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 ٢٠٢٢اول مه 

طبقه كارگر در بطن تند پيچ 

 پرمخاطره جهانى  
 

همه طبقه کارگر در ، ٢٠٢٢در آستانه اول مه 
جهان، دور ديگری از فقر و کشورهای 

تبعيض و مصائب و مشقات نظام استثمارگر 
کاپيتاليستی را سخت تر از هميشه تجربه 

سردمداران و ايدئولوگهای بورژوايی .  ميکند
چند دهه است استيالی بی رقيب نظام سرمايه 
داری بر سرنوشت بشريت و گسترش دامنه 
حاکميت و کارکرد آن به اقصی نقاط کره 
زمين را نقطه قوت اين نظام ستمگر معرفی 

درعين حال اين حقيقت ساده را پرده .  ميکنند
پوشی ميکنند که گسترش هر روزه فقر و 
گرسنگی و تبعيض و نابرابری و جنگ و 
ناامنی در اقصی نقاط جهان نيز محصول 

کشمکش و جنگ .  همين نظم ضد انسانی است
اصلی طبقه کارگر عليه سرمايه داری به 

روز .  پهنای جهان از همين جا الهام ميگيرد
اول مه امسال ميتواند و بايد صحنه ارتقاء و 
گسترش اين نبرد طبقاتی و سياسی عليه 

 . کاپيتاليسم معاصر باشد
 

امسال پرولتاريای جهانی و مردم محروم با 
پرمخاطره ترين کارکرد نظم سرمايه داری 

يعنی جنگ امپرياليستی جاری 
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در اوکراين و خطر تبديل عملی آن به يک جنگ بزرگ در سطح  دنيا 
و در شرايط وجود زرادخانه های سالحهايی شيميايی و بيولوژيکی و 
هسته ای در دست قطبهای امپرياليستی دو طرف اين جنگ روبرو 

ادامه کشمکش و جدال قطب های اصلی کاپيتاليسم بر سر سهم .  است
خواهی بيشتر در اقتصاد و سياست دنيا و تحکيم موقعيت باالدستی در 
. جهان چند قطبی ثبات نيافته به جغرافيای اوکراين کشيده شده است

تاکنون طبقه کارگر و مردم بخت برگشته در اوکراين و روسيه به 
گوشت دم توپ جنگی تبديل شده اند، که از يک طرف ناسيوناليسم 
عظمت طلب روسيه به رهبری پوتين در سودای اعاده موقعيت روسيه 
به عنوان يکی از ابرقدرتهای جهان و از  طرف ديگر آمريکا و 
متحدان اروپايی و ناتو برای جبران ناکاميها در خاورميانه و احيای 

اين جنگ .  موقعيت هژمونيک بر جهان کاپيتاليستی معاصر ميکوشند
عليه منافع کارگران و مردم درگير، مستقيمأ برخالف پروپاگاند طرفين 

 .  در روسيه و اوکراين و در همه دنيا است
 

ميتواند و ضروری است اعالم  ٢٠٢٢طبقه کارگر جهانی در اول مه 
کند کشمکش قطبهای کاپيتاليستی و در اين مورد لشکرکشی و 
زورگويی ميليتاريستی روسيه را ضد انسانی و ارتجاعی ميداند و 

به عالوه  دخالت مستقيم و غير .  خواهان توقف فوری جنگ است
مستقيم ديگر دولتهای همگام دو طرف جنگ و تمايل هيئت حاکمه 

" تحريم اقتصادی"آمريکا و ناتو را به کشدار شدن اين جنگ و اعمال 
عليه روسيه را به مثابه سالح کشتار جمعی سياست ضد انسانی و 

در اين راستا بر کوتاه شدن دست قدرتها و دولتهای .  جنايتکارانه ميداند
کارگران با چشمان باز .  مرتجع کاپيتاليست از سر مردم تاکيد ميکند

دولتهای درگير و گسترش "  منافع ملی"عليه توجيهات ناسيوناليستی 
راسيسم توجيه گر اين توحش و حضور فعال جريانات فاشيست در اين 

بايد اعالم کرد که طبقه کارگر و مردم چه در روسيه .  جنگ می ايستند
و اوکراين و چه در ديگر کشورها نبايد به گوشت دم توپ اين جنگ 

" دولت و بورژوازی خودی"به روشنی عليه به اصطالح .  تبديل شوند
مستقيمأ درگير و يا دولتهای همگام و متحد دو سوی اين جنگ 

براين اساس بسيار ضروری است، .  تبهکارانه ميتوان و بايد ايستاد
و يا "  پروروسی"سياست ارتجاعی جريانات و ترندهای چپ و راست 

طبقه .  در اين رويداد را افشاء و منزوی کرد"  پروغربی و ناتويی"
کارگر ميتواند با سياست و صف متفاوت به فاکتور مهم به ميدان 
کشاندن جنبش متمايز و اميد بخش پايان دادن به جنگ و توحش 

در اين تند پيچ تاريخی .  سرمايه داری و دولتهای ضد انسان تبديل شود
طبقه کارگر در سطح جهان در مقابل آزمايش پيچيده و سنگينی قرار 
دارد که اساسأ با اتکاء به خودآگاهی طبقاتی و سوسياليستی، اتحاد و 
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 طبقه كارگر در بطن 

 ...تند پيچ پرمخاطره جهانى  

!مرگ بر جمهوری اسالمى  ٥صفحه     

سازمانيافتگی همچون کارگران سوسياليست و بلشويکهای مقطع جنگ 
ميتواند، مسير تحوالت را به نفع طبقه کارگر  ١٩١٧جهانی اول در سال 

 . و مردم محروم تغيير دهد
  

کارگران ايران به مثابه بخشی از طبقه کارگر جهان در اول مه امسال 
عليه اين جنگ و دو قطب کاپيتاليستی و دولتهای ارتجاعی مستقيما درگير 
آن بر همان افق و سياست انقالبی و راديکال مورد اشاره در باال تاکيد 
ميکنند که ميتواند راهنمای عمل کارگران آگاه و سوسياليست در سراسر 

 . جهان باشد
 

گسترش فاجعه فقر و گرسنگی و گرانی به عالوه طبقه کارگر در ايران با 
. و بيکاری و بيماری و تبعيض و نابرابری غير قابل تحملی روبرو است

در اول مه امسال کارگران عليه سرمايه داری حاکم و دولت جمهوری 
با .  اسالمی بانی اين وضعيت کيفرخواست خود را با شفافيت اعالم ميکنند

اتکاء به پتانسيل مبارزاتی جنبش کارگری و ديگر جنبشهای اجتماعی 
راديکال متحد طبقه کارگرهمچون جنبش معلمان و بازنشستگان و 
اعتراضات توده ای مردم جان به لب رسيده ميتوان و بايد دولت را 
موظف به تامين فوری معيشت و سالمت و دستمزد و حقوق مکفی همه 

عليه دستمزد زير خط فقر تعيين شده توسط دولت .  شهروندان نمود
اعتراض کرد و تامين دستمزد و حقوق مکفی تامين کننده زندگی شايسته 
انسانی را به خواست مشترک و فوری جنبش کارگری و ديگر جنبشهای 

 .اعتراضی راديکال تبديل کرد
 

. در اول مه خواهان آزادی همه کارگران زندانی و زندانيان سياسی هستيم
بر همبستگی و همگامی جنبش کارگری با ديگر جنبشهای اجتماعی 

در اول مه کار تعطيل است و ما  کارگران و .  راديکال پافشاری ميکنيم
فعالين و پيشروان سوسياليست طبقه کارگر را به برگزاری اجتماعات 
بزرگ و متينگ های کارگری گراميداشت روز کارگر در شهرها 

 . فراميخوانيم
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. نزديك به دو ماه از شروع حمله نظامى روسيه به اوكراين ميگذرد
هر چند .  فضاى غبار آلود اوليه جنگ كم كم در حال فرو نشستن است

سال گذشته با كودتاى آمريكا و فاشيستهای اوكراين كه  ٨اين جنگ 
منجر به سرنگونى يانوكوويچ رئيس جمهور پرو روسيه آغاز شده است 

. فوريه روسيه به اوکراين ابعاد گسترده تری پيدا کرده است ٢٤با حمله 
ضميمه كردن شبه جزيره كريمه و الحاق آن به روسيه با كمترين 

اما جنگ در دو استان روس نشين !  مقاومت و تلفات به سرانجام رسيد
 ١٤سال است ادامه داشته و حدود  ٨بيش از "  دونستك"و "  لوهاسنگ"

هزار نفرعمدتا روس تبار جان خود را از دست داده اند و دهها هزار 
صرف نظر از اينکه اين جنگ چقدر طول بکشد .  نفر هم آواره شده اند

. اما  ابعاد آن سيمای جهان معاصر را برای سالها تغيير خواهد داد
وارد "فوريه اعالم کرد که  ٢٧اوالف شولتز صدراعظم آلمان در 

امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه در دوم .  شده ايم"  عصری جديد
"مارس گفت بايدن رئيس جمهور .  هستيم"  ناظر يک تغيير دوران: 
دولت ائتالفی سوسيال .  حرف ميزند"  جنگ طوالنی"آمريکا از 

دمکرات و سبزها بر سر بودجه نظامی يک صد ميليارد يورويی توافق 
 . کرده اند

 
تا قبل از حمله روسيه اکثر مردم دنيا روسيه را فقط با منابع سرشار از  

اما با شليک اولين .  گاز و نفت و معادن و صادرات اسلحه ميشناختند
موشک بحث تورم افسار گسيخته در جهان، کمبود مواد غذايی و بحث 

خطر درگيری گسترده و اتمی، برخی  ،قحطی در کشورهای آفريقايی
توليد يک سوم .  از تبعات فوری آن برای موجوديت آينده جهان هستند

غالت دنيا در روسيه و اوکراين و هرگونه اختالل در آن بالفاصله 
 . روی حيات مردم آفريقا و خاورميانه تاثير مستقيم دارد

 
جنگ کنونی نتيجه رقابتهای دول امپرياليستی و قربانی اصلی آن مردم 
بی دفاع اوکراين بر اثر جنگ و مردم روسيه در نتيجه تحريمهای 

اين جنگ هر روز برجسته تر   منافع آمريکا در ادامه.  اقتصادی است
هيچ يک از اعضای دولت جو بايدن، درباره پايان دادن به .  ميشود

جنگ صحبت نمی کنند، فقط از ارائه تسليحات بيشتر برای اوکراينی ها 
برای ادامه جنگ و اعمال تحريم های بيشتر عليه روسيه صحبت می 

 .کنند
 

های روسيه، تحميل  بايدن اعالم کرده است که هدف از اعمال تحريم
درد و رنج بر اين کشوراست تا جايی که مردم روسيه شورش کنند و 
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پيامدهای حمله نظامى روسيه به 

 اوكراين در جهان معاصر
 بخش اول

 

 جمال كمانگر

جمهور روسيه  والديمير پوتين، رئيس
ما بارها !  را از قدرت سرنگون کنند

اعالم کرده ايم که تحريمهای 
اقتصادی و فلج کننده مانند سالح 

محاصره .  کشتار جمعی عمل ميکنند
اقتصادی عراق باعث مرگ بيش از 
نيم ميليون نفر کودک عراقی شد و 
مادلين البرايت  وزير خارجه وقت 
آمريکا در جواب سئوال خبرنگار بی 

 ."ارزش اش داشت: "بی سی گفت
 

تجربه تحريمهای اقتصادی  نشان داده است که به جای اينکه مردم را 
عليه رهبرانشان بشوراند مردم را دنبال علت بيرونی دردشان ميفرستد و 
خشم مردم را به جای رهبران خود متوجه بانيان تحريم در بيرون مرزها 

گيرند که به کم قانع باشند و  با گذشت زمان، افراد قربانی ياد می.  ميکند
نمونه .  تر کنند عزم خود را برای ايستادگی در برابر قلدر خارجی جزم

