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 در تدارک اول مه
 

مهمترين صورت مسئله اول مه امسال جنگ 
. و رقابت دولتهای بزرگ سرمايه داری است

نظم چهارچوبهای جنگی که برسر بازتعريف 
کهنه جهانی و تعيين جايگاه قطبهای 

جنگی که هرسوی آن .  امپرياليستی است
پيروز شود، بازنده اش طبقه کارگر است که 

هزينه های انسانی و محکوم به پرداخت 
. اقتصادی جنگ و ميليتاريسم شده است

مصائب اين جنگ ارتجاعی برای دوره ای 
طوالنی گريبان جوامع و طبقه کارگر و 

ناسيوناليسم و فاشيسم .  محرومان را می گيرد
بسرعت برق و باد به پرچم سياسی و تبليغاتی 

که بايد آگاهانه با تاثيرات  جنگ تبديل شد
مخرب آن بر خودآگاهی کارگران بمقابله 

اول مه فرصتی است که طبقه .  برخاست
کارگر جهانی عليه جنگ سرمايه داران و 
اهداف ارتجاعی و ضد کارگری آن حرف 
بزند و برای ايجاد يک صف انترناسيوناليستی 

اين جنگ .  کارگری عليه جنگ تالش کند
کارگران نيست، جنگ سرمايه داران است و 

 .  بايد فوراً متوقف شود
 

در جائی که روسيه و اوکراين تحت حاکميت 
سوپر ميلياردهای اليگارش طرف بالواسطه 
جنگ اند، در شرايطی که دولتهای روسيه و 
اوکراين بدرجات مختلف فعاليت احزاب 
کمونيست و سوسياليست را ممنوع کردند، 
رسانه های غربی در اين جنگ بر طبل آنتی 

کمونيسم می کوبند و تبليغ عليه 

 ! در يک نگاه

 اول مه، جنگ امپرياليستى و كارگران
 

 ٣رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

 "!مقدس"جنگ 
 

 ٥ه صفحنادر شريفى                                                                                                                   

  ٢٠٢٢اول مه 

  !زنده باد انقالب كارگری ،امپرياليستى گنه به جن

 

دو نفر ديگر از دستگير 

 شدگان سنندج آزاد شدند

 

 !روايت قرچک؛ ناكجاآباد جانيان و بربران اسالمى
 

 ٧صفحه امير عسگری                                                                                                                 

٢صفحه   

 

 !پيام تسليت به مناسبت درگذشت رفيق ابراهيم بارسن

 اول مه

 عليه جنگ سرمايه داران



به دنيای .  کمونيسم جای مهمی را در تبليغات جنگی پيدا کرده است
! جنگ سرد برگشته اند، تالش می کنند نَسِب پوتين را به لنين برسانند

تبليغات ضد کمونيستی در متن جنگ امپرياليستی، آنهم سه دهه بعد از 
فروپاشی سرمايه داری دولتی در روسيه، از سر قدرت نيست، بيشتر 
. بيانگر وحشت بورژوازی از امکان هرچند ضعيف تکرار تاريخ است

هر پاسخ انقالبی به جنگ دولتهای سرمايه داری بناچار ضرورت 
حزبی که در مقابل .  انقالب کارگری و حزب لنينی را برجسته ميکند

اهداف دولتهای سرمايه داری بر منافع کارگران در هر کشور و بويژه 
در کشورهای درگير جنگ تکيه می کند و سياست ختم فوری جنگ را 

 . بسط ميدهد" خودی"به تعرض به حاکميت بورژوازی 
 

طبقه کارگر در ايران يک سال مملو از اعتصاب و اعتراض توده ای 
مضاف بر دستاوردهای محدود و پيروزی در .  را پشت سر گذاشت

بخشی از اعتصابات، توانست بيش از پيش خود را بعنوان يک جنبش 
تعيين کننده برای آزادی و رفاه همگانی به کرسی بنشاند، تجاربی 
بدست دهد، هم جهتی سياسی و مبارزاتی بيشتری ميان بخشهای 

در سال جاری برای پيشروی نيازمند آنيم .  مختلف کارگری ايجاد کند
که جنبش طبقه کارگر هر روز مکان سنگين تری در سياست و در 

برای اين هدف، بدواً کارگر .  ذهنيت جامعه و مردم ناراضی پيدا کند
در محور سياست سراسرى قرار گيرد و بعنوان يک جنبش به اميد بايد 

اين ممکن نمی شود جز اينکه .  مردم براى آزادى جامعه تبديل شود
کارگران روی مهمترين مسئله جامعه و اکثريت مردم دست بگذارند؛ 

 . يعنی عليه فقر و فالکت عمومى متحدانه برخيزند
 

اول مه تنها روز جشن کارگران نيست، روز ابراز وجود طبقاتی و 
اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه بربريت مدرن سرمايه داری 

 : در تدارک اول مه بر چند مسئله بديهی بايد تاکيد کرد. است
 
از هم .  هدف برپائی مراسمهاى مستقل و گسترده کارگری است  -١

اکنون بايد دست بکار شويم، موانع را از سر راه برداريم، هماهنگی 
الزم و سراسری در سطح رشته ها و مراکز کار صنايع مختلف در 

اول مه و برگزاری مفصل آن را به يک هدف تبديل . شهرها ايجاد کنيم
 .  کنيم

 
تالش کنيم که مراسمهای روز کارگر بيرون .  اول مه تعطيل است  -٢

محل کار و اساسا در مراکز مهم شهرها و محالت کارگری يا اماکنی 
 . که رهبران عملی کارگران تشخيص ميدهند برگزار شود

 
گزاری مراسم روز کارگر بر. اول مه ُمجوز نميخواهدبرپائی جشن  -٣

کارگران همواره از آزادی بيقيد و .  حق انکارناپذير کارگران است
 .  شرط بيان و تشکل و تحزب و اعتراض و اعتصاب دفاع کرده اند

 

 ٦٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 

 ...در تدارک اول مه 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

مراسمهای دولتی و حکومتی و   -٣
مشخصا برنامه های خانه کارگر و 
شوراهای اسالمی بايد قاطعانه تحريم 

اول مه روز کارگر است، تريبونها .  شود
 . در اينروز بايد در دست کارگران باشد

 
در اول مه امسال خواستار آزادی   -۴

کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی، 
مختومه اعالم کردن پرونده های قضائی 

