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تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى

صفحه ٣

رحمان حسين زاده

جلسه دفتر سياسى حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست برگزار شد

رسانه ها و سياست

 ٢٦فروردين  ١٥ - ١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

بخش اول
نادر شريفى

اول مه ٢٠٢٢
عليه جنگ ،عليه سرمايه داری
کابوس گسترش جنگ در گشت و گذار است؛
دولتها و سياستمداران بورژوا ،با تهديد استفاده
از سﻼحهای بيولوژيکی و شيميائی و اتمی،
نفس را در سينه جهان حبس کرده اند .مفسران
و ناظران سياسی از خطر روزافزون جنگ
اتمی ميگويند و ديپلماسی بورژوازی به
صحنه دوئل و تهديد و آژيتاسيون جنگی بدل
شده است .دولتها بر طبل توقف جنگ می
کوبند اما ممانعت از هر توافق و ارسال سﻼح
و سياست جنگ طوﻻنی را در دستور قرار
دادند .سرمايه داری و دولتهای جنگ طلب
بشريت را گروگان گرفته اند .جهان هنوز از
مشقات و پيامدهای دهشتناک پاندمی کرونا
خﻼص نشده است که قدرتهای بزرگ سرمايه
داری بار ديگر جهان را وارد جنگ و رقابت
امپرياليستی و دورانی پرمخاطره و سرنوشت
ساز کرده اند.
اين وضعيت مشخص نيازمند پاسخ انقﻼبی
جنبش سوسياليستی و کمونيستی طبقه کارگر
است .پاسخ انقﻼبی به جنگ دولتهای
امپرياليستی ،که اوکراين تنها يک جبهه نبرد
آنست و با سياستهای جنگ طلبانه دولتها
گسترش خواهد يافت؛ نه سياست شرکت در
جنگ ،نه سياست حمايت از يکی از بلوکها و
دولتهای درگير ،نه سياستهای سوسيال
شوونيستی و ناسيوناليستی و
صفحه ٢

صفحه ٥

چپ شورايى در بوته نقد يا هجوم
به بهانه مناظره اسماعيل بخشى و مجيد توكلى در كﻼب هاوس
صفحه ٨

جاويد حكيمى

اعﻼميه
شورای همكاری
نيروهای چپ و
كمونيست
بمناسبت اول ماه مه
 ١١) ٢٠٢٢ارديبهشت(
روز جهانى كارگر
ستون اخبار مبارزات كارگری و اعتراضات اجتماعى
تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر و امير عسكری

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢

شماره ٦٤٣

كمونيست هفتگى

اول مه ٢٠٢٢
عليه جنگ ،عليه سرمايه داری ...
فاشيستی ،بلکه پاسخی انترناسيوناليستی کارگری است .لذا ضروری
است که کارگران کمونيست و پيشرو در اول مه اعﻼم کنند؛
 -١اين جنگ قدرتهای سرمايه داری برای بازتعريف چهارچوبهای
جهان قرن بيست و يکم و تعيين جايگاه دولت و قدرتهای جهانی و
منطقه ای است .پيروز اين نبردها هر دولت يا دولتهائی باشند ،بازنده
اش کارگران جهان و مشخص تر کارگران و مردم کشورهای درگير
جنگ اند .طبقه کارگر خواهان توقف فوری جنگ است .اين سياست
اما تنها با عمل اعتصابی و اعتراضی ممکن است که فی الحال هم
طبقه ای هايمان در ايتاليا و اسپانيا و يونان آنرا آغاز کرده اند.
 -٢آمريکا و ناتو خواهان يک جنگ طوﻻنی است .روسيه و پوتين،
امروز و در اين جنگ مشخص ،منافع شان در پيروزی سريع است.
منافع کارگران تغيير نتيجه جنگ بر عليه هر دو سو است .از تﻼش
مبارزاتی و اعتراض و اعتصاب برای توقف جنگ تا سرنگونی
دولتهای جنگ طلب و درگير جنگ ،پاسخ کارگران در مقابل جنگ
امپرياليستی است.
" -٣جنبش ضد جنگ" کنونی جنگ طلب و طرفدار يک سوی جنگ
و رقابت امپرياليستی است .سانسور و اعمال فشار نيز شهروندان
ناراضی جهان را خانه نشين کرده است .يک سياست انقﻼبی و
کارگری برعليه جنگ ،جنبش واقعی ضد جنگ را نيز احيا می کند.
در اول مه بر نياز ايجاد يک صف بين المللی کارگری عليه جنگ
دولتهای سرمايه داری تاکيد کنيم.
 -٤تبليغات ضد کمونيستی يک رکن تبليغات جنگی از هر دو سو است.
کمپ پرو ناتو و کمپ پرو روسيه ،هر دو و هر کدام بنوعی ،عليه
آرمان کارگری و کمونيسم بعنوان يک جنبش واقعی کارگران تعرض
می کنند ،سانسور می کنند و تبليغات گوبلزی راه انداخته اند .اين
سياست امروز برای تحميل عقب نشينی به طبقه کارگر و گذاشتن
هزينه انسانی و سياسی و اقتصادی جنگ روی دوش کارگران و فردا
برای مقابله با هر سياست انقﻼبی برای خاتمه جنگ است .از موضع
منافع طبقه کارگر ،دولتهای سرمايه داری از آمريکا و اروپا و ناتو تا
روسيه و چين و موئتلفين ،دشمنان طبقه کارگر و بشريت اند .بگذاريد
بورژوازی هار و رسانه ها و مفسران انگلوفيل و روسوفيل بر عليه
کمونيسم بتازند و از کمونيسم تبری بجويند ،اين بيانگر وحشت
بورژوازی از کمونيسم و پتانسيل عظيم اعتراض ضد کاپيتاليستی
است.
 -٥ناسيوناليسم و فاشيسم به پرچم سياسی و تبليغاتی طرفين جنگ بدل

شده است .ديگر حتی صورت ظاهر را رعايت نمی کنند ،دوران جنگ و
قانون جنگ و سلطه ميليتاريسم و سانسور حقايق و نفرت پراکنی ملی و
آدمکشی است .اين بورژوازی است و اين تاکيد مجدد اين حقيقت ساده
است که بورژوازی در هر لباس و نامی مرتجع و تبعيض گر و ضد
کارگر است.
 -٦در اول ماه مه امسال طبقه کارگر و مردم تحت تبعيض و استثمار در
کشورهای مختلف ،بايد عليه نظام و حکومتهای سرمايه داری به ميدان
بيايد ،ادعانامه انقﻼبی خود را عليه نظم ويرانگر کنونی اعﻼم کنند ،با
صدای بلند عليه جنگ امپرياليستی و اهداف ارتجاعی آن حرف بزنند و
پرچمدار واقعی توقف فوری جنگ شود .ضروری است سازمانهای
کارگری جهان با شعار "قطع جنگ بيدرنگ"" ،عليه جنگ سرمايه
داران ،عليه ميليتاريسم" ،مردم مخالف جنگ را بسيج و بميدان بياوردند.
 -٧ايران يک کشور استثنائی با اعتصابات و اعتراضات کارگری و
نارضايتی توده ای است .بيش از دو هزار اعتصاب در سال گذشته و چند
خيزش توده ای ،از کشمکشی حاد خبر ميدهد .طبقه کارگر ايران در
قياس با کشورهای مشابه در وخيم ترين شرايط کاری و زيستی قرار دارد
و با ناامنی شغلی و و فﻼکت اقتصادی روبرو است .با اينحال جامعه
ايران در نبردی تمام نشده با جمهوری اسﻼمی برای سرنگونی است که
طبقه کارگر در محور آن قرار دارد .ما کارگران ايران را به برگزاری
گسترده مراسمهای اول مه ،اعﻼم نظر عليه جنگ دولتهای سرمايه
داری ،طرح خواستهای کليدی از جمله دستمزد و حقوق مکفی برای
همگان ،برابری زن و مرد و آزادی کليه زندانيان سياسی فراميخوانيم.
 -٨ما با مردم اوکراين و آوارگان و قربانيان جنگ ارتجاعی ابراز
همدردی می کنيم بانيان و عامﻼن اين جنگ ارتجاعی و ضد کارگری از
آمريکا و روسيه و ناتو و دولت زلنسکی را محکوم و مسئول مشقات اين
جنگ ميدانيم .ما نفرت پراکنی رسانه ها ،دامن زدن به راسيسم و
نژادپرستی ،مجازات جمعی و اعمال خشونت عليه پناهجويان را شرم
آور و محکوم می کنيم.
 -٩ما با کارگران در روسيه و اوکراين که بار اصلی اين جنگ را بدوش
می کشند ،اعﻼم همبستگی می کنيم .کارگران در روسيه و اوکراين نبايد
در صف جنگ طلبان و سوسيال شووينستها قرار گيرند بلکه اشکال
مقابله با جنگ و دولت "خودی" را درپيش بگيرند .ما به اقدامات هم
طبقه ای هايمان در يونان و اسپانيا و ايتاليا و بﻼروس برعليه جنگ
دولتهای سرمايه داری درود ميفرستيم و بر اتحاد کارگران کشورهای
مختلف بر عليه جنگ و ايجاد يک صف کارگری انترناسيوناليستی تاکيد
داريم.
نه به جنگ ،نه به ميليتاريسم!
زنده باد انقﻼب کارگری!
سردبير.
 ١٥آوريل ٢٠٢٢

