
 

 

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

سرانجام "شورای عالی کاار"یااا ا  

اف ایش دسامادا د  اای ایراا  را 

اعالم کرد .طبق تصداا  ایاا ارناا  

ضد کارنری که یمشکل از ندایندناا  

دولت،کارفریا ا و چندتا ازندایندنا  

خودخواناد  کاارناری یاناراو   اه 

تشکل  ای ضد کارناری یااابااشاد 

 ه دسمادا د  اای هاایاه  99درسا  

درصد اضافاه  12یشدولاا قانو  کار 

درصاد افا ایاش  12یاشود .تعاااا 

دسمد د ا درشرایایای  اه طابا اه 

کارنر وح وق  گارا  جا   تایادااال 

یاشود که  نرخ تورم رسدای اعاالم 

درصاد و 12شد  توسط  انگ یرک ی 

نرخ تورم واقعی یر وط  اه کااا اای 

اساسی یاوردنااااز طابا اه کاارنار 

درصد نربت  06وزحدمکشا   اش از

 ه سا  نذشاماه افا ایاش داشاماه 

است .یعنی  ا احمرا  اضافه کارد  

درصد  ه دسمد د اا،نا دیاه  اه  12

چهل درصد ازقادر  خاریاد کاارنارا  

نربت  ه یا  فروردیا سا  نذشماه 

کاسمه شاد  اسات . ارچاناد کاه 

خیاست یا ا  اف ایش دسمد د اارا 

 رحرب نرخ تورم تعااا کرد،چرا کاه 

حمای انار نارخ اعاالم شاد  تاورم 

درست  ود   اشد نا  اف ایش ح وق 

 رحرب تورم سالااااناه در اهاماریاا 

حالت انجداد دسمد د  ا یایاراو  

 یاشود...

 کارگران جهان متحد شوید !

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 971 -// شماره  9911فروردین ماه 

 2در صفحه  ادامه

 درضرورت مبارزه 

 برای افزایش دستمزدها

 : در صفحات دیرر 

در محکومیت استرداد و اعدام  اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست* 
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 تراکت های منتشر شده بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر.* 

 خطر مرگ جان صدها هزار زن ومرد

 زندانی را تهدید میکند . 

 گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستری کارگران سراسرجهان ! 

روز اول ماه مه  را به تالش تبلیغی ،ترویجی وعملی  

برای  وحدت وتشکل  کارگران ، وراه جوئی برای  

دستیابی به  مطالبات اقتصادی وسیاسی خود وبه 

مبارزه برای تحقق شعار  کار، مسکن ،  آزادی، تبدیل 

 کنیم .

با شیوع  بیماری مرموز کرونا که عمال کلیهه 

فعالیتهای اقتصادی و تقریبا زندگیها  را فهله  

کرده است ، فارغ از اینهههه اهرا و اه هونهه 

بروز کرد ؟ شرایطی فراهم شده اسهت تها بها 

ن اهی به گذشته روند اعتراضات توده ای و 

نقاط قوت و ضعف آن با اشم اندازی روشه  

به استقبال ماههای پسا کرونها بهرویهم ک فهههر 

میهنم بجاست تشهلهای درون جهنهبهد فهدایهی 

در ادامه همهاریهای مشترک کهه از اجهرای 

بهههههمهه  کههلههیههد مههورد بهها انههجهها   91مههراسههم 

نشستهای فهوری بها بهررسهی سهیهر ته هو ت 

اهل سال گذشته ، برای دست یابی به ت لیلی  

مشترک از شرایط موجود گا  بردارنهد و آن 

را در نشست شد جریان به ب ث ب ذارند تها 

زمینه  ز  برای اتخاذ تاکتیه  مشهتهرک کهه 

 فههارغ از نشههسههتهههههای و سههمههیههنههارههها کههارایههی

 میدانی داشته باشد ، فراهم آید ککک  اجرایی و
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ککک عالوه برآن درطول سال اگهرنهرت تهور  

با برود نیز کارگران تا سهررسهیهدن مهوعهد 

افزاید دستمزد ها درآمرسال عمال بهخهشهی 

ازحقوق ودستمزد مودرا ازدست میدهندک به 

همی  دلیل درکشورهائیهه درآنها کهارگهران 

ازحهههههداقهههههل حهههههقهههههوق سهههههنهههههدیهههههههههههائهههههی 

بهرمههوردارنههد،هههرسهالههه مههعههمهو  عههالوه بههر 

م اسبه نرت تور ،مبلغ دیه هری نهیهز بهرای 

افزاید رفاه مطالبه میشود ک افزاید بهیهسهت 

درصههدی دسههتههمههزدهههای کههارگههران مشههمههول 

قانون کار درواقع تشدید استثمارکارگهران و 

انههدامههتهه  بههاربهه ههران اقههتههصههادی ومههخههار  

سن ی  ارگانهای سرکوب بردوش کارگهران 

درسههال جههدیههد اسههت ک ایهه  تصههمههیههم بهه ههدی 

ظههالههمههانههه واسههتههثههمههارگههرانههه اسههت کههه حههتههی 

نمایندگهان فهرمهایشهی نهههاد ههای حهاکهمهیهتهی 

شههرکههت کههنههنههده در شههورای عههالههی کههار 

 ازامضای آن مودداری کرده اند ک

البته کهامهال روشه  اسهت کهه درکشهوریهههه 

کهههارگهههران ازحهههت تشهههههههل و تههه هههزب 

برموردارنیستند و دولهت وسهرمهایهه داران 

ورانت مواران فعال مایشاء هستند، فهاهالهیه  

کههارگههری سههرکههوب ودسههتهه ههیههرو بههه زنههدان 

میافتند ویا تبعید میشوند و متولهیهان سهرمهایهه 

وثههروت زیههرسههرنههیههزه ارگههانهههههای سههرکههوب 

برای کارگران و زحمتهشان حداقهل حهقهوق 

تعیی  میهنند که حتی با معیهارههای مهعهمهول 

مرید وفروش نیروی کاردربازار نمیخواند، 

 انتظاری جزای  نیستک

درصهههد افهههزایهههد دسهههتهههمهههزدهههها 19اعهههال  

درشرایط فالکت بارکنونی، درظهاههراهنهیه  

مینماید که نهظها  حهاکهم درمهدمهت سهرمهایهه 

سا ران کمر به نابودی طبقه کهارگهر بسهتهه 

است ، اما انی  نیهسهتا ایهران یه  کشهور 

سرمایه داری است و سهرمهایهه داری بهدون 

کارگر اساسا معنی نداردک په  آنه هه اته هاق 

افههتههاده عههبههارت ازایهه  اسههت کههه دولههت بهها 

سههرمههایههه داران دسههت بههه یهههههی کههرده تهها 

درشرایط به هرانهی کهنهونهی مهخهار  عهظهیهم 

دست اه بورکراسی نظامی ونهادهای مذهبهی 

مهیهلهیهارد  911اون حوزه ههای عهلهمهیهه بها 

تومان بودجه وده هها نهههاد مشهابهه دیه هررا 

ازجههیههر کههارگههران وحههقههوق بهه ههیههران حههزء 

وزحمتهشان پردامت کندکدولت وکارفرماها 

بههاتههوجههه بههه بهه ههران و سههردرگههمههی نههاشههی 

ازشهیهوع ویهرور کهرونهها ونهامههمهههه  بههودن 

تجمعات و تهظهاههرات اعهتهراضهی بها اعهال  

افزاید بیست ویهدرصدی بهه دسهتهمهزد کهه 

هم ازسطح تور  وهم ازسبد ههزیهنهه تهعهیهیه  

شده توسط مودشان هم فهاصهلهه بسهیهاردارد، 

طههرت تههعههرضههی حههمههلههه بههه سههطههح حههقههوق 

 ومعیشت کارگران را سازمان داده اندک

درشرایهطهی کهه بها شهیهوع ویهرور کهرونها 

صدها هزارنیروی کارشهالهل درمهوسهسهات 

وکسر وکارهای کوا  به انبهوه مهیهلهیهونهی 

درصهد  97بیهاران اضافه شده اند و بید از

مههرد  زیههرمههط فههقههرروزگههارمههیهه ههذرانههنههد و 

نیروی شالل مشمول قانون کار بها تهعهر  

تههازه ای ازسههوی دولههت وسههرمههایههه داران 

مواجهه اسهت وبه هران اقهتهصهادی وشههها  

طبقاتی عمیقترمیشود ،رونهد روبهه ومهامهت 

وضعیهت طهبهقهه کهارگهر وبهه تهبهع آن آیهنهده 

زحمتهههشهان جهامهعهه بسهته هی تها  تهمها  بهه 

بیداری ،آگاهی ومتشهل شدن ومهته هد شهدن 

  طبقه کارگر و زحمتهشان مت د آن داردک

دولت و سهرمهایهه داران دسهت دردسهت ههم 

تالش میهنند ازب ران شیوع ویرور کرونها 

است اده کرده  سطح مواسته ها و مهطهالهبهات 

کارگهران و زحهمهتهههشهان را پهائهیه  آورنهد 

وتعرص به حقوق و معیشت آنههها را تشهدیهد 

کنندکدرانی  شرایطی مهبهارزات اقهتهصهادی 

،صن ی وسهیهاسهی کهارگهران وزحهمهتهههشهان 

ناگزیر است ازحالت تدافعی درآمده وحالتهی 

تعرضی بخود ب یردکبا ای  وصهف تهردیهدی 

نیست که اوضاع اقتصادی واشهال مشه  و 

بی سابقه تعر  نظا  سرمایهه داری ایهران 

بههه حههقههوق ومههعههیههشههت کههارگههران، افههزایههد 

آماربیهاری گسهتهرده جهوانهان و مهطهالهبهات 

مت قت نشده جنبهشهههای اجهتهمهاعهی مهخهتهلهف 

دی ر،دیریازود به اعتصابات واعهتهراضهات 

دهههی  مههیههابههانههی فههرامههواهههدروئههیههدک سههازمههان

هههای  نههیههروهههای کههارگههری، پههیههونههد جههنههبههد

کارگری گوناگهون بهه یه  دیه هر و اته هاد 

ههها ازپههیههد شههرط هههای اولههیههه پههیههروزی  آن

 درمبارزات اقتصادی و سیاسی استک

مبارزه برای افزاید دستمزدها وبیهمهه ههای 

کامل اجتماعی همهه شهمهول ،حهقهوق دوران 

بیهاری ازجمله مطالباتی است کهه مهیهتهوانهد 

نیروی م هرکهه عهظهیهمهی را بهوجهود آورده 

وزمینه اعتصاب عهمهومهی ونهبهرد مهیهابهانهی 

بههرای پههیههروزی نهههههائههی  بههرمههافههیههای قههدرت 

وثروت رابرای طبقه کارگر و زحمهتهههشهان 

 فراهم سازد ک

 971 -// شماره  9911فروردین ماه 

 2صفحه 
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 یدی شیشوانی



 

 کارگران مبارز!