و پايان دادن فوری با احضارها و اعمال فشار به کارگران و فعالين 
 . سياسی شويم

 
در اول مه ضروری است که کارگران از موضع رهبر آزادى جامعه   -٥

به مسائل مهم اکثريت مردم زحمتکش عطف توجه کافی .  ظاهر شوند
داشته باشند و قطعنامه های کارگران بيان بسيج جامعه حول پرچم طبقه 

 . کارگر عليه فقر و اختناق و برای آزادی و رفاه همگانی باشد
 

 .سردبير
  ٢٠٢٢ مارس ٣١

 



تاريخأ و هر ساله روز اول مه، روز جهانی طرح ادعانامه کارگری و 
. اعالن نبرد طبقاتی با نظم وارونه کاپيتاليستی و مصائب آن است

اعتراض و اعالم انزجار به تحميل و تشديد فقر و تبعيض عميق و 
فزاينده و ناامنی و جنگ و تباهی بر زندگی ميلياردها انسان کارکن و 

اما در .  دردمند سرلوحه ادعانامه کارگران در مناسبت اول مه است
مناسبت جهانی اول مه فراتر از چهارچوب عمومی اعالم انزجار و 
نفرت و اعتراض اجتماعی، طبقه کارگر جهانی در شرايط مشخص هر 
سال بر پرمخاطره ترين معضلی که در مقابلش قرار گرفته متمرکز 

در دو سال قبل فاجعه کرونا و مرگ و مير وسيع و رنج و درد .  ميشود
جهانی ناشی از آن را محور عمده اعتراضات و بيان خشم خود قرار 

امسال کارگران بر کدام مخاطره فوری و راه مقابله با آن فوکوس .  داد
 ميکنند؟ 

 
 ! جنگ امپرياليستی و اول مه امسال

طبقه کارگر جهانی با پديده جنگ در اوکراين و حتی  ٢٠٢٢در اول مه 
اگر تا روز اول مه، يعنی  درست يک ماه ديگر توقفی در اين جنگ 

اين پديده شوم .  ايجاد شود، هنوز با پيامدهای فاجعه بار آن روبرو است
و فجايع تاکنونی و آتی آن محوری ترين فاجعه گريبانگير طبقه کارگر 

شايد گفته شود، طبقه کارگر در هر کشور و از جمله در .  جهان است
ايران چنان غرق در مصائب و رنج در محل کار و زندگی خويش 
است، نميتواند به موضوع جنگ و پيامدهايش در مناطق ديگر و در اين 

اما تمام مسئله اينست اثرات .  مورد در اوکراين توجه جدی داشته باشد
مخرب اين جنگ و تشديد فقر و گرانی و تحميل تنگنا بر زندگی هم 
اکنون طبقه کارگر و مردم محروم در بخش وسيع کشورها در دنيا 

الزم به توضيح زيادی نيست که در نظم سرمايه تماما .  مشهود است
تحريمهای (و به هم مربوط شده، جنگ اقتصادی )  گلوبال(جهانی شده 

و اکنون لشکرکشی و زور گويی ميليتاريستی به فوريت )  اقتصادی
معيشت و زندگی اساسأ طبقه کارگر و مردم نه تنها در روسيه و 
اوکراين و کشورهای اروپايی، بلکه در همه دنيا زير فشار گرفته و اين 

جنگی که قطب .  واقعيت تلخ پيامد اوليه جنگ جاری در اوکراين است
های اصلی نظم ضد بشر کاپيتاليسم معاصر از يک سو روسيه پوتين و 
. در مقابل آمريکا و ناتو و دولت زلنسکی در اوکراين بانی آن هستند

تازه اين فوری ترين اثرات پر رنج اين واقعه است، پيامدهای زيانبار و 
مخرب ميان مدت و بلند مدت اين رويداد کل جهان وآينده زندگی 

در مصاحبه ها . (ميلياردها انسان را دستخوش مخاطره جدی کرده است
 ). و مطالب قبلی به آن پرداختيم که اينجا الزم به تکرار نيست

 

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤١شماره    

 ! در يک نگاه

 اول مه، جنگ امپرياليستى و كارگران
 

 رحمان حسين زاده  

در نتيجه  در اول مه امسال، طبقه 
کارگر با چشمان باز بايد جنگ در 
اوکراين و ابعاد جهانی پيامدهای پر 
از رنج و درد آن برای کارگر و جبهه 
انسانيت را ببيند و بخش مهمی از 
کيفر خواست خود را عليه نظم 
کاپيتاليستی معاصر، عليه لشکرکشی 
و زورگويی ميليتاريستی روسيه و 
عليه طرح و نقشه های آمريکا و ناتو 
در اين رويداد و در ديگر کانونهای 

اتخاذ سياست کارگری در قبال اين جنگ .  بحران جهان امروز اعالم کند
و بانيان آن از اين زاويه هم بسيار ضروری است که در سطح جهان و 

ترند  الف،در همه کشورها و از جمله در ايران دو ترند ضد کارگری؛ 
، ترند پروغربی و ناتويی سموم خود را در ميان بپروروسی و 

رسالت طبقاتی و سياسی بخش پيشرو و .  کارگران اشاعه ميدهند
کمونيست طبقه کارگر است با بيان نقد و اعالم سياست متمايز کارگری، 

در اين رابطه .  در مقابل اين دو ترند ارتجاعی و ضد کارگری قد علم کند
 .   ادعانامه کارگری اول مه ميتواند بر محورهای زير تاکيد کند

      
کارگران در سراسر جهان و به ويژه در روسيه و اوکراين اين جنگ   -١

را به عنوان کشمکش مخرب  قدرتهای کاپيتاليستی ضد کارگر و مردم، 
به مثابه جنگ امپرياليستی و در اين مورد زورگويی ميليتاريستی روسيه 

با آگاهگری و سازمانگری مؤثر .  را ارتجاعی و ضد انسانی معرفی کنند
نه به جنگ قدرتها و "و توده ای نيروی مادی اعتراض با پرچم و شعار 

از کارگران و مردم و .  را به ميدان کشند"  دولتهای سرمايه داری
آزاديخواهان در سطح جهان به ويژه در روسيه و اوکراين بايد  خواست 

 . عليه اين جنگ و بانيان آن به ميدان آيند
 
از طبقه کارگر روسيه و اوکراين و کمونيستها در اين دو کشور بايد   -٢

حمايت کرد و به عالوه اين وظيفه طبقاتی و سياسی مهم را در اين 
دوران سخت و حساس تاريخی يادآور شد که وقت آنست با پرچم مبارزه 

و برای ساقط کردن هيئت حاکمه های بورژوايی "  بورژوازی خودی"با 
همانطور که در .  مسبب اين جنگ در روسيه و اوکراين به ميدان بيايند

