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رويدادهاى سياسى هفته
فرانسه؛ ماه عسل يك هفته اى آقاى ريس جمهور  

رادر بزرگ» و روز جهانى آزادى مطبوعات   «ب

فواد عبداللهى

رانسه؛ ماه عسل يك هفته اى آقاى ريس جمهور ف

انتخابــات  در  تاریخــی  هشــدار  یــك  و  مهــم  واقعیــت  دو  حداقــل 
ریاســت جمهوری اخیــر در فرانســه تثبیــت شــد. نخســت بــه واقعیت هــا 
بپردازیــم؛ اولیــن واقعیــت اینســت كــه ماریــن لوپــن، نامــزد راســت 
ــویان  ــر فرانس ــا و غی ــه اروپ ــا اتحادی ــش ب ــر خصومت ــه بخاط ــی ك افراط
شــناخته می شــود، در انتخابــات شكســت خــورد. امــا بــا باالتریــن درصــد 

ــه حــال داشــته اســت.  ــا ب ــه حــزب او ت ــی ك آرا

ــل ماكــرون، از حــزب راســت میانــه در  دومیــن واقعیــت اینســت كــه امانو
انتخابــات پیــروز شــد. امــا بــه دلیــل عــدم مشــاركت بی ســابقه تاریخــی 
مــردم در انتخابــات فرانســه در نیم قــرن پیــش، بــه تعــداد آراء بــاال دســت 

پیــدا كــرد. 

حتــی بــرای بســیاری از رای دهنــدگان، انتخابــات اخیــر فرانســه كمــرت بــه 
ــت  ی ــی ح ــه كس ــد از چ ــه می خواهن ــت ك ــتگی داش ــوع بس ــن موض ای
ــق نظرســنجی ها ۴۵ ــد. طب ــا چــه كســی مخالفــت كنن ــه ب ــا اینك ــد ت كنن

ــد  ــه وی رای داده ان ــرون، ب ــزاری از ماك ــا وجــود بی ــه ب درصــد كســانی ك
ــته اند.  ــی نداش ــت افراط ــیدن راس ــدرت رس ــا به ق ــه ب ــز مقابل ــی ج هدف
ــت.  ــادق اس ــم ص ــن ه ــس ای ــه عك ــان داد ك ــنجی ها نش ــر س ن نظ ــ ه
ــه سیاســت های  ــا ادام ــن بیشــرت ب ــه لوپ ــدگان ب حــدود نیمــی از رای دهن
یــت از راســت  راســت میانــه بــه رهــربی ماكــرون مخالــف بودنــد تــا ح
ــر دو  ــه ه ــه» ب ــدگان «ن ــات، رای رشكت كنن ــی! در دور دوم انتخاب افراط
ــه هریــک از آنــان! نكتــه قابــل توجــه اینكــه، در  ــا آری ب ــود ت کاندیــدا ب
ایــن انتخابــات رای ممتنــع و ســفید بــه باالتریــن حــد خــود رســید. تحولــی 
ــه لحــاظ  ــات ب ــه مشــاركت در انتخاب ــی ك ــه، جای ــل توجــه در فرانس قاب

ــوده اســت.  ــی دوم حــدود ۸۰ درصــد ب تاریخــی بعــد از جنــگ جهان
امــا هشــدار تاریخــی چیســت؟ كارشناســانی كــه تاریــخ انقالبــات در 
عظیــم  «خطــر»  یــك  از  نشــانه هایی  می كننــد  مطالعــه  را  فرانســه 
عــی می بیننــد كــه جامعــه فرانســه را بــه ســمت یــك انتخــاب دیگــر  اجت

ســوق می دهــد. 
فراینــدی كــه از باملاســكه «انتخابــات» صــوری در نظــام دمكراســی غربی 
ــه ریشــه ســاختار  ــاك» اســت كــه دســت ب ــور كــرده و آنقــدر «خطرن عب

ــه۲ ــد.  صفح ــون می كن ــم را دگرگ ــبات حاك ــرد و مناس می ب

گزارش تشكيالت خارج كشور حزب 
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در كشورهاى مختلف

طبقه كارگر و اول مه
خالد حاج محمدى

ــف روز  ــات مختل ــی و تجمع ی ــه بــا راهپی ــران در اول م ــان، كارگ ــر در رسارس جه ــار دیگ ــال ب امس
همبســتگی جهانــی خــود را گرامــی داشــتند. اول مــه امســال و اعرتاضــات و مراســم هــای كارگــری مهــر 

یــك دوره تاریخــی را بــر خــود داشــت. دوره ای كــه عــالوه بــر پاندمــی كرونا 
و تاثیــرات مخــرب آن بــر برشیــت و خصوصــا بــر زندگــی طبقــه كارگــر، مــا 
ــن  ــت ای ــه ســطح معیش ــی ب ــای بورژوای ــت ه ــیع دول ــات وس ــاهد تعرض ش
ــزون آن،  ــش روز اف ــكاری و افزای ــر بی ــالوه ب ــه ع ــم. دوره ای ك ــه بودی طبق
ــوزش  ــا خصوصــی كــردن طــب و آم عــی، ب ــا كاهــش جــدی خدمــات اجت ب
ــی  ــانه خال ــا ش ــردم، ب ــای م ــدی ه ــام آور نیازمن ــی رسس ــا گران ــروش و ب و پ
ــال  ــئولیت در قب ــن مس ــی تری ــول ابتدای ــی از قب ــای بورژوای ــردن دولته ك

ــد. ص۳ ــل كردن ــه تحمی ــهای محــروم جامع ــر و بخش ــه كارگ ــه طبق ــه را ب ــه جانب ــری هم ــهروندان، فق ش

قطعنامه شبكه  كارگران 
سوسياليست    

مقدمــه نرشیــه حكمتیســت: بــا رشوع جنــگ در اوکرایــن، دســتگاه تبلیغاتــی میدیــای رســمی در غــرب 
ــردم  ــه م ــی را ب ــان دو قطب ــر جه ــا تصوی ــد ت ــه کار افتادن ــود ب ــی خ ــای بورژوای ــت ه ــای دول ــه پ ــا ب پ
ــه کننــد. ادعــا کردنــد کــه ایــن جنــگ، جــدال میــان حــق و باطــل، دمکراســی و دیکتاتــوری،  جهــان حقن
ــه در روســیه  ــه هیئــت حاکم ــم ن ــیه (و آنه ــا در کمــپ روس ــد ی ــوم و ظــا اســت و هــر کــس بای مظل
ــا کردنــد کــه تنهــا  بلکــه شــخص پوتیــن) و یــا در صــف غــرب و ناتــو نــام نویســی کنــد. در بــوق و کرن
ــی  ام ــان،  ــن می ــودی اســت.  در ای ــتار  و ناب ــدن و کش ــم جنگی ــارزه وجــود دارد و آنه ــدان مب ــک می ی
ــات  ــود امکان ــی، کمب ــتند، گران ــد و هس ــان بودن ــت بگریب ــا آن دس ــردم ب ــه م ــکالتی ک ــب و مش مصائ
ــد  ــبت داده ش ــگ نس ــن جن ــه ای ــی ب ــره، همگ ــد و غی ــدرت خری ــش ق ــی، کاه ــت زندگ رسارسی، وخام
ــگ  ــل جن ــر طب ــاع و ب ــی دف ــردم ب ــتار م ــاران و کش ب ــا  ــان ب ــد. همزم ــن ش ــار پوتی ــا نث ــن ه و نفری
ــو  ــه جل ــان ب ــد و راسیســم عری ــر فــرش کردن کوبیــدن، بــن بســت هــای سیاســی و اقتصــادی کالن را زی
رانــده شــد. نــه تنهــا احــزاب و جریانــات راســت و افراطــی، بلکــه احــزاب سوســیال دمکراســی، ســازمان 
ــات حکومــت هــای بورژوایــی  ــه در ادامــه حی ــی ک امــی نیروهای هــای ســنتی و حاشــیه ای رســمی و 

ــد.  ــن زدن ــط دام ــن رشای ــه ای ــت هــای خــود پیوســتند و ب ــه صفــوف دول ــد، ب ــع دارن نف
ــی توانســت عمــر طوالنــی داشــته باشــد. برشیــت متمــدن پــس از یــک  امــا ایــن یــورش همــه جانبــه 
ــل  ــل تحمی ــدد در مقاب ــورهای متع ــات در کش ــرد و اعرتاض ــور ک ــده عب ــوک وارد ش ــاه،  از ش ــدت کوت م
جنــگ و میلیتاریســم رشوع شــد. تظاهــرات هــا در فرانســه و  آملــان در مقابــل ایــن هجــوم بیــن املللــی 
بــورژوازی، اولیــن جرقــه از ایــن اعرتاضــات را زد. و امــروز مــا شــاهد گســرتش ایــن مقابلــه در کشــورهای 

