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رويدادهاى سياسى هفته
ف رانسه؛ ماه عسل يك هفتهاى آقاى ريس جمهور
»ب رادر بزرگ« و روز جهانى آزادى مطبوعات

فواد عبداللهى
ف رانسه؛ ماه عسل يك هفتهاى آقاى ريس جمهور
حداقــل دو واقعیــت مهــم و یــك هشــدار تاریخــی در انتخابــات
ریاســتجمهوری اخیــر در فرانســه تثبیــت شــد .نخســت بــه واقعیتهــا
بپردازیــم؛ اولیــن واقعیــت اینســت كــه ماریــن لوپــن ،نامــزد راســت
افراطــی كــه بخاطــر خصومتــش بــا اتحادیــه اروپــا و غیــر فرانســویان
شــناخته میشــود ،در انتخابــات شكســت خــورد .امــا بــا باﻻتریــن درصــد
آرا ــی كــه حــزب او تــا بــه حــال داشــته اســت.
دومیــن واقعیــت اینســت كــه امانو ــل ماكــرون ،از حــزب راســت میانــه در
انتخابــات پیــروز شــد .امــا بــه دلیــل عــدم مشــاركت بیســابقه تاریخــی
مــردم در انتخابــات فرانســه در نیمقــرن پیــش ،بــه تعــداد آراء بــاﻻ دســت
پیــدا كــرد.
حتــی ب ـرای بســیاری از رایدهنــدگان ،انتخابــات اخیــر فرانســه كمــﱰ بــه
ایــن موضــوع بســتگی داشــت كــه میخواهنــد از چــه كســی ح یــت
كننــد تــا اینكــه بــا چــه كســی مخالفــت كننــد .طبــق نظرســنجیها ۴۵
درصــد كســانی كــه بــا وجــود بی ـزاری از ماكــرون ،بــه وی رای دادهانــد
هدفــی جــز مقابلــه بــا بهقــدرت رســیدن راســت افراطــی نداشــتهاند.
هــ ن نظــر ســنجیها نشــان داد كــه عكــس ایــن هــم صــادق اســت.
حــدود نیمــی از رایدهنــدگان بــه لوپــن بیشــﱰ بــا ادامــه سیاســتهای
راســت میانــه بــه رهــﱪی ماكــرون مخالــف بودنــد تــا ح یــت از راســت
افراطــی! در دور دوم انتخابــات ،رای ﴍكتكننــدگان »نــه« بــه هــر دو
کاندیــدا بــود تــا آری بــه هریــک از آنــان! نكتــه قابــل توجــه اینكــه ،در
ایــن انتخابــات رای ممتنــع و ســفید بــه باﻻتریــن حــد خــود رســید .تحولــی
قابــل توجــه در فرانســه ،جایــی كــه مشــاركت در انتخابــات بــه لحــاظ
تاریخــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم حــدود  ۸۰درصــد بــوده اســت.
امــا هشــدار تاریخــی چیســت؟ كارشناســانی كــه تاریــخ انقﻼبــات در
فرانســه را مطالعــه میكننــد نشــانههایی از یــك »خطــر« عظیــم
اجت عــی میبیننــد كــه جامعــه فرانســه را بــه ســمت یــك انتخــاب دیگــر
ســوق میدهــد.
فراینــدی كــه از باﳌاســكه »انتخابــات« صــوری در نظــام دمكراســیغربی
عبــور كــرده و آنقــدر »خطرنــاك« اســت كــه دســت بــه ریشــه ســاختار
میبــرد و مناســبات حاكــم را دگرگــون میكنــد .صفحــه۲

طبقه كارگر و اول مه

خالد حاج محمدى

امســال بــار دیگــر در ﴎاﴎ جهــان ،كارگــران در اول مــه بــا راهپی یــی و تجمعــات مختلــف روز
همبس ــتگی جهان ــی خ ــود را گ رام ــی داش ــتند .اول م ــه امس ــال و اع ﱰاض ــات و م راس ــم ه ــای كارگ ــری مه ــر
ی ــك دوره تاریخ ــی را ب ــر خ ــود داش ــت .دوره ای ك ــه ع ــﻼوه ب ــر پاندم ــی كرونا
و تاثی ـرات مخ ــرب آن ب ــر بﴩی ــت و خصوص ــا ب ــر زندگ ــی طبق ــه كارگ ــر ،م ــا
ش ــاهد تعرض ــات وس ــیع دول ــت ه ــای بورژوای ــی ب ــه س ــطح معیش ــت ای ــن
طبق ــه بودی ــم .دوره ای ك ــه ع ــﻼوه ب ــر بی ــكاری و افزای ــش روز اف ــزون آن،
ب ــا كاه ــش ج ــدی خدم ــات اجت ع ــی ،ب ــا خصوص ــی ك ــردن ط ــب و آم ــوزش
و پ ــروش و ب ــا گ ران ــی ﴎس ــام آور نیازمن ــدی ه ــای م ــردم ،ب ــا ش ــانه خال ــی
كــردن دولتهــای بورژوایــی از قبــول ابتدایــی تریــن مســئولیت در قبــال
ش ــهروندان ،فق ــری هم ــه جانب ــه را ب ــه طبق ــه كارگ ــر و بخش ــهای مح ــروم جامع ــه تحمی ــل كردن ــد .ص۳

قطعنامه شبكه كارگران
سوسياليست
مقدم ــه نﴩی ــه حكمتیس ــت :ب ــا ﴍوع جن ــگ در اوک رای ــن ،دس ــتگاه تبلیغات ــی میدی ــای رس ــمی در غ ــرب
پ ــا ب ــه پ ــای دول ــت ه ــای بورژوای ــی خ ــود ب ــه کار افتادن ــد ت ــا تصوی ــر جه ــان دو قطب ــی را ب ــه م ــردم
جه ــان حقن ــه کنن ــد .ادع ــا کردن ــد ک ــه ای ــن جن ــگ ،ج ــدال می ــان ح ــق و باط ــل ،دمک راس ــی و دیکتات ــوری،
مظل ــوم و ظ ــا اس ــت و ه ــر ک ــس بای ــد ی ــا در کم ــپ روس ــیه )و آنه ــم ن ــه هیئ ــت حاکم ــه در روس ــیه
بلک ــه ش ــخص پوتی ــن( و ی ــا در ص ــف غ ــرب و نات ــو ن ــام نویس ــی کن ــد .در ب ــوق و کرن ــا کردن ــد ک ــه تنه ــا
ی ــک می ــدان مب ــارزه وج ــود دارد و آنه ــم جنگی ــدن و کش ــتار و ناب ــودی اس ــت .در ای ــن می ــان ،ام ــی
مصائ ــب و مش ــکﻼتی ک ــه م ــردم ب ــا آن دس ــت بگریب ــان بودن ــد و هس ــتند ،گ ران ــی ،کمب ــود امکان ــات
ﴎاﴎی ،وخام ــت زندگ ــی ،کاه ــش ق ــدرت خری ــد و غی ــره ،همگ ــی ب ــه ای ــن جن ــگ نس ــبت داده ش ــد
و نفری ــن ه ــا نث ــار پوتی ــن ش ــد .همزم ــان ب ــا ب ــاران و کش ــتار م ــردم ب ــی دف ــاع و ب ــر طب ــل جن ــگ
کوبی ــدن ،ب ــن بس ــت ه ــای سیاس ــی و اقتص ــادی کﻼن را زی ــر ف ــرش کردن ــد و راسیس ــم عری ــان ب ــه جل ــو
ران ــده ش ــد .ن ــه تنه ــا اح ــزاب و جریان ــات راس ــت و اف راط ــی ،بلک ــه اح ــزاب سوس ــیال دمک راس ــی ،س ــازمان
ه ــای س ــنتی و حاش ــیه ای رس ــمی و ام ــی نیروهای ــی ک ــه در ادام ــه حی ــات حکوم ــت ه ــای بورژوای ــی
نف ــع دارن ــد ،ب ــه صف ــوف دول ــت ه ــای خ ــود پیوس ــتند و ب ــه ای ــن ﴍای ــط دام ــن زدن ــد.
ام ــا ای ــن ی ــورش هم ــه جانب ــه ــی توانس ــت عم ــر طوﻻن ــی داش ــته باش ــد .بﴩی ــت متم ــدن پ ــس از ی ــک
م ــدت کوت ــاه ،از ش ــوک وارد ش ــده عب ــور ک ــرد و اع ﱰاض ــات در کش ــورهای متع ــدد در مقاب ــل تحمی ــل
جن ــگ و میلیتاریس ــم ﴍوع ش ــد .تظاه ـرات ه ــا در ف رانس ــه و آﳌ ــان در مقاب ــل ای ــن هج ــوم بی ــن اﳌلل ــی
ب ــورژوازی ،اولی ــن جرق ــه از ای ــن اع ﱰاض ــات را زد .و ام ــروز م ــا ش ــاهد گس ــﱰش ای ــن مقابل ــه در کش ــورهای
دیگ ــر و ع ــدم قب ــول ای ــن ﴍای ــط هس ــتیم.
قطعنام ــه زی ــر تنه ــا ی ــک ون ــه از گس ــﱰش ای ــن اع ﱰاض ــات اس ــت ک ــه در نیم ــه م ــاه آوری ــل ،در اج ــﻼس
ش ــبکه کارگ ـران سوسیالیس ــت ) (Socialist Labour Networkب ــا اک ی ــت قاط ــع ،ب ــه تصوی ــب رس ــید.
اص ــل قطعنام ــه ب ــه زب ــان انگلیس ــی اس ــت و رفی ــق س ــعید محم ــدی آن را ب ــه زب ــان فارس ــی ترجم ــه
ك ــرده اس ــت .توج ــه ش ـ را ب ــه اص ــل قطعنام ــه جل ــب میكنی ــم ... .صفح ــه۴