تحت رهبری حزب بلشويک و رهبری داهيانه لنين  ١٩١٧روسيه سال 
مظهر انقالب و آزاديخواهی حاکميت بورژوايی وقت را سرنگون و 

اکنون و دوباره حرکت خالف جريانی .  انقالب کارگری را ممکن کردند
و کمونيستی را ميطلبد که به دام فضای سنگين ناسيوناليستی نيفتند و 

 . سياست طبقاتی و کارگری و انترناسيوناليستی را احياء کنند
  

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 پرچم .  آنها وظيفه کارگران و مردم حق طلب و همه ما کمونيستها است
و "  نه به جنگ سرمايه داران"، با شعار "اين جنگ بايد متوقف شود"
دست قدرتهای جهانی، امپرياليسم روسيه و آمريکا و ناتو از سر مردم "

وظيفه کارگران و آزاديخواهان را برای .  بايد به ميدان آمد"  کوتاه
سازماندهی جنبش قوی ضد جنگ جاری، متفاوت از جنبش تشديد جنگ 

ساخته و پرداخته دولتهای بورژوايی و ناتويی را سازمان 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٤صفحه   

 



 ٦٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 .   داد
 
جنبش طبقه کارگر در کنار مقابله موثر با قلدری   -۴

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

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

در اين راستا  کارگران و کمونيستها و آزاديخواهان .  آنها است
اول مه امسال فرصتی است .  ايران بايد سهم خود را ايفاء کنيم

که عالوه بر برجسته کردن مبارزه کارگران در ايران عليه 
درد و رنج و مشقات تحميل شده توسط سرمايه داری حاکم و 
جمهوری اسالمی، الزمست رسالت انترناسيوناليستی و انسانی 
خود را در قبال جنگ در اوکراين در قطعنامه ها و ادعانامه 

 . های کارگری روز جهانی کارگر مطرح کنيم
 

*** 

 پيام تسليت 

 !به مناسبت درگذشت رفيق ابراهيم بارسن
 

با تاسف فراوان اطالع يافتيم رفيق ابراهيم 
در  ٢٠٢٢مارچ  ٢۶بارسن روز يکشنبه 

رفيق ابراهيم از چهره .  کانادا درگذشت
های محبوب و سرشناس شهر سنندج در 

و از فعالين پرشور  ١٣۵٧انقالب 
شوراهای محالت و سازماندهی مقاومت 
در مقابل تهاجم نظامی جمهوری اسالمی 

  .به سنندج بود
 

رفيق ابراهيم بعد از سالها کار مخفی و 
فعاليت در ميان کارگران به صفوف 

تشکيالت علنی کومله و حزب کمونيست ايران پيوست، در جريان جنگ و 
نبردها با مزدوران جمهوری اسالمی زخمی شد و خسارت فيزيکی ناشی از 

  رفيق ابراهيم. همين گلوله های حکومت اسالمی بر وخامت بيماريش افزود
بعد از جدائی در حزب کمونيست ايران به حزب کمونيست کارگری و سپس به 

حکمتيست پيوست و برای سالها همراه و هم رزم ما   -حزب کمونيست کارگری 
  .بود
 

ما درگذشت رفيق ابراهيم بارسن عزيز را به رفيق همرزمش فوزيه خالديان و 
فرزندان دلبندشان سوما و چيا، اعضای خانواده و بستگان، همسنگران و رفقای 
سالهای طوالنی مبارزه انقالبی و کمونيستی در چند دهه گذشته صميمانه تسليت 

 .ميگوئيم
 

 !ياد عزيز رفيق ابراهيم بارسن گرامی است
 

 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران
 ٢٠٢٢مارچ  ٢٨

 اول مه، 

 ...جنگ امپرياليستى و كارگران 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

 

دو نفر ديگر از دستگيرشدگان 

 سنندج آزاد شدند
 

طبق اخبار رسيده به مرکز خبری کميته کردستان امروز بعد 
از تجمع خانواده های دستگيرشدگان و تعدادی از اهالی شهر 

خالو (در جلو دادگاه سنندج دو نفر به اسامی سهراب جاللی 
ميليون تومانی ازاد  ۴۵٠و جمال اسدی به قيد وثيقه )  زوراو

 .شدند ما آزادی اين دونفر را تبريک ميگوييم
 

شدگان، که در مقر اطالعات ر نفر از دستگي ۶هنوز تعداد 
بايد تمام تالش  .سپاه زندانی هستند در زندان بسر می برند

خود را برای آزاد کردن آنها هم بکار انداخت و خانواده اين 
 .عزيزان را نبايد تنها گذاشت

 
 مرکز خبری کميته کردستان حزب حکمتيست

 
 ٢٠٢٢مارس  ٢٩ - ١۴٠١دهم فروردين 



جنگ عادالنه برای روح انسان بهتر از صلح در باالترين رفاه "
 تئودور روزولت." است

 
ما سهم .  درست فراتر از فيليپين، بازارهای وسيع چين وجود دارد"

خود را در مأموريتنژاد خداوندی خود در تمدن سازی زمين انجام 
از کجا برای محصوالت خود خريدار پيدا کنيم؟ فيليپين به .  خواهيم داد

ژانويه  ٩سناتور آلبرت جرميه  ».ما پايگاهی در دروازه شرق می دهد
 !برای اشغال فيليپين ١٩٠٠

 
جهان از .  پنج هفته از حمله نظامی گسترده روسيه به اوکراين ميگذرد

آغاز اين جنگ، حتی اگر همين امروز خاتمه پيدا کند، با قبل از آن 
متفاوت خواهد بود، همانطور که جهان پس از شيوع کرونا با قبل آن 

اين ادعا نه از اين روست که حمله روسيه به اوکراين .  متفاوت شد
وحشيانه تر از حمالت غير قابل شمار ناتو و اياالت متحده آمريکا به 
افغانستان، يوگسالوی، سوريه، عراق و صدها گوشه و شهر ديگر در 

جنگ برعليه "، نه "جنگ تمدنها"اين جنگ، نه .  سراسر جهان است
آزادی يوگسالوی، سوريه و "، نه جنگ آمريکا و ناتو برای "تروريسم

اين جنگ، ناسيوناليسم عظمت طلب روسيه .  است"  عراق و افغانستان
در رقابت با قدرتهای ديگر سرمايه داری، برای تعيين آينده 

 .  چهارچوبهای جهانی است
 

اين جنگ، همانند ديگر جنگهای دولتهای سرمايه داری ضد مردمی و 
تفاوت اينست که اينبار نه توسط آمريکا و ناتو، بلکه .  ويرانگر است

