يکسره 
کند، اما بايد ديد که اين روياروئی نيز در کدام شرايط مشخصی پيش 

برای مثال، اشغال اوکراين با خود مقاومت در برابر آن را .  می رود
به همراه مياورد، ناسيوناليسم را تقويت ميکند و روی شکاف طبقاتی 

همچنين نفرت و انزجار عميقی .  موجود در آن جامعه سايه می اندازد
در دل اين مردم نسبت به نيروهای مهاجم و پوتين و دولت روسيه 
پوتين که محل سکونت و کار آنان را با تمام قدرت درهم ميکوبد 
ايجاد ميکند، برای اينکه خود اين جنگ به اندازه کافی نفرت انگيز و 

اينها امروز به واقعيت جامعه اوکراين تبديل شده .  انزجار آور است
هم اکنون حرکت يا جنبش مقاومتی عليه تهاجم پوتين و اشغال .  اند

تعرض نظامی پوتين، کارگران و رهبران . اوکراين شکل گرفته است
کارگری و کمونيست را مجبور کرده است که دست به اسلحه برده و 

در نتيجه به .  از هستی خود در مقابل هجوم نظامی پوتين دفاع کنند
کارگر و کمونيستی که مجبور شده است اسلحه بردارد و عليه نيروی 
نظامی پوتين که محل کار و زندگی او و ديگر افراد جامعه را زير 
بمباران و توپ باران خود نابود ميکند، نميتوان در همان حال گفت و 

آنها .  انتظار داشت که عليه زلنسکی و دولت او نيز وارد جنگ شوند
آنچه که بايد متحدانه .  مجبور شده اند که در اين مقاومت شرکت کنند

به آن فکر کنند حفظ صف مستقل خودشان است تا نيرو بشوند تا فردا 
وزنه مهمی باشند که در تعيين تکليف آينده جامعه و در تقابل با اقشار 
مختلف سرمايه، نقش خود را ايفاء کنند وگرنه دوباره امثال زلنسکی 

 . ها سرنوشت آن جامعه را تعيين خواهند کرد

  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٣٧شماره    

روزهای تاريک و دردناكى در انتظار 

 مردم اوكراين است
 

 )حمه سور(حسين مرادبيگى 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

اينکه اين صف مستقل، زير سيطره فعلی 
ناسيوناليسم بورژوائی تقويت شده در 
اوکراين ميتواند شکل بگيرد يا نه آينده 

سخت است اما .  اين را نشان خواهد داد
اگر رهبران کارگری و کمونيست درون 
طبقه کارگر در اوکراين به آن آگاه 
باشند، ميتواند مايه اميدی در تحوالت 

 . آينده اوکراين باشد
 

پوتين بعنوان نماينده ناسيوناليسم عظمت طلبانه روس به موقعيت روسيه 
بعنوان يکی از قطبهای موجود در جهان چند قطبی فعلی راضی نيست و 

هجوم .  اين بخش از بورژوازی روسيه را نيز فعال پشت سر خود دارد
نظامی پوتين به اوکراين به هدف تجديد و يا بهتر است گفت تحميل آرايش 
جهانی جديدی در جهان چند قطبی است که روسيه اگر نه بعنوان يک ابر 
قدرت، اما بعنوان يک قدرت جهانی در تقابل با دولت آمريکا و ناتو و ديگر 

پوتين رويای بازگشت به موقعيت اتحاد .  دول بورژوای غرب، پذيرفته شود
شوروی سابق و انتقام شکستی را که غرب به آن تحميل کرده بود در تحقق 

 . اين هدف جستجو ميکند
 

اين پروژه هم اکنون شکست خورده است حتی اگر پوتين تمام شهرها و 
نابود کردن مدنيت .  مراکز کار و زندگی مردم اوکراين را نيز درهم بکوبد

هرچقدر مقاومت بيشتر .  آن جامعه خود دال بر شکست اين پروژه است
شود، پوتين وحشيانه تر محل کار و زندگی مردم بيگناه و بی دفاع را درهم 

اين سرنوشت پوتين و امثال پوتين است که از واقعيت فرار ميکنند .  ميکوبد
تا بقيمت قربانی کردن مردم بيگناه و بی دفاع و کشتار هزاران سرباز، 
فرزاندن کارگران و زحمتکشان روسيه و اوکراين، به اهداف جنايتکارانه 

 . خود دست يابند
 

نتيجه ديگر تهاجم پوتين به اوکراين، نه تنها دولت آمريکا و ناتو، بلکه تمام 
حتی چين دارد از سياست .  دول بورژوازی غرب را نيز متحد کرده است

تهاجم پوتين همچنين دخالت غير مستقيم نظامی دولت .  پوتين فاصله ميگيرد
آمريکا، ناتو و ديگر دول غرب را با ارسال سالحهای جنگی مختلف تا 
هواپيماهای بمب افکن، آنچه که شاهد آن خواهيم بود، نزد افکار عمومی 

اوکراين عمال به مرکز تصفيه حساب و .  جهان توجيه پذير کرده است
روياروئی مستقيم پوتين، و غير مستقيم دولت آمريکا، ناتو و ديگر دول 

آنچه که در اين وسط قربانی شده و ميشود توده .  غرب تبديل شده است
سرازير شدن سيل آوارگان به .  کارگر و ديگر مردم آزاديخواه اوکراين اند

. کشورهای اروپائی تازه شروع روزهای تاريک و درناک اين مردم است
 ٥تا  ٤دول غرب ميدانند چه جنگی در حال تکوين است، لذا خود را برای 

