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جنگ در اوكراين برسر چيست؟

صفحه ٣

سياوش دانشور

در يک نگاه
جنگ ضد انسانى در اوكراين بايد متوقف شود!
رحمان حسين زاده

 ٢٠اسفند  ١١ - ١٤٠٠مارس ٢٠٢٢

اعﻼميه حزب حكمتيست

صفحه ٧

مبارزه عليه جنگ يا جنگ طلبى

مصوبه دستمزد،
تداوم فقر و فﻼكت كارگران!
نمايش مذاکرات نهاد کارفرمائی  -دولتی
موسوم به "شورای عالی کار" بپايان رسيد و
خروجی آن تعيين حداقل دستمزد در سال
 ١۴٠١با يک "افزايش  ۵٧.۵درصدی" است.
يعنی حداقل دستمزد سال جاری که  ٢ميليون
و  ۶۵۵هزار تومان بود به  ٤ميليون و ١٧٩
هزار تومان افزايش پيدا ميکند .اين رقم
باحتساب افزايش کمک هزينه مسکن و بن
خوار و بار و حق اوﻻد ،مجموعا به رقمی
حدود  ٦ميليون و  ٧٠٠ميرسد .اين يک
رياکاری و دستکاری ارقام است .ترديدی
نيست که اين ارقام براساس مبنای جعلی نرخ
تورم در سال گذشته به عدد جعلی تر "افزايش
 ۵٧.۵درصدی" حداقل دستمزد ارتقا يافته
است .اين در حالی است که طبق آمار
خودشان هزينه همان سبد معيشت مورد ادعای
حکومت ٨ ،ميليون و  ٩٧٩هزار تومان و خط
فقر يازده ميليون است ،هرچند محاسبات
مستقل تر و خواست کارگران برای تامين
هزينه زندگی از رقم  ١٦الی  ١٨ميليون سخن
ميگويد.
مشکل اساسی تر اينست که کارفرمايان و
دولت همين ميزان توافق شده خودشان را هم
نمی پردازند و با ابزار
صفحه ٢

صفحه ٨

احمد بابائى
اعﻼميه حزب حكمتيست در باره؛

بحران و جنگ در اكراين
كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد!
Declaration of the Worker-communist Party of Iran - Hekmatist on

Crisis and war in Ukraine
!Workers, rise up against the imperialist war
اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست در مورد جنگ در اوكراين

جنگ امپرياليستى و ضد بشری بايد متوقف شود!
ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢
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كمونيست هفتگى

مصوبه دستمزد،
تداوم فقر و فﻼكت كارگران ...
شرکتهای پيمانی و دستمزد توافقی و قراردادهای برده وار بازهم همين
دستمزدهای نصف خط فقر اسﻼمی را کاهش ميدهند .در سال آتی
تورم سنگين ناشی از حذف ارز ترجيحی قيمتها را چند برابر ميکند و
اين دستمزدها و يارانه های ناچيز حريف جبران بخشی از اين تورم و
گرانی نخواهد شد .بعبارت ديگر کارگران در سال آتی بطور اسمی
افزايش حقوق باﻻی پنجاه درصد گرفتند و در دنيای واقعی هنوز
حقوق شان زير خط فقر و قدرت خريدشان بمراتب از سال قبل کمتر
است .يعنی درجه فقر ميان جمعيت وسيع کارگری بازهم بيشتر و
کمرشکن تر ميشود.
کارگران و ميليونها مردم حاشيه نشين و فقر زده ،حتی اگر بخواهد
نمی توانند در مقابل موج فقر و گرانی جديد پيش رو دوام بياورند.
جامعه ملتهب و ناراضی کنونی با اين موج جديد فشار اقتصادی که با
سرکوب سياسی توام شده است ،در ابعاد گسترده تری بمصاف
حکومت فقر و فﻼکت خواهد رفت .مادام که جنبش کارگری در صفی
مستقل در کشمکش برسر دستمزد و حقوق پايه همگان حضور موثر
ندارد ،تﻼش برای افزايش دستمزد به سنگر رشته های مجزا و

کارخانه ها و مراکز مختلف کار احاله و محدود خواهد شد .مسئله تماما
اينست که پيروزی در اين سنگرهای مشخص نيز در گرو بميدان آوردن
قدرت بيشتر و در ابعاد سراسری است .لذا کارگران در صنايع مختلف
ﻻزم است مجمع عمومی بگيرند ،دستمزد و حقوق مکفی همگانی مورد
نظرشان را اعﻼم و برسر آن وارد نبرد شوند.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ١٩اسفند  ١٠ – ١٤٠٠مارس ٢٠٢٢

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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صفحه ٣

جنگ در اوكراين برسر چيست؟
سياوش دانشور
جنگ در اوکراين مهمترين و بزرگترين بحران بين المللی بعد از پايان
جنگ سرد است .صورت مسئله اين جنگ محدود به حمله روسيه به
اوکراين و منازعات ارضی دو کشور يا عضويت و عدم عضويت در
ناتو نيست .اين مسائل مشخص ميتوانند بروز تنش و شعله ور شدن آتش
بحران را توضيح دهند اما توضيح دهنده علت بحران نيستند .علت
بحران را بايد در تقابلهای استراتژيک و ژئواستراتژيک و اهداف
سياسی و اقتصادی قدرتهای سرمايه داری جستجو کرد .واقعيت اينست
که دنيای امروز فاقد قدرت بﻼمنازع و رهبری کمابيش پذيرفته شده و
توافقات درازمدت است .دنيا بعبارتی صاحب ندارد و جنگ دولتهای
سرمايه داری قرار است اين مهم را بفرجام برساند .جنگ مشخص و
محدود در اوکراين ميتواند در تعادلی موقتا خاتمه يابد اما جنگ دولتهای
بزرگ بناگزير در نقطه ديگری آغاز خواهد شد .صورت مسئله
اساسی جنگ در اوکراين ،جنگ دولتهای سرمايه داری با سياستها و
اهداف امپرياليستی است .اوکراين زمين کنونی اين جدال وسيعتر است.
اما در سه دهه بعد از پايان جنگ سرد تحوﻻت عظيمی صورت گرفته
است .نيروها و قدرتهای اقتصادی و نظامی جديد به صحنه آمدند.
ناسيوناليسم عظمت طلب روس و تحقير شده توسط غرب پيروز،
بعنوان دومين ابرقدرت نظامی جهان کمر راست کرده است و دندان تيز
و اشتهای توسعه طلبی را در يکدهه گذشته بنمايش گذاشته است .پوتين
از همان کنفرانس مونيخ در فوريه  ٢٠٠٧بازگشت روسيه به عرصه
رقابت جهانی و قلدری نظامی را با اين سوال که؛ "اگر آمريکا ميتواند
برخی ضوابط بين المللی را نقض کند چرا روسيه نبايد بتواند اينکار را
بکند" ،صريحا اعﻼم کرد .سخنانی که با واکنشهای تند جهانی روبرو
شد .همانزمان در واکنش به سخنان پوتين مفسر بلومبرگ بروشنی
نوشت" :وﻻديمير پوتين ،رئيس جمهور روسيه ،و مردم اين كشور هر
چه ميگذرد ،رهبرى بﻼمنازع آمريكا را در سطح جهان كمتر به
رسميت ميشناسند .اين در حالى ست كه جرج بوش ،رئيس جمهور
آمريكا ،دنيايى يكپارچه مى خواهد كه در آن رهبرى در دست اياﻻت
متحده ى آمريكا باشد" .شبيه همين اظهارات را از شولتز در ابتدای
بحران اخير می شنويم که "روسيه ميخواهد امپراطوريش را احيا کند و
چهارچوبهای پذيرفته شده جهانی را تغيير دهد" .بلينکن وزير خارجه
آمريکا هم گفت" :هنگامی که اصول حاکميت و خودمختاری زيرپا
گذاشته می شوند ،به دنيايی بازميگرديد که در آن قوانين و مقرراتی که
ما طی دهه ها با هم شکل دادهايم فرسوده و سپس ناپديد میشوند".
بله ،دقيقا بحث برسر "فرسوده شدن و نابود شدن" همين قوانين است که
خود آمريکا و ناتو با بمباران بلگراد پيشاپيش حکم ابطالش را امضا
کردند ،با حمله به عراق "نظم نوين جهانی" را جار زدند و با حمله به
افغانستان و ليبی و سوريه و بمبارانها و تروريسم هوائی "بازگشت
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بدنيای بدون قانون" را اعﻼم کردند.
امروز پوتين و روسيه عظمت طلب
مانند بوش و بلر و سارکوزی و اوباما،
دقيقا به همان شيوه آدمکشانه و با همان
قوانين ارتجاعی و با همان منطق
سودمحور سران دولتهای سرمايه
داری عمل ميکند و سهمش را
ميخواهد .چين بعنوان يک قدرت
بزرگ اقتصادی با پروژه های بزرگ
و استراتژيک ميرود که مهمترين تهديد
برای ديگر قدرتهای جهانی شود .چين و هند و روسيه قدرتهائی هستند
که نظم جهانی جديد بورژوازی بدون در نظر گرفتن نقش آنها ممکن
نيست .نيروهای درگير جنگ کنونی مهمترين قدرتهای سرمايه داری
هستند و صورت مسئله اين جنگ برسر باز تعريف چهارچوبهای
اقتصادی و سياسی ،حوزه نفوذ ،و برسميت شناسی مکان و جايگاه
قدرتها ،باز تعريف نظام جديد امنيتی و مالی جهان است.
تحوﻻت سه دهه بعد از پايان بلوک شرق ،تخريب ديوار برلين و وحدت
دو آلمان ،پيوستن روسيه و تکه پاره های جدا شده و "استقﻼل" يافته از
فدراسيون روسيه به غرب پيروز و بازار آزاد ،جهانی شدن سرمايه و
سلطه بر چهارگوشه کره خاکی ،هنوز به معنی تعريف "نظم جديد
جهانی" و تثبيت رهبری و هژمونی سياسی و فکری آن نبود و نيست.
سقوط بلوک شرق و ادغام آن در بازار جهانی به رهبری بﻼمنازع
آمريکا و غرب پيروز ترجمه نشد .دورنمای "نظم نوين جهانی" آمريکا
و بوش به گل نشست ،ميليتاريسم و قلدری آمريکا نتوانست ضعف افول
اقتصادی اش را بپوشاند ،آمريکا در تحميل رهبری بﻼمنازعش به جهان
سرمايه داری شکست خورد .در سه دهه بعد از پايان جنگ سرد،
برخﻼف وعده های پوچ زندگی در "صلح و صفای بازار آزاد و
دمکراسی" ،دنيا شاهد جنگهای گرم و خونبار و بحرانهای مختلف با
تلفات انسانی عظيم از يوگسﻼوی در قلب اروپا تا کشورهای خاورميانه
و شمال آفريقا بود .جنگهائی که به بهانه داشتن "سﻼح کشتار جمعی"،
"تقابل با ديکتاتوری و صدور دمکراسی" صورت گرفت و طی آن وسيع
ترين و بيسابقه ترين تروريسم و سﻼح های کشتار جمعی از بمب فسفر
تا اورانيوم رقيق شده و سﻼح شيميائی مورد استفاده قرار گرفت و
مرتجعترين ديکتاتورها و نيروهای ضد جامعه را به مردم اين کشورها
تحميل کردند .ميدانهای جديد جنگ از عراق وافغانستان و سوريه تا
سودان و ليبی فرصتی برای صنايع تسليحاتی برای آزمايش و تبليغ
آخرين سﻼحهای مرگبارشان شد .اين جنگها قرار بود نظام جهان بعد از
جنگ سرد را با رهبری آمريکا و غرب بازسازی کند .اما سرمايه داری
پيروز بجای تحقق وعده "پايان ديکتاتوری ها" و دوران "صلح و صفا"
بزعامت بازار آزاد و دمکراسی ،امروز فاشيسم بی پرده و صريح و
تهديد استفاده از سﻼح های شيميائی و بيولوژيک و اتمی را باﻻی سر
مردم جهان نگاهداشته است.
مبانی سياست کمونيستی در قبال جنگ امپرياليستی
سياست کمونيستی بايد خود را از فشار رسانه ها و سانسور ،از توجيهات
و تبليغات جنگی دولتهای درگير جنگ دور کند تا بتواند تنها براساس
ماهيت و اهداف اساسی جنگ ،خطوط يبايت کمونيستی را
صفحه ٤