پرده ديگری از .  توسط روسيه يکی از رقبا، حمله صورت گرفت
ميليتاريسم و توسعه طلبی ناتو و آمريکا که با نابودی شهرها، کشته 
شدن ميليونها انسان و آوارگی چند ميليونی همراه بود، اينبار توسط 

زياده "از نظر آمريکا و رقبای غربی، .  روسيه صورت ميگيرد
غيرقابل بخشش است و بنابراين کمکهای تسليحاتی و "  خواهی روسيه

تحريم ها و تالش همه جانبه تبليغاتی و سياسی برای تقويت جبهه 
ناگهان با سرعت خارق العاده قوانين و سياستهائی .  اوکراين آغاز شد

مثال .  اتخاذ شد که در موارد مشابه سالهای طوالنی وقت نياز دارد
پرونده جنايات جنگی آمريکا در افغانستان و "پانزده سال کار روی 

يک شبه بسته شد و طرح دادگاهی کردن پوتين ظرف مدت "  عراق
 .کمتر از دو روز تا مرحله شکايت به دادگاه الهه به پيش برده شد

  
بنابراين همان مديائی که بدستور هيئت حاکمه از ارسال اخبار جنايات 

صرف نظر کرده "  دفاع از دموکراسی"جنگی آمريکا در عراق برای 
و روسيه "  پوتين ديوانه"بر عليه "  مقدس"بود، در اين جنگ 

دولتهای حافظ .  با تمامی ابزارهای خود دست بکار شد"  متجاوزگر"

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤١شماره    

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

سرمايه غربی همدست جمعی 
جنايات ارتش روسيه را با ممنوع 
کردن تبليغ رقيب و ارائه دهها بل 
صدها گزارش، درست يا غلط، 

جنگ "افکار مردم خود را بنفع 
شوراندند و با اشاره به "  مقاومت

افزايش خطر تهاجم روسيه، بر 
هزينه های نظامی نجومی خود 
افزوده و پشت سر ناتو و صد البته 
رهبری آمريکا باری ديگر برای 

شکست سرمايه داری روسيه و رهبران اليگارش آن، ميليونها ابزار 
در ادامه مالکيت سرمايه بناگاه مقدس .  جنگی روانه اوکراين کردند

بودنش به حيطه فراموشی سپرده شد و راسيسم از آستين جهان غرب 
انسانهائی که ساليان سال در کنار بقيه شهروندان جوامع .  بيرون زد

اروپائی و آمريکائی زندگی ميکردند، بنابر محل تولدشان، شهروند دست 
تبعيض نژادی و برتری نژادی قابل دفاع خوانده شد و .  دو شناخته شدند

لذا از آهنگ ساز تا ورزشکار روسی، بدون رعايت هرگونه قانون و 
هواپيماهای مسافربری روسی اجازه .  قرارداد کاری اخراج گرديدند

پرواز پيدا نکردند و کشتی ها و ويالهای اليگارشهای روسی جزو غنايم 
 .جنگی محسوب شدند

 
حيرت انگيزتر از همه اينها راسيسمی است که بی مهابا توسط غرب، از 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا گرفته تا مسئولين حکومتهای عضو 

سخنگوی دولت لهستان با شجاعت در مقابل .  ناتو قابل دفاع اعالم گرديد
بله ما به يک مو سياه اجازه عبور از :  دوربينهای تلويزيونی اعالم ميکند

را )  چشم آبی(ولی ميليونها پناهجوی اوکراينی .  کشورمان را نخواهيم داد
از آن فراتر کنوانسيون ژنو بود که پس از .  با کمال ميل پذيرا خواهيم بود

با حمله ارتش روسيه به .  فروپاشی بلوک شرق عمال ملغی شده بود
. اوکراين بناگاه ابعاد ممکن اجرای کنوانسيون ژنو دوباره روشنگر ديد

کارت مجانی تلفن تا حق اقامت، عهده دار شدن کامل هزينه های زندگی 
تا اجازه کار فوری برای جنگ زدگان اوکراينی آنهم بدون مصاحبه، 

اينها حق آوارگان .  بدون دادگاه و حتی ظرف مدت چند دقيقه صادر شد
سوال اينست چرا اين حقوق .  جنگی است و بايد بيشتر و ساده تر هم بشود

بنابراين در دموکراسی !  برای همه پناهجويان برسميت شناخته نميشود
با حقوق پناهنده "  رقيب"هوچی گر، حقوق پناهنده محصول جنگ 

 .از يکديگر متمايز است" خودی"محصول جنگ 

   
در همين راستاست هنگامی که اخبار جهان خبر از خريد و فروش 
هزاران کودک و نوزاد افغانی ميدهند، گرسنگی عمومی، پس از اشغال 
بيست ساله آمريکا و واگذار کردن قدرت بدست آدمخوران طالبان جان 
هزاران هزار انسان بی گناه در افغانستان را گرفته و می گيرد، نيمی از 
جامعه را به بردگی و اسارت کامل کشانده است و دهها هزار کودک که 
از فرط سرما و يا گرسنگی و يا توسط هردو آنان کشته می شوند و حتی 
عده قليلی از فراريان آنان پشت مرزهای اروپا، در مرز بالروس و 
لهستان يخ ميزنند، هر انسان منصفی را بهت زده ميکند وقتی آقای بايدن 

را به آغوش  کودکان اوکراينیدر مرز اوکراين و لهستان 

 " !مقدس"جنگ 
 

 نادر شريفى

 

  ٦صفحه   
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سردی کامل گفتند که  بمباران و نابود کردند و بعضی مواقع با خون
آيا يک ميليون انسان در .  اشتباهی بوده ولی نه قابل پيگرد حقوقی

افغانستان، حداقل نيم ميليون کودک در عراق، صدها هزار کودک يمنی، 
بودن، حق زندگی کردن، حق خوشبخت بودن و شادی کردن  حق انسان

نداشتند که شما آنها راقتل عام کرديد؟ کودک اوکراينی در آغوش گرفتن 
شما را بپذيريم يا قربانی شدن ميليونها کودک توسط حکومت شما و آنهم 

 تنها در بيست و اندی ساله گذشته را؟ 
 

گزارشات جهانی را مروری کنيد و ببينيد که سياست خارجی دولت 
متبوع شما و مشت آهنين ناتو برای حفظ سرمايه جهانی چه باليی بر سر 

الزم نيست که اشک !  هشت ميليارد انسان در سراسر دنيا آورده است
شما حتی در راه انداختن بحران و جنگ در اوکراين نه .  تمساح بريزيد