گزارش تشكيﻼت خارج كشور حزب
از برگزارى مراسم هاى اول ماه مه
در كشورهاى مختلف
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رویدادهای سیاسی هفته
ترنــس پﱰســون مــورخ سیاســی در دانشــگاه فلوریــدا میگویــد» :اكنــون كــه شــاهد
یــك گسســت ــام عیــار میــان شــهروندان بــا ســاختار حاكمیــت در فرانســه هســتیم
و شــهروندان در نظــم پارﳌانــی حاكــم در فرانســه ایندگــی یشــوند ایــن ســوال
بــر فـراز تاریــخ فرانســه دوبــاره مطــرح شــده اســت كــه بـرای تغییــر اوضــاع بــه نفــع
اك یــت شــهروندان ،راهــی جــز رجعــت بــه تجربــه تاریــخ انقﻼبــات در فرانســه انــده
اســت و انتخــاب دیگــری در حــال زایـ ن اســت «.ایــن حقیقــت کــه »شــبح« تحــوﻻت
رادیــكال اجت عــی در فرانســه از انقــﻼب کبیــر تــا کمــون پاریــس همچنــان بــر فـراز
جامعــه در گشــت و گــذار اســت ،فرانســه را بــه یکــی از حاصلخیرتریــن جوامــع
اروپایــی بـرای انقﻼبــی دیگــر تبدیــل کــرده اســت .عــدم مشــارکت مــردم در انتخابــات
اخیــر و اعﱰاضــات بعــد از آن» ،خطــر« ایــن تجربیــات و »انتخــاب ســوم« را بــر ﴎ
بــورژوزای فرانســه از راســت تــا »چــپ« آن گرفتــه اســت.
هنــوز یــك هفتــه از مــاه عســل ماكــرون نگذشــته كه فرانســه بــه فراخــوان اتحادیههای
كارگــری در اول مــاه مــه خروشــید .ه ـزاران نفــر در ﴎاﴎ فرانســه در روز جهانــی
طبقــه كارگــر علیــه ریاضــت اقتصــادی ،فقــر و بیــكاری وارد میــدان شــدند .شــواهد
حاكیســت كــه فشــار پاییــن بــه شــكاف و اغتشــاش در بــاﻻ و در هی ــت حاكمــه دامــن
زده اســت .بــدون شــك نــﱪد سیاســی بعــدی ،نــﱪدی اســت كــه دیگــر قــدرت خــود را
نــه از پارﳌــان و اح ـزاب پارﳌانــی كــه در میادیــن وســیع شــهرها ،كارخانههــا ،محــﻼت
و مجامععمومــی از رهــﱪان و ســخنگویان كارگــری و مردمــی میگیــرد .امــروز ب ـرای
هــر عابــری روشــن شــده كــه هــر ذره رفــاه و انســانیت در جامعــه بــه دامنــه قــدرت
طبقــه كارگــر و ســازمانهای كارگــری در برابــر بنگاههــای ﴎمایــهداری و احــزاب و
دولتهــای وابســته بــه آنهــا گــره خــورده اســت .فرانســه امــروز در آغــاز راهــی اســت
كــه كمــون پاریــس پرچــمدار آن بــود.

»برادر بزرگ« و روز جهانى آزادى مطبوعات
جــو بایــدن ،رییسجمهــور ایــاﻻت متحــده ،ســوم مــاه مــه بــه مناســبت روز جهانــی
آزادی مطبوعــات گفــت کــه »مطبوعــات آزاد ،نگهبــان حقیقــت اســت«.
اشــك ســاح آقــای جــو بایــدن را چــه كســی بــاور میكنــد وقتــی كــه »وزارت
حقیقــت« جنــاب ر یسجمهــور بیــش از دهســال اســت كــه شــبكه افشــاگر جهانــی
»ویكیلیكــس« را جنایــی اعــﻼم كــرده و قـرار اســت جولیــان آســانژ ،مدیــر ایــن شــبكه
را تنهــا بــه جــرم افشــای جنایــات جنگــی دولــت آمریــكا در افغانســتان و ع ـراق بــا
حكــم  ۱۷۵ســال زنــدان بــه صلیــب بكشــد؟! جــو بایــدن در راس »دمكراتیك«تریــن
و مخوفتریــن دولــت جهــان ﴎمایــهداری اســت .ماموریــت »وزارتخانــه حقیقــت«
در آمریــكا ،همیشــه تغییــر و تحریــف واقعیتهــای تاریــخ در خدمــت تولیــد دروغ
و جنگطلبــی بــوده اســت .دروغهایــی كــه آقــای بایــدن بنــام حقیقــت ،ه ننــد
»بــرادر بــزرگ« در رمــان  ،۱۹۸۴لــزوم ثبــت شدنشــان را تعییــن میكنــد .از نظــر
آقــای بایــدن و ــام دولتهــای قبلــی در آمریــكا و بخشــا در اروپــا ،خﱪنــگاران
و روزنامهنــگاران ،بــردگان »وزارت حقیقــت« در دمكراســیغربی هســتند كــه
وظیفهشــان انتشــار »حقیقــت« مــورد نظــر »ب ـرادر بــزرگ« اســت وگرنــه همچــون
جولیــان آســانژ مجــازات میشــوند .در جهــان امــروز ،از الگوهــای »دمكراتیــك«
حاكمیــت ﴎمایــهداری در اروپــا و آمریــكا تــا خونریزتریــن اشــكال آن در جوامــع
خاورمیانــه یــك هــدف مشــخص را دنبــال میكننــد :بسـ دهــان شــهروندان معــﱰض
و تحمیــل ســكوت بــه جوامــع بــﴩی! در جهــان ﴎمایــهداری همچنــان »جنــگ صلــح
اســت ،آزادی اســارت اســت و نادانــی توانایــی اســت«.
در چنیــن جهانــی بــا چنیــن مختصاتــی ،منبــع ﻻیـزال »حقیقــت« ،حاك ننــد .در ایــن
جهــان ،داشـ رســانه یــک امتیــاز اســت نــه یــک حــق همگانــی .امتیــازی اســت کــه
»وزارت حقیقــت« بــه جیرهخــواران خــاص خــود میدهــد .هــر چــه بــه او نزدیکتــر
باشــید مجــوز رســانه بزرگتــری را میگیریــد .خــود حکومتهــا ،صاحــب بزرگتریــن
صداهــا و بزرگتریــن بلندگوهــا هســتند .در چنیــن جهانــی ،پرســش ،یعنــی تردیــد،
و تردیــد ،یــك عنــوان مجرمانــه بــه اســم »دشــمن منافــع ملــی« یــا »تشــویش افــكار
عمومــی« اســت كــه ارتــكاب آن ،ماننــد ونــه ویكیلیكــس پیگــرد قانونــی دارد .در
ایــن جهــان روایــت غالــب و روایــت رســمی هــ ن اســت كــه از زبــان مقامهــای
دولتــی و رســانههای جنگــی بیــان میشــود.
در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانهها ابــﻼغ شــد كــه راه »مبــارزه بــا تروریســم«
و »صلــح جهانــی« از حملــه نظامــی بــه عــراق میگــذرد و رســانهها ایــن ادعــا را
بــدون هیــچ تردیــدی منتــﴩ كردنــد» ،ســند« پشــت »ســند« در اثبــات اینکــه صــدام
بــه ســﻼحهای کشــتار جمعــی مســلح اســت منتــﴩ کردنــد و »تحلیلگــران« و
»کارشناسان«شــان در مــورد »ﴐورت« مقابلــه بــا آن ،هـزاران صفحــه را ســیاه کردنــد
و بــر طبــل حملــه و کشــتار جمعــی مــردم بیگنــاه ع ـراق کوبیدنــد.