اين تحريمها کوبا، کره شمالی، عراق، ليبی، ونزوال و رژيم اسالمی 
هر چند تحريمها عليه روسيه به علت عضويت روسيه در .  ايران هستند

کشور به آن  ٤٨شورای امنيت جنبه بين المللی پيدا نکرده است و تاکنون 
پيوسته اند و کشورهای بزرگی مانند چين، هند، برزيل، آفريقای جنوبی 
در راس قاره آفريقا و در آسيا به جز کره جنوبی و ژاپن کشوری ديگری 

. اين باعث سرخوردگی بزرگی برای آمريکا شده است.  نپيوسته است
روسيه در کنار نفت و گاز طبيعی، تامين کننده عمده گندم و ساير 

منع روسيه از حضور در بازار .  محصوالت کشاورزی و کود است
جهانی نه تنها باعث افزايش قيمت گاز و نفت خام ميشود بلکه باعث 

 .کمبود مواد غذايی و تورم ميشود
 

 اتحاد شکننده اروپای متحد
بايدن نه تنها از مردم آمريکا انتظار دارد که رنج اقتصادی ناشی از 

ها  های او را تحمل کنند، بلکه انتظار دارد اروپايی تأثيرات جانبی تحريم
. رود، همراهی کنند های زندگی آنها باال می نيز با وجود اينکه هزينه

درصد از نفت خود به  ٢٧درصد گاز طبيعی و  ٤٠اتحاديه اروپا برای 
آلمان به ويژه به روسيه به عنوان تامين کننده اصلی .  روسيه وابسته است

سئوال اين است که اتحاديه اروپا تا چه زمانی .  انرژی خود وابسته است
تحت تاثير سياست خارجی يکجانبه اياالت متحده قرارخواهد گرفت؟ آيا 
تورم افسارگسيخته منجر به ناآرامی های مدنی و ازهم پاشيدگی اتحاد 
اروپا خواهد شد؟ بعد از جنگ اوکراين، انتظار ميرفت که بلوک طرفدار 
اروپا و آمريکا برنده انتخابات مجارستان شوند اما ويکتور اوربان 

درصد آراء نخست  ٥٣ساله ديگر با  ٤طرفدار روسيه برای يک دوره 
سال ديگر  ٤وزير مجارستان شد تا شکاف در اتحاديه اروپا را برای 

درصد آراء  به رياست  ٦٠انتخاب الکساندر وچيک با .  تثبيت کند
در تازه ترين .  جمهوری صربستان  پيروزی روسيه عنوان شده است

نظر سنجی در مورد انتخابات رياست جمهوری فرانسه سه روز قبل از 
درصد از فرانسويان  ٦٦رای گيری در روز يکشنبه انجام شده است، 

فاصله آراء امانوئل ماکرون ! خواهان کنار رفتن ماکرون از قدرت هستند
و مارين لوپن، نامزد راستگرايان افراطی و رهبر حزب 

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٤صفحه   
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دوباره  ٢٠١٧ممکن است انتخابات سال . بسيار کم شده است" اتحاد ملی"
اتحاديه اروپای تضعيف شده که نتواند با روسيه کنار بيايد، .  تکرار شود

شانس اش به عنوان يکی از قطب های جهان چندقطبی را به حداقل می 
نارضايتی عمومی در انگلستان در مورد افزايش بی سابقه قيمت !  رساند

مواد خوراکی و حاملهای انرژی دولت محافظه کار را با مشکالت جدی 
 . روبرو کرده است

 
 حباب برتری دالر

های گسترده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه روسيه مکرراً نشان  تحريم
های اياالت متحده يا  ميدهد که هيچ ذخاير ارز خارجی در دست بانک

در هر تند پيچ سياسی يا نظامی آن ذخائر ميتواند به !  بريتانيا امن نيستند
 ٢٠٠٨سال  اقتصادیچين پس از بحران .  ها مصادره شود ميل آن دولت

ارزی که به دارايی واقعی کمی بستگی دارد، .  شاهد لرزش دالر بود
چين .  يعنی چاپخانه فدرال رزرو اياالت متحده در حال کار و چاپ است

شروع به امضای قراردادهای سوآپ ارزی با ساير  ٢٠٠٨بعد از بحران 
يک قرارداد سوآپ ارزی به دو شريک تجاری اجازه می .  کشورها کرد

دهد تا به ارز خود به يکديگر پرداخت کنند و مجبور نباشند به دالر 
کشور چنين قراردادهايی با چين امضاء  ٤٠تاکنون .  تسويه حساب کنند

اقدامات يکجانبه دولت بايدن ترديدهايی را در مورد قابل اعتماد ! کرده اند
حتی .  هند يک نمونه است.  بودن تعهدات اياالت متحده ايجاد کرده است

ميليارد  ٤٣پيشنهاد ژاپن به عنوان نماينده آمريکا برای سرمايه گذاری 
" نارندرا مودی"دالری در يک دوره پنج ساله نتوانست نخست وزير هند 

در عوض دولت .  را برای پيوستن به تحريم ها عليه روسيه  وسوسه کند
! هند در حال مذاکره برای معامله روپيه به روبل برای نفت روسيه است

 !دولت پاکستان در نتيجه فشار آمريکا سقوط کرده است
 

پس از اعالم تحريمهای بی سابقه آمريکا و اتحاديه اروپا ارزش روبل 
روسيه به شدت سقوط کرد و اياالت متحده و متحدانش از خوشحالی 

پوتين برای مقابله با تحريمها اعالم کرد که برای فروش .  غوغا کردند
تنها به روبل "  غير دوست"گاز طبيعی و نفت روسيه به کشورهای 

متعاقب آن پوتين آن را گسترش داد تا شامل پذيرش .  پرداخت خواهد شد
. روبل به يک گرم طال شود ٥٠٠٠طال برای پرداخت به نرخ تبديل 

جهان در تجارت با روسيه در مقابل اين انتخاب قرار گرفته است که با 
های واقعی اعتماد کند يا اعتماد کامل و  پيوند پول روسيه به دارايی

حمايت دولت اياالت متحده در مورد ارزش دالر؟  ظاهراً اعتماد به روبل 
ارزش روبل روسيه  در برابر دالر آمريکا به .  به سرعت احيا شده است

 .قبل از حمله نظامی روسيه به اوکراين رسيده است
 

قبل از جنگ در اوکراين، روسيه قراردادی برای تامين گاز طبيعی و 
حتی عربستان سعودی با .  نفت چين بر اساسی يوان منعقد کرده بود

. پرداخت يوان به جای دالر نفت را به چين بفروشد، موافقت کرده است
پس جای تعجب نيست که وقتی بلينکن وزير خارجه آمريکا از چين 

پروا به  های روسيه بپيوندد، نگاهی مؤدبانه اما بی خواست تا به تحريم
بلينکن تصور می کرد که چينی ها آنقدر احمق هستند که نمی .  خود ديد

توانند بفهمند که پس از فروپاشی روسيه، چين در چشم هيئت حاکمه 
 .آمريکا بعدی خواهد بود

 
 ...ادامه دارد

 
 ٢٠٢٢آپريل  ٧

پيامدهای حمله نظامى روسيه به اوكراين 

 ...در جهان معاصر 

 

كارگران و معلمان زندانى، كليه 

!زندانيان سياسى آزاد بايد گردند  

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   



اول ماه مه روز همبستگى جهانى کارگران و روز برجسته شدن نقش 
و موقعيت کارگر بعنوان يک انسان در جامعه و تالش براى تغيير و 

در اينروز بار .  رفع نابرابريها و تبعيض هاى ناشى از اين نظام است
ديگر اميد به تغيير و ممکن بودن يک زندگی بهتر در صفوف طبقه 

در اينروز کارگران تالش ميکنند .  کارگر جهانى خود را نشان ميدهد
صفوف ميليونی خود را بيرون بياورند و با تسخير خيابانها نويد يک 

 .دنياى بهتر و زنده بودن آرمان کارگرى را اعالم کنند
  

زنان بخشى از توده وسيع طبقه کارگر و بدرجات مختلف جزو بخش 
همان قانون و نظم .  محرومتر طبقه کارگر در هر کشورى هستند

طبقاتى نابرابر و تبعيض گر سرمايه دارى در بازار کار و خانواده و 
بورژوازى تالش ميکند .  مناسبات اجتماعى همراه زنان حضور دارد

بنا به نيازهاى بازار و سرمايه، کارگران را بر اساس هويتهاى کاذب 
تقسيم بندى کند، شغلها را زنانه و مردانه کند، از ايجاد شکافها در 
درون طبقه سود جويد و نهايتا نيروى کار را با هزينه کمترى 

اگر نياز سرمايه ايجاب کند، زنان وسيعا به اردوی کار .  خريدارى کند
می پيوندند و اگر وضع اقتصادى خراب شود اول زنان را به خانه 

. ستم بر زنان در جامعه سرمايه داری ستمی مضاعف است.  ميفرستند
زنان هم بعنوان کارگر و هم بعنوان جنس فرودست در جامعه 

از شرايط نابرابر زنان در .  مردساالر تحت ستم قرار ميگيرند
محيطهای کار و حقوق پائين تر در مقابل کار مشابه تا مشکالت ورود 
به بازار کار به دليل اخالقيات و قوانين و سنت های مردساالرانه از 
طرف ديگر، موانعى است که زن بعنوان کارگر را حتى در موقعيت 

 .بدترى نسبت به بقيه هم طبقه اى هايشان قرار ميدهد
 

اين دو مانع يعنی دستمزدهای پائين و سنت ها و فرهنگ حاکم 
تالش .  مردساالرانه پديده ای است که در اغلب کشورها شاهد آن هستيم

برای تغيير اين وضعيت رابطه مستقيم با نيروهای پيشرو جامعه و 
هر جا که جنبش های قدرتمندی که .  پيشروی جنبش برابری طلب دارد

برای بهتر شدن وضعيت زنان وجود داشته اند، توانسته اند رفرمهايی 
بسياری از .  را برای تغيير اين وضعيت به دولتهای حاکم تحميل کنند

اين رفرمها تاثيرات خود را داشته و توانسته اند تغييرات مهمی در 
زندگی زنان در رابطه با قرارداد کار و تسهيل ورود زنان به بازار 

  .کار و يا قوانين خانواده داشته باشد
  

مردانه کردن کار   -يکی از ويژگيهای جامعه سرمايه داری زنانه 
اين تقسيم بندی جنسى در بازار در ايران دارای ويژگيهای خود .  است
در جمهوری اسالمی که مبتنى بر آپارتايد جنسى است، بسيار  .است

، بسياری از کارها برای زنان "شرع"هدفمند و با استفاده از قانون و 

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٢شماره    

!برابری و رفع تبعيض همين امروز  

طبق آمار دولتی  .  ممنوع است
درصد از  ١٢سرپرستی بيش از 

خانوارهای ايرانی را زنان تشکيل 
اما عليرغم اين وسعت .  می دهند

آپارتايد جنسی بعنوان يک نظام ضد 
زن عمل ميکند و عمال مانع ورود 
زنان به بسياری از محلهای کار و 

اين .  قلمروهاى اجتماعى ميشود
قوانين ضد زن حکومتى و فرهنگ 
ضد زن حاکم که هر روز در بوق 

عدم وجود .  ميشود، يک منشا نرخ بيکارى باالتر زنان در جامعه است
مراکز نگهداری فرزندان، مرخصی زايمان، دستمزدهای کم، فشار 
اخالقيات عقب مانده و مردساالر در خانواده و جامعه، موانعی است که 

در کارگاه . زنان کارگر در بخشهاى مختلف با آن بطور روزمره درگيرند
های کوچک و يا مناطق روستايی، کوره پزخانه ها، کارگاههای قاليبافی، 

در اين .  رستورانها، و بخش کشاورزی شرايط کار اسفناک تر است
بخشها کار کودکان و زنان با گستردگی بسياری مورد استفاده قرار 