دیگــر و عــدم قبــول ایــن رشایــط هســتیم.  
ونــه از گســرتش ایــن اعرتاضــات اســت کــه در نیمــه مــاه آوریــل، در اجــالس  قطعنامــه زیــر تنهــا یــک 
یــت قاطــع، بــه تصویــب رســید.  ــا اک شــبکه  کارگــران سوسیالیســت    (Socialist Labour Network) ب
ــه  ــی ترجم ــان فارس ــه زب ــدی آن را ب ــعید محم ــق س ــت و رفی ــی اس ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــل قطعنام اص

ــم. ...  صفحــه۴ ــه اصــل قطعنامــه جلــب میكنی كــرده اســت. توجــه شــ را ب
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ــون كــه شــاهد  ــد: «اكن ــدا می گوی ترنــس پرتســون مــورخ سیاســی در دانشــگاه فلوری
ــام عیــار میــان شــهروندان بــا ســاختار حاكمیــت در فرانســه هســتیم  یــك گسســت 
ــوال  ــن س ــوند ای ی ش ــی  ایندگ ــه  ــم در فرانس ــی حاك ــم پارملان ــهروندان در نظ و ش
بــر فــراز تاریــخ فرانســه دوبــاره مطــرح شــده اســت كــه بــرای تغییــر اوضــاع بــه نفــع 
انــده  یــت شــهروندان، راهــی جــز رجعــت بــه تجربــه تاریــخ انقالبــات در فرانســه  اك
ن اســت.» ایــن حقیقــت کــه «شــبح» تحــوالت  اســت و انتخــاب دیگــری در حــال زایــ
عــی در فرانســه از انقــالب کبیــر تــا کمــون پاریــس همچنــان بــر فــراز  رادیــكال اجت
ــع  ــن جوام ــی از حاصل خیرتری ــه یک ــه را ب ــت، فرانس ــذار اس ــت و گ ــه در گش جامع
اروپایــی بــرای انقالبــی دیگــر تبدیــل کــرده اســت. عــدم مشــارکت مــردم در انتخابــات 
اخیــر و اعرتاضــات بعــد از آن، «خطــر» ایــن تجربیــات و «انتخــاب ســوم» را بــر رس 

بــورژوزای فرانســه از راســت تــا «چــپ» آن گرفتــه اســت.

هنــوز یــك هفتــه از مــاه عســل ماكــرون نگذشــته كه فرانســه بــه فراخــوان اتحادیه های 
ــی  ــر در رسارس فرانســه در روز جهان ــزاران نف ــید. ه ــه خروش ــاه م ــری در اول م كارگ
ــدان شــدند. شــواهد  طبقــه كارگــر علیــه ریاضــت اقتصــادی، فقــر و بیــكاری وارد می
ــت حاكمــه دامــن  حاكیســت كــه فشــار پاییــن بــه شــكاف و اغتشــاش در بــاال و در هی
زده اســت. بــدون شــك نــربد سیاســی بعــدی، نــربدی اســت كــه دیگــر قــدرت خــود را 
نــه از پارملــان و احــزاب پارملانــی كــه در میادیــن وســیع شــهرها، كارخانه هــا، محــالت 
و مجامع عمومــی از رهــربان و ســخنگویان كارگــری و مردمــی می گیــرد. امــروز بــرای 
هــر عابــری روشــن شــده كــه هــر ذره رفــاه و انســانیت در جامعــه بــه دامنــه قــدرت 
ــه داری و احــزاب و  ــر بنگاه هــای رسمای ــری در براب ــر و ســازمان های كارگ ــه كارگ طبق
دولت هــای وابســته بــه آنهــا گــره خــورده اســت. فرانســه امــروز در آغــاز راهــی اســت 

كــه كمــون پاریــس پرچــم دار آن بــود.  

«برادر بزرگ» و روز جهانى آزادى مطبوعات  
جــو بایــدن، رییس جمهــور ایــاالت متحــده، ســوم مــاه مــه بــه مناســبت روز جهانــی 

آزادی مطبوعــات گفــت کــه «مطبوعــات آزاد، نگهبــان حقیقــت اســت.»

ســاح آقــای جــو بایــدن را چــه كســی بــاور می كنــد وقتــی كــه «وزارت  اشــك 
ــی  ــش از ده ســال اســت كــه شــبكه افشــاگر جهان یس جمهــور بی ــاب ر حقیقــت» جن
«ویكی لیكــس» را جنایــی اعــالم كــرده و قــرار اســت جولیــان آســانژ، مدیــر ایــن شــبكه 
ــا  ــه جــرم افشــای جنایــات جنگــی دولــت آمریــكا در افغانســتان و عــراق ب را تنهــا ب
ــن  ــدن در راس «دمكراتیك»تری ــدان بــه صلیــب بكشــد؟! جــو بای حكــم ۱۷۵ ســال زن
ــه حقیقــت»  ــت «وزارتخان ــه داری اســت. ماموری ــان رسمای ــت جه ــن دول و مخوف تری
در آمریــكا، همیشــه تغییــر و تحریــف واقعیت هــای تاریــخ در خدمــت تولیــد دروغ 
ــد  نن ــت، ه ــام حقیق ــدن بن ــای بای ــه آق ــی ك ــت. دروغ های ــوده اس ــی ب و جنگ طلب
ــر  ــد. از نظ ــن می كن ــان را تعیی ــت  شدن ش ــزوم ثب ــان ۱۹۸۴، ل ــزرگ» در رم ــرادر ب «ب
ــام دولت هــای قبلــی در آمریــكا و بخشــا در اروپــا، خربنــگاران  آقــای بایــدن و 
كــه  هســتند  دمكراســی غربی  در  حقیقــت»  «وزارت  بــردگان  روزنامه نــگاران،  و 
ــه همچــون  ــزرگ» اســت وگرن ــرادر ب ــورد نظــر «ب وظیفه شــان انتشــار «حقیقــت» م
جولیــان آســانژ مجــازات می شــوند. در جهــان امــروز، از الگوهــای «دمكراتیــك» 
ــع  ــكال آن در جوام ــن اش ــا خونریزتری ــكا ت ــا و آمری ــه داری در اروپ ــت رسمای حاكمی
خاورمیانــه یــك هــدف مشــخص را دنبــال می كننــد: بســ دهــان شــهروندان معــرتض 
و تحمیــل ســكوت بــه جوامــع بــرشی! در جهــان رسمایــه داری همچنــان «جنــگ صلــح 

ــی اســت.»  ــی توانای اســت، آزادی اســارت اســت و نادان

ننــد. در ایــن  در چنیــن جهانــی بــا چنیــن مختصاتــی، منبــع الیــزال «حقیقــت»، حاك
جهــان، داشــ رســانه یــک امتیــاز اســت نــه یــک حــق همگانــی. امتیــازی اســت کــه 
«وزارت حقیقــت» بــه جیره خــواران خــاص خــود می دهــد. هــر چــه بــه او نزدیک تــر 
باشــید مجــوز رســانه بزرگ تــری را می گیریــد. خــود حکومت هــا، صاحــب بزرگ تریــن 
ــد،  ــی تردی ــی، پرســش، یعن ــن جهان ــن بلندگوهــا هســتند. در چنی صداهــا و بزرگ تری
و تردیــد، یــك عنــوان مجرمانــه بــه اســم «دشــمن منافــع ملــی» یــا «تشــویش افــكار 
ــه ویكی لیكــس پیگــرد قانونــی دارد. در  ون ــد  ــكاب آن، مانن عمومــی» اســت كــه ارت
ــای  ــان مقام ه ــه از زب ــت ك ن اس ــ ــمی ه ــت رس ــب و روای ــت غال ــان روای ــن جه ای

ــود.  ــان می ش ــی بی ــانه های جنگ ــی و رس دولت
در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانه ها ابــالغ شــد كــه راه «مبــارزه بــا تروریســم» 
ــا را  ــن ادع ــانه ها ای ــذرد و رس ــراق می گ ــه ع ــی ب ــه نظام ــی» از حمل ــح جهان و «صل
بــدون هیــچ تردیــدی منتــرش كردنــد، «ســند» پشــت «ســند» در اثبــات اینکــه صــدام 
بــه ســالح های کشــتار جمعــی مســلح اســت منتــرش کردنــد و «تحلیلگــران» و 
«کارشناسان»شــان در مــورد «رضورت» مقابلــه بــا آن، هــزاران صفحــه را ســیاه کردنــد 

و بــر طبــل حملــه و کشــتار جمعــی مــردم بیگنــاه عــراق کوبیدنــد. 