 
امسال اول مهاه مهه روزتهجهلهی ههمهبهسهته هی 

وات ادکارگران سراسرجهان درمقابل نهظها  

سههرمههایههه داری را درشههرایههط مههتهه ههاوتههی 

 برگزارمیهنیمک

ویرور کشنده کهرونها درنهتهیهجهه تهخهریهر   

م یط زیسهت،تهقهلهیهل ،حهذ  ویها مصهوص 

سازی تامی  اجتماعی وامهانات بهههداشهتهی، 

درسراسردنیا شیوع یافته است کطبقه کارگر 

وتوده های زحمتهد مرد  به عینه شهاههدنهد 

کههه اهه ههونههه صههاحههبههان زر وزور،حههتههی 

دربهه ههبههوحههه اههنههیهه  کشههتههاری جههزبههه سههود، 

اههیهههزدیهه هههری نههمهههی انهههدیشهههنههدکعهههامههلهههیهههت 

اشهارصاحبان سرمایه وقهدرتهههای سهیهاسهی 

آنها درشیوع گسترده ای  بیماری و نهاتهوانهی 

آنها درمهار ورساندن مدمات یههداشهی  ز  

بههرای مهه ههدودکههردن ومههداوای بههیههمههاران، 

تاکنون میلیونهان ر عمداتا طهبهقهات کهارگهرو 

مههه هههرو  را آلهههوده وبهههیهههد از دویسهههت 

هزارن ررا به مرگ ونیهسهتهی کشهانهده اسهت 

وصدهامیلیون ن ر بهیهههار وازهسهتهی سهاقهط 

شههده انههد کطههبههقههه سههرمههایههه دارکشههورهههای 

مختلف، تالش میهنند مسئولیهت ایه  کشهتهار 

وقتل عا  را به گرد همدی ر اندامته ویها بهه 

بههی مههبهها تههی زحههمههتهههههشههان نسههبههت دهههنههد 

ورسوائی و ناتوانی نظا  سهرمهایهه داری را 

 پههوشههانههی کههنههنههدک ودرعههیهه  حههال سههطههح 

انتظارات ومطالبات توده های طب ه کهارگهر 

ومهه ههرومههیهه  جههامههعههه راپههائههیهه  آورده و 

بارب ران را نه ازصندوق سرمایه داران و 

بودجه های عظیم تسهلهیه هات کشهتهارجهمهعهی 

کهه ازههمهان اول -ولول های جهنهد مهلهیهتهی،

بههرای جههبههران ضههررهههای احههتههمههالههی شههان 

تههیههلههیههاردههها د ر ازثههروت عههمههومههی وپههول 

بهلهههه  -مالیات دهندگان را دریافت نموده اند

برگرده طبقه کهارگهروزحهمهتهههشهان جهامهعهه 

 بنهندک

 

 کارگران مبارز!

اگههراههه شههیههوع وسههیههع ویههرور کههرونهها 

ومطرسرایهت ایه  بهیهمهاری کشهنهده امهههان 

برگزاری مراسم های اول ماه مه به اشهههال 

قبلی راامسال بها مه هدودیهت زیهادی مهواجهه 

کهرده اسهتکامها کهمهاکهان مهیهتهوان وبهایهد بههه 

برگزاری مراسم ای  روزبهزرگ دراشهههال 

دی رهمت کماشت و بها اسهته هاده از وسهائهل 

ارتباط جمعی ،م افل و مهجهامهع،تشهههلهههای 

مههخههتههلههف کههارگههری،احههزاب وسههازمههانههههها و 

فعالی  سوسیالیست را بهه مهبهاحهثهه ،مهذاکهره 

وراهههجههوئههی بههرای سههازمههانههدهههی مههبههارزات 

پیشاروی و تعرضات بی وق ه نظا  سرمهایهه 

داری که ازای  پ  شدید تهرنهیهزمهواههد شهد 

،دعوت کرد ودرعیه  حهال ازایه  فهرصهت 

استه هاده کهرده وبهه تهبهلهیهغ وتهرویه  اههدا  

وبرنامهه ههای سهوسهیهالهیهسهتهی و آلهتهرنهاتهیهو 

کارگری برای پایان دادن به ستم واسهتهثهمهار 

 وزور وسرکوب، همت گماشتک 

 کارگران مبارزایران ! 

مبارزات کارگران درشرایط ب  دشهواری   

ادامه دارد ککارگران ایران فهاقهد تشهههلهههای 

اقتصادی وسیاسی  ز  هستندک ازحت تشههل 

وتهه ههزب مهه ههرومههنههد ومههبههارزاتشههان بههرای 

رسیدن به ایه  مهواسهتهههای پهایهه ای کهه بها 

ازادیهای سیاسی مالزمت دارد،تابههنهون بهه 

نتیجه نرسیده استکطبقه سهرمهایهه دارایهران 

ودولت سرکوب ر ومذهبی آن عالوه برتقلیل 

مهداو  دسهتههمهزدههها وتشههدیهد اسهتههثهمههار حههتههی 

دستمزد های اندکی را که مود تعیی  میهه ، 

بهمهوقههع پهردامههت نههمهیههههنهدک ایهران ازجههمهلههه 

کشورهائی است که بدلیل ب ران اقهتهصهادی 

وفسههاد گسههتههرده واشههاعههه مههرافههات مههذهههبههی  

توسط حاکمهیهت، درسهطهح بها ئهی بهاشهیهوع 

ویرور کرونا وتل ات نهاشهی از آن مهواجهه 

اسههت کفههقههدان بهههههداشههت عههمههومههی و تههامههیهه  

اجتماعی همه شمول و کامل جهان وزنهدگهی 

مههیههلههیههونههههها مههانههواده کههارگههر وزحههمههتهههههد 

ومیلیونها بیههار و بهیهههارشهده و کسهانهیهههه 

مههمههرانههدک درآمههدمههودرا نههیههزازدسههت داده 

 اند،درمطراستک

 رفقای کارگر

سال گهذشهتهه مهبهارزات کهارگهران درشهههل 

اعهتهصهابهات ، تهظهاههرات  واشهههال دیه هر 

مبارزه برعلیه تعر  بهیهرحهمهانهه سهرمهایهه 

داران ودولت سرکوب رآنها ابعادی گسهتهرده 

یافت کامسال تبعهات شهیهوع ویهرور کشهنهده 
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گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستری کارگران 

 سراسرجهان !

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت اول ماه مه، روز 

 جهانی کارگر.

با پیوند مبارزات پراکنده 

برسردستمزدها و بیمه های اجتماعی  

کامل وهمه شمول، زمینه های اعتصاب 

عمومی و نبرد برای حق تعیین سرنوشت 

 خویش را فراهم سازیم. 



 

کرونا درتل یت با به هران عهمهیهت اقهتهصهادی 

وتههداو  سههتههمهه ههری وسههرکههوبهه ههری طههبههقههه 

حاکم،راهی جزتشدید مبارزه عهلهیهه مهافهیهای 

قههدرت وثههروت حههاکههم بههاقههی نهه ههذاشههتههه 

است کسال پرتالتمی درپهیهد اسهت  وبهدون 

تههردیههد مههبههارزات کههارگههران وزحههمههتهههههشههان 

هراه گسترده تر مواهد شهدوبهرای رههائهی 

از انگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور 

وسرکوب  به مهیهدان مهبهارزه آشهههار روی 

 مواهند آورد ک

روز اول مههاه مههه  را بههه تههالش تههبههلههیههاههی 

،ترویجی وعمهلهی  بهرای  وحهدت وتشهههل  

کارگران ، وراه جوئی بهرای  دسهتهیهابهی بهه  

مطالبات اقتصادی وسیاسی مود وبه مبارزه 

برای ت قت شعار  کهار، مسههه  ،  آزادی، 

 تبدیل کنیم ک

روز اول ماه مه شعارهای مهطهالهبهاتهی تهمها  

بخد های کهارگهری  راطهرت و مهواسهتهار 

وحدت وتشهل کارگران بهرای ته هقهت آنههها 

 شویم !

باپیوند مبارزات پراکنده برسردستمزددازا   

بیمه اای اجتماعی  کزامزو  ازمزه شزمزو ، 

زمینه اای اعتصاب عمومی   نزبزرد بزرای 

حق تزیزیزیزن سزرنزوشزر  زویزم را فزراازم 

 سازیم. 

آزادی زندانیان سیاسی،  آزادی مطزبزوعزات 

 تشکالت اقزتزصزادی  سزیزاسزی را کزه مزی 

تزززوانزززد تزززوده ازززای عززز زززیزززم کزززارگزززران 

  زحمتکشان را متحد کرده 

 زنده باد ا   ماه مه ر زجهانی کارگر! 

زنده باد اتحاد  امبستگی کارگران سراسزر 

 جهان!

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان ات اد فدائیان کمونیست 
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 کارگران مبارز و توده های تحت ستم و استثمار!

 

ا   ماه مه ر ز تجلی امبستگی کارگران سراسر جهان دربرابزرنز زار سزرمزایزه درراه 

 اسر.

 ما در ا   ماه مه امسا  با ا ضاع متفا تی ر بر استیم ،بحران دربحران!

بحران اقتصادی   بحران ناشی از شیوع  یر س کر نا، طبقه کارگر   زحمتکشان را 

 با چالشهای متیددی مواجه کرده اسر. 

اگرچه  طرسرایر  یر س کشنده کر نا حرکزر ازای اجزتزمزاعزی   نزیزد مزراسزمزهزا،  

تجمیات  ت اارات ا   ماه مه امسا  را مشکو   یا ناممکزن کزرده اسزر، امزا تشزدیزد 

بحران ماایر ن ار سرمایه داری  ضر رت تغییرات بنیادی درن ار اقتصادی  سیاسزی 

موجود را نیدبرای توده اای ع یم آشزکزارتزرسزا زتزه اسزر  راه حزو ازای کزارگزری 

 سوسیالیستی ندد افکارعمومی کارگران   زحمتکشان جهان از مزقزبزولزیزر بزیزشزتزری 

 بر وردارشده اسر.

این د ران سخر را به فرصر برای ارتقاء سطح آگاای   سازمانیابی امزرزمزان  زود 

 برای ادامه مبارزه درنبرد اای آینده تبدیو کنیم.