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين
مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى
رحمان حسين زاده
جنگ ارتجاعی و فاجعه بار تاکنونی در اوکراين فی البداهه رخ نداده
است .فروپاشی شوروی و سربرآوردن پانزده جمهوری به اصطﻼح
مستقل و يکی از مهمترين آنها جمهوری اوکراين ،به قدرت رسيدن
دولتهای بورژوا ناسيوناليست فاسد پروغربی و يا پروروسی با دستور
کار ضد مردمی مشابه يعنی تحميل استثمار و رنج و تباهی بر طبقه
کارگر و مردم اين کشورها حاصل اين روند بوده است .در اوکراين
دست به دست شدن قدرت بين جناح بورژوازی پروغربی ،متکی به
حمايت امپرياليسم آمريکا و کشورهای اروپايی و ناتو ،با جناح
بورژوازی پروروسی متکی به حمايت امپرياليسم روسيه و به درجه ای
تاييد ضمنی چين ،در دو دهه اخير فرايند پر از آزار و تفرقه و ستم و
درد و جنگ و ترور و ناامنی و عروج ناسيوناليسم و راسيسم و فاشيسم
و نهايتأ فاجعه جنگ کنونی عليه طبقه کارگر و مردم روسيه و اوکراين
را به بار آورده است .جنگ ضد انسانی کنونی در جغرافيای اوکراين
تداوم جدال و رقابت فزاينده قطب های اصلی امپرياليسم و کاپيتاليسم
جهان معاصر ،از يک سو آمريکا برای اعاده موقعيت "هژمونيک" در
معادﻻت جهانی و جبران ناکاميهای تاکنونی در تحميل "نظم نوين
جهانی اش" و از سوی ديگر قد علم کردن مجدد امپرياليسم روسيه با
همراهی چين در مقابل طرح و نقشه های آمريکا و اتحاديه اروپا و ناتو
در صف بنديهای سرمايه داری معاصر است .جدال و کشمکشی که از
هر دو طرف تمامأ عليه منافع طبقه کارگر و مردم است .ما از اين
منظر تحوﻻت سه دهه اخير در اوکراين و مشخصا تحوﻻت سال
 ٢٠١۴را که پيش درآمد جنگ فاجعه بار کنونی است ،توضيح داديم.
مصاحبه کوتاه زير در سال  ٢٠١۴با نشريه کمونيست در مورد ماهيت
رويدادهای موسوم به "ميدان" گويای پاسخ درست و منسجم ما در
مورد تحوﻻت قبلی و پيش زمينه های جنگ جاری در اوکراين است.
اين مصاحبه اخيرأ و بعد از هشت سال توسط فيسبوک مجددا بازتکثير
شده بود ،که عﻼقمندان را به مطالعه آن فراميخوانم.

درباره تحوﻻت اوکراين!
کمونيست ماهانه :تحليل شما از تحوﻻت در اوکراين چيست؟ در متن
اين تحوﻻت کدام سئواﻻت و کشمکشها تعيين تکليف ميشود؟
رحمان حسين زاده :بدوا ﻻزمست ماهيت و ابعاد تحوﻻت جاری در
اوکراين را معنی کنيم .تصويری که دو طرف اصلی درگير در اين
ماجرا يعنی از يک سو آمريکا و اتحاديه اروپا و از سوی ديگر روسيه،
و رسانه های نان به نرخ روز خور طرفدار هر دو طرف ارائه ميدهند،
به شدت وارونه ،ضد حقيقت و گمراه کننده بود و هست .برخﻼف

شماره ٦٤٣

پروپاگاند آنها محور بحران اوکراين
را ادعای "دفاع از حقوق مردم
اوکراين و حمايت از معترضين ميدان
استقﻼل" توسط غرب و يا دفاع
روسيه از "روسی زبانهای کريمه و
استقﻼل آنها" تشکيل نميدهد .حتی
منازعات اقتصادی و سياسی و مرزی
و ديپلماتيکی که در بين دولتهای
روسيه و اوکراين وجود دارد و گويا
ﻻينحل باقی مانده باشد ،محور اصلی
اين جدال نيست .اين ادعاها ماتريال تبليغی و تبعات فرعی صف آرايی
قدرتهای جهانی در مقابل هم از کانال بحران اوکراين است .تحوﻻت
اوکراين ،به بحرانی در ابعاد جهانی تبديل شده که مهر سهم خواهی
قدرتهای بزرگ جهان معاصر را در تعيين منطقه نفوذ اقتصادی و
سياسی خود در دنيای بعد از فروپاشی بلوک شرق و در جهان بدون
تعادل کنونی برخود دارد .کشمکش در جغرافيای اوکراين در جريان
است ،اما بازيگران اصلی دو سوی اين بحران ،از يک سو آمريکا و
غرب و از سوی ديگر روسيه برسر معادﻻت بنيادی تری درابعاد جهانی
در مقابل هم صف کشيده اند .نزاع کنونی در اوکراين گوشه ای از اين
جدال بنيادی است .براين اساس به طور مشخص صورت مسئله اينست
که اوکراين به حوزه اقتصادی سياسی غرب و اتحايه اروپا چرخش
قطعی ميکند يا در حوزه اقتصادی سياسی روسيه باقی ميماند .اين دو افق
و دو تصوير متفاوت قدرتهای جهانی است که در مقابل بورژوازی
اوکراين و جامعه اوکراين قرار داده اند و به تاثير از آن بورژوازی
اوکراين و هيئت حاکمه بورژوايی در آنجا به دو جناح عمده پروغربی و
پروروسی تقسيم شده اند و از سال  ٢٠٠۴آشکارا در مقابل هم صف
آرايی کرده و به قيمت پايمال کردن حقوق مردم ناراضی و رنج و
محروميت وسيع شهروندان آن کشور قدرت سياسی در ميان آنها دست به
دست شده است .در رابطه با فاکتورهای مورد اشاره اجازه بدهيد
توضيحات بيشتری بدهم.
کشمکش کنونی غرب و روسيه ريشه در منازعات قدرتهای جهانی بعد
از فروپاشی شرق و پايان جهان دو قطبی دارد .بعد از فروپاشی بلوک
شرق ،آمريکا با اتکا به حمايت اتحاديه اروپا برای تثبيت و تحميل
رهبری خود بر جهان معاصر خيز برداشت .فروپاشی اتحاد شوروی و
شيفت خود روسيه و همه جمهوريهای بازمانده از شوروی سابق به
اقتصاد بازار و الگوی اقتصادی و سيستم دمکراسی پارلمانی شبيه به
غرب و پيوستن تعدادی از آنها به اتحاديه اروپا ،دولت آمريکا را در اين
مسير بيشر وسوسه کرد .بحران خليج در سال  ١٩٩١و قلدری نظامی
آمريکا در آن ،بحران و جنگ در بالکان با دخالت ناتو و نقش محوری
آمريکا ،يازده سپتامبر  ٢٠٠١و به دنبال جنگ در افغانستان و عراق به
رهبری آمريکا ،همه اپيزودهای سلسله اقدامات و قلدری نظامی آمريکا
برای تثبيت "نظم نوين جهانی" مورد نظرش در جهان معاصر و ايجاد
جهان تک قطبی بود .اما آمريکا و غرب با موانع جدی روبرو شدند.
بسيار زود ناکاميهای آمريکا در همين منازعات و جنگهايی که درگير
شد ،خود را نشان داد .بحران اقتصادی که از سال  ٢٠٠٨از خود آمريکا
شروع شد ،باعث کاهش بيشتر قدرت اقتصادی آمريکا در

زنده باد جمهوری سوسياليستى!