در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانه ها ابــالغ می شــود كــه اعــرتاض علیــه 
یــل در حــق مــردم فلســطین، معــادل «آنتــی سمیتیســم»  آپارتایــد قومــی دولــت ارسا
ــچ  ــدون هی ــا را ب ــن ادع ــانه ها ای ــت، و رس ــی ممنــوع اس ــع غرب ــت و در جوام اس

تردیــدی منتــرش می كننــد. 
در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانه ها ابــالغ می شــود كــه ریشــه های جنــگ در 
اوكرایــن بــه دیوانــه ای بــه نــام پوتیــن برمی گــردد، خــارج از ایــن روایــت رســمی هــر 
روایــت دیگــری جــرم اســت و پیگــرد قانونــی دارد و نگهبانــان «حقیقــت» در غــرب 
ولوژیــك  ایــن ادعــا را بــدون هیــچ تردیــدی منتــرش می كننــد. در راس ایــن ماشــین اید
فاشیســتی ترین  و  دست راســتی ترین  اســت؛  نشســته  غــرب  بــورژوازی  جنگــی، 
باندهــای سیاســی نشســته اند؛ عربده هــای ناسیونالیســتی و تعــرض بــه انســان 
ــی صــدای محافظــه كاران  ــه حت ــان تهــوع آور اســت ك ــی چن ــی – آمریكای ــر اروپای غی
ســنتی در صفــوف احــزاب بــورژوازی غــرب را هــم درآورده اســت و هــراس از فضــای 

ــت.  ــه اس ــاال رفت ــان ب ــی از رس و كول ش ــی و «رشقی»كش «روس»كش

ــان امــروز تنهــا جهــان یكه تــازی دولت هــای رسمایــه داری و «وزارت  ــر جه امــا اگ
حقیقت»شــان بــود، اگــر دنیــا تنهــا صحنــه ریــاكاری رســانه های غربــی و ژورنالیســم 
جنگــی دولت هــا بــود، بــدون شــك تاكنــون خفقــان، تباهــی، راسیســم، ســیاهی، دروغ، 
ــود. امــا جهــان امــروز صحنــه  ــی، جامعــه بــرشی را خفــه کــرده ب نفــرت و جنگ طلب
ســی  یــك كشــمكش بنیادیــن بــر رس بازتعریــف یــك حقیقــت طبقاتــی اســت. دیپل
ن جهــان رسمایــه داری بیــش از ایــن از پــس  مخفــی و «پنهــان كاری ســاختاری» حاكــ
ــد.  ی آی ــر  ــه اطالعــات ب ــاه و دسرتســی ب ــوج ساختارشــكنانه شــهروندان تشــنه رف م
ــع  ــكنانه از وقای ــی ساختارش ــا روایت ــت ب ــیفته حقیق ــتاق و ش ــان مش ــا انس میلیون ه
ــه  ــا از زاوی ــد. «حقیقت»ه ــت در آمده ان ــه حرك ــه ب ــا خاورمیان ــا ت ــكا و اروپ از آمری
ن جهــان تفــاوت ماهیتــی  منافــع شــهروندان جهــان بــا «حقیقت»هــا از نــگاه حاكــ
دارنــد. برشیــت از رخــوت دهــه نــود بیــدار شــده اســت و نــربد علیــه روایــت رســمی 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــا آغ ــانه ها و دولت ه رس
ــكوی  ــر س ــی ب ــری و سیاس ــاظ فك ــادر نیســت بلح ــن ق ــش از ای ــرب بی ــورژوازی غ ب
«دمكراســی»، «پارملانتاریســم» و «حقــوق بــرش» مانــور دهــد. بــا هــر داعیــه 
ــات دمكراســی غربی  ــده از جنای ــا پرون ــی، صده ــكا و دول غرب ــی» آمری «حقیقت جوی
از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن  ســو رو می شــود و دیــوار سانســور و اختنــاق «وزارت 
حقیقت»شــان را فــرو می ریــزد. نطفه هــای حاكــم شــدن برشیــت بــر رسنوشــت 
ــه حقایــق  ــان، آزادی دسرتســی ب ــر رس آزادی بی خویــش بســته شــده اســت. جــدال ب
ــه یکــی از  ــق ب ــد و رشط مطبوعــات و نــرش حقای دســتکاری نشــده، آزادی بــدون قی
ــت از  ــردد و حقیق ــود. ورق برمی گ ــل می ش ــرشی تبدی ــه ب ــای جــدی جامع جدال ه
ــا  ــود. ب ــف می ش ــه بازتعری ــن طبق ــتی ای ــش سوسیالیس ــر و جنب ــه كارگ ــر طبق منظ
تعــرض  بــا  بیشــرت جــدال جنبش هــای سیاســی در مقابلــه  قطبی شــدن هرچــه 
بــورژوازی بــه دســتاوردهای ســه قــرن اخیــر، پرچــم ماركــس و كمونیســم طبقــه كارگــر 

ــد. ــزاز در می آی ــه اهت ــت ب ــه رسع ب

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده 
و معترضى در جامعه ايران براى هر قدم 

پيشروى خود و خنثى كردن نقشه هاى شوم 
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به 
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و 

زيست مى زند و به اين مكانيسم هاى اجتماعى 
قدرت متكى مى شود. 

 آزادى، برابرى، رفاه، برخوردارى از 
بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و در 

يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و 
تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است. 



ت  ۴۰۶
ح

٣
طبقه كارگر و اول مه

ــر  ــر ب ــا همدیگ ــدال ب ــان در ج ــزرگ جه ــای ب ــه دولته ــاهدیم ك ــن دوره ش ــالوه در همی بع
ــل  ــت تحمی ــه برشی ــری را ب ــای ویرانگی ــان، جنگه ــدد جه ــیم مج ــود در تقس ــهم خ رس س
ــرد.  ــی ک ــان را قربان ــون انس ــد میلی ــته چن ــه گذش ــك ده ــی ی ــه ط ــی ک ــد. جنگهای كردن
چندیــن كشــور بــه ویرانــه تبدیــل شــده انــد و دههــا میلیــون انســان خانــه بــدوش و آواره 
ــان  ــا ســپردن افغانســتان بــه طالب ــن كشــمكش هــا در ســال گذشــته ب و رسگــردان. ادامــه ای
ــروم  ــردم مح ــر و م ــه كارگ ــت طبق ــكا رسنوش ــت آمری ــه ریاس ــی ب ــای غرب ــط دولته توس
ــه جنایتكارانــی ســپرده شــد كــه در توحــش و بربریــت  افغانســتان و خصوصــا زنــان رســ ب
پیشــتازند. ایــن كشــمكش هــا نهایتــا در بحــران اوكرایــن بــا حملــه روســیه بــه ایــن كشــور 
ــز  ــان آن نی ــذرد و قربانی ــش از ۵۰ روز از آن میگ ــون بی ــه اكن ــد ك ــل ش ــی تبدی ــه جنگ ب
اساســا از كارگــران و اقشــار محــروم در روســیه و اوكرایــن اســت. جنگــی كــه تبعــات آن بــا 
ــه روســیه توســط دولتهــای غربــی عــالوه بــر مــردم ایــن  تحریمهــای گســرتده اقتصــادی علی
ــی،  ــا گران ــیا و... ب ــا، آس ــا، افریق ــروم در اروپ ــار مح ــر و اقش ــه كارگ ــش را طبق ــور، تاوان كش

ــد. ــی میدهن ــارج زندگ ــ مخ ــاال رف ــکاری و ب ــورم، بی ت

ــی و  ــه گران ــن، توجی ــگ اوكرای ــه جن ــه بهان ــی ب ــای نظام ــه ه ــام آور هزین ــش رسس افزای
ــا  ــود اروپ ــیه در خ ــه» روس ــر «حمل ــگ و خط ــی از جن ــرس و نگران ــای ت ــاد فض ــر و ایج فق
ــل  ــا در مقاب ــردم اروپ ــاندن م ــلیم کش ــه تس ــرای ب ــزاری ب ــی اب ــای غرب ــانه ه ــب رس از جان
ــب  ــویق و ترغی ــتی و تش ــای میلیتاریس ــی و فض ــای نظام ــه ه ــادی و برنام ــت اقتص ریاض
ــو و دولــت  دولــت اوكرایــن بــرای ادامــه و شــعله ور نگهداشــ جنــگ بــود. سیاســتی كــه نات