زنده باد جمهوری سوسياليستى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

جنگ در اوكراين برسر چيست ...
ترسيم کند.
"تقابل دمکراسی و ديکتاتوری"
ميگويند اين جنگ برسر "تقابل دمکراسی و ديکتاتوری" است .اين
فرمولبندی شايد در دوران جنگ سرد و وعده دمکراسی در مقابل
توتاليتريانيسم ،موقتا ً و آنهم برای مردمی که عقل شان را از تلويزيون
می گيرند ،قانع کننده می بود .اما امروز تماما ً مسخره است .هيچ کسی
با عقل متوسط در سيمای بايدن و شولتز و مکرون و جانسون و
اردوغان و نفتالی بنت ،دمکرات منشی و آزاديخواهی جستجو نميکند.
وانگهی پرونده سياه اينها اجازه نميدهد اين تبليغات در جامعه جای
خود را پيدا کند .اين نه تقابل دمکراسی و ديکتاتوری بلکه تقابل
ديکتاتورهای سرمايه داری در دو سوی معادله عليه بشريت کارگر
است .دمکراسی رسمی امروز اسم رمز توجيه و ميدان دادن به
نژادپرستی و ناسيوناليسم ،مذهب و راسيسم ،بمباران مردم بيدفاع و
سازماندهی تروريسم دولتی و غير دولتی است.
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کنفرانس يالتا را امروز قبول دارد؟ نفس همين جنگها ،نفس گسترش
ميليتاريسم ،تهاجم نظامی دولتهای مختلف از آمريکا و روسيه و فرانسه و
انگليس به هر جای جهان ،چيزی بنام قوانين بين المللی که قابل اعتنا و
مورد احترام توده اهالی باشد ،باقی نگذاشته است .امروز نويسندگان و
پرچمداران همين قوانين بر فرسوده بودن آنها تاکيد ميکنند.
"محکوميت تجاوز روسيه"
ميگويند باﻻخره يک کشور تجاوز نظامی کرده و بايد محکوم کرد .اينکه
شما چه را محکوم می کنيد در واقع داريد به ابعاد جنگ و نظرتان در
قبال آن واقعه موضع می گيريد .ما حمله پوتين به اوکراين را محکوم
نکرديم چون محکوميت من و شما کنار محکوميت بايدن و شرکا ميرود و
معنای متمايزی پيدا نمی کند .ما حمله پوتين به اوکراين را محکوم
نکرديم بلکه آنرا سياستی ميليتاريستی و ضد کارگری و ارتجاعی دانستيم
و خواهان توقف فوری جنگ بدليل تلفات انسانی و ويرانی و آوارگی
هستيم .آنچه از نظر ما محکوم است ،نفس جنگ و جدال امپرياليستی و
اهداف ارتجاعی آن با کليه شرکای درگير از آمريکا و اروپا و کشورهای
عضو ناتو تا روسيه و چين است .حمله هر طرف جدال به مردم بيدفاع،
گروگانگيری مردم و ممانعت از ورود به کشورهای ديگر ،پاکسازی
قومی ،ترور مخالفين و اقداماتی از اين دست بايد قطعا ً محکوم شود .اما
محکوم کردن حمله نظامی پوتين به حکومت زلنسکی فاشيست ،چيزی
در مورد ماهيت و صورت مسئله جنگ نميگويد.

"نقض حاکميت ملی اوکراين"
ميگويند جهان نبايد "نقض حاکميت ملی اوکراين" توسط روسيه
متجاوز را بپذيرد و بايد محکوم شود" .حاکميت ملی اوکراين" ،يعنی
حاکميت بورژوازی و اوليگارش ها و فاشيست های اوکراين بر بازار
داخلی ،هيچ ربطی به کارگران و منافع آنها ندارد .بدترين سياست بخط
شدن کارگران در جبهه ها برای دفاع از منافع بورژوازی تحت عنوان
"دفاع از حق حاکميت ملی اوکراين" است .برای ما کمونيست ها ،ما
مخالفين ناسيوناليسم و فاشيسم و عظمت طلبی و ميليتاريسم ،نه فقط
"حاکميت ملی اوکراين" و "تماميت ارضی اوکراين" بلکه ديگر حوزه
های قدرت و نفوذ بورژوازی فاقد ارزش است .ما کمونيست ها
خواهان همبستگی و همزيستی مسالمت آميز مردم در جغرافياهای
وسيعتر هستيم .برای ما مهم و اوليت اينست که هر بخشی از مردم در
يک جغرافيا ،بزرگ يا کوچک ،تا چه اندازه مرفه و خوشبخت و
باحقوق اند .کارگران و کمونيست ها از جنگ سرمايه داران حمايت
نميکنند بلکه سياست شان مبتنی بر همبستگی بخشهای مختلف طبقه
کارگر جهانی بويژه کارگران کشورهای درگير جنگ عليه بورژوازی
در هر دو طرف است.

"نگرانی های امنيتی روسيه"
ميگويند مسئله برسر نگرانی های امنيتی روسيه و گسترش ناتو به سمت
شرق است .نظام امنيت جهان کﻼَ زير سوال رفته است و نگرانی ها و
ادعاهای هر سوی دعوا امروز از طرق ديگری حل و فصل ميشود .آنچه
"امنيت تقسيم ناپذير" خوانده ميشود ،در نظر گرفتن حائل ها ميان
قدرتهای سرمايه داری يا در مناطق حساس و مورد مشاجره ،مناطقی
غير نظامی ميشود و دولتهای مربوطه عضو پيمانهای نظامی نمی شوند.
طرح قبلی و نظر کسينجر اينبود که مانند سوئد و فنﻼند ،اوکراين هم نبايد
عضو ناتو شود .اما اين يک جنبه فرعی تر مسئله است .اين دنيای دوره
جنگ سرد نيست و ادبيات و فرمولبندی های جنگ سردی و اين همانی
شرايطهای متفاوت؛ پاسخی به سواﻻت امروز نميدهد .امنيت جهانی را
بايد با مهار دولتهای جنگ طلب و ميليتاريست ،با خلع سﻼح ،الغای
پيمانهای نظامی و گرفتن اختيار سازماندهی جنگ از دولتهای کنونی
تامين کرد .امنيت را کسانی بوجود می آورند که در آن ذينفع اند .برای
سرمايه اگر امنيت سودآوری مورد تهديد قرار گيرد ،آنوقت هر قانون
"مقدسی" يک سنت ارزش ندارد و منسوخ اعﻼم ميشود.

"نقص قوانين بين المللی"
ميگويند حمله روسيه به اوکراين "نقص قوانين و ضوابط بين المللی"
است .اين قوانين را ما کمونيستها و کارگران ننوشته ايم ،آنها را تائيد
نکرده ايم و نقض آن از هر سو دليلی بر جانبداری يا دفاع ما از اين
قوانين نيست .ما بعنوان جنبش کمونيستی طبقه کارگر همواره خود را
در مقابل اين قوانين می بينيم و اگر بدست ما باشد قوانين بين المللی
بايد مبنای ديگری جز آنچه تاکنون بوده داشته باشند .قوانين کنونی بين
المللی حاصل جنگ ها و توافقات نيروهای درگير است .آيا کسی نتايج

جنگ بمثابه ادامه سياست به وسائل ديگر
جنگ تنها وقتی رخ ميدهد که برای طرفين ضروری شده باشد .جنگ
زمانی ضروری ميشود که روشهای تاکنونی و "متعارف" سياست و
ديپلماسی و بند و بست پاسخگو نبودند و به بن بست رسيدند .هرچند
جنگ در سرمايه داری شکلی مستمر دارد و دوره های کوتاه صلح و
آتش بس و صلح مسلح ،صرفا لحظاتی از جنگ مستمر است .جنگ
بطور مشخص همواره قاپيدن يک بزنگاه است برای تداوم سياستهای
پيشين و اهداف قبلی که هنوز متحقق نشدند .جنگ ابزار و وسيله ای
برای تحميل توازن جديدی به رقبا و لذا تغيير معادﻻت
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جنگ در اوكراين برسر چيست ...
تاکنونی است .جنگ بيان تشديد مبارزه طبقاتی در جامعه از جمله
تشديد تقابلهای درون طبقاتی کمپ بورژوازی است که ديگر تامين
منافع مشخص اقتصادی و موقعيت و جايگاه طرفين درگير بدون جنگ
ممکن نيست .جنگ با هر بهانه ای و هر توجيهی ميتواند شروع شود،
اما نه شروع کننده جنگ اهميت دارد و نه تبئينی که طرفين از جنگ
بدست ميدهند .جنگ مشقت بارترين مسئله ای است که شهروندان با آن
روبرو ميشوند و بهای آنرا با بيشترين لطمات و تلفات انسانی ميدهند.
در قبال جنگ مارکسيست ها نسخه ای برای تمام فصول ندارند.
کمونيست ها بطور کلی عليه جنگ نيستند بلکه عليه جنگهای ارتجاعی
و امپرياليستی هستند .بسياری از جنگها ميتواند طی انقﻼب و خيزش
توده ای برای يکپارچه کردن قدرت سياسی ،با هدف خلع يد سياسی و
اقتصادی از طبقات دارا و حکومتهای مختلف يا عليه قدرتهای
واپسگرا و فاشيستی صورت گيرد .اين جنگها برحق اند .کمونيست ها
در برخورد به هر جنگ مشخص ،با تبئين و تحليل اهداف و ماهيت
جنگ و تناقض آن عليه اهداف طبقه کارگر و مبارزه سوسياليستی
برخورد مشخص می کنند" .ما بطور کلی عليه هر جنگی هستيم"
زيادی سانتی مانتال است .کسی که هر روز ميگويد کارگران متشکل
شويد و عليه حاکميت بورژوازی بايستيد ،در قبال جنگ دولتهای
سرمايه داری نمی تواند نقش مادر ترزا را بازی کند .کمونيست در
جنگ دولتهای بورژوازی کنار هيچکدام نمی ايستند بلکه تﻼش ميکنند
نتيجه را برعليه آنها تغيير دهند.
يک هدف آمريکا تحميل يک موقعيت درجه چندم به روسيه و تضعيف
آن در معادﻻت منطقه ای و جهانی است .بقول برژينسکی اگر بتوانند
روسيه و آن "حفره سياه" را فتح کنند ،اين شايد ضامن حاکميت و
رهبری جهانی آمريکا بعنوان تنها ابرقدرت جهان باشد .سياست مهار
چين و روسيه ،تﻼش برای جدائی ايندو قدرت امپرياليستی ،ايجاد
شکاف بين روسيه و اروپا و نزديک تر کردن اروپا زير چتر آمريکا و
ناتو ،اعمال رهبری آمريکا در اين بحران از اهداف آمريکا در جنگ
جاری است .موضع باصطﻼح "متعادل" چين ناشی از تناقض منافع از
هر سو است اما بروشنی در دعوای کنونی متمايل تر به روسيه و در
جهت اهداف و منافع مشترک شان ايستاده است .امری که با دو راهی
های ديگری روبرو خواهد شد و ميتواند تعديل شود .اهداف روسيه هم
همان اهداف اعﻼم شده فوری پوتين مبنی بر عدم عضويت اوکراين در
ناتو و استقﻼب دو جمهوری دونتسک و لوهانسگ و مسئله کريمه
نيست ،اينها دريچه ای به يک هدف مهمتر است .اساسی ترين و
مهمترين هدف روسيه چلنچ سياستهای آمريکا ،تحميل موقعيت خود و
برسميت شناخته شدن بعنوان يک قدرت مهم جهانی ،شريک در تعيين
و تنظيم چهارچوبها و ساختار سياسی و امنيتی و سياسی جهان قرن
بيست و يکم است.