صفحه ٤

صفحه ٤

شماره ٦٤٣

كمونيست هفتگى

تحوﻻت  ٢٠١٤اوكراين
مقدمه ای بر جنگ فاجعه بار كنونى ...
سطح جهانی شد .بعﻼوه با زورآزمايی جدی رقيبان قدرتمند در منازعات
اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک جهانی روبرو شد .مجموعه اينها رويای
"نظم نوين جهانی" مور نظر آمريکا را باطل ساخت .بسيار زود معلوم
شد جهان تک قطبی با زعامت غرب و رهبری آمريکا توهمی پوچ بيش
نيست .معلوم شد جهان معاصر عرصه زورآزمايی و صف بنديهای
قدرت های جهانی برای تقسيم مجدد مناطق نفوذ هر کدام و ترسيم آينده
هنوز تعيين تکليف نشده قطعی آن است .به طور برجسته از يک طرف
چين با قدرت اقتصادی عظيم و روبه رشد و تاثيرگذار در همه دنيا و از
طرف ديگر روسيه ای که نقاهت اقتصادی و سياسی بعد از فروپاشی
شوروی را پشت سر گذاشته و با احيای قدرت سياسی و نظامی به صحنه
برگشته ،هژمونی طلبی آمريکا و غرب را به چالش کشيده اند .بر اين
بستر قدرتهای جهانی بر سر شکل دادن به حوزه های نفوذ اقتصادی و
سياسی خود در جدال و کشمکشند .آثار اين کشمکش را بر عمده تحوﻻت
دنيای کنونی و از جمله در همه کانونهای بحرانی قابل اعتنای جهانی در
دوره معاصر و مشخصا در همين تحوﻻت خاورميانه و شمال آفريقا و
سوريه و اکنون اوکراين شاهديم .در نتيجه کشور اوکراين به يکی از
صحنه های حساس صف آرايی قدرتهای جهانی در پروژه موسوم به
تقسيم مجدد جهان و تعيين تکليف اختﻼفات بنيادی تر ميان اين قدرتها
تبديل شده است.

دخالت و حمايت مستقيم غرب فعﻼ قدرت را در دست گرفته اند .اين دو
بخش بورژوازی فاسد ،افق و تصوير و آلترناتيو خود را متاسفانه بر
تحوﻻت جامعه اوکراين و اعتراض و نفرت کارگران و مردم آنجا حاکم
کرده اند .راه حل و آلترناتيو هر دو جريان و حاميان جهانی شان چيزی
جز تحميل فساد و رنج و محنت و فقر و گرانی و ضديت کامل با منافع
و حقوق کارگران و مردم و شهروندان ناراضی اوکراين نيست .طبقه
کارگر و مردم اوکراين در چنبره ارتجاع محلی و جهانی گير افتاده اند.
تنها راه پايان دادن به اين دور باطل و يکه تازی جناحهای مختلف
بورژوازی در صحنه سياست اوکراين و راه نجات طبقه کارگر و مردم
به ميدان آمدن آلترناتيو سوسياليستی طبقه کارگر در اوکراين و پايان
دادن به سيادت بورژوازی در آن کشور است .طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه اوکراين ظرفيت تحقق چنين آلترناتيوی را دارند و تجارب
خوبی از دوران لنين و تحقق انقﻼب کارگری و سوسياليستی در
کشورشان را بياد دارند .بی دليل نيست کارگران خارکف و بسياری
جاها اينروزها در مقابل تعرض اوباشان فاشيست به قدرت رسيده در
اوکراين باريگاد دفاع از مجسمه های لنين را ايجاد کردند.
***

به طور کنکرت در اوکراين آمريکا و اروپا به دنبال آن هستند که اين
کشور را از حوزه نفوذ اقتصادی و سياسی سنتی روسيه بيرون بکشند و
مانند بعضی کشورهای ديگر بلوک شرق سابق ،لهستان و  ...به حوزه
نفوذ اقتصادی و سياسی غرب درآورند .اما اين خط قرمز روسيه است.
روسيه نميتواند در همسايگی خود شاهد از دست دادن قدرت و نفوذ
تاکنونی خود در اوکراين و قرار گرفتن آن تحت سيطره اقتصادی و
سياسی و چه بسا بعدا نظامی )احتمال پيوستن به ناتوی( اوکراين به غرب
باشد .تﻼشها و جدالهای دو طرف در اوکراين انعکاس اين واقعيت
اساسی است .اقدامات روسيه در اوکراين و از ملحق کردن کريمه به خود
و اعمال فشار اقتصادی و سياسی و تهديدات نظامی برخﻼف ظاهر آن و
پروپاگاند کشورهای غربی ،نشانه تعرض روسيه نيست ،بلکه اقدامات
دفاعی در مقابل گسترش نفوذ اقتصادی و سياسی غرب در مناطق نفوذ
سنتی خود است.
بر اساس اين روند پايه ای بورژوازی اوکراين و هيئت حاکمه بورژوايی
آن به دو بخش پروغربی و پروروسی تقسيم شده است .صف آرايی آنها
به طور آشکار و خصمانه در سال  ٢٠٠۴و در پديده موسوم به "انقﻼب
نارنجی"خود را نشان داد .آنوقت جناح پروغربی به قدرت رسيد و تا
سال  ٢٠١٠قدرت را در دست داشت .در انتخابات سال  ٢٠١٠اين بار
جناح پروروسی تا اتفاقات اخير قدرت را در دست گرفت .بعد از
تحوﻻت اخير بارديگر جناح پروغربی بورژوازی اوکراين و ملقمه ای
از نيروهای ارتجاعی ناسيوناليست اوکراين و فاشيستهای آن کشور ،با

به حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست
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رسانه ها و سياست
بخش اول
نادر شريفى

حقيقت آن است که فردا در روزنامه نوشته شده باشد! آکسﻼشپرينگر
).(١٩٨٥-١٩١٢
بفکر تصاوير باشيد ،من بفکر جنگم .ويليام راندولفهرست
).(١٩٥١-١٨٦٣
در سياست و مديای غربی ،اياﻻت متحده آمريکا بعنوان ضامن
دموکراسی و اتحاد ارزشمندی شناسانده می شود که در پيمان آتﻼنتيک
شمالی ،ناتو خود را متبلور ميکند .برای همين "پيروزی بايدن" در
انتخابات قبلی اياﻻت متحده آمريکا ،او و جانشين زن سياه پوست او،
کاماﻻ هريس در روزنامه ها و نشريات آلمانی بعنوان "اميد دموکراسی"
در صفحات اول روزنامه ها و نشريات به نمايش گذاشته شدند .برای
مديای غرب در اروپا ،ترامپ آن انتخاب اشتباه در دموکراسی ،آن رهبر
غير قابل پيش بينی ،آن آنتی کريست ،آن "آمريکا اولی" بود که با کمال
خوشبختی توسط خود آمريکائی ها به کنار گذاشته شد و آمريکا را
دوباره به جايگاه قبلی خود ،آمريکای غير قابل تعويض و برای نظم
جهانی سرمايه پيروز ،ضروری بازگرداند.
اما تصوير مدافع و قسم خورده آزادی )البته آزادی سرمايه( يک روی
سکه سياست اياﻻت متحده آمريکا از آغاز تولد اين قدرت جهانی بوده
است .روی آن طرف اين مدال ،چه در دوران جنگ سرد و چه پس از
آن ،تحکيم هژمونی آمريکا با وحشيانه ترين روشها بوده و همچنان باقی
خواهد ماند.
روشن است اياﻻت متحده آمريکا ،آن هژمون از خود گذشته برای دفاع
از "آزادی و تمدن غربی" نيست که در پی نفوذ و تسلط خود برديگر
حکومتها و ملتها حتی با توسل به اعمال زور و جنگ نباشد .آنجا که
اعمال محروميت اقتصادی ،حمله نظامی ،راه اندازی کودتا و  ...برای
تسلط اياﻻت متحده آمريکا و آقائی او ﻻزم باشد ،اصوﻻً فرقی نمی کند
که چه تعداد انسان قربانی سياست سلطه طلبانه اين حکومت شوند .برای
همين "اميد" مديای غرب و بخصوص اروپای غربی با شکست آقای
ترامپ و بقدرت رسيدن هيئت حاکمه بايدن برای بازگشت به رهبری
جهانی نظام سرمايه قابل درک تر است .اما آيا براستی تنها ترامپ
مشکل جهان غرب بود؟ آيا صدمات سنگينی که بوش پسر بنام "مبارزه
با ترور" بر جوامع بشری وارد کرد ،کمتر از صدماتی بود که هيئت
حاکمه ترامپ بر "روابط حسنه" بين آمريکا و اروپا وارد کرده بود؟ و
يا اصوﻻ می توان سئوال کرد که آيا اين اوباما و هيئت حاکمه او نبود که
"جنگ هواپيماهای بدون سرنشين" يا همان "جنگهای پهپادی" را در
سراسر جهان و همزمان در دهها کشور با کشتار عمومی مردم "سنت"
کرد؟ تکليف "جنگهای سايبری" و جاسوسيهای سايبری چه می شود که
حتی "دوستان نزديک" را از استراق سمع آنان مبرا نميکرد؟ همه و

