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 ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  

 کارگران جهان متحد شوید !
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 حمله روسیه به اوکراین .“ مرحله دوم” .آرایش نظامی و صف بندی  در  

 . درهمبستگی و حمایت ازکارگران اعتصابی هند.

 . خورشید در زادگاهش تاریک طلوع می کند.

 تشدید بحران اقتصادی و تعرض ضد انسانی به حقوق و معیشت مهاجرین افغانستان.. 

 در اوکراین  «روما»و  «سینتی»های   . ضرب و شتم و تحقیر اقلیت

 آموزگار زحمتکشان. 

 اعالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. 

 حرکتهای اعتراضی در امریکای التین بر علیۀ جنگ در اکرائین. 

 تامین اجتماعی همه  شمول  . 



 

فوریه، ارتش روسیهیه  42در اوایل صبح روز 

عملهات نظامی را علهه اوکراین آغاز کرد و بیه 

های دفاع هواییی و  واحدهای نظامی، سهستم

انبارهای مهمات حمله کرد.  والدیمهر پوتهن، 

رئهس جمهور روسهه در پهامی ویدئویی ، این 

عملهات را با استناد به درخواست جمیهیوری 

های مردمی دونباس مبنی بیر درخیواسیت 

حفاظت نظامی توجهه کرد.  او گفت که هدف 

اشغال اوکراین نهست، ”   عملهات ویژه ” از این 

فیاشیهیسیم  »بلکه غهرنظامی کیرد  آ  و

 است.    «زدایی

واقعهت این است که برخالف توجههات پوتهن 

” و طبقه حاکم بر روسهه که البتیه بیرای  

ی ایرانی و بهن الیمیلیلیی  “ محور مقاومتی ها

جدابهت دارد و همه جانهه از آ  دفیاع میی 

کنند، پوتهن توهمات عظمت امپراتوری دارد. 

الگیوی او امیپیراتیوری تیااری اسیت نیه 

انترناسهونالهسم شوروی،  او خود را در نیقیش 

نوعی تاار می بهند که از خی  امیپیراتیوری 

و شیوونیهیسیم بیار   9191روسهه قبل از 

 ارتجاعی روسهه پهروی می کند.

این تصور باطل که چینیهین شیبیصیی بیه 

نمایندگی از آلهگارشی روسهه می توانید هیر 

نوع نقش مترقی را در اوکراین و منطقه اییفیا 

کند، و در مقابل سهستمی که خود او و طبقه 

ای که به آ  تعلق دارد ببشی از آ  است قد 

 علم کند، کامالً مضحک است.

او امییهیدوار بییود بییا بیرافییروخییتین شییور 

ناسهونالهستی، محبوبهتی را که در چند سیال 

اخهر به دالیل محتلف از جیمیلیه بیحیرا  

اقتصادی، سرکوب ، تعرض به  حقوق کارگرا  

و زحمتکشا  و حقوق بازنشستگی ، غهیره از 

دست داده است، بازیابد. اتفاقی که در سیال 

با الحاق کریمه کارساز شد و فکر میی  4192

 کرد می تواند این ترفند را تکرار کند.

وضعهت اسفبار مردم دونباس برای پوتهین و 

الهگارشی روسهه اهمهیتیی نیدارد، انیهیا از 

جمهوری های دونتسک و لوهانسک به عنوا  

تغههرات کوچک برای دستهابی به اهداف خود 

 در اوکراین استفاده می کنند. 

تر از اظهارات پوتهن و طبقه حاکم بر  ریاکارانه

روسهه در مورد توجههات این حملیه، اشیک 

تمساح کشورهای غربی و ناتیو بیه رهیبیری 

ایاالت متحده امریکا و صدای رسوایی رسیانیه 

های انحصاری شا  است. آنها با صدای بلینید 

تهاجم روسهه به اوکراین را به این دلهل کیه 

را  «المیلیلیی قوانهن بهن»و  «حاکمهت ملی»

کنند. کسیانیی کیه  کند، محکوم می نقض می

حاکمهیت ” خود سابقه طوالنی و خونهن نقض 

سایر کشورها و به اصطالح قوانهن بیهین “  ملی

المللی شا  دارند. کسانی که خود شنهع ترین 

فجایع را در افغانستا ، عراق، لهبی، و ... انجام 

داده اند . آنها طوری فریاد وا مصهبتا سر میی 

هند که انگار خود در برپائی این جنگ نقشیی 

ندارند، چه در شرای  و بحرییکیات قیبیل از 

جنگ چه بعد از جنگ که با ارسیال سیالح 

 آتش جنگ را هر لحظه شعله ور تر می کنند.

 

اکنو  بهش از دو ماه از حملیه روسیهیه بیه 

اوکراین سپری می شود. شکست پوتهن در به 

دست آورد  یک پهروزی سریع از یک سو، و  

های ارسالیی و مقاومت اوکراین البته با سالح

حمایت همه جانبه ناتو و کشورهای غربیی از 

بستی منجر شیده اسیت ،  طرف دیگر  به بن

الیمیلیلیی  بستی که جنگ را در عرصه بهن بن

کند و در نتهجیه خیطیر  تر می درگهر و عمهق

 دهد. تشدید تنش را افاایش می

 

ارتش روسهه آنچه را که دولت پیوتیهین بیه 

“ عملهات نظامیی وییژه“ ” مرحله دوم” عنوا  

تعریف کرده است، به کار می گهرد. بیه ییاد 

بهاوریم که پوتهن با وجود هاارا  بمب، کشته 

شد  هاارا  سرباز روسی و اوکراینی وغیهیر 

نظامها  و مهلهو  ها پناهنیده  و تیبیرییب 

زیرساخت های اوکراین، هنوز از خوانید  آ  

 بعنوا  جنگ امتناع می ورزد.

ترین پهشرفت، به بیهیا  دقیهیق، در  اما مهم

مهدا  نبرد نهست، بلکه از سطیح مشیارکیت 

هیای  بهشتر در سمت اوکراین توسی  قیدرت

شود کیه  ویژه ایاالت متحده، ناشی می ناتو، به

 تواند مسهر جنگ را باز تعریف کند. می

مرحله دوم تهاجم روسهه که در اواخر میارس 

آغاز شد، تا حد زیادی نشا  دهنیده اتیبیا  

استراتژی معتدل تری از سوی روسهه بود. از 

حمله رعد اسای شکیسیت خیورده ای کیه 

شهرهای بار  را هدف قرار داد، تا  تیمیرکیا 

مجدد بر منطقه دونباس و از آنجا، در نهیاییت 

به کنترل روسهه بر شرق و جنوب اوکیرایین 

رسهد. این واقعهت که اکنو  صحنه عملیهیات 

بر روی دونباس متمرکا شده است، بیه ایین 

معنا نهست که روسهه بمیبیارا  شیهیرهیای 

اوکراین را که از آنجا عقب نشهنی کرده است، 

که جلوتر  متوقف کرده است. روسهه بدو  این
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 آرایش نظامی وصف بندی  در

 حمله روسیه به اوکراین“ مرحله دوم” 



 

رود، درست زمانی که آنیتیونیهیو گیوتیر ، 

دبهرکل سازما  ملل در حال بیازدیید بیود، 

چندین موشک به کهف، پایتیبیت اوکیرایین 

پرتاب کرد. ههچ تعبهری برای خیوانید  آ  

اقدام جا به عنوا  یک پیهیام سیهیاسیی و 

اخطاری خطاب به قدرت های غربیی وجیود 

 ندارد.

اسییتییراتییژی کییرمییلییهیین بییا تییوجییه بییه 

های آشکار در مرحله اول جنیگ  پذیری آسهب

و فرسودگی نظامی و اقتصادی کیه قیبیالً از 

شد، محتاطانه شده  ها احساس می تأثهر تحریم

است. اما این یک استراتژی تهاجمی باقی می 

ماند و نشا  می دهد که دولت پوتهین قصید 

دارد موقعهت خود را تا زمانی کیه شیرایی  

مذاکره فرا رسد، بهبود بیبیشید. میذاکیرات 

رسمی پس از آخرین تال  ناموفق در ترکهیه 

متوقف شده است، اگرچه کانال های جایگاین 

همچنا  باز هستند. اما سادلوحانه خواهد بود 

اگر تصور شود این جنگ لاوما با یک تیوافیق 

 دیپلماتهک خاتمه خواهد یافت.

دهد که روسهه بیه  های جنگ نشا  می نقشه

حتیی  -دهد  پهشروی در مسهر خود ادامه می

اگر آهسته و با مشکالتی همراه باشد. پس از 

نادیک به دو ماه محاصره، سرانجام نهیروهیای 

روسی کنترل شهر بندری ماریوپل را به دست 

گرفتند، به جا کارخانیه فیوالد آزوفسیتیال، 

مهراث اتحاد جماههر شوروی که در آ  تعداد 

نامشبصی از غهرنظامها  و اعضیای هینیگ 

آزوف ، گردا  متشکل از شبه نظامها  راسیت 

 افراطی اوکراینی پنهاه گرفته اند.

