کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

اول ماه مه و شمه ای از
مبارزات کارگران و
زحمتکشان در سالی که
گذشت
اول ماه مه هرسال فرصتی است تا ارزیابیی از
جنش کارگری و فعالیت های آن دریک سیال
گذشته بعمل آید و از تجربیات آن درسیایای
الزم گرفته شود .اگر جبنش کیارگیری را بیا
خواست ها و مطالبات و نیز اشکال مخیتی ی
مبارزه آن درنظر بگیریم و به مجموعه کنیش
و واکنشاای درون کارگران را جنبش کارگری
نام نایم که در درک از مفیایمیوم اییم نیام
اختالف نظر است .باید گفت که جنیبیش کیا
رگری بنابر موقعیت عینی خود و نقش اش در
اقتصاد سرمایه داری مدام در جنیبیش بیوده
،هست و خواهد بود .از ایم منظر اعتصابات و
اعتراضات گسترده کارگری که البته در سیال
گذشته همزمان با شیوع ویروس کشنده کرونا
با محدودیتاای زیادی مواجه بود ،امیا کیم و
بیش به حرکت خود ادامه داد و نمیتیوانسیت
ادامه ندهد ،زیرا وضعیت اقتصادی وخامت بیار
کارگران در سال گذشته با شیییوع وییروس
کرونا و افزایش مداوم قیمت مایحتاج اولیییه،
بیکاری و بیکارسازیاای گسترده و مشیکیالت
پرشمار دیگر نظیر سیطیپ پیا یییم حیقیو
ودستمزد ،معوقات مزدی ،تامیم اجتماعیی و
باداشت و ایمنی محیط کیار ،قیراردادهیای
موقت  ،بیکارسازیاای گستیرده و از هیمیه
مامتر نداشتم حق تشکل مستقل مواجه بود .

ادامه در صفحه 2
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اول ماه مه 2120
( 00اردیبهشتت  )011روز تتلتلتی
همبستگی کارگران سراسر جهتان و
یکصدمین سالگرد برگزاری متراست
اول ماه مه درایران را به شما شادباش
میگوئی !

کارگران مبارز!
روزتاریخی اول ماه مه فرا میرسد .بیرمیم
اوضاع فاجعه بار ناشی ازتعرض سیرمیاییه
داران و صاحبان قدرت و ثروت بر نییروی
کار و زحمت و شیوع گسترده پیانیدمیی
کرونا که تاکنون می یونایا نیفیراز میردم
جاان -عمدتیا ازبیبیقیات میحیروم و
زحمتکش -را درکام مرگ و بیماری فیرو
برده است ،ایم روز فیرخینیده و نیییز
یکصدمیم سالروز برگزاری اول میاه میه
درایران را بیه شیمیا کیارگیران اییران
وسراسرجاان شیادبیاش میییگیو یییم .
اول ماه مه همبستگی جاانی ببقه کارگر

را بنمایش میگذارد و شع ه امید به نابودی
نظام منحط سرمایه داری و دگرگونیایای
بنیادی دروضعیت فالکتبارکنونی را برمیی
افروزد.
سال گذشیتیه ازییک بیرف تشیدیید
فشارهای اقتصادی برگرده کیارگیران و
زحمتکشان و ازبرف دیگر شیوع وییروس
کرونا سالی دشوار و پررنج وعیذا بیرای
تییوده هییای مییردم را رقییم زد،
درحالیکه صاحبان سرمایه وانیحیصیارات
عظیم سرمایه داری می ییاردهیا دالر بیه
ثروت های باد آورده شان افزودند.
ادامه در صفحه 0

مسئله سازماندهی و هدایت مبارزات کارگران!
صفحه 5

اطالعیه های مشترک:

” جنبش کارگری  ،موانع پیشِ رو،
و وظائف ما “
اعالمیه شورای همکاری
متن سخنرانی رفیق آرش در
نیروهای چپ و کمونیست به
سمینار مشترک شورای همکاری
مناسبت اول مه :علیه سرمایه
نیروهای چپ و کمونیست،
داری ،زنده باد انقالب
بمناسبت اول ماه مه ،روز جهانی
کارگری!
صفحه 6
کارگر.
صفحه 8

کمپین »نه به جمهوری
اسالمی « و مصاف های
چپ و راست
صفحه 01

چگونه در وصف تو
بنویس ای واالمقام
صفحه 00

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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اول ماه مته و شتمته ای از
مبارزات کارگران و زحمتکشان
خ-عمواوغلی
در سالی که گذشت.
ادامه از صفحه یک
 ...بطورمثال طبق گزارشاا ماشاها ا
حداقل  ۷۷۷۷کارگ در طی یکسال اخیا
در طی حوادث کار مج وح شدند .دسهکا
 ۰۷۷۱تن از کارگ ان نیز در همین ماد
در طی حوادث کار جان خود را از دسا
دادند .بشاب اعالم پزشکی قانونی درطی د
سال گذشهه ۰1هزار نف درحوادث نااشای
ازکارجان خود را ازدس داد اند یاناشای
ساالنه  ۰1۱۱نف کارگ بخاط نبود ایمشای
محیط کار جانباخهه اند و طباق گازار
م کز آمار بیش از 5۷هزارکارگ بایاش از
دو هزار و سیزد ما منوقا مزدی دارناد
که طبینها واقنیا درآماارهاای رسامای
مشنکس نمی وند .میلیونها نف ازکاارگا ان
م اغل خود را ازدس داد اند کاه زناان
بخش بزرگی از این بیاکااران را شاامال
می ود و بدون داشهن حقوق بیاکااری و
به کار و یاا یااناهان
چ انداز بازگ
شغل مشاسب به صف اعه اضا میپیوندد.
در این میان زنان کارگ عالو ب تبنایا
جشسیهی اولین گ و از نی وی کار باودناد
که درسال گذشهه م اغل خود را از دس
دادند در حالیکه اساسا سطا اشاهاغاال
زنان در جمهوری اسالمی بسیار پائیشه از
م دان اس و هامایاشاطاورحاقاوق و
دسهمزدهای کمه ی میگی ند واحد هاای
تولیدی عمدتا از اسهخدام زنان ماهااهال
خودداری میکششد و درماوارد ماهاناددی
صفحه 2

اسهخدام زنان مج د را با تنهد به عادم
ازدواج و بارداری موکول میکششد .در عیان
حال باید در نظ گ ن که بی ه زنان در
کارگا های کوچک کار میکششد کاه از
شمولی قانون کار ننلی نیز خارج بود و
کارن ما به ه ط یق که بشفع ا باشد باا
آنها ق ارداد های موق امضا میکشد و یاا
بصور ساع کاری و یا کشه اتی به حاد
اکث به ک ی مبادر میورزند .کارگا ان
زن کور پزخانه ها که نزدیک به نیمی از
نی وی کار این بخش را ت کیل میدهشد از
این زم هسهشد که باا وجاود تاحامال
کارطاق ن سا و اسهثمار شدید صدای اان
بجائی نمی سد.
سال گذشهه در مبارزان کارگ ان ه چشاد
که زنان نیز م اارکا داشاهاشاد ولای
پ هیبانی و ط ح مسائال زناان کاارگا
درننالی پی وان کارگ ی و ت کالاهاای
موجود اننکاس درخاوری ناداشا کاه
ض ور دارد این ضنف و کمبود درساال
پی و ب ط ف شود بویژ نقش مه و بای
بدیل زنان در ارائه خدما اجهمااعای در
دوران شیوع ک ونا و نداکاری و از جاان
گذشهگی پ سهاران و سای کارکاشاان ایان
رشهه که با حقوق های نامکافای ب اد
اسهثمارمی وند و اعه اضا اجهماعی آنهاا
در مقاطع مخهلف نقش با جساهاه زناان
کارگ و زحمهکش را در مبارز علیه سها
و اسهثمار و زور و س کوب نظام سا ماایاه