بدليل شرايط کار سخت، عدم بهداشت، طوالنی    بسياری از آنها.  ميگيرد
بودن ساعات کار و تغذيه ناکافی، عدم امنيت محل کار، دچار ناراحتی 
های جسمی و روحی ميشوند که در طول عمر کوتاهشان همراه آنها 

وضعيت بيمه زنان و کودکان در کارگاه های کوچک نامعلوم .  ميماند
اگر اين کارگاهها خانوادگی باشند کار زنان و کودکان به عنوان .  است

. کمک و يا کار در خانه و يا کمک به همسر و پدر و يا فاميل تلقی ميشود
در نتيجه مسئله دستمزد و يا بيمه و مصونيت شغلی در اين بخشها يا 

شرايط کار مثل    در رابطه با.  وجود ندارد و يا بسيار ظالمانه ميباشد
ساعتهای طوالنی و غير منظم و يا عدم تعطيالت عمال هيچگونه کنترل 

اينگونه مراکز کار تحت هيچ پوشش آمارى و مثال ميزان .  وجود ندارد
در مواردى مثل .  سوانح ناشى از ناامنى محيط کار و غيره قرار ندارند

همينطور بسياری از مشاغل مانند .  قاليبافيها رسما برده دارى حاکم است
معلمی و پرستاری و فعاليتهاى مشابه را زنان اشغال نموده اند و ميانگين 
دستمزد هم در آنها بشدت پائين بوده و همين پائين بودن دستمزدها عمال 

   .دچار ترديد مينمايد  مردان را برای کار در اين بخش ها
 
. را تشکيل ميدهند"  بيکاران"زنان خانه دار بزرگترين گروه اجتماعی  
که بيشترين زمان کار و ارائه خدمات را در ساعت طوالنى "  بيکارانی"

البته زنان شاغل در جامعه مردساالر، اگر نه تماما اما .  بعهده دارند
زنان .  اساسا، نيز بعد از کار بايد وظايف خانه دارى را عهده دار شوند

کارگر در ايران هنوز مسئوليت امور خانه را بعهده دارند و موظف 
پيشبرد و يا ارائه خدماتی مانند نظافت، آشپزی و نگهداری فرزندان    به

زنانی که در خانه دچار آسيب و بيمارى ميشوند اگر شخصا .  هستند
دارای بيمه ای نباشند و يا اگر مشمول بيمه همسر قرار نگيرند، در هنگام 

در .  صدمه ديدن و بيمار شدن از هيچگونه حق و بيمه برخوردار نيستند
همان هزينه .  واقع کار خانگى هزينه اى را براى سرمايه دار برميگرداند

در چهارچوب سرمايه دارى . اى که بايد به بازتوليد کارگر اختصاص يابد
کار زن در خانه تامين کننده مجانى بخشهائى از هزينه کارفرماها و 

 .دولت براى بازتوليد کارگر است

 موقعيت زنان در بازار كار
 

 پروين كابلى

 

  ٦صفحه   



 ٦٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

تحقير و آزار جنسی، ازدواج های زود رس، عدم دسترسی به آموزش، 
تجاوز جنسی با چاشنی قوانين اسالمی و در يک کالم عدم امنيت 
اجتماعی و اقتصادی چه در خانه پدری و چه در هنگام ازدواج عمال 

فرار وسيع .  موقعيت فرودست و تبعيض آميز به زنان تحميل نموده است
دختران و زنان جوان ازخانه به اميد يک زندگی بهتر و در دام 
قاچاقچيان انسان گرفتار شدن، تن فروشی و اعتياد، خودسوزی، و 
گسترش ناهنجاری های روانی تنها نشان از يک تراژدی عظيم است که 
جمهوری اسالمی سرمايه داران به زنان و کل جامعه ايران تحميل نموده 

فرهنگی که جمهوری اسالمی با بيشترين سرمايه گذاری تالش .  است
نموده است که بعنوان فرهنگ حاکم در جامعه به نرم تبديل کند اما 
عليرغم اين تالشها مقاومت و مبارزه زنان مرتبا وسعت يافته و به يک 

تغيير اين وضعيت در .  معضل جدى جمهورى اسالمى تبديل شده است
 .گروه تغيير و الغاى قوانين ضد زن و نابرابر و تبعيض آميز است

  
يک پيش شرط تغيير و بهبود در وضعيت زنان و فروريختن ديوارهاى  

. سياه آپارتايد جنسی مبارزه برعليه کليت نظام جمهوری اسالمی است
عليرغم بوجود آمدن موانع جدی برای رشد و شرکت فعال زنان در 
جامعه بعنوان شهروندان آزاد و برابر، جنبش آزادى و برابری زن و 
مرد بعنوان يک فاکتور اساسی برای تغييرات بنيادی قوى است و ديگر 

سرنوشت آزادى و رهائى کامل .  کسى نميتواند وجودش را انکار کند
زنان جدا از سرنوشت مبارزه طبقه کارگر برعليه سرمايه داری و 

به همين دليل امر برابرى زن و مرد سنت .  پيروزى اين مبارزه نيست
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر بوده و همواره کمونيسم کارگرى مدافع 

 . دو آتشه برابرى زن و مرد در تمام شئون اجتماعی بوده است
 

طبقه کارگر در اول مه بايد تالش کند همه جوانب تبعيض و شکافهاى 
مصنوعى در درون طبقه کارگر را دور بزند، بر وحدت و منافع واحد 
کل طبقه کارگر تاکيد کند، پرچم آزادى و برابرى و رفاه همگانی را 

 . برافرازد
 

*** 

. کارگاه های توليد پوشاک در ايران يک عرصه مهم کار زنان می باشد
اين کارگاهها که عمدتا بسيار بزرگ نيستند محل بيشترين استثمار از 

بطور مثال يک کودک از تبار افغان تعريف . زنان و حتی کودکان هستند
سالگی با مادرش در يکی از اين کارگاه ها کار  ۵می کرد که از سن 

ساعات ها در اين کارگاه ها .  ميکرده و دکمه پالتوها را می دوخته است
صاحبان کارگاه ها اغلب به اجاره .  می تواند بسيار طوالنی باشد

نفر  ۶تا  ۵ساختمانهای کوچک می پردازند که بتوانند در هر کارگاهی 
. را استخدام کنند و اين برای فرار از ماليات بسيار مرسوم می باشد

همين موقعيت تشکل پذيری و اعتراض کارگران را با مشکالت بسياری 
کارگران متخصص در اين کارگاه ها دستمزد ثابت .  روبرو کرده است

کافيست .  اما کارگران ساده قطعه ای يا تکه ای دستمزد می گيرند.  دارند
. که صاحبکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزد امتناع کند

بسياری از کارگران کار را درخانه های خود انجام می دهند و اين عمال 
صاحبکار را از پرداخت بيمه، اجاره محل، بازنشستگی و غيره معاف 

در دوران کرونا بسياری از اين کارگاه ها بسته شدند و عمال .  می کند
 . هزاران نفر از اين درآمد بخور و نمير هم محروم شدند

 
فقر و گرسنگی در سه دهه اخير راه را برای رشد تن   بيکارى، گسترش

زنان تن فروش که عمدتا از .  فروشی بعنوان يک حرفه باز نموده است
خانواده های کارگران و محرومان هستند از تن فروشی بعنوان يک 

فروش سکس .  اجبار براى تامين مخارج خود و خانواده استفاده ميکنند
در بازارهای کشورهای همسايه ايران يکی از مهمترين منابع درآمد اين 

بسياری از اين زنان و دختران جوان که در دام باندهای .  زنان است
فروشندگان .  قاچاق می افتند بعنوان بردگان سکس از آنها استفاده ميشود

سکس بدليل قوانين مذهبی حاکم بر ايران دارای هيچگونه حقوقی نيستند 
و جامعه عمال اين گروه را که به چند ميليون ميرسد به فراموشی سپرده 

 .است

!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  

 ...موقعيت زنان در بازار كار 

 ...اطالعيه پايانى اجالس وسيع شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست 

در خاتمه ارزيابی شرکت کنندگان از اين اجالس يک روزه اين بود که بحث ها در 
فضايی صميمانه و رفيقانه پيش رفته و نقدهای سازنده شرکت کنندگان و اميدواری و 
آمادگی آنها برای گسترش فعاليت شورا و ايفای نقش فعال تر در راستای وظايف 
خطيری که شورای همکاری به عنوان بخشی از قطب چپ جامعه فراروی خود قرار 

 .داده است، با جديت پيگيری شود
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ١۴٠١فروردين  ١٧-٢٠٢٢آوريل  ۶
 

حکمتيست،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها
 و هسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان 
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 اطالعيه پايانى اجالس وسيع

 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 ١۴٠١فروردين  ١۴ميالدی برابر با  ٢٠٢٢آوريل  ٣روز يکشنبه 
بعدازظهر، نشست وسيع نمايندگان  ۶صبح تا  ٩شمسی از ساعت 

بصورت آنالينی در "  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست"
اين اجالس در ادامه نشست های دوره ای به .  شبکه زوم برگزار شد

و راهکارهای گسترش "  شورای همکاری"منظور ارزيابی از فعاليت 
و ديگر "  بيانيه استکهم"و پيشروی اين همکاری در راستای اهداف 

 .اسناد شورا برگزار شد
 

اجالس با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به منظور گراميداشت 
" مسعود دقيقی اصل"جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم و يادبود رفقا 

شورای "شروع شد، سپس نمايندگان شش نيروی "  سعيد سهرابی"و 
ارزيابی خود از نقاط قوت و ضعف فعاليت شورا و "  همکاری

سپس شرکت .  راهکارهايشان را برای رفع کاستی ها ارائه دادند
کنندگان در نشست فرصت پيدا کردند که نظرات خود را روی سخنان 
آنها بيان کنند و در ادامه بار ديگر نمايندگان به مالحظات و پرسش ها 

 .پاسخ دادند
 

در بخش دوم اين اجالس، نمايندگان نيروها به نوبت پيشنهادات مشخص 
و کنکرت خود را در راستای فايق آمدن بر کاستی ها ارائه دادند و 
شرکت کنندگان در جلسه نيز حول اين پيشنهادات به بحث و گفتگو 
پرداختند و نهايتا تصميماتی برای بهبود فعاليت ها در دستور کار قرار 

اجالس پيگيری و اجرای اين پيشنهادات را به جمع هيات .  گرفت
 .نمايندگی سپرد

 
، شرکت کنندگان "شورای همکاری"در ارزيابی از فعاليت دور گذشته 

در سمينار با تأکيد بر اين که پايه اجتماعی آلترناتيو سوسياليستی در 
داخل ايران است و پاسخگويی به نيازهای جنبش کارگری در محور 
تالش برای شکل دادن به آلترناتيو سوسياليستی قرار دارد، از اينرو 

بايد به عنوان بخشی از "  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست"
سبک کار کمونيستی پاسخ دادن به نيازهای مبارزه طبقه کارگر را در 

نمايندگان .  هر شرايطی در صدر وظايف و اولويت های خود قرار دهد
تأکيد کردند که حول پاسخ هايی که به نيازهای جنبش کارگری و ديگر 
جنبش های پيشرو اجتماعی داده می شود بايد گفتمان سازی کرد و 

 .فعاليت های تبليغی و سياسی ما بايد در همين راستا تشديد شود
 

حاضرين همچنين توافق نظر بر اين امر داشتند که در شرايطی که 
هنوز چپ تحزب يافته با چپ درون جنبش های اجتماعی و بويژه 
جنبش کارگری به دليل شرايط تحميل شده از طرفی و ضعف سبک 
کاری نيروهای چپ و کمونيست از طرف ديگر فاصله وجود دارد، 
نفس وجود بلوکی از نيروها و توافق آنها روی ضرورت سرنگونی 