دراین د ران بحرانی با انتخاب راه اای مختلف  به اقدامات اعتراضزی  انزقزالبزی  زود 

ادامه دایم.ازطریق  سائو ارتباط جمیی  آگاای توده اای طبزقزه کزارگزر   مزحزر مزان 

جامیه را نسبر به موجودیر اقتصادی  اجتماعی غیرقابو تحمو   رنجهای بیزشزمزاری 

 که ن ار سرمایه برزندگی آنها تحمیو کرده اسر، ارتقاء دایم.

 مبارزات ضد سرمایه داری درحا  گسترش میان متحدین اصلی طبقه کارگراسر.

بمثابه بخم آگاه   پیشر  جنبزم کزارگزری، ضزمزن گسزتزرش دامزنزه تزبزلزیز   تزر یز  

 -سوسیالیسم علمی  حفظ استقال  طبقاتی کارگران، دراین مرحله با شیارمحزوری کزار

آزادی   طرح مطالبات اقتصادی، اجتماعزی  سزیزاسزی تزوده ازای زحزمزتزکزم -مسکن

 تحر ستم  استثمار، زمینه اای سازمانیابی  اتحاد آنها را زیرچتر جبهه ای انزقزالبزی 

برای سرنگونی ن زار حزاکزم   اسزتزقزرارسزا زتزاراقزتزصزادی اجزتزمزاعزی نزویزن مزبزتزنزی 

 برشورااا، بوجود بیا ریم.

 

 فر ردین 62سازمان اتحادفدائیان کمونیسر 

 (11اردیبهشت 99) 2121بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه  9تراکت شماره 
بیانیه سازمان اتحاد فدائیان 

 کمونیست بمناسبت اول ماه مه...



 

 کککادامه از ص  ه اول

نباید از یاد ببریم که هیچ جریانی در جنهبهد  

کمونیستی به تنهایی قادر به تاثیر گهذاری بهر 

ت و ت آتی نخواهد بود اه رسد به رههبهری 

آن ک ما نیاز به اقدامی جسورانهه تهر و جهدی 

تر فراتر از آن هه تهاکهنهون انهجها  داده ایهم ، 

داریم  ک هن امی که مصوصا بهعهد از وقهایهع 

آبان ماه در جهای جهای تهههران بها افهراد از 

سهنههیه  مهخههتهلههف وارد صه ههبهت شهد  مهجههال 

نمیدادند و قبل از آن که به قول علهمها ! کهال  

منعقد شود  با آگاهی عجیبی به ت لیل اوضاع 

میپردامتند وتقریبا قریر به ات اق جهمهههوری 

اسالمی را مسبر تمامی نابسامانیها مصهایهر 

و فساد ها در جامعه  و تهنههها راه نهجهات را 

نابودی رژیم میدانند ک در مناطت مرفهه شهههر 

اکهثههرا دلههدلههه وطهه  دارنههد  و شههورشهههههای 

میابانی را موجر سوری شدن کشور میدانند 

پاره ای هم امید دارند رضها پهههلهوی دو  بها 

کمه  آمهریههها بهتهوانهد کهاری کهنهد ولهی در 

مناطهت پهایهیه  شهههر مهعهتهقهدنهد اعهتهراضهات 

میابانی به تنهایی بدون هد  و بدون رهبری 

راه بهه جهایهی نهمهیهبهرد و وقهتهی از حضهور 

نیروهای انقالبی ص بت میهرد  اللر بهاور 

نداشتند که اصال در دامل وجود داشته باشهنهد 

اه رسد به ای  که بتوانند تاثیر گذار باشهتهد ک 

همه ما همانطور که در شعارهایهمهان وحهدت 

و همبست ی را تنها ااره کار در پیهار علیهه 

رژیم میدانیهم و تهوده هها را بهه آن تهوصهیهه 

میهتیم این  مود به عمل به ای  شهعهار بهایهد 

مهههههلههف شههویههم بههایههد ایهه  شههعههار را مهه ههور 

اقداماتمان قرار دهیم ، ما نیازمنهد جهبهههه ای 

انقالبی هستیم ، باید توان مبارزاتی تشهلهای 

مختلف را دری   پالت ر  گهرد آورده و پهر 

قدرت در میان توده ها قد علم کنیم جبهههه ای 

که نا  آن مورد وثوق توده ها قهرار گهیهرد و 

ملجا و مرجعی در جامهعهه بهاشهد ، مهطهمهئهنها 

اعال  موجودیت رسمی ایه  جهبهههه و پهخهد 

اعالمیه اعال  موجودیت ) حتی در سهطه هی 

م دود که بی ش  شدنی است (  در دامهل 

 میتواند بسیار تاثیر گذار باشد ک 

ص بت از جمهوری اسالمی صه هبهت از    

قشری تری  و مرتجع تری  بخد بورژوازی 

است  که از نظر ددمنشی و شقاوت و جنایت 

یشهه ههی و در عههیهه  حههال فههریههبهههههاری و 

شار تانیسم مذهبهی درتهاریهی ایهران سهرآمهد 

است که  ابتدایی تری  معیارههای امهالقهی و 

انسههانههی بههورژوازی در قههامههور آن جههایههی 

نههدارد  کآنهه ههه در طههی ایهه  اهههههل سههال در 

ب رانها و تنشهای متعدد رژیم را سرپا نه هاه 

داشت بهار گیری همه جانبه مذهر در ههمهه 

امور و است اده بهینه از دست اههای تبلیاهاتهی 

بوده ، در کنار تبلیاات وسیع دینی ، رژیم بها 

گرته برداری از مو  عهظهیهم اشهاعهه نهوعهی 

نهیلیسم بی هد  د  لنیمتی که امپریالیسم در 

سطح جهان در دهه های امیر براه اندامته ، 

بههعههد از جههنههگ ویههرانهه ههر و بسههتهه  پههرونههده 

نیروهای انقالبی با قتل عا  تابستان و پهایهیهز 

در سهوت گورستانی مجامع جهانی ، آن  79

را در دستور  قرار داد ، رادیو و بخصهوص 

تلویزیون رژیهم مهو  وسهیهعهی از تهبهلهیهاهات 

زندگی " د  لنیمتی " و" باری به ههرجهههت 

" را در پید گرفت فیلمهههای تهلهویهزیهونهی و 

سینمایی و پاره ای نمایشهای زنده تئاتهری بها 

مضامی  امتال  و میانت زوجیه  بهه ههم ، 

فرار نوجوانان و جوانان مصوصها دمهتهران 

از مانه و روی آوردن بهه زدگهی مهجهردی 

) اوایل دهه ه تاد موضهوع دمهتهران فهراری  

از مانه در جامعه معضل بزرگی  شهده بهود 

که شهرهای کوا  سنتی را ههم بهی تهاثهیهر 

ن ذاشته بود ( ، مصر  انواع مواد مخدر و 

شهست  قبح آن  به شهل مهندسی معهور بها 

سامت انواع فیلمها در ای  باره و لوث کردن 

آن ) آتقی معرو  سهریهال آیهیهنهه عهبهرت آن 

دوره با دیهالهوگهههای مهخهصهوصهد یهههی از 

اهره های م بوب بود و هن ا  پهخهد  ایه  

سریال مانند سریهال مهراد بهرقهی زمهان شهاه 

میابانها را ملوت میهرد  ( ، کم رنگ کردن 

پیوندهای عاط ی مانوادگی ، م لی ، قهومهی 

) که درای  مورد موفقعیت اندانی نهداشهت ( 

از اهدا  ای  برنامه بود ک با امهدن مهاههواره 

رژیههم از شههادی در پههوسههت نههمههی گههنههجههیههد 

رسیورها با منوی فارسی به س ارش آقا زاده 

ها به وفور وارد ایران شده و به اللر مهانهه 

ههها راه پههیههدا کههرد و بهها درک درسههت از 

کنجهاوی کودکانه همهه انسهانههها در تهجهربهه 

کردن هر پدیده جدید و اینهه منع دستوری و 

اجباری هر اهیهزی شهوق ابهتهیهاع و تهجهربهه 

کردن آن را بسیار بیشتهر مهیهههنهد ، از یه  

طر  پلی  در اقدامات نمایشی با حهمهلهه بهه 

منازل سعی در توقیف آنها مهیهههرد و عهمهال 

م رک میشد برای فروش بیشتر دست اهها با 

قیمتهای گزا  و از سهوی دیه هر بها تهامهیه  

بودجه بسیاری از شبهه ههای فهارسهی زبهان 

مذلونی اهدا  مود را دنبال میهرد ک شبهههه 

هههای مههاهههواره ای کههه عههمههدتهها در امههتههیههار 

بورژوازی است مرو  باغ سبزی از زندگی 

پر زرق و برق لربی رها از تمهامهی قهیهد و 

بندها و م دودیت امالقی و انسانی هستند که 

ال و وکعبه آمال بهخهد وسهیهعهی از جهامهعهه 

بخصوص جوانان قرار گرفته اند ک بها آلهاز 

دوران بههه اصههطههالت سههازنههدگههی ، اشههرا  

نوکیسه ای که به گرد باندهای مافیایی وابسته 

به آقاها و آقازاده ها پدید آمده بودند به اهنهیه  

زندگی مدرن آزاد ! و رها ! روی آوردنهد ک 

روزشههان بههه لههارت و اههپههاول و ثههروت 

انههدوزی و شههبهههههایشههان بههه مههود نههمههایههی و 

موش ذرانی در کافه ها و رستورانها و هتلها 

و کنسرت ها می ذرد و وقتی پای ص بتشهان 

می نشستی مود را زرنگ و و با عهرضهه و 

 یهت ایه  زنهدگههی مهیههدانهنههد ههرازگههاههی هههم 

احساسات و عواطف و نهوع دوسهتهیهشهان بهه 

للیان درآمده و با لقمه گرفت  برای کهودکهان 

کار یا پخت دی ی لذا و پخد آن در م الت 

فقیهر نشهیه  و یها لهذا دادن بهه گهربهه هها و 

س های ول رد و فهیهلهم گهرفهته  از آن و بهه 

اصطالت امروزیها به " شعر " گذاشت  آن و 

نازیدن به " فالوهایشان " ارضها مهیهشهونهد ک 

بخد اعظم جامعه که همیشه مورد لهارت و 

اپاول قرار دارند ، ناتوان از دست یهابهی بهه 

ابتدایی تری  نیازهای زنهدگهی تهنههها مشهم و 

لضر و کینه و ن رت می اندوزند و همواره 

انباشت ای  مشم و کهیه  بهه شهههل دوره ای 

زمینه ساز طایانهای اجتماعی بوده کهه طهی 

ای  سالها روی داده است ک عصیانی شدید از 

دردی مشترک در جمعهی وسهیهع کهه شهروع 

اقدامات سرکوب رانه رژیم موجر تشهدیهد آن 

و با ویران کردن و آتد زدن نمادهای دولتی 

و اقتصادی و دینی حاکمیت سهرمهایهه تهخهلهیهه 
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 با جمهوری اسالمیگذشته و حال و آینده  
تهران  -مسیود   