در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانهها ابــﻼغ میشــود كــه اعــﱰاض علیــه
آپارتایــد قومــی دولــت اﴎا یــل در حــق مــردم فلســطین ،معــادل »آنتــی سمیتیســم«
اســت و در جوامــع غربــی ممنــوع اســت ،و رســانهها ایــن ادعــا را بــدون هیــچ
تردیــدی منتــﴩ میكننــد.
در چنیــن ســاختاری اســت كــه بــه رســانهها ابــﻼغ میشــود كــه ریشــههای جنــگ در
اوكرایــن بــه دیوانــهای بــه نــام پوتیــن برمیگــردد ،خــارج از ایــن روایــت رســمی هــر
روایــت دیگــری جــرم اســت و پیگــرد قانونــی دارد و نگهبانــان »حقیقــت« در غــرب
ایــن ادعــا را بــدون هیــچ تردیــدی منتــﴩ میكننــد .در راس ایــن ماشــین اید ولوژیــك
جنگــی ،بــورژوازی غــرب نشســته اســت؛ دستراســتیترین و فاشیســتیترین
باندهــای سیاســی نشســتهاند؛ عربدههــای ناسیونالیســتی و تعــرض بــه انســان
غیــر اروپایــی – آمریكایــی چنــان تهــوعآور اســت كــه حتــی صــدای محافظــهكاران
ســنتی در صفــوف احـزاب بــورژوازی غــرب را هــم درآورده اســت و هـراس از فضــای
»روس«كشــی و »ﴍقی«كشــی از ﴎ و كولشــان بــاﻻ رفتــه اســت.
امــا اگــر جهــان امــروز تنهــا جهــان یكهتــازی دولتهــای ﴎمایــهداری و »وزارت
حقیقت«شــان بــود ،اگــر دنیــا تنهــا صحنــه ریــاكاری رســانههای غربــی و ژورنالیســم
جنگــی دولتهــا بــود ،بــدون شــك تاكنــون خفقــان ،تباهــی ،راسیســم ،ســیاهی ،دروغ،
نفــرت و جنگطلبــی ،جامعــه بــﴩی را خفــه کــرده بــود .امــا جهــان امــروز صحنــه
یــك كشــمكش بنیادیــن بــر ﴎ بازتعریــف یــك حقیقــت طبقاتــی اســت .دیپل ســی
مخفــی و »پنهــانكاری ســاختاری« حاكـ ن جهــان ﴎمایــهداری بیــش از ایــن از پــس
مــوج ساختارشــكنانه شــهروندان تشــنه رفــاه و دسﱰســی بــه اطﻼعــات بــر یآیــد.
میلیونهــا انســان مشــتاق و شــیفته حقیقــت بــا روایتــی ساختارشــكنانه از وقایــع
از آمریــكا و اروپــا تــا خاورمیانــه بــه حركــت درآمدهانــد» .حقیقت«هــا از زاویــه
منافــع شــهروندان جهــان بــا »حقیقت«هــا از نــگاه حاك ـ ن جهــان تفــاوت ماهیتــی
دارنــد .بﴩیــت از رخــوت دهــه نــود بیــدار شــده اســت و نــﱪد علیــه روایــت رســمی
رســانهها و دولتهــا آغــاز شــده اســت.
بــورژوازی غــرب بیــش از ایــن قــادر نیســت بلحــاظ فكــری و سیاســی بــر ســكوی
»دمكراســی«» ،پارﳌانتاریســم« و »حقــوق بــﴩ« مانــور دهــد .بــا هــر داعیــه
»حقیقتجویــی« آمریــكا و دولغربــی ،صدهــا پرونــده از جنایــات دمكراســیغربی
از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن ســو رو میشــود و دیــوار سانســور و اختنــاق »وزارت
حقیقت«شــان را فــرو میریــزد .نطفههــای حاكــم شــدن بﴩیــت بــر ﴎنوشــت
خویــش بســته شــده اســت .جــدال بــر ﴎ آزادی بیــان ،آزادی دسﱰســی بــه حقایــق
دســتکاری نشــده ،آزادی بــدون قیــد و ﴍط مطبوعــات و نــﴩ حقایــق بــه یکــی از
جدالهــای جــدی جامعــه بــﴩی تبدیــل میشــود .ورق برمیگــردد و حقیقــت از
منظــر طبقــه كارگــر و جنبــش سوسیالیســتی ایــن طبقــه بازتعریــف میشــود .بــا
قطبیشــدن هرچــه بیشــﱰ جــدال جنبشهــای سیاســی در مقابلــه بــا تعــرض
بــورژوازی بــه دســتاوردهای ســه قــرن اخیــر ،پرچــم ماركــس و كمونیســم طبقــه كارگــر
بــه ﴎعــت بــه اهتــزاز در میآیــد.