محاصره اقتصادی روسيه هم قبل از .  ميليون آواره اين جنگ آماده کرده اند
پوتين و بورژوازی حامی او، دامن طبقه کارگر و ديگر مردم محروم 
جامعه روسيه را خواهد گرفت و زندگی روزانه آنان را تحت فشار شديد 

 . قرار خواهد داد
 

متوقف شدن فوری اين جنگ، تنها راه .  اين جنگ بايد فوری متوقف شود
جلوگيری از کشتار بيشتر مردم اوکراين و انهدام مدنيت آن 

 

  ٩صفحه   



جنگ .  جامعه است تا راه حل سياسی ای برای آن امکان پذير گردد
جنگ تا پيروزی پوتين و انهدام مدنيت آن جامعه همانطور که پيشتر 
گفتم درب جنگ طوالنی را باز ميکند که سرنوشت پوتين نيز در آن 
تعيين ميشود، اما بهای آن را مردم بی دفاع و بيگناه اوکراين و 

 . کارگران و خانواده سربازان روسيه پرداخت خواهند کرد
 

گفتن اينکه اين جنگ جنگ ما نيست، کامال درست و موضع رهبران 
کارگری و کمونيست جنبش کمونيستی طبقه کارگر است، اما کافی 

کارگران و رهبران کمونيست درون طبقه کارگر الزم است .  نيست
اين دوره ميتواند و بايد دوره . در سطح ماکرو در سياست دخالت کنند

اين را با همه کمبودهای موجود، وزنه جهانی . دخالت موثر آنان باشد
طبقه کارگر که اکثريت عظيمی را در مقابل بورژوازی همه 

بايد .  کشورهای سرمايه داری، تشکيل داده است، ممکن کرده است
مخاطرات رقابت قطبهای بورژوازی جهانی و پيمانهای نظامی آنان 
ناتو و غير ناتوی دول بورژوازی و اقمار آنان در سطح منطقه ای و 
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روزهای تاريک و دردناكى در انتظار 

 ...مردم اوكراين است 

محلی را محکوم کرده و عليه آن نيروی خود و ديگر بشريت متمدن و 
اين را آينده برای ما الزام آور .  آزاديخواه را فراخوان داده و بسيج کنند

 . خواهد کرد
 

تهاجم پوتين به اوکراين، تاثيرات عميق و احتماال دامنه داری بر اوضاع 
عمومی جهان و يکی از روندهای آن که کشمکش و رقابت قطبهای بورژوا 

هم اکنون مسابقه تسليحاتی دول بورژوازی .  امپرياليستی است، ميگذارد
کشورهای غرب را برای آنان توجيه پذير کرده است که هر دالر آن را 
روی طبقه کارگر و ديگر اقشار محروم آن جوامع سرشکن ميکنند، آنهم در 
شرايطی که هنوز زير بار تلفات و ضايعات جانی و مالی و روانی ويروس 

 . کرونا کمر راست نکرده اند
 

سربازان روسيه نبايد در کشتار .  اين جنگ نفرت انگيز بايد فورا قطع شود
مردم بی دفاع و بيگناه اوکراين و درهم کوبيدن مدنيت آن جامعه شرکت 

مردم آزاديخواه روسيه در شهرهای مختلف، عليرغم تهديد پوتين و .  کنند
سران دولت او، زندان و دستگيری را به جان ميخرند و به ادامه آن 

طبقه کارگر روسيه تجربه غنی و تاريخی ای از جنگ .  اعتراض ميکنند
الزم است رهبران کارگران و کمونيست .  دول بورژوا امپرياليست را دارد

درون طبقه کارگر روسيه اين جنگ را محکوم کنند و همسرنوشتی خود را 
با طبقه کارگر و ديگر مردم آزاديخواه اوکراين و ديگر کشورهای اروپائی 

 . اعالم کنند
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يك هفته از حمله روسيه به اوكراين می گذرد و هنوز هم اين جنگ 
اين جنگ تاکنون باعث كشته شدن چند .  ويرانگر بشدت ادامه دارد

هزار نفر از طرفين و ضرر و زيان بسياری گشته و نزديك به يك 
ميليون نفر اوكراينی، خانه و كاشانه خود را بجا گذاشته و آواره 

ادامه اين جنگ، كه ناتو و غرب هم به .  كشورهای همجوار شده اند
حمايت اوكراين برخاسته اند، دنيا را با مخاطرات جدی تری روبرو 

روشن است که اين جنگ خلق الساعه نبود، در مسائل .  كرده است
ريشه  ٢٠١٤حل نشده بعد از جنگ سرد و بويژه در رويدادهای سال 

دارد، و امروز ميدانی برای بازتعريف مجدد حوزه نفوذ قدرتهای 
آمريکا و اروپا و ناتو و روسيه در اکراين .  امپرياليستی است

 . زورازمائی می کنند
 

آنچه در اين يادداشت مورد نظر من است، نه در مورد ماهيت اين 
جنگ و مشقاتی كه بر مردم دنيا تحميل خواهد كرد، بلکه برخورد 
غرب و ناتو، ايجاد فضای سنگين دروغين رسانه ای و تبليغات 

برای . يکجانبه است كه برای تحميق مردم جهان به آن متوسل شده اند
انجام اينكار، اين روزها دنيا شاهد سازمان دادن يك هجمه همه جانبه، 
از طرف ناتو و غرب برای شكل دادن و مهندسی أفكار عمومی  

برای پيشبرد اين برنامه، کل ميديای دست به  .مردم سراسر دنياست
سينه، ژورناليسم ارتجاعی نآن به نرخ روز خور، دستگاههای 
تبليغاتی ناتو، پارلمانها و دولت ها، کليسا و صنعت مذهب، فدراسيون 
های ورزشی، بانك ها و موسسات مالی بورژوازی بكار افتاده اند تا 