شما فرمان حمله وسيع !  تنها بی تقصير نيستيد، بلکه متهم شماره دو ايد
روسيه به اوکراين را صادر نکرده ايد ولی آتش بيار اول اين جنگ 

تنها پنج ميليارد هزينه !  خانمانسور بوديد و در آرزوی آغاز اين جنگ
کودتا، چندين ميليارد دالراسلحه به دولت اوکراين، هشت سال تعليم 

روشن است که بايدن .  ارتش اوکراين، همه مقدمات چنين روزهائی بود
و اياالت متحده آمريکا به جنگ و پيامدهای اين جنگ توجه خاصی 

که ايشان ابدا ضرورتی نمی بينند که پيامدهای  در حالی .  نشان ميدهند
 . بيست سال اشغال افغانستان را به عهده بگيرند

 
اين رياکاری و استاندارد دوگانه از چشم نقاد جهانيان دور نمانده و 

شما بازيگران اصلی در تباهی جهان برای حفظ نظم نوين .  نخواهند ماند
جهان باری ديگر شاهد جنگ .  جديد و قديم سرمايه جهانی هستيد

بورژوازی، گسترش راسيسم، افزايش ديوانه وار رقابت نظامی و رشد 
جهان را بايد از دست مشتی سرمايه دار .  نوعی از فاشيسم است

اينها خودشان صورت مسئله بشريت .  ميليتاريست و آدمکش نجات داد
 . هستند

 
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

 

دلجويی ميکند و قول رسيدگی به پناهجويان اوکراينی ميگيرد و از 
 .را چه در اروپا و چه در آمريکا ميدهد آنانوضعيت 

  
آخر چرا؟ مگر شما مسئول مستقيم چهل و سه سال جنگ، مسلح کردن 

و طالبان نيستيد که حداقل يک ميليون کشته "  مجاهدين"ارتش آدمکشان 
و ميليونها زخمی برای يکی از فقير ترين کشورهای دنيا به جا گذاشت؟ 
چرا سراغ ديدار مادران افغانی و فراموش شدگان مردم آن کشور نمی 

! شما قتل عام شدند"  موشکهای مادر"رويد که هزاران از آنان توسط 
چرا نابودی يک جامعه و بمب باران آخرين کارخانه های توليدی در 
افغانستان سبب نشد، ديداری هم از خانواده های پناهجويان افغانی تبار 
که پشت مرزهای لهستان يخ زدند يا از زير چرخ هواپيماهای شما خورد 
شدند، داشته باشيد؟ چرا شما حق داشتيد حداقل نيم ميليون کودک در 
عراق را با تحريمهای شديد اقتصادی به کشتن دهيد ولی امروز خواهان 

پدر و (دادگاهی شدن جنايتکاری مثل پوتين می شويد؟ چرا اوباما، بوش 
، تونی بلر و صدها جانی ديگر نظام سرمايه جزو ليست )پسر

جنايتکاران جنگی شما قرار نمی گيرند؟ مسئول قتل عام در ويتنام، 
فيليپين، يوگسالوی، ليبی و بمب اتمی شما در هيروشيما و ناکازاکی 

ترين جنگ تاريخ تان در  کيست؟ چرا شما مسئول بازماندگان طوالنی
دانيد که کودکان، جوانان افغانی تبار در  افغانستان نيستيد؟ آيا می

های پناهندگی و پشت مرزهای کشورهای عضو ناتو شما همه به  کمپ
بيماريهای عصبی دچار شده اند؟ عده ای از آنان از فرط بی عالجی 

های  کنند، در جنگل خودسوزی و خودکشی می.  دوزند دهان خود را می
باز با کودکان خود بدنبال سرپناهی و چيزی برای رفع گرسنگی 

آمريکا بر عليه "  نظم نوين"بله آنان همه بازماندگان جنگ .  ميگردند
جنگنده های .  هستند"  جنگ با تروريسم"مردم بيگناه افغانستان و بنام 

نظامی شما بر فراز شهرهای کابل، هرات، کندهار و مزار شريف و 
فقير را بنام نيروهای القاعده و طالبان   ديگر جای، هزاران کودک

!آموزش رايگان برای همگان  

 

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  

 "  ...مقدس"جنگ 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

سوسياليسم، به چه  » خطر«بدون 

 !  منجالبى تبديل ميشود

 منصور حكمت
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 روايت قرچک؛ 

 !ناكجاآباد جانيان و بربران اسالمى
 

 امير عسگری

اين مقاله با استفاده از مشاهدات و گزارشات تعدادی از زندانيان سياسی 
 .زن قرچک ورامين تهيه شده است

 
زندانيان سياسی )  شکنجه" (تعزير"زندانهای جمهوری اسالمی مراکز 

و عقيدتی بوده و از بعد افسار گسيختگی در حال رقابت با يکديگر 
حکومت اسالمی همواره از لحظه بازداشت قبل و بعد از .  ميباشند

محکوميت فعالين سياسی در مراحل تشکيل پرونده و اعتراف گيريها و 
در ادامه در سالهای محکوميت، در راستای شکستن مقاومت فعالين از 
ابزاری چون؛ شکنجه، تجاوز و انواع تحقير و رفتارهای ضدبشری 

 .فروگذار نبوده است
 

زندانها و بازداشتگاه های رسمی و علنی و حتی غير رسمی و غير 
علنی توسط نهادهايی چون سپاه پاسداران، اطالعات سپاه و وزارت 
اطالعات در راستای اهداف شنيع حکومت اسالمی در برابر فعالين 
جنبش های طبقاتی در جهت ارعاب موج اعتراضات طبقه کارگر و 

 . شود بخشهای مختلف آن همواره بعنوان اهرم فشار استفاده می
 

زندان قرچک يکی از فالکتبارترين زندانهای ايران مخصوصا برای 
زندانيان سياسی زن در زندان قرچک مورد هرگونه .  زندانيان زن است

. گيرند تحقير و هتک حرمت و حتی در مواقعی مورد تعرض قرار می
در زندان قرچک بهداشت هيچگونه وجود ندارد و محکومان در داخل 

زندانيان سياسی نيز در اکثر مواقع .  شوند بندهايی کثيف نگهداری می
شوند تا امکان هرگونه  در کنار زندانيان خطرناک نگه داشته می

عالوه بر اينها شکنجه به انواع .  درگيری و تعرض به آنان بوجود آيد
در .  شود فجيع آن در زندان قرچک بر زندانيان سياسی اعمال می