داری و ض ور حمایا قااطاع ما دان
کارگ از حقوق و مطالبا زنان ب جساهاه
ت ک د.
اما با وجود تداوم س کوب و ماحادودیا
های ناشی ازشیوع گسه د وی وس ک وناا
در یکسال گذشهه بسیاری از شاها هاا و
روسهاهای ک ور شاهاد حا کا هاای
مخهلف کارگ ان وزحمهک ان بود.
سط مطالبا بخ های مخهلف کارگا ان
و زحمهک ان و نیز اعالم همبساهاگای و
بکارگی ی اشکال مخهلف مبارز و اعه اض
نسبها گسه د بود هامازماان سایااسا
س کوب و زندانی ک دن ،صادور احاکاام
زندان و ایجاد تف قاه و کاارشاکاشای و
بکارگی ی انواع دسایس ه چاشاد مااناع
سازمانیابی گسه د و س اس ی کاارگا ان
بخ های مخهلف بود اما موارد ماهاناددی
شاهد همبسهگی بخش هاای ماخاهالاف
کارگ ی و منلمان و بازن هگان بودی .
رژی حاک از مه کل شادن مساهاقال
کارگ ان چه در ع صه صشفی و اتحادیه ای
و سشیدکائی و چه درع صه حزبی ب اد
جلوگی ی میکشد .ت کلهاای مساهاقال
موجود نظی سشدیکای هف تپه ،ش کا
واحد ،شورای هماهشگی ت کلهای صشافای
ن هشگیان و اتحادیه آزادکارگ ان با اناواع
ن ارها و اتهاما امشیهی و دسهگایا ی و
زندان ننالین خود مواجه اند .باناالو در
سال گذشهه نیز بسیاری ازکاارگا ان باا
اتهاماتی نظی اعه اض به دساهامازدهاای
پائین ،منوقا مزدی ،امضای بیانیه هاا و
ن اخوان ها  ،اعه اض به نساد مادیا ان و
نهادهای وابسهه به حاکمی  ،اخا اجاهاا،
ش ک درگ و های ایشه نهی و امثال ایشها
بازداش و محکوم شدند.
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طی یکسال گذشهه نزدیک به چهل نفا از
نناالن کارگ ی بازداش شد اند از جملاه
چهار نف از کارگ ان هف تپه ۷نفا از
کارگ ان شه داری کو عبداهلل شش نف
از مداننین کارگ ان هافا تاپاه وعاد
دیگ ی از پ سهاران و منلمین و هش مشدان
و نویسشدگان بازداش شد اند که ازمیاان
آنها  61ننال کارگ ی به  151ما زنادان
و  5۰۱3ض به شالق ۷۰ ،نف باه ما اکاز
امشیهی و بیدادگا ها ک اناد شاد اناد
عالو ب ایشها هزاران کارگ از کار اخ اج و
به ل گ بیکاران پیوسهه اند که اغلب آناهاا
ناقد بیمه های اجهماعی و حقوق بیکااری
هسهشد.
سال گذشهه مسئله انزایش دسهمازدهاای
پایه نیز یکی دیگ از چال هاای طاباقاه
کارگ محسوب می د که همچشان اداماه
دارد .اواخ ا سااال گااذشااهااه شااورای
ضدکارگ ی کار بااانازایاش 5۷درصادی
حداقل دسهمزد  ۰6۱۱را به دو میلیون و
ش صد و پشجا هزارتومان انازایاش داد
همزمان مبلغ بن خوار و بار به  6۷۱هازار
تومان و هزیشه مسکن  1۱۱هزار تاوماان
تنیین شد درحالیکه پیش از آن رئایاس

صفحه 2

کانون انجمشهای صشفای کاارگا ان کاه
وابسهه به حاکمی اس  ،خط نق را د
میلیون تومان اعالم ک د بود و ت کلهاای
کارگ ی نیز سط دوازد میلیون تومان را
پایه حداقل دسهمزد اعالم ک د بودناد و
به گفهه وی بیش از 1.۷میلیاون نافا از
روی نداری تح پوشش گداخانه ای بشاام
کمیهه امداد رنهه اند و بیاش ازچاهاارد
میلیون نف دیگ نیازمشد کمک هسهشد کاه
هیچگونه یاری دریان نمیکششد .باا ایان
وصف اعاها اضاا گساها د کاارگا ی
درمجموع با ط ح مطالباتی نظی انزایاش
دسهمزد ها ،لغو خصوصی سازی ،پ داخا
حقوق های منوقه ،تامیان باهاداشا و
ایمشی محیط کار ،جلوگی ی ازاخا اجاهاا،
پایان دادن به ق اردادهای موق و نظاائا
ایشها ن ات رن و خواس ها و مطالبااتای
نظی آزادی ت کل و تحزب ،مبارز با نساا
وران خواری  ،ممشوعی کاارکاودکاان،
تحصیل رایگان ،رنع قوانین تبنی آمایاز
دربار زنان و کارگ ان مهاج و آزادیاهاای
سیاسی و غی را در ب گ ن که ن ان از
ارتقاء سط خواساهاهاای اقاهاصاادی و
سیاسی طبقه کارگ درسال گاذشاهاه را

دارد .در این میان مبارزا کارگ ان هفا
تپه ،هپکو اراک ،خط و ابشیه نشی را آهان
،کارگ ان پیمانی نف و اعه اضا منلمان
و بازن هگان و مسهم ی بگی ان تاامایان
اجهماعی از رویدادهای ب جسهه ماباارزا
کارگ ان و زحمهک ان در سال گذشهه بود
که ب غ ت دید س کوب و دسهگایا ی و
صدور احکام سشگین و ش ایط محدودیا
های ک ونائی از تداوم مبارز و مقاوم باز
نماندند و تج بیا گ انبهاا و با گاهاای
زریشی از ماقااوما و ایساهاادگای با
س خواسهها و مطاالاباا خاودبا دناها
جشب های اجهماعی انزودند.
درش ایط کشونی جادارد تا کارگ ان پی ا و
و عشاص کمونیس وانقالبی با ت اکایال
کمیاهاه هاای کاارخااناه و ماحاال
وحضورموث درتجمنا و اعه اضا مخهلف
کارگ ان وزحمهک ان به ارتاقااء ساطا
آگاهی سوسیالیسهی ،ت کل یابی و اتحااد
مبارزاتی تود های کارگ وزحمهکش یاری
رسانشد.
خ-عمواوغلی
ن وردین 6۱۱
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اول ماه مه  ۲۲ ( ۰۲۰۲اردیبهشت  )۰۲۲روز تجلی همبستگی کارگران سراسر

که ای قوانی را به اجهرا

ربهیهاور

.
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جهان و یکصدمین سالگرد برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران را بهه

موافقت استثمارگران و حهمهمهرانهان

شما شاد باش میگوئیم !

برسرنوشت طبقه کارگر است  .روزی که

ادامه از صفحه اول
...اکنون و درآستانه اول ماه مه شاهد شکاف
عظیم بیم فقر و ثروت هستیم  .فقر و نداری،
عدم دسترسی می یوناا انسان به کار-مسکم -
آزادی ،باداشت ،آموزش و تامینات اجتماعی،
تامیم شغ ی وفاجعه محیط زیست  ...نتییجیه
نییظییامییی اسییت کییه بییبییقییه کییارگییر و
زحمتکشان جاان درپی دگیرگیونیی آن و
سازماندهی جامعه ای عاری ازستم واستثمیار،
زورو سرکو و جنگ و نابودی هستند و اول
ماه مه تج ی اتحاد و همبستیگیی کیارگیران
جاان درمبارزه ع یه سرمایه داری و فجیایی
آن است.
سال گذشته شیوع ویروس کیرونیا دراییران
نیزفاجعه باربود .درنتیجه سیاستایای انسیان
ستیز رژیم جماوری اسالمی تاکنون نیزدییک
به سه می یون نفر به بیماری کرونا میبیتیال
شده و ده ها هزارنفر جانباخیتیه انید .تیورم
افسییارگسیییییخییتییه بییه هییمییراه رکییود
اقتصادی ،تعطی ی صد ها واحد اقتیصیادی و
بیکاری می یونی کارگران و زحمتکشان بیدون
داشتم حقو بیکاری و تامینات اجیتیمیاعیی
الزم ،فساد درستگاه های حاکمیتی  ،س یطیه
مافیای قدرت وثروت بر شریاناای اقتیصیادی
کشو ،تشدید استثمار و ستم وسرکو درکنار
تحریماای امپریالیسم آمریکا شرایط سخیت
وباقت فرسا ی را بر اکثریت توده های کار و
زحمت تحمیل نموده و جامعه را با فیجیایی
عظیمی روبرو کرده است.
اما برمم همه ایناا سال گذشته نیز همیویون
سالاای قبل شاهد گسترش مبارزات کارگران،
هفتتپّه ،هپکو ،و آذرآ  ،مبیارزه کیارگیران
پیمانی صنعت نفت ،کارگران راهآهم و بیر ،
صفحه 2

نیروی عظیم کارگران متحهد

ربهرابهر

قدر ی که امروز بر سرنوشت همه انساناا

کارگران معادن ،کارخانیههیای تیولیییدی و
شارداریها ،مبارزه مع ّمان و پیرسیتیاران و
بازنشستگان بودیم .
تشدید تضاد آشیتیی نیاپیذییرکیارگیران و
زحمتکشان بامافیای قدرت و ثیروت حیاکیم
برکشور از یکسو و منطق میبیارزات جیاری
اقتصادی وسیاسی درشرایط مشخص کنیونیی
که مبارزات کارگران و زحیمیتیکیشیان در
پراکندگی بسرمیبردا ز سوی دیگیر ،تشیکیل
واتحاد کارگران و زحمتکشان هم سیرنیوشیت
درجباه ای انقالبی در مبارزه عی یییه نیظیام
استثمارگر وستم گرحاکم را بیش از بیییش
ضروری ساخته است  .فراخوان اخیر تعیدادی
از تشک اای مستقل کارگران ،میعی یمیان و
بازنشتگان برای ایجاد کیمیییتیه ای بیرای
هماهنگی مبارزات مشترک نشاندهنده درک
ضرورت رزم مشترک کارگران و زحمتکشیان
جامعه برای رسیدن به خواستاای اقتصادی و
سیاسی شان است.
ببقه کارگر آگاه وسوسیالییسیت قیادراسیت
سایرتوده های تحت ستم واستثمار را حیول
خواست هیای انیقیالبیی ،آزادییخیواهیانیه
وسوسیالیستی خود گرد آورده و رهبری کند.

کارگر!

رفقای کارگر

زنده با ا حا وهمبستگی کارگران

حمم میراند  ،صف آرائی میهمهنهد « ..
درآن زمان حق با رفقای میا بیود و آنیایا
بدرستی دریافته بودند که درمصیاف کیار و
سرمایه نیروی کار تناا به قدرت متیحید و
انقالبی خود متکی است .شعار اول میاه میه
امسال ما اتحاد رمز پیروزی است .
رفقا !
اتحاد رمزپیروزی است و پراکندگیی وتیفیر
جزشکست نتیجه ای در برنخواهد داشت.
سازمان اتحاد فدا یان کمونیست ضمم حفی
استقالل ببقاتی خود همواره برای متحد کرد
ن مبارزات کارگران و زحمتکشان وسازماناای
انقالبی و نیز برپشتیبانی ازهرجنبش انقالبیی
ع یه وض اجتماعی وسیاسی موجود تیاکییید
کرده است و بسام خود تالش میکند ببیقیه
کارگر را بیرای احیراز رهیبیری جینیبیش
انقالبی عی یییه نیظیام اسیتیثیمیارگیر و
ستمگرحاکیم بیرای رسیییدن بیه آزادی
وسوسیالیسم یاری رساند.

زنده با اول ماه مه روزجهاهانهی

در سال ۶۸۸۱دراعالمیه فراخوان کیارگیران سراسر جاان!
آمریکا برای شرکت در تظاهرات اول ماه میه
چنیم آمده است.

سرنگون با رژیم جماوری اس می

»یک روز شورش – نه آرامش ! روزی که ایران برقرار با جماوری فدرا یو
حرف ،حرف سخنگویان الف زن نهاها شورائی ایران
های اسیر کننده طبقه کارگر جهاهانهی زنده با سوسیالیسم
نباشد  .روزی که طبقه کارگر قهوانهیه
خویش را برپا ار و قدرت اش را

ار

سازمان ا حا فدائیان کمونیست
نام ار یباشت ماه ۰۰۱۱
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مسئله سازماندهی
و هدایت
مبارزات
کارگران!
بارها ایم سوال برای هر فیعیال جینیبیش
کارگری مطرح شده است که چگیونیه میی
توان ببقه کارگر را متشکل نمود؟ رابیطیه
بیم تشکلهای توده ای کارگری با حصیول
به آناا یا سازماندهی ببقیه بیرای کسی
قدرت سیاسی و سرنگونی بورژوازی چیست
؟ و چگونه می توان به ایم تشکل ها رسید؟
آیا بدون ایم تشکلها مییتیوان بیه حیز
سیاسی ببقه کارگر ،حز کمونیست دست
یافت؟
اگر بخواهیم پاسخ روشنی به اییم قیبیییل
سواالت در شرایط کنونی بدهییم قیبیل از
همه باید جایگاه برح چنیم سواالتی را در
ح قه وظای امروز خود در جنبش کارگیری
روشم نمایید.
روشم است که فعالیت ما کمونیسیتهیا و
پیشروان ببقه کارگر قبیل از هیرچیییزی
معطوف به ایجاد ستاد رهبری ببقه کارگیر
و سازماندهی پرولتاریا بیرای سیرنیگیونیی
بورژوازی و کس قدرت سیاسی است.
اما ایم امر مط قاً نمی تواند یک شبه عم یی
گردد ،نفوذ در صفوف ببقه و سازمانیدهیی
آگاه تریم بخش آن به عنوان اهرم هیداییت
کل ببقه مست زم کار خستگی ناپذیر اسیت
که تمامی حوزههای فعالییت کیارگیران و
مبارزات آنان ع یه سرمایهداران و دولت آناا
را در بر میگیرد.
حز ببقه کارگر برآیند تشیکیل آن در
مقیاس تودهای ،کیفیت جدیدی در سازمان

صفحه 2

یافتگی صفوف آن است .درست اسیت کیه
آگاهی سوسیالیستی در جرییان خیود بیه
خودی جنبش کارگری زاده نمی شود و از
بیرون به صفوف ببقه رسوخ یافیتیه و در
پیوند تنگاتنگ با مناف حیاتی ببیقیه ،بیه
اهرم فرارو ی مبارزات آن به ییک میبیارزه
مرگ و زندگی با بورژوازی تبدیل می شود.
اما آگاهی سوسیالیستی به تناایی و بیدون
پیوند با یک جنبش ببقاتی و تبدیل شیدن
به عامل هدایت چنیم جنبشی ،هیی گیاه
نمی تواند منجر به تحولی در زندگی ببقیه
کارگر و مبارزات آن شود.
بستر سوسیالیسم و نیروی مادی آن تنیایا
جنبش ببقه کارگر و خود ببیقیه کیارگیر
است .انقال پرولتری ،تناا بر زمینیه رشید
مبارزات کارگران و آگاهی آناا بر ضرورت ها
و الزامات یک تحول انقالبی از جامعه کانیه
به ایجاد جاانی نو ،می تواند عم یی گیردد.
شکی نیست که بدون سیر چنیم روندی در
سازماندهی برای انقال سوسییالیییسیتیی،
سوسیالیسم فقط منحیصیر بیه میحیافیل
روشنفکری مدعی ببقه کارگر ،و آگیاهیی
سوسیالیستی به یک شاخص ذهنی و فیاقید
نیروی مادی  -به مفیایوم اجیتیمیاعیی -
اقتصادی آن در خواهد آمد و مینیجیر بیه
تشکیل حزبی خواهد گشت ،که از باالی سر
ببقه و با تمایالت اقشار و بیبیقیات میییر
پرولتری امتزاح یافته ،تناا به عامل مسیدود
کننده راه تحول بنیادی در جامعه ،از بریق

ارا ه و عم ی نمودن بیرحیایای کیاذ از
سوسیالیسم بدون ببقه ،سوسیالیسم فیاقید
نیروی مادی تحقق آن ،مبدل خواهد شد.
ما در مبارزه برای تشکیل حیز بیبیقیه
کارگر ،و در نفی عوامل نافی چنیم حزبی و
مدل های کارتونی و کاذ از چنیم حزبیی،
بارها تاکید کرده ایم که حز کمونیست نه
حاصل فالن اعتقاد محافیل روشینیفیکیران
مارکسیست است و نه حاصل جم عیددی
کارگران منفرد ،ب که چنیم حزبی تینیایا و
تناا تشکل سیاسی پییشیروان و رهیبیران
عم ی جنبش ببقه کارگر و کیفیت نویینیی
در روند سازماندهی ببقه ،و عوامل تحکییم
و تثبیت دستاوردهای جنبش پرولتارییا در
عرصه مبارزه با بورژوازی و سازمان یافتگیی
آن در مقیاس توده ای است.
اصوالً برای کمونیست ها ،کار کمونیسیتیی
تناا زمانی مفاوم مییابد که با زنیدگیی و
مبارزات ببقه کارگر گره خورده باشد و در
جریان مبارزات روزمره کارگران و هیداییت
عم ی آن به میوه نشسته و نییروی پیییش
برنده خود را از میان خود ببقه و در جریان
عم ی ایجاد نماید .سخم گیفیتیم از کیار
کمونیستی بدون چنیم ارتیبیابیی بیییم
کمونیسم و جنبش ببقه کارگیر مسی یمیا
حرف پوچی است و کمونیسم بدون ببیقیه،
بدون گره خوردگی با موجودیت عییینیی و
حرکت بر بستر مادی موحد کمونیسم ،تنایا
ایده بدون پایه و در باتریم حالت تاکید بیر
فرمول های عم ی از قوانیم تحول اجتماعی
و ضروریات تسری ایم تحوالت در عیرصیه
حرف و ادعا است ،به تعبیر دیگری تفسیییر
تاریخ و توضیپ چگونگی ع ل و می یزومیات
تغییر جاان ،بدون عط توجه بیه نیییروی
مادی ایم تغییر است.
نقطه عزیمت کمونیست ها ،دستییابیی بیه
سالح آگاهی ببقاتی ،درک از نیقیش و
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رسالت تاریخی پرولتاریا و تالش بیوقفه در
اشاعه آن در جریان مبارزات روزمره ببیقیه
کارگر است .ایم مسئ ه که حیز بیبیقیه
کارگر حاصل پیوند آگاهی سوسیالیییسیتیی
جنبش ببقه کارگر است ،صحت خود را در
مبارزات ببقه کارگر جاانی و در پیییروزی
های آن نیز به اثبات رسانده است و تینیایا
مدافعان بی حزبی ببقه کارگر و حیامیالن
گرایشات بورژوازی و خیرده بیورژواییی در
جنبش کارگری قادر هستند که تحت انیواع
و اقسام توجیاات ایم اصل اولیه هر فعالییت
کمونیستی را تخطئه نمایند.
امروز برای ما ،سازماندهی و هدایت مبارزات
روزمره کارگران حول مطالبات آناا نه تنیایا
از نقطهنظر وضعیت جاری جنبش کارگیری،
ب که به لحاظ استراتژیک نیز یک امر حیاتی
است .بدون درک پیوند میبیارزات جیاری
کارگران حول درخواستهای فیوری شیان،
ایجاد تشکل های مستقل برای هدایت آنایا
حول ایم مطالبات و تحکیم ایم تشکل هیا
برای حف دستاوردهای کارگران و مسیییر
تشکل آناا حول اهداف تاریخی خیود ،نیه
قادر خواهیم بود نقش فعالی در جینیبیش
کارگری ایفا نماییم و نیه امیکیان آن را
خواهیم یافت که بر اهداف خود جامه عمیل
بپوشانیم .بنابرایم روشم است که موفقیییت
هر اقدامی در سازماندهی ببقه کیارگیر از
مسیر سازماندهی و هدایت مبارزات جیاری
کارگران و ایفای نقیش پیییشیرو در اییم
مبارزات ،به ثمر رساندن آنیایا و تیبیدییل
دستاوردهای هرچند محدود ایم میبیارزات
بوسی ه تحکیم نفوذ در میان ببقه کیارگیر
میگذرد ،که خود باتر از هر چیزی امیکیان
اشاعه آگاهی سوسیالیییسیتیی در میییان
کارگران را در جریان عم ی مبارزه فیراهیم
می سازد.

صفحه 2

اعالمیه شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست به مناسبت اول مه:
علیه سرمایه داری ،زنده باد انقالب
کارگری!
در آستانه اول مه ،روز همبستگی بیم الم ی ببقه کارگر ،رنج و مصا نظم کاپیتیالیییسیتیی
بیش از هرزمانی ببقه کارگر را در جاان و در ایران تحت فشار قرار داده است .شکاف فیقیر و
ثروت به عریانتریم شکل سیمای دنیای معاصر را ترسیم میکند .سرمایه داری از یک برف بیا
تحمیل فقرگسترده و در بسیاری کشورها فقر مط ق زندگی اکثریت عظیم صدها مییی یییونیی
انسان کارکم و کارگران را در آستانه تباهی قرار داده و از برف دیگر با تامیم شیراییط کسی
سود نجومی اق یت سرمایه داران صاح موسسات کاپیتالیستی تداوم استثمار خشم ایم نظیم
وارونه و ضد انسانی را تضمیم میکند .دولتاای سرمایه داری حاکم در سراسیر دنیییا ،نیایاد
کارگزار و حاف مناف همیم سرمایه داران و مستقیما ضد کارگر و ضد مناف اردوی بییشیمیار
کار هستند .کشمکش روزمره و دایمی کارگران و اردوی کارپاسخی به مصیا ی گسیتیرده و
ناهنجاریاای عمیق ناشی از شکاف پایه ای فقرو ثروت تحمیل شده بر ببقه کارگر و بشیرییت
است.
در سال گذشته و جاری اپیدمی کرونا ابعاد فجای جاری را به سطپ میر قابل تحمل در سراسیر
جاان رسانده است .می یوناا انسان را به کام مرگ کشاند و در ابعاد دهاا می یونی به آن مبیتیال
شده اند .اثرات فاجعه کرونا بر نان و جان و معیشت و سالمت انسان بی سابقه و تکان دهینیده
است .کرونا بیش از هر واقعه ای بدون نقا ارجحیت سودپرستی سرمایه داری را بیر حیییات
انسان برمال کرد .ناآمادگی و ناتوانی دولتاای بزرگ و کوچک سرمایه داری ،برای میقیابی یه بیا
ویروس کووید ۶۱ -نه از سر بی امکاناتی و نداشتم دانش ع می و پزشکی ،یا بی ابیالعیی از
راهاای موثر مقاب ه با یک فاجعه ببیعی و پزشکی ،ب که از سر گردش سرمایه در حیوزه هیای
سودورزی نجومی به نف انباشت سرمایه میر از عرصه های پزشکی و تامیم سالمت و معیشیت
و رفاه شایسته برای انسان است .هم اکنون تولید و توزی واکسناای کرونا به بیزنساای بیزرگ
سود ورزی در میان قدرتاای بزرگ و شرکتاا و دولتاای سرمایه تبدیل شده و به جای تعیاون
و همکاری در جات سرعت عمل سریعتر و با کیفیت تر برای مقاب ه با ویروس کرونا ،رقابیت و
مان تراشی در مقابل واکسیناسیون سری و همگانی به قیمت ادامه مرگ و میرانبوه انسیانیایا،
جاری است .ایم حقیقت ت خ نظم وارونه کنونی و اوج ضدیت کارکرد دولتاای سرمایه با حییات
انسان است .کارگران و مردم در جاان یکبار دیگر ایم واقعیت ت خ را تجربه کردند ،کیه اییم
نظام ضد انسانی منشاء فقر و فالکت و گرسنگی و بیکاری و بیماری و عدم تامیم معیییشیت و
عدم تامیم درمان و امکانات پزشکی برای شاروندان و مان مقاب ه موثر با ویروس کرونا اسیت.
سرمایه داری نظم استثمارگر و اسارتبار انساناا است که در روز جاانی کارگر بر واژگیونیی آن
پای میفشاریم.
در ایران فقر و گرسنگی ،بیکاری و بیماری ،عدم تامیم معیشت و سالمت بیداد میکند .شراییط
زندگی برای اکثریت جامعه یعنی مردم محروم و کارگر و زحمتکش ،هر روز و هر ساعت میییر
قابل تحم تر میشود .کرونا نیز به گرانی و گرسنگی و سیل و زلزله و ک یه فروشی و سیرکیو
روزانه اضافه شد.
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اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت اول مه :علیه سرمایه داری ،زنده باد انقالب
کارگری!

زندگی زیر خط فقر ،ابتالی می یونی به کرونیا
و مرگ و میر روزمره و نبودن امکانات پزشکی
و درمانی و عدم دسترسی به واکسم ،مسیالیه
عدم تامیم معیشت و درمیان و واکسیم را
اکنون به معضل اکثریت عیظیییم چینید ده
می یونی کارگران و مردم ایران تبدییل کیرده
است .ایم در شرایطی است که حاکمیت سیاه
جماوری اسالمی و دولت پاسخگوی کمتریم
نیازهای معیشتی و سالمتی کارگران و میردم
نیست .با ایم شرایط دشوار کارگران به اشکال
مخت برای تحقق مطالبات خیود میبیارزه
کرده و میکنند.
در اول مه امسال رسالت جنبش ما ،جنیبیش
ببقه کارگرجاانی و جنبش کارگری ایران به
عنوان بخشی از اردوی بیم الم ی کیارگیران،
برافراشتم رساتر ادعانامه و نقید و اعیتیراض
عمیق ع یه عم کرد ضد کارگری و ضد انسانی
کاپیتالیسم و حکومتاای سرمایه داری اسیت.
با صدای رساتر از همیشه میگو یم ایم نیظیام
صالحیت اداره جامعه را ندارد و بایید بیرود.
کارگران که هر روز چرخاای تولید در جایان
را بحرکت در میاورند ،هر دقیقیه نیییازهیای
می یاردها بشر را تولید میکننید ،خیود نیییز
میتوانند ،سرنوشت خود را به دست بگییرنید،
جامعه را اداره و مدیریت کنند .اییم نیظیام
شایسته بشر امروز نیست .باید سرنگون شود و
به جایش آلترناتیو کارگری و سوسیالییسیتیی
متکی به اداره شورایی جامعه جانشیم شود.
اول مه روز اعالم کیفرخواست ببقه کیارگیر
ع یه نظم وارونه کاپیتالیستی ،روز اعالم اتحاد
و همبستگی حیول راه حیل کیارگیری و
سوسیالیستی نجات بشریت از رنج و درد و
مصا میر قابل تحمل نظام سرمیاییه داری
است .ببقه کارگر در هر کشور الزمسیت بیه
ابزارهای موثر نبرد با دولتاای سرماییه داری
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حاکم مجاز شود .حز کمونیستی و ببقاتی
خود را بعنوان ابزار سیازمیانیدهیی انیقیال
کارگری بسازد .به سازماناای توده ای پیشبرد
مبارزات آنی و آتی و اقتصادی و سیاسی خود
متکی شود .شوراها و دیگر ارگانایای عیمیل
مستقیم کارگری و توده ای را سازمان داده و
برای بزیر کشیدن نظیام سیرمیاییه داری و
برقراری دولت کارگری شورایی متحد شود.
ما احزا و جریانات کمونیست و چپ همیراه
با ببقه کارگر ایران در اول مه امسال ،ضمیم
اعالم همبستگی با دیگر بخشاای ببقه کارگر
در جاان ،اعالم میکنیم ،فقر و گرسینیگیی و
بیکاری و بیماری و تداوم اختنا و سیرکیو
در جامعه را تحمل نمیکنیم .اعیتیصیابیات و
اعتراضات کارگران ،مع مان ،بازنشستیگیان و
دیگر بخشاای حق ب جامیعیه،عی یییرمیم
محدودیتاای کرونا ی و سرکو و زنیدان و
بازداشتاای فعالیم کارگری و اجتماعی،تنیایا
گوشه هایی از اعتراضات ت نبار شده در حیال
فوران ع یه وض موجود و جماوری اسیالمیی
است .در اعتراضات و مبارزات جاری کارگیران
بر تامیم فوری هزینه لوازم زندگی و معیشیت
مکفی ،درمان،سالمت و واکسیناسیون هیمیه
ساکنیم کشور تاکید میکنند .کیارگیران در
مقابل دستمزدهای چند بار زییرخیط فیقیر
دولتی ،به روشنی اعالم کرده انید ،حیداقیل
دستمزد نباید کمتر از دوازده و نیم می یییون
تومان باشد .به عالوه بر تامیم بیمه بیییکیاری
مکفی برای همه افراد آماده بکار ،آزادی فوری
کارگران زندانی و ک یه زندانیان سیاسیی ،بیر
آزادیاای سیاسی و حق اعتصا و تشیکیل و
دیگر خواستاای عاجل اقتصادی و سیییاسیی
ببقه کارگر پافشاری میکند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیییسیت
اول مه را به ببقه کارگر و همیه انسیانیایای

کارکم و معترض به نظم کاپیتالیییسیتیی در
جاان و اییران تیبیرییک میییگیویید .بیه
سازماندهندگان اعتیصیابیات و اعیتیراضیات
کارگری در سال سختی کیه گیذشیت درود
میفرستد .با خانواده های کارگری و محرومان
و کسانی که قربانی بیماری کرونا شدند ،اعالم
همدری میکند.ما از کارگران و رهیبیران و
فعالیم پیشرو مبارزات کارگری میخواهیم ،بیا
رعایت استانداردهای پزشکی و باداشتیی ،بیا
اجتماعات ممکم و ابتکارات متنوع ،روز اول
مه را گرامی بدارند .در اول مه اعالم کینیییم،
سرمایه داری مسب و بانی ک یییه مشیقیات
انساناا در کره خاکی است ،انقال کارگری و
سوسیالیسم تناا راه نجات بشریت است!
زنده با اول مه
زنده با ا حا بی المللی کارگران

سرنگون با نظام استثمارگر سرمایه اری
زنده با آزا ی  ،زنده با سوسیالیسم
ار یباشت  -۰۰۱۱مه ۰۱۰۰

امضاها :ا حا فدائیان کمونیسهت،
حزب کمونیست ایهران ،حهزب
کمونیست کارگری -حممتیسهت،
سازمان راه کارگر،سازمان فدائیهان
(اقلیت) و هسته اقلیت
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” جنبش کارگری ،موانع پیشِ رو ،و وظائف ما “
متن سخنرانی رفیق آرش در سمینار مشترک شورای
همکاری نیروهای چپ و کمونیست ،بمناسبت اول ماه مه،
روز جهانی کارگر.
از زمان شکلگیری جامعه سرمایهداری اییران

و تثبیت سرمایهداری جاانی،ببقات مسی یط
در ایران هیوگاه حتی اجازه نداده اند ببقات
پا یم ،حاال چه کارگران باشند وچه دهقانان و
چه اقشار کم درآمد  ،از حق تشکل و تحیز
و آزادیاای مدنی برخوردار باشند.
در واق بورژوازی ایران اساسا با سیرکیو و
محو آزادیاای سیاسی و حق تشکل و تحیز
ببقه کارگر و زحمتکشان ،و خرید نیروی کار
ارزان به انباشت سرمایه عادت کرده است و به
ایم شیوه تکامل پیدا کرده  .البیتیه در اییم
استراتژی ،سرمایه داری مر هم به خیابیر
مناف اقتصادی و ژ وپ تیک خودش با ببقات
حاکم ایران هم رای و هم زبان بیوده اسیت.
تناا در دوره ها ی که در نیتیییجیه حیواد
بیرونی و یا جنبشاای اجتماعی پرقدرت کیه
حکومت های مرکزی ضیعییی شیده انید،
کارگران و توده های محروم تیوانسیتیه انید
تشک اای صنفی و سیاسی مستقیل خیود را
برپا کنم و برای دوره ای هر چند کیوتیاه از
آزادیاای نسبی برخوردار باشند.
در چند سالی که پشت سر گذاشتیم زمیانیی
که ببقه کارگر ایران با اعتصابات و اعتراضات
به اشکال گوناگون در بیرابیر اخیراجیایا ،
بیکارسازیاا و تعرض به حقو و میعیییشیت
خودش ،توسط دولت و سرمایه داران مبارزه و
مقاومت میکند ،توده های مردم تحت ستم و
استثمار بویژه زنان و جوانان و دانشجیوییان ،
بازنشتگان و اقشار کم درآمد هم در ابیعیادی
توده ای به خیاباناا ریختند ،و هَمه شیاهید
بودیم که خیزش گرسنگان چطور با خی یق
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بمناسبت اول ماه مه  ، 0011روز جهانی کارگر،
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست دو
سمینار را در شبکه جهانی زوم برگزار کرد .در این
سمینار سخنرانانی از سازمان های تکشیل دهنده
این شورا شرکت داشتند ،رفیق آرش به بنمایندگی
از سازمان در این سمینار شرکت کردند آنچه را که

حماسه های باشکوه به تمام جاانییان نشیان در زیر می خوانید متن سخنرانی این رفیق می
دادند که با رژیم ارتجاعی حاکم سر هیوگونه باشد
سازگاری ندارند وخواستار سرنیگیونیی آن و
رسیدن به آزادی و برابری های اقتیصیادی و ما شاهد اعتراضات و اعتصابات کیارگیران در
اجتماعی درایران هستند.
صنای و واحدهای مخت از جم ه ،هپیکیو ،
اگه مروری کوتاه داشته باشیم بر چند سیال فوالد ،آذرآ  ،تیراکیتیورسیازی ،کشیاورزان،
گذشته ،میبینیم که ع ییرمیم سیرکیو و مع مان و بازنشستگان ،وهفت تپه که در بییم
زندان ،شکنجه و خفقان حاکم ،سالاای اخییر ایم اعتراضات و اعتصابات و در متم بحراناای
از پربارتریم سال های جنبش کیارگیری در الینح ی که رژیم در آن دست و پا میزنه ،بیا
ایران بوده.
مبارزات پیگیرشان  ،درخشانیدتیرییم دوران
یعنی از خیزش گرسنگان در دی ماه  ۱۱بیه جنبش کارگری ایران را در ایم چینید سیال
بعد میشه گفت سرآماز فصل نوینی بیوده در اخیر رقم زدند.
جنبش کارگری ایران ،فص ی که ما در اون
شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات متعیدد هفت تپه ع یرمم اشتباهات ریز و درشیت و
و متحد کارگران بودیم بطوریکه در سیاییه جدا از اینکه خواسته ها و مطالباتشان تا چیه
شیوع ویروس کرونا که جنبش های اجتماعی حد برآورد شد یا نشد و ییا امیروز در چیه
در تمام دنیا فروکش کرده بود به گفته خودی شرایطی هست ،چند ویژگی مام و برجسیتیه
های رژیم ،ایران در یک سال گذشته کشیور داشت ،از جم ه گسترش ابعاد جنبش ،یعنیی
اعتصابات کارگری بوده .فراموش نکنیم که در از محدوده شرکت به میادیم شار شورش و از
شار شورش به سایر شارها گسترش دادند ،
ایران جماوری اسالمی زده تجم و اعتصیا
حمایت از جنبش های اجتماعی و مطالبیات
میر قانونی و جرم محسو میشه.
توده های کار و زحمت
در نتیجه همیم اعتراضات و اعتصابات دامنه خواستار لغو اعدام و آزادی زندانیان سییاسیی
دار بود که کارگران به قدرت واقعی خودشون و کارگران زندانی و از همه مایمیتیر پیییش
پی بردن و با شکستم سدی که رژیم بیرای کشیدن بحث مالکیت شرکت و اداره شورای و
کنترل کارگران و مرعو کیردن آنیایا  ،از کنترل کارگری  ،اینکه ایم مطالبات در اییم
ابتدای بقدرت خزیدنش با خون هزاران جیان شرایط با توجه به فرم سرماییه داری اییران
شیفته بنا کرده بود ،مستقیم و رو در رو نیه قاب یت عم ی شدن دارند یا نه  ،موضوع بحثم
تناا مطالبات و خواسته هیای خیودشیان را نیست اما تمامی ایناا حکایت از همگرایی و
مطرح کردند ب که نشان دادند ،تناا بیبیقیه رشد آگاهی ببقاتی کارگران ایران می هد.
ایست که به حکم تاریخ ،سایر اقشار جامعه را
در برابر ظ م و ستم و استثمار سیییسیتیم می خواهم ایم را بگویم که بیا تیوجیه بیه
اعتصابات و اعتراضات کارگران و ابعاد شرکیت
سرمایه داری نمایندگی بکند.
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توده های زحمتکش مردم از دی ماه  ۱۱تا به
امروز و شعارهای رادیکال بر ضد تیمیامیییت
نظام مستقر حاکم  ،نشان میدهد که صبیر و
تحمل جامعه ،بویژه اقشار محیروم ،جیوانیان
،زنان ،کارگران وبیکاران به ل رسیده استوهر
روزنه و جرقه ای میتواند خشم فرو خفیتیه و
متراکم آناا را رها کنه .
در ایم شرایط وجود حز پیشرو انیقیالبیی
پرولتری از هر زمان دیگر ضیروری و الزم
است  .ولی درشرایطی که بدالیل مخت ی از
جم ه:
دیکتاتوری و استبداد سیاسی عریان چیه در
گذشته و چه حال ،
 /فردگرا ی  ،پراکندگی و تشیتیت و فیرقیه
گرا ی در نیروهای مداف ببقه کارگر و عیدم
پیوند ارگانیک با توده های تیحیت سیتیم و
استثمار بویژه ببقه کارگر ،
ساختار اقتصاد توسعه نیاییافیتیه کشیور و
سیاست تعدیل اقتصادی که بوسی یه بیانیک
جاانی و صندو بیم الم ی پیول بیه رژییم
دیکته میشود،
کم کردن حجم سرمایه داری دولتی و رشید
سرمایه های بخش خصوصی و تغییییر رییل
سیاست تعرفه های کمرگی به نیفی بیخیش
خصوصی  /سیاست تعدیل نیرو  .بازگذاشیتیم
دست سرمایه داران و کیارفیرمیا در اخیراج
کارگران  .در کل یعنی پیاده کردن سییاسیت
های نئولیبرالیستی به خشم تیرییم شیییوه
ممکم ،
عدم ت فیق مبارزه ع نی و مخفیی و نیییمیه
مخفی نیمه ع نی،
رفرمیست ها یی جنبش کیارگیری کیه در
چاارچو بورژواری حرکت می کننید و بیا
جناح های از بورژوازی در تنید پییی هیای
تاریخی به سازش میرسند تا سیر جینیبیش
رادیکال ضد سرمایه داری را ببرند.
پس با وجود چنیم موانعی و نبیود حیز و
سازمان ببقاتی کارگران که رابطه ارگانییک
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با ببقه داشته باشد وحد اقل بخش اکثریتیی
از ببقه را نمایندگی بکند ،و تشکیل آن در
چشم انداز نزدیک هم نیست ،تک ی چیسیت
؟
به نظر مم در چنیم شرایطی کیه جیامیعیه
آبستم تحوالت مامی است و نظام حاکم بیر
ایران با بحران سیاسی عمیقی ربروسیت ،نیه
تناا اتحاد بی گستیرده ای از احیزا و
سازماناا و نااد ها و تشکی یایا و فیعیالیییم
کمونیست و برفداران آزادی و سوسیالییسیم
در یک جباه انقالبی ضروری اسیت ،بی یکیه
تالش ایم نیروها برای اتحاد عم ی کیارگیران،
بیکاران ،حاشیه نشیینیان ،زنیان ،جیوانیان،
آموزگاران ،دهقانان دانشجویان ،هنرمنیدان و
استادان ،در زیر چتر جباه ای انقالبی با هدف
تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی اقتصیادی
و اجتماعی کشور و برقراری سیستم اقتصادی
و اجتماعی نویم مبتنی بر شوراها وظیفه ای
فوری وحیاتی است. .
جباه ای انقالبی که بتواند تمامی جنبشایای
اجتماعی رادیکال را نمایندگی و آناا را متحد
کند و توده های زحمتکش بتوانند زیرچتر آن
مبارزات خودشان را سازمان دهند .ایم جبایه
ازبریق ارا ه برنامه ای انقالبیی و تیعیییییم
استراتژی وتاکتیک های متینیاسی بیا آن،
میتواند توازن سیاسی را نیز به نف توده هیای
زحمتکش مردم تغییرداده و مبارزات روزمیره
آناا را رهبری کرده وتیدارکیات الزم بیرای
پیروزی قیام آتی را فراهم سازد.
خالصه کالم اینکه اعتصابات و اعیتیراضیات
کارگران و آرایش اجیتیمیاعیی تیوده هیای
زحمتکش مردم که در فاص ه یک دهه بیییش
از سه بار به قیام بر ع یه نظیام ضید بشیری
حاکم برخواسته اند هرچنید قیوی اسیت و
نسبت به دشمم برتری دارد ،امیا بی یحیاظ
سیاسی و سازمانی و امر رهبری انقالبی بسیار
میییییییییبییییاشیییید.
ضییییعییییییییی
در شرایط ضع و پراکندگی ،شیفتیه شیدن

انقالبیون بویژه کمونیستاا به توخالی تیرییم
عبارات و چسبیدن به شعارهیای انیتیزاعیی،
یعنی از یاد بردن مبارزه بیبیقیاتیی ،اتیالف
فرصت ها و دامم زدن به توهم کارگران است
واقعیت ایم است که کمونیست ها ،انقالبی ها
وچپ ها ،نمیتوانند رژیم جماوری اسالمی را
سرنگون کنند ،مگر آنکه با قدرت میتیشیکیل
عظیم بورژوازی ایران و روشنفکران بیورژوا و
هم پیاله های اناا مقاب ه کنند و تمامی تیوده
های وسی تایدستان شار و روستا ،نیییمیه
پرولترها ،کسبه جز ،بیکاران  ،زنان و مییره و
میره را متحد کرده و رهبری کنند .
احزا و جریانات چپ وکمونیست باید ابتکیار
اتحاد جنبشاای اجتماعیی جیاری در ییک
جباه انقالبی را در دست بگیرند  .در اییم
صورته که زمینه های تشکل پیییشیروتیرییم
کارگران در یک حز انقالبی ببقه کارگر نیز
میسر میشه  .اگر جریانات چپ و کمونییسیت
دنبال راه چاره ها ی نبیاشینید کیه کینیش
هماهنگ توده هیای زحیمیتیکیش بیه پیا
خاستاسوسیالیست و میر سوسیالیییسیت را
ممکم سازند ،در آنصورت از حد فرقیه هیای
خی ی « رادیکال» اما منزوی و بی تاثیر فراتیر
نخواهند رفت.
سپاس از رفقای برگزار کننده ایم سمینار

برای یدن فایل ویهدئهوی ایه
سمینار که شامل سخنرانایی سایر
رفقا و پرسش و پاسخ می باشد بهه

لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/
watch?v=w6jqLcVBsfI
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کمپین »نه به جمهوری اسالمی « و مصاف های چپ و راست
اخیرا کمپینی تحت نام “ نه به جیمیایوری
اسالمی” با امضای افرادی بیا پیییشییینیه
سیاسی ،ورزشی ،هنری و  ...بیه واسیطیه
تب یغات رسانه های دستراستی بازار گیرمیی
پیدا کرده است .گردانندگان اص ی پناان و
آشکار ایم معرکه ،ترکییبیی از گیرایشیات
مخت اپوزیسییون راسیت و بیورژواییی
هستند .فرشگردیاا ،شورای مدیریت گیذار
(که ترکیبی از س طنت ب بان نیرم ،گیروه
هایی از جماوری خواهان و اصالح بی یبیان
رانده شده از بارگاه جماوری اسالمی است)،
تعدادی از کارگزاران ناادهیا و دولیتیایای
امپریالیستی و نیز روشنفکران فرصت ب ی
صحنه گردان ایم معرکه بوده اند .احتیمیاال
بسیاری ازامضا کنندگان بیانیه ایم کمپییم،
شناختی از گردانندگیان پشیت پیرده آن
نداشته اند .از سر نارضایتی از جیمیایوری
اسالمی ،یا وحدت ب بی امضایشان را پیای
بیانیه ایم کمپیم گذاشته اند .مافل از اینکه
هدف اپوزیسیون راست از چنیم کمپیناایی
استفاده از انزجار مردم از جماوری اسالمیی
برای گسترش گفتمان و هژمونی راست بیر
فضای سیاسی جامعه با کمک رسانیه هیا
دست راستی همانند” مم و تو” ،بى بى سیى
و “ایران اینترنشنیال” اسیت .اپیوزیسیییون
راست که شیفتگی عجیبی به ترامپ داشیت
پس از گزینش بایدن ،نگران سازش رژیم بیا
دول امپریالیستی بر سر برجام و احیتیمیال
خ ل در مناسبات خود با آناا نیز هست چرا
که ج حمایت و پشتیبانی امپریالیسیم -
که درپوشش »جامعه جاانیی « عیرضیه
میشود -بخش مایم و جیداییى نیاپیذییر
استراتژی اپوزیسیون راست است .تیردییدی
نیست که شرایط دهشتناک فقر و فیالکیت

صفحه 2

اقتصادی و نکبتی که جماوری اسالمی بیر
جامعه تحمیل کرده به سیاست « همه باهم
» بر ع یه رژیم دامم میزند ،امیا تیجیربیه
جنبش ضدس طنتی و نتایج همیم سیاست،
نشان داد که بدون داشتم درک روشیم از
قدرت سیاسی جایگزییم تیکیرار چینیییم
سناریوهایی محتمل است .البته باید در نظر
گرفت که چنیم کمپینایاییی نیمیادی از
مصاف ببقات اجتماعی و گرایشات سیاسی
مداف آناا در فضای سیاسی و جنبیشیایای
اجتماعی نیز هست.
مشکل اپوزیسییون راسیت بیورژواییی بیا
جماوری اسالمی همواره ایم بوده که چیرا
آناا از مناسبات قدرت و کسی سیود و
چپاول بیشتر و از ساختار دولت سیرمیاییه
دار کنار گذاشته شده اند .نیگیاهیی بیه
ترکی و پیشینه اپوزیسیون راست و شکیل
مواجه آناا با جنبشاای اجتماعی نشان میی
دهد که ادعای آناا در بیاره آزادی هیای
سیاسی و حقو و اراده مردم ،حرف پوچیی
است و داغ و درفش و شکنجه و کشتار نیه
تناا وجه مشترک حکومت سی یطینیتیی و
جماوری اسالمی بوده ،ب کیه چشیم انیداز
سیاست راست بورژوایی بیرای کینیتیرل و
سرکو جنبش کارگری و اعتراضیات ضید
سرمایه دار نیز هست.
از نظر اپوزیسیون بورژوایی ایران و شیاخیه
های مخت آن ،اعیم جیمیایورییخیواه و
مشروبه خواه و ناسیونالیییسیم اییرانیی و
ناسیونالیستاای مح ی و م ی اسالمیاای از
قدرت رانده شده ،جابجایی قدرت سیاسی و
کنار زده شدن جماوری اسالمی نبایید بیه
واژگونی نظم حاکم سرمایه داری در اییران
منجر شود .آناا با تغییر ماره هایی در بیاال،

با حف ارکان نظام کاپیتالیستی متکی بیه
استثمارشدید و کار مزدی و کیار ارزان و
تحمیل بیشتریم تبعیضات ببقاتی ،جنسی،
م ی و اجتماعی ،با حفی بیوروکیراسیی و
اسک ت حاکمیت بورژوایی و همیانیطیورکیه
چاره های اص ی اپوزیسیون راست امیثیال
رضا پا وی بارها گفته اند ،با حف ارتش و
سپاه و دیگر نیروهای سرکوبگر ،میخواهینید
حاکمیت سرمایه داری ایران را بیا هیمیه
کارکرد ضد کارگری و ضد مردمیی اش از
تعرض انقال و تحول انقالبی مصون بدارند.
ایم نقطه مقابل مبارزات ببقیه کیارگیر و
نیروهای کمونیست و چپ برای سرنیگیونیی
انقالبی جماوری اسالمى بوده و قابعیا نیه
مردود است.
کارگران و زحمتکشان!انساناای شیریی و
آزادیخواه!
چپ انقالبی و کمونیست در ایران نه تینیایا
مخال سرسخت رژیم س طنتی بوده ب که از
همان آمازع یه رژیم جیمیایوری اسیالمیی
مبارزه کرده است .زنیدانیایا و خیاورانیایا
نمادهایی هستند از مبارزه و مقاومت آنیایا
ع یه رژیم سرمایه داری جماوری اسیالمیی.
تاریخ مبارزه برای رهایی ببقیه کیارگیر و
پایان دادن به استثمار و ستم و تبعیییو و
نابرابری و تامیم آزادییایای سیییاسیی و
دموکراتیک نیزبا سنت مبارزاتی چیپ گیره
خورده و در ایم راه مبارزینی بسیاری جیان
باختااند .چپ انقالبی و کمونیست مخیالی
پدر/-مردساالری و مداف آزادی و رهیاییی
زنان بوده و برای خواستااای سیییاسیی و
اجتماعی آناا مبارزه میکند و همواره برع یه
ستم م ی بوده و برای سازماندهی ناادهیای
از پاپیم در ایم جنبشایا تیالش کیرده و
میکند .باعالوه چپ همواره در جینیبیش
دانشجویی حضوری فعال و موثر داشته و در
پویش ایم جنبش و خواستیایایای آن در
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دورهاای مخت نقش اصی یی را داشیتیه
است .از همه مامتر اینکه چپ انقیالبیی و
کمونیست استراتژی انقالبی و سوسیالیستی
را دنبال نموده اسیت .ییعینیی بیرعی یییه
سرمایاداری و استثمار و برای بدیل دولیت
کارگری و شورایی و حکومت خیودسیامیان
کارگران و زحمتکشان و پویش جنبشیایای
اجتماعی تالش میکند که ج وهاای آن را
در حضور پر رنگ گیرایشیات پیییشیرو در
مبارزات کنونی کارگران ،دانشجویان ،زنان و
آزادیخواهان و بنیم گفتمیان کیار ،نیان،
آزادی و اداره شورایی در فضای سیییاسیی
جامعه برجسته شده است.
جامعه ایران در آستانه تحوالت مامی قیرار
دارد و مصافاای اپوزیسیون راست و چپ در
اشکال مخت نیز برجستاتیر میییشیونید.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست،
فعالیم جنبش کارگری و همیه پیییشیروان
جنبشاای اجتماعی را به مبارزه سازمانیافته
و سراسری برای جارو کیردن جیمیایوری
اسالمی و مقاب ه قاب با ترفندها و برحاای
جریانات بورژوایی که در صددند در مقیابیل
سرنگونی انقالبی جماوری اسالمیی میانی
درست کنند را به همگرایی فیزایینیده در
راستای تحقق بدییل دولیت کیارگیری و
شورایی برای نیفیی هیرگیونیه سیتیم و
استثمارفرامیخواند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جیمیایوری
اسییییییییییییییییییالمییییییییییییییییییی!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
فروردیم /۶۰۱۱مارس ۰۱۰۶
امضاها :سازمان اتحاد فدا یان کمونیییسیت،
حز کمونیست ایران ،حز کمیونیییسیت
کارگری -حکمتیست ،سازمان راه کیارگیر،
سازمان فدا یان (اق یت) و هسته اق یت
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چگونه در وصف تو بنویس ای واالمقام
اختصاصی برای رفقا در اتحاد فداییان کمونیست

چگونه در وص تو بنویسم ای واالمقام ؛
ای زحمتکش ؛
ای ستمدیده ؛
ای بزرگمرد ؛
ای شیرزن ؛
چگونه در وص تو بنویسم ای کارگر
چرخاای صنعت را نه سرمایه قادر به
چرخاندن است و نه سرمایه دار  ،دستان
پرتوان تو  ،اراده ی آهنیم تو و زور بازوی
توست که صنعت را پیش می
رانَد...
محصوالت کشاورزی نه حاصل ع م
کشاورزیست نه حاصل بذر و کود و خاک
مناس ؛
تویی که با زحمت بی مثالت  ،با تالش بی
وقفه ات  ،با اراده ی پوالدینت
زمیم را مجبور میکنی به حاص خیزی  ،به بار
آمدن  ،به رویش...
میدانم ممکم است حتی خودت ندانی امروز را
در تقویم جاانی به نامت زده اند
چون مثل خی یاا وقتش را نداری به امور
روزمره بپردازی و حتی تقویم را
نگاه کنی ؛ شنبه با جمعه  ،یکشنبه با
چاارشنبه برای تو تفاوتی ندارد ،هر
روز برای تو یک معنا دارد  :کار  ،تالش ،
زحمت...
میدانم نیازهای اولیه برای تو آرزوست  ،میدانم
دست خالی به خانه رفتم چه
حسی دارد  ،میدانم از صبپ دویدن تا ش
یعنی چه  ،جنگ برای بقا را خو
میفامم  ،میفامم وقتی فرزندت میگوید نمره
ام عالی شده اما تو نمیتوانی با
حداقل ها تشویقش کنی چه حسی داری ،
میدانم اگر چرخ گردون تو را در نقطه
ای دیگر  ،در قشری دیگر  ،در ببقه ای دیگر

“ستاره سرخ”

قرار میداد اکنون جایت با
“آناا” عوض شده بود و دیگر بزرگتریم
آرزویت سیر کردن شکم زن و بوه ات
نبود...
آری میدانم خی یاا مثل تو دویدند و به هی
نرسیدند و خی یاا مثل “فالنی”
بدون نیاز به دویدن به هرچه خواستند
رسیدند...
————————————-
در ایم دنیا زن بودن خودش هنر است  ،چه
رسد به زن بودن بعالوه ی کارکردن
 ،شرایط اجازه نداد مثل خی یاا “خانمی” کنی
هرچند میدانم که الیقش بودی
اما افسوس که زندگی روی خوشش را به تو
نشان نداد و مجبور شدی برای سیر
کردن شکم فرزندانت خودت را فراموش کنی ،
کاری کردی که ک مات در مقابل تو
کم بیاورند و هرچه بگویم نمیتوانم مقامت را
به زبان بیاورم...
مجبور شدی به محیط مردانه بروی  ،سخت
کار کنی  ،حتی زنانی را دیدم که در
زمیم کشاورزی مشغول شدند  ،زنانی که در
کارخانه های صنعتی دوشادوش
مردانشان تالش کردند و عر ریختند تا از
جَنگ زندگی عق نمانند هرچند
هنوز هم معتقدم زنده بودن با زندگی کردن
متفاوت است اما بازهم می ستایم
تو را که بزرگی  ،که قارمانی  ،که دالوری
که...
—————————
“یک می  ،مصادف با یازده اردیباشت روز
جاانی کارگر مبارک”
”ستاره سرخ“
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تراکت شماره  : 2بمناسبت اول ماه مه ( -11اردیبهشت)400
اول ماه مه نمایش اتحاد جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران وقدرت سیاسی آنان است  .دراین روز فرخنده طبقه کارگر با
پیش کشیدن شعارها و مطالبات و خواستهای اقتصادی و سیاسی از طرف خود ،توده های مردم را به مبارزه با
نظام سرمایه داری دعوت میکند.
دراول ماه مه امسال خواستار :
واکسیناسیون فوری و رایگان تمام اهالی کشور
افزایش دستمزدها با توافق نمایندگان واقعی کارگران !
تامین اجتماعی همه شمول و بیمه بیکاری همه کارگران شاغل و بیکار در شهر و روستاها !
لغو فوری قانون قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران قراردادی !
توقف اخراجها و بازگشت همه اخراج شده گان به سرکارهای شان !
برابری حقوق زن و مرد و رفع ستم جنسی و جنسیتی در تمامی عرصه های کار و زندگی
پرداخت کمک مسکن استاندارد و متناسب با درآمد خانوار و سطح اجاره بها !
کمک اوالد در حد تامین مخارج آنها
لغو کار کودکان و ایجاد امکانات تحصیلی و تفریحی برای آنها !
آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی مطبوعات و تشکالت صنفی و سیاسی!

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  7اردیبهشت
1400

نشریه سیاسی و تحلیلی 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 داری انعکاس این مطالب در سایر نشریات
و سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد .از
طریق ایمیل ادرس زیر نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org

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 آذربایلان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