ــرار دارد. ــكا در راس آن ق امری

ــش و  ــن توح ــه ای ــی ب ــر جهان ــه كارگ ــرتاض طبق ــن دوره و اع ــر ای ــال، مه ــه امس ــاه م اول م
ــت  ــر و بربری ــی و فق ــه گران ــم،  ب ــت و میلیتاریس ــگ و جنای ــه جن ــرتاض ب ــری، اع ویرانگ
ــا  ــران در اول مــه از فرانســه و آملــان، از انگلســتان ت ــر خــود داشــت. كارگ كاپیتالیســتی را ب
ــه فقــر و بــی  ــه و بســیاری از كشــورهای دیگــر اگــر علی ــا تركی ــا و... ت ــان، ایتالی ســوئد، یون
ــای  ــد و دولته ــدا در آمدن ــه ص ــده ب ــل ش ــادی تحمی ــت اقتص ــه ریاض ــود، علی ــی خ حقوق
ــو و  ــه نات ــو، علی ــگ و میلیتاریســم از هــر س ــه جن ــان علی ــد، همزم ــن كردن حاكــم را نفری
ــره  ــودی ك ــه ناب ــنگین آن، علی ــای س ــه ه ــی و هزین ــه تســلیحات ا ــی آن، علی ــگ طلب جن
ــه  ــه داران ب ــود رسمای ــت س ــده در خدم ــودات زن ــی موج ــط زندگ ــت و محی ــن و طبعی زمی
ــی و  ــی صدای ــه ب ــد هفت ــد از چن ــی بع ــق طلب ــن ح ــدای ای ــه ص ــد. در اول م ــدا در آمدن ص
ــا حــول  ــی آنه ــانه هــای رســمی و دروغ پراكن ــیع رس ــر تبلیغــات وس ــه زی ــردم ك ســكوت م
ــداری از  ــوج بی ــه م ــد. اول م ــنیده ش ــه ش ــد، در اول م ــده بودن ــه ش ــن خف ــگ در اوكرای جن
ــالم  ــال اع ــه امس ــد داد. اول م ــی را نوی ــای جنگ ــگ» و فض ــر جن ــراس از «خط ــوک و ه ش
ــت  ــن توحــش و بربری ــل ای ــه وســعت جهــان در مقاب ــن طبقــه ب ــه ای ــود ك ــن حقیقــت ب ای
ــرت  ــرت از آن، نف ــی و نف ــای غرب ــی میدی ــی آبروی ــه ب ــرد. دوره ای ك ــد ك ــكوت نخواه س
ــرات»  ــوع «دمك ــالح ن ــه اصط ــا ب ــتبدترین ت ــی از مس ــای بورژوای ــوع حاكمیته ــه ن از هم
ــپ  ــت و چ ــزاب راس ــه اح ــاری هم ــی اعتب ــا ب ــی آن، ت ــوع پارملان ــدن و آزاد» و ن و «متم
ــخیص  ــر تش ــروز دیگ ــه ام ــرات ك ــیال دمك ــزاب سوس ــه اح ــدرت و از جمل ــی در ق بورژوای
ــل  ــا قاب ــه ج ــت، هم ــاده ای نیس ــی كار س ــتهای افراط ــه كار و راس ــا از محافظ ــاوت آنه تف

ــود. ــت ب روی

اول مه در ایران

ــره ایــن وضــع عمومــی مســتثنی نبــود و ســایه فضــای میلیتاریســم  بــی تردیــد ایــران از دای
ــا، در  ــتانه آنه ــژاد پرس ــات ن ــكات و تبلیغ ــزرگ و تحری ــای ب ــانه ه ــی رس ــات جنگ و تبلیغ
ــر در ایــن جامعــه و گســرتدگی اعرتاضــات  ایــران هــم شــنیده میشــد. امــا تحــوالت دوره اخی
ــی و  ــوالت انقالب ــه تح ــد ب ــن دوره، امی ــروم در ای ــار مح ــر و اقش ــه كارگ ــه طبق ــق طلبان ح
ــن اعرتاضــات و اعتصابــات  ــر ســایه بزرگرتی ــدا كــردن مــردم محــروم زی ــه نفــس پی د ب ــ اعت
كارگــری ایــن دوره، وضــع ایــران را بــه درجــه زیــادی و مســتقل از تــالش حاكمیــت، متفــاوت 

میكــرد.

ــه  ــام رسمای ــد نظ ــه و ض ــری طلبان ــارزات براب ــیعی از مب ــوج وس ــران م ــته در ای ــال گذش س
داری، بــرای عدالــت و برابــری و رفــاه عمومــی در بســیار از مراكــز كارگــری در جریــان بــود. 
ادامــه اعرتاضــات در فــوالد اهــواز و هفــت تپــه، اعتصابــات در معــادن، اعتصابــات وســیع و 
ونــه هــای بــزرگ ایــن اعرتضــات اســت. عــروج  بــزرگ در نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا تنهــا 
ــه  ــات انســانی و حــق طلبان ــری و مطالب ــا پرچــم براب ــر ب ــال اخی ــد س ــر در چن ــه كارگ طبق
خــود مهــر خــود را بــه سیاســت و فرهنــگ و ادبیــات و روانشناســی ایــن جامعــه حــك كــرد 
و تحولــی جــدی در فضــای سیاســی ایــران و امیــد بــه تحــوالت بــزرگ بــر دوش ایــن طبقــه را 
ــرد و تــوازن پاییــن و بــاال را بــه نفــع طبقــه كارگــر و بخــش محــروم جامعــه  ــه همــه جــا ب ب
ــهای  ــه بخش ــن طبق ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــاز ش ــی ب ــول فضای ــن تح ــایه ای ــر س ــرد. زی ــوض ك ع
ــیه  ــروم حاش ــردم مح ــجویان و م ــان، دانش ــا زن ــته ت ــم و بازنشس ــه از معل ــروم جامع مح

ــه اعرتاضــات وســیع زدنــد. ــا حتــی كشــاورزان دســت ب شــهرها و ت

ــالش  ــت. ت ــود داش ــر خ ــر را ب ــه كارگ ــگاه طبق ــش و جای ــن دوره و نق ــر ای ــه مه ــاه م اول م
ــای  ــا و نهاده ــع ه ــل و جم ــای محاف ــه، فراخوانه ــزاری اول م ــرای برگ ــری ب ــن كارگ فعالی
ــر  ــر را ب ــه كارگ ــم طبق ــگاه مه ــن دوره و جای ــر ای ــی مه ــن مناســبت، همگ ــه ای ــف ب مختل

ــت.  ــود داش خ

ــادی  ــن و ش ــات و جش ــری و تجمع ــمهای كارگ ــراس از مراس ــز در ه ــالمی نی ــوری اس جمه
ــد  ــه حاكــم كن ــر جامع ــرد فضــای پلیســی را ب ــالش ك ــر ت ــار دیگ ــه روال هــر ســال ب ــا، ب آنه
ــت و  ــر از رشك ــا نف ــردن صده ــع ك ــری و من ــن كارگ ــار فعالی ــد و احض ــه تهدی ــت ب و دس
ــی  ــز پلیس ــت و مراك ــرك حاكمی ــد. تح ــر ش ــمهای روز كارگ ــازمان دادن مراس ــت در س دخال
ــر  ــر و از ه ــا از روز كارگ ــی آنه ــرس و نگران ــان ت ــز بی ــر چی ــش از ه ــا بی ــی آنه و اطالعات
ــی و احضارهــا و تهدیدهــا و خــط و نشــان كشــیدنها  اســهای تلفن ــود.  تجمــع كارگــری ب
ــد  ــالوه تهدی ــه و بع ــن طبق ــان ای ــنام و مدافع ــری و شــخصیتهای خوش ــن كارگ ــرای فعالی ب
معلمیــن و دســتگیری تعــدادی از آنهــا نــه نشــانه قــدرت كــه نشــانه ضعــف و تــرس از هــر 
تجمعــی بــود.  امــا بــا همــه ایــن تالشــها در بســیاری از شــهرها و مراكــز كارگــری تجمعاتی 
از كارگــران و خانــواده هــای آنهــا شــكل گرفــت كــه شــاید برجســته تریــن آن تجمــع كارگران 
ــل اعــالم كــرده بودنــد كــه اول مــه را در رشكــت  ــه بــود. كارگــران هفــت تپــه از قب هفــت تپ
كشــت و صنعــت هفــت تپــه بــا تجمــع خــود گرامــی میدارنــد. در ایــن روز كارگــران جمــع 
ــای  ــرای رفق ــری ب ــی كارگ ــاش روز جهان ــاد ب ــا ش ــا ب ــدگان آنه این ــخنگویان و  ــدند و س ش
اینــده  ــه کارفرمایــان مفتخــور، نــه دولــت  ونــه را ن انی كردنــد. امســال کارگــر  خــود ســخ
ــه  ــام، ک ــان نظ ــا و مدافع ــن ه ــع تری ــان مطی ــر از می ــه كارگ ــط خان ــه توس ــورژوازی و ن ب
خــود کارگــران هفــت تپــه از میــان رادیــکال تریــن، جســورترین، محبــوب تریــن و خوشــنام 
تریــن  کارگــران انتخــاب کردنــد و از «ســنگر» خــود بــه جهاینــان بــا صــدای رســا و «بخشــی 