کهلومیتیری  42آزوف استال دارای هاار تویی 

ها و معابر زیرزمهنیی اسیت. قیدمیت  از تونل

ها که در زییر  ها و تونل شبکه عظهم پناهگاه

این مکا  وجود دارد به دورا  شیوروی بیاز 

گردد. در آ  زما  این مجتمع فیوالد بیه  می

های اتمی مجها شد با این حال عالوه  پناهگاه

ها، قبل از آغاز جنگ،  اوکرایینیی  بر این داال 

ها با ایجاد انبارهای آب و غذا در آزوف استال 

خود را برای حمله روسهه آماده کرده بودند و 

بعد از شروع جنگ و قبل از بسته شد  حلقه 

روز فرصت داشتند تا آ   ۰1محاصره بهش از 

را تقویت کنند، امری که از نظر ژنیرال هیای 

روسی به دور نبود و دقهقا به همهین دلیهیل 

محاسبه کردند که حمله همیه جیانیبیه بیه 

کارخانه فوالد به معنای نبردی خیونیهین بیا 

تلفات بسهاری خواهد بود، بنابراین آنیهیا بیه 

سادگی بمبارا  هوایی را انتباب کردند، هیر 

خروجی  از سایت را مسدود کردند و منتیظیر 

ماندند تا نهروهای که در آ  محل میقیاومیت 

می کنند  مهمات و مواد غذایی شا  ته بکشد 

بنابراین، پایا  محاصره فق  میوضیوع زمیا  

 است.

 

ماریوپل، تا کنو ، بیارگیتیریین میوقیعیهیت 

استراتژیک است که ارتش روسهه در اوکرایین 

به دست آورده است. این به خاطر خود شهیر 

نهست که به ویرانه تبدیل شده است بلکه بیه 

این دلهل است که اوکراین راه خروجی خیود 

را به دریای آزوف از دست داده است و روسهه 

پلی زمهنی را به دست آورده است که شیبیه 

جایره کریمه را به جمهوری های دونتسک و 

 لوگانسک متصل می کند. 

از نظر نظامی، سقوط ماریوپیل راه را بیرای 

نهروهای روسی  هموار کرد تا در شرق مستقر 

شوند، جایی که روسهه هنوز نتوانستیه اسیت 

 کنترل دونتسک را تضمهن کند.

این وضعهت سناریوهای مبتلفی را بیاز میی 

تیریین  کارانه کند. بطور مثال بر اساس محافظه

تواند ادعا کند که کنترل  ها، پوتهن می تبمهن

و کریدوری که آ  را بیه  -منطقه دونباس 

عیمیلیهیات ” پهروزی  -کند  کریمه متصل می

او در اوکراین است، اگیرچیه ایین بیه “  ویژه

خودی خود به معنای پایا  کیار نیهیسیت و 

 جنگ  می تواند به اشکال دیگر ادامه یابد.

تر دیگر وجیود دارد   اما یک فرضهه جسورانه

اینکه پوتهن ممکن است تشدید تنش را اعالم 

کند و اهداف ارضیی خیود را بیه سیمیت 

طیلیب  نهستریا، منطقه کوچک جداییی ترانس

مولداوی گستر  دهد. این امر تیهیاجیمیی 

 -روسهه را به سمت غرب، تا مرز با رومیانیی 

 یعنی تا دروازه های اتحادیه اروپا خواهد برد.

های مکرر فرماندهی روسهیه بیه  اگرچه اشاره

هیا دربیاره چینیهین  زنیی مولداوی به گمانیه

رسید کیه  زند، به نظر می هایی دامن می تنش

روسهه نتواند آ  را اجرا کند. دو دلهل وجیود 

دارد. اول، ارتش پوتهن نتوانسیتیه کینیتیرل 

مناطقی را که قبالً اشغال کرده است و جاییی 

که با مقاومت اوکراین مواجه اسیت، بیرقیرار 

کند. دوم، هر گونه گستر  جنگ به تیرانیس 

نهستریا مستلام فتح شهر بندری اودسا اسیت 

که می تواند روسهه را در معیرض گسیتیر  

 بهش از حد نظامی ناپایدار قرار دهد. 

در حالی که ههچ ارقام دقهق و مستقلی بیرای 

و هم روسیهیه  «غرب»تأیهد اطالعاتی که هم 

های جنگی خیود  به عنوا  ببشی از زرادخانه

کینینید وجیود نیدارد، بیرخیی  استفاده می

زنند که ارتیش  های نظامی تبمهن می آژانس

درصد از ظرفهت عملهاتی خود را  4۰روسهه 

 در هفته های اول جنگ از دست داده است. 

 

این در حیالیی اسیت کیه آنیدرس فیو  

ای  راسموسن، دبهرکل سابق ناتو در مصاحیبیه

های غربی اشتباه مضاعفیی  اعتراف کرد، قدرت

هیای والدییمیهیر  طلبی جاه»اند   مرتکب شده

قدرت ارتش روسهه را دست کیم »و    «پوتهن

 «گرفتند

 

هیای  رسد که این افشیای ضیعیف به نظر می

و مقاومت بهشتر از  -استراتژیک ارتش روسهه 

هیای  بیر قیدرت -حد انیتیظیار اوکیرایین 

ویژه ایاالت متحیده، تیأثیهیر  امپریالهستی، به

گذاشته است تا فرصتی استیراتیژییک را در 

تهاجم روسهه به اوکراین درک کینینید. ایین 

تغههر درک تا حدی تشدید قدرت های غربیی 

 را توضهح می دهد.

 

جمهور ایاالت میتیحیده، در  جو باید ، رئهس
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پایا  ماه مارس در لهستا   به طور ضیمینیی 

تیغیهیهیر »گفت که استراتژی ایاالت متحده 

در روسهه است. این سهاست با سیفیر    «رژیم

آنتونی بلهنکن وزیر امور خارجه ایاالت متحده 

و لوید آستهن وزیر دفاع ایاالت میتیحیده بیه 

کهف تبدیل شد. پس از مالقات با زلنسیکیی، 

آنها یک راز آشکار را فا  کردنید  ایین کیه 

نهروی محرکه واقعی امپیرییالیهیسیم اییاالت 

نهست، بیلیکیه   «حاکمهت اوکراین»متحده 

 در دراز مدت است.  «تضعهف شده»روسهه 

 

در مصاحبه ای با سی بی اس نهوز، بن هاجیا، 

فرمانده سابق ارتش ایاالت متحده در اروپیا، 

میا میی ” حتی صریح تر بود. او نه تنها گفت  

، بلکه توضهح داد که این “ خواههم برنده شویم

در نهایت شکستن پشت تیوانیاییی ” به معنای 

روسهه برای نمایش قدرت در خارج از روسهیه 

 “است.

خود مبنیی “  خ  قرما” دولت باید  به حفظ 

بر عدم ورود مستقهم به یک درگهری نظامیی 

به این  -)هسته ای؟( با روسهه ادامه می دهد 

ییا “  نداشتن چکمه روی زمیهین” معنی که 

شرکت در نبرد، برای مثال، تحمهل منیطیقیه 

پرواز ممنوع بر فراز  اوکراین. اما با وجود ایین 

محدودیت ها، ایاالت متحده و ناتو میداخیلیه 

خود را تشدید کرده و اهداف خود را گستر  

داده اند و اکنو  آشکارا پشیت زلینیسیکیی 

سهاسیی -ایستاده و به عنوا  فرماندهی نظامی

 طرف اوکراینی عمل می کنند.

با ایجاد گروه تیمیاس بیرای “  فرماندهی” این 

اوکراین که اولهن جلسه خود را بیه رییاسیت 

آستهن در پایگاه هوایی رامشتایین، پیاییگیاه 

اصلی نظامی ایاالت متحده در آلما  بیرگیاار 

کرد، وضعهت سازمانی به خود گیرفیت. ایین 

نیه تینیهیا  -کشور  24شورای جنگ شامل 

با اییاالت “ دوست”اعضای ناتو بلکه کشورهای 

و  -متحده مانند ژاپن، اسرائهل و قطر است 

هر لحظه که الزم بدانند برای ارزیابی نهازهای 

در جینیگ “  برنده شد ” نظامی اوکراین برای 

 تشکهل جلسه می دهد.

از جمله تصمهمات اصلی این گروه این اسیت 

که قدرت های غربی تدارک سالح و مهیمیات 

به اوکراین و همچنهن آمیوز  را افیااییش 

دهند. نکته مهم این است که نیاتیو اکینیو  

سالح های تهاجمی سنگهن را در اخیتیهیار 

ارتش اوکراین قرار خواهد داد. این زرادخیانیه 

از  Gepardشامل تانک های ضد هیواییی 

آلما  و تفنگ های هاویتار از ایاالت متحده و 

 کانادا است.

 

با توجه به این جهت گهری تهاجمی ، بیایید  

مهلهیارد دالر اضیافیی  44از کنگره خواست 

برای کمک های نظامی و اقتصادی به اوکراین 

افاایشی تقریباً ده بیرابیری از  -تصویب کند 

مهلهارد دالری که امپریالیهیسیم اییاالت  4.۰

متحده قبالً در دو ماه جینیگ در اوکیرایین 

سرمایه گذاری کرده بود. این نشانه آشیکیاری 

است که ایاالت متحده در حال آمیاده شید  

 برای درگهری طوالنی مدت است.

مارکسهست ها باید بتوانند از فضای مه آلیود  

و دروغهن و تبلهغات جنگی  طرفهن درگهر در 

جنگ عبور کنند و دالیل واقعی درگهیری را 

تحلهل کنند، اینکه چه چهای باعث آ  شیده 

است  و منافع واقعی اقشاری که از این جنیگ 

ارتجاعی سود مهبرد و در پس بیهیانیه هیا و 

توجههات طرف های مبتلف درگهر در ایین 

جنگ ارتجاعی نهفته است را برای کارگرا  و 

زحمتکشا   آشکار کنند تا آنا  تبیدییل بیه 

سربازا  پهاده نظام قدرت هیای درگیهیر در 

 جنگ نشوند.

 

 آرش . ح
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به تصاحب ارزش اضافی   حیات سرمایه داری“

در   تولید شده بوسیله نیروی کار وابسته است

و   صورتی که در روند تولید ارزش اضافی

تصاحب آن اختاللی ایجاد شود و تولید کاال 

و یا سرمایه مالی بخش بیشتری از   مختل شود

سود ناشی از اضافه ارزش را تصاحب کند، 

 بحران رخ میدهد.