مواردی به زندانيان سياسی ُسرنگهايی مخصوص اعتراف گيری و يا 
شود و زندانيان طی چهار روز با درد شديد بدنی و  شل کننده تزريق می

شود اين اقدامات از سوی  گفته می.  حال روانی نامتعادل به سر ميبرند
دادياران زندان و همکاری مستقيم دکترهای زندان قرچک سازماندهی 

 . ميشود
 

پزشکان و بخش درمانی زندان قرچک با ناديده گرفتم تعهد پزشکی 
. دست به نقض آشکار حقوق بشر تحت انواع و اشکال مختلف ميزنند

تغذيه نادرست از غذا و آب آلوده زندان در موارد فراوانی موجب 
شود که بين همين  سرطان از انواع مختلف از جمله؛ سرطان سينه می

موارد ذکر شده به طور نمونه؛ زندانی زن مبتال به سرطان سينه با سينه 
شود و در شرايطی که کمترين  بريده و بهبود نيافته به زندان اعزام می

بهداشت موجود نيست بهداری از 
پانسمان و رسيدگی به وی سر باز 

زند و اين خود زندانيان هستند  می
که از طرق اوليه در صدد کمک به 
وی در پانسمان و ساير موارد 

 . آيند مراقبتی برمی
 

در موردی ديگر، زندانی زنی که 
مبتال به سرطان رحم بود و رحم 
وی مورد عمل تخليه قرار گرفته 
بود و در حالی به زندان بازگردانده 

شده بود که خونريزی داشت و با تمامی اين شرايط جسمی پزشکان با 
اعزام وی موافقت کرده بودند که حتی هنگام دوش گرفتن که به کمک 
ساير زندانيان بخشا سياسی انجام ميشد نيز دچار خونريزی از ناحيه رحم 

تمامی اين بی حقوقی ها در حالی درجريان است که دکترهای به .  بود
. ظاهر متعهد به اصول حرفه ای در زندان قرچک مشغول طبابت هستند

طببيانی که خود يک ابزار اعمال فشار بيشتر حکومت بر زندانيان 
 .بخصوص زندانيان سياسی است

 
سال گذشته نيز تعدادی از زنان زندانی در قرچک ورامين از تعرض 
جنسی از سوی زندانيان خطرناک زن گزارش داده بودند و اين وضعيت 
با وجود علنی شدن حتی مورد بررسی از سوی سازمان زندانها نيز قرار 
نگرفت زيرا سازمان زندانها عامل اصلی سازماندهی شکنجه و قتل 

های حکومت اسالمی ميباشد و از   چاله زندانيان سياسی و عقيدتی در سياه
 .اين روش در جهت شکستن زندانيان سياسی سود ميبرد

 
به تازگی سپيده فرهان نيز از يک نمونه شکنجه تحت عنوان کتک زدن 
بيست زندانی سياسی به هنگام مقاومت در برابر تبعيد گلرخ ايرايی سخن 

نکته جالب اينجاست که .  گفته که يک ساعت و نيم به طول انجاميده است
اين نوع برخوردها در زندان قرچک از سوی ماموران بسيار عادی شده 
و هرازگاهی حمله به زندانيان سياسی از سوی زندانيان خطرناک 

 .شود سازماندهی می
 

مشاهدات اعالم شده فقط بخشی از فشارها در زندان قرچک است و 
زندانيان بسياری خواهان شنيده شدن وضعيت ضد انسانی تحميل شده در 

 .پشت درهای اين ناکجاآباد جانيان اسالمی حاکم بر جامعه ايران هستند
 

قطعا وظيفه ما فعالين سياسی بخصوص کمونيست و برابری طلب 
المللی از سوی نهادهای چپ، سازمانهای  افشاگری و کسب حمايت بين

زندانيان سياسی .  کارگری، پيشرو و کمونيست از زندانيان سياسی است
بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند و هرگونه آزار و شکنجه و ترور در 

 . زندان را برای حکومت هزينه ساز کنيم
 

 ٢٠٢٢مارس  ٢٩
 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  
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 اند کارگران پارس پامچال پنج ماه است که حقوق نگرفته
کارگران کارخانه پارس پامچال با وجود بازگشايی کارخانه، نگران 

سازی پارس  فعاليت روزمره شرکت رنگ.  آينده شغلی خود هستند
پامچال، در حالی از حدود دوسال پيش به کندی ادامه دارد که کارگران 

ماه بيمه پرداخت نشده، از  ٨رغم دريافت نکردن پنج ماه حقوق و  به
در کارخانه پارس پامچال نزديک به .  امنيت شغلی خود رضايت ندارند

 .کارگر مشغول به کارند و از شرايط شغلی نامناسبی برخوردارند ٣۵
 

 حوادث کار
اصفهان  »حبيب آباد«سوزی در يک کارگاه آجرسازی در جاده  آتش

حداقل يکی از کارگران کودک کار .  کارگر شد ۵موجب سوختگی 
ساله در اين حادثه انفجار دچار مصدوميت  ۴۵تا  ١۶مرد  ۵.  است
 .  اند و تمامی کارگران مجروح شده به بيمارستان منتقل شدند شده

 
فردين ساله  به اسم  ۴۵يک کارگر  ١۴٠١فروردين  ٧روز يکشنبه 

اهل روستای ههلوان از توبع ژاورود سنندج که بر اثر جراحات عبدی 
ناشی از سقوط در چاه حين انجام کار در يکی از بيمارستان های 

اين کارگر پدر دو فرزند بود که .  تهران تحت درمان بود، جان باخت
ماه پيش در هنگام حفر چاه و به علت نبود ايمنی حين کار  ٢حدود 

 دچار حادثه شده و به داخل چاه سقوط کرد و در اثر آن قطع نخاع شد
 

آالت ِکشنده  يک کارگر شاغل در اسکله رجايی در اثر برخورد ماشين
جان خود را از دست داده "  جديت کار بندر"بار متعلق به شرکت 

بنابر خبر منتشرشده اين کارگر جانباخته مشغول راهنمايی .  است
راننده کاميون ِکشنده بار برای هدايت خودرو بوده که به دليل خستگی 

آلودگی و پايين آمدن سطح دقت پرسنل، قسمت کشنده کاميون  و خواب
جديت "رانندگان شرکت . شود با وی برخورد کرده و سبب مرگ او می

و کارگران شاغل در اسکله رجايی به دليل سطح پايين "  کار بندر
های طوالنی  دستمزد و فشار کاری بسيار، مجبور به فعاليت در شيفت

آلودگی و  مدت بوده که اين امر در بسياری موارد به دليل خواب
 .شود خستگی مفرط، منجر به وقوع حادثه می

