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 !زنده باد اول مه
 

ّی نیست، مذھبی نیست،  ِ طبقھ کارگر مل ُفق ا
جنسیتی نیست، استقالل طلب و خودمختاری 
ِ خاصی را دنبال  طلب نیست، منفعتِ صنف
ِ ویژه ای نمی آورد و در پی  نمیکند، دین

. احیای سُنت ھای عتیق و باستانی بشر نیست
بتنی بر  ُ کارگران میخواھند مبنای نظم م
 ِ بتنی بر استثمار ُ تبعیض و نابرابری، نظم م
ُزدی و مالکیتِ خصوصی را تغییر  کار م

  .دھند
 

اول مھ پرچم طبقھ کارگر رادیکالی است کھ 
تغییر این جھان وارونھ و نظم سرمایھ داری 

اگر جنبشھا و .  را امر فوری خود میداند
طبقات دیگر آزادی قسمتی و حقوق ویژه ای 
را نھایتِ اھداف خود قرار داده اند، طبقھ 
کارگر در عین طرح مطالباتِ بالواسطھ اش، 
کھ آنھم در چھارچوبِ رفاه ھمگانی قرار 
 ِ لطھ و انقیاد دارد، پرچم آزادی انسان از سُ
ناسباتِ  ُ سیاسی و اقتصادی سرمایھ داری و م

ُزدی را برافراشتھ است درن م ُ این .  بردگی م
یعنی کارگر برای آزادی ناچار است ھمھ را 
ِ بخشی از  آزاد کند و در اسارت نگھداشتن

این یعنی طبقھ کارگر .  جامعھ منفعتی ندارد
  .آزاد نمیشود مگر اینکھ کل جامعھ را آزاد کند

 

 !زنده باد انقالب کارگری
 

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران  
 
 ٢٠٢٢مارس 

بشریت یک ! یک واژه، یک اشتباه" کشورما"

 !واقعیت، یک حقیقت
 بازخوانی یک پیام از کمون پاریس

 
 ٣رحمان حسین زاده                                                                                                     صفحه 

  و اعتراضات اجتماعیمبارزات کارگری ستون اخبار 
 

 سپیده امیر عسگری، آرش کلهر: تنظیم

 نظم نوین جهانی بوش یا بایدن؟
 

 ٦حه نادر شریفی                                                                                                                 صف

 !کارگران جهان متحد شوید
 

" ملتی"در اول مه نه شاهی تاجگذاری کرده است، نه مذهبی آمده است، و نه             

اول مه روز یک طبقه جهانی، روز یک جنبش بین المللی            !  درست شده است  

کارگری است که برای تغییر ریشه ای جهان، برای انقالب کمونیستی مبارزه             

 ! میکند
 

روز بشریتی است که جهان بدون کار       !  اول مه روز صاحبان واقعی جهان است      

روزى است که اسپارتاکوس هاى این جنبش، رهبران        !  او نمیتواند سرپا بماند   

براى رهائی جامعه راهی جز     :  کمونیست و سوسیالیست کارگران، اعالم میکنند     

 !انقالب کارگری، انقالب بردگان مزدی، علیه سیستم بردگی مزدى وجود ندارد
 

 ! زنده باد اول مه

 !زنده باد انترناسیونالیسم کارگری

 !زنده باد انقالب کارگری
 

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران  



 

  !در اول مه علیه سرمایه داری بپاخیزیم
 

هرچه سرمایه بیشتر قدرتمند میشود، زنجیر اسارت طبقه ما          !  ما کارگران هرچه بیشتر کار میکنیم، سرمایه قدرتمندتر میشود         

در حالی که میلیون ها کارگر بیکار و زندگی شان نابود میشود، سرمایه داران از صدها میلیون دالر حمایت از         ! محکم تر میشود

 ! جیب ما کارگران بهره مند میشوند
 

سرمایه دارى با تشدید فشار کار و کاهش         !  کارنامه سرمایه داری مملو از جنایت علیه زندگی و عواطف ما کارگران است              

دستمزدها، با بیکارسازی و ایجاد رقابت در صفوف ما، با گسترش کار قراردادی و افزایش ساعات کار، با تحمیل فقر مستمر و با                    

 ! موعظه توجیه این اوضاع، هستی ما کارگران را در چهار گوشه جهان گرو گرفته است
 

رهائی !  این نظام بدون جنایت و فقر و تبعیض و نابرابرى نمیتواند سرپا بماند ! این نظام شایسته ما و بشر امروز نیست! کارگران

در اول مه باید خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را ! ما کارگران در گرو انقالب علیه سلطه سیاسی و اقتصادی سرمایه است

جهانی آزاد و برابر و مرفه، یک       !  یک دنیای بهتر باید ساخت    !  در اول مه باید فریاد زنیم؛ نابود باد سرمایه دارى          !  بلرزانیم

  !جامعه آزاد کمونیستی
 

 !زنده باد انقالب کارگری

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران 
  ٢٠٢٢مارس  

 ٦٤٠شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٢صفحه    

!مرگ بر جمهوری اسالمی  ٥صفحه     



نوشتھ زیر مربوط بھ صد و پنجاھمین سالگرد کمون پاریس :  توضیح
است کھ سال گذشتھ در سمینار گرامیداشت این رویداد بزرگ و 