رونق   در دو دهه گذشته انباشت سرمایه مالی

به بروز   بورس های سهام، سرمایه های قماری

و در نتیجه بحران های   حباب های اقتصادی

سرمایه داری منجر شده است . متروپل ها و 

نهادهای مالی ، بانک ها و موسسات اعتباری 

و تاثیرمتقابل بحران و ورشکستگی   وابسته بهم

به اختالل در زنجیره های بهم   یکی بر دیگری

به بروز   پیوسته موسسات مالی و صنعتی

و با توجه به جهانی   منجر شد ۸۰۰۲ بحران

و سیاست های اقتصادی مترتب   شدن سرمایه

بر آن و نیز تالش دول معظم سرمایه داری 

برای انتقال بار بحران به خارج از مرزهای 

ملی، این بحران ها را به سرتاسر جوامع 

رقابت برای   و در نتیجه  بشری تسری داد

تجدید تقسیم مناطق نفوذ بمنظور تسلط بر 

رقابت   و کار ارزان  کاال، مواد خام  بازارهای

بین امپریالیست ها را تشدید کرده و به جنگ و 

همچنانکه  منجر میگردد،  درگیری های نظامی

متعدد رسمی و یا نیابتی در   شاهد جنگ های

خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان بودیم و 

اکنون نیز شاهد تشدید تضاد 

نظیرآمریکا ومتحدین آن از   کشورهای

یکطرف و چین و روسیه و متحدین آنها از 

سوی دیگرهستیم درعین حال شاهد تشدید 

تضاد بین خود دول سرمایه داری متحدین و 

بلوکبندی های سیاسی و اقتصادی نظیر 

 ”و آمریکا و غیره هستیم.  اتحادیه اروپا

مصوب کنگره هفتم   )بخشی ازگزارش سیاسی

 (۸۰۸۲سازمان منعقده دراکتبر 



 

از روز دوشنبه بهش از دویست مهلهو  کارگیر 

و زحمتکش هندوستا  در ییک اعیتیصیاب 

هایشا  خشم و سراسری ضمن طرح خواسته

حاکم هندوسیتیا  و   اناجار خود را از طبقه

نیادرانیدا “ سهاست های ضد کارگری دولیت 

 ابراز کردند.” مودی

ده ها اتحادیه، سندیکا و مجامع کیارگیرا  و 

زحمتکشا  در سازماندهی ایین اعیتیصیاب 

شرکت کردند و ازجمله خواستار متوقف شد  

فرو  اموال عمومی ، کاهش تامهن اجتماعی، 

لغو قانو  کار دست پبت دولت ضد کارگیری 

هند مبنی بر آزادی عمل سیرمیاییه دارا  و 

شرکتها در تعههن دستماد، افاایش سیاعیات 

کار، رواج قراردادهای موقت شدند. کیارگیرا  

اعتصابی همچنهن خواستار تامهن اجتمیاعیی 

 211همه شمول از جمله بیرای بیهیش از 

مهلهو  نفر نهروی شاغل غهررسمی و تیوقیف 

 تمام طرح های خصوص سازی شدند.

پهش از آغاز اعتصاب پلهس و مقامات امنهتیی 

تال  گسترده ای را برای میتیوقیف کیرد  

اعتصاب و یا محدود کرد  دامنیه آ  بیکیار 

بستند اما کاری از دستشا  ساخیتیه نیبیود. 

بیهیمیه،   کارگرا  صنعت، کشاورزی، خدمات،

پست و تلفن و راه آهن ،کارمندا ، شرکتهیای 

نفت و پتروشهمی و حتی کارگرا  مغازه ها و 

مراکا تولهد و فرو  وحمل و نقیل کیوچیک 

حول خواستها و مطالبات سیراسیری خیود، 

نهروی عظهمی را گرد آورده و متحد شدند وبا 

اقدامات متعدد ازجمله بستن خیهیابیانیهیا و 

متوقف کرد  قطارها و تظاهرات خهابانی برای 

 تحقق خواسیت هیایشیا  پیای فشیردنید.

در شرایطی که کشورهای امپریالهیسیتیی بیا 

افروختن آتش جنگ در اکرائهن به مهلهتاریاه 

کرد  فضای کشورها، گستیر  نیازیسیم ، 

در سرتاسر جهیا    ناسهونالهسم و نژادپرستی

مشغولند وبا محدود کرد  آزادیهای سهاسیی، 

بستن مطبوعات مبالف، با نشیر خیبیرهیا و 

از ییک طیرف و   تحلهلهای متناقض و دروغ

تعرض به حقوق و معهشت توده های مردم به 

بهانه جنگ و تحریم از سوی دیگر برآنند تا بر 

بحرانها و تضادهای داخلیی خیود سیرپیو  

گذاشته و اعتراضات عمومی را مهار کینینید. 

اعتصابات مهلهونی کارگرا  هند با خواستها و 

مطالبات ضد سرمایه داری نکته درخشیا  و 

امهدوار کننده و بهدار باشی است برای هیمیه 

کارگرا  جها  که برای رهائیی ازجینیگ و 

کشتار و فقر و نداری باید کار را بیا طیبیقیه 

حاکم کشور خود یکسره کنند. چراکه بیدو  

سرنگونی انقالبی طبقات استثمارگر حاکم نیه 

جنگ و کشتار پایا  خواهد یافت و نه ستم و 

استثمار و بی حقوقی وفقر و نداری از جوامیع 

 بشییری رخیییت بیییرخیییواهیید بسیییت.

اعتصابات گسترده و مهلهونی کارگرا  هینید 

درسهای زیادی نها برای کارگرا  پهشرو ایرا  

دربر دارد که مهتوانند با تجایه و تحیلیهیل و 

آموز  از آ  به ارتقاء سیطیح میبیارزات و 

مطالبات جاری و اتحاد کارگرا  و زحمتکشا  

 ایرا  یاری رسانند.

تردیدی نهست کیه وضیعیهیت اقیتیصیادی 

اجتماعی، سهاسی و سیطیح تشیکیل ییابیی 

کارگرا  هند با ایرا  قابل مقایسه نیهیسیت. 

کییارگییرا  ایییرا  زیییر سییرنییهییاه دولییت 

برغم راه انداختن اعتصاب متعدد در   اسالمی

سالهای اخهر اما تا کنو  نتیوانسیتیه انید از 

تشکلهای پایداری برخوردار شوند و بیهیشیتیر 

مبارزات کارگرا  ایرا  پیراکینیده و بیدو  

سازماندهی و پشتهبانی سراسری است و در 

چنهن شرایطی مسئولهت بیارگیی بیردو  

کارگرا  پهشرو قراردارد که به جای هدر داد  

انرژی و وقت گرانبهیای خیود دراطیاقیهیای 

اینترنتی، ضمن استفاده بههنه وبا بیرنیامیه و 

هدفمند از شبکه های اجتماعیی میدر ، از 

سازماندهی هسته ها و کمهته های مبفیی و 

نهمه علنی در مراکا کیارگیری و میحیالت 

فقهرنشهن غافل نمانند و بموازات مشیارکیت 

عملی در مبارزه طبقاتی بیه سیازمیانیهیابیی 

کارگرا  پهشرو دراین کمهته ها وهستیه هیا 

همت گمارند تا ازهم اکنو  پایه های محکمی 

برای تشکلهای صنفی و سهاسی آینده بوجیود 

آید. دوم اینکه مطالبات محل کار و ییا ییک 

رشته از تولهد که در شرای  بیحیرانیی بسیر 

مهبرند و کارگرا  آ  دست به اعیتیصیاب و 

اعتراض زده اند، را با مطالبات سراسری گیره 

بانند تا توده های هرچه بهشتری از کارگیرا  

و زحمتکشا  را نسبت به منیافیع درازمیدت 

شا  آگاه و از این طریق زمهنه سازماندهی و 

 اعتراضات همبسته و سراسری را آماده بکنند.

ما فدائها  کمونهست بمثابه ببش کوچکی از 

کارگرا  پهشرو و کمونهست جنبش کارگیری 

ایرا  ضمن اعالم همبستگیی طیبیقیاتیی و 

انترناسهونالهستی با کارگرا  اعتصابی هینید، 

خواستار حمایت متقابیل و هیمیبیسیتیگیی 

مبارزاتی کارگرا  ایرا  وهنید هسیتیهیم. و 

کارگرا  ایرا  را به پشتهبانی از مبارزات هیم 

 طبقه ای های خود در هند فرا مهبوانهم.

پیروز باد اعتصاب عمومی کارگران 

جهانی  زنده باد همبستگی   –هند 

 کارگران

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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درهمبستگی و حمایت ازکارگران 

 اعتصابی هند



 

بلوچستا  ، پهناورترین استا  در نیاحیهیه  

جنوب شرق کشور ، استانی کیه میوقیعیهیت 

و دارای معاد  نسبتا  جغرافهایی ویژه ای دارد 

برای فعالهت های زراعی نهیا در   غنی است و

تمام فصول سال شرای  مساعد دارد ، عیالوه 

بر اینها بندر چابهار بعنوا  یکی از بنادر مهیم 

در جنوب ایرا  و در ببش شمیالیی درییای 

عما ، نها در این استا  قرار دارد . سیروا  

یکی از شهرستانی های این استا  است و بیه 

دلهل اینکه اولهن نقطه در اییرا  اسیت کیه 

زادگیاه »کنید بیه  خورشهد در آ  طلوع می

 معروف است. «خورشهد ایرا 

در زیر سایه سهاه ارتجاع رژیم جمیهیوری   اما

  ایین اسالمی خورشهد سال هیاسیت کیه در

منطقه سهاه و تار طلوع می کند و سیهیاسیت 

تبعهض سهستماتهک شب سرد و سهاهیی را 

منطقه رقم زده است . الزم  برای ساکنهن این

به یاد آوری است که سراوا  بیا دارا بیود  

نوع خرما به عنیوا   ۰1های عظهم و  نبلستا 

قطب تولهد خرما و بهترین خرمای مضافیتیی 

 ایرا  را دارد.