شماره ٦٤٣

همه اينها کارآمد موثر خود برای حفظ
قدرت بﻼمنازع اياﻻت متحده آمريکا با
پشتيبانی مشت محکم ناتو و حداقل
احيای دوباره آن را با شکست روبرو
کرده اند .ولی با اين وجود دور از
انتظار خواهد بود که پرزيدنت بايدن
برای بازيابی هژمونی و ابر قدرتی
دوباره آمريکا در مقابل رقبای امروز
خود روسيه و هر روزه بيشتر چين ،از
جنگ افزارهای نظامی برتر ،جنگهای
سايبری ،جاسوسی سايبری ،اعمال تحريمهای اقتصادی و  ...صرف
نظر کرده ،جهان چند قطبی را پذيرفته و در نتيجه بدنبال تنش زدائی در
جهان امروز و بطور مشخص بحران و جنگ در اوکراين بيفتد.
اما آن چيز که به انتخابات  ٢٠٢٠آمريکا برميگردد ،اوﻻً پيروزی
"دموکراتها" بر جمهوريخواهان يک پيروزی قطعی نبود ،چرا که شايد
دونالد ترامپ به گذشته تعلق داشته باشد ،ولی سياست "اول آمريکا" اين
سرنوشت را پيدا نکرده است! دوما ً برای هيئت حاکمه اروپای غربی اين
اميدواری که در انتخابات آينده و به همت جناحهای راست هيئت حاکمه
آمريکا ،يک مسيحی و يا يک ناسيوناليست افراطی ديگر ،بعنوان مثال،
وارد کاخ سفيد نشود ،تضمينی وجود ندارد .شايد حمايت بی دريغ امروز
اروپا برای به شکست کشاندن روسيه ،در صف عضويت ناتو قرار
گرفتن ،اجرای تحريم نفت و گاز و زغال سنگ روسيه و بی چون و
چرا سياستهای جنگ افروزانه اياﻻت متحده آمريکا را اطاعت کردن در
همين راستا باشد.
اما جهان پيروز سرمايه چه بپذيرد و يا نپذيرد ،هرچند که آمريکا
همچنان يک قدرت جهانی است ولی مدتها است که مقام "بﻼمنازع" خود
را از دست داده است و خود در حال تدارک پيمانهای جديدی با قدرتهای
اقتصادی نوينی خارج از قلمرو پيمان آتﻼنتيک شمالی و محدوده اروپای
غربی است .چين شايد آن کانديد قدرت جهانی در آينده نزديک باشد که
جهان غرب و بخصوص اروپائی ها بايستی برای مقابله با او و يا
همکاری با او خود را آماده کنند و اين خارج از اراده دلبخواهی حافظان
سرمايه در اروپای غربی است.
روشن است در طول تاريخ بشری ،امپراتوری های فراوانی طلوع و
ديگر بار غروب کرده اند .نقطه مشترک همه اين قدرتها از يک طرف
سرکوب خونين زحمتکشان ،ديگر سهم خواهان و با عروج جهان
سرمايه ،استثمار جهانی طبقه کارگر و از طرف ديگر حفظ هژمونی
قدرت و افزايش ثروت برای خود بوده است .عدالت ،برابری ،رفاه،
سعادت ،حق زندگی و معيشت برای زحمتکشان و توليدکنندگان واقعی
جوامع انسانی هيچگاه معنا نداشته است و تنها افراد خاصی متعلق به
طبقه خاصی از اين "موهبات" استفاده برده اند.
اما حکومتگران برای ادامه و حفظ حکومت خود هميشه احتياج مبرمی
در تاثيرگذاری به روی افکار عمومی و دستکاری کردن

آموزش رايگان برای همگان!
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جلسه دفتر سياسى
حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست برگزار شد
روزهای شنبه و يکشنبه  ٩و  ١٠آوريل  ٢٠٢٢برابر با  ٢٠و ٢١
فروردين  ١٤٠١جلسه دو ماهه دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری
 حکمتيست با حضور اکثريت اعضای دفتر سياسی و دبير کميتهمرکزی برگزار شد .دبيران کميته خارج کشور و ستاد تبليغات حزب
نيز به نشست دفتر سياسی دعوت شده بودند.
دستور جلسه مصوب دفتر سياسی عبارت بود از -١ :گزارش و
ارزيابی  -٢تدارک سياسی و اجرائی پلنوم  ٤٤حزب -٣ ،جنگ در
اوکراين و پيامدها  -٤اوضاع سياسی ايران  -٥قرار و قطعنامه -٦
انتخابات.
در بحث گزارش سياستها و اقدامات دوماه و نيم گذشته حزب ،سياوش
دانشور ،رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،نادر شريفی به ترتيب
رئيس دفتر سياسی و دبيران کميته های سازمانده ،کردستان و خارج،
مسئولين مالی ،تبليغات و تلويزيون رفقا ملکه عزتی ،پروين کابلی،
اسماعيل ويسی و سيوان کريمی ،گزارش کار ارگان و حوزه فعاليت
شان را به جلسه دفتر سياسی ارائه کردند .نشست دفتر سياسی در
موضوعات کليدی مورد توجه حزب و اقدامات و سياستهای اتخاذ شده
بحث کرد و نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی قرار داد .در اين
جلسه عادی شدن کامل فعاليت حزب و پشت سر گذاشتن دوران کرونا
اعﻼم و بر پيگيری جدی مصوبات و پروژه های حزب تاکيد شد.
ارزيابی دفتر سياسی از اقدامات و سياستهای حزب بويژه در دو ماه
گذشته مثبت و بر گسترش حضور و دخالت سياسی در قلمروهای
مختلف متناسب با نيازهای دوره جديد تاکيد کرد.