.  درخشان متعلق بھ طبقھ کارگر و محرومان فرانسھ و جھان ارائھ شد
در شرایطی کھ کاپیتالیسم و قطبھای اصلی و ضد انسان آن، جھان را بھ 
بربریت بی نقاب سوق میدھند، یادآوری مھمترین درسھای کمون 
پاریس ضد سرمایھ داری، برای مبارزه امروز طبقھ کارگر و 

 . بھ این دلیل این مطلب مجددأ منتشر میشود. کمونیستھا اھمیت دارد
*** 

 
سالھ بعد از کمون پاریس تاکنون و در این مدت  ١۵٠در مسیر 

طوالنی، در مورد اھداف و اقدامات کمون، کاراکتر رھبران جسورآن 
و دستاوردھا و کمبودھای این تجربھ مھم و کوتاه مدت اولین حکومت 

نابغھ ھایی چون .  کارگری در ابعاد وسیع گفتھ و نوشتھ شده است
مارکس، انگلس و لنین جمع بندی خود را از کمون پاریس ارائھ کرده 

در نتیجھ از شما چھ .  بیشماران دیگر در این باره نوشتھ و گفتھ اند.  اند
بھ خود میگفتم، . پنھان، اوایل تردید داشتم در این سمینار بحثی ارائھ کنم

اما !  حرفی برای گفتن نمانده است.  ھمھ چیز گفتھ و نوشتھ شده است
چشمم بھ یک پیام فشرده و کوتاه کمون پاریس افتاد کھ در فوریھ سال 

در نشریھ کمیتھ کردستان حزبمان  ١٣٧٢میالدی، بھمن ماه  ١٩٩۴
این پیام توجھم را جلب کرد، کھ بازخوانی آن را در این .  منتشرکردیم

قبل از بیان ارزیابی ام از درسھای این پیام کوتاه و .  سمینار ارائھ کنم
 . مھم ، بگذارید، مستقیما آن را قرائت کنم

  
 یک پیام از کمون پاریس 

. بشریت یک واقعیت، یک حقیقت!  یک واژه، یک اشتباه"  کشورما"
کشور واژه ای است نظیر بت و خدایان کھ توسط کشیشھا و شاھان 
ساختھ شد تا حیوانات باشعور را در محدوده ھای معینی محصور نگاه 
دارند، جایی کھ آنھا را در جھت منافع اربابان، تحت نظر و بنام 

اینکھ ما بطور اتفاقی در .  موقعیت کثیف آنھا در انقیاد نگھ میدارند
اینجا متولد شده ایم یا در آنجا، ملیت ما را تغییر میدھد و از ما  

بگذارید بھ این بازی احمقانھ گردن ننھیم .  دوستان و دشمنان میسازد
. و این مضحکھ را کھ ما را ھمیشھ در بند نگھ میدارد، بدورافکنیم

بھ واژه ای توخالی بھ یک تقسیم بندی بی ارزش "  کشور"بگذارید 
کشور ما جایی است کھ در آن زندگی آزاد باشد و .  اداری تبدیل شود

 .کارھا روبراه
  

آفتاب در حال طلوع است، با این امید کھ نابیناییھا !  کارگران!  مردم
 . پایان بگیرد

 !فرانسھ مرده است، زنده باد بشریت! سرنگون باد مستبدین و جالدان

  ٣صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٦٤٠شماره    

بشریت یک ! یک واژه، یک اشتباه" کشورما"

 !واقعیت، یک حقیقت

 بازخوانی یک پیام از کمون پاریس
 

 رحمان حسین زاده 

اولین احساسم در مقابل این پیام، 
سرتعظیم فرود آوردن در مقابل بلندای 
اراده و جسارت خالف جریانی، در 
مقابل بلندای اھداف عمیق انسانی و 
خصلت انترناسیونالیستی نگرش 
رھبران و سازندگان کمون پاریس 

ھمین پیام بھ تنھایی لوحھ شفاف و . است
زرینی برای شناساندن حقانیت و ماھیت 
و محتوای عمیقا انقالبی و کمونیستی و 

 . ضد خرافھ ھویت سازی کاذب و متعلق بھ جبھھ انسانیت است
 

سال قبل باید گذاشت  ١۵٠این پیام کمون را در مقطع تاریخی  !دوستان
یعنی در میانھ پیدایش و گسترش نظام کاپیتالیستی قرن نوزدھم، کھ . و دید

. نظم جدیدی در مقابل نظم کھن فئودالی، ملوک الطوایفی و شاھان بود
دوره کشور سازی متکی بھ ملت و ملی گرایی کھ بخشھایی از قوانین و 

. سنت کھن را جارو میکرد، عناصر جدید و بخشا پیشرو را آورده بود
در آن شرایط اینچنین و با صراحتی کھ در این پیام آمده، شوریدن 