صنعت تولهد مواد مبدر و فرو  آ  یکیی از 

صنایعی است که سود بسهاری دارد و رژییم 

خواهد بر علهیه  جمهوری اسالمی نه تنها نمی

ریشه کن کرد  مواد مبدر ، یکی از عیوامیل 

سهاه روزی توده های مردم تحیت سیتیم و 

استثمار گامی بر دارد ، بلکه گستر  و اشاعه 

مواد مبدر را عالوه بر اینکه برایش سودهیای 

هنگفتی در بر دارد، بعنوا  یکی از ابیاارهیا 

برای بقای حاکمهت ننگهن سرمایه و اسیارت 

” توده های مردم الزم مهدانید . در هیمیه 

و “  ستاد مبارزه با مواد میبیدر ” “  کشفهات 

مامورین جمهوری اسالمی، باندهای گرداننید  

چرخ تولهد این مواد همهشه مجهول باقی می 

ماند و تنها اسامی عوامل حمل و توزیع میواد 

مبدر اعالم مهگردد . ولی تولهد و توریع میواد 

مبدر همچنا  ادامه می یابید و بیر انیبیوه 

قربانها  روزبروز افاوده می شود .دلهل این امر 

در این است که قاچاق مواد مبدر نها میثیل 

تمامی مواردی از این قیبیهیل ، در دسیت 

 باندهای حاکم خود جمهوری اسالمی است .

کشف صدها کهلو مواد مبدر نها تنها زمیانیی 

علنی می شود که درگهری داخلی این باندهیا 

منجر به بهرو  افتاد  مساله رقابت گروههای 

مبتلف حاکمهت در اشاعه اعتهاد و به جیهیب 

زد  سودهای باد آورده به قهمت تباه نمیود  

 زندگی مهلهونها نفر مهشود .

و  ۰1شاید اینگونه تصور شود که قبل از سال 

در دورا  رژیم ستم شاهی اوضاع بهتر از آنچه 

امروز شاهد آ  هستهم بوده، امیا بیرخیالف 

کارت پستالی که بلندگو ها و رسیانیه هیای 

همچو  ایرا  اینترنشنال و من و تو  از جامعه 

به خورد بهنندگا  شا  میهیدهینید،  ا  روزها 

بنابر آمار موجود کارنامه هر دو رژییم سیتیم 

شاهی و جمهوری اسالمی ، در ایین میورد 

 تر است. مانند سایر موارد یکی از دیگری سهاه
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خورشید در 

زادگاهش تاریک 

 طلوع می کند

 



 

اخهرا به بهانه کشته شد  دو طلبه آخوند در 

شهر مشهد و نسبت داد  آ  بیه دو جیوا  

افغا  ، تعرض ضد انسانی به جا  و میال و 

زندگی مهاجرین و پناهندگا  افغانستیا  در 

ایرا  افاایش یافته است. مطبیوعیات جیهیره 

خوار رژیم با دامن زد  بیه شیونیهیسیم و 

نژادپرستی زندگی این قشر از کیارگیرا  و 

زحمتکشا  مهاجر را با خطرات جدی مواجیه 

نموده اند. در چند روز گذشته شیهیردارا  و 

هیای های مبتلف بویژه استیا مقامات استا 

های ضد انسانیی جنوب با صدور دستور العمل

خود نه تنها ورود افغا  ها به این شهیرهیا را 

ممنوع اعالم کرده اند بلکه ازساکنهن شهیرهیا 

اند از داد  کار بیه آنیا  خیودداری خواسته

بکنند. درهمهن رابطه میعیاو  سیهیاسیی و 

باتوجه ”  امنهتی استانداری بوشهر گفته است  

به ممنوعهت اتباع بهگانه در شهرهای عسلویه، 

دیلم و گناره  بکارگهری اتبیاع افیغیانسیتیا  

ازسوی شهروندا  بوشهری خالف است و بیا 

شود. وی پیا را فیراتیر متبلفا  برخورد می

گذاشته و برای تحریک مردم علهه مهاجرین و 

 پناهجویا  افغا   ادامه مهدهد

باتوجه باینکه  تعدای از اتباع افیغیانسیتیا  ”  

وابسته به گروه های داعشی هستند هرگیونیه 

مسامحه دراین خصوص مبل آرامش کشیور 

در پی چنهن اظهارات دروغ وتحیرییک “  است

آمها و نژادپرستانه ازسوی میقیامیات رژییم، 

تصاویر و فهلم ها و گاارشیات میتیعیددی از 

ضرب و شتم و شکنجه مهاجرا  و پناهجویا  

افعانستا  پبش شد، در فضای مجازی نیهیا 

تحرکات گسترده ای علیهیه میهیاجیریین و 

پناهندگا  افغانستا  درایرا  براه افتاده است. 

چند روز پهش نها نهروهای رژیم در مرز ایرا  

و افغانستا  چهار جوا  افغا  را با شکیلیهیک 

 مسییتییقییهییم گییلییولییه بییه قییتییل رسییانیید.

نگاهی به برخی روزی نامه های کشور دالییل 

اصلی پشت پرده کمپهن ضد انسانی عیلیهیه 

شهروندا  افغانستا  مقهم ایرا  را که تیحیت 

بدترین شرای  کاری ومعهشتی بدو  امنیهیت 

شغلی و حقوقی و جانی استثمار می شونید و  

محروم ترین و بی حقوق تریین کیارگیرا  و 

زحمتکشا  را تشکهل مهدهند، روشن مهکند. 

وقتی روزی نامه هائی نظهر سیالم  وشیرق  

 زیرتهترهائی نظهر 

تحمهل فشار مهاجرت افیاغینیه بیر دو  ”  

فقرای ایرا   توزیع غهرمستقهم یارانیه بیهین 

و یا  تمام فضای سبا منیطیقیه “  ها افغانستانی

مهاجرت بدو  ضابیطیه ”چهتگر دست  افغانها 

تواند کشور را درگهر کسری  افاغنه به ایرا  می

بازار مسکن اییرا  زییر “  .. بودجه بهشتر کند

انحصار بازار برخی مشاغل در “  فشار مهاجرا 

و ییا میهینیویسینید “ هاست دست افغانستانی

ها در تسیبیهیر بیازار  پهشروی افغانستانی ” 

کارگرا  ساختمانی ایرا  به حدی بوده اسیت 

که در برخی فنو  مانند نمای سنگ رومیی، 

ها خارج کیرده و  بازار را کامل از دست ایرانی

اعداد گاافی برای دسیتیمیاد خیود طیلیب 

کردند و کار تا آنجا پهش رفت که کارگرا   می

ایرانی شاغل در این زمهنه مجبور به تغیهیهیر 

 ” .شغل شدند

نشا  مهدهد که  رژیم  قصد دارد با گستر   

سهستماتهک ناسهونالهسم و نیژادپیرسیتیی، 

تشدید بحرا  اقتصادی و گیرانیی و فیقیر 

روزافاو  که به اعتراضات گسترده کارگرا  و 

زحمتکشا  ایرا  منجر شده اسیت  را بیه 

 گرد  مهاجرین افغانستا  بهاندازد .

مهاجر ستهای و اشاعه نیژادپیرسیتیی رژییم 

اسالمی ببشی از سهاستهیای هیمیهیشیگیی 

سرکوب و بگهر و ببندهایش در قبال طیبیقیه 

کارگر و فعالهن جنبش کیارگیری و دییگیر 

های اجتماعی بوده است. دمیهید  در جنبش

شهپور ناسهونالهسم و رفتارهای راسهستی در 

های فاسشستی و راستای اعمال این سهاست

ضد انسانی  تالشی رقت انگها است . نیبیایید 

اجازه داد که رژیم با فریبکاری و تحریک ، از 

ببشی از توده های تحت ستم واستیثیمیار و 

ناآگاه برای اعتقادات راسهستی و ضد کارگری 

 ا  بهره برداری کند.

 

سازما  اتحاد فدائها  کمیونیهیسیت ضیمین 

محکوم کرد   اقدامات ضید انسیانیی رژییم 

ارتجاعی جمهوری اسالمی، توده های میردم 

های کارگری، میعیلیمیا ، ایرا  و بویژه تشکل

زنا  و دیگر گروهای پهشرو جامعه  را به دفاع 

از هم طبقه ای های افعانستانی خود و افشای 

نهات پشت پرده  سردمدارا  نظام در تعرضات 

ضد انسانی به حقوق و معهشت مهاجیریین و 

 پناهجویا  افغانستا  فرا می خواند.

 

زنده باد همبستگی کارگران و 

 زحمتکشان ایران و افغانستان

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 1041فروردین  ۱۱
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تشدید بحران اقتصادی و تعرض ضد انسانی به 

 حقوق و معیشت مهاجرین افغانستان.

کارگران و زحمتکشان ونیروهای مترقی نباید در 

 مقابل این بربریت عریان سکوت کنند!