شماره ٦٣٨

عليه جنگ ،عليه ميليتاريسم
جنگ در اوکراين تلنگری به ميلياردها نفوس کره خاکی بود که در جهان
تحت حاکميت سرمايه داری امروز امنيتی وجود ندارد .کسانی که باور
کرده بودند تنها در کانونهای بحران جنگ در جريان است و دامن مناطق
"امن" را نمی گيرد ،يکباره چشم شان به خطر جنگ اتمی و بربريت
مدرن روشن شده است .جنگ آنچنان توقعات را پائين می برد که همه
بﻼفاصله فهميدند ديگر وقت بحث برسر محيط زيست و انرژی پاک و
خلع سﻼح نيست و شيک بنظر ميرسد .برعکس ،موجه شدن ميليتاريسم و
افزايش بودجه نظامی ،تبديل جنگ طلبی به زبان و ادبيات رايج ،رنگ
باختن ژست های دمکراتيک ،عادی سازی تحقير جمعی و مجازات
جمعی ،بروز راسيسم زمخت در رسانه های دمکرات ،سانسور عريان و
قرنطينه فکری مردم عادی شد .ديگر کسی از محدوديت اينترنت در
ايران و چين نميگويد ،خود غرب دمکرات از رسانه ها تا ورزش و هنر
و حيوان و ودکا و هرچه اسم و مارک روسی داشت را تحريم و بلوکه
کرد .روز روشن به دنيا ميگويند که تنها حق داريد از اين منابع و به
زبان ما خبر بشنويد .نازيها قبل از راه اندازی آشويتس تا اين حد جلو
نرفته بودند .جای حقيقت را فيک نيوز ،جای انساندوستی را راسيسم،
جای صلح طلبی را جنگ طلبی ،جای جنبش ضد جنگ را تبليغ برای
عضويت ناتو در اوکراين و دميدن در کوره جنگ گرفت.
هم پوتين مدعی "نازی زدائی" است و هم غربيها تﻼش کردند از پوتين
"هيتلر دوم" بسازند .و اين در نوع خود و فريبکاری تبليغاتی جالب است.
ضديت با فاشيسم در افکار عمومی به هر حال مقبوليتی دارد و چهره
ميليتاريستی را بزک می کند .کل اين اردوی جنگ طلبان متکی به
ناسيوناليسم اند و ناسيوناليسم يک پايه اساسی فاشيسم است .ترديدی نيست
حکومت اوکراين را اساسا ً فاشيستها تشکيل دادند و کودتای ميدان در سال
 ٢٠١٤با رهبری و پول آمريکا و سازماندهی آگاهانه فاشيست ها
صورت گرفت .فاشيست های گردان آزوف و گروههای مشابه ديگر،
نيروی سرکوب اليگارش های اوکراينی هستند که از داعش کثيف تر و
خشن ترند .اما ناسيوناليسم عظمت طلب روس نيز از همين جنس است.
بايدن و جانسون و مکرون دمکرات نيز از همين جنس اند و در دو هفته
اخير دنيا با چشمان مملو از حيرت ديد که زير پوسته نازک دمکراسی
چه گندابی ﻻنه کرده است .بنزين ماشين جنگ ناسيوناليسم است ،کوبيدن
بر عرق ملی و تاريخ جعلی و تهديد قومی و زبانی ،ناسيوناليسمی که
کمی داغ شود در ايستگاه فاشيسم و پاکسازی قومی ظهور ميکند.
ناسيوناليسم و فاشيسم ايدئولوژی جنگ در هر دو سوی منازعه است .در
اين جنگ نميتوان دنبال مقصر گشت .همه عناصر اساسی درگير جنگ
در دو سوی جدال مقصر و مسئول وضعيت کنونی اند.
"جنبش مقاومت توده ای در اوکراين"
دولتهای غربی از "جنبش مقاومت توده ای در اوکراين" سخن ميگويند.
جنبش مقاومت توده ای وجود خارجی ندارد .آنچه هست دولت و ارتش
زلنسکی و گروه های فاشيستی در حکومت و ادغام شده در ارتش هستند
که کل دنيای دمکراسی برای آنها سوت ميزند و از يک دلقک "قهرمان"
ساخته اند .اين "جنبش مقاومت" ادامه جنگ ناتو در اوکراين است،
چيزی شبيه ارتش آزاديبخش کوسوو در يوگسﻼوی سابق يا داعش در
سوريه و عراق .دولت زلنسکی مردم اوکراين را از شانزده سال بباﻻ
گروگان گرفته تا ناچار به شرکت در جنگ و گوشت دم
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كمونيست هفتگى

جنگ در اوكراين برسر چيست ...
توپ و موشک کند .بدون ترديد تعدادی هم با روحيات ناسيوناليستی و
تحت تاثير همين حکومت و تبليغات ،داوطلبانه از ارتش اسلحه گرفتند.
اما اين از ماهيت ارتجاعی اين حرکت چيزی کم نميکند .برای
مارکسيست ها جنبش مقاومت فی النفسه و درخود قابل حمايت نيست.
انواع مقاومت ارتجاعی و نيروهای نيابتی داريم که ادامه سازمانهای
جاسوسی و نظامی و نيروهای ارتش حرفه ای اند .بﻼک واتر و
پيمانکاران نظامی ،گروه ها و دستجات اسﻼمی که قرار است بزودی از
جبهه ديگری ،احتماﻻ افغانستان ،موی دماغ روسيه و پوتين شوند ،وارد
اين جنگ خواهند شد .مقاومت توده ای تحت يک رهبری انقﻼبی و
مستقل از دولتها عليه فاشيسم و اسﻼم سياسی حرکتی قابل دفاع است اما
هرچه نامش "جنبش مقاومت" باشد قابل دفاع نيست.
چه بايد کرد امروز
سياست کمونيستها و طبقه کارگر در قبال جنگ امپرياليستی تنها ميتواند
سياستی لنينی باشد .کارگران و کمونيست ها در تبليغات سرمايه داران و
جنگ طلبان متفرقه سهيم نميشوند بلکه عليه جنگ از موضع منفعت
طبقاتی و انترناسيوناليستی دخالت می کنند .لذا فراخوان ما به طبقه
کارگر در روسيه و اوکراين بروشنی اينست که نيروی جنگ ارتجاعی
امپرياليستی نشويد ،در صف نيروهای دولتهای "خودی" پوتين و
زلنسکی و موئتلفين آنها قرار نگيريد ،به منافع آنی و آتی و طبقاتی خود
توجه کنيد .ما ميگوئيم اين جنگ کارگران نيست ،جنگ سرمايه داران
است .منفعت ما مبارزه برای ختم فوری جنگ ،اعتصاب و اعتراض
برعليه جنگ ،و برگرداندن لوله تفنگها و اعتراض عليه جنگ طلبان و
دولتهای "خودی" است .در اروپا و آمريکا يک سياست کارگری بر
اعتصاب برای ختم جنگ ،ممانعت از ارسال تسليحات و لجستيک جنگ
برای اوکراين ،تقابل با نژادپرستی عريان رسانه ها عليه روس تبارها و

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!

پناهجويان "غير اروپائی" ،تقابل با تحريم تجاری و اقتصادی که دودش
به چشم کارگران و مردم محروم روسيه ميرود ،تقويت يک صف
انترناسيوناليستی کارگری است که حرف متمايزی در قبال کل جنگ
امپرياليستی ميزند.
فی الحال و با گذشت دو هفته از جنگ ،همانطور که انتظار ميرفت و ما
بدرستی تاکيد کرديم ،جهان شاهد عقبگردهای بزرگ است .همه ناظر
زنده ميدانداری کليسا و نيروهای متعصب مذهبی و فاشيست هستيم،
جلوی چشمان ما ميليونها نفر آواره شدند و محل زندگی شان ويران شده
است ،گرانی در قلب اروپا بيداد ميکند و ناامنی را در چهره هر کسی
ميتوان ديد .اين جنگ فی الحال خطر استفاده از سﻼحهای بيولوژيک و
شيميائی و تاکتيکی اتمی را باﻻی سر جهان گرفته است .اين جنگ بايد
متوقف شود چون بجز واپسگرائی و جهالت و فقر و ويرانی ارمغانی
ندارد.
جنگ شرايط و فرصت های جديدی را نيز خلق ميکند .کمون پاريس و
اکتبر اکتبر و انقﻼبات اروپا در متن جنگ رخ دادند .امروز اوضاع دنيا
و جنبش بين المللی کمونيستی کارگری متفاوت است اما کامﻼ قابل
انتظار است که در همين کشورهای غربی ،جنبش ضد کاپيتاليستی عليه
جنگ و نظم کنونی اينبار روشن تر و با قدرت بيشتری ابراز وجود
کند .جابجائی قدرت در زمان جنگ يک امکان هرچند ضعيف و نادر
است .کارگر و کمونيسم بايد با چشم باز اوضاع را دنبال کند و در مقابل
اهداف ارتجاعی جنگ سرمايه داران افق انقﻼبی خود را قرار دهد.
آنچه امروز سنگ بنا و امکای عينی يک حرکت روبجلو و پيشرو را
ميسر ميسازد ،تﻼش برای شکل دادن به يک صف مستقل طبقاتی و
انترناسيوناليستی در مقابل جنگ و اهداف ارتجاعی و ضد کارگری
دولتهای بورژوائی است .بيش از هر زمان ضروری است که سياست
کمونيستی در قبال جنگ فعاﻻنه ادامه يابد ،کارگران ميتوانند با شعار
"نه به جنگ سرمايه داران"" ،توقف فوری جنگ"" ،جنايتکاران
جنگی بايد محاکمه شوند" ،آلترناتيو طبقاتی و راه حل سوسياليستی خود
را طرح کنند.
 ١٠مارس ٢٠٢٢

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود
مستقيم و مستمر كارگران است!

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر
نيازی برپا كنيد!

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد!

منصور حكمت

آموزش رايگان برای همگان!

صفحه ٧

كمونيست هفتگى

در يک نگاه
جنگ ضد انسانى در اوكراين بايد متوقف شود!
رحمان حسين زاده

شماره ٦٣٨

نيابتی قدرتهای بزرگ جهان و
متحدان ضد مردمی آنها در سطح
کشوری و محلی تماما نقطه مقابل
منافع کارگران و مردم و بخش عظيم
شهروندان جامعه است .توجيهات پوچ
و خرافی "منافع ملی و تماميت
ارضی ،و حاکميت ملی و مستقل" و
در اين مورد مشخص بهانه "پيوستن
و يا نپيوستن اوکراين به ناتو" از
جانب دولتهای دو طرف ،به هيچوجه جنگ ويرانگر کنونی را توجيه
نميکند .پس زدن تبليغات ناسيوناليستی و شوونيستی وظيفه هر نيروی
آزاديخواه و کمونيست است.
د  -اين جنگ بايد متوقف شود ،چون تا هم اکنون به تقويت عقب
گردهای بزرگ و روندهای عقب مانده ،به تقويت ناسيوناليسم و
شوونيسم در کشورهای روسيه و اوکراين و در سطح جهان و مشخصا
به تقويت فاشيسم در اوکراين منجر شده است .اين جنگ تبهکارانه به
شکاف و تفرقه و دشمنی در بين کارگران و مردم روسيه و اوکراين و
حتی در ديگرکشورها دامن زده است .منافع کارگران و مردم و بشريت
مترقی در متوقف شدن اين جنگ است .در اين راستا بارديگر بر رئوس
سياست کمونيستی زير در قبال اين جنگ تاکيد ميکنم.

جنگ دراوکراين ادامه زورآزمايی و کشمکش قدرتهای جهانی کاپيتاليسم
معاصر در راستای سهم خواهی بيشتر در اقتصاد و سياست جهانی و
تحميل موقعيت باﻻدستی به مثابه ابر قدرت جهانی در دنيای چند قطبی
ثبات نيافته است .اطﻼق جنگ روسيه ،اوکراين و دادن تصويری از آن
به عنوان جنگی مشابه جنگهای وقوع يافته مابين دو دولت همجوار به
شدت گمراه کننده و ضد حقيقت است .در يک طرف ناسيوناليسم عظمت
طلب روسی تاريخأ "ضد غربی" و در طرف مقابل هيئت حاکمه آمريکا
در رأس ناتوی همواره خواهان تضعيف روسيه "شرقی" صف آرايی
کرده اند .توجيهات ناسيوناليستی دولتهای مرتجع حاکم در روسيه و در
اوکراين در جنگ کنونی را در بطن اين کشمکش وسيع بايد ديد .به اين
اعتبار اين جنگ ارتجاعی ادامه جدال قدرتهای امپرياليست دوره
حاضراست ،که در قالب جنگ دو دولت تا مغز استخوان ضد بشر حاکم
در مسکو و کی يف و در اين مورد مشخص لشکرکشی و زورگويی
ميليتاريستی روسيه در اوکراين به وقوع پيوسته است .دولت حاکم بر
اوکراين عمﻼ نقش نيابتی جنگ برای ناتو را به عهده گرفته است .اين
جنگ از هر دو سو تمامأ ضد انسانی و عليه منافع کارگران و مردم
تحت فشار ،در روسيه و اوکراين و اروپا و جهان است .کوچکترين
سمپاتی به طرفين اين جنگ از جانب کارگران و مردم و آزاديخواهان و
کمونيستها در روسيه و اوکراين و جهان و ايران به اين جنگ و اهداف
و روشهای ضد بشری طرفين خطای بزرگی است .سبک و سنگين
کردنهای اپورتونيستی چپ پروروسی و پروغربی مبنی بر اينکه کدام
طرف بيشتر و يا کمتر مقصر بوده ،يا تمايل نشان دادن به مشروع جلوه
دادن توجيهات ناسيونال شوونيستی طرفين بخشی از پروپاگاند اين جنگ
و خاک پاشيدن در چشم انسانيت و حقيقت است.