دستور بعدی تدارک سياسی و اجرائی برگزاری نشست کميته مرکزی،
پلنوم  ٤٤حزب بود .دستور جلسه پيشنهادی دفتر سياسی تعيين و نکات
ضروری سياسی و اجرائی از جمله دعوت کادرهای حزب تاکيد و
تصميمات مقتضی در مورد برگزاری پلنوم اتخاذ شد.
مبحث بعدی در باره جنگ اوکراين و پيامدها و نحوه برخورد به آن بود.
در اين بحث که بصورت پانل برگزار شد ،رفقا حسين مرادبيگی )حمه
سور( ،رحمان حسين زاده و سياوش دانشور بحث را ارائه کردند و در
ادامه رفقای دفتر سياسی در مورد مسائل مطرح شده و ارزيابی شان از
سياست حزب اظهار نظر و دخالت کردند .جلسه دفتر سياسی با موضع و
جهت گيری حزب در برخورد به اين جنگ ارتجاعی توافق داشت .در
عين حال در تبيين علل جنگ و پيامدهايش موارد مشخصی از تفاوت
نظر در مورد ماهيت و دﻻئل جنگ ،شيوه برخورد به آن وجود داشت.
در دستور اوضاع سياسی ايران که بحثی برای همفکری و بررسی
آخرين موئلفه ها بود ،از جمله برسر توافق جديد برجام و روش برخورد
حزب بحث شد .بر موضع درست تاکنونی حزب به اين مسئله تاکيد و بر
نکات ضروری ديگری در دوره پيش رو تاکيد کرد.
دستور آخر جلسه دفتر سياسی انتخابات بود .ابتدا سياوش دانشور به اتفاق
آرا بعنوان رئيس دفتر سياسی حزب انتخاب شد .سپس در انتخابات
اعضای هيئت اجرائی رفقا رحمان حسين زاده ،عبداله دارابی ،صالح
سرداری ،پروين کابلی و سعيد يگانه به عنوان اعضای هيئت اجرائی
دفتر سياسی انتخاب شدند.
دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢٥فروردين  ١٥ -١٤٠١آوريل ٢٠٢٢

رسانه ها و سياست ...
حقايق و واقعيات داشته و دارند .اين
امر تنها برای حکومتهای سرکوبگر و
ابتدائی جوامع اوليه بشری صادق
نيست .جوامع مدرن غربی و حتی
باصطﻼح دموکراتيک نيز از اين قائده
مجزا نيستند .در جهان امروز تبليغات
و افکار سازی که توسط رسانه های
جهانی ساخته و هدايت می شوند،
برای حفظ نظامهای حاکم غير قابل
چشم پوشی اند.
ادامه دارد...
 ١٥آوريل ٢٠٢٢

برابری و رفع تبعيض همين امروز!

صفحه ٧
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كمونيست هفتگى

اعﻼميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

بمناسبت اول ماه مه  ١١) ٢٠٢٢ارديبهشت(
روز جهانى كارگر
کارگران جهان در شرايطی به استقبال اول ماه مه ميروند که هنوز از
زير فشار سياستهای اعمال رياضت اقتصادی و پيآمدهای دهشتناک
پاندمی کرونا ،کمر راست نکرده اند که دولتهای سرمايه داری بار
ديگر جهان را وارد جنگ و دورانی پرمخاطره و سرنوشت ساز کرده
اند.
در شرايط کنونی سرمايه داری جهانی بيشتر از هر دورانی درگير
بحران ساختاری اقتصادی و رقابت و جنگ و ناامنی ،در سراسر جهان
است .در نتيجه اين شرايط طبقه کارگر جهانی و بشريت محروم در
سراسر کره زمين ،فقر و فﻼکت و بيکاری بيشتر را تجربه میکند و با
تنگناهای اقتصادی و کشتار و بیخانمانی و گرسنگی و مشقات فراوانی
روبرو می باشند .سرمايه داری بنا به ماهيتاش برای عبور از بحران
و رونق مجدد بازار سود و سرمايه با پيشبرد سياستهای رياضت
اقتصادی تﻼش میکند بار اين بحران را بردوش طبقه کارگر و
زحمتکشان قرار دهد .با شروع پاندومی کرونا و اکنون جنگ در
اوکراين ،اين شرايط تشديد شده و هزينه جنگ ،ميليتاريسم ،بحران
اقتصادی و گرانی فزاينده هزينههای زندگی را بايد نيروی کار و
زحمت بپردازند.
اين يک جنگ امپرياليستی و ارتجاعی است که همه سويههای درگير
در آن بدنبال منافع خود هستند .هماکنون دولتها و سياستمداران
بورژوا ،با تهديد و استفاده از سﻼحهای بيولوژيکی و شيميايی و اتمی،
نفسها را در سينه مردم جهان حبس کردهاند .اگر يک هدف اساسی اين
جنگ ،بازتعريف نظم جديد جهانی و تعيين جايگاه و حوزه نفوذ
قدرتهای سرمايه داری و ميليتاريزه کردن جهان است ،هدف ديگر آن
تحميل عقبگردهای گسترده به طبقه کارگر و دستاوردهای جوامع
بشری است .سياست شرکت در جنگ و حمايت از يکی از بلوکها و
دولتهای درگير ،سياستی سوسيال شوونيستی و ناسيوناليستی است.
هريک از طرفين درگير در اين جنگ پيروز شوند ،بازندهاش،
کارگران جهان و مشخصتر کارگران و مردم کشورهای درگير جنگ
هستند .طبقه کارگر خواهان توقف فوری جنگ است .اين سياست اما
تنها با عمل اعتصابی و اعتراضی ممکن است که فی الحال هم
طبقهایهای ما در ايتاليا و اسپانيا و يونان و بﻼروس با واکنشهای
اعتراضی خود عليه جنگ آغاز کردهاند .بی ترديد تغيير اين شرايط
نيازمند پاسخ طبقاتی و گسترش اعتراضات انترناسيوناليستی طبقه
کارگر و زحمتکشان منطقه و جهان است.
طبقه کارگر ايران به عنوان بخشی از طبقه کارگرجهانی در شرايطی
به استقبال روز جهانی کارگر میرود که درقياس با کشورهای مشابه

در بدترين شرايط زيستی و
معيشتی قرار دارد و با
ناامنی شغلی ،بيکاری وسيع
و تورم افسار گسيخته ،و فقر
و فﻼکت اقتصادی روبرو
است .با اين حال مبارزات کارگری در برابر اين وضعيت ،پيوسته
گسترش میيابد .بيش از دوهزار اعتصاب و اعتراض تنها در سال
گذشته ،نمادی از مقاومت کارگران در برابر اين شرايط است .مبارزه
کارگران پيمانی نفت و پتروشيمی ،اعتراضات پرستاران ،مبارزه بی
وقفه کارگران هفت تپه و فوﻻد و نيز اعتراضات فزاينده و سراسری
معلمان و بازنشستگان که با حضور گسترده زنان همراه بوده ،نمونههايی
هستند از روند گسترش يابنده مبارزات کارگری .برآمد چندين خيزش
بزرگ تودهای طی سالها و ماههای گذشته ،همانند خيزشهای دی ماه و
آبان و اعتراضات تهيدستان در خوزستان و کشاورزان اصفهان و نيز
گسترش و تداوم مبارزات کارگران ،نشان دهنده امکان گشايشهای
بزرگ سياسی در جامعه ايران است .اين امر تنها در صورتی اميد بخش
است که طبقه کارگر در مرکز اين تحوﻻت قرار گرفته و زمينهساز تحقق
آزادی و سوسياليسم و پايان دادن به تبعيض و نابرابری و استثمار باشد.
در اول ماه مه امسال ،طبقه کارگر و مردم تحت ستم ،تبعيض و استثمار
درايران و کشورهای مختلف ،بايد عليه نظام و حکومتهای سرمايه داری
به ميدان بيايند ،ادعانامه انقﻼبی خود را عليه نظم ويرانگر کنونی اعﻼم
کنند ،با صدای بلند عليه جنگ امپرياليستی و اهداف ارتجاعی آن حرف
بزنند و پرچمدار واقعی توقف فوری جنگ شوند .همچنين ضروری است
که سازمانها ،نهادها و اتحاديه های کارگری با طرح شعار "قطع بيدرنگ
جنگ"" ،عليه جنگ سرمايه داران ،عليه ميليتاريسم" ،اکثريت مردم
مخالف جنگ را بهميدان بيآوردند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن تبريک اول ماه مه به
همه کارگران و آزاديخواهان جهان ،کارگران ايران را به برگزاری
گسترده مراسمهای اول مه ،اعﻼم تنفر از جنگ امپرياليستی ،افشاء
ماهيت ارتجاعی جنگ سرمايه داران ،طرح خواستهای کليدی از جمله
دستمزد و حقوق پايه متناسب با يک زندگی انسانی ،تشکلهای مستقل و
خودگردان کارگری ،تحقق آزادیهای سياسی و دمکراتيک برای همگان،
رهايی زنان از قيد و بندهای پدر/مردساﻻری و آزادی کليه زندانيان
سياسی فرامیخواند.
کارگران جهان متحد شويد!
نه به جنگ امپرياليستی ،نه به ميليتاريسم!
زنده باد همبستگی بينالمللی کارگران!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!
 ١١آوريل  ٢٢ /٢٠٢٢فروردين ١۴٠١

امضا :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و
هسته اقليت

جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم!