 

ای که اختیار وقت آزاد خوود را طبقه” 

اش به غیر از ساعاتی ندارد و همه زندگی

که صرف حاجات ضروری مانند غواا و 

اش صورف شود، بقیوهخواب و غیره می

مراجعه برای سودسازی سرمایه اسوت، 

اش بدتر از یک حیوان بوارکو  زندگی

است. او فقط ماشینی برای تولید ثوروت 

برای دیگران است، از لحاظ بدنی خورده 

شده و از لحاظ روانی ابله، اگر چه هوموه 

تاریخ مدرن نشان می دهد که سرموایوه 

اگر متوقف نشود، بی پروا و بی رحم همه 

اش را بکار می گیرد تا با تحت فشار سعی

قرار دادن همه طبقه کارگر آنان را بوه 

 “ترین سطح حقارت برساند.پائین

 مارکس( -)مزد، بها، سود

 

چندین تصویر و ویدئو ظاهراً از شهر لوییو در 

های اجتماعی منتیشیر  غرب اوکراین در شبکه

شده است که عمدتاً اعضای اقوام سهنیتیی و 

دهد که با چسب نیواری بیه  روما را نشا  می

هیای  ها بسته شده و توس  اعضای گیروه مهله

نئونازی  که اغلب تحت نیظیارت نیهیروهیای 

مسلح اوکراینی هستند مورد ضرب و شیتیم 

گهرند.   در برخی از تصاوییر صیورت  قرار می

افراد بسته شده به تهرک ها با رنیگ سیبیا 

 زنند. آغشته شده و مکرراً  به آنها شالق می

جاو گروهای هستنید    «روما»و  « سهنتی» 

که دارای فرهنگ و زبا  خاص خود شا  میی 

باشند و سالها  متمادی است که از جیانیب 

گروهای نژاد پرست و راسهست در کشورهیای 

محل سکونت شا  مورد آزار و ا ییت قیرار 

گرفته اند اما نقطه اوج رنج های آنها زمیانیی 

بود که از سوی سوسهال ناسهونالهست ها ییا 

نازی ها مورد شکنجه و تعقیهیب قیرار میی 

گرفتند. بهش از نهم مهلهو  آنها در اردوگیاه 

های شکنجه آلما  نازی به قتل رسهیدنید و 

همچنا  تا امروز در بهشتر کشیورهیای کیه 

حضور دارند،  قربانی تبعهض و نیژادگیراییی 

هستند. اینکه این گروه از انسا  ها که دارای 

فرهنگ و زبا  مشترک هستند از کیجیا و 

چگونه به اروپای شرقی و سپس اروپای غربیی 

آمده اند اصال اهمهتی ندارد چرا که در طیول 

تاریخ انسا  به دالیل مبتلف از جمله جنیگ 

و قحطی و غهره و برای زندگی و دستهابی بیه 

امکانات رفاهی بهشتر که حق هر انسانی است 

محل زندگی خود را ترک کرده اند و تیا ایین 

توحش بر جوامع بشری حاکم است این رونید 

 کماکا  نها ادامه دارد.

شود که آنها در جایگاه هیای اغلب  تصور می

موقتی زندگی می کنند و تمام سال به عنوا  

از یکجا به جای دیگر در رفت و آمید “  کولی” 

هستند. اما واقعهت چنهن نهست، اکثریت آنها 

در کشورهای که زندگی می کنند با مشقت و 

مشکالت بسهار برای خود سرپناهی اخیتیهیار 

کرده اند و مانند دیگرا  به کسب و کیارهیای 

 .معمولی مشغول اند

به دنبال پبش تصاویر ضیرب و شیتیم و  

تحقههر آنا  و خشم و اناجار نسبت به رفیتیار 

غهرانسانی با آنها، مقامات اوکرایینیی سیعیی 

کردند در ابتدا با این استدالل که انتشار ایین 

تصاویر ببشی از تبلهغات روسهه اسیت انیرا 

انکار کنند و یا در  مواردی این افراد به دلهیل 

شوند .  آنیهیا  می“  مجازات“ ” سرقت” انجام 

همچنهن ادعا کردند که برخی از افرادی کیه 

علناً مجازات شدند، عوامل روسهه بودند.  بیا 

این حال، ههچ مدرکی برای اثبات  این ادعاها 

 ارائه نشده است. 

نفیر  4۰1111بر اساس منابع مبتلف، حدود 

از  سهنتی و روماها  در اوکراین زندگیی میی 

کنند و اکثر آنها در فقر شدید و شرای  غیهیر 

برند، این اوضاع از آغاز جینیگ  انسانی بسر می

های نئونازی را جسیورتیر  تشدید شده و گروه

کرده است تا روماها را با متیهیم کیرد  بیه 

غارتگری و خهانت به کشور هیدف حیمیالت 

خود قرار دهند و تصاویر و فهلم های آنرا نهیا 

  با افتبار در شبکه های اجتماعی خود منتشر

کنند و صدای هم در اعتراض به این جناییات 

 از صنعت حقوق بشری هم بلند نشود.

آنچه که اکنو  در اوکراین در جرییا  اسیت 

توحش و گندیدگی سهستم منح  سیرمیاییه 

گذارد که کمونهست ها و داری را بنمایش می

نهروهای چپ و انقالبی سالها  سیال اسیت 

بدرستی هشدار آنرا داده بودند . الزم به  کیر 

است که این توحش فق  توس  نئونازی های 

انجام نمی گهرد،  تصاویر و فهلم های بسهاری 

از جنایات ارتش هر دو کشیور اوکیرایین و 

شیا  در شیبیکیه هیای روسهه و طرفدارا 

اجتماعی وابسته به این نهروها منتشیر شیده 

است بطور مثال فهلمی از نهروی های وابستیه 

به رمضا  قدیروف که در کنار سربازا  روسی 

در اوکراین حضور دارند منتشر شده است . در 

این فهلم  نهروهای تکفهری را می بهنهم که با 

شکنجه و تحقهر اسرای زخمی و بیا پیبیش 

قرا  در حال گرفتن عکس یادگاری هستنید، 

کپی این رفتار را با اسیرای ارتیش روسیهیه 

گردا  آزوف البته به سبک و سهاق خیود ، 

ا  منتشر کیرده تیا در شبکه های اجتماعی

نشا  دهند که در این ماراتین جینیاییات و 

 توحش از طرف مقابل اشا  عقب تر نهست.
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 در اوکراین  «روما»و  «سینتی»های   ضرب و شتم و تحقیر اقلیت



 

بهست و دوم آوریل زاد روز والدیمهر ایلهچ 

لنهن است کسی که شاید اگر نبود جنبش 

دانست چه کسیی کمونهستی تا مدتها نمی

را بعنوا  الگوی عملی خویش قرار دهید. 

نبستهن کسی که علم و عیمیل را در 

سوسهالهسم پهوند داد  مردی که اولیهین 

حکومت سوسهالهستی جها  را بنها  نهاد. 

قهرمانی که نامش هنوز هم لرزه بر انیدام 

سرمایه دارا  جها  می اندازد، روشنفکری 

ترین محافل انسانیی و که افکار  تاریک

سازد. به دنها آمد  زاغه ها را درخشا  می

در طبقه ی رعهت لنهن را از کیودکیی بیا 

گرفتاری ها و زجرهای بهشمار فرودستیا  

آشنا ساخت و او از هیمیا  دورا  بیه 

دگرگو  سازی وضع زندگی میردم میی 

اندیشهد. ورود لنهن به دانشگاه و تحصهیل 

در رشته ی ریاضی سرآغازی جیدی بیود 

برای آغاز مبارزات تئوریک و نها اقیدامیات 

عملی. او با چند تن از دانشجویا  دییگیر 

انجمنی را تاسهس کیردنید و در آ  از 

حقوق دانشجویا  و مطالباتشا  گفیتینید، 

چند تظاهرات علهه دولت برگاار کردند و 

همهن موجب دستگهری و اخراج لنهن از 

دانشگاه شد. خفقا  شدید حتی باعث شد 

او تبعهد شود و تمام این مسائل لنهن را به 

سمت تحقهقیی گسیتیرده و پیروژه ی 

مطالعاتی عظهمی کشاند. خواند  چند اثر 

از مارکس و انیگیلیس او را در مسیهیر 

سوسهالهسم قرار داد و باعث شد لینیهین 

میانیهیفیسیت “ چند عنوا  از جیمیلیه 

را به روسی تیرجیمیه کینید. ”  کمونهست

تالشهای چند تن از نادیکیا  بیه ثیمیر 

نشست و او با آنکه در کالسهای دانشیگیاه 

شرکت نکرده بود توانست در امیتیحیا  

دانشگاه سن پترزبور  شرکت کند و بیا 

نمره ی عالی موفق به کسب قبولی شید. 

کمی بعد هماما  با فعالیهیت در چینید 

محفل مارکسهستی و نوشتین میقیاالتیی 

رادیکال در نشریات بعنوا  دستهار وکیهیل 

مشغول به کار شد. نقطه ی اوج زنیدگیی 

لنهن اما در جریا  انقالب اکیتیبیر رقیم 

خورد. لنهن از مدتها پیهیش دسیت بیه 

تشکهل حابی مبفیی و میتیشیکیل از 

روشنفکرا  متعهد به آرما  کارگری و نها 

کارگرا  و دانشجویا  پهشتاز کیرده بیود. 