. است"  حقيقت محض"به مردم دنيا بقبوالنند، آنچه را اينها ميگويند 
 .است" خير و شر"ظاهراً جنگ ميان 

 
در واکنش به حمله وحشيانه روسيه، بزرگترين تحريم های همه جانبه 

رياكاری دولتهای .  را در همه عرصه ها عليه روسيه وضع كرده اند
سرمايه داری را مردم جهان بيش از پيش با گوشت و پوست خود 

، تنها كشوری "حقوق بشر"آمريكا، اين مدافع راستين .  حس كرده اند
است كه از بمب اتم عليه مردم ناكازاكی و هيروشيما استفاده كرده 

كه تبليغات آنها گوش دنيا را َكر "  حقوق بشر"اين مدافعين .  است
به سوريه، . كرده است، بانی همه جنگ ها در اقصی نقاد دنيا بوده اند

افغانستان، ليبی، يمن، لبنان و عراق نگاه كنيد و عمق اين رياكاری 
بيش از پنجاه سال است مردم كوبا را تحريم اقتصادی . غرب را ببينيد

خودشان دوره ای از صدام حسين حمايت كردند و مدتی بعد .  كردند
به بغداد و ديگر شهرهای عراق از زمين و هوا حمله كردند و 
هزاران نفر از جمله كودكان را با بمب های ويرانگر لت و پار 

ليبی را ببينيد، بعد از حمله  به ليبی ارمغان دولت های غربی .  كردند
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" حقوق بشر"جنگ در اوكراين و 

 دروغين غرب
 

 صالح سرداری

!نه قومى نه مذهبى هويت انسانى  

برای مردم ليبی بعد از ده سال، حاکميت 
ارتجاعی .  باندهای تروريستی است

ترين نيروهای سياه اسالمی مانند القاعده 
و حماس و طالبان و داعش را عليه 
مردم شريف خاورميانه برای پيشبرد 
پروژه های ضد انسانی خود ايجاد 

اسامه بن الدن و جهادی های .  كردند
افغانستان را اينها راه انداختند و  مسلح 
کردند تا آنروز برايشان عليه رقيب 

اينها گوشه ای از ليست طوالنی . بجنگند
اينها نشان می دهد كه ادعای .  کودتاها و جنگ های آمريکا و شرکايش است

كذايی است، دروغی بيش نيست، سپری است برای پوشاندن "  حقوق بشر"
 . خونين ترين اهداف ميليتاريستی و توسعه طلبانه در دست دولتهای غربی

 
رسانه ها در تبليغات چند روزه اخير جنگ، طوری وانمود می کنند که 
انگار اين فقط روسيه و پوتين هستند كه جنگ طلب و تجاوزگر است، 

و "  فرشتگان صلح"گويا خودشان .  قوانين را زيرپا گذاشته و بايد مهار شود
مثال به رياكاری و ادعاهای دروغين اينها . اند" پرچمداران امنيت و مدنيت"

در برخورد متفاوت به آواره های اوكراين و آوارگان غير اروپايی نگاه 
امكانات خود را برای استقبال از "  حقوق بشر"ناتو و اروپای طرفدار .  كنيد

دولت انگليس كه در دسامبر گذشته .  پناهندگان اوكراينی بكار انداختند
پناهنده را در آبهای نزديك اين كشور نجات دهند و آنها را  ٢٧حاضر نشد 

در آبهای ساحل انگلستان رها كردند تا غرق شدند، برای استقبال از 
آوراگان اوكراينی در اقدامی اوليه اعالم كردند كه امكانات برای استقرار 

 .صدهزار نفر پناهنده اوكراينی را آماده كرده اند
 

همين دولت های فخيمه در چند ماه قبل و در سرمای زير صفر، مانع 
هزاران پناهنده غير اروپايی و عموما از خاورميانه، از مرز بالروس به 

. داخل كشورهای اروپای شدند و با شديدترين شيوه با آنها برخورد كردند
لهستان   -ديواری از سربازان تا دندان مسلح را در راست مرز بالروس 

تا جايی كه تعداد زيادی از اين انسانهای بيگناه غير اروپايی .  مستقر كردند
در حين جنگ،  .از بين رفتند و بقيه را هم مجبور به ترك آنجا كردند

سربازان و نيروهای مرزی اوكراين مورد حمايت همه جانبه غرب، 
طوری كه نمونه .  فاشيستی ترين برخوردها را به غير اوكراينی ها كرده اند

برخوردهای فاشيستی به سياهپوستان و .  هائی از آن به رسانه ها درز کرد
هندی ها و آسيايی ها بحدی زمخت و شنيع است که گوئی همين رسانه ها 

آنچه اينروزها در همه دستگاههای تبليغاتی .  سخنگوی احزاب فاشيستی اند
غرب به خورد مردم داده می شود، دنيايی پر از دروغ و رياكاری می 

 .باشد
 

بشريت آزاديخواه و طبقه كارگر در سراسر دنيا نبايد فريب تبليغات دروغين 
بايد اين رياكاری و تبليغات دروغين را افشا و .  و مسموم غرب را بخورد

بايد بدور و مستقل از تبليغات دولتهای درگير و ارتش رسانه ای .  طرد كنند
 . شان، برای قطع فوری جنگ تالش کرد
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تظاهرات دهها هزاره نفره در خيابان های اروپا بيش از آنکه مايه 
اين .  اميدواری باشد نگرانی را در اردوی کمونيزم دامن زده است

