
 

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

 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !

 کار  ,  مسکن   ,  آزادی 011 -// شماره  0011آبان ماه 

اخراج های وسیع و بیکارسازی هاای ستادار   
بخش های  ولدی صنایاع “  واسذاری ”  رجریان 

خدمات، حمل ونالال وما ز  و رارور  و 
بهداشت عم می به بخش خص صی  که بدنباا  
خ   جایگزینی وسائل ت لید و تعدیال نایاروی 
کار مدناسب با ون اجرائی می ش   ازجملاه را  
کارهائی است که برای طبله حاکا  تاا بادیا  
وسیله انباشت س   و سرمایه را تضمایا  کاناد  
البده رسیدن به ای  هدف که با بیکارسازی هاای 
میلی نی همرا  است وسان نب    و نیتت بلکه باا 
سرک ب و فریب، سر واندن کارسران، تعا یا  
 ر رر اخت  سدمز  ها، تعطیال  ما ال کاار، 
تفرقه افکنی  ر صفا ف کاارساران و زنادان  
فعالی  و رهبران عامالای ایا  اعادارا اات و 
اعدصابات ت ام است  با ای  وج   انب   میلیا نای 
کارسران بیکار و بیکارشد  و نیز شاغلیانای کاه  
تضمی  شغلی خ   را از  سات  ا   و خاطار 
اخراج را باالی سرخ   احتاس میکنند  راهای 
جز اعصابات، تجمعات اعدرا ی   ر ریش روی 
ندارند  ای   رحالی است که  فالادان تاامایا  
اجدماعی  و حل ق بیکاری هاماه شاما     ر 
شرایط  ت رم بی سابله  و سارانای متاکا  و 
مای داج عم می  زندسی و معیشت ایا  انابا   
میلی نی کارسران را با خطرات زیاا ی ما اجاه 

 نم    است   

  2ادامه در صفحه

بیکاری های گسترده در 
فقدان تامین اجتماعی و 
 حقوق بیکاری همه شمول

مدتها است که شاهد گسترش مبارزات  بازنشستگان و مستمری بگیران کاارگاری  

دولت و تامین اجتماعی در سراسر کشور هستیم . همزمان با گسترش اعتصابات و 

اعتراضات بخش های مختلف کارگران   زنان  جوانان و زحمتکشان شهر و روستا  

تجمعات وتظاهرات بازنشستگان ومستمری بگیران  یکی از  ادامه دارترین حرکت 

های اجتماعی  زحمتکشان  ایران در سالهای اخیر محسوب می شود  که با تاماا  

 فراز و نشیب ها  همچنان  ادامه دارد . 

دالیل عمده این اعتراضات و تجمعات بازنشستگان و مستمری بگیران  هاماچاون 

سایر اقشار کارگر و زحمتکش جامعه  مشکالت بنیادین اقتصادی و معیشتی از یکسو 

و خواست های سیاسی  از سوی دیگر است که  درچهارچوب مناسبات سارماایاه 

 داری ایران با هم تلفیق شده اند .

 تاملی برمبارزات بازنشستگان و مستمری بگیران  و       
 مطالباتی که تنها با اتحاد و مبارزه مشترک  بدست می آیند .   

اگر چه باورش مشکل است که رژیم  

اسممیممممز فمممرگمما  ممر ممم ممز بمممرا  

سرکوب بیش مر و  موماوا بمه  م مو  

انسمانممز انمما د اا اسممت ااا  بمماشمماد 

ولز باا ف  را  ایگر  برا   منمگم مر 

کممممرا   ممممتمممم مممم   شممممونممممت و اار 

سیس ما یک ونسز بر گرا  انما  را 

 پیاا کنا. 

 اشیس  اسیمز ار ماانمارا د وم مت 

فر چه بیش مر کمرا   یما  پمتمیمسمز 

عتیه انا د  ار  ماا ایموماا شمبمکمه 

فمما  اعممیعمما ممز بممیمم  اااگسمم ممر  و 

مراکا ارمانز است  ا ب وانا نمامارت 

مس  ی  بر انانز که  ست بارااریشا  

 مثبت بوا  را ااش ه باشا. 

سقط جنین جرم 
 نیست

اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 

خشونت   روز جهانی مبارزه با نوامبر  ۵۲بمناسبت 

 علیه زنان

“ کودکان کار مدرن”
 پدیده جدید سرمایه

جهانی حقوق ”نوامبر روز  02به بهانه  
 “کودکان و نوجوان

تجمع اعتراضی گسترده 

 اصفهان 

تبلوری از همبستگی 

زحمتکشان دراعتراض به 

 فاجعه زیست محیطی

مصاحبه با یدی شیشوانی 

بمناسبت یکصد و چهارمین 

 سالگرد انقالب اکتبر

 

 3در صفحه  ادامه

  5ادامه در صفحه

 7صفحه 

 01صفحه 

 1صفحه 

 8صفحه 



 

 ادامه از صفحه اول

 

نبود بیمه های اجتماعی همه شمول 

و حقوق بیکاری و فشار مضاعف باه 

 کارگران

 
 ر بتیاری ازکش رها که  رندیاجاه ساالاهاا 
مبارز  طبله کارسر و زحمدکاشاان،  سات 
وور هائی نظیر تامی  اجدامااعای وحالا ق 
 وران بیکاری تثبیت شد  است  کاارساران 
 رهنگام بیکاری از تامایا  اجادامااعای و 
حداقل حل ق بیکاری  برخ ر ارهتدند اماا 
 رکش رهائی نظیرایران  میلی ناهاا کاارسار 
بیکار و یا کارسرانی  که مشاغلاشاان را از 
 ست میدهند از تامی  اجدماعی و حالا ق 
 وران بیکاری م روم هتدند  شاما لایات 
ق انی  بیمه های اجدماعی و حل ق بیکااری 
اندکی که  رق انایا  کاار واساداخادامای 
 رنظرسرفده شد  است  تنهاا  باخاشای از 
کارسران و کارکنان را ر شش میدهد وناه 
همه نیروی کار را  رهمی  زمایاناه یاکای 
ازمدیران اسب  بیمه خدمات  رمانی   ما  
اشار  به  سرانی  ارو و خادماات  رماانای  

میلی ن نفراز اتباع ایارانای  8حدو  ” میگ ید 
میلی ن نفراز اتباع افغانتدانی فاقدهرس نه 3و 

باراباری  3اال  2بیمه رایه هتدند وافزایش 
قیمت  ارو و  رمان ای  جاماعایات را  ر 

 “بالتکلیفی مطل  قرارمیدهد 
ازطرفی وزیر بهداشت نیز اعدراف میاکاناد  

 رصد از هزینه هاای  رماان 33مر م ” که  
را از جیب خ   رر اخت میکنند     وهزیناه 
 رمانی برخی بیماری ها  رحدی است کاه 
بیمار باید همه زندسی ا  را بافاروشاد تاا 
 “ بااداا انااد از رااب هاازیاانااه باارباایااایااد

ش   کاه  ها  ر شرایطی مطرح می ای  حرف
سا  از اجارای طارح تا ا   ساالمات  ۷

سذشده که قرار ب    هزینه های  رماانای از 
  رصد کاهش یابد   33جیب بیمار به 

ا ای  اعدرافات صاحب منتبان و متاوا لایا  
 ولدی البده  تنها کارسران و مر می را شامل 
می ش   که  از بیمه رسمی برخ ر ارند کاه 
بنا به ا عای وزیر بهداشت  )اساروماارارائاه 
شد  ت سط وی را وماری واقعی بدانی  کاه  

 رصاد هازیاناه هاای   33اغلب نیتت(  
حدمات  رمانی را از جیب خ   رار اخات 
میکنند     ر حالیکه طب  ومارهای رسامای  

میلی ن نفر فاقد بیمه راایاه هتاداناد  و 11
مجب رند کل هزینه   وا و  رمان را از جیب 
خ   رر اخت کنند از طرفای  از حالا ق 
بیکاری ه  م روم هتدند   ای   واقعیت هاا 

نشان میدهد که  رحا  حا رانب   میلیا نای 
کارسران و  یگر زحمدکشاان  وخاانا ا   
هایشان  با فاجعه عظیمی م اجه هتداناد  و 
بات جه به تداوم  بیکاری و بیکار ساازی هاا  
از یک طرف و حل ق و  سداماز  راائایا  

میالایا ن  11شاغلی  و م روم ب  ن بیش از 
نفر از بیمه رایه  و حل ق حداقال بایاکااری  
ومعضالت  یگری که طابالاه کاارسار و 
زحمدکشان جامعه با ون ما اجاه هتاداناد  
خ است تامی  اجدماعی و حالا ق  وران 
بیکاری همه شم    یکی از خ است هاای 
کلیدی و مهمی است که می ت اند  کالایاه 
کارسران و زحمدکشان شاغل و بایاکاار را 

 ح   ون خ   مد د کند  
 رنظام سرمایه  اری علی العم م و  رنظاام  

سرمایه  اری  سرک بگر جمه ری اسالمای 
که  کارسران و زحمدکشان از ابددائی تریا  
حل ق  برخ ر ار نب    و باا اخاراج هاای 
ستدر  ، بیاکااری و بایاکاارساازی هاای  
میلی نی و اسدثمار شدید م اجه هتاداناد و 
ازهرس نه تضمایا  شاغالای ما اروم اناد 
برخ ر اری از تامی  اجدمااعای و حالا ق 
 وران بیکاری  ارای اهمیدی اساس است و 
یک خ اسده م  ری ومه   م تا ب مای 
ش   و کارسران و زحمدکشان برای تامایا  
حد اقل معیشت شان  ر وران بایاکااری از 
یک طرف و تامی  بیمه های اجدماعی هماه 
شم   از طرف  یگر را باید مدا اداناه باه 
کارفرما ها و ولت  ت میل بکنند  ایا  امار 
جز ات ا  همه شاعلی  و بیکاران ح ا  ایا  

  رخ است م  ری  نا ممک  خ اهد ب   
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 ۲صفحه 

بیکاریهای گسترده در فقدان 
تامین اجتماعی و حقوق بیکاری 

 همه شمول
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 ااامه اا  ف ه اول 

به عبارت ایگرارعر ه مباراات وار  ار  

ایممرا د اصمم مم مماا وسممیمماسممت ومممبممارا   ممنممفممز 

وسیاسز ااف  ایگر واائز ناپذیرانا. امر  کمه 

وویبارفا  ونبش ا  او ماعز گوناگو  را بمه 

روا انه ا    روشما   مبمایمل   موافما کمرا. 

مباراات باانشس گا  و مس مر  بگیمرا  نمیما 

ااکوفسار بارگ   وا  فا   ا م کمش ممرا  

سرچشمه گر  ه و ارای  روا  روشا  وریما  

 .مییابا

نگافز به   ومعات اع رایز  باانشس گما  و 

مس مر  بگیرا  ار روافما  ا میمر واصمعمیمت 

عینز و او ماعز و سیاسز  و اص م ماا   ایم  

مباراات و پیونا    با ممبماراات و ممعمالمبمات 

سایر اصشار او ماعز  را ب وبز نشا  ممیمافما. 

امینه فا  عینز  که  امکا  و یرورت ا  اا 

ای  ونبش فا  گس را  او مماعمز را ارسمعم  

وامعه  و ار یک ومبم مه مم م ما بمنمممایمش ممز 

 .گذارا

به گاارش سایت فا   بر  " باانشس گما  و 

بممگممیممرا  کممارگممر د اولممتد  ممامممیمم   مسمم مممممر 

او ماعز و  ناو   مودا ار سمراسمر کشمور 

 ومع اعم مرایمز  ۸۱ار عول یک مافه ا یر 

 . انا برگاار کرا 

ار یممکممز اا   ممریمم  ممموارا اعمم ممرایممزد 

بممگممیممرا   ممنمماو   بمماانشممسمم ممگمما  و مسمم مممممر 

باانشس گز  مودا  م مرا  روا  چم مار   بما  

م ابل سا  ما   ناو  ممرکما   مودا  ۸۰۱۱

فا  مواسم مار  م م م   ار   را   ومع کرانا.   