رهبری تحسهن برانگها او که منیجیر بیه 

پهروزی انقالب اکتبیر در شیوروی شید 

نتهجه ی سالها کار ایدئولوژیک و ترکیهیب 

آ  با عمل گراییِ منطقی و برنامه رییای 

شده بود. لنهن و انقیالبیهیو  در فیورییه 

شکست خوردند و نتوانستند انقالب را بیه 

سرانجام برسانند اما شکست در انیقیالب 

فوریه نه تنها باعث دلسیردی لینیهین و 

نهروهای انقالبی نشد بلکه با درس هیاییی 

فراوانی که از آ  گرفتند تیوانسیتینید در 

اکتبر اولهن انقالب سوسهالهستی تاریخ را 

جشن بگهرند. در چندین مورد نام لنهن و 

ایرا  با هم گره خورده از جمله در میورد 

قرارداد تقسهم ایرا  مها  انگیلیسیتیا  و 

شوروی، لنهن پس از پهروزی انقالب اکتبر 

این قرار داد را باطل کرد و در اعالمهه ای 

کینیهیم کیه  ما اعالم می“ اینگونه نوشت  

عهدنامه سِری راجع به تقسهم ایرا  محیو 

و پاره شد و همهن که عملهیات جینیگیی 

خاتمه یافت قشو  روس از اییرا  خیارج 

شود و حق تعههن مقدرات اییرا  بیه  می

کیمیی “ دست ایرانها  تأمهن خواهد شید 

بعد تمام قوای روس بدستور مسیتیقیهیم 

لنهن مرزهای ایرا  را ترک کردنید و بیه 

 .کشور خویش بازگشتند

عالوه بر شاهکار عملی لنهن در خصیوص 

انقالب و برپایی حکومتی سوسهالهسیتیی، 

نباید از آثار فوق العاده مهم  و ارزشمند او 

در زمهنه ی تئوریک نها غافل شویم. لنهن 

در طول حهاتش آثیار زییادی نیوشیت. 

مجموع آثار ترجمه شده ی او به انگلهسیی 
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 ”آموزگار زحمتکشان“ 



 

از برنامه سازمان اتحاد 

 فدائیان کمونیست

 
نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه ای است کهه 

مبانی آن پاسداری از حقوق انسانی و ایهجهاش اهطایهد راهد 

 تمامی آحاش و اعضای جامعۀ بشطی می بااد. 

جامعه ای که هدف آن آزاشی واقعی بشطیت از تمامی قیهوش و 

مصائبی است که نظامهای طبقاتی تاکنونی به پای بشطیت زنجیط 

کطشه اند. این نظام ااتطاکی تنها بهه تهیهیهیهط شر مهنهاسهبها  

اقتصاشی و سیستم اشارۀ جامعه خالصه نمی اوش ، بلکه بهوهور 

همزمان وسیع تطین و پیگیط تطین آزاشایهای سیاسی و شستیابی 

  –به ارزاهای فطهنگی مناسب با ایهن سهاخهتهار اقهتهصهاشی 

 اجتماعی را بوجوش میاورش .

سوسیالیسم پایان راه و فطماسیون اجتماعی اقتهصهاشی بهابهتهی 

نیست، بلکه شوران گذار از سطمایه شاری به کمونیسم است. شر 

این شوره سنت ها، آبار و عواقب جامعه کهههن بهاقهیهسهت و 

بورژوازی سطنگون اده بطای احیای مجدش قدر  با تمهام قهوا 

علیه حاکمیت استثمار اوندگان و ستمدیدگان تهال  خهواههد 

کطش . به همانگونه که تجطبه اکست بزرگتطین انقالب کارگهطی 

شر اوروی نشان شاش ، مبارزه طبقاتی شر شوران سهاخهتهمهان 

سوسیالیسم ابعاش جدیدی به خوش خواهد گطفهت و بهه سهوا  

کلیدی کی بط کی پاسخ شاشه خواهد اد. اما شر این شوره و شر 

جطیان پیشطفت ساختمان سوسیالیسم انگونه که تجطبه اوروی 

نشان شاش، نه تصور از بین رفتن طبقا  و ایجاش شولهت عهمهوم 

خلقی، گذار به جامعه کمونیستی را ممکن خواههد کهطش و نهه 

شولتی و غهیهط   –ایجاش شیکتاتوری و سطکوب بوروکطاسی حزبی 

سیاسی کطشن مطشم قاشر است واقعیا  مهبهارزه طهبهقهاتهی و 

 مشکال  ساختمان سوسیالیسم را حل کند .

سوسیالیسم از آزاشی و شموکطاسی جدایی ناپذیط است. بهیهان 

آزاش اندیشه و عقیده   و آزاشی سیاسی و شخالهت و تصهمهیهم 

گیطی مستقیم مطشم شر بطنامه ریزی، تولید، مباشلهه و شر امهط 

سیاست، فطهنگ و غیطه تنها ضامن پیشطفت سهوسهیهالهیهسهم و 

ساختمان پیطوزمندانه آن است. انقالب مداوم و حضور و نقه  

مستقیم مطشم شر صحنه تولید، بطنامه ریزی و اشاره امهور شر 

ساختمان آگاهانه سوسیالیسم، تنها وسیله ای است که پیهطوزی 

طبقه کارگط و شیگط توشه های مطشم را بط اقلیت اسهتهثهمهار گهط 

تضمین خواهد کطش بووریکه هیچ قهدرتهی را یهارای شر ههم 

 اکستن آن نخواهد بوش .

مجلد به چاپ رسهده اسیت.  ۰2در بالغ بر 

در ایرا  اما به دلهل خفقا  و اسیتیبیداد 

حاکمه تنها تعداد بسهار محدودی از آثیار 

او به ترجمه و چاپ رسهده. هنوز هیم بیا 

گذرد خواند  اثر فیاخیری آنکه سالها می

تواند چراغ راهیی می”  چه باید کرد“چو  

باشد برای قرار گرفتن در مسهر تغیهیهیری 

انسا  محور  و عدالت سرشت. محبوبیهیت 

لنهن و افکار  به توده های ستمدییده و 

زحمتکش جها  ختم نشد. روشنفیکیرا ، 

هنرمندا ، نویسندگا  و شاعرا  سیراسیر 

جها  از او و نظریاتش بیا جیا  و دل 

استقبال کردند. در خود ایرا  نها شاعیرا  

بسهاری به مدح او پرداخته و حمایتشا  را 

از عقاید لنهن اعالم کردند  عارف قاوینیی 

در حرکتی جالب ایدئولوژی مارکسهسم و 

مذهب را پهوند داد و کاری را کیرد کیه 

سالها بعد و در تیارییخ میعیاصیر خسیرو 

 گلسرخی در دفاعهاتش مطرح ساخت.

 عارف 

  مهسراید

 ای فرشته رحمت ای لنهن 

 زحمت قدمی رنجه کن تو بی

 تبم چشم من آشهانه توست

 توست پس کَرَم کن که خانه خانۀ 

 یا خرابش بکن و یا آباد

 رحمت حق به امتحا  تو باد

 بلشویک است خضر راه نجات

 !بر محمد و آل او صلوات

 

بهت آخر و اشاره ی استعاری به خضیر و 

نها صلوات به بیارگیا  دیین حیرکیتیی 

تبلهغاتی بود برای مبارزه با تبلهغات منفی 

علهه کمونهست ها که در جامعه ی عیقیب 

مانده ی ایرانی بهبدا و بی دین خیوانیده 

شدند و ههچ معنی و مفهوم دیگری از می

کمونهسم و کمونهست در دسترس تیوده 

 !ها نبود

ملک الشیعیرای بیهیار از شیاعیرا  و 

 روشنفکرا  بار  ایرا  مهنویسد 

دو دشمن از دو سو ریسمانی به گیلیوی “  

کسی انداختند که او را خفه کنینید. هیر 

کدام ییک سیر ریسیمیا  را گیرفیتیه 

کشهدند و آ  بدببت در مهیا  تیقیال  می

کرد، آنگاه یکی از آ  دو خصم یک سر  می

رها کرد و گفت  ای بهچاره من      ریسما  را

با تو برادرم و مرد بدببت )ایرا ( نیجیات 

رهیا     یافت. آ  مرد که ریسما  گلوی ما را 

سراید   و در شعری می”  کرده لنهن است

 بلشویک است و یار لنهن / خصم سرمایه و

 “قلدری

ابوالقاسم خا  الهوتی )پدر شیعیر نیوی 

فارسی که تنها بدلهل گرایشیات آشیکیار 

کمونهستی این عنوا  را از او دزدیدنید و 

در تاریخ ادبهات نامی از او  کر نیکیردنید!( 

مهرزاده ی عشقی، فرخی ییادی و نیهیا 

بسهاری دیگر از متفکرا  و ادبیای اییرا  

آشکارا از انقالب بلشویک ها در شوروی و 

لنهن و تفکراتش استقبال کردند و آرزوی 

بهبود شرای  را در ایرا  با الگوپذییری از 

جامعه ی شوروی داشیتینید. در تیارییخ 

مارکسهسم ههچ نامی نتوانسته آنقدر کیه 

 لیییینییییهیییین بییییه مییییارکییییس

نادیک شد نادیک شود امروزه مارکسهسم

لنهنهسم برای چپ های سراسر جیهیا  -

 .عیییبیییارتیییی بیییس آشییینیییاسیییت

گرامی مهداریم یکصد و پنجاه و دومیهین 

زادروزِ انقالبی بار ، آموزگار زحمتکشا   

والدیمهر ایلهچ لنهن را و بار دیگیر عیهید 

مهبندیم در راه رسهد  به عدالت، جامعیه 

ای بی طبقه، دنهایی بهتر و سوسهالهیسیم 

 . ره ای فروگذار نکنهم
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کارگران جهان درشرایطی به استقبال اول 
ماه مه میروند که هنوز از زیر فشار 

های اعمال ریاضت اقتصادی و  سیاست
پیآمدهای دهشتناک پاندمی کرونا، کمر 

که دولتهای سرمایه راست  نکرده اند  
داری بار دیگر جهان را وارد جنگ و 
دورانی پرمخاطره و سرنوشت ساز کرده 

 اند. 
در شرایط کنونی سرمایه داری جهانی  
بیشتراز هر دورانی درگیر بحران 
ساختاری اقتصادی ورقابت و جنگ و 
ناامنی، در سراسرجهان است. در نتیجه 
این شرایط طبقه کارگرجهانی و بشریت 
محروم در سراسرکره زمین، فقرو فالکت 

کند و با  وبیکاری بیشتر را تجربه می
خانمانی و  تنگناهای اقتصادی و کشتار و بی

گرسنگی و مشقات فراوانی روبرومی 
اش برای  باشند. سرمایه داری بنا به ماهیت

عبوراز بحران و رونق مجدد بازارسود و 
های ریاضت  برد سیاست سرمایه با پیش

کند بار این بحران را  اقتصادی  تالش می
بردوش طبقه کارگر و زحمتکشان قرار 
دهد. با شروع پاندومی کرونا و اکنون 
جنگ دراکراین، این شرایط تشدید شده و 
هزینه جنگ، میلیتاریسم، بحران اقتصادی 

های زندگی را باید  و گرانی فزاینده هزینه
 نیروی کار و زحمت بپردازند. 