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

چپ شورايى در بوته نقد يا هجوم
به بهانه مناظره اسماعيل بخشى و مجيد توكلى در كﻼب هاوس
جاويد حكيمى
دمکراسی را حکومت مردم بر مردم تعريف کرده اند با اين همه کافی
است شما زنده باد شورا بگوييد تا تمام ليبرال دمکرات های جهان عليه
تان بسيج شوند .چه شده است؟ مگر اداره شورايی در تضاد با حکومت
توده هاست؟ مگر شوراها مترقی ترين و عالی ترين دستاورد بشر
برای دخالت وسيع و مستمر مردم در سرنوشت خودشان نيست؟ نکند
دامنه شمول مردم در تعريف دمکرات ها محدود به جماعت از ما
بهتران است و کارگران و زحمتکشان و بطور کلی توده ها را دربرنمی
گيرد؟ اين چه حکمتی است که ليبرال ها مدام مردم مردم می کنند ليکن
دخالت مستقيم مردم در سياست سهل است حتی ابراز وجود آنان را هم
تحمل نمی کنند!
آقای مجيد توکلی که به اعتبار سالها اعتراض و مبارزه در جنبش
دانشحويی ،خود را "شرف جنبش دانشجويی" می داند اخيرا در رشته
پ مدافع شوراها را به تيغ تيز نقد
توييت هايی ،چپ ها و به ويژه چ ِ
سپرده است .محورهای نقد ايشان به چپ عبارتند از نگرانی بابت دست
باﻻ پيدا کردن گرايش چپ شورايی در دانشگاه و رسانه به مثابه
مستبدترين نحله چپ ،فقدان برنامه در زمينه توليد نزد چپ ها و تاکيد
صرف بر توزيع ،اقليت گرايی و اختراع ستم ملی برای ايجاد شکاف و
تضاد تصنعی پس از آنچه ايشان انحﻼل طبقه و منتفی شدن مبارزه
طبقاتی می نامد ،ترجمه گرايی صرف و دست آخر نقدناپذير بودن چپ
ها.
پرواضح بود استبدادی خواندن اداره شورايی نمی توانست واکنش
شورايی ترين شخصيت کارگری ايران را برنيانگيزد .اسماعيل بخشی
کسی که زندگی شورايی را زيباترين حالت زيستن جمعی می داند و
برای چنين زيستنی تاوان گزافی پرداخته است با تعجب می پرسد:
دوست عزيز جناب توکلی ،ممکن است توضيح دهيد اداره شورايی
امور محل زيست و کار چگونه به ديکتاتوری می انجامد؟ و اقای
توکلی در مقام پاسخگويی اشاره به تجربه کشور شوروی سابق را کافی
می داند؛ همين .از قرار معلوم ظهور جانورانی نظير هيتلر،
موسولينی ،نيکسون ،بوش و ترامپ و دهها ديکتاتور خون اشام ديگر
از دل مکراسی پارلمانی خدشه ای به اين ساختار سياسی بورژوايی
وارد نمی اورد ليکن شکست انقﻼب کارگری در شوروی سابق برای
بسته شدن پرونده سيستم شورايی کفايت می کند .اين تمام وجدان علمی
کسی است که خود را شرف جنبش دانشجويی می داند .چه قرابت
عجيبی است ميان شرف جنبش دانشجويی و احمد زيدآبادی شرف اهل
قلم .بی گمان دمکراسی پارلمانی در قياس با حکومت های مستبد و
قرون وسطايی قابل دفاع و موجه است حتی اگر خروجی ان گاهی رای
به جنگ و اخراج پناهندگان باشد .هيچکس به خاطر عروج راست
افراطی در جمهوری فرانسه خواهان بازگشت به حکومت اشراف و

شماره ٦٤٣

خوانين نخواهد شد .ليکن به همين
سياق دفاع از دمکراسی نيابتی وقتی
بشر به نظام شورايی و مکانيسم
دخالت مستقيم دست يافته است گامی
به عقب و ﻻجرم ارتجاع محض
است.
ايراد ديگر به چپ ها به زعم جناب
توکلی اين است که ظاهرا چپ برای
توليد ثروت و نعمات مادی برنامه
ای ندارد .عجبا! کيست که نداند
اساسا کمونيزم با نقد شيوه توليد سرمايه داری عرض اندام و ابراز وجود
کرده است .ما کمونيست ها قبول نداريم دارايی و ثروت جامعه از قبيل
کارخانه ها ،معادن و کليه مراکز توليدی ذيل عنوان سرمايه تعريف شده،
سپس اينها را مايملک سرمايه دار دانسته و به اين ترتيب محصول توليد
يعنی ثمره کار و کوشش توليدکنندگان واقعی را يکجا به اين بيکاره ها و
انگل های اجتماع تحويل دهند .عادﻻنه ترين مکانيسم توزيع در شيوه
توليد سرمايه داری همچنان ناعادﻻنه است چرا که استثمارگران بی آنکه
نقشی در توليد داشته باشند صاحبان محصول و تصميم گيرنده اصلی در
باب نحوه توزيع نعمات مادی هستند .همين انگل ها هر ساله برای
کارگران حداقل دستمزد و خط فقر تعيين می کنند در حالی که سودهای
نجومی خودشان سقف ندارد و حد و مرز نمی شناسد .به اين اعتبار
عجيب نيست وقتی اسماعيل بخشی برای مثال از اداره هفت تپه و
هورالعظيم توسط تشکل های شورايی در محل زيست و کار حرف می
زند ناگهان خشم امثال اسدبيگی و استاندار خوزستان را موجب می شود
اما مظهر شرف جنبش دانشجويی چرا؟! آيا مجيد توکلی و دوستان نيز با
خطرناک خواندن گرايش شورايی دغدغه سود و ثروت سرمايه داران را
دارند؟! وانگهی آيا اطﻼق خطرناک به گرايش شورايی استفاده از ادبيات
سرکوبگران نيست؟
نکته ديگر اينکه مجيد توکلی می گويد چپ ها نقدناپدير هستند و اسماعيل
چه خوب پاسخ می دهد که به جز چپ کدام گروه دست راستی را سراغ
داريد اينقدر به خودشان نقد داشته باشند .به گفته اسماعيل نقد اساسا يکی
از اصول اساسی و هويتی چپ جامعه است .در عين حال اسماعيل تاکيد
می کند اين درجه از نقد به خود توسط چپ مضر به حال روحيه
همبستگی است و معتقد است چپ تحت عنوان نقد ،بيش از حد به خود
آسيب زده است .فرج سرکوهی کسی که جلسه بحث و گفتگو به همت او
ترتيب داده شده در تکميل سخنان اسماعيل می گويد من خود را چپ می
دانم و صرف تشکيل اين جلسه يعنی ما همواره به هر نقدی توجه داشته و
در حد توان و مقدورات پاسخگو بوده ايم.
نقد ديگر به چپ اتهام "مسئله" ساختن تصنعی و اقليت گرايی توسط چپ
است .توکلی می گويد برای حکومت تماميت خواه ايران عرب و ترک و
فارس و لر تفاوتی ندارد و همه را به يکسان تحت ظلم و ستم قرار می
دهد .کتمان و تکذيب ستم ملی تنها از يک ناسيوناليست دو آتشه و يک
شوونيست فاشيست برمی آيد و بس .اسماعيل بخشی نه با تحليل و نظريه
پردازی که با ارجاع به فاکت واقعی و زنده خﻼف اين را ثابت می کند.
او می گويد مرا در زندان با سيلی و مشت و لگد می زدند
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صفحه ٩

چپ شورايى در بوته نقد يا هجوم
به بهانه مناظره اسماعيل بخشى و مجيد توكلى در كﻼب هاوس...