 .معالبات معیش ز و   وصز  وا فس نا

فمم  بمماانشممسمم ممگمما   ممودا ار  روا سممو   بمما 

بمر … ش رفا  افموااد ا مفم ما د شمافمروا و

اساس  مرا موا  اا پمیمش اعمی  شما د مم مابمل 

 م مرا   سا  ما   ناو  ممرکما   مودا  ار 

 . ومع برپا کرانا

 مموا را    ممریمم   ممواسمم ممه کممنممنمماگمما  ممم مم   ممومممممع

بر وراار  اا مس مر  باد مر اا  مع  م مرد 

سماا   سما  ارما  رایگا  و ا یح ا کما  فم 

بمواومه بمه رایمف  ۹  و  و ان  ال اا رایف 

اولمت ممکمتمف بمه «ففت اعی  کرا  و گف منما  

اورا   ع اات و پمراا مت ممعمالمبمات صمانمونمز 

نامه مع بر  مودا  باانشس گا   ودا معاب   یی 

 ».است

به بعا که  ناو   ۸۹۹۸اا سال «فا گف نا     

 ودا به واارت کار واگذار شماد  منماو  بمه 

فما   عور غیر صانونز است ار ویب باانشس ه

 مموا کممرا  اسممت و عممتممز رغمم  اعمم ممرا  

باانشس گا د باا فم  بمه  م متمفمات  موا اااممه 

عمممر و  موااز اا   افا. کسر پمول بمیمممه مز

باانشس گا  س اا  و معانز نمونه کوچکز اا 

ای    تفات اسمت کمه مما ار نمامر ااریم  ایم  

 ».  تف را به م امات باد اس ز ان  ال افی 

چمنمیم   مواسم مار پمراا مت بمه مموصمع  فا فم    

فمما  ارممانممز بمماانشممسم ممگمما   ممودا اا  فمایممنممه

فمما  سممنموا ممزد صمرارااا ارمما  بمرابممر  بمواومه

فما   موداد  نامه اس  اامز و اس ورالعمممل  یی 

بیمه عممر و  موااز بمرابمر ایمگمر وا مافما  

 ودا  و به کارگیر   راناا  بماانشمسم مگما  

فمما  ایممرممموممممموعممه  ار ذوب  فمم  و شممرکممت

 . ناو  باانشس گز کارکنا   ودا فس نا

چمو  کمرمما د   کنناگا  که اا مناع ز ف   ومع

ا مفمم ما د مشمم ماد ممبممارکممهد ایممر بد عممبممسد 

انماد  سمنا د شافروا و سمنمگمروا گمرافم   مما 

گوینا اگر به معالبات ما پماسمد ااا  نشمواد  مز

 .افی  به اع را   نفز  وا ااامه مز

بممگممیممرا   ممنمماو   بمماانشممسمم ممگمما  و مسمم مممممر 

باانشس گمز  مودا اسم ما  ا مفم ما  فم  روا 

ار م مابمل سما م ممما   ۸۰۱۱م ر  ۵۲شنبه  یک

 .ای   ناو  ار ا ف ا   ومع کرا  بوانا

فا  اعم مرایمز  شنبه فا معاب   را وا  یک   

م ر ف  مم مابمل ۸۱شنبه  باانشس گا د روا یک

سا  ما  ای   ناوص ما ار افمواا و ا مفم ما  

 ومع کرانا. ای   ومع ار روافا  چم مار  و 

یاااف  م ر ار افواا و ا ف ما  فم  بمرگماار 

 .شا

 

 خواهیم دستمزد عادالنه می

گروفز اا باانشسم مگما  و کمارکمنما  شمرکمت 

فواپیمایز وم ور  اسیمز فم  ار اعم مرا  

م ابل واارت  به ویعیت  وا روا چ ار   با 

را  و ش رساا   ومع کمرانما. ایم  گمرو  اا 

باانشمسم مگما  کمه  موافما  اسم ممماا عماادنمه 

اریا  ز باانشس گا  نه  ن ا «گوینا   فس ناد مز

نمماچممیمما اسممت بممتممکممه بمما  مما ممیممر فمم  پممراا ممت 

 ».شوا مز

 

 وتو  واگذار  بانک ر ا  کارگرا  را بگیریا

کانو  عمالمز کمارممنماا  بماانشمسم مه مشمممول «

ا   عاب  با ان شار نامه»  صانو   امی  او ماعز

به رفبر وم ور  اسیممزد  مواسم مار  موصمف 

و  ماور    »بمانمک ر ما  کمارگمرا «واگذار  

 .شا  است»  ک   کوم ز«

 

بازنشستگاگاک رگای گیا خگواهگاک  گیداخگ  

 عیدا رای یا

ومعز ااباانشس گا  کارگر   وافا   میمیمیمر 

فا ار سمال ومار  شمانما.  رونا پراا ت عیا 

ا ماایمش    ماد کمه مم ماسمبمه «گوینا   فا مز   

فا  ما براساس م وبات شورایعمالمز  مس مر 

کار و میاا  ا اایش اس ماا کمارگمرا  اسمتد 

کنا ار پراا ت  ما  ماایماد اا  عاالت  ک  مز

ومته عیا  پایا  سمال نمیما مما را کمارگمر بمه 

 » ساب بیاورنا.
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 3صفحه 

 تاملی برمبارزات بازنشستگان ومستمری بگیران  و
ی مطالباتی که تنها با اتحاد و مبارزه مشترک  بدست می آیند . 
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 ن ا  مفماوت بسمیمار  ممیما  مسم مممر    به گف ه

باانشس گا  کارگمر  و بماانشمسم مگما  اولمت 

فا کارمنا   وووا اارا و اگر صرار است عیا 

 باشناد بایا ای   فاوت اا میا  برااش ه شوا.

 

تجمع بازنشستااک وزای  بهداش  استاک 

  یالک

ومعز اا باانشمسم مگما  واارت بم مااشمت ار 

م ر ار اعم مرا   ۵۵شنبه  گیی  نیا روا پنج

به عا  رسیاگز به معالبات  وا ار مم موعمه 

فمما  عممتممو  پمماشممکممز رشممت  ممومممممع کممرانمما.   

سماا    واس ار پراا ت پاااشد اورا  فمسا 

و رسمیماگمز بمه مشمکمیت ممعمیمشم مز و   م مو 

 ارمانز  وا فس نا.

 

سازا  ساک ابهام دی بییسی الیحه هم

 حقوق بازنشستااک

ابیر اورایز  انه کارگر صماویم   ممز گمویما  

سمماا   مم ممو   سمما  سممرنمموشممت دیمم ممه فمم «

ا  اا اب ا  اسمت.  چنا  ار فاله باانشس گا  ف 

م اسفانه بر ز نمایناگا  باو  ارک ویمعمیمت 

مممعممیممشمم ممز بمماانشممسمم ممگمما  ار اوممرا  دیمم ممه 

 »کننا. انااا  مز سنگ

بممه گممفمم ممه اود یممکممز اا مممعممالممبممات ا ممتممز 

بگیرا  سااما   ممممیم   باانشس گا  و مس مر 

 ساا    وص ا بوا  است. سا  او ماعزد ف 

نمایناگانز که  ا صبل اا ان  مابمات «گویا   او مز

ریمماسممت وممممم ممور   مموا را ممماا ممع  مم ممو  

سماا   سما  ااانا و بمرا  فم  کارگرا  نشا  مز

ااانماد  فا   راوا  ممز فا وعا    و  باانشس ه

فما  اکنو  چرا اا ایر بار عمممل بمه ایم  وعما 

 »کننا؟      شانه  الز مز

سماا   کریمز  عاب به م الفا  عرح ف  سما 

مما بماانشمسم مگما  «  و  باانشس گا  گمفمت  

مما  را بما   ایری    ع برا  چنا مما   م مو 

یمک اا شممما   وا کنی . کاا  شما مسوود  وابه

 مموانمما بمما مممافممز چمم ممار مممیممتممیممو   مموممما   مممز

فا  اناگمز  مانموااگمز  موا را  ماممیم   فاینه

 »کنا؟

 

قانوک بینامه ششم توسعه یا  ۰۳ماده 

 اجیا رنید

ا   باانشس گا   مواش وپرورش یاا ار نماممه

د ریممیممس » مسممعمموا مممیممرکمماامممممز« ممعمماب بممه 

سااما  برنامه و بواوهد  واس ار اورا  ماا  

صانو  برنامه شش   وسعه شانا. نویسناگا   ۹۱

ای  صانو  یماا ور  ۹۱ای  نامه با اشار  به ماا  

ای  ماا  امینه دا  برا  ر ع  بعمیم  »شانا  

و بممرصممرار  عمماالممت نسممبممز بممیمم   مم ممو  

باانشس گا  و کارمناا  شاغل را  راف  کمرا  

 »و به اولت ابیغ شا  است.

  وصالعااف ا   ذف شا  را برگراانیا

ا   فما  بمر  ممنمعم مه باانشس گا   نز شمرکمت

ا د اا اولمت سمیماافم   کشور با اور بمیمانمیمه

فما و   واسم منما  ما اسم مور ا میح ا مکما    

فما اا  ماریم مز کمه  المعماا  پراا ت معوصه  مو 

 فا را  ذف کرا  استد  اار کنا.  ناو    

 

دیخواس  حضوی نماینده بازنشستااک دی 

 جلسا  مزدا شویاا عالی رای

باانشس گا   امی  او ماعمز  موافما   یمور 

ا  اا ممیما   موا ار ومتمسمات مماا   نمایمنما 

 ۸۸۸شورا  عالز کار شانا. بر اسماس مماا  

د  مااصمل مسم مممر  » صانو   امیم  اوم ممماعمز«

کارگرا  باانشس ه مشمول ای  صمانمو د  مابمعمز 

اا  ااصل ماا کارگرا  شاغل است. ار ن یوهد 

فا  منارج ار   ااصل مس مر د  ابعز اا مولفه

صانو  است که  عییم  مماا بمر اسماس  ۰۸ماا  

فا  ممعماش را ممورا  او معیارد  ور  و فاینه

 افا.  اکیا صرار مز

 

 مطالبا  بازنشستااک رشویا

ا د  ومعز اا باانشس گا  کشمور  ار بمیمانمیمه

 ری  معالبمات  موا را ممعمرح کمرانما.  ا تز

   رست ای  معالبات به ای  شرح است 

اوممرا  کممامممل صممانممو  مممایممریممت  ممامممات   -  ۸

 کشور 

صانو  مایریت و اومرا   ۸۵۲ا یا  ماا    -  ۵

 کامل   

ساا    و  فمه ااارات و  سا  اورا  ف  -- ۹

فا  اول مز کمه اا بمواومه  فا و شرکت سااما 

اارنماد بمرابمر  عمومز اولت   و  اریا ت ممز

 ۴۰مواا صانو  مایریتد به ویژ  ماا  

ار مممورا بممیمممممه  ۱۲اوممرا  کممامممل ممماا    -۰

  کمیتز باانشس گا 

فما و  برصرار  عاالت ار پراا مت  م مو   -  ۲

بمرنماممه شمشم   ۹۱ر ع  بعمیم د بمرابمر مماا  

  وسعه

پراا ت معوصات و  سارات ناشز اا عا    -  ۴

 ۸۹۱۴اورا  صانو  مایریت اا سال 

اومرا  کماممل  را  ایموا  ممم ماسمبمات و   -  ۷

 ایوا  عاالت ااار  "

مباراات باانشس گا  که وماو مم مرو   مریم  

اصشار او ماعز م سوب مز شمونما بم مشمز اا 

مباراات  ااای وافانه وبرابر  عمتمبمانمه  موا  

فا  عای  رنج کاربمرعمتمیمه سمواانماوا  فماد 

 ساا و رانت  وار  و س   واسم مثمممار عمبم مه 

 اک  واولمت ار موماعمز و ممذفمبمز    اسمت.  