انقالبی جمهوری اسالمی، 
درهم شکستن ماشين 

نظامی و تالش   -بوروکراتيک 
و ياری رساندن برای ايجاد 
آلترناتيوی سوسياليستی و 

شورايی دستاورد با اهميتی است، اما اين بخودی خود کافی نيست و بايد 
بيشتر نقطه عزيمت و فعاليت های اين شورا به ابراز وجود به مثابه يک 
موجوديت سياسی و معطوف شدن بيشتر به جنبش های اجتماعی در 
ايران از جمله جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش 
رهايی زن و ساير حرکت های حق طلبانه و پيشرو در جامعه ايران باشد 
و مالک ارزيابی و پيشروی اين همکاری از اين زاويه مورد بازبينی 
قرار گيرد و طبيعتا تحقق اين امر در گرو تالش برای گفتمان سازی 
سوسياليستی بايد بر بستر دخالتگری بيشتر شورا روی معضالت و 

اين گفتمان سازی .  مسائلی که اين جنبش ها با آن درگيرند صورت گيرد
مستلزم پروژهای سياسی و پيشبرد کمپين های معين در دفاع از مطالبات 
معيشتی و رفاهی و آزادی های سياسی و اجتماعی در هر دوره ای است 

از .  که اگر چه در مواردی صورت گرفته، ولی هنوز نهادينه نشده است
اين روی گسترش فعاليت ها در اين زمينه ها بايد به رويه غالب فعاليت 

 .های مشترک نيروهای اين شورا تبديل گردد
 

همزمان در اين اجالس توافق روی اين امر شد که گسترش کمی شورا، 
که اکنون بيشتر از سابق مورد توجه ديگر تشکل ها قرار گرفته، عامل 
مهمی در نزديکی و هماهنگی نيروهای متفرق چپ و کمونيست، برای 
تاثير گذاری متمرکزتر در سمت و سو دادن به تحوالت سياسی پر شتاب 
از منظر سوسياليستی بوده و بايد طی مدت زمانی کوتاه سياست گسترش 

 .نيروهای شورا تدوين و اعالم گردد
 

در ميان راهکارهای مورد توافق اين اجالس، روی بهره گيری موثرتر 
تلويزيون (ساعته تلويزيون چهار نيروی اين شورا  ٢۴از کانال مشترک 
به عنوان يکی از ابزارهای موثر دخالتگری در )  آلترناتيو شورايی

تلويزيون "اوضاع سياسی ايران تاکيد شد و مقرر گرديد که پروژه برنامه 
هم که تريبونی برای همه نيروهای شورا و "  مشترک شورای همکاری

در .  افراد چپ و کمونيست مستقل می باشد در دستور کار قرار گيرد
همين بخش روی بهره گيری موثرتر از شبکه های اجتماعی که ارتباط با 

 .فعالين داخل را سهل تر ساخته است تاکيد شد
 

اجالس روی پيشبرد پروژه های معين و ايجاد گروه های کاری از جمله 
برای جنبش رهايی زن تاکيد کرد که بتوان فعاليت های متمرکزی برعليه 

 .تبعيض جنسيتی در ايران پيش ببرد
 

با تشکل های توده ای "  شورای همکاری"اجالس همچنين روی رابطه 
چپ در خارج و داخل کشور و کمونيست های منفرد و مستقل بحث کرد 
و قرار بر اين شد که در اين رابطه سياست های تعريف شده ای را تدوين 
و از طريق برگزاری سمينارهای آنالينی و حضوری، رابطه عميق تر و 

 .نزديک تری را با آنها در دستور کار قرار دهد
 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  
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عليه سياست فاشيستى ضد افغانستانى 

 !رژيم قاطعانه بايستيم
 

 سعيد آرمان

با تسلط مجدد وحوش طالبان بر افغانستان و مستولی شدن فضای 
وحشت و ارعاب بر بيشتر مناطق اين کشور، ميليونها افغانستانی برای 
حفظ جان خود و بمنظور برخورداری از امنيت جانی و جلوگيری از 
مرگ خود و بستگانشان به دليل قحطی به نزديکترين کشورهای همسايه 

 .مانند پاکستان، تاجيکستان، ايران و غيرە پناە بردەاند
 

هتک حرمت و برخورد نژادپرستانه به پناهجويان افغانی مقيم ايران به 
از ابتدای .  قدمت حضور اين بخت برگشتهها در اين کشور بودە است

جنگ ايران و عراق از آنان برای حضور در جبهههای جنگ تا 
سربازگيری برای لشکر فاطميون و روانه کردنشان به سوريه بعنوان 

نمونه بارز  ،پيش شرط اعطای حق شهروندی ايرانی به خانوادەهايشان
گروکشی و برخوردهای ضد انسانی و مغاير با کنوانسيونهای برسميت 

 .شناخته شدە بين المللی در برخورد به پناهجويان افغانی بودە است
 

رژيم اسالمی در طی دەها سال صدها پناهجوی افغانستانی را در داخل 
ايران و در مرزهای اين کشورعامدانه به بهانه جلوگيری از آمدن به 
ايران يا اخراجشان از اين کشور، به قتل رساندە و در مقابل هيچکدام از 

در سال   .اين جنايات که مرزبانانش مرتکب شدەاند پاسخگو نبودەاند
پليس شيراز به شنيع ترين شيوە آنان را در قفس های آهنی با  ٢٠١٦

عام به معرض نمايش  ءچشمان بسته بمنظور هتک حرمت در مال
اين عمل غير اخالقی و ضد انسانی پليس شيراز بحق مورد .  دگذاشتن

تنفر خيليها قرار گرفت و در عين حال کسانی بودند که متاسفانه 
با موج اخير   .صورت مسئله را از رژيم اسالمی پذيرفته بودند

پناهجويان و روی آوری آنان به ايران، رژيم اسالمی در موارد متعدد 
تنها در يک مورد .  است اقدام به بازگرداندن جمع زيادی از آنان نمودە

که دويچهوله دری زبان به آن اشارە نمودە در روزهای اخير بيش از 
مردم افغانستان بين دو سنگ آسياب، .  پناهجو بازگرداندە شدەاند ٦٠٠٠

بين دو حکومت وحشی طالبان و رژيم ايران اسير شدەاند که مقيد هيچ 
درجه از استاندارد بين المللی در برخورد به پناهجويان نبودە و نيستند و 
تمام کردارشان در برخورد به پناهجويان افغانی بيانگر عمق 

 .نژادپرستی حاکم بر رژيم ايران است
   

آخرين مورد از اقدامات رژيم اسالمی عليه پناهجويان افغانی که آنان را 
می نامند، ايجاد سامانه تلفنی توسط وزارت "  اتباع خارجی غير مجاز"

تعاون کار و رفاە اجتماعی ايران جهت گزارش شهروندان ايرانی از به 
توسط کارفرمايان بمنظور "  غير مجاز"کارگيری نيروهای خارجی 
اين وزارتخانه پيشتر اعالم کردە .  جريمههای نقدی اعالم شد

کارفرماهايی را که مهاجران بدون 
اجازە اقامت يا کار را استخدام 

محسن   .کنند، جريمه می کند
کريمی، مدير کل اشتغال اتباع 
خارجی وزارت تعاون، کار و 
رفاە اجتماعی جريمه هر يک روز 
اشتغال نيروهای کار خارجی 

را پنج برابر دستمزد  "غير مجاز"
روزانه مصوب شورای عالی کار 

از سالهای قبل .  اعالم کرد
کارگران را ناچار به اشتغال در 

 .، کردەاند"پست"کارهای به گفته آنان 
 

 !خطاب به مردم آزاديخواە
مانع پيشبرد سياستهای رژيم اسالمی در برخورد به همنوعان افغانستانی 

بسياری از آنان بجز فرار از دست وحوش طالبان کاری .  خود شويم
همچنانکه ميليونها ايران در خارج کشور بسر می .  ازشان ساخته نبود

برند و جمعيت قابل مالحظهای از آنان به دليل مبارزە عليه فاشيسم 
دفاع از حق حيات و   .اسالمی حاکم بر ايران ناچار به ترک ايران شدەاند

کار و تامين اجتماعی و بهداشت پناهجويان افغانستانی در ايران و ساير 
دولتهای .  کشورهای همجوار وظيفه هر انسان آزاديخواە و شرافتمند است

پناهندەپذير را بايد ناچار به پذيرش و برسميت شناختن اين حداقل حقوق 
صف مردم آگاە در برخورد به همنوعان افغانی بايد .  پايهای انسان بکنيم

جدا از صف نژادپرستان و در راس آن مزدوران نيروهای انتظامی رژيم 
در تجمعات اعتراضی مانع هتک حرمت پناهجويان و احيانا .  باشد

 .بازداشت آنان شويد
  

 ! پناهجويان افغانستانی مقيم ايران و ساير کشورها
هايتان را باال بزنيد و اقدام به تشکيل سازمان و   زمان آن رسيدە که آستين

نهادهايی بکنيد که بيشترين تعداد پناهجويان را در خود سازمان دهيد و 
اگر متشکل نشويد، اگر متحدانه حقتان را .  نگذاريد حقوقتان پايمال شود

فرياد نزنيد و به گوش ناشنوای دولتها نرسانيد آنان هيچگاە به شما و 
ما در عرصه پناهندگی و دفاع متشکل .  مطالبات شما توجه نخواهند کرد

از مطالبات پناهندگی و تحميل اين مطالبات به نهادهای سازمان ملل و 
سال تجربه داريم و آمادەايم با شما همکاری کنيم و  ٣٠دولتها بيش از 

 .تجارب خود را در اين عرصهها در اختيار شما قرار دهيم
 

 سعيد آرمان
 بی مرز -دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی 

  uk.co.yahoo@2002arman_Saeed 
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 تجمع اعتراضی کارگراِن پتروشيمی چوار ايالم مقابل استانداری
روز چهارشنبه هفدهم فروردين کارگران روزمزد پتروشيمی چوار 

اين کارگران که پانزده  .ايالم مقابل استانداری اين استان تجمع کردند
روز کار و پانزده روز استراحت دارند؛ در ارتباط با داليل اعتراض 

ما حدود ششصد نفر هستيم که با شرايط خيلی سخت کار :  خود گفتند
! کنيم در واقع با شرايط سه شيفت اما با قرارداد کارگر ساده می

مان را روشن کنند و جزو چارت  ی ما اين است که تکليف خواسته
سازمانی پتروشيمی باشيم و حقوق و مزايای کامل بگيريم؛ در حال 

گذرانيم؛ حتی عيدی  حاضر ما با حداقل حقوق و به سختی روزگار می
قرار بود حدود :  گويد يکی از کارگران می.  و پاداش و سنوات نداريم

بيمه داشتد و تا آخر پروژه و تا  ٩٩سيصد نفر از نفراتی که سال 
اندازی در شرکت بودند، جذب شوند اما بعد از مرحله  مرحله راه

حاال مديران پتروشيمی .  اندازی اين وعده را فراموش کردند راه
کنيم و نيروهای باسابقه را جذب  گويند تکليف نيروها را روشن می می
کنيم اما استانداری مخالف است؛ امروز به استانداری مراجعه و با  می

هيچ کدام .  مسئوالن آن صحبت کرديم گفتند ما هيچ مشکلی نداريم
چرا :  دهد او ادامه می.  دانيم چرا دهند و نمی جواب روشنی به ما نمی

کارگر متخصص مکانيک بايد به عنوان کارگر ساده قرارداد امضا کند 
و از مزايای مزدی محروم باشد؛ ما درخواست داريم تکليف ما را 
روشن کنند اگر به ما نياز دارند در اسرع وقت نسبت به جذب 

 .سازمانی ما اقدام نمايند
 

 ١۴کارگران پتروشيمی ايالم واقع روز يکشنبه : الزم به يادآوری است
فروردين در اعتراض به عدم پرداخت عيدی و پاداش پايان سال خود 
اقدام به برگزاری تجمع کردە بودند که کارفرما تاکنون از پرداخت 
مزايای شغلی اين کارگران که تحت پوشش يک شرکت پيمانکاری در 