 -١کارگران و مردم ستمديده جهان و آزاديخواهان و کمونيستها به ويژه
در روسيه و اوکراين ﻻزم است به عنوان جنگ امپرياليستی به عنوان
کشمکش مخرب قدرتهای جهانی ضد مردم و در اين مورد زورگويی
ميليتاريستی روسيه نفرت و انزجار خود را از آن اعﻼم کنند .با
آگاهگری و سازمانگری مؤثر و توده ای نيروی مادی اعتراض با پرچم
و شعار "نه به جنگ سرمايه داران" را به ميدان کشيم .به کليشه پاسيو
و بی خاصيت "محکوم ميکنيم" نبايد بسنده کرد ،فراتر از آن و در
صدايی رسا جنگ و کشمکش قدرتهای امپرياليستی و در اينمورد
زورگويی ميليتاريستی روسيه را ارتجاعی و ضد کارگری و ضد انسانی
بايد اعﻼم کرد و از کارگر و مردم و آزاديخواهان در سطح جهان به
ويژه در روسيه و اوکراين ميخواهيم عليه اين جنگ و بانيان آن به ميدان
آيند.

از نظرما اين جنگ امپرياليستی و ضد انسانی به فوريت بايد متوقف
شود.
الف  -اين جنگ بايد متوقف شود ،چون تا اين لحظه بيشترين لطمات و
فجايع اين جنگ بر مردم سيويل تحميل شده است .خانه و زندگی ،حاصل
رنج کار و زحمت سالهای سال عمر مردم بخت برگشته در اوکراين
برسرشان خراب شده است .هزاران کشته و زخمی از مردم عادی و
ميليونها آواره ،درست مثل موارد فاجعه بار ديگر در عراق و افغانستان
وسوريه و ليبی و يمن و  ...تباهی اجتماعی ببار آورده و آينده سياهتری
را رقم ميزند .به اين توحش بايد پايان داد.
ب  -اين جنگ بايد متوقف شود ،چون کابوس گسترش آن به يک جنگ
بزرگتر با ابعاد اروپايی و حتی جهانی نفسها را در سينه مردم حبس
کرده است .تهديد جنگ هسته ای زندگی مردمان کره ارض را به
گروگان گرفته است.
ج  -اين جنگ بايد متوقف شود ،چون رقابت و جدال و جنگ مستقيم و يا

 -٢طبقه کارگر روسيه و اوکراين و کمونيستها در اين دو کشور وظيفه
طبقاتی و سياسی مهمی را در اين دوران سخت و حساس تاريخی به
عهده دارند .وقت آنست با پرچم مبارزه با "بورژوازی خودی" و برای
ساقط کردن هيئت حاکمه های بورژوايی مسبب اين جنگ به ميدان
بيايند .همانطور که در روسيه سال  ١٩١٧تحت رهبری حزب بلشويک
و رهبری داهيانه لنين مظهر انقﻼب و آزاديخواهی حاکميت بورژوايی
وقت را سرنگون و انقﻼب کارگری را ممکن کردند .اکنون و دوباره
حرکت خﻼف جريانی و کمونيستی را ميطلبد که به دام فضای سنگين
ناسيوناليستی نيفتند و سياست طبقاتی و کارگری و انترناسيوناليستی را
احياء کنند .همين جا به "رهبری حزب کمونيست روسيه کنونی و
شخص گنادی زيوگانف دبير کل آن" و کل احزاب همپالگيشان در جهان
بايد ننگ و نفرت فرستاد که به نام "چپ و کمونيست" در کنار ارابه
جنگی پوتين ناسيونال شوونيست روسيه ايستاده و از اين جنگ
جنايتکارانه حمايت ميکنند .به همان شيوه وظيفه کارگران

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم!

صفحه ٨

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

جنگ ضد انسانى در
اوكراين بايد متوقف شود ...
و آزاديخواهان و کمونيستهای اوکراين است
به گوشت دم توپ بورژوازی پروغربی و
ناتويی و دولت زلنسکی تبديل نشوند .هر
اعتراض مردم در مقابل تجاوزگری نظامی
ارتش روسيه به خانه و زندگی و محل کار
و شهرشان بسيار ﻻزم است مستقل از دولت
حاکم زلنسکی و به ويژه مستقل از دارودسته
های فاشيست پا گرفته در اوکراين سازمان
يابد.
 -٣در سطح جهان گسترش اعتراض و
مقابله با اين جنگ و حمايت از کارگران و
مردم اوکراين و مقاومت و مبارزات
آزاديخواهانه و مترقی آنها وظيفه کارگران
و مردم حق طلب و همه ما کمونيستها است.
با پرچم "اين جنگ بايد متوقف شود" ،با
شعار "نه به جنگ سرمايه داران" و "دست
قدرتهای جهانی ،امپرياليسم روسيه و آمريکا
و ناتو از سر مردم کوتاه" بايد به ميدان آمد.
وظيفه ما آزاديخواهان است جنبش قوی ضد
جنگ سرمايه داران ،متفاوت از جنبش ضد
جنگ ساخته و پرداخته دولتهای بورژوايی
و ناتويی را سازمان دهيم.
 -۴جنبش آزاديخواهانه و کمونيستی در
کنار مقابله موثر با قلدری ميليتاريستی
روسيه ،با ترفندها و توطئه ها و نقشه های
آمريکا و ناتو بايد مقابله کند .تحريم
اقتصادی را به عنوان سﻼح کشتار جمعی
مورد اعتراض و نفرت قرار دهد .در يک
کﻼم عليه قدرتهای جهانی و امپرياليستی و
دولتهای مرتجع همراه آنها ﻻزمست نيرو
جمع کرد و مبارزه انقﻼبی را سازما ن داد.
اين تنها راه کارساز پايان دادن به استثمار و
ستم و جنگ و کشمکش قطبهای بورژوا
امپرياليستی و دولتهای مرتج متحد آنها
است .ما به به عنوان کارگران و کمونيستها
و آزاديخواهان ايران بايد سهم خود را ايفاء
کنيم .حزب ما در اين راه و بنا به امکانات
خود گامهای ﻻزم را برميدارد.
***

شماره ٦٣٨

مبارزه عليه جنگ يا جنگ طلبى
احمد بابائى
مبارزه و مقاومت عليه ستم ،هرنوع ستمی ،برحق و قابل حمايت
هست .اما هر مبارزه و مقاومتی برحق و قابل حمايت نيست .مبارزه
کارگران در مقابل کارفرما و دولت ،برای افزايش دستمزد ،بهبود
سطع معيشت و رفاه را همه ما حمايت و تمجيد ميکنيم .مبارزه و
مقاومت زنان عليه قوانين مردساﻻری ،عليه تبعيض و نابرابری را تحسين ميکنيم .مبارزه و مقاومت
معلمان برای اجرای رتبه بندی ،همسان سازی ،آموزش رايگان و با کيفيت را مبارزه ای حق طلبانه
ميدانيم .تمام اين اعتراضات و مبارزات و مقاومتها در مقابل سرکوب و تهديد را برحق و امر خود
میدانيم.
اما "مقاومت" در جنگی که ذره ای از منفعت اکثريت کارگران و شهروندان جامعه در آن نيست را
چرا بايد بپذيريم؟ همراهی با يکی از طرفين جنگ و شرکت در "مقاومت" آنها معنی ای جز اين
ندارد که ما در صف سرمايه داران و با سياست سرمايه داران و برای هدف سرمايه داران می
جنگيم .اين مقاومت مردم عليه جنگ نيست ،همراهی با يک طرف جنگ است.
حاﻻ در اوکراين چه امکانی برای مقاومت بدون اينکه کنار ناتو و زلنسکی و فاشيستها باشيد وجود
دارد؟ هيچی .اين حرکت "مقاومت" نيست ،شرکت در جنگ است .اما مگر جنگهای ارتجاعی جز
اين بوده اند ،آيا اين جنگها بجز خانه خرابی و نابودی و آوارگی خاصيتی هم داشته اند؟ ما همواره
در يک حالت جنگی بسر ميبريم .طبقه حاکم در جنگ روزمره با ما کارگران است .اين اعﻼن جنگ
هميشه بوده و تا نظام طبقاتی هست وجود خواهد داشت .اما جنگ سرمايه داران ابعاد بزرگتر و
ويرانگری توسط دو نيروی دولتی مرتجع است که به جامعه تحميل ميشود .اينجا وضعيت بسيار
مشخص است و بايد حرف روشنی زد.
فرض کنيم که مقاومت عليه جنگ افروز را قبول کنيم و بخواهيم برای مقابله در شهرهای اوکراين
و خيابانهای کيف عليه ارتش روسيه بجنگيم .سوال اينست چگونه؟ احتماﻻ با چوب و سنگ کاری
دورن و موشکهای بالستيک و بمبهای ويرانگر که از
از پيش نخواهيم برد .اينجا توپخانه است و ّ
هوا و زمين و دريا برسر مردم میريزد .برای در امان ماندن و مقابله با آتش اين توپخانه ،نياز به
تسليحاتی هست که اگر همرديف آنها نباشد ،دستکم قابل استفاده برای دفع اين حمﻼت باشد .اما اين
ابزار جنگی در هر کشوری دست ارتش و نيروی زبده و آموزش ديده آن قرار دارد .يعنی نيروهای
اهل مقاومت بايد به ارتش و نيروهای دولتی و تحت سازمان آنها بپيوندند تا بتوانند اصوﻻ در جنگی
شرکت کنند .کسانی که از "مقاومت توده ای مردم اوکراين" حرف ميزنند ،اگر بايدن و سران دولتها
و زلنسکی را کنار بگذاريد که ميخواهند با تيتر مقاومت به جنگ شان وجهه توده ای و حمايت
مردمی بدهند ،هر نيت خيری که سخنگويان آن داشته باشند ،سياست شان رفتن به جبهه سربازان
ارتش و دولت مربوطه است .آنها اگر روی حرفشان پيگير باشند اﻻن بايد در کنار گردان آزوف و
ارتش اوکراين مشغول جنگ باشند.
بنابراين تشويق به مقاومت در اين شرايط که ناتو ،کشور اوکراين را به ميدان جنگ خود تبديل کرده
است ،يعنی کمک کردن به تداوم جنگ سرمايه داران ،يعنی شريک شدن در جنگ طلبی دولتها،
يعنی باطل کردن پيشاپيش هرگونه ادعای مخالفت با جنگ! اين سياست "نه به جنگ" و "توقف
فوری جنگ" را خنثی میکند و جريان مدافع "مقاومت" را به موافقان جنگ سرمايه داران تبديل
خواهد کرد .ما ميگوئيم در جنگ سرمايه داران که برای استثمار شديدتر کارگران جنگ براه می
اندازند شرکت نکنيد .در جنگی که از مردم اسير بعنوان سپر انسانی استفاده ميکنند ،شرکت نکنيد.
اين ارتجاع محض است .بر عليه کارگر اوکراينی و روسی است .نه به جنگ سرمايه داران! *

اعدام قتل عمد دولتى است!
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شماره ٦٣٨

ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
گراميداشت روز جهانی زن در شهرهای مختلف ايران
مراسمهای  ٨مارس در شهرهای مختلف ازجمله تهران ،رشت،
سنندج ،مشهد ،مريوان ،سقز ،نقدە و ديگر محافل کوچک و بزرگ در
شهرهای ديگر برگزار شد .در اين اجتماعات با پخش شيرينی و گل،
برافراشتن پﻼکاردها و بنر با خواستها و شعارهای جنبش زنان ،ايراد
سخنرانی و قرائت بيانيه و قطعنامه ،هشت مارس را گرامی داشتند.
همچنين بيانيه های متعددی از جانب تشکلهای زنان و نهادهای سياسی
اجتماعی بمناسبت  ٨مارس منتشر شدە است.
هشت مارس طﻼيه دار فرياد نه به تبعيض
بيش از يک قرن است که مردم سراسر جهان ،هشت مارس را روز
جهانی زن تعيين کرده اند .هشت مارس از اعتراض زنان کارگری
آغاز شد که عليه شرايط کاری و دستمزد به ميدان آمدند و توانستند
پيروزی خود را به پرچمی برای رفع تبعيض در سراسر جهان بدل
سازند .اما پرچم هشت مارس در جامعه ايران با برگزاری باشکوه
ترين تظاهرات عليه حجاب اجباری در اسفند  ،۵٧برافراشته شد و با
فرياد حقوق جهانشمول برای زنان ،سرآغاز جنبشی شد که تا به امروز
برای داشتن يک زندگی انسانی مبارزه می کند.
جنبشی که تبعيض و جداسازی جنسيتی را مسبب جهنمی می داند که
منافع مناسبات آپارتايدی حاکم را تامين می کند .مناسباتی که آپارتايد
جنسيتی را برای نابودی هويت انسانی زنان و کل جامعه برپا کرد و
نتيجه آن را در نابودی منزلت انسانها می بينيم .کرامت انسانی زنان را
با حجاب اجباری به بند کشيدند و زنان را از تمام حقوق اوليه يک
انسان محروم ساختند .زنان را در قوانين ،به کاﻻ و برده ای بدل
ساختند که اختيار هيچ انتخابی را ندارند .جنايت کودک همسری را
قانونی کردند و مسبب قتل های بی شماری شدند.
اما زنان هرگز سکوت نکردند و به بردگی تن ندادند و در سايه نداشتن
حق طﻼق و انتخاب زندگی در شان انسان ،چاره ای جز عصيان نديده
و با شکستن تابوهای تحميل شده بر زندگی شان در واقع با مناسبات
ضد زن در افتادند .قانون ،حکم مرگشان را به جرم سرکشی و به نام
ناموس داده بود و حاصل آن کشته شدن زنان در قتل های ناموسی
است .هشت مارس دادخواه زندگی زنانی است که کودکيشان با مهر
همسری نابود شد و جوانی شان به يغما رفت! دادخواه زندگی زنانی
که قربانی خشونت و اسيد پاشی و قتل می شوند.
هشت مارس دادخواه خون مونا حيدری است
که جهنم حاکم بر زندگيش را تحمل نمی کند و برای برون رفت از
تمام قوانين و سنت های حاکم بر زندگيش ،قيد و بند ها را پاره کرده تا