انسان ائز  که اگمر کمار  فم  گمیمرشما  بمیمایما  

برغ   یش شبانمه روا  بما ا ماایمش سمرسما  

اور صیمت مای  اج عمومز  و ار مافا  انماک 

شا   صوت دیمو ز ف  ن یب شا  نمممز شموا 

عب   مارفا  رسمز ار یل شمش مما  ا میمر 

فاینه   ااصتز که ب وا  با    انا  ممانما بمیمش 

اا ش ت ار ا ا اایش یما م مه اسمت  و ایم  

بمایمم  مممعممنممز اسممت کمه ایمم  صشممر ا ممممم ممکممش 

اراورا  باانشس گز بوا   بمر موراار  اا 

یک اناگز  را ت و ااش   مسمکم  و ماممات 

ب ااش زد  مفمریم مز  ممنماسمبد بمایما ارفمنمگما   

پیر  و ااکارا  ااگز به  کر پمیماا کمرا  کمار 

برا   امی   ااصل معیشت  وا باشنا چمرا کمه 

با   و  فا  اناک باانشسم مگمز نمممز  موانمنما 

نیاافا  اولیه انماگمز  موا را  ماممیم  کمنمنما. 

اکنو  ای  صشر ا م مکمش و مم مرو   کمه اا 

وعا  وعیا فا   بز سرانوا  رفبرا   کومت 

بمه  ممنممگ  ممما  انمما فممممچممو  سممایممر کممارگممرا  

وا م کشا  مبارا  را به سع   یمابما  فما و 

به میا  سایر ف  سرنوشت فما   موا کشمانما  

انا وفمم ماا بما ایمگمر ومنمبمشم ما  اوم ممماعمز 

 واس ار اگمرگمونمز فما  بمنمیماا  ارسما م مار 

اص  ماا  واوم ممماعمز وسمیماسمز  و مرفمنمگمز 

کشورفس نا. با ووه به اینکه اااممه ممبمارا  و 

پیروا  باو  ا  ماا و فمممبمسم مگمز و ااشم م  

برنامه ا  روش  ومعالبات اص  اا  وسیاسمز 

شفاف  میسر نمیباشا لذا مسئته ا  اا ونبشم ما  

او ماعز ان یبز و مم مرصمز  موا  فما  عمامیم  

کممارو ا مممممت ار یممک وممبمم ممه انمم ممیبممز  و 

چگونگز  و ی  ارای  امر به یک مسئته چالش 

برانگیا و  ور  کارگرا  و ا م کشا   بایمل 

 شا  است .
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 ادامه از صفحه اول 

س ع ونی  ار ایرا  اسیمز فمیشه ومر  

بوا  اسمت ولمز  میش بمرا  اعمیعما مز 

کرا  کاار ارمانز اصاا  وایا و ماوران  

رژی  برا  نرمالیا  کرا    ایا و  ع یب 

بافکارانه با  نا  اسمت.   انا  و بر ورا

صرار ااا  با  انا    ت ناارت شایا و 

و شیان  اول ز اگرچمه  م مع مم م م  بمه 

رژی  اسیمز ایرا  نبوا  و کمممابمیمش ار 

سراسر و ا  و   ز ار ب شز اا اروپما 

ار  ممال رد ااا  اسممتد ولممز رژیمم  

اسیمز ایمرا  بمه شمنمیمع  مریم   مالم مشد 

انمما  را اائممممما مممویممول ایمم  کممنمم ممرل 

سیس ما یک و بیر مممانم   موا صمرار ااا  

 است.

س ع ونی  فنوا ار ب شز اا و ا  ومر  

م سوب میشوا و ار بر ز کشورفما کمه 

انا   وانس ه انا به ا  یاِر عمل ار صمبمال 

باراار  یا  ا مه به    است پمیماا کمنمنماد 

ایم  ا مم میمار عمممل  موسمع ومنماح اولم ممرا 

راست بورژواا  ار کناِر ا  و اسم مگما  

مراکا ار موماعمز ممذافمب بما  موومیم مات 

م  تفز ربوا  شا  است. بم مشمز اا ایم  

اصاا   واواگرانه به   و  انا د واکمنمش 

شایِا وامع  مرا سادر عتمیمه ومنمبمش رو 

به رشا   و  انا  ار سع  و انز بموا  

است که " باراار مانا  و ماار شا " را 

امر  ااوعتبانه و اا   و  انسانز انما  

میاانا. وامع  مراسادرد  واس   کمنم مرل 

 ولا  وسع  وا انا  راد فموار    ایما  

برا   ستع شا  بر انما  اانسم مه انماد و 

ار ن یوه ممنوعیت س ع ونی  بم مشمز اا 

 یش ای   رفنگ بمرا  کمنم مرل انما  و 

م اوا کرا   ن ا به ن ش سن ِز  ولیا مثمل 

 و بچه اار  بوا  است.

وممر  سمماا  اا انمما  و انممااممم ممایشمما  

اگرچه مویول  اا  ا  نمیمسمت ولمز بما 

عروج ومنمبمشم ما  ار موماعمز و راسمتد 

 مته به   و  انما  ابمعماا وصمیم مانمه ا  

ب وا گر  ه است. ای  ونبش ا   اشیس مز 

ار کممنممار  مممممتممه بممه ایممگممر گممرو  فمما  

-او ماعز مثل م اوری  و اصتی  ما  ممتمز

نممژاا  و ا ممنممیممکممزد  مممممتممه بممه انمما  و 

اس اورافایشا د م رج مش رک  میمشم ما 

و کمپی  فایشا  بوا  استد ار عی   مال 

انگیا  فا   ماا  ا  نمیما بمه رژیممم ما  

 و  ار واعز ا  مثل ایرا  فم  ااا  انما 

که  مته فا  وایا  عتیمه انما  را رصم  

بانا. وص ز که ار ومایمز ممثمل  مگمااسد 

اول ش برا  وماسموسمز اا سم مع ومنمیم  

انا  وایاۀ ا  فماار ادر  ممیمگمذارا و 

اا نرس و اک ر گر  ه  ما رانمنماۀ  ماکسمز 

که با ای  انا  ار ار باع بوا  اناد مومر  

شنا  ه میشوناد ونای کارانمز ممثمل رژیم  

اسممیمممز کممه ومما   مموا اارا. شممنمماعممت 

بیشرمان  رژی  نسبت به انا   ارید سمیما  

 مواش را ااراد ولمز ایمنمکمه نم ماافما و 

مممراکمما پمماشممکممز را کممه کممارشمما  ارائممه 

 امات ارمانز استد مبال به  ور پمتمیمس 

کرا  و به  ته اناا    انا د  ن ا نشانگِر 

 نفر بی ا و   ررژی  به انا  و  م مو  

 انسانز  نا  می وانا باشا. 

کممنمموانسممیممو   مم ممو  بشممر کممه اسمم مماورِا 

ونبش ا  بمیمشمممار  ار وم ما  سمرممایمه 

ااریسمتد بمما  مممما  نممواصمم  و میممامممیمم  

اب رش اا   و  انا د اول  ا را مم معم ما 

به  مفماامت و ا م مرا  بمه وما  انما  و 

ا  را  اا عریِ   ذِف م اوای  ما بمرا  

س ع ونی  میکنا. کنوانسیو    و  بشمرد 

  و  انسانز انا  را شامل  مِ  کمنم مرل 

باراار د    ان  اِب  اااانه برا  مماار 

شمما  یمما نشمما د و فمممممیممنممعممور  مم  

بممر مموراار   ممامممات ارمممانممز ار عممز 

باراار  و اس رسز به  س ییت پاشکمز 

ار  ممورت  مما ممممم  بمماراار   ممعممریممف 

میکنا. عمبم   ممارفما  ایم  کمنموانسمیمو  

سممالممیممانممه انمما  بسممیممار  بمم مماعممر عمما  

اسمم ممرسممز بممه مممراصممبمم مم مما  بمم ممااشمم ممز و 

بر وراار  اا س ع ونی  امم د  اااد و 

صانونز وانشا  را اا اسمت ممیمافمنما. ار 

واصع مرگ و میر انما  و ا م مرانمز کمه 

  ت شرایع غیر بم مااشم مز و بما کمممک 

ا راا غیر مم م م م  ممومبمور بمه سم مع 

ونی  میشوناد ار کشمورفمایمز کمه سم مع 

ومممنمممیممم  ومممر  اسمممت چممم مممار بمممرابمممر 

کشممورفممایممیممسممت کممه انمما  اا ایمم   مم  

 بر وراارنا.

سرمایه اار  و بویژ  مذفب فممموار  اا 

انمما  بممعممنمموا  ابمماار  بممرا  پممیممشممبممرا 

سیاس  ا  سرکموبمگمرانمه و ممنما مع مماا  
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شا  اس فاا  کرا  انا. ونبش انا  اا پیم  

و  م ا  بسیار  عمبمور کمرا  اسمت کمه 

صاار شوا برا  باراار مانا  و یا  ما مممه 

ااا  به     واش   می  بمگمیمرا. اا    

اورانز که  مرفمنمگ نماپمتمئمو  بمنماپمارتد 

    رفنگ غالب بر اکثریت انیا بوا بسیار

گذش ه است.  رفنگز که اع  اا ااشت "  

انا  چیا  بیش ر اا یک مماشمیم   مولمیما 

بچه نیس نا" مف ی انه شکمسمت  مورا و 

انا  به اس اورافا  بارگز رسیمانما کمه 

اا ومته فمممیم   م  اسم مفماا  اا کمنم مرل 

بمماراار  و ممماار شمما  بمموا. ایممگممر    

اورا  گذشت که انا  بیاینا بعنموا  یمک 

صاعاۀ اساسزد مسئولیِت  ویی  و  وومیمه 

ای  را بع ا  بگیرنا که چرا نبایا بمعمنموا  

یک "شزء" و یا بمممثمابم  مماشمیم  وموومه 

کشز  نا  را  عریف کرا. ونبش رفمایمز 

انا  اا ای  ممرا مل اولمیمه عمبمور کمرا  

است. انا  ایرا  ف  فمپا   عالی  ونبش 

ومم ممانممز انمما د بمما مممبممارا  شمما د بمما 

م اوم شا  و با ونبمش شما  اعمی  کمرا  

انا که انسا  فس نا و   و  انسانمز شما  

افممیمت اارا و ار مم مابمل ایم   پمار مایما 

ونسزد  ما   مر ایسم ماا  انما. ایم   میش 

مذبو ان  رژی  اسیمز ف  ب شز اا یمک 

 مت  اس را مژیمک عمبم ما مز و ومبم مه ا  

عتیه انا  و   و  شا  است که انا  را 

 ا  ا یک "  ماا "   تیل ااا  است.  ای  

 یش ا ناگایر م کو  بمه شمکمسمت اسمت 

چرا که رژیمز کمه بما ایمنم مممه  ممم میما و 

  ایا و ارعاب فنوا صاار نشا  اسمت کمه 

انا  و ا  را  ایرا  را م  اعا کمنما کمه 

ااوعتبانه    بمه  موماب اسمیممز افمنماد 

فیچوصت نمز  وانا م اوممت انما  را ار 

م ابل ای  بمیم م موصمز فما ارفم  شمکمنما و 

ب وانا اا فر شم مرونما د یمک وماسموس 

 اعیعا ز بسااا. 