مسئولين مجتمع .  پتروشيمی ايالم می باشند، خودداری کرده است
 .روند پتروشيمی ايالم نيز از دادن پاسخ روشن به کارگران طفره می

 
اعتراض کارگران ابنيه فنی راه آهن به پرداخت نشدن به موقع 

 دستمزد
کارگران واحد نگهداری ابنيه فنی راه آهن خواستار پرداخت به موقع 

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  ١۴٠١سال 
. اند خود را دريافت نکرده ١۴٠٠ماه از مطالبات سال ٢راه آهن يک تا 

خواهند،  آهن به عنوان پيمانکار مادر می  اين کارگران از مديران راه
 .مسئوليت قانونی خود در قبال کارگران را انجام دهند

 
 تجمع کارگران کشت و صنعت لرستان 

ماجرا از اين قرار است که برخالف مصوبات اخير باصطالح 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 همكاری امير عسكری سپيده اميرعسگری و آرش كلهر با:  تهيه و تنظيم

، مبنی بر افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال "شورای عالی کار"
اندرکاران کشت و صنعت لرستان در قراردادهايی متفاوت  ، دست١۴٠١

با قوانين باالدستی تمديد قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با 
کرده ...  شرايط جديدی از جمله کار حجمی، برون سپاری به پيمانکاری و 

اند که در صورت مخالفت با شروط جديد  و به کارگران اطالع داده
 .توانند تسويه حساب کنند می
 

 اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان
، کارگران شهرداری بهبهان که حدود ١۴٠١فروردين  ١٧شب   چهارشنبه

دست از کار  ١۴٠٠شوند بدليل عدم پرداخت دستمزد اسفند  شصت نفر می
کشيده و در ميدان هالل احمر بهبهان تجمع کردند که مسئولين در بين 

ای نيست که حتی بتوانيم سه  کارگران حضور يافتند و اعالم کردند بودجه
ماه يکبار حقوق شما را پرداخت کنيم و در حال حاضر هم تا ماه 

 .ارديبهشت خبری از دريافت حقوق نيست
  

 اعتصاب رانندگان کاميون در چند استان کشور
ای و باربری کشور،  رانندگان خودروهای سنگين ناوگان حمل و نقل جاده

 .، دست از کار کشيده و اعتصاب کردند١۴٠١فروردين  ١۴روز يکشنبه 
... هايی چون کرمانشاه، تهران، کرمان، لرستان و  اين اعتصاب در استان

رانندگان اعتصاب کننده، خواهان اصالح قوانين کار، .  گزارش شده است
مندی از خدمات بيمه و بيمه تکميلی، افزايش دستمزدها متناسب  حق بهره

 .با تورم و قطع دست دالالن هستند
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات
هايی از بازنشستگان شرکت  جمع ١۴٠١فروردين  ١۶شنبه  روز سه

مطالباتشان در شهرهای   مخابرات ايران در اعتراض به عدم رسيدگی به
تهران، اصفهان، اردبيل، رشت، سيرجان، .  مختلف دست به تجمع زدند

سمنان و کرمانشاه از جمله شهرهايی بودند که بازنشستگان مخابرات در 
  .هر شهر تجمع برپا کردند  مقابل شرکت مخابرات

 
 تجمع خانوادە های دانش آموزان گيالن

های دانش آموزان مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان  تجمع خانواده
گيالن در اعتراض به شيوه بازگشايى مدارس و عدم رعايت فاصله گذارى 

 .١۴٠١فروردين  ١۵دوشنبه . در كالسهاى درس
 

 تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی
، جمعی از کشاورزان اصفهانی در مقابل ١۴٠١فروردين ماه  ١۵دوشنبه 

 .دادگستری اصفهان تجمع کردند
کشاورزان اصفهانی، دادستان و استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را 
عامل اصلی خشک کردن زاينده رود می دانند و پيگرد قضايی و محاکمه 

 .اين افراد را خواستار شدند
  ١٠صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   



 ٦٤٢شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٠صفحه    

 
 تجمع شهروندان ساکن جنوب استان کرمان

، شماری از شهروندان ساکن جنوب ١۴٠١فروردين  ١٣روز شنبه 
استان کرمان، در اعتراض به انتقال آب هليل رود به شهرستان کرمان 

 .در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب در بردسير تجمع کردند
 

  مرگ دو کارگر در بهشهر
بنابر خبر ارسالی، چند روز گذشته دو کارگر به نام های سعيد جوادی و 
عليرضا مسافر به دليل عدم ايمنی محيط کار در کارخانه چوب، واقع در 

کارگر هنگام   اين دو.  بندر اميراباد بهشهر دچار حادثه شده و جان باختند
تميز کردن مخازن به دليل عدم تخليه گاز مخازن قبل از ورود اين دو 

 .کارگر، دچار مسمويت شده و جان باختند
 

 اعتصابات بزرگ کارگری بخش خدمات هندوستان را فلج کرد
شنبه دومين روز  اتحاديه های مختلف در بخش دولتی در هند اين سه

اعتصاب عمومی را در اعتراض به سياست کلی دولت نخست وزير 
. نارندرا مودی، به ويژه سياست خصوصی سازی، برگزار کردند

کارمندان بانک های دولتی نيز بار ديگر در اعتراض به خصوصی 
انجمن کارمندان بانک های  .سازی در کشور دست به اعتصاب زدند

سراسر هند در شبکه های اجتماعی اعالم کرد که آنها به همراه اتحاديه 
مرکزی در اعتصاب ملی که در اين روزها عليه سياست های مودی 

انجمن کارمندان بانک های  .برگزار می شود، شرکت خواهند کرد
 ٢٢سراسر هند پس از جلسه مشترک با اتحاديه مرکزی کارگری در 

اين سنديکا در بعد از اين جلسه ی  .مارس اين تصميم را گرفته است
مشترک گفت که اين اعتصاب دو روزه برعليه سياست های 

 .ضدکارمندی، دهقانی، مردمی و ضد ملی دولت مرکزی است

 
 گرامی کارگر بازنشسته گذشت _اسماعيل#يکسال از بازداشت 

 ژاله روح زاد معلم و فعال صنفی بازنشسته 
يک سال از بازداشت و زندانی شدن کارگر بازنشسته آقای 

بازنشسته ای که مطالبه گر حق وحقوق خود !  گرامی گذشت_اسماعيل#
دراين يک سال نه تنها صدای اعتراض . بود همراه ديگر بازنشستگان

بازنشستگان خاموش نشده، بلکه يکشنبه های اعتراضی همواره برگزار #
مسئوالن به جای پاسخ به مطالبات آنان و آزاد کردن آقای .  می گردد

تداوم .  گرامی هنوز هم درجهت احضار و اخطار بازنشستگان می باشند
بازداشت آقای گرامی نه تنها مانع از اعتراض بازنشستگان نشده و 
نخواهدشد، بلکه تا رسيدن به مطالبات و آزادی ايشان به اعتراضات خود 

 ).به دست مياد حق مون/ فقط کف خيابون ( .ادامه خواهند داد
 

 !فشار به وثيقه گذاران فعالين ندای زنان ايران جهت اجرای حکم
 ١۴٠١در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز معلم و آغاز سال 

شقاقی از _ناهيد#دمحمی _مريم#نصيريان _اکرم#درکاله _اسرين#برای 
ای در سامانه ثنا و جهت  فعالين نداس زنان ايران، طی طريق ابالغيه

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

اجرای "روزه جهت معرفی به  ٣٠فشار به وثيقه گذاران، مهلت 
 . برای اجرای احکام صادر شده است" احکام

 

نامه حمايت کنفدراسيون اتحاديه های کارگری مترقی ترکيه از آزادی 
 عليرضا ثقفی و هاله صفرزاده

  ٢٠٢٢آوريل  -١٤٠١فروردين  ١٤
به علی خامنه ای از طريق سفارت جمهوری اسالمی ايران در آنکارا، 

 ترکيه
  

 آزادی فوری هاله صفرزاده و عليرضا ثقفی: موضوع
به نمايندگی )  ديسک(کنفدراسيون اتحاديه های کارگری مترقی ترکيه 

عضو خود، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق کار،  ٢٠٠٠٠٠از 
. معلم هاله صفرزاده و نويسنده و مکانيک موتور، عليرضا ثقفی است

 ٢٠١٩آوريل  ٢۶اين دو به همراه ساير مدافعان حقوق کارگران در 
آنها .  هنگام مالقات مسالمت آميز در يک پارک عمومی دستگير شدند

در  »تبليغ عليه نظام«به اتهام واهی  ٢٠١٩آگوست  ٢۴در تاريخ 
. دادگاه انقالب کرج محاکمه و به يک سال حبس تعزيری محکوم شدند

همراه با ديگر مدافعان کارگری و حقوق  ٢٠٢٢مارس  ١١در 
شهروندی در يک تجمع خصوصی در محل کار آقای ثقفی دستگير و 

 . شدند  برای اجرای حکم به زندان کچويی کرج منتقل
 

خواهد که خانم هاله صفرزاده و آقای عليرضا  ديسک از دولت شما می
ثقفی را فوراً و بدون قيد و شرط آزاد کنيد تا سالمت شخصی و روانی 

شده را بازگردانيد و به آنها  آنها تضمين شود و هرگونه اموال مصادره
آزار و اذيت، .  اجازه دهيد به کار و زندگی شخصی خود بازگردند

دستگيری و زندانی شدن مدافعان حقوق کار، تنش های عميق اجتماعی 
ها تنها زمانی  برعکس، اين تنش.  و اقتصادی ايران را حل نخواهد کرد

شود که کارگران بتوانند بدون محدوديت به حقوق اوليه خود  حل می
های اساسی آن حق  دسترسی داشته باشند، که يکی از جنبه

رسانی به کارگران از حق به رسميت شناخته شده جهانی برای  اطالع
ما اعضای خود را از وضعيت آگاه خواهيم .  آزادی داشتن تشکل است

 .کرد و منتظر اقدام سريع شما هستيم
 

 ارادتمند شما
 عدنان سرداراوغلو

 دبير کل
 

 دادگاه ژاله روح زاد برگزار شد 
دادگاه ژاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگيان و کارگران 

شنبه مورخ  دادگاه انقالب، روز سه ٢۶در پی ابالغيه شعبه ی 
زاد به رياست  جلسٔه رسيدگی به پروندٔه خانم ژاله روح ١۴٠٠/٠١/١۶

زاد ضمن اشاره  حسين تاج وکيل خانم روح .قاضی افشاری برگزار شد
ها خاتمه يافت، گفت بايد  به روند جلسه که با ارائٔه دفاعيات و رد اتهام

 .منتظر صدور رأی قاضی دادگاە باشيم
 
 قندی _حميد#بداقی و _رسول#ادگاه رسيدگی به پرونده ی د
به  ٢۶در شعبه  ١١:٣٠ساعت  ١۴٠١فروردين  ١۵در روز دوشنبه  

رياست شخصی معمم به نام افشار با حضور وکيل محترم رامين 
در طول رسيدگی اثری از نماينده .  صفرنيا بر گزار شد

  ١١صفحه   



کيفر خواست بوسيله قاضی پرونده  .ی  دادستان و شکات پرونده نبود
قرار )  رسول بداقی(خوانده شد، که اين امر مورد اعتراض متهم  

جناب قاضی شما در نقش قاضی نمی توانيد :  وی گفت گرفت 
کيفرخواست را بخوانيد، و بايد کيفرخواست بوسيله نماينده ی دادستان 

شما در اينجا در نقش شاکی و  .که شاکی پرونده است خوانده شود
 .قاضی ظاهر می شويد و اين خالف قانون است

 
ابراز .  قاضی پرونده اين اشکال را در روند رسيدگی وارد ندانست

سال است که   ١٠داشت که در پرونده های سنگين باالی 
کيفرخواست بوسيله ی نماينده ی دادستان بايد قرائت شود  دادگاه با 