 

مههیهه ههردد و از آن جهها کههه هههیههچ رهههبههری 

مشخصی در هدایت ایه  اعهتهراضهات وجهود 

ندارد تشدید سرکوب و درنده مویی رژیم آن 

 را به م اق میبرد ک 

آن ه ذکر شد توصی ی مالصه وار از زمیهنهه 

های رشد و شهل گیری اعتراضات کارگری 

، صن ی ، دانشهجهویهی و تهوده ای طهی ایه  

در  19سالها بوده ولی میزش توده ای آبهان 

قریر به دویست شهر بزرگ و کوا  یه  

وجه تمایز بزرگ داشت ، تهوده هها بهعهد از 

اهل سال ی  صدا سرن ونی و مرگ رژیهم 

را مطالبهه کهردنهد ، ههر اهنهد رژیهم بهنها بهه 

ماهیتد با سبعیهت و کشهتهار صهدهها نه هر و 

دست یری فله ای هزاران نه هر ) کهه تهداعهی 

بود ( کوشیهد بهار دیه هر  77کننده وقایع سال 

کنترل را بهه دسهت گهیهرد ولهی تهوده هها در 

اعتراضات بعد از سقوط هواپیمای اوکراینهی 

و انتخابات م تضح دو  اس ند نشان دادنهد کهه 

انتخاب مود را کرده اند و جزء نابودی رژیم 

گزینه دی ری ندارند ک نهبهود سهازمهانهدههی و 

هدایت مشخص اعتراضات ههمهواره مهوجهر 

شده بخشهای مختلف به حمایت ازیهدی ر بر 

نیایند ، به عنوان نمونه هن امی که هه هتهه هها 

گارگران نیشهر ه ت تپه و فهو د اههواز در 

میابانهای شوش و اهواز فریاد دادمهواههی و 

تظلم سر میدهنهد ، سهایهر اقشهار جهامهعهه بهه 

زندگی و کسر و کار عادی مهود مشهاهولهنهد 

بجز اند حرکت اعتراضی داند جهویهی کهه 

به جای مود ارزشمند است حتی حمایهتهی از 

سایر کارگران در بخهشههها و صهنهایهع دیه هر 

صورت نمیه هیهرد و رژیهم بها فهراغ بهال بها 

دست یری اندیه  ته  از رههبهران و امهرا  

عده ای دی ر موفت بهه مهههار آن مهیهشهود و 

همیشه  " درد ما درد شهمهاسهت مهرد  بهه مها 

مل ت شوید " در حد شعار باقی مانده است ک 

تما  قرائ  و جو ملتهر جامعه گواه ایه  بهود 

که روزهای پهایهانهی سهال بهار دیه هر شهاههد 

ولی کهرونها بهداد  مواهیم بودشورش توده ها 

 رژیم رسید ک 

با شیوع مرموز کرونها فهارغ از اهرایهی و  

ا ون ی آن ، امهپهریهالهیهسهم را بها به هرانهی 

درگیر کرده که به اذعان بان  جهانی بعد از 

رکود دهه سی تاکنون به مود نهدیهده اسهت ، 

علیرلم این  کرونا موقتا موجهر آتهد به  

در نهبهرد طهبهقهاتهی شهده و بها مهتهوقهف شهدن 

اعتراضات فقرا و گرسن ان در اهار گوشهه 

جهان سرمایه داران ن   راحتی میهشند امها 

دیری نمیپاید ، کرونا آن نان عجز و ناتهوانهی 

و لیر انسانی بودن مناسبات سهرمهایهه داری 

را آشهار کرد که سهالههها تهبهلهیهاهات گسهتهرده 

کمونیستها قادر به انجا  آن نبود ک  بی تهردیهد 

شیوع جهانی کرونا ب ران اقتصادی فراگهیهر 

و رکود شدیدی را به دنبال مهواههد داشهت ، 

دوران پسا کرونا آبست  تاییرات گستهرده ای 

در مناسبات اقتصادی حاکم بر جهان اسهت ، 

جنگ طبقاتی وارد عرصه جدیدی مواهد شد 

، البته کشورهای ثروتمند مواهند توانست در 

پ  ای  ب ران کمر راسهت کهنهنهد ولهی دول 

ورشهسته از هم اکنون ناقور مرگ مود را 

میشنوند ک جهمهههوری اسهالمهی از ایه  قهائهده 

مستثنی نیست ، رژیم آیهنهده سهیهاه و تهاریه  

مود را به روشنهی مهیهبهیهنهد  اگهر در ههمهان 

روزهای آلازیه  شهیهوع کهرونها سهریهعها بهه 

استقبال رفت و ایه  نهعهمهت مهدادادی را بهه 

ایران دعوت کرد تا اند صباحی قاتت نهانهد 

شود بهالی جهانهد مهواههد شهد و فهروپهاشهی 

اقتصاد را به دنبال مواهد آورد ک از آنجها کهه 

در ای  سالها جمهوری اسالمی ب رانی را بها 

ب رانی دی ر از سر گذرانده در تهالش اسهت 

ای  بار هم به همی  روش مود را نجات دههد 

فعال ایه  مهههمهان شهو  را تها آن جها کهه  -9

امهان دارد در مانه حه هک کهنهد ، بهه ههمهیه  

منظور تصمیم گرفته اجرای قرنطینه نیم بهنهد 

فهروردیه  مهلهاهی کهنهد و بها اجهرا  13را از 

فاصله کذاری هوشمنهد ! ههر که  بهه جهای 

گرفت  گریبان رژیم بهرای تهامهیه  نهیهازههای 

اولیه زندگهی مهود بهه دنهبهال قهوت  یهمهوت 

مانواده اش باشد ، در اصل رژیم بی  ابتال و 

مرگ هزاران ن ر در اثر کرونا یا رویارویی 

با میل عظیم بیهاران و گرسن هان ، بهنها بهر 

رژیم  -1ماهیت ذاتی اش شت اول را برگزید 

بهها ایهه  بههاور کههه آمههریههههها و مههتهه ههدانههد در 

ضعی تری  موقعیت قهرار دارنهد ، بها کهمه  

مت دیند در تدارک آشوب و تند در منطقهه 

است و ای  طرت با س ر دوه ته پهیهد قهاآنهی 

 -3فرمانده سپاه قدر به عهراق کهلهیهد مهورد 

رژیهم در تهدارک و آمهاده سهازی آزمهایشههی 

اتمی است که با او  گیری تنشهههای مهنهطهقهه 

ای آن را عملیاتی کند ک جهمهههوری اسهالمهی 

طی ای  سالها نشان داده هر زمان در شرایط 

فشار و اضطرار قهرا گهرفهتهه وحشهی تهر و 

درنده تر شده و ماههای آتهی از اضهطهراری 

تری  و حهیهاتهی تهریه  زمهانههها بهرای رژیهم 

است ک مهاههههای آیهنهده ایهران عهرصهه نهبهرد 

سرنوشت مواهد شد ،  در ی  سو کارگهران 

و زحمتهشان و توده های گرسنه و درمهانهده 

صف کشیده اند و در سهوی دیه هر سهرمهایهه 

داران و دولت ورشهستهه آنههها ، جهمهههوری 

اسالمی در او  ناتوانهی و اسهتهیهصهال قهرار 

دارد ک میبایست با گهرد آمهدن در جهبهههه ای 

انقالبی هر آن ه در انته داریم رو کنیم و در 

برابر ای  جنایهتهههاران مه هههم و پهر قهدرت 

ظاهر شهویهم و امهیهد بهه آیهنهده را بهه صهف 

 انقالب باز گردانیم ک 

  19/9/11تهران  –مسعود 
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با جمهوری گذشته و حال و آینده  

 اسالمی..
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خطر مرگ جان صدها 

هزار زن ومرد زندانی را 

 تهدید میکند .
 

امباروگزارشات مهتهعهدد حهاکهی ازآن اسهت کهه ویهرور 

کرونا به زندانهههای سهراسهر کشهور سهرایهت کهرده اسهت 

ومسئولی  مهربهوطهه بهجهای تهامهیه  امهههانهات  ز  بهرای 

ح اظت ازجان زندانیان، آنها را ت ت فشار قرارمهیهدههنهدو 

 به ضرب وشتم وتنبیه وتوبیی آنها میپردازندک

درروزهای امیر زندانیان زنهدانهههای مهخهتهلهف کشهور بهه 

اعتراضات زیادی دست زده اندو بویژه زندانیان سیاسی  بارها وبارها نسبت به شیوع ویرور کرونا بی  م بوسی  و مطری کهه جهان زنهدانهیهان 

 را تهدید میهند، هشدارداده اندک عالوه برآن سازمانهای بی  المللی نظیر ع و بی  الملل و سازمانههای مهدافهع حهقهوق بشهر از جهمهههوری اسهالمهی

ک مواسته اند که با توجه به شیوع ویرور کرونا درزندانها، نسبت به ح ک سالمت زندانیان احسار مسئولیت بهنند و به تعهدات مود عمهل کهنهنهد 

اما جانیان حاکم برکشور نه به اعتراضات زندانیان و نه به هشدارهای نهاد های حقوق بشری و ومدافعان حقوق زندانیهان، کهواهههتهریه  تهرتهیهر 

ر اثری نداده ند ک اکنون در شرایطی که زندانهای کشوربا جمعیت اندی  برابر ظرفیت معمولی مود وبدون امهانات  ز  با مطر ابتال بهه ویهرو

 کرونا و کشتار جمعی  مواجه است  کزندانیان به ناگزیر  به اعتصاب عذا و شورش و فرارازمطرکشتار، متوسل شده اند ک

ت  ازآنها،  به گزارش مبرگزاری هرانا، عصر دوشهنهبهه اعهتهرا  شهمهاری از زنهدانهیهان  97پ  از شورش زندانیان زندان سقز وفراربید از 

زندان سپیدار اهواز در مواجهه با کادر زندان به مشونت کشیده شد و درنتیجه یورش نیهروههای انهتهظهامهی تهعهدادی اززنهدانهیهان کشهتهه شهده انهد 

 ومانواده های ن ران درمقابل زندان دست به تجمع زده اند

کهه بهه جهز زنهدانهیهان  آمیز صداوسیما مهبهنهی بهر ایه  شام اه دوشنبه هم نی  شماری از زندانیان زندان مرکزی تبریز در واکند به مبر ت ری 

 شر  سر دادند ک شر ، بی اند،دست به شورش زده و شعار بی  پرمطر همه به مرمصی رفته

آبهاد و  در روزهای گذشته  درگیری های مشابهی در زندان ههای عهادل آبهاد شهیهراز، سهقهز، الهونهد ههمهدان، مهههابهاد، تهبهریهز، پهارسهیهلهون مهر 