اگرچهد ومر  ااایمز اا سم مع ومنمیم  بمه 

یممکممبممار  انمما  را مشمممممول کممتممیمم   مم ممو  

انسانز شا  نمز کناد ولز ن ش م مز ار 

کافش مرگ و ممیمرفما  نماشمز اا سم مع 

ونی  غیرب ااشم مز اارا. و اگمرچمهد ار 

بر ز اا کشورفا  مذفمبمز اا د بمویمژ  

مستما د س ع ونی  ف  پ تو شا  اسمت بما 

اس یگمافا و  ابوفا  مذفبز و بماورفما  

سن زد ولمز انمانمز کمه بمادیمل مم م متمف 

بویژ    ر و یا باراار  ناشمز اا  موماوا 

می وافنا به بارااریشا   ا مه افمنماد را 

فممیممچمموصممت ممم مموصممف نممکممرا د  مم ممز ار 

کشورفایز کمه بمرا     ممومااات فما  

سنگینز صرار ااا  اناد بتکه ایرامینمز و 

 ناام  شا  است. 

سیمت ونسز و    ان  اب بمرا  مماار 

شا  و یا ان عال   د یکمز اا پمایمه فما  

برابر  ونسز است. اصاا  رژیم  اسمیممز 

برا  کن رل بیش ر انا  و ور  ساا  اا 

انممااممم مما   نمم مماد انممکممار انمما  و  مم ممو  

انسانز شا  است. کاار ارمانمز بمایما ار 

کممنممار انمما  ایسمم مماا  و مممرعمموب ایمم  

 م یاات  اشیس ز رژی  نشوا. پاسد انما  

 روش  است  با   وا د ان  اب  وا .

 

 نوشی  شفافز

 2222-اک بر 22ا
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 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

 

جامعه کمونیستی جامعه ایست که در آن مالکیت بر وسایل تولید و مبادله ، به 

کل جامعه بشری تعلق داشته باشد، جامعه ای که در آن از کار مزدی اثرری 

نباشد و نه کار و نه ارزش کار به عنوان کاال قابل فروش و معاوضه نربراشرد، 

جامعه ای که در آن طبقه و حکومت و دستگاه های عرریرو و طرویرل 

بوروکراتیک محو شده باشند، جامعه ای که در آن افراد از آزادی کرامرل 

برخوردار باشند و کلیۀ قیود حقوقی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی، جنرسری، 

نژادی ، فرهنگی، مذهبی و .... که در بهره گیری انسانها از زنردگریرشران 

محدودیت ایجاد می کند، برچیده شده باشند، جامعه ای که در آن هرگونره 

جدایی انسان از ارزش تولید شده توسط کار وی یا جدایی تولید کنندگان از 

برنامه ریزی و ادارۀ امور اجتماعی از میان رفته باشد . اصل از هر کس بنا برر 

استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش تحقق یافته باشد . جامعه ای کره 

 آزادی و شکوفایی فرد ضامن آزادی و شکوفایی جمع است .

تنها در چنین جامعه ای است که علم و تکنولوژی بطور کامل در خدمت رفرع 

نیازهای بشری در خواهد آمد، تنها در چنین جامعه ای است که توانایی هرای 

بالقوه و خالقیت  ها و ابتکارات می توانند آزادانه و بدور از قیود مرادی و 

اجتماعی شکوفا شوند، تنها در چنین جامعه ای است که دستاوردهای علمی و 

 فرهنگی بطور کامل و آزاد در اختیار قرار می گیرد .



 

اخبار و گزارشات منتشره از اعتراضات  و 

تظاهرات کشاورزان استان اصفهان  و حمایت 

شکوهمند توده های مردم شهر اصفهان در 

یک تجمع اعتراضی بزرگ وگسترده از آنها  و 

ادامه این اعتراضات توسط مردم جان بلب 

رسیده چهارمحال و بختیاری و سایرمناطقی که 

با کم آبی و فاجعه زیست محیطی  مواجه اند 

نشاندهنده روح همبستگی  در رزمی مشترک 

برای  رسیدن به آزادی و تحق خواست های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 

زیست محیطی است که امروزه در سرتاسر 

ایران و به اشکال وصور مختلف در ابعادی 

 کوچک و بزرگ جریان دارد.

برابری عدالت این است ”  شعارهائی نظیر  

خواست ملت . زاینده رود جاری حق مسلم 

تبلوری از همبستگی محلی و سراسری ”  ماست 

 است .

مشکل کمبود آب و تبعات  تخریب محیط 

زیست تحت حاکمیت جمهوری اسالمی نتیجه 

سالها سیاست ضد مردمی رژیم و طبقه فاسد و 

رانت خوار سرمایه داری ایران است که برای  

انباشت ثروت و سود از هیچ عمل ضد انسانی 

رویگردان نیستند. امروزه مشکل  آب  فقط به 

زابنده رود و اصفهان وچهارمحال و بختیاری 

ختم نمی شود بلکه بسیاری از رودخانه ها ، 

تاالب ها و دریاچه های کشور از جمله دریاچه 

ارومیه  با فاجعه مشابهی روبرو  هستند و 

بسیاری از زمین های کشاورزی تبدیل به 

صحاری خشک شده اند و میلیونها کشاورز 

روستاهای خود را ترک کرده و در حاشیه 

 شهرهای بزرگ بسختی روزگار می گذرانند. 

رژیم  و دستگاه های تبلیغاتی آن در تالشند 

چنین وانمود کنند که فاجعه کم آبی و بحران 

زیست محیطی در ایران ناشی از تغییرات آب 

هوائی وکاهش بارندگی است ! اما کیست که 

نداند دالیل اصلی  در سیستم اقتصادی وسیاسی 

ایران نهفته است،که انباشت ثروت از راه  رانت 

خواری، رشوه و فساد و دزدی مافیای  

اقتصادی و سیاسی حاکم  در آن نهادینه شده 

 .است

وضغیت فاجعه بار کم آبی  و خطرات زیست  

محیطی در استان اصفهان که هم اکنون  با 

اعتراضات گسترده کشاورزان و دیگر 

زحمتکشان  مواجه است، از  این قائده مستثنی 

نیست  و در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر 

کشاورز و زحمتکش این استان  با این بحران 

دست بگریبان هستند .در نتیجه  عملکرد  

مافیای قدرت و ثروت  در ایجاد سد های غیر 

کارشناسی، پمپاژ  آب در باال دست سدها و 

برداشت آب بوسیله چاه های عمیق، انحراف 

مسیر آبراه ها به نفع کسانیکه از این راه جیب 

های خود را پرمیکنند موجب ته کشیدن منابع 

آب سطحی و زیر زمینی وخشکی زاینده رود ، 

تاالب گاوخونی شده است  و در نتیجه 

فرونشست زمین، آلودگی هوا، راه افتادن 

ریزگردها و خشکی اراضی کشاورزی  به 

فاجعه زیست محیطی  بسیار خطرناک تری  در 

 آینده ای نه چندان دور منجرخواهد شد.

قبال از این زحمتکشان خوزستان، سیستان  و 

بلوچستان و آذربایجان  و بسیاری از مناطق 

دیگر نسبت و فاجعه کم آبی و تبعات  تخریب 

محیط زیست دست به اعتراضات متعددی زده 

اند که مثل همیشه با وعده های بی پشتوانه 

مسئولین وسرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی 

مواجه شده اند، اما مادامی که توده های مردم 

به خواست ها و مطالبات شان دست نیافته اند 

این مبارزات برغم افت وخیزها همچنان ادامه 

 خواهد یافت.

همچنان که امروز شاهد تداوم آن در 

اعتراضات گسترده کشاورزان استان اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری هستیم که با پشتیبانی 

مردم اصفهان  تجمع گسترده و اعالم همبستگی 

آنها خشم توده های ستمدیده علیه چهل و دو 

سال حاکمیت  رژیم اسالمی  را بنمایش 

 میگذارد .

توده های زحمتکش مردم به تجربه می   

آموزند که  برای پایان دادن به مشکالت و 

مصائب بی شماری که بیش از چهل سال است 

با آنها دست بگریبان هستند تنها با اتحاد 

گسترده در جبهه ای انقالبی  و سرنگونی طبقه 

حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خود بدست 

 خویش میسر خواهد شد.

 اتحاد رمز پیروزی است.  
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 تجمع اعتراضی گسترده اصفهان 

تبلوری از همبستگی زحمتکشان دراعتراض 

 به فاجعه زیست محیطی



 

سازماک امگنگیگ   ۰۶۹۳دی بیس  و  نج نوامبی  

یژیگگم یائگگارگگل تگگیوخگگیگگلگگو دیگگ گگتگگاتگگوی جگگمگگهگگویا 

دومنی ک دی ی تشدید سیروب جنبش رای یا و 

جنبش هاا اجتماعی، سه خواهی به نام  گاتگییگا، 

ماییا و آنتونیا مییابل یا بعد از اسای  و ماه ها 

ش نجه و تجاوز به قتل یساند. جیم آنها شیر  

دی مگگبگگایزه بگگیاا آزادا و یهگگارگگی از سگگتگگم و 

 .استثمای و سیروب بود

 

سگال از آک جگنگایگ  یگعگنگی دی سگال  ۱۰بعد از 

ئعالیک حقگوق زنگاک آمگییگ گاا التگیگک و  ۰۶۹۰

منطقه رایارگیگب دی  گیدهگمگارگی خگود یوز قگتگل 

"یگگادمگگاک   خگگواهگگیاک مگگیگگیابگگل یا بگگعگگنگگواک یوز

ناماذایا ریدند تگا بگیگش از   خواهیاک مییابل"

 یش توجه ائ گایعگمگومگی جگهگاک یا نسگبگ  بگه 

اعمال خشون  علیه آناک جلب رنند، دی نهای  و 

دی نتیجه مبایزا   یاییانه مدائعگیگک و ئگعگالگیگک 

ایگک یوز نگیگز از  ۰۶۶9جنبش زناک دی سگال 

طیف سازماک ملل "یوز جهانگی مگنگع خشگونگ  

 " نام  ذایا شد.  علیه زناک

 

از آک  س با وجود تالش ئیاواک ئعالیگک حگقگوق 

سگازمگاک مگلگل   ۰۰۱۱زناک و تصویب قطعنامگه 

جه  یئع خشگونگ  و سگتگم بگی زنگاک نگه تگنگهگا 

 یشیئتی دی ایک زمینه حاصل نشده اس ، بلگ گه 

دی ئاصله تصویب ایک قطعگنگامگه تگارگنگوک شگاهگد 

ائزایش اعمال خشون  و ستم بی زناک دیاقصگی 

نقاط جهاک هستگیگم .عگالوه بگی ائگزایگش اعگمگال 

خشون  و تحقییی زناک به اشگ گال مگخگتگلگف دی 

رشویهاا  یشیئته سیمایه دایا، شاهد  تیویج 

و تشدید خشون ،  توسط  یوه هاا اسگالمگی و 

دولگگ  هگگاا سگگیمگگایگگه دایا دی رشگگویهگگگاا 

خاویمیانه و آسیا و آمیی اا التیک و ائییقا نیز 

می باشیم. ره اغلب ایک  یوه ها و دولگ  هگاا 

میتجع دی جنگ و یقگابگ  امگ گییگالگیگسگتگی بگیاا 

تسلط بی منابع مواد خگام و بگازای رگای و رگاالا 

ایگک رشگگویهگا بگگوجگود آویده انگد و یگا از انگهگگا 

حمای  می رنند. منائع اقتصادا و ژرگو گولگتگیگ  

دول ام ییالیستی هی ز اجازه نداده و نگمگی دهگد 

تا نسب  به بی حقوقی واعگمگال خشگونگ  عگلگیگه 

 .زناک دی ایک رشویها اقدام موثیا انجام دهند

 

خشون  علیه زناک دی نگاگام طگبگقگاتگی یگ گی از 

اش ال  ایدای نگقگح حگقگوق انسگانگی دیخگانگه و 

محل رای به مناوی بهیه رشی و ستم و استثمای 

دی سطح جهاک اس  و محدود به ی  ئگیهگنگگ، 

 .ملی ، منطقه و رشوی خاصی نیس 

 

ییشه خشون  علیه زنگاک، امگی مگدوام سگیگسگتگم 

میدساالی سگیمگایگه دایا جگهگانگی اسگ  و ایگک 

واقعی  نشاک می دهد ره هگی  گونگه مگبگایزه اا 

علیه ستم به زناک نمی تواند بدوک ایتباط و جگدا 

از مبایزه طبقاتی علیه ایک ناام سود محگوی بگه 

 .سیانجامی بیسد

 

زناک دی جوامع سیمایه دایا بوسیلگ   قگوانگیگک 

مذهبی وئیهنگ مید سگاالیانگه  بگه  گوشگ  دم 

 یوههاا آدم گش و وا سگاگیاا اسگالمگی  توپ

همچوک اشیای بوروحیام و داعش  تگبگدیگل شگده 

 اند. 