 
 ٢٥رستم خضریماه، يک کولبر به نام   روز جمعه پنجم فروردين

ساله، اهل شهرستان اشنويه، در پی شليک نيروهای نظامی در مرز 
مأموران بدون اخطار قبلی اين کولبر را .  بانه جان خود را از دست داد

و جنازه وی توسط کولبران و ساکنين   مورد شليک مستقيم قرار داده
های سليمانيه در اقليم کردستان منتقل شده  منطقه به يکی از بيمارستان

 .اين کولبر متأهل و سرپرست خانواده بوده است. است
 

 اجتماع کشاورزان اصفهان

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

دامداران و فعالين محيط زيست در اعتراض به پروژه کارخانه پتروشيمی 
 ١۴٠١فروردين  ۶در زيست گاه حفاظت شده ميانکاله، روز شنبه 

کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم اجرای مصوبات و احکام قانونی 
های دروغين مسئولين، مقابل جهاد کشاورزی اصفهان دست به  و وعده

 .تجمع زدند
 

 تجمع کارگران راه آهن 
کارگران واحد نگهداری ابنيه فنی راه آهن خواستار پرداخت بموقع 

آنها همچنين نسبت به پرداخت .  دستمزد و بيمه خود در سال آينده شدند
بيش از يک هفته از شروع .  نشدن معوقات مزدی خود اعتراض داشتند

گذشته، اما کارگران پيمانکاری واحد نگهداری ابنيه فنی راه  ١۴٠١سال 
 . اند خود را دريافت نکرده ١۴٠٠ماه از مطالبات سال ٢آهن يک تا 

 
 زندان و بازداشتها

عادل يکی از هنرمندان کرد زبان به نام  ١۴٠١فروردين  ۴روز پنجشنبه 
توسط نيروهای امنيتی بازداشت و مورد بازجويی و بازخواست  نادری

 .قرار گرفته و پس از چند ساعت آزاد گرديد
 

نگار و فعال سياسی ساکن دشتستان، توسط  روزنامه تن حسين روئين
سال حبس تعزيری و پرداخت جزای نقدی  ٢٠بيدادگاه انقالب اين شهر به 

تن در  در صورت تاييد حکم آقای روئين.  ميليون تومانی محکوم شد ١۵
 .سال زندان برای ايشان قابل اجرا خواهد بود ١٠مرحله تجديد نظر، 

 
معلم دبستان روستای نرزيوه از توابع شهرستان اشنويه، در  عزيز قادرتاج

پی صدور حکمی توسط بيدادگاه انقالب، به سه سال حبس محکوم شده 
توسط ماموران وزارت اطالعات  ٩٩اين معلم پيشتر در سال .  است

روز در محل اين نهاد در اروميه، تحت  ۴٠بازداشت شده و به مدت 
 .بازجويی بوده و سپس با توديع وثيقه آزاد شده است

 
اين .  شود فروردين برگزار می ١۶نگار  ، روزنامهزاده مهتاب قلیدادگاه 

نگار روز شانزده فروردين و با شکايت سازمان اطالعات سپاه،  روزنامه
اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، فعاليت "برای رسيدگی به سه اتهام 

اعتراضات .  دادگاهی ميشود"  تبليغی عليه نظام و تشويق به فساد
های توييتر و اينستاگرامی، گفتن نه به حجاب اجباری و  خوزستان، فعاليت

 .های نسبت داده شده به وی ميباشد تالش برای ورود به ورزشگاه از اتهام
 

در اعتراض به افزايش )  تهران(ايران _معلمان_صنفی_کانون_بيانيه
 قندی _بداقی و حميد_روحزاد، رسول_فشارهای امنيتی و قضايی بر ژاله

بی شک سال درخشش جنبش های مطالبه گری در ايران  و  ١۴٠٠سال 
  ٩صفحه   در طول يک سال گذشته جنبش .  بويژه جنبش معلمان بود

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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های صنفی فرهنگيان ايران،  معلمان با هدايت شورای هماهنگی تشکل
خيابان را به عرصه مطالبه گری مسالمت آميز در کشور تبديل کرده و 
از اين رهگذر به الگوی مطالبه گری جنبش های اجتماعی در ايران 

بر مبنای چنين اثر گذاری، در طول يک سال گذشته فشار .  تبديل شده اند
های امنيتی بر جنبش معلمان و فعاالن صنفی افزايش يافته و در طول 
سال گذشته شاهد احضار و پرونده سازی برای دهها فعال صنفی در 

 .سراسر کشور بوده ايم
 

در همين راستا و در فروردين ماه سال جديد و در پايان تعطيالت بايد 
شاهد برگزاری دادگاه سه نفر ديگر از فعالين صنفی در دادگاه انقالب 

 .تهران باشيم
 

بداقی و _روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی و آقايان رسول_خانم ژاله
قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسالمشهر در روز های _حميد

دادگاه انقالب تهران بخاطر  ٢۶پانزدهم و شانزدهم فرودين در شعبه 
 . فعاليت های صنفی شان؛ با اتهامات واهی محاکمه خواهند شد

 
اگر چه در طول يکسال گذشته با وجود فشارهای امنيتی و احکام قضايی، 
جريان مطالبه گری جنبش معلمان متوقف نشد، با اين حال به نظر می 
آيد؛ فرادستان حکومتی همچنان به جای پاسخگويی، تالش در جهت 

 .کنترل و سرکوب جنبش را در دستور کار قرار داده اند
 

ضمن محکوميت )  تهران (  ما به عنوان کانون صنفی معلمان ايران 
افزايش فشار های امنيتی بر فعالين صنفی، مجددا به همه نهادهای امنيتی 
و قضايی و فرادستان حاکميتی اعالم می کنيم که چنين روندهايی تاثيری 
بر مطالبه گری معلمان نخواهد داشت، همانطور که در گذشته نيز نداشته 

 .است
 

گناهی همکارانمان تا بدانجا است که مسئوالن قوه قضاييه  تاکيد ما بر بی
شما مطابق قانون اساسی، .  را به يک هم آوردی مدنی دعوت می کنيم

قندی _حميد#بداقی و _رسول#روحزاد، _ژاله#دادگاه های فعاالن صنفی 
را به صورت علنی برگزار کنيد و اجازه دهيد همکارانمان از سراسر 
کشور امکان حضور داشته باشند، تا حقانيت هر کدام از طرفين ثابت 

 !شود
 

مگر نه اينکه شما همواره فعالين صنفی را به فعاليت های امنيتی متهم 
ما با اطمينان .  می کنيد، اجازه دهيد دادگاه به صورت علنی برگزار شود