کشور و کشورسازی و تعیین مرزھای جغرافیایی "جسورانھ علیھ پدیده 
بھ دور انسانھا بھ نظرم خودآگاھی طبقاتی باال و مھمتر "  ممنوعھ

جسارت بیان و تالش برای جاری کردن آن، نگرش و تعلق اجتماعی 
بھ گمان من کموناردھا در .  محکم بھ کارگر و انسانیت را طلبیده است

تجربھ عملی خود دیده بودند، مرزھای دلبخواھی و بھ زور ایجاد شده در 
جغرافیایی بھ نام فرانسھ بر طبق منافع استثمارگران سرمایھ، بھ زندان و 
جغرافیای پر از رنج و ستم و جنگ و ناامنی کارگران و مردم محروم 
تبدیل شده و تا چھ اندازه بھ ھمسرنوشتی انسانھا در داخل و خارج 

آنھا .  بھ این دلیل آنھا خواستار دنیای بیمرز بودند. فرانسھ لطمھ زده است
دیده بودند، مناسبات طبقاتی نوین و استثمارگرانھ سرمایھ داری، با اتکا 
بھ موعظھ کشیشان و خرافھ گرایان ناسیونالیست، موجب استثمار انسان 
بھ دست انسان، استثمار کارگران و انسان کارکن و کار مزدی، گسترش 
تبعیض ھمھ جانبھ و نابرابری و فقر و بیکاری و مصائب نظم سرمایھ 
است و اکیدا خواستار جارو کردن آن و بھ درست مرگ چنین فرانسھ ای 

 . بودند
 

اینکھ ما بھ طور اتفاقی در اینجا متولد شده : "محور دوم این پیام میگوید
" ایم یا در آنجا ملیت ما را تغییرمیدھد و از ما دوستان و دشمنان میسازد

منظور اینست دستھ بندی ملی و دشمن تراشی ملی چقدر سیال و بی پایھ 
بھ تجربھ . و بھ قول کموناردھا احمقانھ مبنای تفرقھ و جدایی انسانھا است

ھریک از ما در . خودمان بھ عنوان انسانھای زنده مقطع حاضر نگاه کنیم
آنجا را بر پیشانی "  کشوری و ملی"جغرافیایی متولد شده و ھویت کاذب 

خیلی ھای حاضر در این جلسھ برای دو و یا سھ دھھ .  مان چسپانده اند
است بھ جغرافیاھای دیگر در کشورھای غربی و اروپا منتقل شده ایم، بھ 
کار و شغل و زندگی مشغولیم، بعضی ھا فرزندانمان ھمین جا متولد شده 
اند، شھروندی ھمین کشورھا را گرفتیم، اما ھنوز کھ ھنوز است، بر 

سابقمان و بیگانھ نگریستن "  کشوری، ملی"اساس ھویت عقب مانده 
تازه این تجربھ .  مان، تبعیض و نابرابری و تحقیر را جاری میکنند

صحبت از  .  کشورھای پیشرفتھ و متمدن تر دنیای معاصر است
. کشورھای عقب مانده تحت حاکمیتھای استبدادی خشن ملی مذھبی نیست

دقت کنید میتوان تصور کرد، ھر یک ما بھ جای تولد در ایران و عراق 
و کردستان ، ممکن بود، در آلمان و فرانسھ و دانمارک و ھلند و آمریکا 

متولد شویم، آنوقت بھ ...  و مصر و اسرائیل و برزیل 

 

  ٤صفحه   



 ٦٤٠شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٤صفحه    

جای خرافھ ھویت ملی و کشوری، ایران و عراق و کردستان، ھویت 
وارونھ و دست ساز آلمانی، ھلندی، دانمارکی، اسرائیلی و مصری را 
بر پیشانیمان می چسپاندند و براساس این حماقت، تعصبات و دوستی و 

میخواھم بگویم .  دشمنی ھا را نوع دیگری برایمان تعریف میکردند
بگذارید بھ این بازی "کموناردھا بی نھایت محق بوده اند  کھ نوشتھ اند 

احمقانھ گردن ننھیم و این مضحکھ را کھ ما را ھمیشھ در بند نگھ 
بھ باور من یکی از درسھای مھم کموناردھا ".  میدارد، بدورافکنیم

برای امروز طبقھ کارگر جھانی و کمونیستھا اینست بھ این حماقت تن 
ملت و "بگذارید کشور و من اضافھ میکنم، . "ندھیم و ما ھم تاکید کنیم

کھ ھنوز ایدئولوگھای بورژوا "  ملت  -ملی گرایی و خرافھ دولت 
موعظھ اش میکنند، بھ واژه ای توخالی، بھ یک تقسیم بندی بی ارزش 

کشور ما جایی است کھ در آن زندگی آزاد باشد و کارھا . "تبدیل شود
ھر جا ھستیم برای زندگی آزاد و بھترو جامعھ روبراه تالش "  روبراه

 . کنیم
 

محور دیگر این پیام رسا و فشرده، اینست وقتی کھ کموناردھا قدرت 
سیاسی را تصرف کرده و اولین حکومت کارگری و کمونی را ایجاد 
کرده اند، علیرغم دشواریھا و سختی ھای فراوان، اما بسیار خوش بین 