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده
و معترضى در جامعه ايران براى هر قدم
پيشروى خود و خنثىكردن نقشههاى شوم
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى ،به
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و
زيست مىزند و به اين مكانيسمهاى اجتماعى
قدرت متكى مىشود.
آزادى ،برابرى ،رفاه ،برخوردارى از
بهترين و پيشرفتهترين نعمات مادى و در
يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و
تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است.
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طبقه كارگر و اول مه
بع ــﻼوه در همی ــن دوره ش ــاهدیم ك ــه دولته ــای ب ــزرگ جه ــان در ج ــدال ب ــا همدیگ ــر ب ــر
ﴎ س ــهم خ ــود در تقس ــیم مج ــدد جه ــان ،جنگه ــای وی رانگی ــری را ب ــه بﴩی ــت تحمی ــل
كردنــد .جنگهایــی کــه طــی یــك دهــه گذشــته چنــد میلیــون انســان را قربانــی کــرد.
چندی ــن كش ــور ب ــه وی ران ــه تبدی ــل ش ــده ان ــد و دهه ــا میلی ــون انس ــان خان ــه ب ــدوش و آواره
و ﴎگ ــردان .ادام ــه ای ــن كش ــمكش ه ــا در س ــال گذش ــته ب ــا س ــپردن افغانس ــتان ب ــه طالب ــان
توســط دولتهــای غرب ــی بــه ریاســت آمریــكا ﴎنوشــت طبقــه كارگــر و مــردم محــروم
افغانس ــتان و خصوص ــا زن ــان رس ـ ب ــه جنایتكاران ــی س ــپرده ش ــد ك ــه در توح ــش و بربری ــت
پیش ــتازند .ای ــن كش ــمكش ه ــا نهایت ــا در بح ـران اوك رای ــن ب ــا حمل ــه روس ــیه ب ــه ای ــن كش ــور
بــه جنگــی تبدیــل شــد كــه اكنــون بیــش از  ۵۰روز از آن میگــذرد و قربانیــان آن نیــز
اساس ــا از كارگ ـران و اقش ــار مح ــروم در روس ــیه و اوك رای ــن اس ــت .جنگ ــی ك ــه تبع ــات آن ب ــا
تحریمه ــای گس ــﱰده اقتص ــادی علی ــه روس ــیه توس ــط دولته ــای غرب ــی ع ــﻼوه ب ــر م ــردم ای ــن
كش ــور ،تاوان ــش را طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم در اروپ ــا ،افریق ــا ،آس ــیا و ...ب ــا گ ران ــی،
ت ــورم ،بی ــکاری و ب ــاﻻ رف ـ مخ ــارج زندگ ــی میدهن ــد.
افزایــش ﴎســام آور هزینــه هــای نظام ــی بــه بهانــه جنــگ اوك رای ــن ،توجیــه گ رانــی و
فق ــر و ایج ــاد فض ــای ت ــرس و نگ ران ــی از جن ــگ و خط ــر »حمل ــه« روس ــیه در خ ــود اروپ ــا
از جان ــب رس ــانه ه ــای غرب ــی اب ــزاری ب ـرای ب ــه تس ــلیم کش ــاندن م ــردم اروپ ــا در مقاب ــل
ریاض ــت اقتص ــادی و برنام ــه ه ــای نظام ــی و فض ــای میلیتاریس ــتی و تش ــویق و ترغی ــب
دول ــت اوك رای ــن ب ـرای ادام ــه و ش ــعله ور نگهداش ـ جن ــگ ب ــود .سیاس ــتی ك ــه نات ــو و دول ــت
امری ــكا در راس آن ق ـرار دارد.
اول م ــاه م ــه امس ــال ،مه ــر ای ــن دوره و اع ـﱰاض طبق ــه كارگ ــر جهان ــی ب ــه ای ــن توح ــش و
وی رانگ ــری ،اع ـﱰاض ب ــه جن ــگ و جنای ــت و میلیتاریس ــم ،ب ــه گ ران ــی و فق ــر و بربری ــت
كاپیتالیس ــتی را ب ــر خ ــود داش ــت .كارگ ـران در اول م ــه از ف رانس ــه و آﳌ ــان ،از انگلس ــتان ت ــا
س ــوئد ،یون ــان ،ایتالی ــا و ...ت ــا تركی ــه و بس ــیاری از كش ــورهای دیگ ــر اگ ــر علی ــه فق ــر و ب ــی
حقوق ــی خ ــود ،علی ــه ریاض ــت اقتص ــادی تحمی ــل ش ــده ب ــه ص ــدا در آمدن ــد و دولته ــای
حاك ــم را نفری ــن كردن ــد ،همزم ــان علی ــه جن ــگ و میلیتاریس ــم از ه ــر س ــو ،علی ــه نات ــو و
جن ــگ طلب ــی آن ،علی ــه تس ــلیحات ا ــی و هزین ــه ه ــای س ــنگین آن ،علی ــه ناب ــودی ك ــره
زمی ــن و طبعی ــت و محی ــط زندگ ــی موج ــودات زن ــده در خدم ــت س ــود ﴎمای ــه داران ب ــه
ص ــدا در آمدن ــد .در اول م ــه ص ــدای ای ــن ح ــق طلب ــی بع ــد از چن ــد هفت ــه ب ــی صدای ــی و
س ــكوت م ــردم ك ــه زی ــر تبلیغ ــات وس ــیع رس ــانه ه ــای رس ــمی و دروغ پ راكن ــی آنه ــا ح ــول
جن ــگ در اوك رای ــن خف ــه ش ــده بودن ــد ،در اول م ــه ش ــنیده ش ــد .اول م ــه م ــوج بی ــداری از
ش ــوک و هــراس از »خطــر جنــگ« و فضــای جنگــی را نویــد داد .اول مــه امســال اعــﻼم
ای ــن حقیق ــت ب ــود ك ــه ای ــن طبق ــه ب ــه وس ــعت جه ــان در مقاب ــل ای ــن توح ــش و بربری ــت
س ــكوت نخواه ــد كــرد .دوره ای ك ــه بــی آبروی ــی میدیــای غرب ــی و نف ــرت از آن ،نف ــرت
از همــه نــوع حاكمیته ــای بورژوایــی از مس ــتبدترین تــا بــه اصطــﻼح نــوع »دمك ـرات«
و »متمــدن و آزاد« و نــوع پارﳌانــی آن ،تــا بــی اعتبــاری همــه احــزاب راســت و چــپ
بورژوای ــی در ق ــدرت و از جمل ــه اح ـزاب سوس ــیال دمك ـرات ك ــه ام ــروز دیگ ــر تش ــخیص
تف ــاوت آنه ــا از محافظ ــه كار و راس ــتهای اف راط ــی كار س ــاده ای نیس ــت ،هم ــه ج ــا قاب ــل
روی ــت ب ــود.
اول مه در ای ران

اول م ــاه م ــه مه ــر ای ــن دوره و نق ــش و جای ــگاه طبق ــه كارگ ــر را ب ــر خ ــود داش ــت .ت ــﻼش
فعالیــن كارگــری بــرای برگــزاری اول مــه ،ف راخوانهــای محافــل و جمــع هــا و نهادهــای
مختل ــف ب ــه ای ــن مناس ــبت ،همگ ــی مه ــر ای ــن دوره و جای ــگاه مه ــم طبق ــه كارگ ــر را ب ــر
خ ــود داش ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی نی ــز در ه ـراس از م راس ــمهای كارگ ــری و تجمع ــات و جش ــن و ش ــادی
آنه ــا ،ب ــه روال ه ــر س ــال ب ــار دیگ ــر ت ــﻼش ك ــرد فض ــای پلیس ــی را ب ــر جامع ــه حاك ــم كن ــد
و دســت بــه تهدیــد و احضــار فعالیــن كارگــری و من ــع كــردن صدهــا نفــر از ﴍك ــت و
دخال ــت در س ــازمان دادن م راس ــمهای روز كارگ ــر ش ــد .تح ــرك حاكمی ــت و م راك ــز پلیس ــی
و اطﻼعاتــی آنهــا بیــش از هــر چیــز بیــان تــرس و نگ رانــی آنهــا از روز كارگــر و از هــر
تجم ــع كارگ ــری ب ــود .اس ــهای تلفن ــی و احضاره ــا و تهدیده ــا و خ ــط و نش ــان كش ــیدنها
ب ـرای فعالی ــن كارگ ــری و ش ــخصیتهای خوش ــنام و مدافع ــان ای ــن طبق ــه و بع ــﻼوه تهدی ــد
معلمی ــن و دس ــتگیری تع ــدادی از آنه ــا ن ــه نش ــانه ق ــدرت ك ــه نش ــانه ضع ــف و ت ــرس از ه ــر
تجمع ــی ب ــود .ام ــا ب ــا هم ــه ای ــن تﻼش ــها در بس ــیاری از ش ــهرها و م راك ــز كارگ ــری تجمعاتی
از كارگ ـران و خان ــواده ه ــای آنه ــا ش ــكل گرف ــت ك ــه ش ــاید برجس ــته تری ــن آن تجم ــع كارگ ران
هف ــت تپ ــه ب ــود .كارگ ـران هف ــت تپ ــه از قب ــل اع ــﻼم ك ــرده بودن ــد ك ــه اول م ــه را در ﴍك ــت
كش ــت و صنع ــت هف ــت تپ ــه ب ــا تجم ــع خ ــود گ رام ــی میدارن ــد .در ای ــن روز كارگ ـران جم ــع
ش ــدند و س ــخنگویان و این ــدگان آنه ــا ب ــا ش ــاد ب ــاش روز جهان ــی كارگ ــری ب ـرای رفق ــای
خ ــود س ــخ انی كردن ــد .امس ــال کارگ ــر ون ــه را ن ــه کارفرمای ــان مفتخ ــور ،ن ــه دول ــت این ــده
ب ــورژوازی و ن ــه توس ــط خان ــه كارگ ــر از می ــان مطی ــع تری ــن ه ــا و مدافع ــان نظ ــام ،ک ــه
خ ــود کارگ ـران هف ــت تپ ــه از می ــان رادی ــکال تری ــن ،جس ــورترین ،محب ــوب تری ــن و خوش ــنام
تری ــن کارگ ـران انتخ ــاب کردن ــد و از »س ــنگر« خ ــود ب ــه جهاین ــان ب ــا ص ــدای رس ــا و »بخش ــی
بخش ــی« ،اس ـ عیل بخش ــی را ب ــه عن ــوان كارگ ــر ون ــه ب ــه جهانی ــان معرف ــی کردن ــد!
ام ــا و مس ــتقل از س ــطح و دامن ــه م راس ــمها و جش ــنهای كارگ ــری در اول م ــه ،ه ــر ج ــا ه ــر
جمع ــی تش ــكیل ش ــد و ه ــر تجم ــع كوچ ــك و بزرگ ــی ش ــكل گف ــت ،مه ــر ی ــك ح ــق طلب ــی
و ب راب ــری خواه ــی ،مه ــر ضدی ــت ی ــك طبق ــه ب ــا نظ ــام كار م ــزدی را برخ ــود داش ــت .نف ــس
ای ــن ماج ـرا بی ــان و نتیج ــه پی ــﴩوی ه ــای جنب ــش كارگ ــری و نق ــش و جای ــگاه كمونیس ــم
ای ــن طبق ــه در جامع ــه ای ـران اس ــت.
ب ــی تردی ــد طبق ــه كارگ ــر ه ــر س ــال از تجرب ــه خ ــود و از تجرب ــه بخش ــهای دیگ ــر ای ــن طبق ــه
در هم ــه كش ــورها م ــی آم ــوزد .قطع ــا فعالی ــن كارگ ــری و خصوص ــا كارگ ـران سوسیالیس ــت
تجرب ــه امس ــال طبق ــه كارگ ــر در ای ـران را بررس ــی میكنن ــد و ت ــﻼش میكنن ــد از آن در خدم ــت
پی ــﴩوی و اتح ــاد بیش ــﱰ صف ــوف خ ــود اس ــتفاده كنن ــد .مح ــروم ب ــودن طبق ــه كارگ ــر از
تش ــكل ه ــای خ ــود ،ع ــدم تعطی ــل عمل ــی اول م ــه )علیرغ ــم اع ــﻼم تعطیل ــی آن در قان ــون
كار( ،محدودیته ــای ج ــدی ای ب ـرای جنب ــش م ــا ف راه ــم ك ــرده اس ــت .ام ــا ت ــا ه ــم اكن ــون ه ــم
وس ــیعﱰین اعتصاب ــات كارگ ــری ب ــا ه هنگ ــی و كار ج ــدی فعالی ــن و ره ـﱪان كارگ ــری پی ــش
رفت ــه اس ــت .اعتصاب ــات وس ــیع كارگ ـران باف ــق ،دهه ــا اعتص ــاب و اع ـﱰاض در پﱰوش ــیمی ها،
كارگ ـران پ ــروژه ای در نف ــت و گاز و ...و اعتصاب ــات طوﻻن ــی م ــدت و مقاوم ــت قهرمانان ــه
و متح ــد كارگ ـران ف ــوﻻد و هف ــت تپ ــه ،اعتصاب ــات كارگ ـران در مع ــادن ،كارگ ـران هپك ــو و
آذر آب و ،..همگ ــی بــر دوش صفــی از رهــﱪان ،اینــدگان و ســخنگویان كارگــری پیــش
رفت ــه اس ــت .ب ــر كس ــی پوش ــیده نیس ــت ك ــه جنب ــش م ــا و طبق ــه م ــا احتی ــاج ب ــه پیون ــد
و ه هنگــی وســیعﱰ و فــرا فابریكــی ،منطقــه ای و حتــی ﴎاﴎی در م راكــز كارگــری
دارد .اول م ــه میتوانس ــت بس ــیار هم ــه جانب ــه ت ــر و وس ــیعﱰ ب ــه روز همبس ــتگی و اع ـ ل
حض ــور و تجم ــع كارگ ـران و خان ــواده ه ــای كارگ ــری در بس ــیاری از م راك ــز كار و در مح ــﻼت
كارگــر نشــین تبدیــل شــود ،میتوانســت روز اعــﻼم اتحــاد کارگــری ،روز جشــن و ﴎور
خان ــواده ه ــای کارگ ــری در مح ــﻼت و ش ــهرها باش ــد .ای ــن احتی ــاج ب ــه س ــطحی دیگ ــر از كار
و آمادگ ــی ،ب ــه برداش ـ قدم ــی بزرگ ــﱰ از اتح ــاد و ه هنگ ــی فعالی ــن و ره ـﱪان هوش ــیار
طبق ــه كارگ ــر دارد .ای ــن ه ــم روی می ــز هم ــه م ــا كمونیس ــت ه ــا ،هم ــه فعالی ــن و ره ـﱪان
عمل ــی كارگ ــری ق ـرار دارد .ت ــا همینج ــا بای ــد دس ــت هم ــه دس ــت ان ــدركاران م راس ــمهای
كارگ ــری را ف ــﴩد و ب ــه آنه ــا دس ــت مری ـزاد گف ــت.