این یک جنگ امپریالیستی و ارتجاعی 
های درگیر در آن بدنبال  است که همه سویه

ها و  اکنون دولت منافع خود هستند. هم
سیاستمداران بورژوا، با تهدید و استفاده از 

های بیولوژیکی و شیمیایی و اتمی،  سالح
ها را در سینه مردم جهان حبس  نفس
اند. اگر یک هدف اساسی این جنگ،  کرده

بازتعریف نظم جدید  جهانی و تعیین جایگاه 
و حوزه نفوذ قدرتهای سرمایه داری و 
میلیتاریزه کردن جهان است، هدف دیگرآن 

گردهای گسترده به طبقه کارگر  تحمیل عقب
و دستاوردهای جوامع بشری است. سیاست 
شرکت در جنگ و حمایت از یکی از 

های درگیر، سیاستی  بلوکها و دولت
سوسیال شوونیستی و ناسیونالیستی است. 
هریک از طرفین درگیر در این جنگ 

اش، کارگران جهان و  پیروز شوند، بازنده

تر کارگران و مردم کشورهای  مشخص
درگیر جنگ هستند. طبقه کارگر خواهان 
توقف فوری جنگ است. این سیاست اما 
تنها با عمل اعتصابی و اعتراضی ممکن 

های ما در  یای  است که فی الحال هم طبقه
ایتالیا و اسپانیا و یونان و بالروس با 

های  اعتراضی خود علیه جنگ  واکنش
اند. بی تردید تغییر این شرایط  آغاز کرده

نیازمند پاسخ طبقاتی و گسترش اعتراضات 
کارگر و زحمتکشان  انترناسیونالیستی  طبقه
 منطقه و جهان است.  

طبقه کارگر ایران به عنوان بخشی از طبقه 
کارگرجهانی در شرایطی به استقبال روز 

رود که درقیاس با  جهانی کارگر می
کشورهای مشابه در بدترین شرایط زیستی 
و معیشتی قرار دارد و با نا امنی شغلی،  
بیکاری وسیع و تورم افسارگسیخته،  و فقر 
و فالکت اقتصادی روبرو است. با این حال 
مبارزات کارگری در برابر این وضعیت، 

یابد. بیش از دوهزار  پیوسته گسترش می
اعتصاب و اعتراض تنها در سال گذشته، 
نمادی از مقاومت کارگران در برابر این 
شرایط است. مبارزه کارگران پیمانی نفت 
و پتروشیمی، اعتراضات پرستاران، 
مبارزه بی وقفه کارگران هفت تپه و فوالد 
و نیز اعتراضات فزاینده و سراسری 
معلمان و بازنشستگان که با حضور 

هایی هستند  گسترده زنان همراه بوده، نمونه
از روند گسترش یابنده مبارزات کارگری.  

ای طی  برآمد چندین خیزش بزرگ توده
های  های گذشته، همانند خیزش ها و ماه سال

دی ماه و آبان و اعتراضات تهیدستان در 
خوزستان و کشاورزان اصفهان و نیز 
گسترش و تداوم مبارزات کارگران، نشان 

های بزرگ سیاسی  در  دهنده امکان گشایش
جامعه ایران است. این امر تنها در 
صورتی امید بخش است که طبقه کارگر 
در مرکز این تحوالت قرار گرفته و 

ساز  تحقق آزادی و سوسیالیسم  و  زمینه
پایان دادن به تبعیض و نابرابری و استثمار 

 باشد.
در اول ماه مه امسال، طبقه کارگر و مردم 
تحت ستم، تبعیض و استثمار درایران و 
کشورهای مختلف، باید علیه نظام و 

حکومتهای سرمایه داری به میدان بیایند، 
ادعانامه انقالبی خود را علیه نظم ویرانگر 
کنونی اعالم کنند، با صدای بلند علیه جنگ 
امپریالیستی و اهداف ارتجاعی آن حرف 
بزنند و پرچمدار واقعی توقف فوری جنگ 
شوند. همچنین ضروری است که 
سازمانها، نهادها و اتحادیه های کارگری با 
طرح شعار "قطع بیدرنگ جنگ"، "علیه 
جنگ سرمایه داران، علیه میلیتاریسم"، 

میدان  اکثریت مردم مخالف جنگ را به
 بیآوردند. 

شورای همکاری نیروهای چپ و 
کمونیست ضمن تبریک اول ماه مه به همه 
کارگران وآزادیخواهان جهان، کارگران 

های  ایران را به برگزاری گسترده مراسم
اول مه،  اعالم تنفر از جنگ امپریالیستی، 
افشاء ماهیت ارتجاعی  جنگ سرمایه 
داران، طرح خواستهای کلیدی از جمله 
دستمزد و حقوق پایه متناسب با یک زندگی 

های مستقل و خودگردان  انسانی، تشکل
های سیاسی و  کارگری، تحقق ازادی

دمکراتیک برای همگان، رهایی زنان از 
پدر/مردساالری و آزادی کلیه   قید و بندهای

 خواند.    زندانیان سیاسی فرامی
 

 کارگران جهان متحد شوید!
نه به جنگ امپریالیستی، نه به 

 میلیتاریسم!
المللی کارگران! زنده باد همبستگی بین
 لمللی

 زنده باد آزادی!  زنده باد سوسیالیسم!
 

 ۱۰۲۱فروردین  ۲۲/  ۲۲۲۲آوریل  ۱۱
 

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست ،حزب 

-کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری

حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان 

 فدائیان )اقلیت( وهسته اقلیت
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اعالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و 
 کمونیست

  ۲۲۲۲بمناسبت اول ماه مه 
 اردیبهشت( روز جهانی کارگر ۱۱)



 

جمع وسهعی از سازمیانیهیای میبیتیلیف و 

شبصهتهای سهاسی معروف در امیرییکیای 

جنوبی اعتراض خود را بر علهیۀ جینیگ در 

 .اکرائهن اعالم نمودند

تظاهرات بار  ارتش رهائهببش زاپاتهستیهیا 

 در چهاپاس مکایک

شهر سا  کریستوبال د الس کاساس ات آل  

از نهروهیای  ۰111در ایاالت چهاپاس بهش از 

ارتش رهائهببش زاپاتهستها و نماینیده گیا  

جینیگ “ کمهسهو  ششم زاپاتهستها بر علهۀ 

 .تظاهرات کردند” سرمایه داری جهانی

نیه ”  ، ” خروج ارتش روسهیه از اکیرائیهین“

جینیگ “ ، ” پایا  جنگ  –سلنسکی نه پوتهن 

سرمایه داری بایستی بر علهۀ خلقهای اکرائهن 

” ، زندگی و صلح در جها ” و روسهه پایا  یابد

شعارهایی بودند که در این تظاهرات در شهیر 

 .سا  کریستوبال داده مهشد

در تراکتها، پالکاردها، سبنرانهها و بهانهه های 

این تظاهرات همچنهن شعارهایی مبنیی بیه 

اینکه جنگ نه تنها در اکرائیهین بیلیکیه در 

فلسطهن، کردستا ، سیورییه، در شیهیلیی 

ماپوچو و بر علهۀ خلقهای بیومیی در   برعلهۀ

 .سراسر دنها در جریا  است

بنابه گفتۀ ارتش رهائهببش زاپاتهستها، ایین 

تظاهرات آغاز یک حرکت سیراسیری بیهین 

المللی ست که با برگااری آکسهونهای مبتلف 

از جمله برگااری تظیاهیرات، سیازمیانیدهیی 

مراسمهای سهاسی، برگااری فستیهیوالیهیا و 

کنسرتهای موسهقی و تدارک نشیسیتیهیا در 

مناطق مبتلف، انسانهای آزادیبواه و میبیارز، 

گروه ها، احااب، تشکلها و جنبشهای سهاسیی 

اجتماعی در مکایک و درسراسر دنها را دعوت 

به حرکتهای مشترک برای پایا  داد  به این 

 .جنگ فراخوا  داده است

ارتش رهائهببش زاپاتهستها از هما  روزهای 

آغاز جنگ بر علهۀ حملۀ نظامی روسیهیه در 

اکرائهن اعتراض نمود و همطراز اعتراض خیود 

را بر علهۀ ناسهونالهسم حکومت اکیرائیهین و 

خطرات بوجود آمد  یک بحرا  و وضیعیهیت 

انفجارآمها دیگری را اعالم کرد. زاپاتهسیتیهیا 

همچنهن خواها  حمایت از تمامی نهیروهیای 

متحد و مبارز و آزادیببش و صیلیح طیلیب 

دراکرائهن و روسهه بوده و فراخوا  بیه ادامیۀ 

جینیگ “ تظاهرات بر علهۀ جنگ هسیتینید. 