 : فراخوان داده اند
 
آفتاب در حال طلوع است، با این امید کھ نابیناییھا !  کارگران!  مردم"

این پیام آنھا در شروع اعمال قدرت کارگری، امیدوار بھ  "پایان بگیرد
گسترش و طلوع آن در دیگر شھرھای فرانسھ و چھ بسا اروپا و خوش 

آنھا حق داشتند، در آغاز پیروزی، . بینی نسبت بھ پیروزی قطعی است
اگر این اتفاق .  بھ فرجام پیشروی و موفقیت کار خود امیدوار باشند

میفتاد، و تصور کنید حکومت کارگری در فرانسھ تثبیت میشد، چھره 
بورژوازی ھار این را میدانست، بر این .  اروپا و دنیا تغییر میکرد

اساس بی توھم و با ھمھ توان سبعانھ تصمیم بھ شکست کشانیدن کمون 
ارتجاع بورژوایی فرانسھ و آلمان در حال جنگ، از .  پاریس گرفت

ھیچ توطئھ و ائتالف مشترکی علیھ کمون پاریس و کموناردھا کوتاھی 
این جانیان تاریخ سی ھزار کمونارد قھرمان را بھ قتل رساندند . نکردند

و چند برابر آن زندان و شکنجھ و تبعید و زیر فشار طاقت فرسا قرار 
بورژوازی فرانسھ با ھمدستی بورژوازی پروس با تمام .  گرفتند

اما .  ظرفیتھای جنایتکارانھ کمون نوپای پاریس را در خون غلطاندند
نتوانستند آوازه تجربھ و دستاوردھا و اراده و جسارتھای بی نظیر 

امروز .  رھبران جاویدان کمون را در یک قرن و نیم اخیر بزدایند
گرامیداشت جھانی صد و پنجاھمین سالگرد کمون پاریس گوشھ ای از 

 . این واقعیت پایدار است
  

بخش پایانی این پیام کوتاه  کمون پاریس این شعار عمیقا پر معنای 

 . آزادیخواھانھ و انسانی است
فرانسھ مرده است، زنده باد !  سرنگون باد مستبدین و جالدان"

 "  بشریت
 

این یعنی دفن !  چھ متھورانھ، چھ جسورانھ و پر از اراده خالف جریانی
ملیت و ھویت "نظم استثمارگرانھ بھ نام کشور و در این دوران ما بھ نام 

بھ نظرم این درجھ از تعرض حق طلبانھ بھ ".  ملت  -ملی و خرافھ دولت 
از دوره بعد از کمون " کشور و کشورسازی و ملت و ھویت ملی"خرافھ 

علت اینست از .  و حتی در تجربھ انقالب کارگری بزرگ اکتبر نمی بینیم
آن دوره تاکنون بورژوازی جھانی و محلی عقب گرد محافظھ کارانھ ای 
را بھ انترناسیونالیستھا، بھ کمونیستھا و کارگران کمونیست تحمیل کرده 

این پدیده بھ ویژه بعد از شکست انقالب سوسیالیستی اکتبر بسیار .  اند
ناسیونالیسم چپ بورژوازی در فرمت سوسیالیسم .  مشھود است

بورژوایی روسیھ و چین و اقمار آنھا برای چندین دھھ خود بستر تقدس 
طبقھ کارگر را بھ دنبال .  شدند"  کشورسازی مستقل و ملی و ھویت ملی"

کارگر و مردم .  کشاندند"  منافع ملی و استقالل کشور"پروپاگاند توخالی 
بھ اعتقاد من .  تبدیل کردند"  ملی و میھنی"محروم را بھ نیروی جنگھای 

اگر کموناردھای پاریس فجایع جنگ جھانی اول  و دوم، جنگھای تحمیلی 
قدرتھای جھانی و امپریالیستی را در ویتنام و ھند و چین و خاورمیانھ و 

میدیدند، تردیدی نیست، "  منافع ملی و کشوری"آفریقا و آسیا زیر نام 
کشورھا و ملتھا و "قاطعانھ تر ادعانامھ کمونیستی را علیھ نظم وارونھ 

اکنون وقت آنست کارگران کمونیست و .  صادر میکردند"  منافع ملی
کمونیستھای کارگری ماگزیمالیست بنا بھ ضرورت این دوران رساتر و 

 .شفافتر بھ این سنت و سیاست طبقاتی کموناردھای پاریس پای بفشاریم
  

در نتیجھ در پایان تنھا بھ عنوان یک تجربھ در میان دھھا تجربھ با ارزش 
کمون پاریس این ضرورت را باید برجستھ کرد، کھ برای رھایی از نظم 
وارونھ کاپیتالیسم معاصر و گلوبال، بھ یکی از ارکانھای ایدئولوژیک و 

" ملت و منافع ملی   –ملت و ھویت ملی  و دولت "سیاسی سرمایھ داری 
درست ھمانند خرافھ مذھب الزمست تعرض ماگزیمالیستی را سازمان 

بازی "من ھم با الھام از جملھ با ارزش کموناردھا تاکید میکنم بھ .  دھیم
با جسارت .  تن ندھیم "احمقانھ دستھ بندی ملی و ھویت ملی و کشوری

ملی گرایی، ھویت ملی و ناسیونالیسم را دفن کنیم، زنده "اعالم کنیم؛ 
  ".باد انسانیت

 
 !زنده باد حکومت کمونی و شورایی!  زنده  باد کمون پاریس

بشریت یک ! یک واژه، یک اشتباه" کشورما"

 !واقعیت، یک حقیقت

 ...بازخوانی یک پیام از کمون پاریس 

!کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض   



نوام چامسکی زبانشناس، فیلسوف، دانشمند علوم شناختی، مورخ، 
نیز نامیده "  شناسی مدرن پدر زبان"منتقد اجتماعی و فعال سیاسی کھ 

درصد آمریکائی ھا در  ٢۵تا  ٢٠شود، معتقد است کھ  می 
البتھ این ادعای چندان .  سیاستگذاری حکومت آمریکا تاثیر گذار ھستند

چرا کھ انتخاب بین دو حزب حاکم کھ در سیاست .  درستی نیست
خارجی ابدا و در سیاست داخلی تفاوتھای ذره بینی دارند، روشن 

جدی بر سیاستھای یک کشور، و آنھم کشوری " تاثیرگذاری"نیست چھ 
مثل آمریکا، می تواند بوجود آورند؟ خود نوام چامسکی معتقد است کھ 
امکان عروج حزب سومی با مکانیسمھای موجود در ایاالت متحده 

. آمریکا نھ تنھا ممکن نیست، بلکھ از نظر او حتی ضروری ھم نیست
درصد مردم آمریکا می توانستند در پرتو %  ١٠٠بنابر این حتی اگر 

دو حزب بورژوازی حاکم تاثیر گذاری کنند، اتفاق چندان بزرگی 
من برخالف ایشان معتقدم کھ اتفاقا نیروی سومی، . صورت نمی گرفت

نیروئی از جنس دیگری تنھا می تواند تاثیرگذار بر روند رشد مثبت 
 .جوامع بشری باشد

  
درصد از مردم آمریکا، بلکھ  ٢۵اما اجازه بدھید تصور کنیم کھ نھ 

اکثریتی از مردم آمریکا بطور واقع امکان تاثیرگذاری و آنھم مثبت 
آنوقت نھ از صدھا .  بروی سیاستھای حکومت در آمریکا را داشتند

کودتا در سراسر جھان توسط سیا و دیگر سازمانھای امنیتی 
حکومتھای دیکتاتوری در قدرت خبری بود و نھ از نیروی نظامی اول 
جھان و ناتو با مشت آھنین اش با صدھا جنگ کوچک و بزرگ برای 
تحکیم سرمایھ داری در قرن بیست و یک کھ زندگی نزدیک بھ ھشت 

تصور کنیم کھ ایاالت متحده !  میلیارد انسان را بروز سیاه نشانده بود
آمریکا نھ بازوی سرکوب ھرگونھ آزادیخواھی و انساندوستی و عدالت 
طلبی، کھ مدافع منافع اکثریت مردم، حتی ھمان دموکراسی، در 

آنوقت نھ از طالبان خبری بود و نھ از جمھوری .  سراسر جھان بود
نھ از بمباران ناتو در یوگسالوی و نھ سوریھ و عراق و !  اسالمی

اسرائیل ھم احیانا کشوری بود ھمجوار کشورھای .  افغانستان و غیره
شانزده سالھ را با   -ھمسایھ اش و ھر سنگ پراکنی نوجوان پانزده

 .تخریب ساختمانھای مردم بی گناه فلسطین جواب نمی داد
  

اما ایاالت متحده آمریکا نھ تنھا حافظ منافع مردم جھان کھ حتی حافظ 
حکومت و ھیئت حاکمھ آمریکا تنھا حافظ . منافع مردم خودش ھم نیست

منافع نظم سرمایھ داری و در تالش برای اعاده و تحمیل رھبریش بھ 
روشن است کھ امروز .  جھان سرمایھ با استفاده از ھر ابزاری است

ایاالت متحده آمریکا نھ مقام اول اقتصادی نظام جھانی سرمایھ را 
بدست دارد و نھ یکھ تاز در برتری تکنولوژیکی و نظامی در جھان 

کھ "  ھوشمند"آمریکا حتی در پی یک سیاست .  چند قطبی است
رھا کردن .  یکپارچگی نظام سرمایھ را مد نظر داشتھ باشد، نیست
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!برابری و رفع تبعیض همین امروز  

اروپای غربی و درگیر کردن آنان 
بھ جنگ فرسایشی با روسیھ، 
جستجو در ایجاد پیمان ھای جدید 
اقتصادی و نظامی حاکی از آن 
دارد کھ ھیئت حاکمھ آمریکا 
ھمچنان معتقد است کھ اوال جھان 
بھ او تعلق دارد و دوما برای 
بدست آوردن دوباره رھبری 
جھان آماده اند دست بھ ھر اقدامی 
بزنند حتی اگر کره زمین تا مرز 

 .نابودی کشانده شود
  

این دقیقا ھمان ویژگی بنیادی نظام سرمایھ داری است کھ با پیشرفت 
سرمایھ و سرمایھ داری در رقابتی جنون .  تمدن بشری در تناقض است

. خود را با جنگ نمایان میکند"  غیر متعارف"آمیز است  کھ در فرم 
جنگ ھم بمعنای کالسیک اش و ھم بمعنای دیجیتالی اش، برای ھمین 

برای بورژوازی و جھان چند قطبی یک ضرورت و در صورت 
است کھ خود را در متالشی کردن مدنیت جوامع "  نعمت"پیروزی یک 

جنگ امروز در اکراین بیان .  بشری و کشتار مردم بیدفاع نمایان میکند
با ابزارھای کشتار "  معادالت دیگری"کننده عمیق رقابت در تحمیل 

جمعی است کھ خود را نھ در چھارچوب مرزھای سیاسی اکراین کھ در 
سراسر جھان و حتی در عمیق ترین الیھ ھای مناسبات جوامع بشری 

. رقیب"  تقدس مالکیت"از جنگ مدیا گرفتھ تا لغو .  نمایان کرده است
. بنابر این جنگ و رقابت الزم و ملزوم یکدیگر و ادامھ منطقی ھمدیگرند

عالوه بر این جنگ یک رویکرد غیر قابل اجتناب برای جھان اشباع شده 
پس از نابودی و ویرانی، بازسازی .  از کاال و تولیدات نیز ھست

جنگ ھمخوانی عجیبی با بیکار سازی و بیرون کردن .  ضروری است
عمال روزانھ صدھا بل ھزاران کارگر .  کارگر از فرایند تولید نیز دارد

شناختھ می شوند برای ھمیشھ از "  جنگجو"و "  سرباز"کھ امروز بنام 
با بھ بیرون پرتاب کردن عنصر .  فرایند تولید بھ بیرون پرتاب میشوند

اصلی تولید، بازارھای اشباع شده کم کم از محصول خالی شده و تقاضا 
نتیجتا و در این مورد مشخص، صدھا شھر توسط دھھا . بیشتر خواھد شد

ھزار تانک و توپ و دیگر ابزار کشتار جمعی نابود شده اند و پس از 
شده است، "  پیروزتر"و یا "  پیروز"پایان جنگ، آن آکتوری کھ 

سفارشات بیشتری ھم در صنایع نظامی بدست خواھد آورد و ھم بازارھا 
 . خود خواھد کرد" کاالھای"را مملو از 

 
این چھره واقعی و کریھ جنگھای امپریالیستی برای منفعت طلبی و تحمیل 

قابل انتظار ھم بود کھ این وسط .  معادالت جدید در جھان سرمایھ است
جو بایدن پرزیدنت وقت ایاالت متحده آمریکا ھم بیاید و در نطقی دوباره 

دست آخر .  صحبت کند مریآمبھ رھبری آمریکا"  نظم نوینی"از آغاز 
معلوم نیست کھ باید نظم نوین جھانی شکست خورده پس از پایان جنگ 
سرد بوش پسر را بپذیریم؟ و یا نظم نوین جھانی بایدن پس از بوش را؟ و 

! یا شاید ھر دو آنان را در تالش ھر در رھبری دوباره جھان سرمایھ؟
اولی با دخالت مستقیم نیروی نظامی . البتھ با مشخصھ ھای بسیار متفاوت

! آمریکا و دومی با دخالت نیروھای نظامی نیابتی آمریکا

 نظم نوین جهانی بوش یا بایدن؟
 

 نادر شریفی

  ۶صفحه   

 



 

 جهان بدون فراخوان سوسیالیسم،

 بدون امید سوسیالیسم،  

 !  سوسیالیسم، به چه منجالبی تبدیل میشود » خطر«بدون 

 منصور حکمت
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بایدن را، برای جوامع بشری بین اولی و این آخری فرق چندانی "  نوین
اولی شکست خورد و دومی ھم سرنوشت بھتری .  با یکدیگر ندارند

سرمایھ داری اصوال نظمی کھنھ است و رھبری این و .  نخواھد داشت
آن کشور یا ترکیبی از کشورھا، ممکن است جایگاه قدرتھا را عوض و 
یا تغییر دھد اما ماھیت ارتجاعی و ضد کارگری آنھا را حفظ و گسترش 

 . میدھد
 

برای ما کمونیستھای کارگری اما تنھا راه پایان دادن بھ این جنایات و 
فجایع، بھ میدان آمدن طبقھ کارگر و ھمبستگی مردم آزادیخواه در 

دیروز .  وسعت جھانی و پایان دادن بھ حاکمیت بربریت سرمایھ است
کودکان، زنان و مردم بیگناه عراق و افغانستان و سوریھ و غیره قربانی 

امروز کودکان، زنان و .  مستقیم نقشھ ھای کثیف امپریالیست ھا شدند
 .مردم اکراین و روسیھ قربانیان ھمان سیاست شده اند

 
 بربریت _یا_سوسیالیسم_یا#
 امپریالیستھا_جنگ_بھ_نھ#
 سرمایھ داران_جنگ__بھ_نھ#
 طلبی_جنگ_بھ_نھ#
 

*** 

اولی ھزینھ ھای چند ھزار میلیارد دالری برای آمریکا بدون نتیجھ 
ھزینھ دومی را بخصوص اروپا پرداخت می کند .  چندانی بھ پایان رسید

اولی با دھھا ھزار .  و سود اش را شرکتھای آمریکائی بھ جیب میزنند
سرباز آمریکائی کشتھ شده بھ پایان رسید، دومی اش احیانا حتی خون از 

در اولی چین و روسیھ از ! دماغ یک سرباز آمریکائی ھم نخواھد ریخت
درگیرھای نظامی آمریکا منفعت بردند، در دومی باید چین و روسیھ 

 ! درگیر بشوند تا استفاده اش را آمریکا ببرد
 

آنوقت توی این محاسبات، عده ای قرون وسطائی ھمچنان گمان میکنند 
واقعا دموکرات و صلح طلب اند و از جنگ و جنگ "  دموکراتھا"کھ 

مفتضحانھ تر اینکھ عده ای فکر میکنند، !  طلبی چندان چیزی نمی فھمند
جنگ در گرفتھ امروز در اوکراین سانتیمتری بھ مقاومت مردمی و 

عده ائی حتی بھ خیال خود معتقدند بایدن ! آزادیخواھی و غیره ربط دارد
 آنقدر پیر شده است کھ نمی فھمد چھ میگوید؟

  
نظم "بوش را در نظر بگیریم و چھ "  نظم نوین جھانی"بھرحال چھ 

!آموزش رایگان برای همگان  

 

 !مجمع عمومی ظرف ابراز وجود مستقیم و مستمر کارگران است
!مجمع عمومی را آگاهانه و بنا به هر نیازی برپا کنید  

!جنبش مجمع عمومی را گسترش دهید  

 ...نظم نوین جهانی بوش یا بایدن 
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 خودرو خراسان در شب عید  نفر از کارگران ایران ١٠٠اخراج 
در آستانھ سال جدید و در شرایط اقتصادی موجود، شرکت ایران 

نفر از کارگران خود را در زمان تنظیم  ١٠٠خودرو خراسان حدود 
 .قراداد، عدم نیاز اعالم و از تمدید قرارداد با آنان خودداری کرده است

 
 تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانھ سیمان ممتازان کرمان 

اسفند، کارگران کارخانھ سیمان ممتازان در کرمان، برای  ٢۵روز 
چھارمین بار در آخرین روزھای سال جاری، دست بھ تجمع 

شان  این کارگران بھ حقوق و دستمزد بسیار پایین.  اعتراضی زدند
 .ھستند  معترض

 
 عبدهللا  حقوق معوقھ و عیدی کارگران شھرداری کوت

ی برج دی را ناقص رد کرده  کارفرما حق بیمھ: گویند این کارگران می
ھای  و قرار است بھ زودی حقوق این برج را براساس ھمین حق بیمھ

کارفرما .  شود ناقص پرداخت کند کھ در عمل مبلغ بسیار ناچیزی می
ِ ناقص حق بیمھ عنوان  جریمھ شدن توسط شھرداری را علت رد کردن

ِ پیمانکار بھ کارگران ربطی ندارد و پیمانکار .  کرده است جریمھ شدن
بھ خاطر عملکرد ضعیف خود جریمھ شده است؛ چرا کارگران باید 
ِ شکایت از نمایندگان  ِ آن را بپردازند؟ اواخر ھفتھ پیش در پی تاوان
کارگران شھرداری کوت عبدهللا یکی از این کارگران بعد از مراجعھ 

کارگران ھمچنین در این خصوص .  بھ اداره بازرسی بازداشت شد
ِ وثیقھ یک میلیارد : گفتند این کارگر ھنوز آزاد نشده است و جور کردن

 . تومانی برای یک کارگر شھرداری بسیار سخت است
 

 اعتراض کارکنان رسمی سکوھای گازی پارس جنوبی

اسفند ماه، کارکنان رسمی شاغل در سکوھای دریایی  ٢٩روز یکشنبھ 
 ١٢تبصره  ۵ھای گازی پارس جنوبی نسبت بھ مغایرت بند  میدان

، ٨٣، ٨٢ماده “ھای مستقیم  با مجموعھ قوانین مالیات ١۴٠١بودجھ 
با در دست داشتن  ”دیوان عدالت اداری ۶٠١حکم  “و ھمچنین  ” ٨۴

کارکنان .  ھایی و انتشار تصاویر آن اقدام بھ اعتراض نمودند پالکارد
سکوی عملیاتی در بخش فراساحلی میدان گازی پارس  ٣٧حدود 

 .  جنوبی در این اعتراض کارکنان شرکت داشتند

 