 

بعالوه خشگونگ  جگنگسگی بگویگژه دی رشگویهگا و 

یژیگم   جوامگع اسگالمگزده و دیگ گتگاتگویا نگاگیگی

سیمایه دایا جمهویا اسالمی ره دیک و دولگ  

بگه مگیاتگب بگیگشگتگی و ابگعگاد   با هم تلفگیگش شگده

 ستیده تی و بی شمایا بخود میایید، ازجگمگلگه 

خشون  رالمی، تجاوز، متل   گیانگی، بگایدایا 

ناخواسته، تک ئیوشی، ختگنگه، خگییگد و ئگیوش 

زناک، خشون  دی محیط رای، خشون  دی زنداک، 

تگگجگگاوز و قگگتگگل ، آزای واذیگگ  تگگوسگگط اعضگگاا 

خانواده، خشون  ناگاهگی، یئگتگایا، جگداسگازا 

زناک ومیداک و صد ها موید دیگاگی یا مگیگتگواک 

نام بید ره هی یوزه شاهد اعمال آنگهگا بگی زنگاک 

دی محل هاا رای و زند ی هستیم. اعمال بگیخگی 

توسط قوانگیگک   ایک جوامع از ایک خشون  ها دی

یسمی موید حمای  قیای میاییند و مگیتگ گبگیگک 

خشون  علیه زناک ازهی ونگه مگجگازاتگی مگعگاف 

 میایدند.

 

تحمیل ناماذایا یوزا بنام یوز جهانی  هی چند

دستگاویدا مگهگم بگیاا   منع خشون  علیه زناک

ئعالیک و مدائعیک حقوق زناک محسوب مگیگشگود، 

اما انتاای اقداما  عملی دی جه  یئع خشگونگ  

علیه زناک از چنیک میاجگعگی انگتگاگایا بگیگهگوده 

 .اس 

 

شویاا هم ایا نییوهاا چپ و رمونیس  بگای 

دیای دی "یوز جهانی مبایزه علیه خشگونگ  بگی 

زناک" ضمک یادآویا ایک ن ته ره خشون  علیه 

زناک ئقط معضل زناک نیس  بل گه مگعگضگل یگ  

اجتماع و اِعمال خشون  عگلگیگه تگ  تگ  آحگاد 

جامعه اس ، تارید می رنگد رگه اعگمگال خشگونگ  

نگاگام سگیمگایگه  علیه زناک ی ی از آثای وعواقگب

اس  ره مبنایش بی بگهگیه رشگی و سگود   دایا

انگگدوزا اقگگلگگیگگتگگی از صگگاحگگبگگاک قگگدی  و ثگگیو  

استوای اس ، سیستمی ره هگم خگود مگوجگد ایگک 

خشون  اس  و هم بخاطی حفا حگیگاتگش بگه آک 

نیاز داید و دی ابعاد مختلفی آنیا توجیه می رگنگد 

بنابیایک مبایزه بیاا یئع خشون  علیه زناک با 

و مگبگگایزه بگگیاا  مگبگایزه عگلگیگگه نگاگگام طگگبگقگاتگگی

 یوندا نگا سگسگتگنگی  بیقیایا نام سوسیالیستی

از همیک امیوز به خگواسگتگه اا  داید و می باید

اساسی و یوزمیه دی مبایزا  جایا رای یاک و 

زحمت شاک دی ابعاد و اش ال مختلف آک تگبگدیگل 

از اینیو شویاا هم ایا نییوهاا چپ و  .شود

رمونیس  همه زناک و مگیداک بگیابگیا طگلگب و 

آزادیگخگواه یا بگیاا مگبگایزه اا  گیگاگیگی جگهگگ  

سیناونی انقالبی جمهویا اسالمی و اسگتگقگیای 

 .دولتی رای یا و شویایی ئیا می خواند

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 

 اسالمی 

 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

 ۲1۲0نوامبر  ۲1 –  0011آبانماه  ۲1شنبه 

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب 

کمونیست ایران، حزب کمونیست 

حکمتیست، سازمان راه کارگر،  -کارگری

 .)اقلیت( و هسته اقلیت سازمان فدائیان
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روز  نوامبر  ۵۲اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت 

خشونت علیه زنان  جهانی مبارزه با  

خشونت علیه زنان فقط 

  معضل زنان نیست!



 

که اعالمیه حل ق ک  ک  ر   1593ن امبر 23از

سازمان ملل امضا شد, ای  روز به نام روز جهانی 

حل ق ک  کان و ن ج اناان نااماگاذاری شاد  

 . است

نگاهی به و عیت ک  کان  ر جهان کن نی  ر 

زیر سلطه سیتد  سرمایه  اری نشان میدهد کاه 

برغ  رشد و ریشرفت تکن ل ژی وسائل ت لید و 

ارتباطات اما هن ز چش  انادازی بارای رهاائای 

کامل ک  کان و ن ج انان از زیر بار سد   و فلر 

و ووارسی ،ک  ک وزاری و سایر  ناهنجاریهای 

 .اجدماعی وج   ندار 

با یک جتدج ی سا    ر ایندارنات باا ومااری 

تکان  هند  م اجه خ اهایا  شاد، امااری کاه 

بیانگر ای  واقعیت است کاه اخاداصااد  ا ن 

روز ”  روزهای از سا  با عانااویانای هاما ا ن 

روز جهانی مباارز  باا کاار ” ، ” جهانی ک  ک 

روز جهانی حالا ق کا  کاان و ” ، ” ک  کان 

و یا  ا ن قطعنامه و بیانیه و غیر  تاثیار “  ن ج انان

ون نانی  ر کاهش  ر  و مصائب و خاطاراتای 

که امنیت، سالمت و زندسی ک  کان را تهدیاد 

می کند نداشده است  و حدی  ولدمر انی که ای  

قطعنامه ها را امضا و قب   کر   اند به ون رایبناد 

 نب    و نیتدند 

ومار جهانی نشان میدهاد کاه چاطا ر  ر اثار 

جنگ، سیاست های ریا ت اقدصا ی، تغیبرات 

اقلیمی، ووارسی و یا  اریدمی های مثال کاروناا 

میلی نها ک  ک و ن ج ان امکاان زنادسای  ر 

شرایط سال  و ام  را برای همیشه از  ست  ا   

میالایا ن 9 2اند، تنها  ر یک م ر  ساالنه حدو  

ک  ک از رنجمی  سا  زندسی خ   فراتر نمای 

 روند 

صانادوق (بنابر سزار  مشادارک یا نایاتا  

“ سازمان جهانی کاار” و  )ک  کان سازمان ملل

که چهار سا  یک بار مندشر می ش  ، تا راایاان 

 168مطاب  اماار رسامای بایاش از  2315سا  

ساا   ر جاهاان باه  12میلی ن ک  ک زیار 

کارسری سمار   شد  ب  ند  بخاش زیاا ی از 

ای  ک  کان قربانی جنگ، حاشایاه نشایانای و 

مهاجرت های اجباری و ووارسی هتداناد  ایا  

تعدا  هشت و نی  میلی ن بیشدر از سزار  چهاار 

سا  ریش اسات و  ر  وران شایا ع کاروناا 

و عیت بدتر ه  شد  است بط ری که ک  کان 

سا  بیش از نیمی از ک  کان کاار  11بی  رنج تا 

بیشدری  ومار ک  کان کاار  . هند را تشکیل می

 16مرب ط به جن ب افریلا است،  ر ای  منطلاه 

هزار ک  ک کار وج    ار  کاه  633میلی ن و 

 .به نتبت چهار سا  قبل بتیار بیشدر شد  است

ای  امار و ارقام تنها بخشی از فاجعه ای است که 

ما بط ر روزانه و با اشکا  مخدل  با ون ما اجاه 

” هتدی  و مرب ط به ک  کان کار به اصاطاالح 

مایاشا   کاه  ر باخاش هاای ”   کالسایاک 

، صنعت و غایار  باه کاار  کشاورزی، خدمات

اماا باا رشاد و رایاشارفات  .اناد سمار   شاد 

تکن ل ژی و ستدر  شبکه های ارتباط جماعای 

جدیدی از اسدثماار و سا    شی   هایما شاهد 

ک  کان کار مادرن ” اسدفا   از ک  کان هتدی  

 ر اینجا ما  یگر با ک  کانی ژولید  با لابااس ”  

های کهنه و رار ، الغر مر نی که از س   تغذیاه 

رنج میبرند م اجه نیتدی  بلکه با کا  کاانای باا 

ظاهری وراسده و ا بیاتی خاد م اجه هتدی  که 

ت سط و می  ها  که یا والدی  ک  کان هتدند و 

یا کتانی که خ   سمار   و اسدخدام شارکات 

های تجاری هتدند، به کا  ک  یاکاداه شاد  

است  کافی است  ر یاکای از شاباکاه هاای 

اجدماعی مانند  اینتداسرام، تلگرام، فیب با ک 

و غیر  چرخی بزنی  تا با ان اع و اقتام صفا اات 

ای  چنینی با ت  های س ناس ن برخ ر  کانایا ، 

صف اتی که غالبا ررطرفدار و رار بااز یاد ها  

 هتدند 

 ر ای  ریج ها ا می  ها ویدئ  و عاکاب هاای 

ک  کان را با م   عات ماخادالا  باا هادف 

جذب فال ر و کتب  رومد به نمایش میگذارند 

که ن عی جدیاد و مادرن ازبار سای و کاار 

ک  کان است امری که تا قبل از ای  مخدص باه 

کارخانه ها و خیابان و کارسا  ب   و چهر  کریه 

و عریان سرمایه را به نمایش می سذاشت و هار 

انتانی را با اندکی وجدان وسا  باه فاکار فارو 

میبر  امرز  با ظاهری وراسده و مادرن رادیادار 

شد  است که  یگر نه تنها به ون ت جه ای نامای 

ش   بلکه جنبه فان و ک   ه  برای بینند  رایادا 

 کر   و او را ه  به ای  وا ار می کند که هر چه 
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پدیده جدید “ کودکان کار مدرن”

 سرمایه 
 “جهانی حقوق کودکان و نوجوانان”نوامبر روز  02به بهانه 
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 00در صفحه  ادامه



 

یکککککصککد و چککهککار سککال پککیککش انککقککالب 

کبیرسوسیالیستی اکتبر به رهبری حزب بلشویکک 

درسرزمین های امپراطوری بزرگ روسیه تکزاری 

 به پیروزی رسید. 