در حالی جلوی چشم خودم ديگری را روی تخت شکنجه می
بستند و سخت آزار می دادند فقط برای آنکه او عرب بود .عجبا
مجيد توکلی اين مدعی برابری انسان ها نه با تحليل ديگران و نه
با فاکت های تکان دهنده و تاثرانگيز اسماعيل بخشی مجاب نمی
شود .او در ادامه بحث همچنان اصرار می ورزد پديده ای به
اسم ستم ملی وجود دارد و آن را اختراع ذهنی چپ و به زيان
وحدت ملی ايران عزيز می داند.
شگفت انگيز آنکه مجيد توکلی پس از اين همه راست روی و
چپ ستيزی ،ناگهان راديکال می شود و اعتراضات موجود را
تحت عنوان مخالفت مجاز به سخره می گيرد و تحقير می کند.
او می گويد مبارزات کليه اقشار اجتماعی از معلمان و دانش
آموزان گرفته تا دانشجويان و بازنشستگان و حتی همين
کارگران هفت تپه که اين همه در خصوص آن بزرگنمايی شده،
جملگی در چارچوب مخالفت مجاز بوده و محدود به مطالبات
صنفی و درونی است .اينجا هم اسماعيل بخشی با ارجاع به
دهها فاکت و سند ثابت می کند که هيچ مبارزه ای در چارچوب
صنفی نبوده و اساسا تحت شرايط فعلی چيزی به نام مبارزه
صنفی صرف محلی از اعراب ندارد .اسماعيل بخشی می گويد
آيا کارگران خواست رايگان بودن واکسن کرونا را اعﻼم
نکردند و آيا اين مطالبه درون صنفی بود؟ مخالف با طرح
صيانت و محدوديت اينترنت ،دفاع از مبارزات مردم خوزستان،
مخالفت با پروژه کﻼن خصوصی سازی و ...
نقدها همانطور که مﻼحظه می کنيد چنان تهی از پايه های عقل
و منطق بودند که بطﻼن آنها بی هيچ نيازی به کوشش فکری
جدی و صرفا با استناد به فاکت ها قابل اثبات هستند .حقيقت اين
است بورژوازی جهانی بطور اعم و بورژوازی اسﻼمی بطور
اخص چنان به ورطه انحطاط فکری و اخﻼقی رسيده است که
عمﻼ نقد به چپ جامعه به چنين درجه ای از بی مايگی و ابتذال
درآمده است .با اين همه يک نکته را نبايد از نظر دور داشت.
اين صحيح است که راست جامعه در عرصه ايدئولوژيک
چيزی در چنته ندارد و بيهوده دست و پا می زند ليکن درست به
همين دليل نفرتی عميق و خصومتی کور نسبت به چپ ها علی
الخصوص چپ شورايی در وجودش شعله می کشد .بهوش
باشيم؛ نبرد واقعی در خيابان صورت می گيرد و خيابان جای
مناظره نيست .چنانکه اسماعيل بخشی به درستی اشاره کرد
شورش کور به جايی نمی رسد .بدون تشکل های کارگری اعم
از اتحاديه و سنديکا و شورا ،بدون يک حزب قوی و دارای
پايگاه اجتماعی ،پيروزی چپ محال است.
 ١٥آوريل ٢٠٢٢

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر با همكاری امير عسكری

تجمع کارگران کارخانهی کيانتاير
کارگران کارخانهی کيانتاير روز يکشنبه  ٢١فروردين در اعتراض
به اعﻼم تعطيلی شرکت ،مقابل نهاد رياست جمهوری واقع در در
خيابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدهاند .در اين تجمع
شعارهايی عليه رييس کارخانه داده شده است .تجمع اين کارگران با
حضور شديد نيروهای انتظامی و امنيتی روبرو شد .به گفتهی شاهدان
يگان ويژه به تجمع کارگران يورش برد و با خشونت سعی در پراکنده
کردن کارگران خشمگين نمود و تا لحظه تنظيم اين گزارش مسئولين
دولتی هيچگونه پاسخگويی به اين کارگران نداشتهاند.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت مناطق نفتخيز جنوب
روز دوشنبه  ٢٢فروردين  ١۴٠١جمعی از کارکنان رسمی شرکت
مناطق نفتخيز جنوب مقابل ساختمان اين شرکت دست به تجمع
اعتراضی زدند .اين کارکنان خواستار تثبيت و تداوم نوبتکاری شيفت
 ١٢ساعته هستند .از زمان آغاز اپيدمی کرونا نوبتکاری اين کارکنان
به شيفت  ١٢ساعته تغيير کرد و اکنون مديريت شرکت مناطق
نفتخيز جنوب تغيير شيفتکاری به  ٨ساعته را اعﻼم کردهاند.
کارکنان به اين تصميم جديد معترض هستند و خواهان تثبيت
شيفتکاری فعلی هستند.
بﻼتکليفی کارگران بيکار شده شهرداری ايﻼم
پس از گذشت  ٢٢روز از اعﻼم پايان فعاليت پيمانکار بخش عمران
شهرداری ايﻼم هنوز وضعيت نزديک به  ٩٠کارگر بيکار شده اين
واحد خدمات شهری نامعلوم است به همين دليل آنها بارها اعتراض
برگزار کردهاند .کارگران بيکار شده در تشريح مشکﻼت خود گفتند:
از سالها قبل تحت مسئوليت شرکت پيمانکاری به عنوان کارگر واحد
عمران )برای کارهای عمرانی و رفت روب شهر( مشغول به کار
بودهايم اما از زمان خاتمه قرارداد آخرين پيمانکار ،وضعيت شغلی
مشخصی نداريم و تاکنون هنوز نتوانستهايم مطالبات معوقه خود را از
پيمانکار دريافت کنيم .در حال حاضر شهرداری با اين بهانه که بعد از
خروج پيمانکار قبلی ،بدنبال قرارداد کار با پيمانکار جديد برای ادامه
کار است ،کارگران را در انتظار نگه داشته است.

تجمعاتی اعتراض خود را به اين تصميم نشان دادند .پس از آن و بنا بر
اظهارات برخی کارگران ،مسئولين مجتمع کشت و صنعت لرستان اسامی
 ٢٣نفر متشکل از برخی کارگران معترض که تصوير حضور آنان در
تجمعات در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود ،را با عنوان ليست »عدم
جذب« به ساير کارگران معرفی کرده اند و طی اطﻼعيه جداگانه ای به
آنان هشدار داده اند چنانچه ظرف  ٢۴ساعت قرارداد با پيمانکار جديد را
امضا نکنند ،ديگر امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت و در اين
صورت افراد ديگری جايگزين انها خواهند شد.
اعتراض پرستاران تامين اجتماعي به بي نتيجه ماندن مذاكرات
بازنشستگي
اين پرستاران مي گويند طبق قانون ،پرستاري جزو شغلهاي سخت و زيان
آور است و بايد طبق قانون اين شغلها با آن برخورد شود و بر اساس بند ١
جزء ماده  ٧٦تامين اجتماعي پرستاران با سابقه  ٢٠سال متوالي و ٢٥
سال متناوب به ازاي هر سال سابقه بيمه ١ ،ماه و نيم حق بيمه محاسبه و
به آنها پرداخت شود و مي توانند در خواست مستمري بازنشستگي كنند.
اما پرستاران مي گويند سازمان تامين اجتماعي از اجراي ماده  ٧٦سرباز
مي زند .اين پرستاران سال گذشته نيز براي اجرايي شدن ماده  ٧٦تامين
اجتماعي چند بار دست به اعتراض زدند.
تجمع اعتراضی رزيدنتهای دندانپزشکی اصفهان
روز شنبه  ٢٠فروردين  ١۴٠١رزيدنتهای دندانپزشکی اصفهان در
اعتراض به عدم دريافت کمک هزينه تحصيلی برابر با رزيدنتهای
پزشکی دست به تجمع زدند.
تجمع اعتراضی فعالين محيط زيست برای حمايت از ميانکاله
شماری از فعاﻻن محيط زيست ،روز شنبه بيست فروردين ماه ،مقابل
ساختمان سازمان حفاظت محيط زيست در تهران تجمع اعتراضی برگزار
کردند .معترضان با در دست داشتن نوشتههايی ،نسبت به اهمال مسئوﻻن
در حفاظت از مراتع و جنگلهای ميانکاله و اجرای پروژه پتروشيمی در
اين منطقه اعتراض کردند .عليرغم مخالفتهای گسترده فعالين محيط
زيست ،مسئوﻻن ضمن موافقت با تاسيس مجتمع پتروشيمی در ميانکاله،
کمر به نابودی منابع طبيعی و اکوسيستم اين منطقه بستهاند.
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