ب ــی تردی ــد ای ـران از دای ــره ای ــن وض ــع عموم ــی مس ــتثنی نب ــود و س ــایه فض ــای میلیتاریس ــم
و تبلیغ ــات جنگ ــی رس ــانه ه ــای ب ــزرگ و تحری ــكات و تبلیغ ــات ن ــژاد پرس ــتانه آنه ــا ،در
ای ـران ه ــم ش ــنیده میش ــد .ام ــا تح ــوﻻت دوره اخی ــر در ای ــن جامع ــه و گس ــﱰدگی اع ﱰاض ــات
ح ــق طلبان ــه طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم در ای ــن دوره ،امی ــد ب ــه تح ــوﻻت انقﻼب ــی و
اعت ـ د ب ــه نف ــس پی ــدا ك ــردن م ــردم مح ــروم زی ــر س ــایه بزرگﱰی ــن اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات
كارگ ــری ای ــن دوره ،وض ــع ای ـران را ب ــه درج ــه زی ــادی و مس ــتقل از ت ــﻼش حاكمی ــت ،متف ــاوت
میك ــرد.

*****

س ــال گذش ــته در ای ـران م ــوج وس ــیعی از مب ــارزات ب راب ــری طلبان ــه و ض ــد نظ ــام ﴎمای ــه
داری ،ب ـرای عدال ــت و ب راب ــری و رف ــاه عموم ــی در بس ــیار از م راك ــز كارگ ــری در جری ــان ب ــود.
ادام ــه اع ﱰاض ــات در ف ــوﻻد اه ــواز و هف ــت تپ ــه ،اعتصاب ــات در مع ــادن ،اعتصاب ــات وس ــیع و
ب ــزرگ در نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا تنه ــا ون ــه ه ــای ب ــزرگ ای ــن اعﱰض ــات اس ــت .ع ــروج
طبق ــه كارگ ــر در چن ــد س ــال اخی ــر ب ــا پرچ ــم ب راب ــری و مطالب ــات انس ــانی و ح ــق طلبان ــه
خ ــود مه ــر خ ــود را ب ــه سیاس ــت و فرهن ــگ و ادبی ــات و روانشناس ــی ای ــن جامع ــه ح ــك ك ــرد
و تحول ــی ج ــدی در فض ــای سیاس ــی ای ـران و امی ــد ب ــه تح ــوﻻت ب ــزرگ ب ــر دوش ای ــن طبق ــه را
ب ــه هم ــه ج ــا ب ــرد و ت ــوازن پایی ــن و ب ــاﻻ را ب ــه نف ــع طبق ــه كارگ ــر و بخ ــش مح ــروم جامع ــه
ع ــوض ك ــرد .زی ــر س ــایه ای ــن تح ــول فضای ــی ب ــاز ش ــد و ع ــﻼوه ب ــر ای ــن طبق ــه بخش ــهای
محــروم جامعــه از معلــم و بازنشس ــته تــا زنــان ،دانشــجویان و مــردم محــروم حاشــیه
ش ــهرها و ت ــا حت ــی كش ــاورزان دس ــت ب ــه اع ﱰاض ــات وس ــیع زدن ــد.

اول ماه مه امسال ،مهر اين دوره و اعت راض طبقه كارگر جهانى به اين توحش و
وي رانگرى ،اعت راض به جنگ و جنايت و ميليتاريسم ،به گ رانى و فقر و بربريت
كاپيتاليستى را بر خود داشت .كارگ ران در اول مه از ف رانسه و آلمان ،از انگلستان تا
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
وسيع رسانه هاى رسمى و دروغ پ راكنى آنها حول جنگ در اوك راين خفه شده بودند ،در
اول مه شنيده شد.
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قطعنامه شبكه كارگران
سوسياليست

ش ــبکه کارگ ـران سوسیالیس ــت ) (Socialist Labour Networkتهاج ــم روس ــیه به اوک راین
را محکــوم میکنــد .مــا خواهــان آتــش بــس فــوری و عقبنشــینی ﴎیــع نیروهــای
مســلح روســی هســتیم .طبقــه کارگــر روســیه و اوک رایــن هیــچ ســودی از ایــن جنــگ
یبرنــد و در عی ــن ح ــال بیشــﱰین به ــا را میپردازن ــد .علیرغ ــم موقعی ــت وحشــتناکی
کــه بــه واســطهی تشــدید جریان ــات ناسیونالیســتی متخاصــم بــه وجــود آم ــده ،مــا از
اتحــاد در بیــن کارگــران در درون مرزهــای ملــی ح ی ــت میکنی ــم .کارگــران اوک رایــن و
روس ــیه مناف ــع مش ــﱰکی دارن ــد.
ما خواهان انحﻼل ناتو به عنوان یک اتحاد امپریالیستی متجاوز هستیم.
ما خواهان خلع سﻼح هستهای یکجانبهی بریتانیا و فسخ ٬٬ت رای ِدنت ٬٬هستیم.
م ــا از تظاهرکنن ــدگان روس ک ــه علیرغ ــم ﴎک ــوب پلی ــس ،ب ــه ای ــن تهاج ــم نظام ــی اع ـﱰاض
کردهانــد ح یــت میکنیــم .مــا از تشــکیل جنبشهــای تــودهای ضــد جنــگ ح یــت
میکنیــم ،از جملــه در میــان نیروهــای روس.

در ٢٠٤مين سالگرد تولد ماركس
بشريت براى رهايى نيازمند
بازگشت ماركس است!

م ــا از کارگ ـران اوک راین ــی ک ــه مس ــتقل از رژی ــم زلنس ــکی عم ــل میکنن ــد و س ــازمانهای
خودش ــان را تش ــکیل میدهن ــد ح ی ــت میکنی ــم .م ــا اق ــدام زلنس ــکی در ممن ــوع اع ــﻼم
ک ــردن ی ــازده ح ــزب چ ــپ را محک ــوم میکنی ــم.
م ــا ــام گروهه ــای راس ــت اف راط ــی و فاشیس ــت در ه ــر دو ط ــرف جن ــگ ،ک ــه ب ــه دنب ــال
به ــره ب ــرداری از ای ــن جن ــگ ب ـرای تش ــکیل س ــازمان خودش ــان هس ــتند را محک ــوم میکنی ــم.
و همچنیــن بــه طــور اخــص تامیــن تســلیحات و آموزشهــای نظامــی ٬٬گــردانِ نئــو
نــازی آزوف ٬٬توســط ایــاﻻت متحــده ،اﴎائیــل و بریتانیــا را محکــوم میکنیــم .گــردان
آزوف در نیروهــای مس ــلح اوک رایــن ادغــام ش ــده اس ــت و بخش ــی از حاکمی ــت اوک رایــن
اس ــت .اوک رای ــن تنه ــا کش ــوری اس ــت ک ــه ب ـرای بزرگداش ــت یک ــی از همدس ــتان نازیه ــا،
اس ــتفان بان ـ ِـدرا ،ک ــه نیروه ــای تح ــت ام ــرش مس ــئول م ــرگ دویس ــت ه ــزار یه ــودی ،کول ــی
و لهس ــتانی بودن ــد را تعطی ــل رس ــمی اع ــﻼم ک ــرده اس ــت.
ای ــن جن ــگ ی ــک ن ــزاع نیابت ــی بی ــن روس ــیه و ای ــاﻻت متح ــده اس ــت ک ــه ب ــا گس ــﱰش نات ــو
بــه اروپــای مرکــزی و ﴍقــی جرقــهی آن زده شــده اســت .مــا مخال ــف ایــن گســﱰش و
ه ــر گون ــه مداخل ــهی نیروه ــای نات ــو در ای ــن ن ـزاع هس ــتیم .اوک رای ــن بای ــد ی ــک دول ــت
بیط ــرف بش ــود ک ــه از لح ــاظ نظام ــی ن ــه مت ی ــل روس ــیه اس ــت و ن ــه نات ــو.
مــا مخال ــف تحریمه ــا علیــه روســیه هســتیم .تحریمهــای اقتصــادی بــه طــور خ ــارج
از ح ــدی کارگــران روســیه را تحــت فشــار قــرار میدهــد و حتــی ممکــن اســت باعــث
تقویــت ح یتهــا از پوتیــن بشــود.
م ــا ری ــاکاری برخ ــی دولتم ــردان بریتانی ــا را ف رام ــوش یکنی ــم ک ــه از ﴎک ــوب اع ﱰاض ــات
در روس ــیه انتق ــاد م ــی کنن ــد و در حالیک ــه میبینن ــد ٬٬ط ــرح پلی ــسُ ،ج ــرم و محکومی ــت٬٬
در راس ــتای ب ــه وج ــود آوردن محدودیته ــای مش ــابه علی ــه اع ﱰاض ــات و علی ــه دمک راس ــی
در بریتانی ــا اس ــت.
مــا ف رام ــوش یکنی ــم آنهایــی را کــه تحری ــم علیــه اﴎائیــل را ٬٬یهــودی ســتیزی ٬٬نــام
میگذارن ــد و در ه ـ ن ح ــال )در عی ــن ب ــی تفاوت ــی آنه ــا( تحریمه ــای کش ــنده ب ــر روس ــیه
اعــ ل میشــود.
م ــا انتقاده ــای مزوران ــهی برخ ــی از تهاج ــم روس ــیه ب ــه اوک رای ــن را ف رام ــوش یکنی ــم در
حالیک ــه از ب ــاران یم ــن توس ــط عربس ــتان س ــعودی ح ی ــت میکنن ــد.
ما خواهان استقبال از آوارگان همهی جنگها هستیم.
م ــا تﻼشه ــای »کای ــر اس ــتارمر« ب ـرای توق ــف بح ــث درب ــاره نات ــو در داخ ــل ح ــزب کارگ ــر ،و
قلدریه ــا وتهدیدهای ــش علی ــه مخالف ــان را محک ــوم میکنی ــم.
م ــا از ح ــق جدای ــی دو منطق ــهی ج ــدا ش ــدهی دونِ تس ــک و لوهانس ــک ب ــه دلی ــل حم ــﻼت
علی ــه روسه ــا و روسزبان ــان اوک راین ــی ح ی ــت میکنی ــم.
به طور خﻼصه:
دست روسیه از اوک راین کوتاه .عقبنشینی فوری نیروهای اشغالگ ر.
همبستگی با مردم اوک راین در دفاع از حقوق دمک راتیکشان.
بی اعت دی به ناتو ،اتحادیه اروپا ،بایدن و جانسون.
حق تعیین ﴎنوشت ب رای مردم دُنباس و کریمه بر اساس یک رف راندوم دمک راتیک.
غیرنظامیسازی مرزها از هر دو طرف.
اتحاد کارگ ران روسیه و اوک راین در ﴎنگونی ﴎکوبگ ران ارتجاعی و فاسدشان.

ماركسيســم يــك تبييــن بســيار عميــق و از نظــر متدولوژيــك و
محتواي ــى اس ــت وار و منس ــجم از جامع ــه س ــرمايه دارى اس ــت .ماركسيس ــم
انتق ــاد و ادعانام ــه ي ــك بخــش مش ــخص جامع ــه ،يعن ــى طبق ــه كارگ ــر
م ــزدى ،نس ــبت ب ــه مناس ــبات موج ــود اس ــت .بنظ ــر م ــن نــه فقــط
تح ــوﻻت ام ــروز ش ــوروى ،بلك ــه كل واقعي ــات اقتص ــادى و اجتماع ــى
زم ــان م ــا ،كل مشــغله جه ــان ام ــروز و مس ــائلى ك ــه در رس ــانه هــا،
آكادم ــى هــا ،و قلمروهــاى خودانگيخت ــه ت ــرى نظي ــر هن ــر و ادبي ــات
و غي ــره بعن ــوان مس ــائل اصل ــى جامع ــه معاص ــر م ــورد بحــث ق ـرار
ميگي ــرد ه ــر روز ب ــر صحــت تبيي ــن و انتق ــاد ماركسيس ــتى از اي ــن
جامعــه تاكيــد ميكنــد .ماركــس را اســته زاء ميكردنــد كــه مناســبات
اقتصــادى را تعيي ــن كننــده حي ــات سياس ــى و فرهنگ ــى جامع ــه ميداند.
ام ــروز از ه ــر عاب ــرى در خياب ــان بپرس ــيد از رش ــد راسيس ــم و فاشيس ــم
و ناسيوناليســم و جنايــت تــا گل كــردن فــﻼن ســبك نقاشــى يــا
موس ــيقى را ب ــه وضعي ــت اقتصــادى رب ــط ميدهــد .آخونــد در اي ـران
بق ــاى ديانــت را در عملك ــرد بانــك مرك ــزى و وزارت صناي ــع و ن ــرخ
ب راب ــرى ري ــال و دﻻر جس ــتجو ميكنــد .هم ــه ميداننــد كــه مس ــاله ب ــر
س ــر س ــود و ب ــارآورى كار اس ــت .هم ــه ت ــه دلش ــان ميداننــد ك ــه دولــت
اب ـزار چــه كارى اس ــت و پلي ــس و ارتــش ب ـراى چ ــه درس ــت ش ــده.
هم ــه ميداننــد ك ــه در مرك ــز جامع ــه كش ــمكش دائم ــى اى مي ــان كارگ ــر
و ســرمايه دار و مــزد بگيــر و مــزد بــده در جريــان اســت .روشــن
ش ــده ك ــه ه ــر چك ــه آزادى و انس ــانيت در جامع ــه ب ــه دامنــه ق ــدرت
كارگ ــر و س ــازمان كارگ ــرى در ب راب ــر بنگاهه ــاى س ــرمايه دارى و اح ـزاب
و دولتهــاى وابســته بــه آنهــا گــره خــورده اســت .ايــن انتظــار از
س ــازمانهاى كارگ ــرى ك ــه مخالــف اس ــتثمار و اس ــتبداد باشــند ،مخالــف
تبعي ــض باشــند ،خواهــان رف ــاه اجتماع ــى باشــند و غي ــره ،ب ــه انتظ ــار
طبيع ــى م ــردم تبدي ــل ش ــده اس ــت .كارگ ــر ب ــا آزادى و رف ــاه و ب ــورژوا
ب ــا تبعي ــض و چپ ــاول تداع ــى ش ــده .بنظ ــر م ــن ق ــرن بيس ــتم ،ق ــرن
ماركسيســم و همــه گيــر شــدن برداشــتهاى ماركسيســتى از جهــان
س ــرمايه دارى ب ــود... .
ماركسيسم و جهان امروز  -منصور حكمت
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گزارش تشكيﻼت خارج كشور حزب
از برگزارى مراسم هاى اول ماه مه
در كشورهاى مختلف

میلیتاریســم بــه بهانــه جنــگ در اوكرایــن پرداختنــد .ســخ انان ضمــن اشــاره بــه وضــع
منطقــه خاورمیانــه از كردســتان تــا عـراق و موقعیــت طبقــه كارگــر بــر ﴐورت انقــﻼب
كارگــری و سوسیالیســم بــه عنــوان تنهــا راه رهایــی طبقــه كارگــر جهانــی و بﴩیــت از
سیســتم كاپیتالیســتی تاكیــد كردنــد .مراســم بعــد از ســخ انی رفقــا تــا پاســی از شــب
بــا موزیــك و رقــص و پایكوبــی ادامــه داشــت.
مــا در ایــن روز اعــﻼم کردیــم کــه طبقــه کارگــر ایـران بــا طبقــه کارگــر در هــر کجــای
دنیــا از آمریــکا ،اروپــا ،روســیه ،چیــن و کشــورهای خاورمیانــه ،همــه منفعــت مشــﱰکی
در بــه زیــر کشــیدن مناســبات ﴎمایــه داری دارنــد.
اول مــه امســال نشــان داد کــه ســنگری عظیــم بــه گســﱰدگی کارگـران جهــان در مقابل
بــورژوازی گســﱰده شــده کــه اســتوار بــر منافــع طبقاتــی خــود و در صــف مســتقل
خــود بــه میــدان آمــده انــد!
زنده باد مبارزات کارگران جهان علیه استث ر و نابرابری
زنده باد حکومت کارگری
تشکیﻼت خارج حزب حکمتیست خط رسمی واحد لندن
 ۱می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در لندن-انگليس
مراســم امســال طبــق روال هــر ســاله ی کشــورهای مختلــف جهــان ،در روز یکشــنبه
اول مــاه مــی  ۲۰۲۲در لنــدن هــم برگـزار شــد.
ایــن مراســم کــه بــا فراخــوان اتحادیــه هــای کارگــری انگلیــس بــود بــا حضــور وســیع
ﴍکــت کننــدگان روبــرو شــد و طبــق ســنت هــر ســال تجمــع از مقابــل کتابخانــه
مارکــس در لنــدن ﴍوع شــده و پــس از راهپی یــی بــه ســمت میــدان ترافالــگار
خا ــه یافــت.
بــه جـرات میتــوان گفــت پــس از اوضــاع قرنطینــه و در ﴍایــط پســا کرونایــی انگلیــس
ایــن راهپی یــی از بایســتگی مهمــی برخــوردار بــود و البتــه مــوج نارضایتــی مــردم از
ﴍایــط معیشــتی در ســطحی وســیع قابــل رؤیــت بــود!
مطالبــات و شــعارهای امســال در راهپی یــی بــه طــرز ایانــی بــر اوضــاع معیشــتی
مــردم› ،نــه بــه ریاضــت اقتصــادی‹ › ،نــه بــه جنــگ‹ و عیــان ســاخ تاثیـرات عظیــم
فشــارهای اقتصــادی و بیــکاری ،بــاﻻ رف ـ مالیــات هــا و  ...بــود.
و البتــه شــعارهای ›نــه بــه جنــگ‹ ی ،کــه بیــان میکــرد ایــن نــوع جنــگ هــای حاکـ ن
ﴎمایــه داری هیــچ ربطــی بــه منفعــت طبقــه کارگــر از بریتانیــا تــا ای ـران و چیــن و
روســیه ندارنــد ،و کارگـران تنهــا در یــک چیــز مشــﱰک انــد ،آن هــم طــوق زنجیرهــای
حاکــ ن بــورژوازی ســت! در ایــن میــان ﴎود انﱰناســیونال هــم بــه کــ ّرات در
راهپی یــی طنیــن انــداز بــود.
تشــكیﻼت لنــدن حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( بــه همــراه حــزب کمونیســت
کارگــری کردســتان و حــزب کمونیســت کارگــری عـراق در ایــن مراســم فعاﻻنــه ﴍكــت
كردیــم.
بعــﻼوه روز شــنبه  ۳۰آوریــل نیــز جشــنی در گرامیداشــت روز جهانــی كارگــر بــه
دعــوت تشــكیﻼت لنــدن ســه حــزب كمونیســت كارگــری ع ـراق ،حــزب كمونیســت
كارگــری كردســتان و حــزب حكمتیســت)خط رســمی( بــا ﴍكــت دههــا نفــر از برگـزار
شــد .در ایــن مراســم بــا اعــﻼم یــك دقیقــه ســكوت بــه یــاد جانباختــگان را آزادی و
سوسیالیســم و بدنبــال تﱪیــك اول مــه و خوشــامدگویی از مه نــان ﴍوع شــد .بدنبــال
رفقــا دشــتی جــ ل و نادیــه محمــود از اعضــا رهــﱪی حــزب كمونیســت كارگــری
كردســتان و عـراق ســخنانی بــه مناســب اول مــه ایـراد 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 ب ـرای بﴩیــت و تعرضــات بــورژوازی
در همــه جهــان بــه معیشــت طبقــه كارگــر و ا افزایــش دامنــه ایــن تعرضــات و