 اعتراض کارگردان فضای سبز شھرداری چابھار بھ تبعیض مسئولین

کارگران فضای سبز و خدمات شھری شھرداری شھرستان چابھار 
. نسبت بھ تبعیضات علیھ خود توسط مسئولین ذیربط اعتراض دارند

شھرداری شھرستان چابھار با پارتی حقوق شماری از نیروھا را کھ از 
نزدیکان مسئولین ھستند افزایش داده و دیگر نیروھای شھرداری 
ھمچنان با کمترین دستمزد و عدم دریافت دستمزد بھ موقع در وضعیت 

 ستون اخبار کارگری و حرکتهای اعتراضی
 

 سپیده امیرعسگری و آرش کلهر:  تهیه و تنظیم

کارگران شھرداری چابھار با وضعیت بد معیشتی و .  بدی قرار دارند
اقتصادی و کمترین حقوق در شرایط بسیار سختی بسر می برند و از 

 .افزایش حقوق و دیگر مزایای اداره کار محروم ھستند

 

 کنندگان جشن نوروزی سنندج  نفر از شرکت ٣٠بازداشت 

نفر از شھروندانی کھ روز دوشنبھ یکم فروردین ماه، طی  ٣٠بیش از 
مراسم نوروز در پارک کودک سنندج شرکت کرده بودند، توسط نھادھای 

سرکوب و بازداشت مردم بمناسبت شادی در آغاز .  امنیتی بازداشت شدند
سال نو، رویدادی کھ بندرت در کشورھای دیگر مشاھده شده است، بیانگر 

وزارت .  ضدیت رژیم اسالمی با ھر جلوه ای از زندگی و شادی است
اطالعات دستور داده بود کھ در کردستان برای مراسم نوروز، از مسائل 

  پایکوبی مختلط زنان و  از جملھ رقص و"  خالف شرع"و "  ضداخالقی"
استفاده نشود و بجای آن "  ھای مبتذل آھنگ"مردان جلوگیری شود، 

 .نمادھای جمھوری اسالمی ھمچون پرچم بکار گرفتھ شود

 
 یک کارگر سیمان سپاھان بھ حبس و تبعید محکوم شد

عباس غفاری از سوی شعبھ یک دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
سال تبعید بھ شھرستان  ٢شھرستان مبارکھ، بھ یک سال حبس تعزیری و 

اتھام انتسابی .  میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است
ھای اجتماعی  از طریق تشکیل گروه در شبکھ" تبلیغ علیھ نظام"علیھ وی، 

ھای  ارتباط با شبکھ"در خصوص اعتراضات کارکنان سیمان سپاه ان و 
شمار زیادی از کارگران بھ دلیل پیگیری .  عنوان شده است"  معاند

مطالبات خود، در آستانھ سال نو از کار اخراج و با مشکالت معیشتی 
بنا بر اذعان مدیرعامل شرکت سیمان .  اند بسیاری دست بھ گریبان شده

سپاھان، اخراج کارگران معترض بر اساس دستور نھادھای امنیتی 
 .شھرستان مبارکھ صورت گرفتھ است

 
 پرونده سازی برای یک معلم معترض در خراسان رضوی

اسفند ماه، بھ دلیل شرکت در  ٢۵یک معلم شھرستان زواره، روز 
محمدرضا شریعتی .  تجمعات اعتراضی فرھنگیان، بھ دادسرا احضار شد

متھم و تا تشکیل " اخالل در امنیت ملی"نیا، در این پرونده سازی بھ بھانھ 
 . دادگاه بھ قید وثیقھ آزاد شده است

 
 اختالس امام جمعھ پاسارگاد سال زندان برای افشار  ١٢

ملیون تومانی   ١ھزار تا  ۵٠٠عدد کارت ھدیھ   ۶٠٠امام جمعھ پاسارگاد 
از ستاد نماز جمعھ فارس گرفتھ بود کھ اسامی " نیازمندان"جھت کمک بھ 

این معلم .  مردگان و جعلی در لیست اھدایی توسط مھدی فتحی برمال شد
تشویش "سال زندان  برود، بھ جرم   ١٢دلسوز بھ خاطر افشای فساد باید 

 *"! اذھان عمومی و توھین بھ امام جمعھ

!کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض   



 ٦٤٠شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٨صفحه    

! زنده باد سوسیالیسم  

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سیاوش دانشور: سردبیر

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید
 

نشریه کمونیست تنها مقاالتی را منتشـر  .  سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است
مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافـت شـده     .  میکند که برای این نشریه تهیه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حکمتیست -کمونیست کارگری   
 

 دفتر مرکزی حزب

 پروین کابلی
daftaremarkzy@gmail.com  

 

 رئیس دفتر سیاسی

 سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبیر کمیته مرکزی

 جمال کمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبیر کمیته سازمانده

 رحمان حسین زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبیر کمیته کردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبیر تشکیالت خارج 

 نادر شریفی

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب کمونیست تلویزیون پرتو، برنامه های 

حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال -کارگری

آلترناتیو شورایی دنبال کنید و به کارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفی کنید  

https://alternative-shorai.tv/  

 