اجتماع  .١:  قرابت کيفر خواست بوسيله ی قاضی پرونده  ادامه يافت
 تبليغ عليه نظام  .٢تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور   و
قاضی پرونده مصاديق جرم را فعاليت در . برهم زدن نظم عمومی .٣

 .فضای مجازی و گفتگو با رسانه های خارج از کشور ياد آوری کرد
 

ما در هيچ رسانه ی :  متهم پس از رد همه ی اتهامات، ابراز داشت
داخلی اجازه ی فعاليت نداريم، روزنامه، راديو و تلويزيونی حرف ما 

پ بايستی با .به ناچار برای بيان مشکالت آ.  را بازتاب نمی دهد
مشکالت  .شبکه های خارج از کشور حرف خود را در ميان بگذاريم

فرهنگيان و دانش آموزان ايران پولی شدن مدارس برخالف اصل 
قانون اساسی، وضعيت ناگوار معيشت شاغالن و بازنشستگان،  ٣٠

همچنين کيفيت پايين آموزش، فرسوده بودن بافت مدارس، نبود 
.... دانش آموز در کالس و ۴٠امکانات استانداری، تراکم باالی 

روند رسيدگی با دفاعيات متهم و براهين  وکيل محترم پرونده  .است
پايان يافت و قاضی پرونده در پايان دادگاه احتمال )  رامين صفرنيا(

 .ماه زندان را دور از ذهن ندانست ۴٢
 

احضار  ٢۶مدير دفتر شعبه  حميد قندیدرباره ی پرونده ی مهندس 
وی را يک اشتباه اداری يادآوری نموده و صدور ابالغ وی را 

همچنين در طول  .اشتباهی از سوی همکاران خود توصيف نمود
برگزاری دادگاه معلمانی از شهرهای کرج، اسالم آباد، هرسين و 
تهران در پشت درهای بسته ی دادگاه تجمع کرده و چشم به راه 

همچنين مسعود فرهيخته به  .بازگشت متهمان و وکيل محترم بودند
خاطر دفاع از متهمين در همان دقايق آغازين کار اداری، تا پايان 

 . دادگاه، دربازداشت حفاظت اطالعات دادگاه انقالب بود
 

 تجمع همراهی معلمان استان فارس مقابل دادگستری شيراز
فروردين جمعی از معلمان استان فارس در  ١٧روز چهارشنبه 

همراهی با آقای غالمی کندازی فعال صنفی معلمان مقابل دادگستری 
فعالينی از شيراز، صدرا، فراشبند، .  قدوسی شيراز تجمع کردند

 .فيروزآباد، رستم و ممسنی در اين تجمع حضور داشتند

  ١١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٢شماره    

 تن از فرهنگيان شهرستان لردگان  ٩احضار 
دادستانی لردگان نادر شريفی، کوروش قنبری، زادعلی محمودی، دمحم 
سعيدی ابواسحاقی، کوروش شريفی، حميد اسحاقی، دمحم اميری، غالمحسين 
موسوی و علی بابامير را برای پاره ای از توضيحات مبنی بر انتشار 
مطالب در فضای مجازی عليه نظام جمهوری اسالمی در راستای تشويش 

در ادامه اين فشارها  .اذهان عليه اقدامات سلبی به دادگاه فراخوانده است
فروردين در دادگاه نورآباد به اتهام  ٢٢روح هللا مردانی فعال صنفی معلمان 

همچنين آقاي يحيي قربان زاده از معلمان  .تبليغ عليه نظام محاکمه خواهد شد
 . باغملک به شعبه سه دادگاه انقالب اهواز احضار شده است

 
 !احضار رادا مردانی را محکوم ميکنيم

 ٢٢مردانی فعال دانشجويی و جنبش معلمان دوشنبه _رادا#به تازگی 
به دادگاه نورآباد لرستان برای رسيدگی به اتهام تبليغ عليه  ١۴٠١فروردين 

دقيقه بعد از آن به شعبه هيات تخلفات  ١۵دقيقه صبح  ٩.٣٠نظام ساعت 
احضار .  آموزش و پرورش که در استان گيالن ميباشد احضار شده است

گيرد که پرونده تبليغ عليه نظام وی که  رادا مردانی در حالی صورت می
تمامی .  تکرار اتهام قبلی وی ميباشد، اخيرا در کرج منع تعقيب گرفته است

اين تهديدات و احضارها بخاطر بيان حقايقی است که بر جامعه معلمان و 
زحمتکشان جامعه تحميل شده است و حکومت سعی دارد با اين فشارها 
فعالين را مرعوب کند، اما رويکرد که توسط معلمان اتخاذ شده عکس آن را 

  .دهد نشان می
 

 !راغب از زندان رجايی شهر کرج_احمدی_زرتشت#تماس 
 ١۴٠١فروردين  ١۵دوشنبه 

 ١۴٠٠اسفند  ٢زرتشت احمدی راغب، فعال سياسی و حقوق بشری صبح 
بازداشت و به زندان اوين، سپس به تهران بزرگ و در انتها به رجايی شهر 
منتقل شده و در سلولی تحت عنوان سوئيت تحت فشارهای فراوان به سر 

با دستور مخصوص امين وزيری داديار زندانيان سياسی رجايی .  برد می
تحت فشار )  انفرادی(شهر کرج زرتشت احمدی راغب را در سوئيت 

مهدی مسکين نواز، آرشام رضايی و رضا مقدم به  .شود نگهداری می
وضعيت نگهداری غير قانونی زرتشت احمدی راغب اعتراض کرده، از 
مسئوالن زندان رجايی شهر درخواست کردند؛ يا احمدی راغب را به بند 
آنان آورده و يا خودشان را نيز بفرستند پيش وی که مسئوالن همراه با 

) زندان انفرادی(درگيری فيزيکی هر سه زندانی سياسی را به سوئيت 
 .انتقال دادند

 
 !نواز از زندان رجايی شهر کرج_مسکين_مهدی#تماس 

 ١۴٠١فروردين  ١۵دوشنبه 
مهدی مسکين نواز، آرشام رضايی و رضا مقدم به وضعيت نگهداری غير 
قانونی زرتشت احمدی راغب اعتراض کرده، از مسئوالن زندان رجايی 
شهر درخواست کردند؛ يا احمدی راغب را به بند آنان آورده و يا خودشان 
را نيز بفرستند پيش وی که مسئوالن همراه با درگيری فيزيکی هر سه 

 .انتقال دادند) زندان انفرادی(زندانی سياسی را به سوئيت 
 

 هشدار همسر خالد پيرزاده در مورد سالمت اين زندانی سياسی   
همسر خالد پيرزاده با انتشار يک ويدئو، نسبت به وضعيت سالمت اين 

زينب  .زندانی سياسی هشدار داد و خواستار آزادی وی جهت درمان شد
  شما دم از حقوق:  زبيدی با خطاب قرار دادن مسئوالن گفت

!توقف جنگ بيدرنگ  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٥صفحه   
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

مبارزه  ،نقطه شروع کمونيسم مارکس و کمونيسم کارگری حکمتيستی
در .  طبقاتی بعنوان موتور محرکه تاريخ تحول جوامع تاکنونی است

سرمايه داری اين جدال طبقاتی، گاه آشکار و گاه پنهان، در تمام منافذ 
جامعه و در قلمروهای مختلف، حول کشمکش طبقات اصلی جامعه 

درعين .  يعنی پرولتاريا و بورژوازی دور ميزند و از آن تاثير ميپذيرد
حال اين نوع کمونيسم ناچار است همواره تمايز خود را از ديدگاهها و 

. کارگری متمايز کند های غير های سوسياليستی و کمونيسم اتوپی
روشنفکران بورژوازی و آکادمی همواره تالش دارند عليه بنيادهای 
کمونيسم کارگری رجزخوانی کنند و هر تحولی در چهارچوبهای 
سرمايه داری و يا دست باال کردن بخشهائی از بورژوازی در جنگ 
درون طبقاتی را عليه جنبش اجتماعی طبقه کارگر و کمونيسم بکار 

تحوالت جامعه سرمايه داری، پيچيده شدن تقسيم کار، تغيير .  گيرند
سازمان کار، تغيير ترکيب درونی طبقه کارگر و کارگران مزدی، 
انقالبات تکنولوژيک و پيامدهای آن بر سياست و اقتصاد و فرهنگ و 
اليف استايل، هرچه باشد؛ اصل اساسی و مشخصه محوری جوامع 
کنونی يعنی مناسبات اقتصادی سرمايه دارانه، مالکيت خصوصی بر 
ابزار توليد، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد، و لذا کشمکش 

اما با هر تحول .  طبقاتی تعطيل ناپذير را نميتواند منتفی کند
تکنولوژيکی و تغيير بارآوری کار، ما با مفاهيم و مکاتب و 
ديدگاههائی از آکادمی و روشنفکران بورژوا روبرو ميشويم که مدعی 

کارگران ديگر اکثريت "، "مارکس و کمونيسم قديمی شده"اند؛ 
، "مفاهيم نوينی شکل گرفتند"، "طبقات جديدی بوجود آمدند"، "ندارند

لذا جامعه و تاريخ و تلقی انسان زير و رو شده و ديگر سوسياليسم و 
" اذلی و ابدی"پس سرمايه داری .  های بيحاصلی هستند کمونيسم اتوپی

 ! است، نهايتا بايد اصالحاتی صورت گيرد
 

در آستانه انقالب انفورماتيک که مصادف بود با تغييرات در قطب 
جامعه "بنديهای جهانی و پايان جنگ سرد، برای دوره ای بحث 

الوين تافلر و دانيل بن نُقِل زباِن روشنفکران ناسيوناليست "  اطالعاتی
موج "کتاب .  ديروز چپ و تازه دمکرات دنيای بعد از جنگ سرد شد

تافلر چهارچوبی بود که از دل "  صنعتی  -جامعه پسا"و نظريه "  سوم
انقالب انفورماتيک پايان تئوری و واقعيت جامعه طبقاتی، مبارزه 
طبقاتی و ماحصل اين مبارزه که بناگزير بايد به دولتی انقالبی و 

اين نوع خيالپردازيهای ژورناليستی .  کارگری ارتقا يابد را نفی ميکرد
از تحوالت تکنولوژيک، که علی القاعده در هر جامعه نيمچه عقالئی 
می بايست به کاهش ساعت کار، رفاه بيشتر، نفی انحصار دولتها بر 
اطالعات و چرخش اطالعات، دخالت بيشتر شهروندان جهان در 
مقدرات خويش و زندگی ايمن تر منجر شود، در دست بورژوازی به 
ابزار سلطه و کنترِل مدرن بر شهروندان و تهاجم به دستاوردهای 

در قدرت واقعی سياست و .  نسلهای متمادی طبقه کارگر منجر شد
ديدگاههای فوق راست تاچريسم و ريگانيسم و مانيتاريسم ميداندار شد، در 

فرانسيس فوکوياما "  پايان کمونيسم"و "  پايان تاريخ"فلسفه سياسی به 
ترجمه شد، در تبليغات به هجوم ايدئولوژيکی راست افراطی به آرمانهای 
کارگری و کمونيسم و رها کردن قالده ناسيوناليسم و فاشيسم و مذهب 
ارتقا يافت، در اقتصاد انجماد دستمزدها، چهارچوبهای موسوم به 

در بازار و قراردادهای کار، باز کردن دست دولتها "  مقررات زدائی"
برای اعمال سياستهای فوق رياضتی، فقر گسترده، بيکاری وسيع و فربه 

و صد البته .  تر شدن ارتش ذخيره نيروی کار به پالتفرم سرمايه تبديل شد
قلدری ميليتاريستی و تروريسم دولتی برای فتح بازارهای جديد چاشنی 