گزارش جشن اول مه در كلن-آلمان
 ۳۰آوریــل بــه مناســبت اول مــاه مــه جشــنی از طــرف حــزب کمونیســت کارگــری
کردســتان و حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( برگ ـزار شــد.
مراســم ابتــدا بــا تﱪیــک روز اول مــاە مــ وهمچنیــن اعــﻼم دســتور برگــزاری و
ســخ انی رفیــق گ شــاو از طــرف حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان ﴍوع شــد
و همچنیــن محمــد راســتی از طــرف حــز ب حکمتیســت )خــط رســمی( ســخ انی و
پیامــی را بــه مناســبت اول مــه ارائــه دادنــد و در ادام ـ از طــرف یکــی از مه نــان
شــعری خوانــده شــد ،بدنبــال رفیــق جــواد طیــب از رفقــای کمونیســت افغانســتان در
مــورد اول مـ و اهمیــت آن و اوضــاع فﻼکتبــار مــردم افغانســتان و بـ ویــژە طبقـ
کارگــری کـ از لحــاظ فقــر و فﻼکــت در اوضــاع بــه شــدت غیرقابــل تحمــل معیشــتی،
بهداشــت و درمــان و نبــود امنیــت و  ...هســتند کــه قابــل مقایس ـ بــا هیچیــک از
کشــورها نیســت ،ســخنانی ایـراد کرنــد  .رفیــق طیــب در مــورد اقــدام مشــﱰک 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 گ ـزارش در صفحــه بعــد
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بخــش دوم مراســم ،ﴏف شــام و میــوە و نوشــیدنی و اج ـرای موزیــک و رقــص بــود
کــه شــب بســیار زیبــا و صمی ن ـ ای را تــا ســاعت  ۲۳دور هــم رقــم زد.
اول مــاه مــه واحــد کلــن حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( ازســاعت  ۱۱:۳٠درمحــل
تجمــع بــا پرچمهــای ﴎخ ،پﻼکاردهــای ضــد جنــگ ،اتحــاد طبقــ کارگــر رمــز
پیروزیســت و تراکتهــای متنــوع دیگــر کــ بــا زبانهــای آﳌانــی و فارســی و لوگــوی
حــزب تزئیــن شــدە بــود همـراه بــا رفقــای حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان ،حزب
کمونیســت کارگــری ع ـراق ،حــزب کمونیســت آﳌــان و ه ـزاران کارگــر و کمونیســت
دیگــر مراســم روز جهانــی کارگــر را ﴍوع کردیــم.
راهپی یــی بــه روال هــر ســاله از جلــو ســاخت ن  DGBیکــی از اتحادیــه هــای کارگری
بــزرگ آﳌــان ﴍوع و طــی مســیری پنــج کیلومــﱰی از خیابانهــای اصلــی شــهر بــه
میــدان اصلــی تجمــع بــه نــام  Alte-Marktختــم شــد .ﴎاﴎ ایــن مســیر اتحادی هــا،
احـزاب مختلــف ،شــخصیتها هــر جمــع بــا در دســت داشـ آرمهــا و پﻼکاردهــای خــود
وﴎدادن شــعار مــورد نظرشــان زیبائــی خاصــی بـ راهپی ئــی دادە بــود ،مخصوصــا«
شــعارهای :اتحاد،اتحــاد ،انﱰناســیونال اســت رمــز پیــروزی ،بــدون اســثناء تکـرار میشــد
و زمیــن و سیســتم ﴎمایـ داران را ب لــرزە درآوردە بــود.
شــعار عمومــی دیگــر درتقابــل باجنــگ بــود .مــا بـ دنبــال رفقــای کمونیســت آﳌانــی
کـ بیشــﱰین شــعارهای ضــد جنــگ را حمــل میکردنــد بـ جلوجایــگاه پنــل ســخ انی
) DGBحــزب سوســیال دمکراتهــا ( رفتیــم ،برخــی ســخ انان  DGBدر دفــاع از
سیاســتهای آﳌــان در مــورد جنــگ ســخ انی میکردنــد.
ﴍکــت کننــدگان چهــار حــزب :حکمتیســت )خــط رســمی( ،حــزب کمونیســت کارگــری
کردســتان ،حــزب کمونیســت کارگــری عـراق ،حــزب کمونیســت آﳌــان بــا بلنــد گــوی
دســتی کــه همـراە داشــتیم بــه افشــاگری ایــن ســخ انی هــا پرداختیــم کــه باعــث شــد
مدافعــان دولــت در ضدیــت بــا شــعار علیــه جنــگ و فضــای ملیتاریســتی واکنــش
نشــان دهنــد و مــردم و ﴍکــت 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 همـراه و متحــد بــا مــا شــعارها
را تکـرار کــرده و طنیــن انــداز شــد و از طــرف بخــش وســیعی از ﴍکــت کننــدگان در
مراشــم مــورد تائیــد قـرار گرفــت و فضــا عمومــا نشــان از مخالفــت بــا جنــگ و فضــای
ملیتاریســتی بــود.
ســخ انان دیگــری در مراســم از بخــش بی رســتان ،معل ـ ن و کارگ ـران از مشــکﻼت
معیشــتی و کمبــود هــای یهداشــتی و تحصیلــی و کمبــود نیــرو در بخشــهای مختلــف
اجت عــی مختلــف صحبــت کردنــد.
زندە باد اول مه
تشکیﻼت خارج كشور حزب حکمتیست خط رسمی واحد کلن
 ۱می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در تورنتو-كانادا
ناســبت اول مــاه مــی روز اتحــاد و همبســتگی جهانــی طبقــه کارگــر ،در روز
شــنبه  ۳۰آوریــل مراســمی در شــهر تورنتــو ،از طــرف تشــکیﻼت کانــادا ،ســه
حــزب :کمونیســت کارگــری عـراق ،حکمتیســت ) خــط رســمی( و کمونیســت کارگــری
کردســتان ،بــر گــذار شــد.
در ایــن مراســم ســخنانی در گرامیداشــت روز جهانــی کارگــر و اتحــاد و یکپارچگــی
و تــﻼش ب ـرای تغییــر و دگرگونــی دنیــای موجــود و بــر ق ـراری جامعــهای فــارغ از
اســتث ر و کارمــزدی و مالکیــت خصوصــی بــر آبـزار تولیــد یعنــی سوسیالیســم ،انجــام
گرفــت.
سخ انان در این مراسم عبارت بودند  :از:
ﴎدار عبدالله) به زبان کردی(
سمر عزیز ) به زبان انگلیسی(
(Kirk Vadivelu ( Member of Municipal socialist action
(Nawzad Medhat ( socialist action
در ایــن رابطــه ،ســخ انان بــر ﴎ مســئله تشــکل طبقاتــی کارگـران و انســجام یافـ در
حــزب طبقاتــی خودشــان بعنــوان ابـزاری بـرای تغییــر و دگرگونــی مناســبات اجت عــی
ﴎمایــه داری تاکیــد کردنــد.
در جــوار مراســم ایشــگاه عکــس و کتــاب مختلــف در ارتبــاط بــا مبــارزه طبقاتــی
کارگـران ،بــه زبانهــای انگلیســی ،و فارســی و کــردی و عربــی دایــر بــود.
تشکیﻼت خارج حزب حکمتیست خط رسمی واحد تورنتو
 ۱می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در گوتنبرگ-سوئد
روز یکشــنبه ا مــه ،روز جهانــی کارگــر مراســم هــا و تظاهــرات هــای مختلفــی در
گوشــه کنــار شــهر گوتنــﱪگ برگ ـزار شــد.
یکــی از ایــن تظاه ـرات هــا کــه بیشــﱰ مــورد توجــه ق ـرار گرفــت ،تظاه ـرات صــف
چــپ بــا ﴍکــت هـزاران نفــر بــود کــه بــا در دســت داشـ پــﻼکارت 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-Långgatanبــود کــه بــه ســمت
میــدان  Gustav-Adolfراهپی ئــی کردنــد.
تشــکیﻼت گوتنــﱪگ حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( نیــز بــا در دســت داشــ
پرچــم حــزب ،پوســﱰ هــای مارکــس و پــﻼکارت علیــه جنــگ وملیتاریســم و ﴎ دادن
شــعارهائی بــا همیــن مضامیــن حضــور فعالــی در ایــن مراســم داشــتند.
تشکیﻼت خارج حزب حکمتیست خط رسمی واحد گوتنﱪگ
 ۱می ۲۰۲۲

گزارش مراسم اول ماه مه در كپنهاگ-دانمارك
روز یکشــنبه ا مــه ،روز جهانــی کارگــر مراســم روز جهانــی کارگــر بــا ﴍکــت احـزاب و
شــخصیتهای چــپ و کارگــری در کپنهــاگ دا ــارک برگـزار شــد کــه حــزب حکمتیســت
)خــط رســمی( نیــز بــا پــﻼکارت هــای مارکــس و منصــور حکمــت و شــعار علیــه فضــای
میلیتارســم از ﴍکــت کننــدگان در ایــن مراســم بــود.
مراســم بــا ســخ انی هــای متعــدد و راهپی ئــی ادیــن ویــژه ایــن روز ادامــه داشــت،
کــه ســخ انان در خصــوص وضعیــت رفاهــی و معیشــت در ســطح جامعــه و همچنیــن
در ضدیــت بــا فضــای میلیتاریســتی و جنگــی حقنــه شــده بــه مــردم صحبــت کردنــد.
در ایــن راهپی یــی و مراســم رفقــا حــزب مــا بــه پخــش نﴩیــات و ادبیــات حزبــی در
بیــن ﴍکــت کننــدگان پرداختنــد .بعــﻼوه كتبهایــی از حــزب از جملــه در مــورد جنبــش
شــورائی و مجامــع عمومــی کارگــری را در دســﱰس قـرار دادنــد..
تشکیﻼت خارج حزب حکمتیست خط رسمی واحد کپنهاگ
ابراهیم هوشنگی
 ۱می ۲۰۲۲

پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى 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