خود را رها سازد .هرچند با شقاوتی بی نظير خونش بر زمين ريخته شد
اما گل های سرخی از مرگ وی جوانه می زند.
جوانه هايی که جنبش" می تو" را از سراسر جهان به ايران می آورد و
جنبش "نام من کو" را از زنان افغان با "هويت من کو" در ايران پيوند
می زند .و جنبش نوين رهايی زن را اعﻼم می کند.
امسال در شرايطی هشت مارس را بزرگ می داريم که فرياد عليه تبعيض
به غرش معلمان اين سرزمين بدل گشته و دفاع از مطالبات زنان و حق
خواهی از آنان در مناسبات ضد زن حاکم ،به فرياد همگانی بدل شده
است .امروز جنبش زنان و مطالبات برحق و انسانی آن با ديگر جنبشهای
مطالباتی اين سرزمين پيوند ناگسستنی دارد و تا ريشه کن کردن بساط ظلم
و نابرابری از پای نخواهد نشست.
مطالبات جنبش زنان:
 -١تبعيض عليه زنان در تمامی قوانين حقوقی سياسی ،اجتماعی ،قضايی،
شغلی و تحصيلی رفع شود و برابری کامل زن و مرد تضمين شود.
 -٢لغو همه قوانين ،سنت و رسوماتی که موقعيت جنس دوم و شهروند
درجه دو را بر زنان تحميل ميکند .هر گونه تعدی و سوء استفاده و بهره
کشی جنسی از زنان تحت هر عنوان بايد ممنوع شود.
 -٣ممنوعيت ورود زنان به استاديوم لغو شده و زنان بتوانند در تمامی
رشته های ورزشی فعاليت داشته باشند.
 -٤امنيت زنان در برابر هرگونه خشونت و تعرض و تجاوز در محيط
های کار و خيابان و در چهارچوب خانواده ،تضمين شود وعليه متعرضين
به زنان در تمامی اشکال جسمی ،روحی و کﻼمی اعﻼم جرم شود و
قربانيان تجاوز و خشونت های خانگی و اجتماعی مورد حمايت های
قانونی قرار گيرند.
 -٥خشونت عليه زنان از آزار و اذيت ها تا قتل های ناموسی جرم تلقی
شده و مسببين آن تحت پيگرد قانونی قرار گيرد و ختنه زنان ممنوع شود.
 -٦حجاب اجباری لغو گردد و بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان در
خيابان تحت عناوين طرحهای عفاف و حجاب که دستمايه انواع خشونت
به زنان می شود ،متوقف شود و همه احکام زندان معترضان به حجاب
اجباری و قوانين ضد زن فورا و بی قيد و شرط لغو گردد.
 -٧برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان و جلوگيری از رشد روز افزون
آمار زنانی که به واسطه فقر و نداشتن حمايت های اجتماعی به گرداب
مافيای تن فروشی و قاچاق می افتند و به تمام زنان بيکار حقوق بيکاری
پرداخت شود.
 -٨تبعيض و تفکيک جنسيتی در موقعيت های شغلی و تحصيلی لغو گردد
و زنان از مزد برابر در ازای کار برابر با مردان برخوردار باشند و
حداقل دستمزد مطابق با تورم افزايش يابد.
صفحه ١٠
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 -٩زنان بايداز حق طﻼق و حضانت فرزندان و سفر و اختيار شغل و
باقی حقوق فردی برابر با مردان برخوردار باشند و ازدواج کودکان
ممنوع اعﻼم شود.
 -١٠زنان بايد از هويت شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تا
بتوانند برای فرزندان خود ثبت هويت کرده و شناسنامه دريافت کنند.
 -١١تمامی زنان فاقد بيمه های درمانی بايد از درمان رايگان ،از قبيل
انواع واکسيناسيون همگانی ،مطابق با استاندارد جهانی و بيمه کارآمد
برخوردار باشند و بتوانند فرزندانشان را تحت پوشش بيمه خود قرار
دهند.
 -١٢خريد سکس جرم تلقی شده و خريداران سکس تحت پيگرد قانونی
قرار گيرند.
 -١٣تمامی زنان معتاد و کارتن خواب مورد حمايت قانونی و رفاهی
قرار گيرند.
 -١٤به رسميت شناختن حق تشکل يابی و توقف سرکوب فعالين زنان و
لغو احکام صادره عليه فعالين.
 -١٥هشت مارس به عنوان روز جهانی زن به رسميت شناخته شود حق
برگزاری مراسم اين روز بدون نياز به مجوز و بدون قيد و شرط تضمين
شود.
زنده باد هشت مارس روزجهانی زن
زنده باد برابری
مارس  ،٢٠٢٢اسفند ١۴٠٠
ندای زنان ايران
گزارش  ٨مارس عفو بينالملل:
وضعيت زنان جهان در يکسال گذشته بدتر شده است
نقض حقوق زنان در سراسر جهان در سال  ٢٠٢١تا  ٢٠٢٢به طرز
هشداردهندهای افزايش پيدا کرده است ،حمايتهای قانونی از زنان
برچيده شده و زنان مدافع حقوق بشر اکنون بهطرز بیسابقهای در
معرض خطر قرار دارند .سازمان عفو بينالملل در گزارش ساﻻنه خود
از بررسی وضعيت حقوق زنان در جهان که به مناسبت  ٨مارس١٧/
اسفند ،روز جهانی زن منتشر شد ،اعﻼم کرد رعايت حقوق زنان و
برابری جنسيتی در يکسال گذشته رو به زوال گذاشته و اين روند بايد
قاطعانه معکوس شود .عفو بينالملل تاکيد کرد حفاظت و ارتقای حقوق
زنان و دختران و حمايت از زنان مدافع حقوق بشر ،از جمله برای روند
بهبودی زنان از آسيبهای همهگيری کوويد ،١٩بسيار مهم است و
دولتها بايد قاطعانه برای معکوسکردن بازگشت روبهعقب در زمينه
حقوق زنان ،و حمايت از حقوق بشری زنان و دختران اقدام کرده و
تصميماتی که وضعيت زنان و دختران را بدتر کرده است ،لغو کنند.
تداوم اعتصاب کارگران پروژهای شاغل در پتروشيمی بوشهر
روز يکشنبه  ١۵اسفندماه و روز دوشنبه  ١۶اسفندماه کارگران شرکت
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ساتراپ که در استخدام پيمانکاری راکی هستند و شرکت ستاره تاراز
شاغل در پتروشيمی بوشهر ،بر اساس فراخوان از پيش اعﻼم شده و
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای ديماه و بهمنماه در دو روز
متوالی دست به اعتصاب زدند .پس از اعتصاب روز قبل ،پيمانکاری
ﷴ ليموچی ناچار به پرداخت حقوق ديماه کارگران شد و وعده داد که
حقوق بهمنماه را روز بيست و سوم پرداخت کند .باوجود نزديک شدن
به پايان سال ،کارگران پروژهای شاغل در صنايع نفت و گاز و
پتروشيمی چند ماه حقوق پرداخت نشده دارند و پيمانکاران قصد
پرداخت حقوقهای معوقه تا شروع سال بعد را ندارند و در اعتراض
به اين وضعيت کارگران پروژهای در روزهای اخير فراخوان
اعتصاب در روز پانزدهم و شانزدهم را اعﻼم کرده بودند و خواهان
پرداخت حقوقهای برج  ١٠و  ١١هستند.
تداوم اعتراض کارگران معدن زغالسنگ سنگرود
حدود  ٢۵نفر از کارگران نگهبان پيمانی معدن زغال سنگ سنگرود
در اعتراض به دريافت نشدن معوقات مزدی خود از سه روز پيش در
محوطه معدن تجمع کردند.
تجمع اعتراضی اعضای تعاونی شرکت آب و فاضﻼب اسﻼمشهر
روز شنبه  ١۴اسفندماه جمعی از اعضای تعاونی شرکت آب و
فاضﻼب اسﻼمشهر در اعتراض به عدم رسيدگی به شکاياتشان مقابل
دادگستری اين شهرستان تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی آبادان
روز شنبه  ١۴اسفند جمعی از کارگران شرکت پتروشيمی آبادان در
اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان مجددا ً در محوطه شرکت
دست به تجمع زدند.
اعتصاب غذای کارگران ارکان ثالث پاﻻيشگاه درعسلويه
يکشنبه  ١۵اسفندماه کارگران ارکان ثالث شاغل در پاﻻيشگاه دوازدهم
مجتمع گاز پارس جنوبی واقع در عسلويه در اعتراض به کيفيت پايين
غذای شرکت  pomcدست به اعتصاب غذا زده و از تحويل سهميه
غذا خودداری کردند .در نتيجه اين اعتراض بيش از  ٢٠٠پرس غذا به
آشپزخانه شرکت عودت شد .کارگران اعﻼم کردند که چنانچه کيفيت
غذا بهبود نيابد مجددا ً دست به اعتراض خواهند زد.
تجمع کارگران فضای سبز شرکت نفت و گاز آغاجاری
صبح روز يکشنبه  ١۵اسفندماه کارگران فضای سبز شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به بيکاری ،بﻼتکليفی و
نداشتن امنيت شغلی مقابل شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب در اهواز
تجمع کردند .اين کارگران سفرهی خالی خود را به نشانهی وضعيت
نامناسب معيشتی درب اين شرکت پهن کردند .تعداد اين کارگران ۶٣
نفر است و همه دارای همسر و فرزند میباشند.
تجمع اعتراضی آتشنشانان کرج
روز يکشنبه  ١۵اسفند نيروهای آتشنشانی کرج در اعتراض به
وضعيت نامناسب معيشتی و عدم رسيدگی به مشکﻼتشان دست به
تجمع زدند.
صفحه ١١
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تداوم اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدﷲ
کارگران شهرداری کوت عبدﷲ در استان خوزستان بار ديگر نسبت به
عدم پرداخت معوقات مزدی و بيمهای خود اعتراض کردند .اين
کارگران میگويند :روز دوشنبه شانزدهم اسفند ،اول به شهرداری منطقه
کوت عبدﷲ مراجعه کرديم و سپس به فرمانداری آمديم اما هيچ پاسخ
روشنی به ما ندادند؛ دو روز است که به تمام نهادهای ذيربط و مسئول
مراجعه میکنيم.
تجمع اعتراضی نيروهای راهداری شهرکرد
شماری از نيروهای راهداری استان چهارمحال و بختياری ،روز
دوشنبه  ١۶اسفند ماه ،در مقابل ساختمان استانداری در شهرکرد تجمع
اعتراضی برگزار کردند .پرسنل به عدم پرداخت به موقع حقوق و مزايا
اعتراض کرده و خواستار رسيدگی مسئوﻻن به مشکﻼت شغلی و
معيشتی خود شدند.
اعتصاب پرسنل شرکت توليد و بهرهبرداری نيروگاه سد دز
روز دوشنبه  ١۶اسفندماه پرسنل شرکت توليد و بهرهبرداری نيروگاه سد
دز انديمشک ،اعتصاب و در محوطه اين شرکت تجمع کردند .پرسنل
نيروگاه و سد دز نسبت به افزايش بيکاری روزافزون ساکنين منطقه و
استخدام رسمی نيرو از ساير مناطق در اين مجتمع اعتراض دارند.
سومين روز تجمع کارگران شهرداری شوش
تا روز سهشنبه  ١٧اسفندماه کارگران شهرداری شوش در استان
خوزستان در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان برای سومين روز
متوالی مقابل شهرداری اين شهرستان دست به تجمع زدند.
اعتصاب کارگران شرکت ايران کاوه سايپا
کارگران شرکت ايران کاوه سايپا ،در اعتراض به وضعيت نامناسب
معيشتی و کم بودن حقوق و دستمزد ،برای دومين روز پياپی ،دست از
کار کشيده و اعتصاب کردند .اين کارگران قصد داشتند که در مقابل
شرکت سايپا تجمع اعتراضی برگزار کنند ،اما مديران شرکت ايران
کاوه سايپا اجازه خروج به آنها ندادهاند و مطالبات کارگران را بیپاسخ
گذاشتهاند.
اعتصاب کارگران شرکت توليد قالبهای صنعتی سايپا
روز چهارشنبه  ١٨اسفندماه کارگران شرکت توليد قالبهای صنعتی
سايپا در اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتی ،سطح نازل دستمزد و
عدم پرداخت هيچ نوع بُن و ارزاقی از سوی شرکت از ساعت  ١٠صبح
دست از کار کشيدند و مقابل ساختمان اداری شرکت دست به تجمع زدند.
پس از شروع اعتصاب و تجمع ،مديريت شرکت بﻼفاصله مبلغ ۴۵٠
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هزار تومان بُنکارت برای تمامی کارگران شارژ نمود اما کارگران
اعﻼم کردهاند چنانچه به مطالبات اصلیشان پاسخی ندهند به اعتصاب
ادامه خواهند داد .اين کارگران خواستار افزايش پايهی حقوق خود
هستند.
حوادث
مرگ يک کارگر ساختمانی بر اثر ريزش آوار
در حادثه ريزش آوار محل گودبراداری شده يک ساختمان در حال
ساخت که در خيابان خرازی ،ميدان موج شهر تهران رخ داد ،يک
کارگر ٢٢ساله حين کار بر اثر ريزش آوار ريخته شده بر روی سرش
دچار حادثه میشود .اين کارگر تبعه افغانستان به دليل سنگين بودن
آوار ،بﻼفاصله با حضور امدادگران از زير آوار خارج شد اما بر اثر
جراحات شديدی که از چند ناحيه بدن داشت ،متاسفانه جان خود را از
دست داده بود.
بازنشستگان
تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی
روز يکشنبه پانزدهم اسفندماه بازنشستگان و مستمریبگيران تأمين
اجتماعی قزوين ،کرمانشاه ،اصفهان ،اراک ،شوشتر ،تبريز ،کرمان،
اهواز ،اردبيل ،شوش ،رشت ،مقابل اداره تأمين اجتماعی دست به
تجمع اعتراضی زدند .بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی
نسبت به سطح نازل حقوق و مستمریها ،مشکﻼت بيمه تکميلی و
وضعيت بد معيشتی خود معترض و خواهان افزايش و همسانسازی
کامل حقوقها هستند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان فوﻻد و معدن البرز غربی
روز يکشنبه پانزدهم اسفندماه جمعی از بازنشستگان فوﻻد و معدن
البرز غربی تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی
خود شدند .بازنشستگان صندوق فوﻻد هر يکشنبه در اعتراض به عدم
رسيدگی به مشکﻼتشان دست به تجمع میزنند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت هواپيمايی هما
روز يکشنبه  ١۵اسفند  ،١۴٠٠شماری از بازنشستگان شرکت
هواپيمايی هما ،در مقابل ساختمان اين صندوق بازنشستگی دست به
تجمع زدند .تجمعکنندگان به تصميم دولت برای واگذاری اين صندوق به
صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض دارند .روز سهشنبه  ١٧اسفند
نيز بازنشستگان شرکت هواپيمايی هما در اعتراض به تصويب انتقال
صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل
ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع بازنشستگان شرکت برق تهران در اعتراض به تبعيضها
روز دوشنبه  ١۶اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت توزيع برق
تهران با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان شرکت مديريت شبکه برق
ايران ،نسبت به تبعيض موجود در وزارت نيرو اعتراض کردند.
بازنشستگان معترض با در دست داشتن پﻼکاردهايی ،در خصوص عدم
اجرای مصوبات وزارت نيرو اعتراض کرده و خواهان