درتاریخ جهان هیچ رویدادی را نمی توان یافکت  

که باندازه انقالب اکتبر درسرنوشت بشر تکاثکیکر 

گذاشته باشد، انقالب اکتبر با تکحکولکی ککه در 

زندگی طبقه کارگر و توده هکای زحکمکتکککش 

 بوجود آورد، فصل نوینی را درتاریخ بشر گشود . 

امروز در حالی صد و چهارمین سالگرد انکقکالب 

سوسیالیستی اکتبر را گرامی میداریم  ککه  ایکن 

انقالب  با طی فراز و نشیب های زیاد و تکحکمکل 

جنگ های خانمانسوز و ویران کننده  از سکوی 

قدرت های سرمایه داری سرانجام  زیر فشارهکای 

بیرونی و انحرافات درونی  با شکست مواجه شکد 

اما شکست این انقالب چکیکزی از عکظکمکت و 

 اهمیت آن کم نکرده و نمی کند.

 اما واقعا چرا 

 انقالب اکتبر همچنان حائز اهمیت است   - 

طبقه کارگر در سرزمین های روسکیکه تکزاری   - 

در چه بستر و شرایط عینی و ذهنی جامکعکه  آن 

 زمان به این پیروزی دست یافت ، 

آیا اساسا بدون یک نیکروی سکازمکانکده مکانکنکد 

بلشویک ها ، طبقه کارگر روسیه می توانست  بکر 

 اختاپوس سرمایه چیره شود؟ 

نقاط ضعف و انحرافات انقالب اکتبر چه بود که 

منجر به فروپاشی آن شکد ؟ و امکروز بکعکد از 

سال ، انقالب اکتبر چه مکیکراو و  401گذشت 

درس های برای جنبش انقالبی طبقه کارگر در بر 

 دارد؟ 

اینها از جمله سواالتی است که در این برنامکه بکا 

رفیق یدی شیشوانی یکی از فعالین با سابقه جنیش 

کمونیستی که خود از نزدیک تغییر و تکحکوالت 

انقالب اکتبر را دنبال کرده در میان میگکذاریکم . 

پیشنهاد میکنم که تا اخر برنامه با ما همراه باشید و 

نظرات و انتقادات خودتان را با ایمیل و شکمکاره 

تلفنی واتس که در زیر مشاهده میکنید در مکیکان 

 بگذارید .

درود میفرستم به شما رفیق یدی گرامی ، 

همانطور که میدونید امسال مصاادِ  باا 

مین سالگرد انقالب سوسالیستی اکتبر  ۴۰۱

، هر چه که ما از تاریخ وقوع این انقالب 

دور تر میشم و به عمرش اضافه میشه و از 

طرفی هم بحران های نظام سرمایه داری 

حادتر ، ما شاهدیم که از طرِ مدافعاان 

 » «ماور  «نظم موجود  با عنااویان 

و غیرو با شدت بسیاار    »نویسنده و محقق

زیاد به دستاوردها و تاثیرات و همچنیان 

نیروها و رهبرانی که در انقالب اکاتابار 

نقش بسزای داشتند و در راس اونها لنیان 

حمله میشه و تالش میکنن که ایاناطاور 

وانمود بکنن که سوسیالیسم چیزی باود  

که در اتحاد جماهیر شوری سرکار امد و 

بعلت بی اساس بودن و نااکااردمادیاش 

 فروپاشید.

خواهم بحث از این نقطه اغاز کنایام  می

که به نظر شما چرا انقالب اکتبر ایناقادر 

قارن  حائز اهامایاتاه، چاون ماا در

دیگه ای هم داشتیم ولی ماا  انقالبات بسیتم 

داریم که هام از  واقعه ای رو سراغ کمتر

طرِ مخالفین و موافقین و سمپات هاش 

اینقد در موردش گفته و نوشته شده باشه 

موردش بروز و  تاازه  و همچنان بحث در

 باشه ؟

یدی: ابتدا به شما وبینندگان گرامی سالم عکر  

میکنم و یکصد و چهارمیکن سکالکگکرد انکقکالب 

سوسیالیکسکتکی اککتکبکررا بکه هکمکه ککارگکران 

. وکوشندگان راه سوسیالیسم شادباش میکگکویکم 

انقالب اکتبر یک  واقعه ای بود مکنکحکصکربکفکرد 

درآن مقطع تاریخی ،یعنی اواخردهکه دوم قکرن 

بیستم و درشرایط تاریخی معینی اتفاق افتکاد ککه 

باکاربست اندیشه های مارکس انگلکس ولکنکیکن 

درکشور پهناور روسیه به پیروزی رسید ودنکیکای 

 مارا دگرگون کرد .

 چرا انقالب اکتبر این قدرحائز اهمیت است؟ 

به این دلیل که بعداز بخون کشیده شدن ککمکون  

پاریس این اولین بار بکود ککه طکبکقکه ککارگکر 

وزحمتکشان درکشوربزرگی از جهان به پیروزی  

رسیده بودند واین پیروزی ،پیروزی تنهکا طکبکقکه 

کارگر وزحمتکشان روسیه نبود بلکه پیروزی بود 

متعلق به کارگران سرتاسرجهان وزحکمکتکککشکان 

ومحرومین . بنابراین آتش امید به آزادی و پایکان 

دادن به ستم واستثمار ،زور وسکرککوب و رفکع 

تبعیضات، امید به آزادی وسوسیالیسم را دروجود 

صدها میلیون  انسان کارگرو زحمتکش درتکمکام 

دنیا شعله ور کرد.وامروز برغم شکست انکقکالب 

اکتبر تئوری وتاکتیک این انقالب و تجربیات آن 

برای مبارزات طبقه ککارگکر درسکرتکاسکرجکهکان 

 ازاهمیتی بزرگ برخوردار است.
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مصاحبه با یدی شیشوانی بمناسبت یکصد و چهارمین 

 سالگرد انقالب اکتبر

 پیاده شده از نوارگفتگو با تلویزیون جنبش انقالبی



 

 

سوال دوم : رفیق یدی روسیه در زماان 

جنگ جهانی اول در یا  وضاعایات 

بحرانی و دشفته بسر میبرد و نایاروهاای 

متضاد و متخاصم زیادی بر سپهر سیااسای 

روسیه وجود  داشت به نظر شما اناقاالب 

اکتبر در چه بستر و شرایط عینی و ذهنی 

جامعه  دن زمان روسیه به دست دمد، دیا 

بدون ی  نیروی سازمانده مانند بلشوی  

ها ، طبقه کارگر روسیه می توانست  بار 

تمام موانعی که در برابرش بود چه قبا  

از انقالب و چه در ساال هاای اولایاه 

پیروزی و جنگ داخلی که به کمونیست 

جنگی مشهور شد ، بر اختاپوس سرماایاه 

 چیره میشد؟

: انقالبات اجتماعی نتیجه وجود وعملکککرد  یدی

مجموعه تضادهائی است که دریک جکامکعکه بکه 

اوج میرسند دریک جمله فشرده، سطح تکککامکل 

نیروهای مولده با مناسکبکات حکاککم درتضکادی 

بنیادین قرارمیگکیکرد ککه  هکمکراه بکا عکوامکل  

موثردیگری که دردوطکرف ایکن تضکاد عکمکل 

میکنند،جامعه را به دگرگکونکی بکنکیکادی سکوق 

 میدهند.

درمورد شرایط عینی اجتماعی ککه مکنکجکر بکه  

انقالب اکتبرشد مسلما نمیتوان دراین وقکت ککم 

توضیحات کافکی ارائکه داد درایکن بکاره آثکار 

متعددی منتشر شده است اما بکطکور خکالکصکلکه 

میتوانم اشاره کنم ککه  دراواسکط قکرن نکوزده 

میالدی درروسیه سلطنت مطلقه استبدادی حاککم 

بود. مثل دوره قاجار خودمان.  نه قانکون اسکاسکی 

بود ونه مجلس نمایندگان وغیره  نظام اقتکصکادی 

فئودالی واصطالحا مناسبات سرواژ حکاککم بکود. 

یعنی اهالی امپراطوری عظیم روسیه را که عمدتکا 

دهقانان تشکیل میدادند و به آنها سرف میکفتکنکد 

با زمینها ی کشاورزی خرید وفکروش وواگکذار 

میشدند. اما همزمان با رشد سرمایه داری دراروپکا  

درروسیه هم سرمایه داری  تقریبا از نیمه دوم قرن 

تکزار  4684نوزده شروع به رشد کرد و درسکال 

ناچار دست به رفرمهای زد و ازجمله  منکاسکبکات 

سرواژرا لغونمود. بدین ترتیب خکالکصکه بکککنکم  

بتدریج سرمایه داری صنعتی هم درروسیکه رشکد 

گسترده ای را تجربه کرد. دراوائل قرن بکیکسکتکم  

هرچند که طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار به نحو 

گسترده ای رشد کرده بودند اما هکنکوز روسکیکه 

کشوری عمدتا دهقانی با اقتصادی کشکاورزی و 

 عقب مانده نسبت به کشورهای صنعتی اروپا بود.

دراین دوره تاریخی طبقکه سکرمکایکه دار دسکت 

دردست حکومت استبکدادی تکزار بکرای رشکد 

شتابان سرمایه داری  وانبکاشکت سکرمکایکه فشکار 

زادالوصفی به نیروی کاردر شهکرهکا وروسکتکاهکا 

وارد می آورد. کارگران ودهکقکانکان درشکرایکط 

تکا  41طاقت فرسائی به کار گمارده میشدند  از 

ساعت ککار بکادسکتکمکزدهکای انکدک   46و  41

درشرایط فقدان قوانین حمایتی ، نکبکود مسکککن، 

بهداشت، بیمه های اجتماعی و همه اینها موچکب 

شده بود که اعتصابات گسترده ای از اواخر قکرن 

نوزده مراکز کار وفعالیت  درشهرها و اعتراضات 

میان دهقانان شکککل بکگکیکرد. بکدیکن تکرتکیکب 

دراواخرقرن نوزده واوائل قرن بیسکتکم، بکیکداری 

طبقه کارگر روسیه آغاز شده بود وهمچون ایران 

امروزما اعتصابات واعتراضات گسترده درمراککز 

کارگری  شکل میگرفتند وگروه هکا ومکحکافکل 

مختلف هم بوجود می امدند صد البته دسکتکگکاه 

استبدادی تزارهم مرتب درحال سرکوب وزنکدان 

و کشتار بود. اما نمیتوانست موج اعکتکراضکات و 

اعتصابات را فروبنشاند . دراینجا بود که مسئله چه 

باید کرد میان کمونیستها وسوسکیکالکیکسکت هکای 

روسیه مطرح شد. یعنی چه باید کرد که کارگران 

متحد بشوند و بتوانند درمقابل تعرضات سکرمکایکه 

داری  تشنه سود و تکزار تشکنکه قکدرت وخکون 

ایستادگی بکنند. ازهمینکجکا بکود ککه نکیکاز بکه 

تشکلهای توده ای  مثل اتحادیه ها وسندیکاها از 

یکسو وفکر سازمان حزبی دربکیکن گکروه هکای 

پیشرو کارگری و روشکنکفکککران ککمکونکیکسکت  

 احساس شد. 