 الی ودرز،بوقوع پیوسته استک ای  ب ران در پی افزاید ن رانی زندانیان در رابطه با شیوع ویرور کروناوشرایط بد ولیرقابهل ته همهلهزنهدانههها،

 کشهل گرفته است

رهبران رژیم  بمنظور فریر افهارعمومی ازیهطر   ازبه مرمصی فرستادن ده ها هزارزندانی ص بت میهنند، ازسوی دیه هر بها اسهته هاده از 

جوب رانی جامعه ،با ایجاد جو رعر و وحشت به دست یریها و زندان وشههنهجهه ادامهه مهیهدههنهدکههم اکهنهون ده هها زنهدانهی سهیهاسهی و عهقهیهدتهی 

 ههاندرسیاهجالهای رژیم دربند وزنجیرند، فعا ن  جنبشهای اجتماعی و نویسندگان، هنرمندان ، دانشجویان ،فعالی  ملی و مدنی وسایهر آزادیهخهوا

مهرر احضار وبازجوئی میشوند وسرنوشت هزاران دست یر شده میزش آبانماه درهاله ای از ابها  باقیمانده است وبا مطر فتل و کشهتهارمهواجهه 

 اند ک

بی ش  افهارعمومی مترقی ایران ن ران جان همه م بوسی  دربند نظا  ارتجاعی حاکم هستندکعالوه برزندانیان سهیهاسهی وعهقهیهدتهی و فهعها ن 

صن ی وسیاسی ،صدها هزارزندانی عادی درزندانهای جمهوری اسالمی ازاقشاروطبقات زحمتهشی هستند که بدلیل ناتوانی درپردامت بدهی هها 

 اشهمویا جرائمی که درتالش برای امرارمعاش مرتهر شده اند درحالی درزندانها بسرمیبرند که مانواده آنها فاقد امهانات ادامه زندگی هسهتهنهد و

 براه آزادی عزیزان مود میباشند ک

نباید فراموش کرد که درجامعه سرمایه داری ،بویژه جامعه ای نظیرایران که درآن گروهی ازمافیای قدرت وثهروت، بهزور سهرنهیهزه بهه ثهروت 

اش اندوزی مشاولند ،تالش اقشار م رو  جامعه وبه حاشیه رانده شدگان ،بیهاران وککک برای تامی  نیازهای اولیه وتالش  آنههها بهرای امهرار مهعه

ورفع گرسن ی، جر  م سوب میشود وتما  انسانهائی که توسط رانت مواران ونزول مواران به ورشهست ی وفالکت کشیده شده اند وبدون اشم 

 اندازی درزندانها بسر میبرندک ای  انسانها اگر از حت کار،مسه  ،آزادی و بیمه هم انی و بهداشهت  ز  بهرمهورداربهودنهد ودرجهامهعهه ای آزاد

 زندگی میهردند، هرگز پایشان به زندان نمیرسیدک

اکنون با سرایت ویرور کرونا به دامل زندانها، جان صد ها هزاراز ای  زندانیان درمطر است و باید بدون وقید وشرط ازاد گهردنهدک ههمهراههی 

زئی م جباتالش مانواده ها برای آزادی زندانیان سیاسی و آزادی همه زندانیانی که بواسطه ناتوانی درپردامت دیون وقرارهای دادگاه ها و یاجرائ

 درزندانها بسرمیبرند ونیز تامی  امهانات  ز  بهداشتی برای جلوگیری ازسرایت ویرور کرونا و م افظت ازجان همه زندانیان وظی ه است کهه

 باید رژیم را مجبوربه اجرای آن کردک

 3111فر ردین 31سازمان اتحادفدائیان کمونیسر 



 

کمونیست ها همواره بهر ایه  واقهعهیهت تهاکهیهد 

کرده اند که علِت پایه ای مشقاِت بشهر امهروز 

نظا  سرمایه داری استک به هران کهرونها بهار 

دی ر نشهان داد کهه سهرمهایهه داری بها سهلهر 

حقوق پایه ای انسان ها مانند حهت سهالمهتهی و 

کا ئی کردن آن، عمالً و با سبعیت تما  دسهت 

به کشتهار شهههرونهدان و اسهاسها کهارگهران و 

م رومان زده استک در قرن بهیهسهت و یهههم، 

در او  تهوانهائهی عهلهمهی و تهههنهولهوژیهههی و 

بارآوری کار، هنوز بهداشت و درمان و حهت 

سالمتی بهرای ههمه هان در دسهتهرر نهیهسهتک 

هنوز سیاست و استراتژی دولت های سرمایهه 

داری بر "مصونیت گله ای" متهی است اهرا 

که امهانات کافی پهزشهههی و درمهانهی بهرای 

مقابله با ی  بیماری مانند کرونا وجود ندارد! 

ای  در حالی است که امتصاص درصد بسیار 

ناایزی از هزینه های نظهامهی مهی تهوانهد بهه 

بهتری  وجهی سالمتی و بهداشت و درمان را 

برای هم ان تامی  و تضهمهیه  کهنهدک سهرمهایهه 

داری تا آنجا روی مسائلی مهانهنهد بهههداشهت و 

درمان و آمهوزش و مه هیهط زیسهت سهرمهایهه 

گذاری می کند که سودآور باشد، یهعهنهی سهود 

سرمایه مقد  بهر حهقهوق پهایهه ای شهههرونهدان 

ساکنی  کره ماکی استک در جهانی کهه لهرق 

ثههروت اسههت، تههولههیههد کههنههنههدگههان کههل ثههروت 

اجتماعی، کار گرگران  و زحهمهتهههشهان، در 

ناامنی اقتصادی و اجتماعی روزافهزون بسهر 

می برندک میلیاردها ن ر اسیر فقر، گهرسهنه هی، 

بیهاری و بیماری هستند و اقلیتی بسیار ناایز 

هههم مهی  از سرمایه داران بهر کرهره مهاکهی حر

 رانندک 

 

پیامدهای ب ران کرونها تهاکهنهون بهه بهیهههاری 

صدها میلیونی، اشم انداز بیهاری وسیع تهر، 

گسهتهرش راسهتهه هرائهی و دیههدگهاه هههای عههلهنههاً 

فاشیستی میدان داده استک بار دی ر دولهت هها 

از جیر کارگران میلیاردها د ر به بانه  هها 

و بن اه های سرمایه داری تهزریهت کهردنهد و 

ای  در شرایطی است که در بسیاری کشورهها 

کهارگهران را وادار کهرده انهد ته ههت شهرایههط 

بشدت مطرناک  کار کننهد تها بهرای سهرمهایهه 

سهود تههولههیههد کهنههنههدک در عصههر انههقههالب ههها و 

ت هو ت تهههنهولهوژیه  کهه مهی تهوانسهت بهه 

کاهد ساعت کهار و رفهاه بهیهشهتهر کهارگهران 

ترجمان عملی یابدک اما وجود جوامع فهقهر زده 

و بیههاری انهبهوه و شههها  عهظهیهم طهبهقهاتهی 

ماحصل نظها  وارونهه سهرمهایهه داری اسهتک 

سرمایه داری امروز با گسترش جهنهگ هها و 

تشدید رقابت های امپریالیستی برای دسترسهی 

به بازارهای کار و کا ، بهیهد از ههر زمهان 

کره زمی  و مه هیهط زیسهت انسهان هها را بها 

 تهدید نابودی روبرو کرده استک  

 

اما عملهرد و سیاست های دول سرمایه داری 

یهههههسههوی واقههعههیههت اسههتک در سههوی دیهه ههر 

کشمهد طبقاتی در اشهال مختلف و در ههر 

من ذ جوامع امروز در جریان استک مبهارزات 

کههارگههری از آمههریههههها و اروپهها تهها آسههیهها و 

اهارگوشه جهان بهدرجهات مهخهتهلهف جهریهان 

داردک انتقاد به نظم موجود و دفاع از عهقهالئهی 

بودن سوسیالیسم بید از ههر زمهان در مهته  

ب ران کرونا طرت شهده اسهتک گهرایهد ههای 

ضد سرمایه داری تقویت شده اند و تهقهابهل بها 

سیاست های بهورژوازی بهیهد از ههر زمهان 

روشهه  تههر طههرت مههی شههونههدک بههورژوازی و 

جنات های مختلف آن حهتهی یهارای راه حهلهی 

میانمدت بهرای بهرون رفهت از به هران ههای 

عدیده نظم کنونی نیستند ونمی تهوانهنهد بهاشهنهدک 

امروز دوره ای است که جنهبهد رههائهیهبهخهد 

کارگری بار دی ر باید با پرام مستقل مهویهد 

به میدان بیاید و بمثابه رهبر آزادی جامهعهه بها 

راه حل متمایز کارگری و سوسیالیستی ظاههر 

شودک بویژه دنیای بعد از کرونا ص هنهه جهدال 

های قدیم و جدید مواهد بودک دنیای پسهاکهرونها 

ص نه حادتر کشمهد طهبهقهاتهی مهواههد بهودک 

بههورژوازی تههالش دارد کههه بههار بهه ههران 

اقتصادی را روی دوش طبقه کارگهر به هذارد 

و طبقه کهارگهر نهیهز نهااهار اسهت بهه دنهیهای 

پساکرونا شهل دهد و نقد و جای هاه مهود را 

برای رهایی جامعه از قید بندگی و بردگی ای ا 

کند و اعال  کند، تنها سوسیالیسم است که مهی 

تواند بعنوان ی  راه حهل در مهقهابهل جهوامهع 

هبهر   امروز قرار ب هیهردک ایه  از نهیهازههای مر

 کشمهد طبقاتی امروز استک 

 

در ایران، ب ران کهرونها، وقه هه ای در یه  

روند تالطم تند سیهاسهی ایهجهاد کهرد در عهیه  

حال بیشتر از ههر زمهان ضهدیهت و مهاههیهت 

جنایتهارانه جمهوری اسالمی را بهه ههمه هان 

نشان داده استک ص نه سیاست ایران بهعهد از 

کههرونهها تشههدیههد مههبههارزه  گسههتههرده تههر بههرای 

سرن ونی انقالبی جمهوری اسالمی و تهقهابهل 

تندتر سیاسی جهنهبهد ههای طهبهقهاتهی مهتهمهایهز 

مواهد بودک میزش های سرن ونی طهلهبهانهه و 

علیه فقر و فهالکهت در اعهتهراضهات تهوده ای 

آن حلقهه اصهلهی  ٦٩٣١و آبانماه  ٦٩٣١دیماه 

است که بستر سیاست ایران بعد از کهرونها را 

تما  جنبد ههای به ماقبل مود وصل می کندک 

بورژوائی مخالف جمهوری اسالمهی، جهنهبهد 

های طبقات دارا مود را برای بعهد از کهرونها 

آمههاده مههیهههههنههنههدک طههبههقههه کههارگههر و جههنههبههد 

سوسیالیستی نیز آگاهانه ههمهیه  راه را دنهبهال 

در ایران طبقهه کهارگهر بهیهد از ههر میهنندک 

زمان با نقد ضد سرمایه داری و بها تهههیهه بهه 

جنبد شورائی میتواند به ی  پهای کشهمهههد 

بههرسههر قههدرت سههیههاسههی بههدل شههودک ایهه  بههار 

کشمهد طبقات برسر دولت، حاکمیت، قانون 

و تصویر از آینده او  می یرد و طبقه کهارگهر 

باید سیاست و تاکهتهیه  اش را بهرایه  اسهار 

 تعیی  کندک 

 