آموزش رايگان برای همگان!

صفحه ١٢
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برقراری عدالت و رفع تبعيض ميان بازنشستگان شرکت توزيع و ساير
بازنشستگان مجموعه وزارت نيرو شدهاند.

هيراد پيربداقی به  ۴سال و  ٨ماه حبس محکوم شد
هيراد پيربداقی ،فعال کارگری توسط شعبه  ٢۶دادگاه انقﻼب تهران به
 ۴سال و  ٨ماه حبس تعزيری ،دو سال محروميت از عضويت در
گروهها و دستهجات سياسی و اجتماعی و دو سال ممنوعيت خروج از
کشور محکوم شد .در صورت تاييد اين حکم در مرحله تجديدنظر ۴
سال زندان برای اين فعال کارگری قابل اجرا خواهد بود .هيراد
پيربداقی به همراه عسل ﷴی در تاريخ  ١۵آبانماه بازداشت شده و
منزل آنان مورد تفتيش نيروهای امنيتی قرار گرفت و نهايتا در تاريخ
 ١١دیماه با توديع قرار وثيقه از بند عمومی زندان اوين آزاد شد.

تجمع سراسری بازنشستگان شرکت مخابرات ايران
روز سهشنبه  ١٧اسفندماه جمعهايی از بازنشستگان شرکت مخابرات
ايران از استانهای تهران و البرز در اعتراض به عدم رسيدگی به
مطالباتشان و وضعيت نامناسب معيشتی و مستمریهای نازل مطابق
اعﻼم قبلی مقابل ساختمان شرکت مخابرات ايران در تهران دست به
تجمع زدند .تجمع بازنشستگان مخابرات کشور همزمان در ساير شهرها
نيز برگزار شد.

تشکيل پرونده قضايی برای اعضای کانون صنفی فرهنگيان قزوين
از سوی دادسرای عمومی و انقﻼب قزوين خانم مريم زيرک ،آقايان
اسماعيل فرهنگ منش و علی اله بخش روز  ١۴اسفند ماه به دادگاه
فراخوانده شدند .در ابﻼغيه دادگاه عناوينی چون اتهامی نشر اکاذيب،
تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام مطرح شده است .ايشان بعد از
تفهيم اتهام بوسيله بازپرسی ششم دادسرای قزوين به صورت جداگانه با
قرار کفالت هفتاد ميليون تومانی تا زمان تشکيل دادگاه آزاد شدند.

زندان و دستگيريها
ادامه فشار و پرونده سازی برای فعاﻻن صنفی معلم
پيروز نامی ،علی کروشات ،فرنگيس نسيم پور از اعضای کانون صنفی
معلمان خوزستان هفده اسفندماه در دادگاه حاضر شدند .عزيز قاسم زاده
سخنگوی کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن نيز بيست و يکم اسفندماه بايد به
دادگاه برود .جعفر ابراهيمی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگيان با چهار سال و نيم حبس ،منتظر برگزاری دادگاه تجديد
نظر است .

پرونده سازی برای يک فعال صنفی توسط آموزش و پرورش
لقمان افضلی فعال صنفی معلمان در سنندج به اداره تخلفات احضار شد.
بنابر ابﻼغيهای که برای اين فعال صنفی معلمان ارسال شده ،با اتهام
توهين به نظام ج ا و تشويش اذهان عمومی ،هيات بدوی رسيدگی به
تخلفات اداری به اتهامات انتسابی رسيدگی می کند.

ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...

اصغر اميرزادگان به دادسرای انقﻼب شيراز احضار شد
روز پنج شنبه  ١٢اسفند  ١۴٠٠اصغر اميرزادگان طی يک تماس تلفنی
به دادسرای انقﻼب شيراز احضار شد .اصغر اميرزادگان روز شنبه ١۴
اسفند خود را به دادسرای انقﻼب شيراز معرفی کرد .اميرزادگان معلم
بازنشسته ساکن فيروزآباد فارس می باشد .در شعبه  ١۴بازپرسی
دادسرای شيراز اتهام تبليغ عليه نظام را برای او طرح کرده است.
شاکی پرونده پليس امنيت است ،در حالی که پيشتر آقای اميرزادگان از
نيروهای لباس شخصی به خاطر اقدام به ربودن خود شکايت کرده بود.
بازپرس با قرار کفالت به مبلغ  ٣٠٠ميليون تومان صادر و با توديع
قرار ،ايشان به صورت موقت آزاد شدند.
احضار رادا مردانی به دادسرا
طبق احضاريه که به رادا مردانی ابﻼغ شده است وی بايد روز شنبه ١۴
اسفند در دادگاه نورآباد لرستان حاضر شود .اتهام انتصابی به وی تبليغ
عليه نظام است.
حبيب افکاری آزاد شد
حبيب افکاری برادر نويد افکاری بعد از  ۵۴۵روز حبس و شکنجه در
زندان انفرادی ،آزاد شد.

اميرعباس آذرموند برای اجرای حکم به زندان تحويل داده شد
»اميرعباس آذرموند« ،روزنامهنگار و فعال کارگری برای اجرای
چهار سال و سه ماه حکم خود به زندان اوين تحويل داده شد .او که در
جريان برگزاری مراسم »هشتم مارس« از سوی نهادهای امنيتی
بازداشت شده بود ،در تماس با خانواده خود اعﻼم کرد که او را برای
اجرای حکم به قرنطينه يک زندان اوين تحويل دادهاند .اين
روزنامهنگار در شهريور ماه امسال از سوی وزارت اطﻼعات
بازداشت شده و با توديع وثيقه  ۵٠٠ميليون تومانی آزاد شده بود .پس
از آن در آذرماه قاضی افشاری او را با اتهام اجتماع و تبانی عليه
امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام به بيش از چهار سال حبس
تعزيری محکوم کرده بود .اکنون وی را بازداشت و بدون اطﻼع قبلی
به اجرای احکام تحويل دادهاند تا حکم زندان او اجرا شود.
***

كارگران و معلمان زندانى،
كليه زندانيان سياسى آزاد بايد گردند!

آموزش رايگان برای همگان!
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اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست در مورد جنگ در اوكراين

جنگ امپرياليستى و ضد بشری بايد متوقف شود!
بعد از هفته ها جنگ لفظی ،تهديدها ،هشدارها و ديدارهای سران دو
بلوک امپرياليستی آمريکا و اروپا ،امپرياليسم روسيه همراه با مانور
های نظامی طرفين برسر اوکراين و پس آن با به رسميت شناختن
جمهوری های لوهانسگ و دونتسک از طرف فدراسيون روسيه،
باﻻخره در روز پنجشنبه  ٢۴فوريه ،روسيه تهاجم نظامی خود به
اوکراين را از شمال ،شرق و جنوب و از طريق هوا و زمين و دريا
آغاز کرد.

اروپا و پيمان جنگی ناتو نيز با رساندن خود به مرزهای روسيه و با
تحوﻻت سال  ٢٠١٤در اوکراين و تبديل آن کشور به متحد خويش ،هدف
تضعيف و جذب روسيه در درون خود و اگر موفق نشدند تبديل آن به يک
قدرت درجه چندم اروپايی را مد نظر دارند ،به اين ترتيب آنها بلوک روسيه
و چين را نيز تضعيف می نمايند .اگر تا ديروز خاورميانه و آفريقا ميدان
نبرد و کشمکش های خونين قدرت های جهانی و منطقه ای بود ،اکنون
غرب می خواهد از طريق اوکراين با روسيه و در حوزه پاسيفيک با چين،
نظم جديدی را سازمان بدهد.

تشديد بحران های موجود و تهاجم نظامی روسيه به اوکراين بار
ديگر اين حقيقت محض را نشان داد که جنگ ادامه سياست به شکل
ديگر است .سياستی که اکنون خود را در شکل تهاجم روسيه به
اوکراين نشان داده است ،چيزی جز انعکاس همان سياست قبلی نيست
که اکنون با تغيير توازن قوا بين قدرت های امپرياليستی اين بار
اوکراين به ميدان جنگ اين رقابت ها تبديل شده است.

ثمره اين کشمکش ها و جدال ها برای مردم جهان ،برای کارگران و
زحمتکشان ،زنان و کودکان چيزی جز مرگ و مير و نابودی هستی و
نيستی شان و آواره شدن ميليون ها انسان به همراه ندارد .همه اين نتايج و
خطرات را پيش از اين در خاورميانه و شمال آفريقا ديديم و اکنون دست کم
در اوکرائين شاهد آن هستيم.