 .شد" نظم نوين جهانی"برپاکردن 
 

مشخصه زمانه "  پسا"باز تعريف .  همزمان مکتب پست مدرنيسم گل کرد
و تفکر و تعقل شد؛ کل تاريخ تاکنونی انکار شد، بشر درخود و برای 
خود، برجسته کردن آرمانهای محدود و عتيق، رجعت به دوران عشاير و 
قبايل و مذاهب و قوميت، کشورسازی های جعلی، زن کشی، فرهنگ 
خودم، و تقابل با هرچه ماهيتی تاريخی و جهانی و اجتماعی و طبقاتی 

بسياری در چرخشهای محيرالعقول در متن اين .  داشت باب شد
راستگرائی جهانی مشغوِل نبِش قبِر تاريخِ ُکهن و احضار ارواح و يافتن 

کارخانه بازتوليد گسترده هويتهای مجعول و منسوخ به . هويتی جديد شدند
اساس تعريف دمکراسی نظم نوينی و محور جهان پسا جنگ سرد و پسا 

اين دورانی بود . صنعتی و پسا مدرنيسم نويافته سرمايه داری هار بدل شد
که سقوط بلوک شرق و سرمايه داری دولتی همراه بود با سقوط و 
شکست دولتهای رفاه و سوسيال دمکراسی، عقب راندن هر نوع تعهد 

قرار بود در چهارچوب .  دولت به جامعه و نفی حقوق جهانشمول انسان
بازار آزاد هرکسی گليم خود را از آب بيرون کشد و گالدياتوری در 

جائی برای بی "بقول الوين تافلر ديگر .  جنگل رقابت و بازار باشد
 "!عرضه ها وجود ندارد

 
 بحران يونيونيسم

با عقب نشينی سوسيال دمکراسی و جناحهای مرکز و قبول پالتفرم 
اقتصادی راست جديد، اتحاديه های کارگری نيز بيش از پيش تضعيف 

ها سست تر شد،  پيوند سنتی احزاب سوسيال دمکرات و اتحاديه.  شدند
بيرون آمدن کارگران از اتحاديه ها بدليل کرنش و همکاری رهبری شان 
با کارفرمايان برای حفظ حداقلها و در خيلی جاها قبول انجماد و حتی 

در کشورهای . کاهش دستمزدها، جذابيت پيشين اتحاديه ها را کاهش ميداد
بورژوازی و "  جهان آزاد"سابق بلوک شرق که کارگران آن رويای 

را داشتند، "  پيروز"سطح زندگی در آلمان و فرانسه و انگلستان و غرب 
تهاجم جهانی .  نه تنها متحقق نشد بلکه روند برعکس شد

 "پريكريات"از پرولتاريا تا 
 سرمايه داری" بهشت سياسى"و اتوپى " سوسياليسم فقر"

 

 سياوش دانشور

  ١٣صفحه   
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سرمايه قرار بود سطح معيشت کارگران در غرب را به سطح پائين 
پيچيده تر  مصافیپرولتاريا در کشورهای غربی با .  تری تنزل کند

روبرو شد، مبارزات کارگری که عمدتا دفاعی بودند تالش داشتند 
ناسيوناليسم در سياست و حرکت اتحاديه ها .  سنگرها را از دست ندهند

که سنتا وجود داشت بيش از پيش تحکيم شد و قدرت عمل سازمانهای 
بحران "آنچه که .  کارگری در بسياری از کشورها کاهش يافت

نام گرفت، برآيندی از مجموعه اين اوضاع و تحميل عقب "  يونيونيسم
نشينی و تعرض راست جديد در دهه هشتاد بود که در دهه های بعد با 
جنگ و ميليتاريسم، ميدانداری شرکتهای چند مليتی در بازار جهانی و 
همينطور تنش ها و مسائل حل نشده دوران جنگ سرد و مسائل جديد 

شکل "  نظم نوين جهانی"دنيای پسا جنگ سرد که قرار بود به يک 
اين چند دهه تحوالت ساختاری، تکنولوژيکی، .  دهد، تکميل شد

ژئوپوليتيکی، سياسی و اقتصادی بر موقعيت سوسياليسم بعنوان يک 
ً منفی و در جهاتی مثبت داشت . جنبش و طبقه کارگر تاثيرات عمدتا

يک تاثير مثبت اين تحوالت اينبود که کارگر يکبار ديگر فرصت می 
يافت که بعد از سقوط سوسياليسم های بورژوائی در شرق و غرب و 
جدائی تاريخی اين نوع سوسياليسم از کارگر و از مارکسيسم، اينبار با 

پراتيکی و تاريخی خويش و بعنوان يک جنبش واقعا   -پرچم انتقادی
سوسياليستی کارگری قد علم کند که خود اين نيز نيازمند تحوالت 
مهمی در درون جنبش طبقه کارگر و بازگشت به سياستها و 

 .      جهتگيريهای سوسياليستی بود
 

 کار، کارگر، مبارزه طبقاتی
کار در بيان مارکسيستی در پايه ای ترين سطح بروز خالقيت انسان 

نيست، "  شغل"کار در اين معنا .  برای رفع نيازهای متنوع اوست
نيست، گوشه ای از يک تقسيم کار ديکته شده و ُمهره ای از "  حرفه"

کسی که کار ميکند با کارش و محصول کارش و با .  يک ماشين نيست
صبح و ظهر و عصر و شب ميتوان .  همنوع خويش بيگانه نيست

مفيد نه به معنائی که امروز بازار و   -کارهای مختلفی که مفيد است
اما در جامعه سرمايه "  کار. "انجام داد  -جامعه بورژوائی درک ميکند

داری يک اجبار است، يک تکرار فرسوده کننده جسم و روان است، 
کار با فرد کارکن و .  يک کارير است، يک موقعيت در توليد است

کارگر بيگانه است، فرد با محصول کارش بيگانه است، با همنوعش 
کارگر، يعنی کسی که حرفه ای دارد، برای امرار معاش .  بيگانه است

ناچار به يافتن شغلی است، ناچار به فروش خالقيت مادی و معنوی و 
قوه کار خويش است، جز اين راهی ندارد، چون تامين نيازهايش 
درگرو کار برای کسی يا کسانی است که انحصار و مالکيت ابزار کار 

اگر کار نکند گرسنه ميماند و از تداوم زندگی ساقط ميشود و .  را دارند
 . چه بسا فيزيکی نابود شود

 
پرولتاريا، کارگران مزدی، کل کسانی که از طريق فروش کار خود 

امرار معاش ميکنند، در قلمرو توليد مادّی و غير مادّی، همراه با 
خيره کار، بخشهای محرومتر ذهايشان، بخش غير شاغل و ارتش  خانواده

طبقه کارگر که از سوخت و ساز اقتصادی بيرون افتاده اند، همه اينها 
طبقه کارگر را بعنوان يک پديده اجتماعی و طبقاتی و اکثريت عظيمی 

طبعا هر حقوق بگيری از .  در جوامع سرمايه داری امروز تشکيل ميدهند
جمله پاسبان و ارتشی و کشيش و مسيونر مذهبی و کسانی که در دستگاه 
نظامی و امنيتی و ايدئولوژيکی بورژوازی کار ميکنند را جزو 

کار مولّد و کار غير "مارکس در بحث .  بحساب نمياوريم"  مزدبگيران"
واضح است طبقه .  اين مهم و جزئيات را بدقت تبئين کرده است"  مولّد

کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعی بخشها و اليه های مختلف دارد، همه 
بخشهای طبقه کارگر اهرم اقتصادی در دست ندارند و مثال نميتوانند با 

بخشهائی محرومتر طبقه کارگر، .  اعتصاب گلوی بورژوازی را بفشارند
حتی آنجا که تحت پوشش دولت اند، به هزينه طبقه کارگر و بخشی از کل 

اما در اينکه همه اينها چه شاغل و . سود توليد شده زنده نگاهداشته ميشوند
بيکار، چه کارگر صنعتی و چه کارگر بخشهای توليد غير مادّی موسوم 
به خدماتی، آموزش و بهداشت و درمان و غيره، به خانواده بزرگ 

مبارزه و کشمکش .  کارگری تعلق دارند نبايد ترديدی وجود داشته باشد
طبقاتی در اشکال مختلف و توسط بخشهای مختلف طبقه، در جامعه و 

تر بيوقفه در جريان است و همواره برسر  حتی در قلمروهای انتزاعی
بهبود و ارتقای وضع کارگران و شهروندان و نهايتا تغيير بنيادی جامعه 

 . آنست
 

بورژوازی با تقسيم کار در سازماندهی توليد تا رساندن کاال و خدمات به 
مصرف کننده در بازار، در سطوح مختلف تالش دارد هويت واحد 
کارگر را بشکند، هر بخش را در مقابل ديگری بگذارد، کارگر را به 
ساده و فنی و متخصص و کارمند و حرفه ها و شغل های مختلف تقسيم 

به بومی و غير بومی و مهاجر و سفيد و سياه و مذهبی و غير مذهبی . کند
قصابی کند، و از شکافهای درون طبقه و ايجاِد تّضاِد کاذب در آن، کل 
طبقه را تضعيف و به اين اعتبار سير مبارزه طبقاتی را بنفع خود و 

در ميان چپ و .  سلطه سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيکيش هدايت کند
. رگه هائی از آن نيز همين تالش آگاهانه و ناآگاهانه صورت ميگيرد

يکجا تنها کارگر صنعتی بعنوان پرولتاريا شناخته ميشود، يکجا 
تلقی ميشود و محرومترين "  بورکرات"و "  فاسد"پرولتاريای صنعتی 

. بخشهای طبقه بعنوان کارگر هويت می يابند و برسميت شناخته ميشوند
و نگرش مائويستی و استالينيستی ايرانی "  سوسياليسم فقر"دورانی 

کارگران صنايع در اروپای غربی را اريستوکرات و رفرميست تلقی 
فی الحال نان و کره اش را دارد و دنبال مربا برای روی آن "ميکرد که 

، در صورتی که فقرا و گرسنگان آفريقا و هند و ايران نان شب "ميگردد
که در فقر شديد کارگر جستجو ميشد و نفس "  سوسياليسمی. "هم ندارند

آن سوسياليسم متحجر !  تشديد فقر را زمينه ُرشِد عقايد انقالبی ميدانست
متوجه نبود که رفاه نسبی بخش کمی از کارگران در غرب، از يکسو 
روی دوش مبارزات گسترده جنبش کارگری در اين کشورها حاصل شده 
و از سوی ديگر، انعکاس تحمل بورژوازی اين کشورها و جبران اين 

به اعتبار استثمار عريان امپرياليستی در بيشتر "  هزينه اضافی"
 . کشورهای جهان و کسِب فوق سود امکان يافته است

 
مثال سرمايه .  امروز اين نوع نگرش در اشکال ديگری خودنمائی ميکند
داری بخشهای بيشتری از کارگران را به ارتش بيکاری 
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کارگر بيکار ناچار .  بدون هيچ بيمه و حمايت اقتصادی پرتاب ميکند
و "  کولبری"از جمله .  است به هر کاری تن دهد تا زنده بماند

ميکند و يا بسياری شغلهای کاذب و موقت دست و پا "  دستفروشی"
در ادبيات چپ "  واقعياِت ُمسّجل"قبول کارکرد سرمايه بعنوان .  ميکند

کولبری و بساط در خيابان گذاشتن و دستفروشی .  يک بيراهه است
فرق .  شغل نيست، يک فوق اجبار اقتصادی برای زنده ماندن است

دارد با حرفه بعنوان مثال کارگران ساختمانی يا نانوائی يا نساجی يا 
ً دقت هم الزم است؛ بخش کمی از .  ترانسپورت و غيره مضافا

دستفروشان، خود صاحبان بوتيک ها و مغازه داران و خرده 
بورژواها هستند که برای ايجاد بازار جانبی ديگر، بخشی از اجناس 
شان را يا شخصاً و يا توسط اعضای خانواده در مقابل همان مغازه و 