اخراج  ٢٣نفر از کارگران معترض کشت و صنعت لرستان
هفته گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان درپی اعﻼم
مسئوﻻن اين شرکت مبنی بر اينکه امکان ادامه فعاليت کارگران منوط
به انعقاد قرارداد با پيمانکاری خارج از مجموعه خواهد بود ،طی

روز دوشنبه  ٢٢فروردين ،کشاورزان حقابهدار اصفهان جهت مطالبات
خود در مقابل استانداری اصفهان برای گرفتن حقابه قانونی خود تجمع
اعتراضی برگزار کردند .آنها میگفتند٢٠ ،سال است که آب رودخانه
زاينده رود را به غارت بردهاند.
صفحه ١١

كارگر ،معلم بپاخيز ،برای رفع تبعيض !
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ستون اخبار كارگری
و حركتهای اعتراضى ...
 اجتماعات بازنشستگانتجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی
روز يکشنبه  ٢١فروردين  ١۴٠١بازنشستگان و مستمریبگيران تأمين
اجتماعی در چندين شهر از جمله قزوين ،کرمانشاه ،اصفهان ،اراک،
اهواز ،ايﻼم ،رشت ،کرمان و تبريز مقابل اداره کل تأمين اجتماعی
استانها دست به تجمع اعتراضی زدند .بازنشستگان و مستمری بگيران
تامين اجتماعی تهران نيز همزمان با شهرهای ديگر مقابل مجلس دست
به تجمع اعتراضی زدند و نسبت به سطح نازل حقوق و مستمریها،
مشکﻼت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی خود معترض هستند .اين
بازنشستگان خواستار تعيين تکليف افزايش مستمری سال جديد و اجرای
کامل همسانسازی میباشند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان ستاد اجرای
فرمان خمينی
روز سهشنبه  ٢٣فروردين بازنشستگان شرکت مخابرات ايران مطابق
فراخوان از پيش اعﻼم شده و در اعتراض به عدم رسيدگی به
مشکﻼتشان مقابل ساختمان ستاد اجرای فرمان خمينی در تهران دست به
تجمع زدند .اين تجمع مورد هجوم نيروهای انتظامی و امنيتی قرار گرفت
و طبق اظهارات بازنشستگان تعدادی نيز دستگير شدهاند .شرکت
مخابرات ايران تحت مالکيت ستاد اجرايی فرمان خمينی و سپاه است و
بازنشستگان پس از چندين نوبت تجمع مقابل ساختمان شرکت ،امروز
مقابل ساختمان ستاد اجرايی که از مالکان است دست به تجمع زدند.
تجمع اعتراضی کانونهای بازنشستگانی صنعت نفت در سراسر کشور
روز  ٢٣فروردين ماه جمعهايی از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل
ساختمان صندوقهای بازنشستگی ،پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
در شهرهای تهران ،کرمانشاه ،اهواز ،کرج و چند شهر ديگر تجمع
اعتراضی برگزار کردند .بازنشستگان صنعت نفت که در اعتراض به
وضعيت معيشتی خود و پايين بودن ميزان مستمری دريافتی ،تجمع
اعتراضی برگزار کرده بودند ،خواهان اجرای طرح همسانسازی در
مورد بازنشستگان صنعت نفت شدند.
 بازداشتها و زندانياناحضار و پروندهسازی امنيتی برای محمود بهشتی لنگرودی
طی ابﻼغيه الکترونيکی که برای وکيل محمود بهشتی لنگرودی نائب
رئيس کانون صنفی معلمان ايران )تهران( ارسال شده است ،وی قرار
است روز شنبه  ٢٧فروردين به اتهام »تبليغ عليه نظام« و »توهين به
رهبری« در شعبه ) ١٠١کيفری (٢دادگاه عمومی و انقﻼب شهرستان
لنگرود محاکمه می شود.
درخواست کنفدراسيون بينالمللی اتحاديههای کارگری از سازمان

شماره ٦٤٣

جهانی کار برای آزادی نمايندگان کانون مدافعان حقوق کارگر
 ١٧فروردين  :١۴٠١دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه جهانی کارگری
درخواست نامهاش با ذکر موارد نقض حقوق کارگری نمايندگان کانون
مدافعان حقوق کارگر خواهان مداخله فوری دبيرکل سازمان جهانی
کار برای آزادی فوری و بی قيد و شرط هاله صفرزاده و عليرضا
ثقفی از حکومت ايران است.در اين درخواست نامه اعﻼم شده است که
خانم صفرزاده و آقای ثقفی در تاريخ  ٣مرداد  ١٣٩٨به اتهام واهی
»تبليغ عليه نظام« در دادگاه انقﻼب کرج محاکمه و به يک سال حبس
تعزيری محکوم شدند .هاله صفرزاده و عليرضا ثقفی و ديگران در
يک تجمع خصوصی در محل کار آقای ثقفی بازداشت شدند .در حالی
که ديگر فعاﻻن در همان روز آزاد شدند ،هاله صفر زاده و عليرضا
ثقفی همچنان در يکی از خشن ترين زندان های ايران )کچويی( جاييکه
زندانيان به دليل جرايم سنگين جنايی در حبس هستند به سر می برند.
کنفدراسيون يادآور میشود که کميته آزادی تشکلها و کميته کاربرد
استانداردها بارها توجه حکومت ايران را به عدم رعايت حقوق اساسی
و کنوانسيونهای اصلی سازمان بينالمللی کار جلب کردهاند.
کنفدراسيون درخواست مداخله عاجل از سازمان جهانی کار را اعﻼم
داشته و خواسته تا از حکومت ايران بخواهند ،هاله صفرزاده و
عليرضا ثقفی فورا و بدون قيد و شرط را آزاد کند ،هرگونه اموال
مصادره شده آنها را بازگرداند ،و همه اتهامات عليه آنها را لغو کند و
از هرگونه دستگيری ،آزار و اذيت و ارعاب بيشتر دست بردارد.
محاکمه رادا مردانی
رادامردانی دوشنبه  ٢٢فروردين به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه
 ١٠١دادگاه نور آباد لرستان محاکمه شد .مردانی پيش از اين با همين
اتهام در کرج محاکمه و منع تعقيب گرفته است.
احضار صﻼح آزادی از فعالين صنفی مريوان
روز پنج شنبه  ١٨فروردين آقای آزادی به پليس فتا شهرستان مريوان
احضار و ضمن بازجويی گوشی ايشان ضبط گرديد .متعاقبا در
اقدامی سريع از سوی پليس ،پرونده به شعبه يک بازپرسی ارجاع و
اتهامات ناروايی به ايشان منتسب گرديده است.
شاپور احسانیراد به مرخصی درمانی آمد
روز سهشنبه  ٢٣فروردينماه  ١۴٠١شاپور احسانیراد تحت عنوان
مرخصی درمانی و با توديع وثيقه  ۴٠٠ميليون تومانی از زندان تهران
بزرگ خارج شد .شاپور احسانیراد عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد
کارگران ايران مدت زيادی است که از بيماری چشم و کمر رنج ميبرد
و مسئولين زندان نه برای درمان وی اقدام جدی صورت دادند و نه با
مرخصی او موافقت ميکردند که نهايتا ً با پيگيریهای فراوان و پس از
موافقت با اعطای مرخصی درمانی از زندان آزاد شد.
جانباختن يک کارگر ساختمانی در مريوان
روز چهارشنبه  ٢۴فروردين  ١۴٠١يک کارگر ساختمانی به نام ولی
ازغ اهل روستای بلبر و دارای دو فرزند به دليل سقوط از ارتفاع حين
انجام کار در ميدان پيشمرگه شهر مريوان جان خود را از دست داده
است .ما ضمن ابراز تاسف عميق از درگذشت ولی ازغ به بازماندگان
او بويژە همسر و فرزندانش تسليت می گوييم*.

صفحه ١٢
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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 تشكيﻼت خارج
نادر شريفى
sharifi.nader@gmail.com

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

برنامه های تلويزيون پرتو ،رسانه حزب كمونيست

سردبير :سياوش دانشور

كارگری-حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال

Siavash_d@yahoo.com

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

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

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

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