در واقع ،چه ادعاهای رياکارانه روسيه که گويا در دفاع از ساکنين
"جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک" ارتش خود را به اين
مناطق گسيل گرده است و چه ادعاهای مزورانه امپرياليسم آمريکا،
اتحاديه اروپا و ناتو که گويا در دفاع از حق حاکميت اوکراين
نيروهای نظامی و تسليحات به کشورهای مرزی اوکرائين فرستاده
اند ،ذره ای از اين حقيقت نمی کاهد که هدف هر دو بلوک
امپرياليستی تقسيم و باز تقسيم مناطق نفوذ خود در شرايط جديد
جهانی است.

در برابر اين وضعيت ،تنها با محکوم کردن اين جنگ و افشای نيات
سودجويانه بازيگران جنگ طلب و امپرياليستی آن ،با به ميدان آمدن
بشريت مترقی و طبقه کارگر جهانی و شکل گيری اعتراضات گسترده می
توان به اين بربريت موجود پايان داد .در اين ميان طبقه کارگر روسيه و
اوکراين بيش از همه مسئوليت و وظيفه دارند که نه تنها به گوشت دم توپ
اين جدال و کشمکش ارتجاعی تبديل نگردند ،بلکه نفرت و خشم خود را به
سوی آنانی نشانه روند که جان ميليونها انسان را در ميدان جنگ و تحريم به
نابودی خواهند کشاند.

واقعيت اين است که نظم جهان دوقطبی بعد از جنگ جهانی دوم و
شکلگيری جهان يک قطبی بعد از فروپاشی بلوک شرق به تاريخ
سپرده شده است .عروج چين تا حد دومين قدرت اقتصادی جهان،
عروج مجدد روسيه به عنوان دومين قدرت نظامی جهان ،گسترش
قدرت های سرمايه داری در اروپا ،ژاپن و ...نشان از اين واقعيت
دارد که قطبهای چندگانه سرمايه داری ،سرتاسر جهان را به ميدان
کشمکش ها و جدال های خونين خود تبديل کرده اند.

لذا" ،شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست" خود را همراه و همگام
با طبقه کارگر و مردم محروم کشورهای اوکراين و روسيه و هرگوشه
جهان ،عليه جنگ سرمايه داران و دولت هايشان می داند .ما طبقه کارگر و
مردم آزاديخواه در سراسر جهان را برای دخالت در اين بحران بين المللی
فرا می خوانيم و ضروری است عليه سياست های جنگی و توسعه طلبانه
قدرت های امپرياليستی ،برای ختم فوری جنگ ،عليه دولت های جنگ
طلب و نظام سرمايه داری به ميدان بيائيم.

اوکراين با در اختيار داشتن منابع غنی و زمين های حاصل خيز که
بخش قابل مﻼحظه ای از غﻼت در جهان را توليد می کند و موقعيت
سوق الجيشی سياسی و نظامی اش ،طعمه ای نيست که طرفين اين
جدال ويرانگر به آسانی در اختيار آن ديگری قرار دهد .اگر روسيه
اين هدف را دنبال می کند که با تصرف اوکراين و يا به قدرت
رساندن رژيم دست نشانده و يا متحد خود ،زمينه را برای برای
مصالح و منافع بزرگ سرمايه داران و ناسيوناليسم تجاوزگر روس،
برای تحميل و تثبيت موقعيت خود به عنوان يک ابرقدرت بازيگر در
معادﻻت جهان چند قطبی را ميسر سازد ،در مقابل بلوک آمريکا و

عليه جنگ سرمايه داران ،عليه نظم سرمايه داری!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم!
 ٢٨فوريه  ٩ - ٢٠٢٢اسفند ١٤٠٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئيان )اقليت( و هسته
اقليت.

توقف جنگ بيدرنگ!

كمونيست هفتگى

صفحه ١٤

برای يک برابری سوسياليستى
سخنرانى فخری جواهر ی در مراسم تورنتوی كانادا
هشتم مارس مبارک ٨ .مارس يک سنت سوسياليستی است ،برای
رفع تبعيض براساس جنسيت ،برای برابری بيقيد و شرط زن و مرد
در تمام شئون اجتماعی .جنبش زنان جنبشی جهانی عليه نابرابری و
تبعيض است .در اين تاريخ کمونيستها و سوسياليست ها و زنان و
مردان پيشرو نقش جدی داشتند.
امروز من بعنوان يک فعال کمونيست ،می پرسم چرا بعد از يک
قرنها هنوز زن و مرد برابر نيستند؟ چرا امروز حقوق ما را نه
بعنوان انسان و نيمه بشريت بلکه براساس هويت های متنوع ديگر
بررسی می کنند؟ آيا اين پيشرفت است يا پسرفت؟
سرمايه داری زمانی آمد دولتها و ملتها را تشکيل داد تا بازار واحد
در يک کشور ايجاد کند .بورژوازی با انقﻼب کشورها و هويت ملی
رو بوجود آورد ،شهروند و حقوق فردی و اجتماعی بوجود آمد .در
همين دوره سرمايه داری کارگران خواستند فراتر بروند و برابری
اقتصادی ايجاد کنند .انقﻼباتی برپا شد و صحبت کمونيست ها از
حقوق کارگران در جهان ،از حقوق زنان در جهان ،از ارتقای حقوق
انسانها در جهان بود.
ولی در چند دهه گذشته دنيا به سمت ديگری رفته است .ما يک
دوران دنده عقب تاريخی را شاهديم .در دنيای بحران زده ،موقتا
عقايدی رشد کردند که روی هويت سازی و کشف "هويت های
اصيل" کار ميکرد .اينکه ما هويت واحدی نداريم ،تئوری های جامع
نداريم ،تاريخ نداريم ،اينکه هر چيزی درست است ... ،ناگهان کل
تاريخ مبارزه طبقاتی و دستاوردهای سوسياليستی انکار شد .يکباره
فهميديم جامعه از موزائيک های مختلف تشکيل شده و هر کسی
هويتی دارد .امروز به امريکايی ،مهاجر ،در مهاجران به سياه،
سفيد و زرد ،مليت های مختلف ،کاميونيتی های مسلمان ،شيعه ،با
کالچر مختلف و با بک گراند مختلف ،با حقوق مختلف تبديل شديم!
صحبت از اعتقادات نيست ،هر کسی ازاد است به هر چيزی باور
داشته يا تعلق داشته باشد .ولی هدف از اين تقسيم بنديها چيست؟ آيا ما
ميتوانيم اينگونه آزاد شويم؟ فرض کنيد من بروم بررسی کنم ببينيم
خانواده ام جزو کدام ايل يا عشيره ،مذهب و سکتی بودند ،چند صد
سال پيش چطور فکر ميکردند ،ولی اينها چه ربطی به امروز من
دارد؟ من امروز در قرن  ٢١در کانادا زندگی ميکنم .دنيا هم دنيای
ديجيتاله ،دنيای انفورماتيکه ،دنيای سرمايه داريه .اينکه يک زمانی
اجداد ما جنگجوی دريائی بودند يا برده بوديم ،چه افتخاری برای من
دارد که اﻻن بگويم من آنم؟
مذاهب به ما همين را ميگويند ،ناسيوناليسم به ما همين را ميگويد،
فمينيسم نيز بدرجاتی همين ميگويد ،پست مدرنيست ها و مولتی
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کالچراليست ها همين را
ميگويند .و اين يعنی اينکه ما
طبقات نداريم ،ما رهايی
اجتماعی نداريم ،ما آرمان
جمعی نداريم و هر کسی برود
در گروههای کوچک در
باکسهای کوچک ،هر کسی
برود دنبال کار خودش در
جنگ و رقابت با بغل دستی،
مثل قانون بازار.
ما بعنوان کمونيست ميگوئيم
اين عقايد ارتجاعی و انتزاعی
اند .ما سياست هويتی را
واپسگرا و ضد تاريخی و عليه پيشرفت عمومی ميدانيم .راستش بيشتر شبيه
آپارتايد فرهنگی است .ما ميگوئيم انسانها بايد حقوق جهانشمول داشته باشند.
ما اول به معنی عام انسان هستيم و به معنی خاص به طبقات تعلق داريم ،به
جنبش های سياسی با اهداف طبقاتی تعلق داريم .آرمانها و منافع مختلفی را
دنبال ميکنيم .من کارگر ايرانی با سرمايه دار ايرانی يک منفعت ندارم،
همانطور که کارگر مثﻼ سلمان يا مسيحی يا سيک با کارفرمای هم مذهب و
هم زبان خود منافع متضاد دارد .بورژوازی از اين تقسيم بنديها برای ايجاد
شکاف در ميان کارگران استفاده می کند تا سود ببرد و حکومت کند.
ببينيد ،ما را عادت دادند که بگوئيم ما ايرانی هستيم ،کانادايی هستيم،
مسلمون هستيم ،سياه هستيم ،و  ...اين فرهنگ طبقه حاکم است و شما به اين
مسئله مهم انتقادی برخورد نمی کنيد .بايد انتقادی بود و قبول نکرد .چرا من
بايد با همسايه سياهپوستم يا چينی يا امريکايی يا فرانسوی ام اساسا مشکلی
داشته باشم يا ديدم حتی ذره ای فرق بکند؟ چرا نبايد مثل يک همسايه ،يه
همکار ،يک رفيق همديگر را ببينيم و معاشرت کنيم؟
اينجا بحث حقوق مهم ميشود .گفتم فردی هر بزرگسالی حق دارد هر باروی
داشته باشد و آزاد است .اما بعنوان ارزش ،بعنوان مبنايی در مبارزه
سياسی ،بعنوان نگرش و سياست ارتجاعی است .شما نميتوانيد بگوييد
حقوق برای زنان سياهپوست ،يا زنان مسلمان! بايد گفت برای زنان ،برای
کليه زنان در هر کشور ،برای زنان در کره خاکی.
شما اگر بگوييد حقوق زنان جهانشمول است ،آنوقت سکوت کردن در مقابل
سر بريدن زنان در افغانستان ،تجاوز دستجمعی به زنان در ميانمار و
سودان قابل قبول نيست .آنها آيا آدم نيستند ،حقوق ندارند ،چه کسی مسئول
است؟ ولی به من و تو ياد ميدهند بيشتر به فکر کانادايی باشی .به فکر
مسلمان باشی ،به فکر ايرانی باشی! حتی عواطف انسانی ما را مورد
تعرض قرار ميدهند.
يک کمونيست ،يک سوسياليست ،يک اوانگارد اول ميگويد؛ من انسانم،
حقوقی دارم ،اين حقوقم را ميخواهم و ميرم با کسانی که مثل من فکر
ميکنند برای گرفتن حقم مبارزه ميکنم ،سعی ميکنم به قانون تبديلش کنم.
ولی بايد بدونيم که اين قوانين هر چقدر هم عوض بشود،

برابری زن و مرد همين امروز!
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كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حکمتيست

روز جهانى زن زير فشار
جنگ ارتجاعى سرمايه داران
متاسفانه هشتم مارس امسال روز جهانی زن زير سايه جنگ طلبان و
دولتهای سرمايه داری و تبليغات سنگين جنگی به سايه رفت .در
کشورهای اروپا و آمريکا جلسات و اجتماعاتی به مناسبت روز زن
برگزار شد .عمده اين تظاهراتها تحت تاثير و فضای جنگ بودند و
همبستگی با مردم جنگ زده و مخالفت با جنگ در کنار طرح
وضعيت وخيم زنان و تشديد فشارها در دوره کوويد١٩ -و بيکاری و
گسترش خشونت از محورهای سخنرانی و بحث ها بود.
در ايران روز جهانی زن نيز تحت فشار سرکوب و احضارها و
بازداشتهای جمهوری اسﻼمی برگزار شد .بنا به اخبار تاکنونی
اجتماعات متعددی در شهرهای مختلف از جمله دو اجتماع در
تهران ،رشت ،اصفهان ،سه اجتماع و مراسم در سنندج ،چند اجتماع
در مريوان ،و اجتماعاتی در سقز و نقده برگزار شدند .در اين
اجتماعات از جمله اعتراض به قتل زنان و خشونت لجام گسيخته
عليه زنان ،يکی از محورهای اعتراض و سخنرانيها و بيانيه ها بود.
همينطور تشکلهای صنفی معلمان ،تشکلهای فعالين کارگری در باره
روز زن بيانيه ها و قطعنامه هائی منتشر کردند.