، شما اگر بر ادعای خود اطمينان داريد،  همکارانمان را بيگناه می دانيم
 . اجازه برگزاری دادگاههای علنی عاالن صنفی را صادر کنيد

 
 )تهران(کانون صنفی معلمان ايران 

 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 پاشيدن اسپری فلفل به صورت زنان در ورزشگاە مشهد
رژيم اسالمی در ضديت با حقوق زنان از داعش و طالبان پيشی گرفته 
است در مقابل حضور بيش از دو هزار نفر از زنان بليت ورود به 
ورزشگاە را خريداری کردە بودند با پاشيدن اسپری فلفل به سر و 
صورت آنها ماهيت زن ستيزی و اعمال آپارتايد جنسی را بار ديگر به 

خبرها از مشهد حاکی از استفاده ماموران انتظامی از .  نمايش گذاشت
اسپری فلفل در تالش برای پراکندن زنانی است که حتی پس از خريد 

های فوتبال ايران و لبنان پشت در  بليت برای تماشای بازی تيم
اين نوع برخورد با زنان  .رو شدند ورزشگاه مشهد با مانع روبه

رو  دوست روز چهارشنبه با واکنش گسترده و محکوميت روبه فوتبال
مسئولين اين جنايت مانند هميشه، وقتی با واکنش افکار  .شده است

 .عمومی روبرو شدند، در صدد ماسمالی کردن اين توحش هستند
 

 محيط زيست  مافيای معدن بالی جان مردم و
فروردين اهالی روستاهای برز و کمجان نطنز در اعتراض  ١٠روز 

کاوان و آسيب های زيست محيطی ناشی از  به فعاليت مخرب معدن 
تخريب گسترده محيط .  فعاليت آنان دست به تجمع اعتراضی زدند

زيست توسط شرکت های توسعه دهنده معادن در نقاط مختلف کشور 
در حال انجام است و مافيای معادن با سواستفاده از خألهای قانونی و 

 .سکوت مراجع مسئول همچنان به تخريب محيط زيست ادامه می دهند
 

 زخمی شدن يک کولبر در مرز نوسود
يک کولبر اهل جوانرود با هويت  ١۴٠١فروردين  ١٠روز چهارشنبه 

ساچمه مامورين  ١۵در مرز نوسود بر اثر اصابت “  آرمان فرهمند”
 .مرزبانی زخمی شده است

 
*** 
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!توقف جنگ بيدرنگ  



 اول مه

 عليه جنگ سرمايه داران
با گذشت بيش از يكماه از جنگ در اوكراين، امروز بيشتر           

. صورت مسئله جنگ و اهداف ارتجاعى آن روشن است          

گيری بخشهای مختلف طبقه كارگر و گرايش راديكال          سمت

و سوسياليستى در كشورهای مختلف عليه جنگ             

دو كمپ پرو ناتو و پرو روسيه       .  امپرياليستى واضح تر است   

عليه منافع كارگران در روسيه و اوكراين و طبقه كارگر            

 .جهانى ايستاده اند

 

در اول مه فرصتى است كه كارگران عليه جنگ ارتجاعى و           

ضد كارگری قدرتهای سرمايه داری صدايشان را بلند           

كنونى،   »جنبش ضد جنگ  «اول مه، ميتواند مانند     .  كنند

جنگ طلب و پرو ناتو و در خدمت اهداف جنگ طلبانه             

سرمايه داران باشد، و ميتواند منافع مستقل طبقه كارگر را          

در يک صف انترناسيوناليستى عليه جنگ و اهداف بانيان          

 .آن نمايندگى كند

 

از هم اكنون بار هزينه جنگ و ميليتاريسم طبقه حاكم را            

در اول مه بايد عليه دولتهای        .  كارگران مى پردازند  

مرتجع و مدافعان جنگ طلب، عليه سانسور و نژادپرستى،         

عليه رسانه های قلم به مزد و نوكر سرمايه، برای قطع             

 .درنگ جنگ بميدان آمد بى

 

 !كارگران جهان متحد شويد
*** 

  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤١شماره    

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



 ٦٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

! 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  

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/  

  ٢٠٢٢اول مه 

  !زنده باد انقالب كارگری ،امپرياليستى گنه به جن
 

بورژوازی كه  .  سرمايه داران و حكومت هايشان جهان را به نابودی و جنگ اتمى تهديد ميكنند               

همواره با زبان تهديد و سركوب با كارگران ُسخن گفته است، امروز با زبان فاشيسم و پاكسازی                   

اگر نيروئى آلترناتيو اين جنايتكاران و تروريستهای دولتى        .  جمعى و مجازات جمعى ُسخن ميگويد     

و غير دولتى را افسار نزند، بورژوازی اين ظرفيت را دارد كه در متن جنگ و رقابت جهان را به                     

 . نابودی بكشاند

 

، كارگران كمونيست بسان تاريخ سرمايه داری، ضروری است زبان آزادی بشريت            ٢٠٢٢در اول مه    

، بايد ادعانامه سوسياليستى طبقه     ٢٠٢٢در اول مه    .  از انقياد سياسى و اقتصادی بورژوازی شوند      

ادعانامه كارگری بايد مربوط به مسائل و سواالت روز جامعه          .  كارگر عليه سرمايه داری طرح شود     

سياست و ادعانامه كارگری بايد خصلت آلترناتيو اجتماعى طبقه ای را داشته باشد كه              .  بشری باشد 

، بايد عليه تهديدهای    ٢٠٢٢در اول مه    .  در تضادی آشتى ناپذير با طبقه بورژوازی قرار دارد         

طبقات حاكم، عليه جنگ طلبى و ميليتاريسم، عليه عادی ساختن جنگ اتمى و نابودی كشورها و                  

 . كشتار دستجمعى انسانها، عليه اهداف كثيف و ضد انسانى جنگ و رقابت بورژوازی سخن گفت

 

در اول مه بايد ضرورت و مبرميت آلترناتيو انقالبى طبقه كارگر، انقالب كارگری عليه سرمايه داری      

اعالم كنيم كه كارگران اجازه نميدهند بورژواها بار ديگر          .  و آلترناتيو سوسياليستى را طرح كرد     

، ٢٠٢٢در اول مه . دنيا را بكام جنگ امپرياليستى و تروريسم همه جانبه و كشتارهای مهيب بكشانند

 ! نه به جنگ امپرياليستى، زنده باد انقالب كارگری: بايد با صدای بلند اعالم كرد
 

*** 