دراین دوره همانطور که سرمایه داران و صاحبان  

زمین  به تشکیل احزاب مختکلکف دسکت زدنکد 

کارگران وکمونیستها نیز تالش کردند به جنبکش 

سوسیال دموکراسی  سروسامان دهند  و یککی از 

دغدغه های آن زمان مارکسیستهکا چکککونکگکی 

شرکت سازمانیافته جکنکبکش ککارگکری درایکن 

مبارزات پراکنده ومتحد کردن طبقه کارگر بکود  

وسازمان آزادی کار یکی از اولین محافلکی بکود 

که شکل گرفت و بعد درپاسخ به چه بایکد ککرد 

حزب سوسیال دموکرات کارگری رسیه بعد هکا 

حزب بلشویک بعداز طی مراحل مختلف شکککل 

گرفت و البته بین شکلگیکری حکزب سکوسکیکال 

دموکرات روسیه تا انقالب اکتبر وقایع مختلکفکی 

اتفاق افتاد. امبارزه گسترده نظری بکا انکحکرافکات 

جنبش کمونیستی کارگری گرفته تا انشعکاب در 

سوسیال دموکراسی روسیه شککلکگکیکری حکزب 

بلشویک و منشویک، ازانقالب مشروطه روسکیکه 

گرفته تا جنگ با ژاپن و جکنکگ اول جکهکانکی  

ونتایج آن، اعتصکابکات گسکتکرده ککارگکری و 

دهقانانی وتشکیل شوراها  وغکیکره وغکیکره ککه 

درنهایت موقعیت انقالبی درروسیه فکراهکم شکد. 

اگر حزب طبقه کارگکر در روسکیکه آن زمکان 

درراس آن رهبرانی همچون لنین  نکیبود بنظر من 

امکان گذر ازاین داالنهای پیچ درپیچ  وسکخکت 

مبارزه وپیروزی انقالب اکتبر ممکن نکمکیکشکد و 

بعداز پیروزی نیز بدون وجکود حکزب پکرلکتکری 

پیروزی به دشمنان داخلی و تهاجمات کشورهای 

 .امپریالیستی نیز  غیرممکن نمیشد.

رفیق یدی در مدت زمان کوتاهی بعد از 

انقالب اکتبر تئوری و تاکتی  اناقاالب 

راهنمای طبقه   در سراسر جهان  پرولتری

کارگر و جنبش های انقالبی شد و از ان 

الهام میگرفتن ، ارزیابی شما  از تاثیراتای 

انقالب اکتبر بر جنبش های رهای بخاش 

 011 -// شماره  0011آبان ماه 

 00صفحه 



 

و طبقه کارگر در سطح بین المالالای و 

 منطقه و ایران چیه  ؟ 

یدی :اوال بنظرمن انقالب اکتبکر یکک انکقکالب 

مختص روسیه نبود بلکه  رویدادی عظیم درسطح 

جهان بود که سیمای جهان را دگکرگکون ککرد 

انقالب اکتبر عصر نکویکنکی درتکاریکخ بشکریکت 

آغازکرد عصرانقالبات سوسیالیستی  ککه بکرغکم 

همه فرازو نشیب هایش،  .برغم تکحکوالتکی ککه 

درسطح جهان صورت گرفته اسکت ، جکنکبکش 

کارگری وسوسیالیستی اکنون نیز درهمان مسکیکر 

گام برمیدارد.دست آورد های انکقکالب اککتکبکر 

ازجمله برپائی جامعه ای نوین  تکامکیکن حکقکوق 

اجتماعی و بهداشت رایگان ،مسکن، حکق ککار، 

بهداشت وآموزش رایگان برابری حکقکوق زنکان 

،مبارزه برای برابری جنسیتی  یاری رسکانکدن بکه 

جنبشهای اجتماعی درسرتاسر جهان رفع ستم ملی  

یاری برای رهائی از یوغ اسکتکعکمکار واسکتکثکمکار 

ورویاروئی مدام با فشارهای دول سرمایه داری  و 

ده ها مورد ازدستاوردهای اقتصادی ،اجتماعی و 

سیاسی و فرهنگی را میشود نام برد ککه دردوران 

اتحادشوروی برغم ویرانیهای جنگ گرم وسرد و 

کارشکنی های دول سرمایه داری ،طبقه ککارگکر 

وخلقهای اتحادشوروی از آن برخورداربودند را 

میتوان ذکر کرد که البته دفاع ازاین دستاورد هکا 

به این معنی نیست که اشتباهات و کاستیهائی ککه 

منجر به فروپاشی و شکست آن دربکرابکر نکظکام 

 سرمایه داری شد، چشم بپوشیم .

رفیق یدی یکی از انتقاد های اساسای و 

دلی  فروپاشی  که به اکتبر وارده نشستن 

حزب جای طبقه کارگر  و دیکاتااتاوری 

حزبی به جای دیکتاتوری پرولتاریاسات، 

ایا واقعا اینطور بود اگر اره به نظر شاماا 

چه عوام  عینی منجر به این شد و یا هار 

چند که در تاریخ کلمات شرطی جاای 

نداره ولی به فرض محال اگر مرگ زود 

هنگام لنین نبود و انطوری که در بعضای 

از بحث ها مطرح میشه اگر بجای استالین 

تروتسکی می نشست انقالب اکتبر مسایار 

دیگه ای طی میکرد ؟ اساسا شماا ناقاا  

ضعف و انحرافات در انقالب اکتبار کاه 

منجر به فروپاشی و شکست شد در چای 

 می بینید؟

: البته پاسخ  کامل به این سوال شما درایکن   یدی

وقت کم مصاحبه کاراسانی نیست . من سالها قبل 

از فروپاشی اتحادشوروی در نقد ایکن سکیکسکتکم 

مطالبی نوشته ام که البته شاید اکنکون بکرخکی از 

موارد آن تجدید نظر کرده باشم  اما درپاسخ بکه 

سئوال شما اگر از سر منشع اصلی نقد های توام با 

تحریف تاریخی پیروزی وسقوط اتحکاد شکوری 

بگذریم  که رسانه های امپریالیستی ومکوسکسکات  

دولتی و ضد کارگری بادردست داشتن امکانکات 

عظیم مادی و انسانی  و تسلط به رسانه های غکول 

پیکر مدام درحال تکحکریکف دسکت آوردهکای 

انقالب اکتبر هستند و قصد شکان درواقکع خکلکع 

سالح کردن طبقه کارگر ودرانقیاد نگکهکداشکتکن 

توده های مردم است . اما محافلی  هم هستند ککه 

مخالفت شان با نظام سرمایه داری احساسی اسکت  

وخود شان درگیر واقعی مکبکارزه و رودرروئکی 

عملی  درصحنه مبارزه نیستند تا بتوانکنکد ادعکای 

شان را به محک تجربه بسپارند. بنابراین گکفکتکن 

این حرفها هزینه ای هم برای آنکهکادربکر نکدارد 

ظاهرا برحسب مد برای اینکه خکودرا دمکککرات 

جلوه دهند و یا محفل مربوطه راراضی بکنند این 

برداشت ها را از رسانه ها ضد کارگری میگیرنکد 

 و تکرارمیکنند.

واما این که بجای طبکقکه ککارگکر وشکوراهکا و 

دیکتاتوری پرلتاریا، حزب بنشیند این را من هکم 

قبول ندارم  یعنی قدرت باید دردسکت شکوراهکا 

باشد وبنظر من سوسیالکیکسکم ازآزادی جکدائکی 

ناپذیراست و تنها درآزادی است که سوسیالیسکم 

شکوفا میشود  . دوم اینکه وقکطکی مکا ازحکزب 

حرف میزنیم منظورمان چه چیز اسکت  آیکا مکا 

ازحزب روشنفکران ویکا اقشکاردیکگکری حکرف 

میزنیم یا حزب طبقکه ککارگکر  یکعکنکی حکزب 

خودکارگران ؟ اگر حزب ،حکزب  ککارگکران 

است  خوب این حزب البد بخشی از کارگران را 

نمایندگی میکند و مبارزات صنفی سیاسی  آنهارا 

سازمان میدهد ودرپروسه وبستری حرکت میکند 

که سرانجام بورژوازی را سرنگون کند  و این هم  

دریک صبح بهای و بایک سوت بلبلکی صکورت 

نمیگیرد طبقه حاکم با سخت ترین ابزار درمقابکل 

اش ایستاده و الجرم کارگران نیز با ابزار حکزبکی 

خود دریک جنگ بی رحمانه باید درگیکر شکده 

وپیروز شوند . طبیعتا درفردای پیروزی این حزب 

بنمایندگی پایه اجتماعی اش درقدرت سکیکاسکی  

منتخب شوراها یا هر ساختاردیگری شرکت دارد 

و نمیتواند و اساسا امکانپذیرنیسکت ککه زیکربکار 

مسئولیت شانه خالی بکند و نیز نمیتوان بکا یکک 

نک قلم آنرا حذف کرد عکالوه بکرآن احکزاب 

دیگر کارگری وغیرکارگری هکم حضکوردارنکد 

که بنمایندگی ازمنافع پایه اجتماعی خویش برای 

بکرسی نشاندن برنامه شان میجنگند .  حکاال ایکن 

دوستان میگویند این حزب قبل از پیروزی بکایکد 

منحل شود چرا که وجوداش با حضکوردرقکدرت 

سیاسی توام خواهد شد واال آخر . که اینجا بیکش 

ازاین نمیشود این نظرها را واشککافکی ککرد امکا 

همینقدر به نطرم کافی است پوچ بودن وخکیکالکی 

بودن ودوراز واقعیت بودن این نوع نکطکرات پکی 

ببریم . اینها درواقع نادانسته درحال خکلکع سکالح 

کردن طبقه کارگر ونا امید کردن آنها ازنکتکیکجکه 

کارومبارزات شان  وتالشش شان برای تکحکزب 

 هستند.

واما درپاسخ به قسمت دوم سوال شما بنکظکر مکن 

اوال به علل شکست انکقکالب اککتکبکر و اتکحکاد 

شوروی باید مسائل را درهکمکان چکهکارچکوب 

تاریخی و اوضاع جامعه و جهکان درآن مکقکطکع 

ارزیابی کرد .  اگر خکودمکان را درآن شکرایکط 

قراربدهیم میبینیم که بعد از پیروزی انقکالب  بکا 
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جنگ وگرسنگی میلیونها کارگر ودهقان  ویکک 

قحطی همه گیر مواجه هستیم بعد حمله بیکش از 

جهارده کشور امپریالیستی و کمک های بی دریغ 

آنها به ضد انقالب داخلی و بعد میلیونها کوالک 

صاحبان زمین که تولیدات کشاورزی را احتککار 

میکردند به گرانی و قحکطکی دامکن مکیکزدنکد و 

درمقابل شکلگیری شوراها واجرای برنامکه هکای 

اقتصادی، سیاسی وفرهنگی ،بهداشت وآمکوزش 

مانع ایجاد میکردند . مناطق بسیار عقب مانده ای 

که گروه هائی نظیر داعش  که نمایندگاه شوراها 

، مامورین ومعلمان آموزش و پرورش و مهندسان 

و غیره را سرمیبریدند ، بعد محاصکره اقکتکصکادی 

شدید وهمه جانبه کشورهای امپریالیسکتکی و... . 