يک سياست حزب حکمتيست در روز زن همبستگی با مبارزات زنان در
افغانستان و مبارزه برحق آنها برای نفی طالبان بود .حمايت از زنان در
افغانستان ،حضور برخی از فعالين زنان افغانستان در برنامه های کﻼب
هاوس و جلسات و سمينارها و برنامه های تلويزيونی همراه با فعالين حقوق
زن در ايران ،تاکيدی بر همسرنوشتی زنان در ايران و افغانستان بود.
در خارج کشور تشکيﻼت حزب حکمتيست در جلسات و مراسمهائی همراه
با احزاب سياسی و شورای استکهلم در شهرهای کلن آلمان ،استکهلم سوئد
و تورنتو کانادا برگزار کرد .در اين جلسات رفقا پروين کابلی ،سوسن
هجرت و فخری جواهری از فعالين و کادرهای حزب جزو سخنرانان اين
مراسمها بودند .در لندن و در ميدان ترافالگار نيز اجتماعی از فعالين حزب
همراه با فعالين سوسياليست برگزار شد.
مسئله زن و مبارزه برای امر برابری زن و مرد يکی از وجوه مهم تﻼش
کمونيست ها و سوسياليست ها در دنيای واپسگرا و جنگ زده کنونی و يک
جنبش حی و حاضر و راديکال در صحنه سياست ايران عليه جمهوری
اسﻼمی است .الغای نظام آپارتايد و امر برابری بيقيد و شرط زن و مرد در
تمام شئون اجتماعی ،پرچم کمونيست ها در اين مبارزه است.
نه به حجاب اسﻼمی ،نه به آپارتايد جنسی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
 ١١مارس ٢٠٢٢

برای يک برابری سوسياليستى
سخنرانى فخری جواهر ی در مراسم تورنتوی كانادا ...
بردگی ما سر جايش هست .تبعيض و استثمار سر جايش هست.
سرمايه داری نمی تواند نظامی برابر باشد.
دنيای امروز در ثروت و تکنولوژی و امکانات غرق است .برابری
انسانها امری غير ممکن نيست .تامين رفاه برای همه واقعی است.
هر کسی بايد ازاد باشد هر عقيده شخصی داشته باشد .ولی ما بعنوان
کمونيست ها ،بعنوان طبقه کارگر ،هدفمان اينست که مبنای
نابرابری و تبعيض ،استثمار و فﻼکت ،بردگی جنسی و مردساﻻری
را ريشه کن کنيم .مسبب اين اوضاع نظام کنونی است ،سرمايه
داری .پس بايد عليه اين نظام انقﻼب کرد .متاسفانه کمونيستهای
امروز در بسياری کشورها چنين دستور کاری ندارند.
ما به لنين ها ،کلنتای ها ،زتکين ها ،لوگزامبورگ ها ،کروپسکايا ها
نياز داريم .ما بايد بگوئيم اين نظم و اين قواعد قابل قبول نيست ،بايد
زير و رو شود .من هم همين را ميگويم*.

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!
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عكسهائى از مراسمهای
 ٨مارس ٢٠٢٢

نه به آپارتايد جنسى ،نه به حجاب اسﻼمى!
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عكسهائى از مراسمهای
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برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!
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Declaration of the Worker-communist Party of Iran - Hekmatist on

Crisis and war in Ukraine
Workers, rise up against the imperialist war!
In the early hours of the morning of Thursday, February 24, the Russian army targeted from several land, air
and sea fronts the military infrastructure, air force facilities and military airports of Ukraine in the cities of
Odessa, Kharkiv and Kiev.
The war between Russian and Ukrainian governments is part of a larger global conflict, that is, Ukraine is
merely a stage for the showdown between big bourgeois powers. The mainstream media speak of the return to
the Cold War and the "fight between democracy and dictatorship." The Cold War era ended three decades ago.
Separated parts of the defunct Eastern bloc are now free market capitalist states busy exploiting workers and,
for the most part, NATO members. The “great Russia” aspiration of the Russian nationalism has long since
been revived and challenged the US-led world order. China too is pursuing its own economic and political goals
as a rival to the United States and a new economic ally of Russia. The working people in Ukraine and Russia are
now falling prey to the goals hidden behind those reactionary confrontations.
The immediate goal of Putin’s Russia is to deny Ukraine the chance to join NATO, topple its current government,
replace it with a ‘friendly’ government, and thereby restore its own sphere of influence in the breakaway republics of the former Soviet Union. Another goal that Russia may gradually achieve is the annexation of Ukraine to
Russia. The more fundamental goal of the ambitious Russian nationalism of which Putin is presently the standard bearer is to firmly establish its position as a decisive superpower in the equations of a multi-polar world.
On the opposite front, the United States is trying to make up for its weakened global position through a policy
of containment of China and Russia, expanding NATO, weakening Russia economically, creating a rift between Russia and China, and between Russia and Europe, in particular. The United States has no plans to go
to war against Russia and, despite strong condemnations, may welcome Putin's invasion of Ukraine as an
opportunity to weaken Russia's economic and political position, further isolate it, and re-establish itself as
the world's biggest power. The first result of the current invasion will be the re-uniting by Western governments around the United States and NATO, the cancellation or temporary suspension of Nord Stream 2 by
Germany, and putting the Chinese government in a contradictory position. It is in this climate of global conflict and militaristic intimidation that China is laying out its claims over Taiwan more seriously than ever.
We consider the belligerence of the imperialist powers to have no purpose other than to shape and redefine a
new bourgeois world order, and consider this particular case, i.e., the current war, that is, the militaristic terrorization of the Ukrainian people by the Russian government, as reactionary and against the interests of the world
working class. Putin, Biden, Macron, Schultz, Johnson, and Zelensky are merely agents representing the interests of the various factions of a single, international class – the bourgeoisie. The interests of the workers are
not, and will not be, represented either in the wars or in the peaces made by the factions within the bourgeois
class itself. In the current crisis, therefore, we stand not on the side of the governments, not on the side of the
nationalist goals and policies of one side or the other, but on the side of the workers in Russia, Ukraine and the
countries of the region against the capitalist governments. The economic sanctions imposed by the Western
powers, i.e., the US and its European allies, are not only a non-deterrent to Putin’s Russia in this war, but they
are, as far as the former is concerned, in effect, weapons of mass destruction aimed at the working people in
Russia, and, as far as the latter, make-shift tools, as it were, in the hands of the Russian ruling elite to justify
their repressive rule. In a nutshell, we consider the impositions of such sanctions inhumane, pure
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Crisis and war in Ukraine
Workers, rise up against the imperialist war...
and simple.
We call on the working class in Russia and Ukraine not to become allies of one
side or the other in the reactionary war between the governments of Putin and
Zelensky. This is not the war of workers and oppressed people; it is a war of the
capitalists. The working classes in Ukraine and Russia, given their long history
and common interest, must raise the banner of war against their own bourgeoisie and turn their guns towards the ruling elite in their own country.
This war, which has already led to widespread suffering and displacement on a
massive scale, has no justification and must be stopped immediately. This war is
totally against the working class and every freedom-demanding movement in the
world today. This war will cause great setbacks, will prepare the ground for the
advancement of religion, fascist organizations and fanatical forces, and will
cause displacement and hardship upon millions of deprived masses. The working
class and its communist leaders must, as a united front, confront the reactionary
goals of the capitalist war with their own socialist solutions.
Under the present circumstances, it is of vital importance to realize the common fate of the working classes as well as the freedom-loving people in Russia,
Ukraine, Europe and the United States. Such realization is the first step in the
direction of forming an independent, class front line against the reactionary war
of the bourgeois governments in order to bring it to a conclusion conclude in
favor of the world working class.

sale.sardari@gmail.com
دبير تشكيﻼت خارج
نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

Workers! Rise up against the imperialist war!
No to the capitalists’ war!
Long live the international solidarity of the working class!
Freedom, equality, workers’ rule!

Worker-communist Party of Iran – Hekmatist
Feb. 25, 2022

 حكمتيست-نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 رسانه حزب كمونيست،برنامه های تلويزيون پرتو

 سياوش دانشور:سردبير
Siavash_d@yahoo.com

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال-كارگری

:اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

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

.باشند

: آدرس خط زنده.دوستانتان معرفى كنيد
https://alternative-shorai.tv/

!نه به جنگ سرمايه داران
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اعﻼميه حزب حكمتيست در باره؛

بحران و جنگ در اكراين
كارگران عليه جنگ امپرياليستى بپاخيزيد!
ساعات اوليه صبح روز پنجشنبه  ٢۴فوريه  ،٢٠٢٢ارتش روسيه از
چند جبهه زمينی و هوائی و دريائی با موشکهای کروز و بالستيک و
بمباران ،زير ساختهای نظامی ،تأسيسات نيروی هوايی و فرودگاههای
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.
رسانه ها از بازگشت به دوران جنگ سرد و "جدال دمکراسی و
ديکتاتوری" سخن می گويند .دوران جنگ سرد سه دهه پيش تمام شد و
بخشهای جدا شده از فروپاشی بلوک شرق سابق ،امروز عمدتا ً يا عضو
ناتو هستند و يا جملگی در بازار جهانی سرمايه مشغول استثمار
کارگرانند .ناسيوناليسم عظمت طلب روسی مدتهاست کمر راست کرده
و نظم جهانی تحت رهبری آمريکا را به مصاف طلبيده است .چين
بعنوان رقيب آمريکا و قدرت اقتصادی جديد و متحد روسيه نيز اهداف
اقتصادی و سياسی خود را دنبال ميکند .مردم کارگر و زحمتکش در
اکراين و روسيه قربانی اهداف اين تقابلهای ارتجاعی اند.
هدف فوری اعﻼم 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
است .يک هدف ديگر روسيه که بتدريج ميتواند جامه عمل بپوشد،
الحاق اکراين به روسيه است .اما هدف اساسی تر ناسيوناليسم عظمت
طلب روسی که اکنون پوتين پرچم آن را به دست گرفته است ،تحميل و
تثبيت موقعيت خود به عنوان يک ابر قدرت بازيگر در معادﻻت 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 تﻼش
ميکند .آمريکا قصد جنگ با روسيه را ندارد و برخﻼف ابراز
محکوميت های شديد ،چه بسا حمله پوتين به اکراين را فرصتی ميداند
برای تضعيف موقعيت اقتصادی و سياسی روسيه و منزوی کردن آن و
عرض اندام خود به عنوان بزرگترين قدرت جهانی .اولين نتيجه اين
حمله متحد کردن مجدد دولتهای غربی حول آمريکا و ناتو ،لغو يا تعليق
موقت قرارداد نورد استريم  ٢توسط آلمان ،و در موقعيت متناقض قرار
دادن دولت چين است .در اين فضای کشمکش جهانی و قلدری
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
کارگری می دانيم .پوتين و بايدن و مکرون و شولتز و جانسون و
زلنسکی ،عناصر و نمايندگان منافع بخشهای مختلف يک طبقه واحد
جهانی ،طبقه بورژوازی اند .منافع کارگران در جنگ و صلح بورژواها
نمايندگی نشده و نخواهد شد .ما در اين بحران نه در کنار دولتها و
سياستها و اهداف ناسيوناليستی و فاشيستی اين يا آنسوی جدال ،بلکه کنار
کارگران در روسيه و اکراين و کشورهای منطقه عليه دولتهای سرمايه
داری قرار داريم .تحريم اقتصادی آمريکا و غرب نه تنها بازدارنده
پوتين در اين جنگ نيست ،بلکه عمدتا سﻼح 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
ارتجاعی دولت پوتين و زلنسکی و موئتلفين آنها نشوند .اين جنگ
کارگران و مردم ستمديده نيست ،جنگ سرمايه داران است .طبقه کارگر
در اکراين و روسيه ،نظر به تاريخ طوﻻنی و منافع مشترک ،ضروری
است که پرچم جنگ عليه بورژوازی "خودی" را برافرازند و تفنگ ها
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،
هيچ توجيهی ندارد و بايد فورا ً متوقف شود .اين جنگ تماما عليه طبقه
کارگر و هر روند آزاديخواهانه در جهان امروز است .اين جنگ
عقبگردهای بزرگ به جوامع تحميل می کند ،به نيروهای مذهبی و
فاشيست و متعصب ميدان ميدهد و آوارگی و مشقت ببار می آورد .جهان
امروز تحوﻻت 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 ،اعﻼم 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
بورژوائی است .سياست کمونيسم و طبقه کارگر در تحوﻻت مهم جهان،
ميتواند ختم جنگ با راه حل کارگران باشد.
کارگران! عليه جنگ امپرياليستی بپاخيزيد!

نه به جنگ سرمايه داران!
زنده باد اتحاد انترناسيوناليستی کارگران!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست

زنده باد سوسياليسم!

 ٢٥فوريه ٢٠٢٢