ــد! ــی کردن ــان معرف ــه جهانی ــه ب ون ــر  ــوان كارگ ــه عن عیل بخشــی را ب بخشــی»، اســ
 

ــه، هــر جــا هــر  ــری در اول م ــه مراســمها و جشــنهای كارگ ــا و مســتقل از ســطح و دامن ام
ــك حــق طلبــی  جمعــی تشــكیل شــد و هــر تجمــع كوچــك و بزرگــی شــكل گفــت، مهــر ی
ــزدی را برخــود داشــت. نفــس  ــا نظــام كار م ــه ب ــت یــك طبق ــری خواهــی، مهــر ضدی و براب
ــگاه كمونیســم  ــری و نقــش و جای ــان و نتیجــه پیــرشوی هــای جنبــش كارگ ــرا بی ــن ماج ای

ــران اســت. ــن طبقــه در جامعــه ای ای
بــی تردیــد طبقــه كارگــر هــر ســال از تجربــه خــود و از تجربــه بخشــهای دیگــر ایــن طبقــه 
ــن كارگــری و خصوصــا كارگــران سوسیالیســت  در همــه كشــورها مــی آمــوزد. قطعــا فعالی
ــد و تــالش میكننــد از آن در خدمــت  تجربــه امســال طبقــه كارگــر در ایــران را بررســی میكنن
ــر از  ــه كارگ ــودن طبق ــروم ب ــد. مح ــتفاده كنن ــود اس ــوف خ ــرت صف ــاد بیش ــرشوی و اتح پی
ــون  ــی آن در قان ــالم تعطیل ــه (علیرغــم اع ــی اول م ــل عمل تشــكل هــای خــود، عــدم تعطی
كار)، محدودیتهــای جــدی ای بــرای جنبــش مــا فراهــم كــرده اســت. امــا تــا هــم اكنــون هــم 
هنگــی و كار جــدی فعالیــن و رهــربان كارگــری پیــش  ــا ه وســیعرتین اعتصابــات كارگــری ب
رفتــه اســت. اعتصابــات وســیع كارگــران بافــق، دههــا اعتصــاب و اعــرتاض در پرتوشــیمی ها، 
ــه  ــات طوالنــی مــدت و مقاومــت قهرمانان ــروژه ای در نفــت و گاز و... و اعتصاب كارگــران پ
ــو و  ــران هپك ــادن، كارگ ــران در مع ــات كارگ ــه، اعتصاب ــت تپ ــوالد و هف ــران ف و متحــد كارگ
ــش  ــری پی ــخنگویان كارگ ــدگان و س این ــربان،  ــی از ره ــر دوش صف ــی ب آذر آب  و..، همگ
ــد  ــه پیون ــاج ب ــا احتی ــه م ــا و طبق ــش م ــه جنب ــت ك ــیده نیس ــی پوش ــر كس ــت. ب ــه اس رفت
ــری  ــز كارگ ــی رسارسی در مراك ــه ای و حت ــرا فابریكــی، منطق ــیعرت و ف ــی وس هنگ و ه
ل  ــه تــر و وســیعرت بــه روز همبســتگی و اعــ دارد. اول مــه میتوانســت بســیار همــه جانب
حضــور و تجمــع كارگــران و خانــواده هــای كارگــری در بســیاری از مراكــز كار و در محــالت 
ــن و رسور  ــری، روز جش ــاد کارگ ــالم اتح ــت روز اع ــود، میتوانس ــل ش ــین تبدی ــر نش كارگ
خانــواده هــای کارگــری در محــالت و شــهرها باشــد. ایــن احتیــاج بــه ســطحی دیگــر از كار 
ــیار  ــن و رهــربان هوش ــی فعالی هنگ ــرت از اتحــاد و ه ــی بزرگ ــه برداشــ قدم ــی، ب و آمادگ
ــن و رهــربان  ــز همــه مــا كمونیســت هــا، همــه فعالی طبقــه كارگــر دارد. ایــن هــم روی می
ــمهای  ــدركاران مراس ــت ان ــه دس ــت هم ــد دس ــا بای ــا همینج ــرار دارد. ت ــری ق ــی كارگ عمل

ــزاد گفــت. ــه آنهــا دســت مری ــری را فــرشد و ب كارگ

*****

ر جهانى به اين توحش و  اول ماه مه امسال، مهر اين دوره و اعتراض طبقه كارگ
ر و بربريت  سم،  به گرانى و فق ويرانگرى، اعتراض به جنگ و جنايت و ميليتاري

مان، از انگلستان تا  كاپيتاليستى را بر خود داشت. كارگران در اول مه از فرانسه و آل
سوئد، يونان، ايتاليا و... تا تركيه و بسيارى از كشورهاى ديگر اگر عليه فقر و بى 

حقوقى خود، عليه رياضت اقتصادى تحميل شده به صدا در آمدند و دولتهاى حاكم را 
نفرين كردند، همزمان عليه جنگ و ميليتاريسم از هر سو، عليه ناتو و جنگ طلبى 

آن، عليه تسليحات اتمى و هزينه هاى سنگين آن، عليه نابودى كره زمين و طبعيت 
و محيط زندگى موجودات زنده در خدمت سود سرمايه داران به صدا در آمدند. در اول 
مه صداى اين حق طلبى بعد از چند هفته بى صدايى و سكوت مردم كه زير تبليغات 

راين خفه شده بودند، در  وسيع رسانه هاى رسمى و دروغ پراكنى آنها حول جنگ در اوك
اول مه شنيده شد. 



ت  ۴۰۶
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قطعنامه شبكه  كارگران 
سوسياليست    

شــبکه  کارگــران سوسیالیســت    (Socialist Labour Network)  تهاجــم روســیه به اوکراین 
را محکــوم می کنــد. مــا خواهــان آتــش بــس فــوری و عقب نشــینی رسیــع نیروهــای 
ــگ  ــن جن ــودی از ای ــچ س ــن هی ــیه و اوکرای ــر روس ــه  کارگ ــتیم. طبق ــی هس ــلح روس مس
ــتناکی  ــت وحش ــم موقعی ــد. علیرغ ــا را می پردازن ــرتین به ــال بیش ــن ح ــد و در عی ی برن
ــا از  ــده، م ــود آم ــه وج ــم ب ــتی متخاص ــات ناسیونالیس ــدید جریان ــطه ی تش ــه واس ــه ب ک
ــن و  ــران اوکرای ــم. کارگ ــت می کنی ی ــی ح ــای مل ــران در درون مرزه ــن کارگ ــاد در بی اتح

ــد.  ــرتکی دارن ــع مش ــیه مناف روس
ما خواهان انحالل ناتو به عنوان یک اتحاد امپریالیستی متجاوز هستیم. 

ما خواهان خلع سالح هسته ای یک جانبه ی بریتانیا و فسخ ٬٬ترایِدنت٬٬ هستیم. 
ــن تهاجــم نظامــی اعــرتاض  مــا از تظاهرکننــدگان روس کــه علیرغــم رسکــوب پلیــس، بــه ای
ــت  ی ــگ ح ــد جن ــوده ای ض ــای ت ــکیل جنبش ه ــا از تش ــم. م ــت می کنی ی ــد ح کرده ان

ــای روس.  ــان نیروه ــه در می ــم، از جمل می کنی

ــازمان های  ــد و س ــل می کنن ــکی عم ــم زلنس ــتقل از رژی ــه مس ــی ک ــران اوکراین ــا از کارگ م
ــالم  ــوع اع ــکی در ممن ــدام زلنس ــا اق ــم. م ــت می کنی ی ــد ح ــکیل می دهن ــان را تش خودش

ــم.  ــوم  می کنی ــپ را محک ــزب چ ــازده ح ــردن ی ک

ــال  ــه دنب ــه ب ــگ، ک ــرف جن ــر دو ط ــت در ه ــی و فاشیس ــت افراط ــای راس ــام گروه ه ــا  م
ــم. ــوم می کنی ــتند را محک ــان هس ــازمان خودش ــکیل س ــرای تش ــگ ب ــن جن ــرداری از ای ــره ب به

و همچنیــن بــه طــور اخــص تامیــن تســلیحات و آموزش هــای نظامــی ٬٬گــرداِن نئــو 
ــردان  ــم. گ ــوم می کنی ــا را محک ی ــل و بریتان ــده، ارسائی ــاالت متح ــط ای ــازی آزوف٬٬ توس ن
ــن  ــت اوکرای ــی از حاکمی ــت و بخش ــده اس ــام ش ــن ادغ ــلح اوکرای ــای مس آزوف در نیروه
ــا،  ــتان نازی ه ــی از همدس ــت یک ــرای بزرگداش ــه ب ــت ک ــوری اس ــا کش ــن تنه ــت. اوکرای اس
ــی  ــِدرا، کــه نیروهــای تحــت امــرش مســئول مــرگ دویســت هــزار یهــودی، کول اســتفان بان

ــت.  ــرده اس ــالم ک ــمی اع ــل رس ــد را تعطی ــتانی بودن و لهس

ــو  ــا گســرتش نات ــه ب ــاالت متحــده اســت ک ــن روســیه و ای ــزاع نیابتــی بی ــک ن ــگ ی ایــن جن
ــرتش و  ــن گس ــف ای ــا مخال ــت. م ــده اس ــه ی آن زده ش ــی جرق ــزی و رشق ــای مرک ــه اروپ ب
ــت  ــک دول ــد ی ــن بای ــتیم. اوکرای ــزاع هس ــن ن ــو در ای ــای نات ــه ی نیروه ــه مداخل ــر گون ه

ــو.  ــه نات ــت و ن ــیه اس ــل روس ی ــه مت ــی ن ــاظ نظام ــه از لح ــود ک ــرف بش بی ط

ــارج  ــور خ ــه ط ــادی ب ــای اقتص ــتیم. تحریم ه ــیه هس ــه روس ــا علی ــف تحریم ه ــا مخال م
ــث  ــت باع ــن اس ــی ممک ــد و حت ــرار می ده ــار ق ــت فش ــیه را تح ــران روس ــدی کارگ از ح

ــود.  ــن بش ــا از پوتی یت ه ــت ح تقوی

ــوب اعرتاضــات  ــه از رسک ــم ک ی کنی ــا را فرامــوش  ــردان بریتانی ــاکاری برخــی دولت م ــا ری م
در روســیه انتقــاد مــی کننــد و در حالی کــه می بیننــد ٬٬طــرح پلیــس،  ُجــرم و محکومیــت٬٬ 
ــه دمکراســی  ــه اعرتاضــات و علی ــای مشــابه علی ــه وجــود آوردن محدودیت ه ــتای ب در راس

ــا اســت.  در بریتانی
ــام  ــتیزی٬٬ ن ــودی س ــل را ٬٬یه ــه ارسائی ــم علی ــه تحری ــی را ک ــم آنهای ی کنی ــوش  ــا فرام م
ن حــال (در عیــن بــی تفاوتــی آنهــا) تحریم هــای کشــنده بــر روســیه  می گذارنــد و در هــ

ــود.  ل می ش ــ اع
ــم در  ی کنی ــوش  ــن را فرام ــه اوکرای ــیه ب ــم روس ــی از تهاج ــه ی برخ ــای مزوران ــا انتقاده م

ــد.  ــت می کنن ی ــعودی ح ــتان س ــط عربس ــن توس ــاران یم ب ــه از  حالیک
ما خواهان استقبال از آوارگان همه ی جنگ ها هستیم. 

ــرای توقــف بحــث دربــاره ناتــو در داخــل حــزب کارگــر،  و  ــر اســتارمر» ب مــا تالش هــای «کای
ــم.  ــوم می کنی ــان را محک ــه مخالف ــش علی ــا وتهدیدهای قلدری ه

ــل حمــالت  ــه دلی ــه ی جــدا شــده ی دونِتســک و لوهانســک ب ــی دو منطق ــا از حــق جدای م
ــم.  ــت می کنی ی ــی ح ــان اوکراین ــا و روس زبان ــه روس ه علی

به طور خالصه: 
دست روسیه از اوکراین کوتاه. عقب نشینی فوری نیروهای اشغالگر. 

همبستگی با مردم اوکراین در دفاع از حقوق دمکراتیک شان. 
دی به ناتو،  اتحادیه اروپا، بایدن و جانسون. بی اعت

حق تعیین رسنوشت برای مردم ُدنباس و کریمه بر اساس یک رفراندوم دمکراتیک. 
غیرنظامی سازی مرزها از هر دو طرف. 

اتحاد کارگران روسیه و اوکراین در رسنگونی رسکوبگران ارتجاعی و فاسدشان.  

در ٢٠٤مين سالگرد تولد ماركس 
بشريت براى رهايى نيازمند 

بازگشت ماركس است!   

ــك و  ــر متدولوژي ــق و از نظ ــيار عمي ــن بس ــك تبيي ــم ي ماركسيس
محتوايــى اســتوار و منســجم از جامعــه ســرمايه دارى اســت. ماركسيســم 
ــر  ــى طبقــه كارگ ــه يــك بخــش مشــخص جامعــه، يعن ــاد و ادعانام انتق
ــط  ــه فق ــن ن ــر م ــت. بنظ ــود اس ــبات موج ــه مناس ــبت ب ــزدى، نس م
ــى  ــادى و اجتماع ــات اقتص ــه كل واقعي ــوروى، بلك ــروز ش ــوالت ام تح
ــا،  ــانه ه ــه در رس ــائلى ك ــروز و مس ــان ام ــغله جه ــا، كل مش ــان م زم
مروهــاى خودانگيختــه تــرى نظيــر هنــر و ادبيــات  آكادمــى هــا، و قل
ــرار  ــورد بحــث ق ــر م ــه معاص ــى جامع ــائل اصل ــوان مس ــره بعن و غي
ــن  ــتى از اي ــاد ماركسيس ــن و انتق ــت تبيي ــر صح ــر روز ب ــرد ه ميگي
ــبات  ــه مناس ــد ك ــتهزاء ميكردن ــس را اس ــد. مارك ــد ميكن ــه تاكي جامع
اقتصــادى را تعييــن كننــده حيــات سياســى و فرهنگــى جامعــه ميداند. 
امــروز از هــر عابــرى در خيابــان بپرســيد از رشــد راسيســم و فاشيســم 
ــا  ــى ي ــبك نقاش ــالن س ــردن ف ــا گل ك ــت ت ــم و جناي و ناسيوناليس
ــران  ــد در اي ــد. آخون ــط ميده ــادى رب ــت اقتص ــه وضعي ــيقى را ب موس
ــرخ  ــع و ن ــزى و وزارت صناي ــك مرك ــرد بان ــت را در عملك ــاى ديان بق
ــال و دالر جســتجو ميكنــد. همــه ميداننــد كــه مســاله بــر  برابــرى ري
ــارآورى كار اســت. همــه تــه دلشــان ميداننــد كــه دولــت  ســر ســود و ب
ــده.  ــت ش ــه درس ــراى چ ــش ب ــس و ارت ــت و پلي ــه كارى اس ــزار چ اب
ــر  ــان كارگ ــمكش دائمــى اى مي همــه ميداننــد كــه در مركــز جامعــه كش
ــن  ــت. روش ــان اس ــده در جري ــزد ب ــر و م ــزد بگي ــرمايه دار و م و س
ــدرت  ــه ق ــه دامن ــه ب ــانيت در جامع ــه آزادى و انس ــر چك ــه ه ــده ك ش
كارگــر و ســازمان كارگــرى در برابــر بنگاههــاى ســرمايه دارى و احــزاب 
ــار از  ــن انتظ ــت. اي ــورده اس ــره خ ــا گ ــه آنه ــته ب ــاى وابس و دولته
مار و اســتبداد باشــند، مخالــف  ســازمانهاى كارگــرى كــه مخالــف اســتث
ماعــى باشــند و غيــره، بــه انتظــار  تبعيــض باشــند، خواهــان رفــاه اجت
ــر بــا آزادى و رفــاه و بــورژوا  طبيعــى مــردم تبديــل شــده اســت. كارگ
بــا تبعيــض و چپــاول تداعــى شــده. بنظــر مــن قــرن بيســتم، قــرن 
ــان  ــتى از جه ــتهاى ماركسيس ــدن برداش ــر ش ــه گي ــم و هم ماركسيس

ــود. ... ــرمايه دارى ب س
ماركسيسم و جهان امروز - منصور حكمت
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گزارش مراسم اول ماه مه در لندن-انگليس 
مراســم امســال طبــق روال هــر ســاله ی  کشــورهای مختلــف جهــان، در روز یکشــنبه 

اول مــاه مــی ۲۰۲۲ در لنــدن هــم برگــزار شــد.
ایــن مراســم کــه بــا فراخــوان اتحادیــه هــای کارگــری انگلیــس بــود بــا حضــور وســیع 
ــه  ــل کتابخان ــع از مقاب ــنت هــر ســال تجم ــق س ــد و طب ــرو ش ــدگان روب ــت کنن رشک
ــگار  ــدان ترافال ــمت می ــه س ــی ب ی ــس از راهپی ــده و پ ــدن رشوع ش ــس در لن مارک

ــت.  ــه یاف خا
بــه جــرات میتــوان گفــت پــس از اوضــاع قرنطینــه و در رشایــط پســا کرونایــی انگلیــس 
یــی از بایســتگی مهمــی برخــوردار بــود و البتــه مــوج نارضایتــی مــردم از  ایــن راهپی

رشایــط معیشــتی در ســطحی وســیع قابــل رؤیــت بــود!
ایانــی بــر اوضــاع معیشــتی  یــی بــه طــرز  مطالبــات و شــعارهای امســال در راهپی
مــردم، ‹نــه بــه ریاضــت اقتصــادی› ، ‹نــه بــه جنــگ› و عیــان ســاخ تاثیــرات عظیــم 

فشــارهای اقتصــادی و بیــکاری، بــاال رفــ مالیــات هــا و ... بــود.
ن  و البتــه شــعارهای ‹نــه بــه جنــگ› ی، کــه بیــان میکــرد ایــن نــوع جنــگ هــای حاکــ
رسمایــه داری هیــچ ربطــی بــه منفعــت طبقــه کارگــر از بریتانیــا تــا ایــران و چیــن و 
روســیه ندارنــد، و کارگــران تنهــا در یــک چیــز مشــرتک انــد، آن هــم طــوق زنجیرهــای 
ن بــورژوازی ســت! در ایــن میــان رسود انرتناســیونال هــم بــه کــرّات در  حاکــ

یــی طنیــن انــداز بــود. راهپی
ــت  ــزب کمونیس ــراه ح ــه هم ــمی) ب ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــدن ح ــكیالت لن تش
کارگــری کردســتان و حــزب کمونیســت کارگــری عــراق در ایــن مراســم فعاالنــه رشكــت 

كردیــم.
ــه  ــر ب ــی كارگ ــت روز جهان ــنی در گرامیداش ــز جش ــل نی ــنبه ۳۰ آوری ــالوه روز ش بع
ــزب كمونیســت  ــری عــراق، ح ــدن ســه حــزب كمونیســت كارگ ــوت تشــكیالت لن دع
كارگــری كردســتان و حــزب حكمتیســت(خط رســمی) بــا رشكــت دههــا نفــر از برگــزار 
ــاد جانباختــگان را آزادی و  ــه ی ــا اعــالم یــك دقیقــه ســكوت ب شــد. در ایــن مراســم ب
نــان رشوع شــد. بدنبــال  سوسیالیســم و بدنبــال تربیــك اول مــه و خوشــامدگویی از مه
ــری  ــت كارگ ــزب كمونیس ــربی ح ــا ره ــود از اعض ــه محم ل و نادی ــ ــتی ج ــا دش رفق
كردســتان و عــراق ســخنانی بــه مناســب اول مــه ایــراد كردنــد. رفقــا در ســخنان خــود 
بــه وضــع جهــان مــا و جنگهــا و كشمكشــهای امپریالیســتی در خاورمیانــه و در امتــداد 
آن جنــگ در اوكرایــن و عواقــب وحشــتناك آن بــرای برشیــت و تعرضــات بــورژوازی 
ــات و  ــن تعرض ــه ای ــش دامن ــر و ا افزای ــه كارگ ــت طبق ــه معیش ــان ب ــه جه در هم

انان ضمــن اشــاره بــه وضــع  میلیتاریســم بــه بهانــه جنــگ در اوكرایــن پرداختنــد. ســخ
منطقــه خاورمیانــه از كردســتان تــا عــراق و موقعیــت طبقــه كارگــر بــر رضورت انقــالب 
كارگــری و سوسیالیســم بــه عنــوان تنهــا راه رهایــی طبقــه كارگــر جهانــی و برشیــت از 
انی رفقــا تــا پاســی از شــب  سیســتم كاپیتالیســتی تاكیــد كردنــد. مراســم بعــد از ســخ

بــا موزیــك و رقــص و پایكوبــی ادامــه داشــت.
مــا در ایــن روز اعــالم کردیــم کــه طبقــه کارگــر ایــران بــا طبقــه کارگــر در هــر کجــای 
دنیــا از آمریــکا، اروپــا، روســیه، چیــن و کشــورهای خاورمیانــه، همــه منفعــت مشــرتکی 

در بــه زیــر کشــیدن مناســبات رسمایــه داری دارنــد.
 اول مــه امســال نشــان داد کــه ســنگری عظیــم بــه گســرتدگی کارگــران جهــان در مقابل 
بــورژوازی گســرتده شــده کــه اســتوار بــر منافــع طبقاتــی خــود و در صــف مســتقل 

خــود بــه میــدان آمــده انــد!

ر و نابرابری زنده باد مبارزات کارگران جهان علیه استث
زنده باد حکومت کارگری

خط رسمی واحد لندن تشکیالت خارج حزب حکمتیست
۱ می ۲۰۲۲

گزارش جشن اول مه در كلن-آلمان
ــه مناســبت اول مــاه مــه جشــنی از طــرف حــزب کمونیســت کارگــری  ــل  ب ۳۰ آوری

ــزار شــد. کردســتان  و حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) برگ

ــزاری و  ــتور برگ ــالم دس ــن اع ــ وهمچنی ــاە م ــا تربیــک روز اول م ــم ابتــدا  ب مراس
ــد  ــتان رشوع ش ــری کردس ــت کارگ ــزب کمونیس ــرف ح ــاو از ط ش ــق گ انی رفی ــخ س
انی و  و همچنیــن محمــد راســتی از طــرف حــز ب حکمتیســت (خــط رســمی) ســخ
نــان  پیامــی را بــه مناســبت اول مــه ارائــه دادنــد و در ادامــ از طــرف یکــی  از مه
شــعری خوانــده شــد، بدنبــال رفیــق جــواد طیــب از رفقــای کمونیســت افغانســتان در 
مــورد  اول مــ و اهمیــت آن و اوضــاع فالکتبــار مــردم افغانســتان و بــ ویــژە طبقــ 
کارگــری کــ از لحــاظ فقــر و فالکــت در اوضــاع بــه شــدت غیرقابــل تحمــل معیشــتی، 
ــک از  ــا هیچی ــل مقایســ ب ــود امنیــت و ... هســتند کــه قاب بهداشــت و درمــان و نب
کشــورها نیســت، ســخنانی ایــراد کرنــد . رفیــق طیــب در مــورد اقــدام مشــرتک و اتحــاد 
و انســجام طبقــه کارگــر صحبــت کردنــد و روی تاثیــر مخــرب ناسیونالیســم و مذهــب 
در ایجــاد شــکاف و غیــر حســاس کــردن بخشــهای مختلــف مــردم در دنیــا نســبت بــه 

اتفاقــات و تعــرض بــورژوازی تاکیــد کردنــد. ... ادامــه گــزارش در صفحــه بعــد

گزارش تشكيالت خارج كشور حزب 
از برگزارى مراسم هاى اول ماه مه 

در كشورهاى مختلف
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بخــش دوم مراســم، رصف شــام و میــوە و نوشــیدنی و اجــرای موزیــک و رقــص بــود 

ای را تــا ســاعت ۲۳ دور هــم رقــم زد. نــ کــه شــب بســیار زیبــا و صمی

اول مــاه مــه واحــد کلــن حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)  ازســاعت ۱۱:۳٠ درمحــل 
تجمــع بــا پرچمهــای رسخ،  پالکاردهــای ضــد جنــگ، اتحــاد طبقــ کارگــر رمــز 
ــوی  ــی و لوگ ــی و فارس ــای آملان ــا زبانه ــ ب ــر ک ــوع دیگ ــای متن ــت و تراکته پیروزیس
حــزب تزئیــن شــدە بــود همــراه بــا رفقــای حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان،  حزب 
کمونیســت کارگــری عــراق، حــزب کمونیســت آملــان و هــزاران کارگــر و کمونیســت 

ــم.  ــر را رشوع کردی ــی کارگ ــر مراســم روز جهان دیگ
ن DGB یکــی از اتحادیــه هــای کارگری  یــی بــه روال هــر ســاله از جلــو ســاخت راهپی
ــه  ــهر ب ــی ش ــای اصل ــرتی از خیابانه ــج کیلوم ــیری پن ــی مس ــان رشوع و ط ــزرگ آمل ب
هــا،  میــدان اصلــی تجمــع بــه نــام Alte-Markt ختــم شــد. رسارس ایــن مســیر اتحادی
احــزاب مختلــف، شــخصیتها هــر جمــع بــا در دســت داشــ آرمهــا و پالکاردهــای خــود 
ئــی دادە بــود، مخصوصــا»  ورسدادن شــعار مــورد نظرشــان زیبائــی خاصــی بــ راهپی
شــعارهای: اتحاد،اتحــاد، انرتناســیونال اســت رمــز پیــروزی، بــدون اســثناء تکــرار میشــد  

لــرزە درآوردە بــود.  داران را ب و زمیــن و سیســتم رسمایــ

شــعار عمومــی دیگــر درتقابــل باجنــگ بــود. مــا بــ دنبــال رفقــای کمونیســت آملانــی 
انی کــ بیشــرتین شــعارهای ضــد جنــگ را حمــل میکردنــد بــ جلوجایــگاه پنــل ســخ

ــاع  از  انان DGB در دف ــخ ــم، برخــی س ــا ) رفتی DGB  (حــزب سوســیال دمکراته
انی میکردنــد.  سیاســتهای آملــان در مــورد جنــگ ســخ

رشکــت کننــدگان چهــار حــزب: حکمتیســت (خــط رســمی)، حــزب کمونیســت کارگــری 
کردســتان،  حــزب کمونیســت کارگــری عــراق، حــزب کمونیســت آملــان بــا بلنــد گــوی 
انی هــا پرداختیــم کــه باعــث شــد  دســتی کــه همــراە داشــتیم بــه افشــاگری ایــن ســخ
ــش  ــگ و فضــای ملیتاریســتی واکن ــه جن ــا شــعار علی ــت ب ــت در ضدی مدافعــان دول
نشــان دهنــد و مــردم و رشکــت کننــدگان را بــا احضــار پلیــس تهدیــد کننــد. نهایتــا مــا 
بــا شــعارهای ضــد جنــگ، ضــد ناتــو  و محکــوم کــردن گســیل نیــروی نظامــی و ادوات 
جنگــی بــه اوكرایــن فضــا را قطبــی کردیــم و جمعیــت همــراه و متحــد بــا مــا شــعارها 
را تکــرار کــرده و طنیــن انــداز شــد و از طــرف بخــش وســیعی از رشکــت کننــدگان در 
مراشــم مــورد تائیــد قــرار گرفــت و فضــا عمومــا نشــان از مخالفــت بــا جنــگ و فضــای 

ملیتاریســتی بــود.
ن و کارگــران از مشــکالت  ــ رســتان، معل انان دیگــری در مراســم از بخــش بی ســخ
معیشــتی و کمبــود هــای یهداشــتی و تحصیلــی و کمبــود نیــرو در بخشــهای مختلــف 

عــی مختلــف صحبــت کردنــد. اجت

زندە باد اول مه
خط رسمی واحد کلن تشکیالت خارج كشور حزب حکمتیست

۱ می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در تورنتو-كانادا
ناســبت اول  مــاه مــی روز اتحــاد و همبســتگی جهانــی طبقــه کارگــر، در روز 
شــنبه  ۳۰ آوریــل مراســمی  در  شــهر تورنتــو، از طــرف  تشــکیالت کانــادا، ســه 
حــزب: کمونیســت کارگــری عــراق، حکمتیســت ( خــط رســمی) و کمونیســت کارگــری 

ــذار شــد.  ــر گ کردســتان، ب
در ایــن مراســم ســخنانی در گرامیداشــت روز جهانــی کارگــر و اتحــاد و  یکپارچگــی 
ــارغ از  ــه ای ف ــراری  جامع ــر ق ــود و ب ــای موج ــی دنی ــر و دگرگون ــرای تغیی ــالش ب و ت
ر و کارمــزدی و مالکیــت خصوصــی بــر آبــزار تولیــد یعنــی سوسیالیســم، انجــام  اســتث

گرفــت.
انان در این مراسم عبارت بودند : از:  سخ

رسدار عبدالله( به زبان کردی)
سمر عزیز ( به زبان انگلیسی)

 (Kirk Vadivelu ( Member of Municipal socialist action
(Nawzad Medhat ( socialist action

انان بــر رس مســئله تشــکل طبقاتــی کارگــران و انســجام یافــ در  در ایــن رابطــه، ســخ
عــی  حــزب طبقاتــی خودشــان بعنــوان ابــزاری بــرای تغییــر و دگرگونــی مناســبات اجت

رسمایــه داری تاکیــد کردنــد. 
ایشــگاه عکــس و کتــاب  مختلــف در ارتبــاط بــا مبــارزه طبقاتــی  در جــوار مراســم 

کارگــران،  بــه زبانهــای  انگلیســی، و فارســی و کــردی و عربــی دایــر بــود.

خط رسمی واحد تورنتو تشکیالت خارج حزب حکمتیست
۱ می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در گوتنبرگ-سوئد
ــی در  ــای مختلف ــرات ه ــا و تظاه ــم ه ــر مراس ــی کارگ ــه، روز جهان ــنبه ا م روز یکش

ــربگ برگــزار شــد. ــار شــهر گوتن گوشــه کن
یکــی از ایــن تظاهــرات هــا کــه بیشــرت مــورد توجــه قــرار گرفــت، تظاهــرات صــف 
چــپ بــا رشکــت هــزاران نفــر بــود کــه بــا در دســت داشــ پــالکارت و باندرولهایــی بــا 
شــعار(نه بــه جنــگ، نــه بــه ناتــو،۶ ســاعت کار،علیــه تخریــب محیــط زیســت، علیــه 
کاپیتالیســم و زنــده بــاد سوسیالیســم ) در Andra-Långgatan بــود کــه بــه ســمت 

ئــی کردنــد. میــدان Gustav-Adolf راهپی

ــ  ــت داش ــا در دس ــز ب ــمی) نی ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــربگ ح ــکیالت گوتن تش
پرچــم حــزب، پوســرت هــای مارکــس و پــالکارت علیــه جنــگ وملیتاریســم و رس دادن 

ــتند. ــم داش ــن مراس ــی در ای ــور فعال ــن حض ــن مضامی ــا همی ــعارهائی ب ش

خط رسمی واحد گوتنربگ تشکیالت خارج حزب حکمتیست
۱ می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در كپنهاگ-دانمارك

روز یکشــنبه ا مــه، روز جهانــی کارگــر مراســم روز جهانــی کارگــر بــا رشکــت احــزاب و 
ــارک برگــزار شــد کــه حــزب حکمتیســت  شــخصیتهای چــپ و کارگــری در کپنهــاگ دا
(خــط رســمی) نیــز بــا پــالکارت هــای مارکــس و منصــور حکمــت و شــعار علیــه فضــای 

میلیتارســم از رشکــت کننــدگان در ایــن مراســم بــود.
ادیــن ویــژه ایــن روز ادامــه داشــت،  ئــی  انی هــای متعــدد و راهپی مراســم بــا ســخ
انان در خصــوص وضعیــت رفاهــی و معیشــت در ســطح جامعــه و همچنیــن  کــه ســخ

در ضدیــت بــا فضــای میلیتاریســتی و جنگــی حقنــه شــده بــه مــردم صحبــت کردنــد.
یــی و مراســم رفقــا حــزب مــا بــه پخــش نرشیــات  و ادبیــات حزبــی در  در ایــن راهپی
بیــن رشکــت کننــدگان پرداختنــد. بعــالوه كتبهایــی از حــزب از جملــه در مــورد  جنبــش 

شــورائی و مجامــع عمومــی کارگــری را در دســرتس قــرار دادنــد..

خط رسمی واحد کپنهاگ تشکیالت خارج حزب حکمتیست
ابراهیم هوشنگی

۱ می ۲۰۲۲



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW   5885

---------------

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا

radioneena.com
 ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena
اينستاگرام

instagram.com/radioneena  
تلگرام

https://t.me/RadioNeenna
فيسبوك

facebook.com/radioneena