دراین شرایط  میبایست  برنامه های رفاهی نکظکیکر 

کارمسکن تامین اجتماعکی ، رشکد و ارتکقکای 

صنعت کشاورزی خدمات  باسواد کرد مردم ککه 

بیش از هشتاد درصد شان بی سواد بودند.  حکل 

مسائل ارضی، ملیت ها راه انداختن تولید وهکمکه 

همه میباید عملی میشد همه ایکنکهکا یکک طکرف 

وظهور فاشیسم که هدف اصلکی اش سکرککوب 

انقالب اکتبر و محو شوروی ودستاورد هکای آن 

بود ونزدیک به بیست میلیون کشکتکه و نکابکودی 

هرآنچه که دران مدت کم ساخته شکده بکودنکد  

خالصه کالم مجموعه از عوامل عینی و زهنکی و 

داخلی بین المللی با عث شدند تا انقالب اکتبر از 

مسیرخوداش خارج شود ودراینجا شکل گکیکری 

بروکراسی  که بنظرمن بخشا ناشی از مانکدگکاری 

بخشی ازدستگاه دولتی دست نخورده ازانکقکالب 

اکتبر بود که بتدریکج امکککان رشکد پکیکداککرد 

 ودرنهایت خود حزب راهم درخود هزم کرد .

باید درنظرگرفت که دوران سوسیالیسکم هکنکوز  

مبارزه طبقاتی پایان نیافته است  ومکبکارزه ککی 

برکی، هنوز ادامه دارد  لکذا  آثکارو عکوار  

اقتصادی ،فرهنگی وبنابراین سیاسی  طبقات کهن 

هستند و رل بازی میکنند وتاثیر همه اینها منجربکه 

این شد که دوران گذار وملزومات آن ازجکمکلکه 

آزادیهای سیاسی نفی . میشود گفکت ککه درآن 

اواخر ازلحاظ فکری وفلسفی نوعی ماتریالکیکسکم 

مکانیکی که خصلت متافزیککی داشکت بکجکای 

ماتریالیسم تاریخی نشست وبویژه اززمکانکی ککه 

اعالم شد دیگر درجامعه شوروی طبقات ازبکیکن 

رفته است  واز آن نتیجه گرفتکه شکد ککه پکس، 

هرکس مخالف برنامه های حزب و درراس آن 

دفتر سیاسی و درراس آن هم دبیرکل بود منتسب 

به دشمن طبقاتکی و شکوروی اسکت و بکجکای 

گسترش ازادیها وتحکککیکم قکدرت شکوراهکا و 

سازماندهی مبارزه طبقاتی به محدود کردن ونفی 

آنها منتکهکی شکد ککه نکتکیکجکه اش گسکتکرش 

بوروکراسی بی وظیفه شدن شوراهکا و پکرشکدن 

حزب از افراد فرصت طلب شد که ظاهکر عضکو 

 حزب بودند وعمال دشمن سوسیالیسم .

امروز که صد و چهار از سالگرد اناقاالب 

کبیر سوسیالیستی اکتبر میگذره  جاهاان 

سرمایه داری  که با فروپااشای اتاحااد 

جماهیر شوروی پایان تاریخ اعالم کارد، 

اقتصادی خودش دست   در دتش بحران

و پامیزنه ، به نظر شما اناقاالب اکاتابار 

 اشکاالت و انحرافات و نااکاامای  برغم

چه میراث و درس های برای طبقه   هاش

 کارگر داره؟

یدی: بلی نوکران و مجیزگویان نظام ضد انسانکی 

سرمایه داری با فجایع عظیمی که برای بشکریکت 

بوجود آورده اند سقوط نظام شوروی را پکایکان 

تاریخ بشمارآوردند . روزانه میلیونها دالر خکرج 

میکنند و تمام مدیائی ککه تکوسکط انکحکصکارت 

صنعتی ،مالی و نظامی اداره میشوند مشغکول سکم 

پاشی علیه انقالب اکتبر ونتایج آن هسکتکنکد امکا 

برغم این همه تبلیغات و اتهامات و بگیرو ببند هکا 

همانطورکه گفتید بحرانهای العالج سرمایه داری 

اعتراضات واعتصابات گسترده و فکجکایکعکی ککه 

دراین مدت بصورت بیکاری ها تشدید استثمار و 

جنگ و کشتار و فجایع محیط زیستی که بشریت 

شاهد آن است  باریگر ایده های سوسیالیستکی و 

دست آورد های انقالب اکتبر را به موضوع روز 

تبدیل کرده است و آمارها مختلف نشان میدهنکد 

که روزبروز درسح جهان استقبال از سوسیالیکسکم 

گسترش مییابد و کتابهای مارکس انگلس لکنکیکن 

وسایر نظریه پردازان سوسیالیسم  با بیشترین اقبکال 

مواجه هستند و جریان مبارزات طبقاتی وتکجکربکه 

توده های کارگر وزحمتکش مردم نشان میکدهکد 

که  یا سوسیالیسم بشریت را ازنکابکودی نکجکات 

میدهد ویا بربریت سرمایه جامکعکه بشکری را بکه 

 جنگ واضمحالل سوق خواهد داد.

ازمبراو ودرسهای انقالب اکتبر پکرسکیکدی ککه 

کتابها درباره دست آوردهای آن نکوشکتکه شکده 

است  بنظر من  کاربست استکراتکزی تکاککتکیکک 

بلشویکها به همراه نقد دیالکتیکی وتاریخی نقکاط 

ضعف و اشتباهات آن درانکطکبکاق بکا شکرایکط 

تغییریافته کنونی  میتواند راهنمای  مهکمکی بکرای 

مبارزات طبقه کارگر باشد بویژه اینککه انکقکالب 

اکتبر نشان داد که بدون حزب آگکاه ورزمکنکده 

کارگری و بدون درپیش گکرفکتکن مکبکارزه ای 

انقالبی پیروزی بر طبقه سکرمکایکه دار و نکظکام 

 اقتصادی وسیاسی ان توهمی بیش نیست .

پیروزی انقالب اکتبر نشان داد که جهانی دیکگکر  

ممکن است  ومیتوان برویرانه های نظام سکرمکایکه 

داری جهانی  دیگر جکهکانکی  عکاری از سکتکم 

واستثمار و بدون جنگ وخونریزی بکنکا ککرد و 

تجربه نشان داد که ساختن چنین دنکیکائکی بکدون 

فداکاریهای عظیم وتثحیح مداوم اشتبکاهکات  و 

بدون آزادی و حاکم بودن تکولکیکد ککنکنکدگکان 

 برسرنوشت خویش ممکن نیست.

 1014اکتبر 
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 03صفحه 



 

 5ا امه از صف ه 

وری ”    ق رباغه ا  را قا رت بادهاد ”  زو تر 

سرمایه تنها با  یکدات ری، سرک ب و جنگ بلاا 

خ   را تضمی  نمی کند به هر شی   ای که نایااز 

باشد عمل میکند و هژم نی خ   را  ر جااماعاه 

باز ت لید و برقرار میاکاناد سااهای جاناگ، و 

سرک ب عریان و ساهی  نرم، زیباا، لاطایا  و 

 فریبند  

ای  ن ع کتب  روماد و سا   اسادافاا   از  

ک  کان  ر اکثر کش رها رشد عجیبی  اشده اما 

 - ر جامعه ایران بنا بر شرایط خاد اقداصاا ی 

سیاسی و فرهنگ م میای شد  ای که به عانا ان 

فرهنگ مدرن به جامعه تزری  شاد  اسات باه 

ص رت سرسامم وور و  یا اناه واری رو باه 

 ستدر  است  

فارزنادان   رایران جاماها ری اساالمای ز   

اقشارم روم و ت    های کار و زحمت کاه باه 

و برای یافد  ق ت الیما تای    لیل فلر اقدصا ی

به هر کار مشلت بار و سنگینی ت   ر می  هاناد 

نظام ارتجاعی حاکا    هم نان اولی  قربانیان ای 

 هتدند  

بنابر وخری  سزار  مرکز ومار ایران تاناهاا  ر 

« شاد  ثابات» ، تعدا  از واج هاای  1333بهار

 رصادی  ر  32ساله با رشاد  13تا 13 خدران 

ما ر  5۷93ملایته با ومار مشابه بهار سذشده به 

خبرسزاری ایتنا با اندشار ای  خابار .رسید  است 

ن شده است که  ر ط    و سا  ساذشاداه، ایا  

 13باالتری  ومار فصلی از واج  خداران »ومار 

هم نان  ر بخش  یگری از « ساله است 13تا 

ای  سزار  ومد  است کاه طای باهاارامتاا ، 

 «سالاه 15تا  19 خدر  922هزار و  39»از واج 

 است  « شد  ثبت»نیز 

اما اسر به شرایط ک  کان و ک  کاان کاار  ر 

ایران برسر ی  هر چند ومار  قایالای از شاماار 

ک  کان کار  ر ایران وج   ندار  اما بر اسااس 

میلی ن ک  ک کار  ر ایاران  ومارهای رسمی  و

وج    ار ، ای   ر حالی است که ومارهای غیر 

“ میلایا ن کا  ک کاار  وج   هفت” رسمی از 

 هند  اسر همی  امار و یا سافاداه هاای  خبر می

کارسزاران و خ  ی های رژی  را مبنا قرار  هی  

با فاجعه ای وحشدناک روبرو خ اهیا  شاد  باه 

سفده مدیرکل بهزیتدی رژی  جمه ری اسالمای 

 ر اسدان تهران، ، تنها  ر مدروی تهران بیشدار از 

 وهزار ک  ک مشغ   کار هتدند و یا به سفداه 

علی  یزجی معاون اجدماعی و رایاشاگایاری از 

وق ع جرم  ا ستدری رژی   ر تاهاران هازاران 

سر   ر سطح شهر تهران  زباله ک  ک و ن ج ان

 وج    ار   

و ومار ذکر شد   ر ای  ن شده چه  ر ای  م ار  

تنها س شاه سطح بی  الملی و چه  ر سطح ایران 

ای  واقعیت است که سیاتادا  بتیار ک چکی از 

ظالمانه و اسدثمارسر سرمایاه  اری حااکا  باا 

 ،و ولع ما  اندوزی  ر ری کتاب سا   دحر

و فرزنادان شاان مر م ت    های جان و زندسی 

    برایش رشیزی ارز  ندار 

مبارز  برای م   تمامی ای  مصائب باروماد  از 

سیتد  طبلاتی و برخ ر  به ونها نباید م دو  باه 

یک روز خاد از سا  باشد   خیال بتادا  باه 

نها  ها و سازمان های صنعات حالا ق بشاری، 

خیر  ای و امثاله  و  قطعنامه هاای رناگاارناگ 

شان  ر م ار  مخدل  ک چاکاداریا   ر ی از 

و ر  باه قربانیان ای  سیتد   وا نخ اهد کار  

 جائی نمیبر   

 0011آبان  -آرش
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نابودی محیط زیست ضایعه ایست که سرمایهه داری بهه ارمه هان ه ردت اسهت   

سوسیالیسم به هیندت بشریت   سعادت نسلهای هینهدت نه هر دارد   بها اجهتهمها هی 

شدن تولید   مبادله ، امکان سازمهانهد هی تهولهیهد بها کهمهتهریهس ضهایهعهات زیسهت 

 محیطی بوجود می هید  

تولید به شیوت ای که کمتریس هسیب را به محیط زیست برساند ، یهکهی از جهنهبهه 

 ای تولید سوسیالیستی است   کوشش برای حفظ محیط زیست   ت یهیهر شهیهوت 

 ای تولید سازگاری هن با محیط زیست از ا داف تکامل اقتصهادی   اجهتهمها هی 

 در جمهوری فدراتیو شورایی جدایی ناپذیر است  

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر هیئت  

سیاسی سازمان اتحاد فداییان کمونیست منتشر 

 می شود . 
.................. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

در میان  انتقادات خود را با و پیشنهادات نظرات،

 بگذارید .

 kar@fedayi.org  
 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 پدیده جدید سرمایه “ کودکان کار مدرن”