بخشی کاسبکاران خرد .  در گوشه ای از خيابان بفروش ميرسانند
واضح است بخش گسترده تری از آنها محرومانی هستند که .  هستند

" شغل"مانند کسی که دانشگاهی هم بوده و ناچار به کولبری شده، اين 
ً کار دوم و سوم برای ترميم  را بعنوان کار انجام ميدهد و يا بخشا

" سوسياليسم فقر"برای بخشی از چپ، که تتمه همان .  مخارج است
" کارگر موقت"و "  بساطی"و "  دستفروش"و "  کولبر"است، نفِس 

برسميت شناخته ميشود و "  شغل"بعنوان .  بودن ايده آليزه ميشود
نقدی به سرمايه .  اعتراضش به جنايت رژيم عليه آنان محدود ميشود

به محرومانی که ناچار شدند  بخشی از طبقه کارگرداری و تبديل 
برای يک کمونيست .  برای لقمه ای نان دست به هر کاری بزنند ندارد

و مارکسيست اينها بخشی از نيروی آماده بکار طبقه کارگر و 
 .   کارگران مزدی اند که از چرخه اقتصاد به بيرون پرتاب شدند

 
 از پرولتاريا تا پريکريات

و ابداع هويتهای کاذب و غير "  سوسياليسم فقر"در چهارچوب فکری 
نابسامان "و "  بی ثبات کار"يا "  پريکريات"تاريخی و غير طبقاتی، 

در ايران .  معرفی ميشود"  يک طبقه جديد جهانی"، آنهم بعنوان "کار
گاه "، "قراردادی"، "پيمانی"و در ميان چپ اروپا عناوينی مانند؛ 

، "دستفروش"، "کولبر"، "بی ثبات کار"، "کار موقت"، "کار
به وفور استفاده "  مبهم کار آزاد"و "  ناامن کار"، "گيگی"، "بساطی"

حتی بمعنای بورژوائی آن "  شغل"و "  حرفه"اين اسامی به .  ميشود
را خط  کارگر و کارگران مزدیارجاع نميکند بلکه تالش دارد اسم 

بزند و هويتهای کاذبی به اجزا و بخشهای مختلف توده های يک طبقه 
را هم پديده ای ضعيف،  پرولتاريالذا ناچار است خود .  اجتماعی بدهد

تمام شده، نستالژيک، از تحوالت تکنولوژيک و ارتباطی دور افتاده، 
زدن زير موجوديت طبقه کارگر و مبارزه سنتی و غيره معرفی کند تا 

. راحت تر باشد طبقاتی و اساس کمونيسم و مبارزه برای سوسياليسم
يک قدم عقبتر ميرود تا در لباس مصلح "  سوسياليسم فقر"اينجا ديگر 

و خيرخواه ظاهر شود و به بورژوازی پند و اندرز دهد که ادامه 
وضع به اين شکل ممکن نيست، لذا بايد چيزی به اين خيل وسيع، 

تعادلش را )  بخوانيد بورژوازی(بدهد تا جامعه "  طبقه جديد پريکريات"
 ! حفظ کند

 
" بزرگترين طبقه و جمعيت دنيا"و "  يک طبقه جديد"بعنوان "  پريکريات"

استندينگ .  يک عنوان من درآوردی و پوچ است"  گای استندينگ"توسط 
المللی کار فعاليت داشته  که سالهای طوالنی بعنوان اقتصاددان سازمان بين

است، از مشاهداتی در تحوالت سرمايه داری و عمدتا کشورهای غربی 
شروع ميکند و براين نظر است که جذب نيروی وسيع کار بعد از انقالب 
صنعتی و تمرکز پرولتاريا در صنايع بزرگ يک روند ثابت در سرمايه 
داری نيست بلکه يک اتفاق نادر بوده است و چنين روندی در کشورهای 

برعکس، بدليل .  مختلف و در سياستهای توسعه اقتصادی پيش نميرود
اتوماسيون و انتقال کارخانجات به کشورهای ديگر، ظهور چين با يک 
نيروی کار وسيع و صدور نيروی کار صدها ميليونی به بازارهای دنيا با 
دستمزدهای پائين، ايجاد نامنی شغلی و بهم خوردن چهارچوبهای سابق و 

لذا ما با پديده جديدی .  روند جهانی شدن، الگوهای کار نيز تغيير کردند
روبرو هستيم و آن اينست که ميلياردها نفر يا کار ندارند يا کار ناامن و 

اين بخش گسترده از نظر وی برخالف پرولتاريا .  موقت و فاقد ثبات دارند
فاقد کاری ثابت و ايمن است، فاقد امنيت شغلی، فرصتهای مناسب، امنيت 
در مقابل اخراج، آموزش مستمر و موانع تضعيف مهارت، مقررات 

اين ارکاِن سابق در دوره جهانی .  آمد پايدار و مطمئن است سالمت، در
در اقتصاد غير "  پريکريات"اين بخش گسترده .  شدن از بين رفته اند

بی ثبات "رسمی و بيقاعده و در حاشيه شهرهای بزرگ يک قشر گسترده 
 .را تشکيل داده اند" کار

 
استندينگ در واقع نيروی وسيع بيکاران و کارگران مزدی در جهان را 

تعريف کند، از نظر وی اينها  نيروی طبقه کارگرنميخواهد بعنوان 
پرولتاريا ديگر، با خصوصيات دقيقا برعکس اين .  نيستند پرولتاريا

او جهان را با يک سيستم هفتگانه تعريف ميکند .  پريکريات، وجود ندارد
يک طبقه جديد جهانی و "بعنوان "  بی ثبات کاران"که در قعر آن 

وصله ناجور جامعه "طبقه ای که بزعم وی .  شکل گرفته است"  خطرناک
شخصيت ندارد، "  پريکريات"! "است که با تفاله های جامعه زندگی ميکند

به هر فرمی درميايد، به هرچه قانع است، خشن و بی ثبات است، اما 
ايجاد "  بهشت سياسی"داد تا بتوانيم يک "  کمک هزينه پايه"ميشود به آنها 

به نظر اين اقتصاددان بورژوا با توصيفی که از بخش عمده نيروی !  کنيم
را "  بهشت سياسی"کار رفت، چنانچه بورژوازی خيرخواهانه آن اتوپی 

ايجاد نکند، يعنی يک حقوق پايه همگانی و حق آموزش و شهروندی و 
بويژه بخش بد آن ميتواند نيروی "  پريکريات"امنيت اقتصادی ندهد، اين 

بعناوين مختلف " گای استندينگ"تا " توماس پيکتی"از امثال . فاشيسم شود
به سرمايه دهند تا "  چهره انسانی"برای نجات سرمايه داری تالش دارند 

 . سوسياليسم حفظ شود" خطر"اساس اين نظام در مقابل 
 

هم اصالح استندينک و هم استداللها و هم مشاهداتش محدود و غير 
اين ادعاها در سطح تحليل بيشتر به تصورات .  تاريخی و غير واقعی است

اوالً مشاهدات وی به کشورهای . تافلر شبيه است" موج سوم"خيالپردازانه 
ثانيا بخش بسيار وسيعی از نيروی کار در جهان .  صنعتی محدود ميشود

در شرايط بسيار ناامن تری و با دستمزدهای دو دالر در روز بسر می 
آنهم عليه پرولتاريا، آنجا با "  يک طبقه بزرگ جهانی"ادعای کشف .  برند

موعود در تناقض قرار ميگيرد که "  بهشت سياسی"همان 
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 » خطر«جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، بدون 

 منصور حكمت!   سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود

وی ضمن اشاره  .بشر هستيد  زنيد، اما خود از ناقضان حقوق بشر می
پاسخ مانده است،  هايش برای آزادی خالد پيرزاده بی به اين که پيگيری

مسئوليت جان اين زندانی سياسی بر عهده رئيس قوه :  اعالم کرد
همسر خالد  .ها و مسئوالن پرونده است قضاييه، رئيس سازمان زندان

او اکنون :  پيرزاده همچنين با تشريح وضعيت جسمانی همسرش گفت
خالد پيرزاده مربی  .مانده است  تواند راه برود و با سرم زنده نمی

توسط نيروهای اداره  ٩٨خرداد ماه  ۵پرورش اندام در تاريخ 
اطالعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و مدتی بعد با پايان مراحل 

آقای پيرزاده سپس از سوی شعبه .  بازجويی به زندان اوين منتقل شد
اجتماع و “دادگاه انقالب تهران به رياست دمحم مقيسه، برای اتهام  ٢٨

توهين به “سال حبس و به اتهام  ۵به  ”تبانی بر عليه امنيت ملی
سال حبس تعزيری  ٧سال حبس و در مجموع به  ٢به  ”رهبری

 .محکوم شد
*** 

بنا !  برای بخش وسيعتر نيروی کار در جهان اصالح طلبی اش می خشکد
المللی کار، آمار آسيب پذيران کار  بر گزارش استخدامِی جهانِی سازمان بين

ميليون نفر و کمتر از  ٤٨تا  ٤٧در کل آمريکا و اتحاديه اروپا رقمی بين 
در جنوب آفريقا همين آمار .  چهاردرصد کل نيروی کار اين کشورهاست

ميليون نفر و در  ۴٠۵ميليون نفر، در شرق آسيا بيش از  ٢۴٧قريب 
بی "اقتصاد هندوستان اساسا روی دوش . ميليون نفر است ۴٩٠جنوب آسيا 
بيش از نود درصد نيروی کار هندوستان از طريق کار .  است"  ثبات کاران

يعنی کل جمعيت .  در اقتصاد غير رسمی و بی قاعده امرار معاش می کنند
ً جان  خانواده کارگری از زن و مرد و پير و جوان و کودک بايد مشترکا

 . بکنند تا نانی و دستمزدی دريافت کنند
 

با اتکا به حقوق پايه همگانی البته "  بهشت سياسی"اقتصاددان طرفدار 
برای چه کسانی "  بی ثبات کاران"روشن نميکند اين کارگران و بقول وی 

ارزان کردن نيروی کار در چند دهه گذشته همه .  محسوب ميشوند"  خطر"
و شرکتهای "  انعطاف پذيری کار"جای دنيا و بدرجات مختلف محصول 

وسيع پيمانی و مولتی ناشنال ها با هدف تضعيف و حتی داغان کردن 
از .  سازمانهای کارگری برای سلب واکنش جمعی و طبقاتی آنان بوده است

بحث دفاع از فرديت در تقابل با قراردادهای دستجمعی در دهه هشتاد تا 
انواع اصالحات بنفع سرمايه ها و بضرر نيروی کار ماحصل اين سير 

انکار پرولتاريا و .  بوده و نابودی گسترده امنيت شغلی يک نتيجه آنست
روشن است در همين .  جواب نيست"  بی ثبات کار"طبقه کارگر و اختراع 

بخشهای غير رسمی تر جمعيت کارکن؛ مقوالتی مانند کار و قوه کار و 
کارگر يک معنی را ندارند و ايجاد هر بخش غير رسمی در اقتصاد سطوح 

اما در اينکه کل اين .  مختلفی از استثمار و کسب سود را مدّ نظر دارد
مجموعه بدرجات مختلف توسط سرمايه استثمار ميشوند ترديدی نبايد 
وجود داشته باشد در غير اينصورت بايد منشا سود و انباشت سرمايه را در 

طبقه کارگر همواره اليه های مختلفی دارد و !  آسمانها جستجو کنيم
ً هر بخش توانائی و ويژگيها و موقعيت بخشهای ديگر را ندارد . ضرورتا

ايجاد شکاف بين بخشهای مختلف طبقه با اين هويتهای کاذب و نهايتا انکار 
طبقه و مبارزه طبقاتی و تقابل برای وحدت بخشهای مختلف طبقه کارگر با 
اين تئوريهای ارتجاعی، تنها خدمت به سلطه سرمايه و تداوم اين مناسبات 

 . استثماری نظم کنونی است
*** 

 ...ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى 
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! 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 
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  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
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