بایستی متوقف شود. اگر این جنگ ادامه یابد، 

همچنانکه شاهد آ  هستهم، به انفجار کشهده 

خواهد شد طوری که شاید ههچکس نتواند در 

این بهن باقی بماند که در این مهدا  کشیت 

 ”.وکشتار گاارشی تههه کند

ما همه ضد جنگ هستهیم و از صیلیح و “

همبستگی بهن المللی تمامی خلقهای دنیهیا 

این ببشی از بهانهۀ مشترکی ”  دفاع می کنهم.

ست که از طرف سازمانهیا و جینیبیشیهیای 

 9۱سهاسی اجتماعی امریکای التهن در تاریخ 

ماه مارس به زبانهای مبتلف انتشیار ییافیتیه 

است. حرکت کشاورزا  بی زمهن )م اس ت( 

از ”  جبیهیۀ آمیپیلیهیو“ در برزیل، حاب چپ 

جمهوری دومهنهک، بومی هیا و میجیامیع 

مبتلف سهاهپوستا  امریکانشهن و اتحاد چپ 

برای دمکراسی مردمی و سوسیهیالیهیسیم از 

جامائهکا از جمله سازماندهینیده گیا  ایین 

حرکت مهم در امریکای التهن بر علهۀ جنیگ 

 .هستند

ما برای پایا  داد  به پهما  ناتو مبارزه میی “

کنهم. به خاطر عملهات جینیگیی کیه نیاتیو 

درآفریقا، خاورمهانه، لهبی، عیراق و سیورییه 
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 ”برای زندگی و صلح در سراسر جهان“

 حرکتهای اعتراضی در امریکای التین بر علیۀ جنگ در اکرائین

 



 

مسبب شده، نمی خواههم ناتو وجود داشیتیه 

باشد. در اینجا در امریکای التیهین نیاتیو بیا 

داشتن پایگاههای نظامی که در مالونیهین در 

دست دارد و با حمایت از حکومت کلمبها بیه 

حق تعههن سرنوشت خلقها تجاوز و حیمیلیه 

مهکند. حکومت امریکای شمالی بایستیی بیه 

جنگ افروزی هایش پایا  دهد همچنانکه از 

کشور دنیهیا بیا جینیگ  44در  91۰1سال 

کشورها را به اشغال نظامی خود در آورده و 

باعث کشتن مهلهونها انسا  در سراسر دنیهیا 

 ”.شده است

جنگ ابااری ست که با تمایل کشیورهیای  ”

ابرقدرت و سرمایۀ بیهین الیمیلیل، کیه در 

ابرقدرتها قرار دارد و تماییل صینیاییع  دست 

عظهم نظامی سازماندهی و بیرنیامیه رییای 

بودجه های دولتی هنگفتی را  مهشود و اینا  

برای این جنگها به تصویب می رسانند و بیا 

کشتار مردم سودهای کالنی به جیهیب میی 

 ”.زنند

سازما  ملل متیحید بیایسیتیی تیجیدیید  ”

سازماندهی شود و نه تنها حکومتهیا بیلیکیه 

بایستی مجامع، سازمانهیا و جینیبیشیهیای 

اجتماعی سهاسی نها در این ارگا  شرکیت و 

نقش داشته باشند. سازمانها و جینیبیشیهیای 

مردمی تال  خود را برای ساختن یک جها  

نو، جهانی بدو  اعمال قدرت امیپیرییالیهیا و 

قدرت طلبا ، بدو  تسل  و اعیاد  قیدرت و 

جهانی بدو  تسلهحات اتمی به پیهیش میی 

 ”.برند

نابود باد جنگها، پایا  دههید بیه میر  و  ”

شعارهایی سیت ”  فریب کاری و دروغ پردازی

که در بهانهۀ پایانی این اعتراضات بیه اطیالع 

 .عموم رسهده است

در آرژانتهن جنبشها، سازمانهای اجتماعی بیا 

تظاهرات گسترده ای سهاستهای امیرییکیای 

شمالی را در جهت تشدید جنیگ میحیکیوم 

کردند و اتحادیه اروپا را در جهت تقویت ایین 

 .جنگ مورد اعتراض قرار دادند

بدین شیکیل کیه ” تشدید جنگ برنامۀ ناتو ”

روسهه را محاصره کرده و حیکیومیت دسیت 

راستی اکرائهن را بهشتر از پیهیش مسیلیحیه 

نموده است. در بولهیوی، بیرزییل، شیهیلیی، 

کستاریکا، مکایک، پرو، اروگوئیه و ونیاوئیال 

فراخوا  به سازماندهی بر علیهیۀ جینیگ را 

گستر  داده اند. در بهانهه های میبیتیلیف 

سازمانها و نهروهای اجتماعی خواها  خیروج 

روسهه از اکرائهن و همچنهن نقش ناتو را در 

هر چه بهشتر مسلح کرد  کشورهای غیربیی 

 .محکوم کردند

حملۀ نظامی به اکرائهن میحیکیوم اسیت.  ”

نهروهای انقالبی چپ، سازمانها و مردم صیلیح 

طلب بایستی بدو  ههچ تعللی عقب نشهینیی 

فوری روسهه را از اکرائهن فراببوانند و اییاالت 

متحد  امریکا و اتحادیۀ اروپا را که نه تینیهیا 

سهاست جنگ طلبی و مسلح شد  هیر چیه 

بهشتر را در دستور کار خود قرار داده اسیت، 

بلکه در کنار نهمه مستعمره کرد  اکیرائیهین 

قصد به تصرف در آورد  روسهه و میحیاصیره 

این کشور را پهش گرفته است، محکوم کننید. 

ناتو از زما  از هم پاشهده شد  شیوروی بیا 

کشش و تسل  بر مناطق شرق اروپیا، اعضیاء 

خود را دو برابر کرده و نهروهای نیظیامیی و 

راکت های خود را بر علهۀ روسهه نشانه گرفته 

 ”.است

ناتو یک تهدید جهانی برای بشریت در دنهیا  ”

 ”بشریت بر علهۀ ناتو” ” است.

این نظرات، بهانهه ها و شعارهایی بوده که در 

حال حاضر جو سهاسی و اعتراضات بر عیلیهیۀ 

 .جنگ را در امریکای التهن نشا  مهدهد

گاار  از طرف ببش بهن المیلیل سیازمیا  

 اتحاد فدائها  کمونهست
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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 بگیرید  :

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

 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 

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،نظرات وتحلیل های 

سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی 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 

انتقادات خود  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . را با

 kar@fedayi.org  

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

 تامین اجتماعی همه  شمول  
 

تامهن اجتماعی یکی از دست آوردهای مبارزات طبقه کیارگیر در ییکیصید سیال 

در جوامیع   بسته به تواز  قوای طبقاتی  بوده است . قوانهن تامهن اجتماعی گذشته 

 . دارای سطوح و شمولهت های متفاوتی است  سرمایه داری

را   تنها سهم کوچکی از ثروتی که تولهد مهیکینینید  کارگرا   درنظام سرمایه داری

و نهروی کار خویش   تامهن کرده  بصورت دستماد دریافت مهکنند تا معهشت خود را

را باز تولهد کنند .دستماد پرداختی درحدی است که کارگرا  بتواننید تیوسی  آ  

مایحتاج اولهه خود را تامهن کنند . این درحالی است که درهرکشیوری نسیبیت بیه 

نیهیسیت کیه   دستمادها بانیدازه ای  سطح تکامل آ  کشور و سطح رفاه عمومی،

کارگرا  از طریق پس انداز بتوانند در زما  بهکاری ، پهری ،از کارافتادگی ، حیوادث 

و زمانهکه به هردلهلی قادر به ادامه کار نهستند، از این پس اندازها بیرای ادامیه   کار

 .زندگی خود استفاده بکنند

نگاه بکنهم و  به رونید  لذا ازهرنظر که بوضعهت کارگرا  و توده های زحمتکش مردم 

شدت یابی بهره کشی سرمایه ساالرا  ایرا  از گرده زحمتکشا  نظری بهیافیکینیهیم 

وناگایری پهاده سازی خشن سهاست های اقتصادی نئولهبهرالهستی و تبعیات آ  را 

درنظر بگهریم، به این نتهجه مهرسهم که سرنگونی انقالبی رژیم سرمایه داری حیاکیم 

توس  طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ، البته راه حل نهائیی خیالیصیی از 

تمامی مصائب ناشی از نظام سرمایه داری حاکم برایرا  است. اما این بیدا  میعینیی 

نهست که فوری ترین وعمده ترین مطالبات کارگرا  را که هم اکنیو  درتینیگینیای 

یکی از کلهدی تریین  .اقتصادی شدید برای تحقق آنها مبارزه مهکنند  مدنظر قرارنداد

این مطالبات درشرای  کنونی تامهن اجتماعی همه شمول است که مهتوانید کیلیهیه 

 کارگرا  وزحمتکشا  را دربرابر نظام حاکم متحد کند.

برقراری تامهن اجتماعی همه شمول دربرابر فقدا  تامهن وتضمهن شغلی ، بهکیاری ، 

تورم و فقر و گرفتاریهای روزمره و تعرضات بی وقفه نطام حاکم ، قدم بارگی است بیه 

نفع کارگرا  وزحمتکشا  جامعه وحلقه ای است که مهتواند آنها را متحید کیرده و 

تواز  قوارا به نفع اردوی کاروزحمت تغههردهدو الزم به گفتن نهست که درشیرایی  

فعلی بهبود زندگی برای توده کارگرا  وزحمتکشا  ممکن نیهیسیت میگیرایینیکیه 

علهه نظام حاکم برپا شود و دراین میهیا    قدرتمندی از مبارزه تعرضی انقالبی  موج

خواست تامهن اجتماعی همه شمول مهتواند سنگربندی متحد ی رابمنظور جنگهید  

 . برای یک انقالب پهروزمند کارگری نها بوجود آورد

 

 