در اول ماه مه و در مهنهاسهبهت روز جهههانهی 

کارگر، جنبد کارگری و اردوی آزادیخواهی 

ضهروری اسهت در تهقهابههل بها سهیهاسهت هههای 

جمهوری اسالمی از جمله فرستادن کهارگهران 

بههه کههار در شههرایههط تههداو  اپههیههدمههی کههرونهها، 

سیاست آلترناتیو مود را اعهال  کهنهنهدک طهبهقهه 

کارگر سیاست اعال  شهده  تهوسهط روحهانهی، 

فرستادن کارگران به سرکار را بعنوان قتل هاه 

گههارگههران و هههو کههاسههت اسههالمههی و ضههد 

کارگری م هو  می کنند و قاطعانه در مقهابهل 

آن می ایستندک کارگران باید علیه دستمزدههای 

اعترا  کهنهنهد   ٣٣اند بار زیر مط فقر سال 

و مانورهای جبونهانهه و ضهد کهارگهری نهههاد 

 پلیسی موسو  به "مانه کارگر" را افشا و 

 971 -// شماره  9911فروردین ماه 

 8صفحه 

اعالمیه شورای امکاری نیر اای چپ   کمونیسر بمناسبر 
 اّ   ماه مه!

 

 در ا   ماه مه ر ز جهانی  امبستگی طبقه کارگر اعالر می کنیم،
سرمایه داری دشمن بشریر اسر. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریر 

 اسر!



 

م هو  کنندک در اول مه طبقه کارگر ایهران و 

فعالهیه  و تشهههلهههای آن ضهروری اسهت از 

وظی ه دولت برای تامی  معیشت همه ساکنهیه  

ایران بویژه کارگران و م رومهان، تهامهیه  و 

تضمی  نیازهای بهداشتی و درمانی، تعطهیهلهی 

مراکز کار بجز نیازهای ضروری، پهردامهت 

یهجای کلیه حقوقهای معوقه، بهیهمهه بهیهههاری 

مه ی برای ههمهه افهراد آمهاده بهههار، تهامهیه  

رایهه ههان آمههوزش، مههمههنههوعههیههت امههرا  و 

بیهههارسهازی، آزادی فهوری کهلهیهه زنهدانهیهان 

سیاسی و دی ر زندانیان در ای  شرایط تهاکهیهد 

 کنندک 

 

فهرامههوان مهها ایههنههسههت کهه بههه طهرق ایههمهه  و 

بصورت گسترده مناسبت اول مهه را گهرامهی 

بداریم، تمایز سیاست های جنبد طبقه کارگهر 

را با جنبد های دست راستهی بهطهور شه ها  

اعال  کنیم، وقت ان رسیده است که کهارگهران  

برای رهبری جامعه و برون رفت از به هران 

های عدیده اعال  آمادگی کنند و برای بهعهد از 

کرونا ابتهار عمل سیاسی را بهدسهت گهیهرنهدک 

در اّول مههه ضههروری اسههت بهها اعههال  هههم 

سرنوشتی طبقاتهی و انهتهرنهاسهیهونهالهیهسهتهی بها 

کارگران جهان بر گستهرش جهنهبهد شهورائهی 

طبقه کارگهر و پهراهم سهوسهیهالهیهسهتهی آزادی 

جامعه تاکید کنهیهمک اّول مهاه مهه را بهه طهبهقهه 

کههارگههر ایههران و کههارگههران جهههههان تههبههریهه  

 می وئیم! 

 

زنده باد ا   ماه مه ر ز امبستگی جهانی 

 طبقه کارگر!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 

 اسالمی 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

 ٦٩٣٣اردیبهشت  ٦ - ٠٢٠٢آوریل  ٠٢

 

امضاها: اته هاد فهدائهیهان کهمهونهیهسهت، حهزب 

 –کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگهری 

حهمتهیهسهت، سهازمهان راه کهارگهر، سهازمهان 

 فدائیان ) اقلیت (، هسته اقلیت
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اعالمیه شورای امکاری 
 نیر اای چپ   کمونیسر... 

 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 

 در محکومیت استرداد و اعدام مصطفی سلیمی

 

، زندانی سیاسی مصطفی سلیمی که توسط حکومر اقلیم کردستان ۹۹فر ردین   ۳۲صبح ر ز

سا  درشکنجه گاه ۷۱به جمهوری اسالمی تحویو داده شده بود، اعدار شد. مصطفی سلیمی 

اای رژیم جمهوری اسالمی محبوس بود.  ی درجریان شورش زندانیان زندان سقد، موفق به 

فرار از زندان شده    ود را به اقلیم کردستان عراق می رساند   درآنجا در واسر پنااندگی 

می کند. اما مسئولین حکومر اقلیم ابتدائی ترین حقوق انسانی   مقا له نامه اای بین المللی 

درباره حقوق پنااجویان را زیرپا می گذارند   بد ن شرر از توده اای زحمتکم مردر، 

ازجمله توده اای تحر ستم کردستان، این زندانی سیاسی پناانده را به ماموران رژیم ددمنم 

اسالمی ایران تحویو می داند   آنها نید برای زار چشم گرفتن از زندانیانی که در افته اای 

 ا یر در زندان اا دسر به شورش زده بودند بالفاصله  ی را اعدار می کنند.

 

رژیم جمهوری اسالمی در شرایطی دسر به این جنایر اولناک میدند که جامیه با بحران اای 

اجتماعی الینحلی دسر به گریبان اسر؛ عال ه بر آن بحران کر نا ر زانه -سیاسی  -اقتصادی 

جان صداا تن از مردر را می گیرد؛   زندگی میلیون اا  تن را تهدید می کند. جنایتکاران حاکم 

که ایچ راه حلی برای بر ن رفر جامیه از این بحران اا ندارند؛ بر این توام اند که تنها با 

زار چشم گرفتن از کارگران   زحمتکشان   تدا ر سرکوب جلو فوران اعتراضات سیاسی 

 اجتماعی را گرفته   چند صباحی دیگر به حاکمیر سرکوبگرشان ادامه داند

.  

 زحمتکشان، افکار عمومی آزادیخواه! ،کارگران

        

امکاری صاحبان قدرت  ثر ت حاکم براقلیم کردستان با حاکمین مستبد  جنایتکار حاکم 

برایران، برکسی پوشیده نیسر. تحویو پناانده سیاسی که از زندان   اعدار گریخته  به اقلیم 

پناه آ رده بود، ر یه ای مذمور   نفی آشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی یک پناانده سیاسی 

  .  مغایرمنم انساند ستانه زحمتکشان کردستان اسر  نباید بی جواب گذاشته شود

 

چپ  کمونیسر، این عمو غیرانسانی مسئولین اقلیم کردستان    نیر اایشورای امکاری 

امدستی آنان با رژیم جنایر پیشه جمهوری اسالمی را بشدت محکور کرده  امه سازمان اا، 

احداب   نهاد اای آزادیخواه   انسان د سر  سازمان اای مدافع حقوق پنااندگان   توده 

اای زحمتکم مردر را به اعتراض علیه این اقدار ضد انسانی فرامی  واند. حاکمین اقلیم 

کردستان باید درندد افکارعمومی ایران، کردستان  سراسرجهان افشا  محکور بشوند. آنها 

نید امچون رژیم ددمنم جمهوری اسالمی دراعدار زندانی سیاسی مصطفی سلیمی، محکور، 

  .مسئو   پاسخگواستند

 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم ، زنده باد آزادی
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 -امضااا : اتحاد فدائیان کمونیسر، حدب کمونیسر ایران، حدب کمونیسر کارگری

 حکمتیسر، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ) اقلیر (، استه اقلیر



 