جنبشی است کمتر ضد جنگ و بيشتر برای گسترش دامنه و عمق جنگ 
در ابعادی به مراتب وسيع تر؛ طعنه به ناتوست که چرا به تحريم روسيه 

به "  تماميت ارضی اوکراين"اکتفا می کند و جهان را برای دفاع از 
اعالم آمادگی برای اعزام به اوکراين جهت جنگيدن در .  آشوب نمی کشد

رکاب فاشيستی ترين حکومت، آن هم از جانب کسانی که پيشتر مدعی 
چنين .  مبارزه در راه آزادی و برابری بوده اند به راستی ترسناک است

به نظر می رسد جهان پس از مدت ها بار ديگر شاهد نخستين نشانه های 
 .هم آغوشی دمکراسی و فاشيزم در خيابان شده است

 
واقعيت اين است که دمکراسی و فاشيسم روبنای سياسی يک نظام 

جايی که دمکراسی برای حفظ منافع سرمايه کافی .  اقتصادی واحد هستند
دفاع از مناسبات توليدی سرمايه دارانه .  می کند  نباشد فاشيزم عروج

بدينسان و به اعتبار رسالت . نقطه اشتراک دمکرات ها و فاشيست هاست
يکسان و اشتراکات عينی، دمکرات ها بمراتب به فاشيست ها نزديکترند 

يک دمکرات تا زمانی که مدافع مالکيت بورژوايی است . تا آزاديخواهان
بالقوه يک فاشيست است و يک فاشيست هم می تواند با پرچم دمکراسی 

اگر در صحت اين احکام کمترين شک و ترديدی .  پاک سازی قومی کند
است به وقايع اوکراين و صف متحد مدافعان رنگارنگ دمکراسی و 

 .احزاب فاشيستی بنگريد
 

انگيزه های امپرياليست روسيه برای هجوم به اوکراين هرچه باشد آنچه 
جهان غرب را عليه روسيه بسيج کرده است ظاهرا زير پا گذاشتن حق 

در اقتصاد درهم تنيده جهان سرمايه داری که هيچ .  تماميت ارضی است
کشوری به واقع مستقل نيست، جنگ بر سر استقالل زبان و فرهنگ و 

ما با مزورانه ترين شکل استثمار .  تاريخ و تماميت ارضی بيداد می کند
نفس تجاوز به .  و رياکارانه ترين مناسبات توليدی سر و کار داريم

اوکراين، بدين معناست که روسيه برای تماميت ارضی اوکراين پشيزی 
تبليغات کر !  ارزش قايل نيست اما مگر ناتو جز اين عمل کرده است

کننده غربی ها مبنی بر اينکه جهان به قبل و بعد از حمله به اوکراين 
تقسيم شده، صرفا بی اهميت جلوه دادن تجاوز به دهها نقطه ای است که 

حتی در همين اوکراين نيز ضربه .  توسط ناتو به خون کشيده شده است
نخست را ناتو وارد ساخت آنگاه که زلنسکِی روسی زبان را تشويق به 
امحای زبان روس، سرکوب مردمان منتسب به روس و بدتر از همه 

غرب می داند اوکراين جزء حوزه نفوذ .  ملحق شدن به ناتو کرد
امپرياليست شرق است و تصرف آن جز با تن دادن به جنگی مهيب 

 . ميسر نيست و با اين همه آگاهانه و مزورانه پای اين پروژه رفت
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دمكراسى و فاشيزم روبنای سياسى 

 سرمايه داری
 جاويد حكيمى

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

اما از آن سوی، روسيه برای 
تجاوز به خاک پاک اوکراين دقيقا 
به شيوه ناتو و اصوال همه 
کشورهای امپرياليستی عمل کرده 

شخصيت های جاه طلب   است؛ ابتدا
دو استان اوکراين را تشويق و 
تحريک به مستقل شدن نمود و 

را به " دولت های مستقل"آنگاه اين 
اين در واقع .  رسميت شناخت

اعالن جنگ به اوکراين يا دقيقتر 
نقطه عزيمت روسيه برای توجيه اين تجاوز آشکار، .  بگوييم به ناتو بود

بديهی است ناتو زير بار .  دفاع از حق مبهم تعيين سرنوشت خلق هاست
اين شامورتی بازی نمی رود چرا که خود متخصص اينگونه دغل بازی 

مالحظه می شود امپرياليست های شرق و غرب با رعايت کليه .  هاست
اين يعنی جنگ همچون بيکاری و .  قواعد بازی به جان هم افتاده اند

بحران اقتصادی، اجتناب ناپذير و ذاتی نظام حاکم است چرا که 
ضرورتش ناشی از عوامل بنيادين تری است و نه اتهاماتی که  طرفين 

حاصل کار آنکه جهان در آستانه بحرانی .  به سوی هم پرتاب می کنند
عظيم قرار گرفته است چرا که روسيه می داند حفظ تماميت ارضی 

بديهی است .  اوکراين يعنی پذيرش شکست پيش از شروع جنگ
بورژوازی روسيه حاضر نيست بی آنکه منطقه و جهان را به آشوب 

 .بکشد زير بار اين تحقير برود
 
شيطان سازی ناتو از شخص پوتين و نسبت دادن آغاز و ادامه جنگ  

به ويژگی های شخصيتی رئيس جمهوری روسيه، عوامفريبی محض 
است۔ غرب چنانکه گفته شد با آگاهی کامل از عواقب سياست خود و 
عليرغم قول و قرارهای پيشين همچنان بر اين سياست اصرار می 

نعمات مادی بی آنکه نقشی   ميان کارگران و توليدکنندگان  در اين.  ورزد
اين    .و نفعی در اين جنگ داشته باشند قربانيان مستقيم آن خواهند بود

امپرياليست هاست و موضع کمونيست ها بايد همانی   فقط و فقط جنگ
 . باشد که بلشويک ها اتخاذ کردند

  
وقايع اوکراين و رويارويی امپرياليست های شرق و غرب، برای 
کارگران و کمونيست های جهان بطور اعم و طبقه کارگر ايران بطور 

دروغ می گويند که اين .  اخص از اهميت ويژه ای برخوردار است
از اين رذيالنه تر اينکه .  جدالی ميان دمکراسی با ديکتاتوری است

. پوتين را به لنين و ناسيوناليسم روسيه را به کمونيزم وصل می کنند
نکته اينجاست که روسيه ظاهرا دارد تاوان ناديده گرفتن حق تماميت 

اين هشداری است به کمونيست ها که .  را می پردازداوکراين ارضی 
سخت نيست تصور اينکه اگر .  اصال تماميت ارضی را قبول ندارند

کمونيست های انترناسيوناليست روزی در نقطه ای به قدرت برسند و 
نه فقط تماميت ارضی که حق مقدس مالکيت خصوصی را به رسميت 

 . نشناسند آنگاه جهان دمکرات چه آشوبی بپا می کند
 

در عين حال تظاهرات دهها هزار نفره در خيابان های اروپا آن هم 
دفاع عادالنه از "عمدتا با حمايت و خط تبليغاتی دولتهای غربی حول 

نشان از غلبه بی چون و چرای تبليغات دست "  حق تماميت ارضی
به راستی که فرهنگ .  راستی بر اذهان عمومی دارد

  ١٢صفحه   
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!آموزش رايگان برای همگان  

مبتنی بر همين سلطه فکری و .  حاکم همواره فرهنگ طبقه حاکم است
فرهنگی است که بورژوازی قادر می شود به طرفه العينی يک مهره 

" قهرمان ملی"دست نشانده و فاشيستی همچون زلنسکی را تا مرتبه 
اين ديگر به ما کارگران و کمونيست های ايران خيلی ربط .  ارتقا دهد

فراموش نکرده ايم امپرياليست ها چگونه به همين سياق توانستند .  دارد
در سال "  رهبر انقالب"خمينی مرتجع و مخالف حق رای زنان را به 

پنجاه و هفت تبديل کنند؛ انقالبی که آرمانش تحقق آزادی و برابری زنان 
و مردان بود و دست آخر به پياده شدن احکام اسالمی، سنگسار زنان و 

 . کمونيست کشی منتهی شد
 

ايران اکنون زير سيطره يکی از مستبدترين نظام های سياسی فی الحال 
موجود در جهان است و روسيه بزرگترين حامی اين حکومت قرون 

همين موقعيت ويژه برای امپرياليست های غربی بستر مناسبی .  وسطايی
فراهم آورده که؛ اوال تا جايی که می توانند با حکومت اسالمی مماشات 
و مدارا کنند و ثانيا چنانچه اين مدارا نتيجه نداد آنگاه توده های به جان 
آمده را زير بيرق يک شخصيت دمکرات و فاشيسِت حامی غرب از 

بدينسان آنها می توانند خشم سالها تلنبار شده .  نوع زلنسکی به خط نمايند
توده ها و نيروی اليزال ناشی از آن را در خدمت خالص شدن از شر 

درست همان کاری . حکومت اسالمی و کمونيست ها توامان بکار اندازند
درست همان باليی که .  که فی الحال در اوکراين بدان مشغول هستند
مالقات وزارت خارجه .  چهل سال پيش بر سر جامعه ايران آوردند

آمريکا با آن مليجک ليبرال در کاخ سفيد، اعطای جايزه صلح نوبل به 
روح تسخيرناپذير ملت "اين يکی ديروز اصالح طلب و کال ستايش از 

همه و همه در خدمت پروژه کارگر و کمونيست کشی پس "  غيور ايران
 . از فروپاشی حکومت اسالمی است

 
کمونيست ها اگر تاريخا متخصص ايجاد تشکل و گروه و سازمان بوده 
اند بورژواها نيز استاد مسلم راه اندازی جنبش های فاشيستی حول 

سبک کار بورژوازی با .  شخصيتی سطحی يا حق و حقوقی مبهم هستند
مردم و به عبارتی ترفند بورژوازی برای جذب توده ها مبتنی بر کتمان 
و انکار جدال طبقاتی، تقليل جدال جنبش های اجتماعی به جنگ ميان 
شخصيت های سوپرمن و بدمن، قهرمان سازی دروغين از دست نشانده 
های خود و شيطان سازی از دشمنان، و بطور کلی روايت تاريخ به 

ساده انگاری است اگر خيال کنيم . سطحی ترين و مبتذل ترين شکل است
خيابان هميشه مال ماست و توده ها جز به نفع انسان و انسانيت به ميدان 

حقيقت تلخ تر شايد اين باشد که اگر توده ها تسليم تبليغات .  نمی آيند
امپرياليست ها شوند آنگاه تمام فضايل جمعيت ناگهان به رذايل تبديل می 

آنگاه توده ها قدرت مهيب خود را نه برای ويران کردن نظم .  شود
سرمايه و ساختن يک دنيای بهتر که برای نابودی دشمن فرضی به کار 
می گيرند؛ دشمنانی که پيشتر رهبران فاشيست آدرس آنها را به مردمان 
خشمگين داده اند و چه کسی نمی داند اين صاف و ساده يعنی هجوم 

امپرياليست ها حتی يکديگر را هم به نام .  برای نابودی کمونيزم
تمامی جنگ های قومی و قبيله ای و نسل .  کمونيزم قلع و قمع می کنند

کشی ها را نه در واکاوی تاريخ و جستجوی اختالفات باستانی ميان 
قبايل، که به استناد منافع اقتصادی بورژوازی، توانايی روشنفکران اين 
طبقه در تحليل روانشناسی توده ها و مغزشويی آنان و نيز فقدان کامل 

 .اخالقيات و خوی نوعدوستی در جامعه مدنی می توان توضيح داد
  

شدن زلنسکی فاشيست، "  قهرمان ملی"الغرض وقايع اوکراين و 
اگر بپذيريم نظم .  هشداری است به کارگران و کمونيست های ايران

سرمايه در ايران به بن بست کامل رسيده است، آنگاه برای خروج از 
اين بحران دو آلترناتيو امپرياليستی و سوسياليستی موجود است و 

ترديدی نيست امپرياليست ها نقاب را کنار خواهند زد و با چهره . الغير
احزاب و جرياناتی که امروز در .  فاشيستی خود به ميدان می آيد

خصوص وقايع اوکراين به جای نه به جنگ و نه به امپرياليست ها، 
جانب رفيق پوتين را گرفته يا داوطلب اعزام به اوکراين برای دفاع از 
تماميت ارضی آن کشور شده اند، از همين امروز تعلق خاطرشان را به 

 . کمپ فاشيست های آينده اعالم کرده اند
 

اگر نتواند متکی به طبقه اجتماعی خود   در عين حال اردوی کمونيزم
باشد، اگر نتواند جنبش کارگری را با پرچم مستقل حول منافع مستقل 
خود به ميدان بياورد، بدون ترديد توسط توده های تحريک شده از 

هميشه مال   اين تصور که خيابان.  جانب فاشيزم قلع و قمع خواهند شد
ماست و توده ها جز برای آزادی و برابری به ميدان نمی آيند، خامی 

فاشيسم برخالف دمکراسی نه متکی به حق رای و    .محض است
صندوق انتخابات بلکه با بسيج توده ها حول اهداف پليد و نژادپرستانه 

جنبش فاشيستی را تنها با جنبش سوسياليستی می توان .  می آيد  به ميدان
در جدال طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی، برنده آن .  شکست داد

طبقه ای است که نماينده تمام جامعه باشد يا به تعبيری، توده ها را 
 . همراه خود کند

 
  ٢٠٢٢فوريه  ٣

دمكراسى و فاشيزم روبنای سياسى 

 ...سرمايه داری 
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 هشتمين روز اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ پارس 
تپه  روز پنجشنبه دوازدهم اسفندماه کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت

برای هشتمين روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند و مجدداً در 
کارفرما تاکنون هيچگونه پاسخی .  محوطه شرکت دست به تجمع زدند

به مطالبات کارگران نداده است و حتی در شرکت نيز حاضر نشده 
است و تنها از طريق ارعاب و تهديد تالش کرده است که کارگران را 

کارگران شرکت کاغذ پارس خواهان .  وادار به پايان اعتصاب کند
افزايش دستمزدها و حذف ده شرکت پيمانکاری مستقر در شرکت 

خواهند که تبديل وضعيت شده و از قرارداد مستقيم با  آنها می.  هستند
نفر  ٨٠٠شرکت کاغذ پارس اکنون حدود .  شرکت برخوردار شوند

بگير و  سال همگی حداقل ٢۵سال تا  ١٠کارگر دارد که با سوابق بين 
 .به صورت پيمانکاری در استخدام شرکت هستند

 
 سنگ طزره تداوم اعتراض کارگران معدن زغال

صبح روز شنبه هفتم اسفندماه تعدادی از کارگران پيمانکاری معترض 
هايشان مجدداً در مقابل ساختمان  سنگ طزره به همراه خانواده  زغال

های خود تاکيد  سنگ البرز شرقی تجمع و بر خواسته شرکت زغال
مطالبه اصلی کارگران پيمانکاری اين واحد معدنی، تبديل .  کردند

وضعيت شغلی با حذف شرکتهای پيمانکاری از مجموعه معادن 
سنگ طزره است که  شرکت البرز شرقی بويژه در معادن زغال

از ديگر مطالبات کارگران .  کارگران در آن امنيت شغلی ندارند
بندی مشاغل است که  پيمانکاری معدن زغالسنگ، اجرای طرح طبقه

 .ها قبل منتظر اجرای آن بوده اند کارگران از سال
 

 التدريسی تداوم تجمع اعتراضی معلمان حق
قبول شدگان (التدريسی  روز شنبه هفتم اسفند جمعی از معلمان حق

، در اعتراض به دريافتی پايين و )ی سوم دانشگاه فرهنگيان مرحله
اين .  صادر نشدن احکام خود مجدداً مقابل مجلس دست به تجمع زدند

 .تجمعات روز يکشنبه هشتم اسفندماه نيز ادامه داشت
 

 تجمع و اعتصاب کارگران فصلی نيشکر هفت تپه 
کارگران فصلی نيشکر هفت تپه در اعتراض به کارهای روزمزد و 

کارگران فصلی .  بدون قرارداد در برابر اين کارخانه تجمع کردند
ميگويند، شرکت هفت تپه بايد با بستن قراردادهای قانونی و ثابت، 

 .امنيت شغلی ما را تامين کند
 

 تجمع کارکنان رسمی مخابرات آذربايجان شرقی
روز شنبه هفتم اسفندماه کارکنان رسمی مخابرات آذربايجان شرقی در 
اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق و مطالبات خود برای سومين 
روز متوالی در محوطه ساختمان مرکز مخابرات تبريز در زعفرانيه 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

 .دست به تجمع زدند
 

 بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی سراسری تجمع 
بگيران تأمين   ماه بازنشستگان و مستمری روز يکشنبه هشتم اسفند

اجتماعی شهرهای شوش، مشهد، تبريز، اراک، قزوين، اردبيل، 
آباد، شيراز، شوشتر، رشت و تهران مقابل اداره  کرمانشاه، بجنورد، خرم

. تأمين اجتماعی شهرستانهای مربوطه دست به تجمع اعتراضی زدند
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق 

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی خود معترض  و مستمری
سازی کامل  بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان افزايش و همسان.  هستند
 .ها هستند حقوق

 
 زنان در صف اول اخراج ها

براساس جديدترين گزارش مرکز آمار ايران، تعداد شاغالن کشور در 
نفر رسيده است که  ۴٧هزار و  ٢۶٣ميليون و  ٢٣به  ١٣٩٩پايان سال 

نفری  ۴٧٠هزار و  ١٠از کاهش يک ميليون و  ١٣٩٨در مقايسه با سال 
با توجه به تعداد کم زنان شاغالن، عمق فاجعه بيشتر .  خبر می دهد
سال اخير شغل خود را از  شود؛ چراکه مردانی که طی يک آشکارتر می

 ١.٧هزار مرد شاغل، فقط  ٩۵٣ميليون و  ١٩اند، در مقايسه با  دست داده
اين درحالی است که زنانی که شغل خود . شوند درصد از آنان را شامل می

هزار زن شاغل  ٣٢٠ميليون و  ۴اند، در مقايسه جمعيت  را از دست داده
اين بدين معنی .  شوند درصد از آنان می ١۵.٣، معادل ١٣٩٨در سال 

از دست  ٩٩است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال 
 .برابر است ٩اند، حدود  داده

 
 عدم ايمنی و حوادث کار

يک کارگر بر اثر واژگونی تريلی شن و ماسه بر سرش دچار حادثه شد و 
اين حادثه در منطقه ساميان اردبيل .  متاسفانه بر اثر اين حادثه جان باخت

ساله، بين تريلر که  ۶۵در يک گلخانه زمانی رخ داد که يک کارگر 
مشغول تخليه شن و ماسه بود و ديوار گير کرد و در پی اين حادثه جان 

 .خود را از دست داد
 

 جان سپيده قليان در خطر است
خانواده سپيدە قليان در روزهای اخير گفته بودند که سپيده بار ديگر به 

 »های حاد اين ويروس عليرغم بروز نشانه«بيماری کرونا مبتال شده و 
 .کنند مسئوالن زندان اوين از دادن مرخصی استعالجی به او خودداری می

تپه به پنج سال حبس محکوم  سپيده قليان که در پرونده اعتراضات هفت
خودداری عمدی  .شده است، خردادماه امسال نيز به کرونا مبتال شده بود

مسئولين زندان از مرخصی استعالجی به سپيده قليان معنی جز اين ندارد 
  ١٤صفحه    . خواهند از او انتقام بگيرند که می

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 محاکمات نمايشی فرهنگيان 
پور، علی کروشات،  بنابه گزارشات منتشر شدە قرار است، فرنگيس نسيم

پيروز نامی از فعاالن صنفی استان خوزستان به خاطر دفاع از حقوق 
همينطور .  شوند اسفند محاکمه می ١٧آموزان در روز  معلمان و دانش

رسولکارگر، فعال صنفی از استان فارس در دادگاه بدوی به يک سال 
است و تبعيد به ارسنجان به  حبس تعزيری که به مدت دو سال تعليق شده

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل.  مدت دو سال محکوم شده است
فرهنگيان ايران ضمن حمايت از اين فعاالن صنفی خواهان مختومه شدن 

 .معلمان زندانی بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند. پرونده آنان است
 

*** 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !  به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

  ١٤صفحه   
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، ارتش روسيه از ٢٠٢٢فوريه  ٢۴ساعات اوليه صبح روز پنجشنبه 
چند جبهه زمينی و هوائی و دريائی با موشکهای کروز و بالستيک و 

های  بمباران، زير ساختهای نظامی، تأسيسات نيروی هوايی و فرودگاه
نظامی در شهرهای اودسا و خارکف و کی اف در اوکراين را مورد 

 .  هدف قرار داد
 

جنگ دولتهای روسيه و اکراين بخشی از يک کشمکش وسيعتر جهانی، 
. و اکراين صرفا يک ميدان جنگ قدرتهای بزرگ يورژوائی است

جدال دمکراسی و "رسانه ها از بازگشت به دوران جنگ سرد و 
دوران جنگ سرد سه دهه پيش تمام شد و .  سخن می گويند"  ديکتاتوری

بخشهای جدا شده از فروپاشی بلوک شرق سابق، امروز عمدتاً يا عضو 
ناتو هستند و يا جملگی در بازار جهانی سرمايه مشغول استثمار 

ناسيوناليسم عظمت طلب روسی مدتهاست کمر راست کرده .  کارگرانند
چين .  و نظم جهانی تحت رهبری آمريکا را به مصاف طلبيده است

بعنوان رقيب آمريکا و قدرت اقتصادی جديد و متحد روسيه نيز اهداف 
مردم کارگر و زحمتکش در .  اقتصادی و سياسی خود را دنبال ميکند

 .  اکراين و روسيه قربانی اهداف اين تقابلهای ارتجاعی اند
 

هدف فوری اعالم شده روسيه و پوتين، نفی عضويت اکراين در پيمان 
ناتو، ساقط کردن دولت کنونی آن و سرکار آوردن دولت نزديک به 
خود و احيای حوزه نفوذش در جمهوريهای جدا شده از شوروی سابق 

يک هدف ديگر روسيه که بتدريج ميتواند جامه عمل بپوشد، .  است
اما هدف اساسی تر  ناسيوناليسم عظمت .  الحاق اکراين به روسيه است

طلب روسی که اکنون پوتين پرچم آن را به دست گرفته است، تحميل و 
تثبيت موقعيت خود به عنوان يک ابر قدرت بازيگر در معادالت جهان 

 . چند قطبی است
 

در مقابل، آمريکا برای جبران موقعيت ضعيف شده جهانی خود با 
سياست مهار چين و روسيه برای گسترش ناتو، تضعيف اقتصادی 
روسيه، ايجاد شکاف بين روسيه و چين و بويژه روسيه و اروپا تالش 

آمريکا قصد جنگ با روسيه را ندارد و برخالف ابراز .  ميکند
محکوميت های شديد، چه بسا حمله پوتين به اکراين را فرصتی ميداند 
برای تضعيف موقعيت اقتصادی و سياسی روسيه و منزوی کردن آن و 

اولين نتيجه اين . عرض اندام خود به عنوان بزرگترين قدرت جهانی
حمله متحد کردن مجدد دولتهای غربی حول آمريکا و ناتو، لغو يا تعليق 

توسط آلمان، و در موقعيت متناقض قرار  ٢موقت قرارداد نورد استريم 
در اين فضای کشمکش جهانی و قلدری .  دادن دولت چين است

ميليتاريستی است که چين هم مسئله تايوان را جدی تر از پيش مطرح 
 .ميکند

ما جنگ طلبی قدرتها و دولتهای امپرياليستی که هدفی جز شکل دادن و 
بازتعريف نظم جديد بورژوائی را ندارند، و در اين مورد مشخص، 
جنگ و زورگوئی ميليتاريستی دولت روسيه را ارتجاعی و ضد 

پوتين و بايدن و مکرون و شولتز و جانسون و .  کارگری می دانيم
زلنسکی، عناصر و نمايندگان منافع بخشهای مختلف يک طبقه واحد 

منافع کارگران در جنگ و صلح بورژواها .  جهانی، طبقه بورژوازی اند
ما در اين بحران نه در کنار دولتها و .  نمايندگی نشده و نخواهد شد

سياستها و اهداف ناسيوناليستی و فاشيستی اين يا آنسوی جدال، بلکه کنار 
کارگران در روسيه و اکراين و کشورهای منطقه عليه دولتهای سرمايه 

تحريم اقتصادی آمريکا و غرب نه تنها بازدارنده .  داری قرار داريم
پوتين در اين جنگ نيست، بلکه عمدتا سالح کشتار جمعی مردم کارگر 
و زحمتکش و ابزاری در دست هيئت حاکمه روسيه برای توجيه ادامه 
حاکميت استبدادی و سرکوبگرش است و از نظر ما سياستی ضد انسانی 

 . و مردود است
 
فراخوان ما به طبقه کارگر در روسيه و اکراين اينست که نيروی جنگ  

اين جنگ .  ارتجاعی دولت پوتين و زلنسکی و موئتلفين آنها نشوند
طبقه کارگر .  کارگران و مردم ستمديده نيست، جنگ سرمايه داران است

در اکراين و روسيه، نظر به تاريخ طوالنی و منافع مشترک، ضروری 
را برافرازند و تفنگ ها "  خودی"است که پرچم جنگ عليه بورژوازی 

را بسمت هيئت حاکمه و طبقه  بورژوازی حاکم بر سرنوشت خود 
 . برگردانند و از قدرت ساقطشان کنند

 
اين جنگ که فی الحال به رنج و درد و آوارگی وسيع منجر شده است، 

اين جنگ تماما عليه طبقه .  هيچ توجيهی ندارد و بايد فوراً متوقف شود
اين جنگ .  کارگر و هر روند آزاديخواهانه در جهان امروز است

عقبگردهای بزرگ به جوامع تحميل می کند، به نيروهای مذهبی و 
جهان .  فاشيست و متعصب ميدان ميدهد و آوارگی و مشقت ببار می آورد

امروز تحوالت عظيمی را پشت سر می گذارد، طبقه کارگر و کمونيست 
ها بعنوان يک طرف درگير بايد راه حل سوسياليستی خود را در مقابل 

 . اهداف ارتجاعی جنگ سرمايه داران قرار دهند
 

در شرايط کنونی، اعالم همسرنوشتی طبقه کارگر و اردوی مردم 
آزاديخواه در روسيه و اوکراين و اروپا و آمريکا، يک گام مهم برای 
شکل دادن به يک صف مستقل طبقاتی در مقابل جنگ و اهداف دولتهای 

سياست کمونيسم و طبقه کارگر در تحوالت مهم جهان، .  بورژوائی است
 . ميتواند ختم جنگ با راه حل کارگران باشد

 
 !عليه جنگ امپرياليستی بپاخيزيد! کارگران

     
 

 !نه به جنگ سرمايه داران
 !زنده باد اتحاد انترناسيوناليستی کارگران

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٢فوريه  ٢٥

!آزادی، برابری، رفاه همگانى  

 اعالميه حزب حكمتيست در باره؛
 

 بحران و جنگ در اكراين

 !كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد



 ٦٣٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و مستمر 
مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر  !كارگران است

!نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 در روز جهانى زن

 !عليه جنگ سرمايه داران

 ! نه به جنگ، نه به ميليتاريسم