آن ه را که م  در ای  نوشته دربهاره مه هههو   

بازار مالی بررسی و بهیهان نهمهوده ا  مهطهلهر 

ً مهتهههی بهر و  بالنسبه کوتاهی است که وسیهعها

نمایان ر اطالعاتی است که از منابع مهخهتهلهف 

در اینترنت بدست آورده ا ک و باید به هویهم کهه 

م  اسامی منابع ایه  اطهالعهات را یهادداشهت 

نهرده ا  و لذا نمیتوانم آنها را در  اینهجها ذکهر 

کنما بهعهالوه بهه بهیهان بسهیهاری از جهزئهیهات 

نپردامته ا  و ممه  است )تأکید میهنم: شایهد( 

اند اشهال هم در ارقا  نقل شهده وجهودداشهتهه 

باشد زیرا نتوانستم بهرای یهافهته  ارقها  دیه هر 

جستجو کنم تا آنها را با ارقا  مزبهور مهقهایسهه 

 نمایمک 

بازار مالی نوع ) البته بورژوایی( ِویهژه ای   

بههازار مههوسههو  بههه بههورر اسههت کههه در آن 

ً  تهجهارت مهالههی یها مهبهادلهه مهالههی  اصهطهالحها

صورت می یردک  ای  بازار مهعهمهو ً بهعهنهوان 

دو بازار مختلف درنظر گرفته میشود : بهازار 

سرمایه و بازار پولک  بازار سرمهایهه مهههانهی 

است که در آن اوراق بههادار یهعهنهی سههها  و 

اوراق قههرضههه مههریههد و فههروش مههیههشههود، و 

بدینطریت سرمایه گذاریهای میان و بلند مهدت 

بید از یهسال بوسیله اشخاص مریدار سههها  

و اوراق قرضه انجا  می پذیردک  بهازار پهول 

بازاری است مشتمل بر تسهیالت بانهی یعهنهی 

پولهایی که بان  ها و سایر مهوسهسهات مهالهی 

در شهل انهواع مهخهتهلهف وا   بهه واحهدههای 

اقتصادی اعهطهاء مهیهههنهنهد، و ایه  پهولههها یها 

اصطالحاً تسهیالت  در ای  واحدهای تولهیهدی 

یا تجاری کاپهیهتهالهیهسهتهی یها مهرده بهورژوایهی 

سرمایه گذاری میشوندا منابع مالی بهانه  هها 

و سایر موسسات مشابه معمو ً ازطریت جمهع 

آوری پولهای باصطالت راکد و لیر سهرمهایهه 

ای  که معمو ً در مقادیر کوا  نهزد بهرمهی 

 افراد عادی وجود دارند فراهم میشودک

ای  انواع مختلف سرمایه گذاری ، همانطور   

که ذکر شهد، بهرای شهرکهت ههای تهولهیهدی و 

تجاری کاپیتالهیهسهتهی مصهوصهی و دولهتهی و 

بان  های مصوصی و دولتی گوناگون  و تها 

اندازه ای برای مشالل مرد متعلهت بهه مهرده 

 بورژوازی انجا  می یردک

بازارهای مهالهی بهورژوایهی مهوجهود، مهواه   

همه انواع بازار پهولهی و مهواه عهمهو  انهواع 

بههازار اوراق بهههههادار)یههعههنههی تههاحههدی مههنهههههای 

اوراق قههرضههه صههادرشههونههده تههوسههط دولههت( 

بعنوان بازارهای سرمایه گذاری در قهلهمهروی 

اقتصادی م سوب می هردنهدا و بهازار اوراق 

بهادار درعی  حال بهعهنهوان بهازار رونهدههای 

تاییر اشخاص سرمایه گذار ب ساب میاینهدک و 

انواع پولهایی کهه ازطهریهت بهازارههای مهالهی 

سرمایه گذاری میشوند معمو ً بعنوان سرمایه 

هههای مههالههی یههعههنههی سههرمههایههه هههای پههولههی بههه 

 شمارمیروندک 

بازارهای مالی یا اقتصاد مالی بهورژوائهی     

جریانهای هدایت کننده منابع مالی مهعهیهنهی بهه 

دامههل حههوزه هههای تههولههیههد و بههازرگههانههی و 

بانهداری بهورژوائهی و کسهر و کهار مهرده 

بورژوایی هستند و نقد بسیار بزرگهی را در 

جریان موجودیت ای  نظا  اقتصادی و رشد و 

تهامل آن یعنی روندهای انبهاشهت سهرمهایهه و 

پیشرفت تهنی  بهورژوائهی ایه هاء مهیهنهمهایهنهدک 

بازارهای مالی منبع اصلی تأمی  مالی شرکت 

های اقتصادی در جامعه بورژوائی را تشهیل 

میدههنهدا مهنهبهع دیه هر تهأمهیه  مهالهی اقهتهصهاد 

کاپیتهالهیهسهتهی  عهبهارت از آن نهوع سهرمهایهه 

گذاری توسط سرمایه داران است که مستقهیهمهاً 

 شامل تأسی  شرکت های جدید میباشدک

بعنوان مهثهال : در یه  مهطهالهعهه مشهخهص   

مربوط به تأثیر توسعه بازار سهها  بهر تهولهیهد 

واقههعههی سههرانههه در کشههورهههای آ ر آن )

ASEAN معلو  شهده اسهت کهه: درنهتهیهجهه )

افزاید ی  واحد در شامص توسعه سها  در 

، نرت رشد تهولهیهد 9117-1799فاصله زمانی 

درصهد افهزایهد  3ک99سرانه در ای  کشورها 

کشور بها  911پیدا میهندک همی  مطالعه برای 

درآمدهای متوسط و با  نشان میدهد کهه نهرت 

رشد تولید واقعی سرانهه آنههها بهانهدازه بسهیهار 

زیادی فزونی می یردک در کشهورههای تهولهیهد 

کننده ن ت، در همان دوره زمانی ، با افهزایهد 

ی  در صد در نسبت ارزش بازار سههها  بهه 

تولید نامالص داملی، نرت رشد تولیهد سهرانهه 

 درصد بیشتر میشودک 17واقعی 

بههایههد تههوجههه نههمههود کههه بههازار سههرمههایههه در   

کشورهای مختلف) بهله هاظ مهقهدار ارزشهههای 

مبادله شده( معمو ً بسیار بهزرگهتهر از بهازار 

 پول میباشدک

بازار مالی را ههمه هنهیه  شهامهل سهه بهخهد   

مختلف: بازار پهولهی، بهازار سههها ، و بهازار 

اوراق قرضه درنظرمی یرند میزان ههر یه  

از ای  سه بخد) ازل اظ مهقهدار ارزش ههای 

مبادله شونده( نسبت به کهل بهازار مهالهی  در 

کشورهای مختلف مت اوت است: مثالً در سهال 

درصهد،  19: در ژاپ ، اوراق قرضه  1799

درصد  13درصد و تسهیالت بانهی  17سها  

بازار مالی را تشهیل میدههدا در تهرکهیهه ایه  

 13درصهد، و  13درصد،  12ارقا  بترتیر 

 درصد میباشدک

کل اقتصاد سهرمهایهه داری یه  کشهور را    

میتوان به بخد واقعی و بهخهد مهالهی تهقهسهیهم 

نمودک بخد واقعی یا اقتصادی واقعی نهیهز از 

دو قسمت تشهیل میشود: تولید واقعی کا های 

واقعی)در شهل اشیاء و مهدمهات واقهعهی کهه 

تجسم اضافه ارزشهای تولید شده نیز هستنهد(، 

و تجارت واقعی ای  کها هها یهعهنهی فهروش و 

مرید آنها کهه درواقهع تشهههیهل بهازار واقهعهی

) عادی یا ازطریت اینترنت( را میدهندک بخهد 

مالی تنهها از بهازارههای مهالهی،  بهاصهطهالت 

اقتصادی مجازی تشهیل می ردند که در آنههها 

ثهروت ههای مههالهی   شههامهل سهههها  و اوراق 

قرضه مبادله میشوند یا پولها در شهههل انهواع 

مختلف وا  و سود آنها  بی  اشخهاص حهقهوقهی 

و حقیقی داده میشهود و په  گهرفهتهه مهیهشهودا 

سههپههرده گههذاری پههول در بههانهه  ههها و سههایههر 

موسسات مالی مشابه  و دریهافهت سهود بهرای 

سپرده های مربوطه و پ  گیری مود سهپهرده 

ها  توسط افراد سپرده گذار قسهمهت ویهژه ای 

 از بازار مالی م سوب می رددک

جههمههع آوری مههقههادیههر کههواهه  پههولهههههای    

باصطالت راکِد نزد افراد عادی توسط بانهههها 

و سایر موسسات مشابه مالی ازطریت سهپهرده 

گههذاری تههوسههط افههراد مههزبههور و تههبههدیههل ایهه  

پولهای سپرده شده توسط موسسات مزبور بهه 

سرمایه های وامی بمنظور بهارافتادن آنها در 
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ایزهایی هستهنهد  -شرکتهای تولیدی  و تجاری

که دو هد  از آنها دنبال میشود : کسهر سهود 

بیشتر تهوسهط سهرمهایهه داران)زیهرا سهرمهایهه 

داران بخشی از اضهافهه ارزش  تهولهیهد شهده 

مههربههوط بههه ایهه  سههرمههایههه ههها را مههودشههان  

تصاحر میهنند( ا و تا آنجا کهه مهمههه  اسهت 

تبدیل توده های اعضاء طبقه کارگهر و طهبهقهه 

متوسط به "سرمایه داران مرد"  و درنهتهیه هه 

دارای گراید به حمایت از نهظها  اجهتهمهاعهی 

بورژوائی یا مبارزه کهمهتهر عهلهیهه ایه  نهظها ک  

هد  دو  مستقیماً توسط حهومت بهورژوازی 

دنبال می رددک  انی  است همینطور در مورد 

مرید سها  و اوراق قرضه شرکت هها تهوسهط 

مرد  عادی:  پولهای اندک راکد لیر سرمهایهه 

ای این ونه افراد بدی  طریت به سرمایهه ههای 

مورد است اده در موسسهات اقهتهصهادی تهبهدیهل 

میشود و سهرمهایهه داران قسهمهتهی از اضهافهه 

ارزش تولید شده مربوط به ای  سرمایه هها را 

مودشان تصاحر مینمایند و حهههومهت ههد  

باصطالت سیاسی منثی نمودن ایه  افهراد در 

مبارزه علیه نظا  حاکم کاییتالیسهتهی را دنهبهال 

میهنهدک در اهنهیه  رونهدههایهی، الهبهتهه اههدا  

اجههتههمههاعههی و اقههتههصههادی دیهه ههری از قههبههیههل 

شهوفایی  اقتصادی سهرمهایهه دارانهه جهامهعهه 

ممه  است توسط حههومهت ههای بهورژوایهی 

مربوطه نیز دنبال شودا والبهتهه افهراد سهپهرده 

گذار در بانهها یا مریدار سها  یا سایر اوراق 

بهادار و یا فروشنده اینها معهمهو ً ایه  کهارهها 

را جهت کسهر پهول انهدکهی بهرای کهمه  بهه 

تأمی  هزینه امرار معاش مود  انجا  مهیهدههنهد 

 و لیره و لیرهک

همانطور که فوقاً نیز ذکر شهد، بهایهد تهوجهه    

داشت که بازارهای مالی عبارتند از اقهتهصهاد 

مهجهازی، اشهههال مهعهیه  اقهتهصهادی مهجههازِی 

نمایان ر اقتصاد واقعی کهه مشهتهمهل اسهت بهر 

اموال و اشیاء) اون وسایل تهولهیهد و مهبهادلهه 

وکا ها در شهل اجسا ( و مدمات ) واضه هاً 

از نوع اقتصادی(، که هم ی مصلت فیزیهی 

دارند، و نیز مزدها و حهقهوق هها در اشهههال 

فیزیهی پولک بنابرای  تهاهیهیهرات ارزش ههای 

سها  و اوراق قهرضهه مهعهمهو ً  بسهته هی بهه 

تاییرات ارزش ها در اقتصاد واقعی مربوطهه 

داردا و تهههاهههیهههیهههرات ارزشهههههههای اوراق 

بهادارصرفاً دردامل همان بازارهای مالی، تا 

آنجا که م  میدانم، پدیده هایی استثنائی هستندک 

اما تاییرات )افزاید یها کهاههد( ارزش پهول 

ههههمهههانهههطهههورکهههه -در جهههامهههعهههه بهههورژوایهههی

بهه عهوامهل بسهیهار  -بطورص یح گ ته میشهود

  متعددی بست ی دارد، از ای  قبیل بشرت زیر:

وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی جامعهه  -  

بورژوایی)باثبات و سامانمند یا نهه اهنهیه ( و 

اینهه آینده ای  وضهعهیهت روشه  یها نهاروشه  

بنظرمیرسد) واینهه حا ت دو  موجهر فهرار 

سرمایه ها، کاهد سرمایه گهذاری در حهوزه 

تولید، و با  بردِن بی اسهاِر قهیهمهتههها تهوسهط 

بعضی سرمایه داران ولیره و بالنتیجه کاهد 

 ارزش پول می ردد(ک

افزاید یا کاهد تولید و سرمایه گهذاری  -     

در ای  حهوزه)کهه بهاعهث افهزایهد یها کهاههد 

عرضه کا ها و در نتهیهجهه نهزول یها صهعهود 

قیمتها یعهنهی افهزایهد یها کهاههد ارزش پهول 

مههیههشههود( و تههقههلههیههل یهها گسههتههرش نهههههادهههای 

لیرتولهیهدی)کهه دربهردارنهده صهر  فهزونهی 

یابی عرضه برای کا ها و درنتیجه قیمتههها و 

 کاهد ارزش پول میباشد(ک

کاهد یابی یا فزونی یابهی پهردامهت ههای  -  

ارزی )مرو  ارز از کشهور مهثهالً درنهتهیهجهه 

واردات( نسبت به دریافت ارز) ورود آن بهه 

کشور مثالً درنهتهیهجهه صهادرات(، کهه بهاعهث 

تههقههلههیههل یهها افههزایههد ذمههیههره ارزی در کشههور 

ودرنتیجه ارزش پول داملی درمقابل ارزهای 

 مارجی میشودک

رشد نرت تور ) بالنتهیهجهه کهاههد ارزش  -   

پول( بواسطه ااپ اسهههنهار بهدون پشهتهوانهه 

مادی مانند طال یا بواسطه ازدیاد یا تقلیل حجم 

نقدین ی)یعنی پولهای افهراد بصهورت نهقهد یها 

بصورت سپرده بانهی و در حالت دو  تهاآنهجها 

که ای  سپرده ها بصورت وا  بهه افهرادعهادی 

اعطاء می ردد که ایه  جهریهان تهقهاضها بهرای 

کا ها و لذا قیهمهتههها را افهزایهد و درنهتهیهجهه 

 ارزش پول را تقلیل میدهد(ک

عد  وجود یا وجود اصطالحاً فاکتورههای  -   

مارجی از قبیل ت هریهم اقهتهصهادی، جهنهگ و 

مشهسالی)که در حا ت دو  معهمهو ً مهوجهر 

تقلیل تولیهد و بهالهنهتهیهجهه کهاههد ارزش پهول 

 می ردند(ا و لیره

در هرکشور معی  در هر دوره معی  ممهه    

است ی  یا اند فاکتور معی  از فهاکهتهورههای 

مزبور در جریان تاییرات ارزش پول بیهشهتهر 

 یا میلی موثر یعنی عمده گردندک

در هر جامعه بورژوائهی مهعهیه ، ههرگهونهه    

ثروت لیر پولی با مصلت فیزیهی دارای دو 

نوع ارزش است: باصظالت ارزش واقعی که 

بیان ر ارزش مجموع کل نیروی کهار تهجهسهم 

یافته در آن یعنی در شهلهای مختلف در طول 

کلیه مراحل تولید آن اسهت) از مهرحهلهه کهار 

مستقیم روی طبیعت تا وقتیهه بصهورت یه  

م هصهول کهامهل درمهیهایهد( ا و دراصهطهالت 

ارزش اسمی  که مبی  قیمت آن بر حسر پول 

جاری با ارزش معهیه  اش کهه مهمههه  اسهت 

ت ت تأثیر عوامل فوق الذکر قرار گیردک  ههر 

کا ی معی  نهیهز دارای ایه  دو نهوع ارزش 

میباشدک بنابرای ، فی المثل ارزش ههای انهواع 

سها   بهیهانه هر ارزش ههای اسهمهی امهوال و 

 کا ها هستندک

درآمههر نههامههنههاسههر نههیههسههت گهه ههتههه شههود کههه   

کمونیست ها باید بن وی نسبتاً پهیهوسهتهه بهازار 

-مالی و کارکردهاید را بطور پهرولهتهاریهائهی

علمی برای توده های وسیع طهبهقهه کهارگهر و 

گروههای اجهتهمهاعهی فهرودسهت و تهههیهدسهت 

جامعه بورژوائی توضیح دهند و ای  پدیده هها 

انهقهالبهی بهرای آنهان  -را بطور پهرولهتهاریهائهی

    افشاء نمایندک 

                                                                                   

حمید پویا                                                                                     
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت سیاسی  

 سازمان اتحاد فداییان کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان کمونیست و یا 

ارگانهای ان با یکی از آدرسهای زیر تماس 

 بریرید  :

.................. 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azar@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

بمناسبت اول ماه مه  3تراکت شماه  

ا   ماه مه ر زجهانی کارگر فرارسیده اسزر .درایزن 

ر ز کارگران سراسرجهان  اتحاد  امبستگی جهانزی 

 ززود را درمززبززارزه عززلززیززه سززتززم  اسززتززثززمززار  ز ر 

 سرکوب ن ار سرمایزداری جشزن مزیزگزیزرنزد. درایزن 

مبزارزه تزاریزخزی   جزهزانزی  د  دنزیزا درمزقزابزو ازم 

قرارگرفته اند ، دنیای سرمایه   دنزیزای کزار؛ دنزیزای 

 سرمایه داری  دنیای سوسیالیسم .

دریزکزسزو گزر ه انزدکزی  سزرمزایزه دار کزه زمزیزنزهززا  

،کار انه اا ،مدارع  میادن  ابدار   سایو تولید را 

بزه مزالزکزیززر  صزوصزی  زود درآ رده انزد . ازق زب ززو 

استثمار نیر ی کار کارگران   غارت  چپا    منزابزع 

طززبززیززیززی  دسززتززرنزز  زحززمززتززکززشززان زنززدگززی مززیززکززنززنززد 

 بادردسر داشتن قدرت سیاسی درتالشند با توسو به 

فریب  سرکوب   جنگ   کشتزار   ضزع مزوجزود را 

حفظ کنند  درسوی دیگرانبوه انسانزهزائزی کزه تزولزیزد 

کنندگان اصلی  نیزم مزادی   ثزر ت ازای اجزتزمزاعزی 

 استند که  واستار تغییر بنیادی ن م موجودند.

راستا  چشم انداز مبارزه ارد ی کار برعلیه سرمایه  

درسراسر جهان یکی اسزر . مزحزو سزتزم  اسزتزثزمزار  

 تمار تبیات  یرانگر ناشی ازآن ؛ ایجزاد نز زامزی کزه 

درآن اسززتززثززمززار فززرد ازفززرد ، کززارمززدد ری   فززقززر 

 بیکاری  جنگ  کشتار ر ر بربسته باشد . زمینها 

، کار انه اا ،میادن  تمار ابدار تولید  بزه مزالزکزیزر 

جمیی  درآید  دسر آ رداای بشری در دمر انسزان  

 در راه رشد  تکامو  ارتقای سطح زندگی  جزامزیزه 

 به کارگرفته شوند. 

ا   ماه مه تجلی اتحاد  امبستزگزی کزارگزران جزهزان 

 کدرچنین راستائی اسر 

سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی عالوه  نشریه

برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، 

انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنری و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز 

هست . تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده 

انتشار مطالبی را انتخاب و درالویت قرارخواهد داد 

که مستقیما برای این نشریه ارسال شده باشند لذا 

انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و 

سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد. از 

طریق ایمیل ادرس زیر 

در میان  انتقادات خود را با و پیشنهادات نظرات،

 برذارید .

 kar@fedayi.org  

ه ت ن ر ازفدائیان ملت رفقا بیژن جزنی، عبار سورکی،  ٦٩۳۱فروردی   ٩٢روز 
عزیز سرمدی، م مد اوپانزاده، احمد جلیل افشار، حس  ضیاظری ی، ودون رازمجاهدی  
بنامهای مصط ی جوان موشدل و کاظم ذوا نوار دربا ی تپه های اوی  بادستان بسته 
توسط جالدان نظا  شاهنشاهی به رگبار بسته شدندکای  رفقای فدائی ازتئوریسی  ها 

جنبد کمونیستی وسازمان فدائی م سوب میشدند و درسازماندهی   وکادرهای برجسته
نقد   مسائل تئوری  و عملی جنبدمقاومت درزندانها ونیز پاسی به 
و حس  ضیاظری ی و   جزنیمهمی برعهده داشتند و بیژن 

بنیان زاران سازمان همرزمانشان ازجمله 
میشدندکآنهادرحال گذراندن م سوب 

بودند که رژیم درهرار دوران م هومیت موید 
جنبد انقالبی نقشه کشتار نقد آنها درگسترش 

های اوی  بوسیله آنها را ریخت و درتپه 
 اجرادرآوردکمزدوران اش به 
از جنایت تپه های اوی  سال  ۱۳پ  از گذشت 

جزنی در مطوط اساسی آن نظریات رفیت  بیژن 
لنینیستی در  -انقالبی مارکسیستی، هم نان کامل تری  بیان تئوری 

جامعه ایران است ک روی آوری به مطالعه دقیت آثار بیژن جزنی و شنامت تاریی معاصر 
کشور از ن اه بیژن جزنی، ضرورت ایجاد و تقویت مودآگاهی سیاسی در ای  جهت 

 است ک
 یادشان گرامی وراهشان پررهرو باد 

 برمی ازآثاری که ازرفیت جزنی برجای مانده است
شناسی و مبانی استراتژی جنبد انقالبی ملت ایران )تاریی سی سالۀ  طرت جامعه •

 ک٦٩۳۱سیاسی(، ااپ اول انتشارات مازیار: اس ند 
 پیشاهنگ انقالب و رهبری ملت •
 «رابطه پیشاهنگ با توده»رابطٔه جنبد انقالبی مسل انه با ملت  •
 دربارٔه آگاهی و مودان یخت ی •
 دربارٔه مارکسیسم انقالبی و مارکسیسم بورژوازی •
 دربارٔه روانشناسی اجتماعی •
تری  وظایف  بخد ملت ایران و عمده مسائل جنبد ضداستعماری و آزادی •

 های ایران درشرایط کنونی کمونیست
 تری  مسائل جنبد انقالبی ما در ل ظه کنونی مبر  •
 حزب طبقٔه کارگر ایران •
 ای مشی سیاسی و کار توده •
 های فدائی ملت وحدت و نقد استراتژی  اری  •
 شود ای می ا ونه مبارزٔه مسل انه توده •
 مارکسیسم اسالمی یا اسال  مارکسیستی •
 ای از زندان نامه •
  آهنگ، بی تا کنند؟ ، انتشارات هم لنینیسم میانت می-اه کسانی به مارکسیسم •

 جنایت تپه های اوین هرگزفراموش نمیشود

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !


