
 

 ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 1911// اسفند ماه  11دوره دوم  شماره 

 زنده باد سوسیالیسم !

 

  پیام کمیته ایالتی تهران بمناسبت فرا رسیدن

 1۰۱۱بهار و سال 

  در یک نگاه  11سال 
  جاننان به قیمت  

  ِمَردانِ قانون”شرع و قانون گریزی“ 

 “ !شرع و قانون”و کشتارِ خلق با همان 
  شورای تعیین حداقل دستمزد یا ستاد برده

 داران

  پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان

 1۰۱۱کمونیست بمناسبت آغازسال

 سه جانبه ”مبانی تعیین حداقل دستمزد و

 درمناسبات کار و سرمایه درایران” گرائی

  بازنشستگان تامین اجتماعی، غارت شدگان

 جمهوری اسالمی

  تئوری و پراتیک” اندیشه و عمل“ 

با سینه ای آکنده از درد و اندوهِ خلق اما 

سرشار از امید به رهایی، سال نو را به امید 

ساختنِ فردایی سرخ و انقالبی به کارگران 

و زحمتکشان و فرودستانِ تحت ستمِ 

وجوانه های امید  ایرانمان تبریک میگوییم 

به اتحاد و یگانگی امان را تا سرنگونی 

جمهوری اسالمی و بهارِ پیروزی کارگران و 

 زحمتکشان آبیاری میکنیم!

 اال ای کوهسار

 خفته برخیز           

 به دامن الله و          

 ریحان بیاویز           

... 

 اگر فصل زمستون برگ باره  

 نگاه کن ! نو بهارون الله زاره              

 زهر کوچه خالیق دیر یا زود                       

 گل آزادی از آتیش بباره                                          



 

با سینه ای آکنده از درد و اندوهِ خلق اماا  

سرشار از امید به رهایی، سال نو را به امید 

ساختنِ فردایی سرخ و انقالبی به کارگران 

و زحمتکااشان و فرودسااتانِ تحاات سااتمِ 

وجوانه های امید به  ایرانمان تبریک میگوییم

اتحاد و یگاانگی اماان را تاا سارنگونی 

جمهوری اسالمی وبهارِ پیروزی کارگران و 

 زحمتکشان  آبیاری میکنیم!

نیک میدانیم در این روزهای سخت که باه 

رغمِ نو شدنِ فصل و انقالب سابز ببیعات، 

تاریخی  -همچنان به سبب استثمار ببقاتی

و بویژه استثمارِ بی سابقه ی خلقِ فرودست 

ایران ،تحت اسارت و سلطه ی دیکتااتوری 

جمهوری اساالمی و یی نفاویان جایره 

خوارش،هم اکنون اختناق و ستم ببقاتی در 

تمامی ابعاد اقتاصادی، معیاشتی،ملیتی ، 

جنسیتی وغیره بیش از پیش ریشه دواناده 

است و هرساله بهار برای زحمتکشان و ببقه 

ی محرومان ایران، که روزانه زیرِ بار تالشِ 

فرسایشی برای تامین مایحتاج معیاشتی در 

ایاان نمااام کاااایی کااخایی کمرخاام 

میکنند،چونان زمستانی است کاه سارمای 

استخوان سوزآن، هرچه میگخردفزونی می 

یابد و بقای خلقِ فرودست را متزلازل تار 

 کرده و رو به نابودی بیشتر می کشاند.

رژیم سرمایه داری اسالمی دشامن خلاقِ 

تحت ستم ایران، که همانند تمامی دولات 

های مبتنی بر سیاستم اقتاصادی مالکیات 

خصوصی بر ابزار تولید،روش جداییِ مطلقِ 

دولت از جامعه مدنی را، برای ایجاد، حفظ 

و بقای منافع خود از ابتدا پی ریزی نموده 

و دنبال میکند و همین امرهم در واقع یکی 

از مهمااترین عواماال و از علاال اصاالی از 

خودبیگانگی بشرِ تحات سایطره دولات و 

جامعه ی مدنی بورژوایی حتی در چهره ی 

 ظاهرا اسالمی اش است.

در جامعه ی مدنی مورد تبلیاِِ فرهناو و 

قوانین کشورهای سرمایه داری،از جمله در 

فرهنو و قوانین ایران که کشوری سارمایه 

داریست، همیشه به برق مختلف به پیشرفت 

جامعه مدرن ونویدِ تحقاق خودمختااری 

فردی تاکید میشود، اما غیر انسانی و غیار 

متمدنانه بودنِ خودخواهی افاراد درایان 

جامعه ای کاه یکاسره تحات سایطره ی 

حکوماات ساارمایه داران و فرهنگااشان و 

تبلیغاتی که مدام از فردیت، خودخواهای، 

رقابت جویی افسارگاسیخته و کااوارگای 

همه چیز حتی بدن را به سمع و نمر تاوده 

مردم میرسانند، هرگز مورد اشااره قارار 

 نمیگیرد!

زیرا نفع سرمایه داران تمام دنیا، من جمله 

رژیم فعلی، در حفظ همیان میال افاراد 

جامعه به فردیت وعملکارد غایر جمعای 

شهروندان، و خودخواهی و رقابتشان برای 

کسب سود به روش مورد اشااعه فرهناو 

بورژوایی خودشان است! نفعشان در همین 

است که شهروندانشان با مفااهیمی چاون 

آزادی اختیار و آزادی انتخابِ حتی مارر 

به حال زندگی جمعای و آزادی ماصر  

گرایی و در توهمِ تحقق و پیشرفت زندگای 

متمدنانه، جامعه ی مادنیِ ماورد تبلیاِ 

سرمایه داری را که در حقیقت جامعه مدنیِ 

فقط و فقط بورژوازی است )نه مدنیت باه 

معنای حفظ حقوق تمام انسان هاا  پاخیرا 

باشند تا مبادا باا در  هرگوناه آگاهای 

ببقاتی و جمعی،به قالبی باودن جامعاه 

مدنی بورژوازی که برابر با همان بربریات 

موحشانه است ،پی برده و به فکر دگرگونی 

 و انقالب و احقاق حقوق انسانی خود بیفتند!

پس فرودستان باید با شاناختن اوصاا  و 

ویژگی های مشتر  فرهنوِ بورژوایای در 

تمام جهان از برفی، و نیز شناخت ویژگی 

های خاص فرهنو حاکم سارمایه داری در 

کشور خودش، راه پیوند با اجتماع ببقه ی 

خود و در  منافع جمعی را فرا گایرد تاا 

بتواند بسترانقالبی رسیدن به نمام اقتصادی 

جامعه گرا یعنی  سوسیالیسم را که در برابر 

نمام اقتصادی کنونی یعنی سارمایه داری 

که فقط منافع اقلیت نااچیزی را حمایات 

میکند، هموار کرده و اتحاد جمعی انقالبی 

برای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 

و خلع ید از سرمایه داران را، جهت رسیدن 

به جامعه بی ببقه که همان جامعه مدنای 

واقعیست و معنای رهایی، هد  مبارزاتای 

 خود قرار دهد.

رهایی ”به نقل از آموزگار بزرگ پرولتاریا : 

بشری زمانی باه کماال میرساد،که فارد 

واقعی،شهروند انتزاعی را در خود جاخب 

 ”کند 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی 

 زنده باد سوسیالیسم 

 سازمان اتحاد فداییان کمونیست 

 9۱/11/11کمیته ایالتی تهران 
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 بهاران خجسته باد!
پیام کمیته ایالتی تهران 

بمناسبت فرا رسیدن بهار و 

 ۰۰۱۱سال 



 

به پایان رسید و با تاسف بسیار یک  11سال   

سال دیگر بر عمر ننگین جمهوری اسالمای 

افزوده شد، سالی که همچون ساالاهاای 

گخشته و دهه های گخشته استثمار و باه 

بردگی کشاندن کارگران و توده های مردم 

با شدت بیشتری تداوم داشت، ولی روزهای 

را یکی از تلخ ترین و دردناکتریان  11سال 

روزها در سایه !! جمهوری اسالمی بارای 

توده ها باید دانست، سالی که با اعتراضات 

و بایکوت انتخااباات  19گسترده آبانماه 

مجلس در اسفند ماه توسط مردم میرفت به 

گونه ای دیگر رقم بخورد و حیات رژیم از 

جانب توده ها به شدت مورد تهدید قارار 

گیرد با امدادهای غیبی و آمدن کرونا رنو 

دیگری به خود گرفت، بیکاری و فقر باه 

شدت افزایش یافته،  تن فروشی کساب و 

کاری عادی شده و کسانی که از سر فقر و 

استیصال به آن روی آورده اند یکای از 

نمادهای واضح بسیاری از خیاباهای تهران 

و پاره ای شهرهای بزرگ شده اند، در جای 

جای شهر اگهی های اجاره خانه به صورت 

ساعتی و روزانه و هفتگی به وضوح قاابال 

مشاهده است،  انواع مواد مخدر به وفاور 

در دسترس همگان قرار دارد و راحتر از 

خرید نان میتوان به آن دست یافت، کلماه 

قاچاق عمال قبح خود را از دست داده و در 

این سال  به همه چیز سرایت کرده، اکناون 

قاچاقچی فقط فردی نیست که مواد مخدر 

قاچاق در بر  11جابجا میکنند بلکه در سال 

گیرنده همه اجناس و مایحتاج روزانه مردم 

از حبوبات و مرغ و گوشت گرفته  تا اناواع 

میوه و پیاز و سیب زمینی دارو و حاتای 

پوشک بچه و دستمال کاغخی تا خا  و آب 

را شامل میشود . به مدد جمهوری اسالمای 

پدیده جدیدی موسوم به قاچاق  11در سال 

معکوس هم به مشاغل موجود در عارصاه 

قاچاق افزوده شده، دارو با ارز جهانگیری ) 

تومانی   وارد ایران میشود و مجددا  ۰1۱۱

از ایران به کشورهای همسایه به اصطاالح 

قاچاقی صادر میشود و ارز حاصل از آن با 

نرخ بازار آزاد به فروش میرسد و سودهای 

سرشاری نصیب دست اندرکاران میکند، به 

همین دلیل هر از گاهی کمبود و نایاب شدن 

یکی از اجناس مردم را در تنگنا و مریقاه 

قرار داده روزی پوشک کمیاب میشود روز 

دیگر انسولین، ماسک، پرتاقاال، مارغ، 

گوشت، برنج، روغن، سیب زمینی و پیاز و 

گوجه فرنگی و خیار ووو که لیست بلاناد 

باایی را تشکیل میدهند. به دلیل تداوم و 

تشدید تحریمها و بلوکه شدن دارایی هاای 

رژیم و جلوگیری از فروش نفت تاوساط 

رژیم، وضعیتی بوجود آمده که رژیم برای 

بدست اوردن پول هرآنچه را قابل فاروش 

باشد به هرقیمتی به حراج گخاشته حاتای 

اجناسی که بخشی از معاش روزانه توده ها 

محسوب میشوند و در اصل پدیده قااچااق 

سازمانیافته حاکمیتی شکل گرفته به شکلی 

که تمامی ارگانهای حکومت دست در دست 

هم داده اند و به بور رسمی تمام مایحتاج 

و اموال و دارایی های این مردم را به پول 

نزدیک میکنند، هنگامی که از ماعااون 

بازرگانی وزیر صمت ) صنعات ماعادن 

تجارت   سوال شد : چرا مصوبه مجالاس 

مبنی بر ممنوعیت صدور مرغ که در آیر 

ماه به دولت ابالغ شده بود اجرایی نشده و 

اسفند به گمرکات اعالم شده میگوید  1۱روز

 ”. فراموش کردیم ” 

شیوع بیماری کرونا از نیمه دوم سال گخشته 

بزرگترین عامال  11و گسترش آن در سال 

رکود کسب و کارها و ورشکستگی بسیااری  

از مشاغل و افزوده شدن بر خیل بیکااران 

بوده و از آنجا که ورشکستگی و به بن بست 

رسیدن رژیم و به حالت انفجار رسایادن 

گوشه ای از  19نارضایتی توده ها که آبان 

این خشم و کین بود، ماههای هراس آلودی 

را برای رژیم ترسیم میکرد، رژیم باحاران 

زی از بحران حاصل از شیوع کروناا باه 

با کم  11خوبی استفاده کرد و در بول سال 

کاری عمدی و آگاهانه کوشید این بحاران 

را همچون شمشیری باای سر توده ها حفظ 

کند  و آنها را از هر گونه تجمع اعتراضای 

 11باز دارد خصوصا در ماههای آخر سال 

که اغلب کشورها به دنبال تهیه واکسان و 

تزریق آن به شهروندانشان هستند رژیم باا 

انواع حیل از تهیه آن بفره میرود، زمانی 

نداشتن پول را بهانه کرد و وقتی برنااماه 

اعالم آمادگی کرد تا چاناد ”  کواکس ” 

میلیون دوز واکسن را بی چند مرحله فارغ 

از محدودیت ها تحریمی آمریکا در اختیار 

رژیم قرار دهد رهبر فرزانه ! مخبت ! در 

را تازریاق ”  فایزر ” حالی که خود واکسن 

واکسن انگلایاسای و ”  کرده اعالم کرد 

، تا از پولهای بلوکه شده ” آمریکایی ممنوع 

چیزی کم نشود و همچنان اصرار بر دریافت 

این پولها از کره و عراق داشتند و مادتای 
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در یک  11سال 

 مسعود موسوی 



 

بانک مرکزی شایع پراکنی کرد که این پولها 

وزیر خاارجاه ”  بلینکن ” آزاد شده ولی 

آمریکا درکمیسیون خارجی کنگره اعاالم 

هیچ کدام از دارایی های بلوکاه ”  کرد که 

شده ایران آزاد نشده و نخواهد شد و هیچ 

رژیمی که ”.  امتیازی به ایران نخواهیم داد 

ترجیح میدهد به هر ترفندی بخاشای از 

پولهای بلوکه شده را آزاد کند تا بتاواناد 

خرج ارایل و اوباش مزدورش در منطقاه 

کند تا اینکه بخش کوچکی از این پولاهاا 

صر  تهیه واکسن برای شهروندانش شود . 

رژیمی که به راحتی یک اعتراض سااده 

خیابانی را غرق در خون میکند و صدها نفر 

حتی کودکان را با شلیک مستقایام تاک 

تیراندازان به قتل میرساند، رژیمی که سال 

را از نمر اعدامها از پر تعداد ترین  و  11

جنایت بار ترین سال بعد از دهه شصت  بدل 

کرده و تقریبا هر روز خبر از اعدام چاناد 

زندانی ، به قتل رساندن چند کولبر ، کشتار 

دهها سوختبر ) که از سر استیصال و فقر باه 

این کار خطرنا  مبادرت میورزند   باه 

همراه مرگ روزانه دهها نفر در اثر کروناا 

که بخش اعمم آن نتیجه کوتاهای هاای 

عامدانه رژیم است، عمال شرایطی را ایجاد 

کرده که  برای توده ها زندگی بی ارزش 

شده و اغلب بدون امیدی به آینده به روز 

زنده اند . این شرایط مطلوب رژیم است که 

توده ها بی هیچ امیدی فقط برای گاخران 

آن روز چشم باز کنند و به فردای خود فکر 

نکنند ، خواسته هایشان در حد تأمین معاش 

روزانه تقلیل یافته و فقط در این فکر باشند 

که چگونه از پس هزینه همین معاش روزانه 

 برآیند . 

 مسعود موسوی 
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اکنون بعد از چهار دهه از جای جاای ایان  

سرزمین بوی خون و باروت به مشام میارساد، 

بناب دار در هر نقطه برپاست و روزی نیست که 

خبر از اعدام چند نفر منتشر نشود، رباودن و 

شکنجه و به قتل رساندن زنان و مردان خابار 

عادی و روزانه از چهار گوشه ایاران اسات، 

خبرهای غارتگری و دزدیهای نجومی باندهای مافیایی رژیم امری معمول و عادی شده، هیچ نقطاه 

ای از این سرزمین نیست که بیکاری و بی خانمانی و گرسنگی و فقر و فالکت را شاهد نباشیم، در این 

سالها تمام این سرزمین بدل به ویرانه ای شده که فقط مشتی انسان نما که سر در آخور حاکاومات 

دارند ثروت و دارایی این مردم را به یغما برده و زندگیی انگل وار را برای خود رقم زده اناد، در 

بی این چهار دهه نکتبار هیچگاه صدای دادخواهی و عدالت بلبی توده ها پاسخی جز گلوله نباوده 

و خیابانهای شهری نیست که با خون جوانان و زنان و مردان رنگین نشده باشد و اینک نوبت خالاق 

بلوچ و شهرهای بلوچستان رسیده، سرزمینی که تا چند دهه پیش انبار غله ایران محسوب میشاد و 

رژیمهای پهلوی و جمهوری اسالمی اکنون آن را به وضعیتی رسانده اند  که " سوختبری " تنها مناباع 

کسب درآمد و تامین معاش مردمانش شده، با اینحال مافیای قاچاق سوخت وابسته به سپاه جنایتکاار 

همین اند  درآمدی را که نصیب این مردم میشود برنمیتابد و با به گلوله بستن سوختبران سعی در 

نفراز این سوختبران تاوساط  93حفظ انحصار خود دارد، نتیجه آن شد که چند روز پیش قریب به 

اوباشان سپاه به قتل رسیدند و صدای اعتراض مردم در شهرهای بلوچستان با گلوله پاسخ گارفات. 

مردمی که نه تنها از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند بلکه اغلب حتی بدلیل نداشتن مادار  

 هویتی، قانونا وجود خارجی ندارند. 

 کارگران و زحمتکشان، مردم آگاه و مبارز :         

آنچه این روزها در شهرهای بلوچستان رخ میدهد رویه ثابت رژیم ددمنش و جنایتکار جماهاوری    

بوده و هیچگاه متوقف نشده و نخواهد شد. درد خلق بلوچ درد  89اسالمی از آغازین روزهای سال 

کهنه  خلق کرد، تر ، عرب، لر، گیلک و مازنی و ... درد همه اقوام و خلقهای ایران، همه کارگران و 

زحمتکشان  است که به هیچ بریقی جز با سرنگونی این رژیم سفا  و خونریز التیام نخواهد یافات. 

اکنون خلق بلوچ به همراهی و حمایت ما نیاز دارد نه در فرای مجازی و همدردی زبانی بلکاه در 

خیابانها و در سطح شهرها، تا رژیم نتواند نیروهای سرکوبگر خود را در یک شهر متمرکز کند، سکوت 

ما تنها کمک به بقاء رژیم و تداوم این چهار دهه فالکتبار خواهد انجامید . اینک رژیم در باحارانای 

ترین و ضعیفترین دوران حیات نکتبارش قرار دارد و تنها حربه باقی مانده برای حفاظ خاود را 

سرکوب عریان و گسترده و ایجاد رعب و وحشت میداند، اما واقعیت این است که رژیم هاراس و 

وحشت خود از خشم و تنفر توده ها ، که نمونه ای از آن را این روزها در بلوچستان شاهدیم، در پس 

عربده کشی ها و اعمال جنایتکارانه پنهان کرده است . نباید اجازه دهیم این همه ظلم و ساتام و 

استبداد و خونریزی و فساد و غارت و چپاول ادامه یابد . تنها چاره کار ما اتحاد و سازمانیابی حاول 

نیروهای انقالبی  کمونیست و مقابله متحد و یکپارچه با این رژیم کارگزار نمام فاسد سرمایه داری و 

 تحقق بخشیدن به سوسیالیسم است . 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

 زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست -کمیته تهران   

1399هفتم اسفند    
Tehran@fedayi.org 

  جاننان به قیمت 

mailto:Tehran@fedayi.org


 

اگرچه در زمان پهلوی هم عمده قوانین کشور، پایه ی 

و تسلط   ۷۵شرعی و مذهبی داشت، اما پس از انقالب 

آخوندی، باقی مانده ی قوانینِ نیط  طط  حاکمیت اسالمی

، یکسره اسالمی ه شد و قوانین عمدتطا رونطوشطاطی از 

کااب فقهیِ تحریر الوسیله ی خمینی جالد یا بر اساسِ 

فااوای مافرقه ی خمینی در زمان هطای مطلطاطلط ، 

نگاشاه شدند. قوانینی که از میانِ روایت های ملاطلط  

  ِساله،رژیم ۰۰۱۱امامان شیعه و سابقه ی فااوای فقهی 

حاضر، سلت گیرانه ترینشان را در عرصه ی مطاطازا  

برای مردم، و سهل گیرانه ترینشان را در عرصطه سطود 

آوری و معامال  و تاار  به نفط  سطرمطایطه داران و 

 حکومت اسالمی، انالاب و تصویب نمود.
قوانینِ اسالمیِ ذاتا ارتااعی ای که در این چهل سطا،، 

بطور مداوم و با اعما، سیاست، سعی در به روز رسانطی 

آنها توس  فقهای رژیم شده و آنهم به قصطدِ هطرچطه 

بیشار سرکوب و اساثمار خلق و هرچه بیشار ماناسطب 

شدن با اقاصاد سرمایه داری ، در کنار حمایطت هطمطه 

 جانبه از ایده ی حاکمیت دیکااتوری اسالمی!
 

این حمایت های قانونی و شرعیِ به نف ِ خود، تطوسط  

رژیم اسالمی، گاه با دساکاری شرع و اصطالحا فقهِ پویا 

به نف  سرمایه داران اناام شده، و گاه با ایاادِ مفاهطیطم 

در قانون که بواسطه ی آنها قضاتش باطوانطنطد، “  مبهم” 

بساه به اینکه طرفینِ دعوا در دادگاه ها مطردم عطادی 

باشند یا سرمایه داران و مهره های حاکمطیطت، هطربطار 

دلبلواه و مغرضانه آن واژگان چند پهلو و مبهم را در 

قانون، تفسیر کرده و نهایاا به نامِ حکم قانونی و شرعطی 

 عدالت محور به خلق محروم عرضه کنند!!!
نمونه ی صادقی از چنین قوانینطی، قطانطون مطاطازا  

اسالمی میباشد. که بنابر مواد همین قانون، در دی مطاه 

، دست یک دزدِ تعدادی گوسفند، در دادگاه مشهد  ۶۹

 با حکم قاضی به حد شرعی سرقت، قطط  مطیطشطود !
در حالی که بنابر همین قانون ماازا ، مطحطمطدعطلطی 

نافی، شهردار پیشین تهران که در پرونده قال همسطر 

دومش میارا، به قال عمد با اسلحه ی غیرمااز محکوم 

شده بود، و ادعا کرد که با پرداخت چندین مطیطلطیطارد 

سطا، و  ۹تومان رضایت اولیای دم را گرفاه ، تنها به 

 نیم حبس تع یری در دادگاه محکوم شد!!
 

مواردی از این دست تبعیضِ خلقیِ برنامه ری ی شطده 

بسیار میباشد، اما یکی از مهمارین پرونده های تطاریط  

کثی  چهل ساله ی جمهوری اسالمی ایران و مصطدا  

بارز قانون گری ی حاکمانش، پرونده ی اکبر طبری کطه 

مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق اجطرایطی قطوه 

و هم در دوران  قضائیه ،هم در دوران ریاست شاهرودی

بر قوه قضائیه بوده، که با آمطدن  صاد  الریاانی ریاست

رئیسی در سا، گذشاه به عنوان رئیس جدید قطوه ی 

قضائیه، طبری تحت عنوانِ سردساگی بطانطد ارتشطا و 

تلل  گسارده اقاصادی مورد تعقیب کیفری و صطدور 

 حکم قرار میگیرد.
تعقیب کیفری از جانب رئیسی که نه از سطرِ اجطرای 

عدالت عمومی بلکه به جهت رقابت درونِ سیسامطی و 

 حذف رقبای رهبری اش در آینده)الریاانی ها( میبطود.
 

 
، با اتطهطامِ  ۶۹در پرونده ی اکبر طبری،که وی در سا، 

مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا با وص  ” 

امطیطر رسطو، ” ، بازداشت شد، به نقل از “ سردساگی

نماینده دادساان و با تشریح اسامی و عناویطن “  قهرمانی

اتهامی سایر ماهمان در کیفرخواست و دردادگطاه، در 

 رابطططططه بططا شططلططه طططبططری گططفططاططه شططد 

ماهم ردی  او،، اکبر طبری ،بر اساس کیفرخطواسطت ”  

ماهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در 

ارتشا، با وص  سردساگی، اخذ رشوه از حسن نافی به 

 مطیطلطیطارد ریطا، وجطه نطقطد، ۹۱مبلغ بیطش از 
مار مطربط   ۹۷۵اخذ زمینی مشار به مساحت ه ار و 

واق  در قریه ناار کالی لواسان، اخذ آپارتمان اداری به 

مار مرب  در ماام  سانا، تسهیل وجطه  ۰۱۹مساحت 

ه ار یورو، پولشویی از طریق تبطدیطل  ۰۱۱نقد به مبلغ 

میطلطیطارد  ۰۴وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 

 ۰۹۱ریا،، دریافت رشوه از رسو، دانیا، زاده به مبلطغ 

ه ار ریا،، دریافت رشوه  ۱۱۱میلیون و  ۴۱۱میلیارد و 

قطعه زمین و یطک  از مصطفی نیاز آذری به می ان پنج

ویال در بابلسر، معاوضه سه دساگاه آپارتمان مسکطونطی 

ماعلق به رسو، دانیا، زاده که هر سه واق  در کامرانیه 

 شططمططالططی در سططاخططاططمططان لططومططار اسططت،
دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابطت هط یطنطه نصطب 

 ۰۷۱کابینت در واحدی در ماام  سانا بطه مطبطلطغ 

میلیون ریا،، پولشویی از طریطق انطاطقطا، دو واحطد 

آپارتمان در لومار به فرهاد مشای ، پولشویی از ططریطق 

اناقا، ویالی مصطفی نیاز آذری به خطانطم حطکطیطمطه 

شیرمحمدی، جعل و اسافاده از اسنطاد مطاطعطو، در 

پرونده مصطفی نیازآذری، اعما، نفوذ با سوء اسافاده از 
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شرع و قانون گریزیِ 

 “مَردانِ قانون”

و کشتارِ خلق با همان 

 “ !شرع و قانون”

  *هیوا کلُهر*



 

مسالدمان دولای در پرونده رسو، دانیا، زاده، اعمطا، 

نفوذ با سوء اسافاده از رواب  خصوصی از مساطلطدمطان 

دولای در پرونده داوودی سرخوش شهری و سطایطریطن، 

اعما، نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریطا مطوالنطایطی، 

تاثیر دادن نفوذ در اقداما  اداری در پطرونطده عطلطی 

دیواندری، گرفان وعده و تعهد در پرونده سیطد هطادی 

رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهاما  

 “وی است.
 

با وجود تمام این اظهارا  اثبا  شده و با وجود چنیطن 

اتهاما  سنگینی ، اما ما شاهدیم که نهایاا حکم صادره 

سا، حبس  ۱۰در آخرین دادگاه،برای اکبر طبری، تنها 

و اسارداد وجوه و ج ای نقدی بود!)که با وجود قطانطون 

جدید کاهش ماازا  حبس تطعط یط ی ، بط ودی در 

مرحله ی اجرا، حکم او بسیار کمار و مشمو، تلفطیط  

 نططیطط ، بططا هطط اران تططوجططیططه خططواهططد شططد(
 

این حکم صادره ی صوری برای طبری، در حالی اسطت 

که حای ملاطب عادی نی  به راحای میاواند با نگاهطی 

ساده به پرونده ی او، از ماموع جرم هایش که اوال( بطا 

توجه به اینکه طبری سالها دارای پایه ی قضایی آنطهطم 

در مرتبه ی نفر دوم دساگاه قضای کشور بوده و بنطابطر 

این آگاه به قانون و با قصد قبلی به این جرایطم دسطت 

زده و دوما( اینکه که به صور  گروهی جرایم را اناطام 

عمل کرده و سطومطا( “  سردساه” داده و وی در جایگاه 

عملش، کامال سبب اخال، گسارده در نظام اقاطصطادی 

کشور گردیده ، نایااا از تامی  این موارد به راحطاطی 

افساد فطی ” تطابق جرائم او را بطور کامل با حدِ شرعیِ 

که دارای ماازا  دینی اعدام در همان قطانطون “  االرض

 ماازا  اسالمی خود رژیم میباشد، دریافت کند.
 

قانون   ۶۸۲ماده  برای توضیح بیشار توجه نمایید که

( در تعریف افساد ۲۹۳۶مجازات اسالمی )مصنب 

طور گساطرده  هرکس به» گنید:  فی االرض چنین می

مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افطراد، جطرائطم 

 علیه امنیت داخلی یا خارجی کشطور، نشطر اکطاذیطب،

احرا  و تلریططب،  خالل در نظام اقتصادی کشنر،ا

پلش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایطرکطردن 

ای  گونطه ها گردد به مراک  فساد و فحشا یا معاونت در آن

می که ناامنی یا  من ع ظم  ن منجب اخالل شدید در 

عمده به تمامیت جسمانططی  ،کشنر ورود خسار  

افراد یا اموا، عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فسطاد 

مفسد فی االرض محسنب یا فحشا در حد وسی  گردد، 

 ». گووردد و بووا اعوودام مووحوو وونم مووی

 
و حاال توجه کنید که جرائم ارتکابی اکبر طبری دقیقطا 

 ۰موضوعِ بلشی از ماده ای که در ادامه آمطده )مطاده 

قانون تشدید( بوده و چون در سطح بسیار گسارده و بطا 

سردساگی که ویژگی جرم افساد فی االرض میطبطاشطد، 

 صد درصد باید مشمو، اعطدام، مطحطسطوب مطیطشطد 
  

قانن  تشدیدِ مجازات مورتو و ویون ”   ۴ماده 》 

  کسانی کطه بطا ”  ارتشاء و اختالس و کاله رداری 

 ارتشاءشبکه چند نفری به امر  تش یل یا ره ری

و اخاالس و کالهبرداری مبادر  ورزند، عالوه بر ضب  

کلیه اموا، منقو، و غیر منقو، که از ططریطق رشطوه 

کسب کرده اند به نف  دولت و اسارداد اموا، مذکور در 

مورد اخاالس و کالهبرداری و رد آن حَسَبِ مطورد بطه 

دولت یا افراد، به ج ای نقدی معاد، ماموع آن امطوا، 

و انفصا، دائم از خدما  دولای و حبس از پان ده سطا، 

تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصدا  مطفطسطد 

فی فی االرض باشند  سد  ف م جازات  مجازات آنها م

 《خناهد بند“ اعدام“االرض

 
حاال دیگر خوب و شفاف تر شاهدیم کطه دقطیطقطا در 

مواردی که عملی مارمانه از ططرف فطردی از افطراد 

حاکمیت و آنهم بطور گساطرده و آگطاهطانطه انطاطام 

میشود،برای آنکه رژیم اورا از اجرای قانون خطالطصطش 

 کند. قانون را به ه ارترفند تفسیر ماقلبانه مطیطکطنطنطد.
و این شارالتانیسمِ به نامِ شرع ، درحطالطی اسطت کطه 

از منظر حاطی خطود امطامطان “  افساد فی االرض” 

شیعه آنها و فقهایشان ،امور بسیار بی اهمیت تر از 

اعما، طبری را هم شامل میشود چطه رسطد بطه 

چنین ضربه ی اقاصادی و فساد گسارده ای در جایگاه 

 حکومای !
در نگاه امامان “  افساد” مثال چند نمونه از مصادیق جرم 

شیعه اشان و فقهای مورد ادعایشانرا در ادامه ببینید و 

 وزن آنها را با جرایم طبری و حکمش قیاس کنید 

  (درباره رباخناری۲
از “  گطویطد  در روایای معابر آمده است که ابوبصیر مطی

امام صاد  در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شطده 

شود. پطس اگطر  است پرسیدم. امام فرمودند  تأدیب می

شود و اگر باز عملطش  عملش را تکرار کرد باز تأدیب می

)مطنطبط  “  شطود مطی کشتارا تکرار نمود به جهت فساد 

صطفطحطه  -۵روایت   شی  کلینی،از کااب الکافی جلد 

صفحطه  -۰/ و شی  صدو ، از کااب المقن  ، جلد ۴۰۰

۵۱) 
 

 (راجع با کفن دزد)نَ ّاش(:۶
در صحیحة فضیل از امام صاد  شیعیان وارد شده کطه  

هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دساش قططط  ” 

 “خطططططططططططواهطططططططططططد شطططططططططططد.
گطویطد کطه    می“  ابن ادریس” در باره این روایت،فقیه 

هنگامی که کفن دزد، مرتکب تطکطرار عطمطل خطود ” 

ین  سعیو  مفسدشود،  می م کننده در فساد بر روی ز

آن دساش را قط  می است کنیم، نططه  که به خاطر 

 “بطططه خطططاططططر ایطططنطططکطططه سطططار  اسطططت
جرم  فقیه عالمه حلی نی  درباره با  فن دزد  قتلِ ک

 میگوید  افساد
سلن قابل اعاماد آن است که بگوییم اگر نباش قطبطر ” 

را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد...، 

در همان بار او، الزم اسطت دسطت او قططط  شطود. 

همچنین اگر به دفعا  عمل خویش )نبش( را تطکطرار 

خواه کطفطن را بطردارد یطا  قتل او جایز است؛ نماید،

خیر.دلیل قال نبّاش در صور  تکرار عملش آن اسطت 

 “باشد. او مفسد میکه 

)منب  روایتِ امام ششم شیعیان شی  مطحطمطد بطن   

 /۰۱و  ۵و  ۰حسن طوسی از کااب الاهذیطب،جطلطد
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منب  فقهی او،  محمد بن احطمطد ابطن ادریطس، از 

صطفطحطه  -۱السرائر الحاوی لاحریر الفااوی جلد  کااب 

۰۹۶/ 
منب  فقهی دوم عالمه حلی، از کااب ملال  الشیطعطه، 

 (۶جلد
 

در معابرة سکونی از امطام صطاد   ( درباره ساحر:۹

 شیعیان آمده است 
شندپیامبر فرمودند  ساحر مسلمانان »  ی م تا   ». کش

-۵)منب  روایت از شی  کلینی از کااب الکافی جطلطد 

 ۱/ و شی  صدو  از کااب المقنط  جطلطد ۴۹۱صفحه 

 (.۷۹۵ -صفحه
او »  افساد»اکثر فقها علت قتل ساحر را با دلیل 

)مانند شی  طوسی در کاابِ الططلططالف/اند دانستا

فقیه میرزا جواد تبری ی از کااب اسافاطائطا  جطدیطد/ 

 فقیه شهیطدِ ثطانطی از کطاطاب مسطالطک االفطهطام(
 

با توجه به این موارد، به راحای میاوان بطه دروغطیطن 

بودن شعار عدالت دینی ط قانونیِ رژیم و غیر قابل اجطرا 

بودن حای قوانین شرعیِ مورد تصویب خطودش، بطرای 

حفظ تمام و کما، مناف   مهره های وابساه اش و علیه 

 خلق و انسانیت پی برد.
و این سبک اجرای گ ینشی قوانین را باید مقایسه کطرد 

 ،۶۹بططا زمططانططی کططه رژیططم در آبططان خططونططیططن 
معارضینِ بن ینی را که به سبب فق  آتش زدن سططل 

زباله و شکسان چراغ راهنما و ....مشمو، حدِ شطرعطی 

شناخاه و حکم به اعدام داده و فطی الطفطور ”  محاربه ” 

اعدام هارا اجرا هم کردند ،چه در ک  خیابان با حطکطم 

 تیر و چه در دو هفاه قطعی اینارنت و چه پس از آن!

قانون و شرعِ جامعه مدنیِ سرمایه داری اسطالمطی کطه 

مطلقا علیه خلقِ محروم و به ساوه آمدههمیشطه بطوده 

 است!
 

و موارد مشابه، به جرم و اتطهطام  ۶۹گفایم که در آبان 

 محاربه ، خلقِ عاصی را سرکوب و کشاار نمودند.

 حا، باید دانست که محاربه قانونطی اشطان چطیطسطت 
محاربه و افساد فی االرض و بغی، بالفطاصطلطه بطعطد از 

، در قوانین اسالمی رژیم وارد شدنطد ۷۵پیروزی انقالب 

 و تططقططریططبططا هططمططگططی یططک مططعططنططا داشططاططنططد.
اما در آخرین اصالحا  قانون ماازا  اسالمی که سطا، 

تصویب شد، رژیم جالد در اقدامی جدید و برای  ۰۱۶۴

آنکه دساش برای اعدام و سرکوب ملالفینش با تفسیر 

افساد فطی ” های ضد خلقی از قوانین، باز تر شود ، جرم 

جطدا کطرد و بطه “  بغی”و “ محاربه”را از جرم “ االرض

عنوان جرمی مساقل تعری  کرد و نه تنها جرم انگطاری 

را بنابر اصو، حقو  بشری بین المللی محطدود نطکطرد 

بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مطلطاطلط  

 اجططاططمططاعططیِ مططردم ربطط  و بسطط  داد.
بطوری که محاربه را با کشیدن سالح و ایطاطاد رعطب 

تعری  کرد ، و افساد فی االرض را با هرچه میلشبکشطد 

 و بططططه نططططفططططعططططش نططططبططططاشططططد!
تعری  شرعی محاربه در قانون ماازا  اسالمطی رژیطم 

هرکس کا بورای »آمده است که گفاه   ۲۸۹در ماده 

ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم 

 .»بواشود دست با اسلحا ب رد موحوارب موی

 

قانون تع یراتش، بدعت  ۲۸۷و  ۲۷۶و اما رژیم در ماده 

جدیدی بنا نهاده که دیگر حای نطه در شطرع مطورد 

 ارتطاطاعطی،  ادعایش سابقه دارد و نه عطرف اسطالم
منال ا”  و آن بدعت اینست که    سی ا هرک گر 

شخصی دیگری یا امنال عمنمی را با قصد مقابلا 

یا “  تلف کند” کند یا “  تخریب”  با ح نمت اسالمی 

، عملش در ح مِ محاربا حساب شوده “ آتش زند” 

حتی اگر سالح هم ن شد یوا     و اعدام میشند!!!!

 مردم را نترساند!

 
در واق  رژیم جالد اسالمی خیلی صریح با این قوانطیطن 

اعالم کرده است که اوال حرف خودش حاطی از شطرعِ 

مورد ادعایش باالتر است و میاواند هطرچطه را دلطش 

بلواهد از شرع و قانون اسالمی ، به نف  خود و بطرای 

سرکوب خلق تغییر دهد ! پس دین در عرصه سیاسطت 

و حاکمیت ، تنها به عنوان اب اری در خدمت سطرمطایطه 

 داری اسططالمططی هططم اکططنططون مططیططبططاشططد!
ی معنی شده در قرآنشان، دیگطر از “  محاربه” دوما حَدِ 

نظر رژیم فق  کشیدن سالح برای ایااد ترس نیست ، 

بلکه این طور عمال تعری  جدید میشود کطه اگطر هطر 

مسلمان و چه کافر،  کسی با هر مسلک و عقیده ای، چه

حای اگر خطی به روی چی ی بیندازد به نشانه اعاراض 

به جمهوری اسالمی، محارب شناخاه میشود و قطابطل 

 اعدام است! 
 

هدف از بیان مفصل موارد پیش گفاه اینست که خلطق 

فرودست آگاهانه و مساند بداند که با توجه بطه رونطد 

تصویب و جرم انگاری و اجرای ماناقض قوانین شرعطی 
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 کارگران و زحمتکشان ، هموبنان آگاه و مبارز 

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در اوج استیصال و درماندگی در تدار  است با براه 

انداختن قتل عام فرزندان دلیرمان در زندانها و ایجاد رعب و وحشت ،  جلوی شورش 

گرسنگان که خواب را از چشمانش ربوده اند  ، بگیرد . رژیم ابلهانه می پندارد ارعاب 

میلیونها انسان گرسنه و جان به لب آمده ممکن است ، غافل از اینکه هر چه ددمنشی نشان 

دهد خشم و کین و عزم و اراده ما را عمیقتر میکند و ما نیرومند تر میشویم . بپا خیزیم و با 

 .  ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآوریم” زندانی سیاسی آزاد باید گردد  ”فریاد 



 

که عمدتا ناقض حقو  بشر نی هساند، توس  حاکمیت 

جمهوری اسالمی، منطقا باید به عنوان نایاطه ، ایطن 

قطعیت در ذهن مردم ایااد شود که قوانین رژیم جالدِ 

سرمایه داری اسالمی نه تنها حامی حقو  شطهطرونطدی 

آنان نیست،بلکه رژیم بویژه در قوانین ج ایی و حطقطو  

کیفری فق  و فق  به دنبا، راهی سهل تر برای صطادر 

کردن حکم اعدام و سرکوب موثر معارضان است که بطا 

آن اوال بقای خود و مهره های وابسطاطه بطه خطود را 

تضمین کند و دوما از سرمایه ها و اموا، سرمایه دارانی 

که در خدماش و سود رسانِ ماهویِ سیسام اقاصطادی 

مبانی بر تولید کاالیی اش هساند، محافظت تمام قطد 

 کند!
و طبقه ی محروم ایران باید بداند که تطنطهطا راهطکطارِ 

رهایی حقیقی از وضعیت ه ارتوی سیسام کنونی، فق  

با مبارزه ی قهرآمی  و ماحدانه ی خلق فرودست، کطه 

حق انسانی خویش را هرگ  از رژیم نباید مطالبه کطنطد 

بلکه برای برقراری حکومت سوسیالیسای و ایاادِ فوری 

قوانینِ بی تبعیض انسانی به محض کسب قدر ، بطایطد 

 انططقططالب طططبططقططاتططی کططنططد، مططیططبططاشططد.
 

 

پس یا سنسیالیسم یا بربریت! و بربریت یوعونوی 

سرمایا داری کا میتناند با ظاهر فری  ارانوا ی 

مدنیتِ اسالمی باشد یا مدنیت دمونکوراتویو ِ 

 شمنحشانا ی غربی! 

نابند باد استیالی جالدانا ی سورموایوا داریِ 

 اسالمی

پیروز باد انقالب سور  کوارگوری و آرموا  

 سنسیالیسم

 

  *هیوا کلُهر*

 

 1911// اسفند  ماه  11دوره دوم  شماره 

9 

هر کارگر و زحمتکش ایران در زندگی روزمره خود وقتای 

ناگزیر می گردد از حقوق و سطح معیشت خود در ماقاابال 

تعرض مداوم استثمارگران دفاع کند، به آشکارترین وجهای 

خود را در مقابل دستگاه جبر و ستم و سرکوبی میابد که باه 

ایدئولوژی اسالمی نیز ملبس شده است و در میابد کاه در 

نمام سرمایه داری ایران ، دستگاه دولت و تمام ضمائم آن 

 ارگان سیادت و عامل بقا و بازتولید نمم موجودند .

بررسی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و تاریخی ایران 

و روند تکامل نمام سرمایه داری و اشکال مختلف سایاادت 

سیاسی آن نشان می دهد که نمام سرمایه داری در ایران هر 

شکل سیاسی ای که بخود بگیرد ، قادر به حل معرالت جامعه 

در جهت آزادی ، عدالت اجتماعی و رشد و شکوفائی انسانها 

 نیست .

ایران به یک تحول اساسی در تمامی عرصه های زنادگای 

اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نیازمند است که تنها 

از بریق یک انقالب اجتماعی بر علیه سیادت سایااسای و 

 اقتصادی اقلیت محدود جامعه ممکن و قابل تحقق است .

و  “مَردانِ قانون”شرع و قانون گریزِی 

 “ !شرع و قانون”کشتارِ خلق با همان 



 

هستیم، همراه باا  1۰۱۱درآستانه  نوروز

آغاز بهار با قلبی سرشار از امید به آزادی و 

بهروزی توده های زحمتکش مردم ایران و 

جهان فرارسیدن  سال جدید خورشیدی را 

به  شما توده های زحمتکش مردم  وهاماه 

آزادیخواهان، زندانیان سیاسی  و خانواده 

 های داغدارشادباش میگوئیم. 

سال گخشته هرچند مشکاالت عامایام 

اقتصادی، گرانی و بیکاری و فقر ازیکسو و 

مصائب ناشی ازشیوع ویروس کرونا ازسوی 

دیگر زندگی را برای میلیوناهاا ماردم 

زحمتکش سخت وباقت فرسانمود، اما برغم 

همه این دشواریها زندگی و مبارزه اداماه 

یافت، بیداری و آگاهی  تاوده هاای  

زحمتکش مردم  فزونای گارفات  و 

درمبارزات،مطالبات و خواستهای اقتصادی 

و سیاسی آنها تبلوریافت، تشکل، تحزب و 

اتحاد همه  کارگران و زحاماتاکاشاان  

درمبارزه برای رهائی ازستم استثمار و زور 

و سرکوب ببقه حااکام باه ضارورت 

انکارناپخیر درنزد پیشروان و فعالین عرصه 

سیاسی  واقتصادی تبدیل شد. شناساائای 

قدرت، توان و رزمندگی ببقه کاارگار 

وهژمونی آن  درنزد توده هاای ماردم 

زحمتکش  وجاهت بیشتری یافت وبا روشن 

شدن بیشتر صفبندی های اجتماعی، سیاسی 

وببقاتی درون جامعه، آلترناتیوهای مترتب 

برآنها شفا  تر شدند. سال گخشته  تشدیاد 

بحرانهای اقتصادی دراقصی نقاط جهان و 

بحران کرونا جان و زندگی  میلیونها انسان 

را درکام مرگ فرو برد  و درعیان حاال 

ماهیت ضد انسانی وجنایتکاراناه ساران 

سرمایه وثروت را، درپیش چشم  هاماه 

جهانیان آشکارکرد و ضرورت وامکان تحول 

بنیادی در جوامع انسانی از بریق اتحااد 

صفو  نیروی کار و زحمت را به اثاباات 

رساند وتشدید مبارزه علیه استثمارگران و 

ستمگران و سرانجام انقالب اجتامااعای 

واستقرار سوسیالیسم را به آرمانی قاابال 

 حصول تبدیل کرد.

درکشورما ایران  که وارد قرن پانازدهام 

خورشیدی میشود، یکصد سال مبارزه برای 

آزادی و سوسیالیسم  فراز و نشیب هاای 

بسیاری را پشت سرگخاشته است قیااماهاا 

وانقالبات متعددی علیه ببقاات حااکام 

وحامیان امپریالیست  آنها انجام گرفاتاه 

وهزاران انسان  در راه خالصی ازظلم وستم 

واستثمار، تبعیض و بی حقوقی  جان فادا 

کردند و بزرگترین قیام سراسری وخونیان 

نیزهرچند توانسات باه  83آنها درسال 

سلطنت مطلقه درایران پایان دهد اما خیلی 

زود با شکست مواجه شد و باهاارآزادی 

اندکی بیش دوام نیاورد و صاحبان قادرت 

وثروت  درهمدستی با دول امپریالیساتای  

حکومتی ارتجاعی و مخهبی را برمقادرات 

مردم حاکم کردند. اکنون بیش ازچهل و دو 

سال است که انقالب وضد انقالب  درعرصاه 

های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  و 

زیست محیطی ...درنبردند. بویژه بعد از 

برغم تاالش   19و  16خیزشهای توده ای 

جناح های متناضع رژیم و اپاوزیسایاون 

برفدار سرمایه داری، اما گساتاردگای 

مبارزات و مقاومت های ببقه کاارگار، 

زحمتکشان، زنان، جوانان و خلقهای تحات 

ستم واستثمار وسمتگیری آزادیخواهااناه 

وسوسیتایستی خواست ها وماطاالاباات 

جنبشهای اجتماعی رادیکال، این امیدواری 

را بوجود آورده است که ببقه کارگار و 

زحمتکشان هم سرنوشت آن که اکثاریات 

عمیم جامعه را تشکیل میدهند با متاحاد 

شدن درجبهه ای انقالبی تحت هژماونای 

ببقه کارگر قادرند  با سرنگونی انقاالبای 

رژیم سرکوبگر حاکم  مقدرات خویاش را 

خود در دست گیرند و مبارزات صد ساالاه 

 توده های رنج وکار را به ثمربرسانند .  

همراه با دلپخیر شادن  1۰۱۱باآغاز بهار ” 

هوا و بردمیدن گل از دل خا ، به افاق 

روشن فردا ی آزادی امید وار باشیم و باا 

تشدید مبارزه برای سرنگونی انقالبی نمام 

حاکم، در واقعیت بخشیدن به آرماناهاای 

انسانی و آزادیخواهانه خود گامی به پیش 

برداریم. باشد تا نوروز دلپخیر بهار آزادی، 

بار دیگر برگردد و گام درکشور استاباداد 

زده ما نهد که درآن هزاران هزار انسان به 

خابرآزادی و سوسیالیسم جان فداکارده 

 “اند.

 نوروزتان پیروز باد 

 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

 زنده باد سوسیالیسم

فدائیان کمونیست سازمان اتحاد  

 

 1۰۱۱نوروز  
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پیام نوروزی سازمان 

اتحاد فدائیان 

کمونیست بمناسبت 

 1۰۱۱آغازسال



 

ایران یکی از نقاط جهان است که همواره 

به بهشت سرمایه داران و کسب ثروت باه 

هر بریق ممکان معارو  شاده ، ایان 

معروفیت به مدد رژیم به غایت ارتجاعی 

و فاسد جمهوری اسالمی حاصل شده کاه 

تمام قد کمر همت خادمت باه سارمایه 

داران و چپاولگران را بسته و باید معتر  

شد در این چهار دهه در انجام این رسالت 

خود هیچ کوتاهی و تعللی نداشته اسات . 

ببقه کارگر و مسائل مرباوط باه آن از 

مهمترین و مبرمترین معرالت و دغدغاه 

دائمی سرمایه داران اسات و جمهاوری 

بر دستان کارگار ”  محمدش ”اسالمی که 

بوسه میزد !! در این سالها این معرل را به 

گونه حل کرده که مورد رشک دیگر دول 

سرمایه داری قرار گرفته ، ابتدا کوشید با 

تغییر عناوین کاارگر و سارمایه دار باه 

کارپرداز و کارپخیر در قانون کار مفهومی 

غیر ببقاتی ابداع کند و رفتاه رفتاه باا 

رواج دادن و حمایت از قارار دادهاای 

موقت کار و حتی ارتقاء دادن آن به قرار 

دادهای سفید امراء و هفتگی شارایطی 

برده وار را بر مناسبات ماابین کاارگر و 

سرمایه دار برقرار کرد به دنباال خاارج 

کردن کارگاههای زیر ده نفار از شامول 

قانون کار و مقابلاه باا اتحادیاه هاا و 

سندیکاها و هار گوناه تاشکل صانفی و 

سرکوب وحشیانه هر اعتراض حق بلباناه 

صنفی کارگران ، عمال بهشت برین وعاده 

داده شده را برای سرمایه داران فراهام 

کرده اسات . شاورای تعییان حداقال 

دستمزد یکی دیگر از خوش رقاصیهایی 

است که  رژیم بر پا کرده و در پایان هار 

سال با مقرر کردن حداقلی ناچیز تحات 

عنوان دستمزد  شرایطی را فراهم میکند 

که پیشاپیش هر گوناه اعتراضای بارای 

افزایش دستمزد عمال غیر قانونی و غیار 

قابل پخیرش قلمداد میاشود و شایاسته 

مقابله و سرکوب . این شورای که مرکب از 

نماینده کارفرما و نماینده دولات ) کاه 

خود یکی از کارفرماهای بزرگ است   و 

نماینده کارگران ) که از نهادهای ماورد 

تأیید وزارت کار تعیین میشود  ، در اصل 

ستادی بارای ساازماندهی و قانونمناد 

کردن برده داری مدرن است ، با توجه به 

محمد رضا تاجیاک ”این جمله بی شرمانه 

که   –عرو کمیته مزد  شورای عالی کار   –” 

گفته } در بررسی هزینه های یک خانوار 

کارگری حداقل هزینه ها را در نمر گرفته 

ایم یعنی هزینه هایی که مورد نیاز است تا 

بتوانند زنده بماند { یعنی خود رژیم باه 

خوبی میداند مبلغی که به عنوان حداقل 

دستمزد مشخص میشود صارفا میتواناد 

کارگر و خانواده اش را زنده نگااه دارد 

آنهم به این خابر تا بتوانناد دوبااره در 

چرخه باز تولید سود قرار گیرند . با همین 

نقل قول به خوبی میتوان به ماهیت ضاد 

کارگری و ضد انسانی رژیم واقف شاد . 

ماهیت پلیدی که در بی این چناد دهاه 

همواره کمونیستها به کرات به هر بریاق 

ممکن بیان کرده اند ولیکان همچنیان، 

علیرغم اظهرمن الشمس بودن، هماواره 

عده ای که بعرا خود را کمونیست مینامند 

تالش کرده اند با توهم آفرینی نسبت باه 

رژیم و ایجاد امید برای تامین تقاضااهای 

صنفی توسط رژیم، پتاناسیل اعتراضاات 

کارگری را کاهش داده و با متوقف کردن 

آن در حد خواسته های  صنفی خرد، مهار 

کنند . خواسته هاایی مانناد  افزایاش 

دستمزد، کاهش ساعات کار، بیماه هاای 

اجتماعی ، وووو که عمال نه تنها هیچ کدام 

در بی این سالها به نتیجه نرسیده بلکاه 

اکنون در حد اعتراض برای عدم دریافت 

مزد تعیین شده روزاناه تانزل یافتاه و 

کارگران به خابر تقاضا بارای دریافات 

دستمزدشان شالق میخورند و به زنادان 

میروند  ولی همچنان عده ای جیره خوار 

یقه سفید دغدغه حفاظ امنیات رژیام و 

مصون داشتن آن از آتش خاشم و کیان 

کارگران را دارند . علیرغم آنکه مناباع 

دولتی خط فقر را معادل ده و نیم میلیون 

تومان اعالم کرده اند ، شاورای تعییان 

حداقل دستمزد بعد از جلسات بوانی با 
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محسوب کردن همه ضمایم از جمله حاق 

مااسکن و حااق اواد و ساانوات و ... بااا 

درصدی، وقیحاناه حداقال  91افزایش 

تومان اعاالم  ۰111۰13حقوق را معادل 

کرده، در حالی کاه اغلاب کارگاههاا و 

کارخانجات با بستن قرار دادهای هفتگی 

و ماهیانه با کارگران عماال از پرداخات 

حقوق جانبی منمور شاده شاانه خالای 

میکنند و همین حداقل دساتمزد تعییان 

شده هم نصیب کارگران نمیشود. در ایان 

وضعیت اسفبار اقتصادی که کارگران باا 

آن دست به گریبانند که حتی درآمدشان 

کفا  چند قرص نان را نمیدهد عده ای با 

داشتن درآمدهای نجومی و حمایتهاای 

همه جانبه رژیام ، زنادگی اشارافی و 

اکچری پیشه کرده اند ، در این شارایط 

که رژیم به هیچ چیزی جز بقاء خاودش و 

کسب پول به هر بریق ممکن فکر نمیکند ، 

در شرایطی که با وجود این رژیام هیاچ 

کورسوی امیدی برای بهاتر شادن ایان 

وضعیت و یا ایجاد شرایطی حداقل قابال 

تحملتر وجود ندارد و بر عکس روزهای و 

ماههای اسفبارتر و سختری انتمار توده ها 

را میکشد ، چه باید کرد ؟ آیا به جز ادامه 

همین تجمعات و برح چند خواسته ساده 

و ابتدایی که همواره در بی این سالها نه 

تنها نتیجه ای به باار نیااورده بلکاه باا 

سرکوب و زندان کارگران مواجاه شاده 

 راهی وجود ندارد ؟    

 مسعود موسوی
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برای همه کارگران آگاه و پیشرو امر روشنی است که در نمام سرمایه داری نیروی کارکارگر مثال 

هرکاای دیگری دارای ارزش است.  هرکارگری که کار خود را میفروشد دارای قیمتی است  کاه 

کارمستقیم او نیست بلکاه  ” شکل پولی بیان این ارزش است  وآنچه که کارگر دراین بازار میفروشد 

نیروی کار اوست که برای مدتی دراختیار سرمایه دار به قیمت معینی گخاشته میشود. این مادت 

 “.محدود است نمیتواند نامحدود باشد. وگرنه فورا نمام برده داری برقرارمیشد

درعین حال باین نکته هم باید توجه کنیم که ارزش نیروی کار مانند ارزش هرکاای دیگری  باا 

مقدار کاراجتماعا ازم برای تولید آن معین میگردد  واینکه نیروی کار انسان برخال  خیالای از 

کااهای دیگر در شخصیت زنده او نهفته است و استفاده از این نیروی کار فقط محدود به توانائی و 

نیروی جسمانی کارگر است. پس نتیجه میگیریم که سرمایه دار نمیتواند دستمزدها را ازحد معینای 

که ازم است تا نیروی جسمانی  و توانائی کارگر برای ادامه استثمار را تامین کند، پائین تردرنمار 

بگیرد. اما تعیین پایه حداقل دستمزد تنها با محاسبه ارزش نیازهای ضروری برای تجدیاد قاوای 

جسمانی کارگر کفایت نمیکند  و در این صورت تداوم استثمار و سوداندوزی سرمایه ترمین نامای 

 شود.

کارگر نیز مثل هرانسان دیگری برای این که رشد کند و به زندگی ادامه دهاد ” مارکس می گوید : 

باید مقدار معینی وسائل زندگی مصر  کند. ولی هر انسانی مانند ماشین فرسوده میشود و ازم 

است انسان دیگری جای او را بگیرد. کارگر عالوه برآن مقداری از وسائل زندگی که برای باقااء 

موجودیت شخص خود ازم دارد محتاج مقدار دیگری از وسائل زندگی است تا فرزندان خویش را 

که باید در بازار کار جانشین او شوند پرورش کند. ازسوی دیگر باید مبلِ معین دیگری از ارزش 

هم به مصر  برسد تا کارگر بتواند نیروی کار خود را بسط دهد و مهارت معیانای باه دسات 

بنابراین در بدترین شرایط اقتصادی حداقل دستمزدها براساس مقدار کاراجتماعا ازم برای “. آورد

تولید آن تعیین میشود چرا که کمتر از آن  در واقع گخر حداقل دستمزد از مرزی است که بازتولید 

نیروی کارازم را جهت تجدید بهره کشی غیرممکن میکند از اینرو سرمایه نیز از تحقق خاوداش 

 عاجزشده و دچاربحران میشود.

 

 مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد

 

ازآنجا که سود از فروش کااها بر حسب ارزش آنها، یعنی از فروش آنها به نسبت مقدار کار نهفتاه 

و به عبارتی، سود سرمایه داران از ارزش افزوده کارگران تامین میشاود،  . درآنها به دست می آید

باگروهی مواجه هستیم که یکی گروه خریاداران، ” لخا ما دربول تاریخ  پدید آمدن سرمایه داری  

صاحبان زمین، ماشینها، مواد خام و وسائل معاش یعنی اشیائی که، همگی محصول کااراناد، و 

دیگری گروه فروشندگان که چیزی جز بازوان و مغزهای فعال خویش ندارند. یک گروه پیوسته می 

خرد تا سود به چنو آورد و ثروتمند شود و حال آن که گروه دیگر پیوسته می فروشد تا ماعااش 

سرمایه دار میخواهد نیروی کارکارگر را ارزان بخرد تا سود بیشتری نصیاب “.  خویش را تامین کند

 خود بکند و کارگر تالش و مبارزه میکند تا سهم بیشتری از دسترنج خود را تصاحب کند. 

بنا براین از بدیهیات است که در این مناسبات مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از اولیه ترین و 

درمناسبات ” سه جانبه گرائی”مبانی تعیین حداقل دستمزد و

 کار و سرمایه درایران
  19۱منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 



 

و مهمترین و اساسی ترین مبارزه کارگر علایاه 

سرمایه  محسوب شود و به هیچ وجه تعاطایال 

بردارنبوده و نیست. تاریخ  مبارزات کارگاران 

جهان ازجمله  مبارزات کارگران ایران بارای 

افزایش دستمزد ها تاریخی بس باوانای و 

خونین است که این مقاله جای پرداختن به آنها 

نیست، بلکه میخواهم بطور خالصه اشاره بکنام 

باینکه اوا تعیین حداقل دستمزد ها و نیز مبارزه 

برای افزایش آن برقوانین علمی استواراست که 

در مبارزه بین کار و سرمایه میباید با این قوانین 

و راه کارها آشنائی داشت و به آنها مسلط باود 

وثانیا  درشرایط سرکوب و  فقدان تشکالاهاای  

مستقل توده ای وحزبی کارگری، که فشارمتحد 

کارگران و مبارزه سازمانیافته وهدفمند آنهاارا 

هدایت کند، نمام سرمایه داری زیر بارخواست 

افزایش دستمزد ازآن حدی که خود میخواهد و 

برای باز تولید نیروی کارازم برای تداوم بهره 

کشی ضروری است، فراتر نمیرود. این قااناون 

البته شامل همه کشورهای سرمایه داری میشود. 

اما درایران استبداد و سرکوب و نبود آزادیهای 

سندیکائی و تشکل های کارگری مانع اعاماال 

موفقیت آمیز سیاست  فشار از پائین و چانه زنی 

در باا محسوب میشود. بعالوه برآن، عاوامال 

دیگرقانونی و ساختاری در نمام استخدامی  و 

قوانین کار و اشتغال نیز وجودارند و عامال 

میکنند که مانع اعتراضات همبسته و وسیاع و 

سراسری کارگران برای افزایش دستامازدهاا 

میشوند ودرنتیجه چانه زنی در باا به تصمایام 

سازی و تصمیم گیری توسط باائی ها، یعانای 

سرمایه داران و دولت  محدود میشود. عواملای 

افزایش سطح عمومی دستمزدها را متناسب باا 

خواست و مطالبه کارگران به اماری دسات 

نیافتنی تبدیل میکند. در پائین ازمیان عاوامال 

مختلف به چند عامل کمترشناخته شده، اشااره 

 میکنم .

دایره شمولیت قانون کار، که ظاهرا ماباناای 

تصمیم گیری باائیها در تعیین سطح حاداقال 

 دستمزدها است

اشاره مختصر به میزان و دامنه شمولیت همیان 

قانون کار موجود، بر این توهم  خط باطاالن 

میکشد که گویا تعیین حداقل دستمزد به ارتقااء 

سطح عمومی دستمزدها میانجامد . چیزی کاه 

دولت، شورای ضدکارگری کار و سرمایه داران 

میخواهند چنین وانمود کنند و هرسال هناگاام 

تعین سطح افزایش دستمزدها، بسایااری از 

نیزحاول “  حقوق کارگران” فعالین و یا مدافعین 

 کم و زیاد بودن آن سر و صدا راه میاندازند. 

ببق آمارهای موجود درجدول باا: حدودا . 

میلیون  نیروی کار شاغل داریم  که از آن  19

نفرکارکن و   1هزار نفر درکارگاه های    968

هزار نفر درکارگاه های دو نفر کارکان و  1۱1

 98839هزار نفر درکارگاه های سه نفر و  116

نفردرکارگاه های چهاار نافارکاارکان و  

نفردرکارگاه های پنج نفرکاارکان و 6۰۰11

کارگر در درکارگاه های پنج تا ده نفر  1۰1168

هازار  198کارمیکنند که درمجموع میشود 

کارگاه کمتراز ده نفرکارگر که  خیلی ازماواد 

قانون کار فعلی شاملشان نمیشود و یا اینکه کاال 

 از شمول قانون کار خارج هستند.

نافار  8۱کارگاه دارای ده  تا  1961۱۱حدود 

نفر بیشتر کارکن  8۱کارگاه  988۱۱کارگر و نیز

قانون کار و بنابراین حاداقال  ظاهراداریم که 

، بخاابار ظاهرادستمزد شاملشان میشود. چرا 

اینکه  بخشی از این مراکزکار، منجمله صنایع و 

خدمات و بنگاه های دولتی  تااباع قااناون 

استخدامی کشور هستند که  قوانین آن توساط 

هیئت وزیران تعیین میشود و یا موسساتی هستند 

که ببق مصوبات وآئین نامه های استخادامای 

 خودشان عمل میکنند و تابع قانون کار نیستند.

قانون کار، عالوه بر مشمولین قاناون  199ماده 

استخدامی کشوری و سایر قوانایان خااص 

مقررات استاخادامای » استخدامی، مشمولین

را نیز از شمول قانون کار مستثنی ساخته «  خاص

 199است. با در نمر گرفتن اینکه ببق مااده 

قانون کار، صرفاً مستخدمینی که مشمول قاناون 

یا مقررات استخدامی خاص هستند از شاماول 

قانون کار خارج اند. یعنی عالوه بر ماقاررات 

مستخدمین رسمی دولتی  و بنگاه های عمومی ، 

کارگران صد ها  موسسه و بنگاه های اقتصادی ، 

صنعتی وتجاری و آموزشی و بهداشتی وابسته به 

ارگانها ونهاد های مختلف  ازشمول قانون فعلای 

و از دایره باصطالح سه جانبه گرائی ماوجاود، 

 خارج هستند. 

بدین ترتیب افزایش دستمزد چندین بارابار 

زیرخط فقر، که هرساله با دبدبه وکبکبه توساط 

شورای کار اعالم میشود، در بهترین حالت شامل 

یک بخش محدودی ازکل شاغلین در باخاش 

عمومی وخصوصی میشود. اکثریت عامایام  
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کارگران کارگاه هائیکه تعداد آنها نزدیک باه 

یک میلیون است و میلیونها کارگر در آناهاا 

استثمار میشوند بعالوه صد ها هزارکارگر پااره 

وقت و زنان وکودکانیکه به تولید خااناگای 

محصوات فرعی باا دساتامازد بسایاار 

ناچیزمشغولند، ازشمولیت قانون کاار خاارج 

هستند و بخابر پراکندگی  در کارگااه هاای 

کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکال و 

وجود انبوه لشگر بیکاران به آنچه که میدهند و 

بسیار اوقات پائین ترازحداقل های تعیین شاده 

 توسط شورای عالی کار است، رضایت میدهند.

نمام سرمایه داری ایران که زیرحمایت سرنیزه  

حکومت های استبدادی به انباشت سارماایاه 

خوگرفته است، در واقع با استفاده آگاهانه از 

قانون نمام حقوق شغلی دوگانه که دربارخای 

ازکشورها معمول است، اکثریت عمیم میلیونای 

کارگران را از ابتدائی ترین حقوق ماحاروم 

نموده است و هنگام خصوصی سازیهای موسسات 

دولتی هم  انتقال نیروی شاغل و قراردادهاای 

مربوبه درحوزه قوانین استخدام دولاتای و 

بخش عمومی به حوزه بخش خصوصی و قاناون 

کار، بازهم بدون دخالت دادن کارگران، و باا 

تصمیم مشتر  دولت وکارفرمای جدید انجاام 

میگیرد. بوریکه که دست کارفرماهای جادیاد 

درتعدیل نیرو ، اخراجهای دسته جمعی و تجدید 

قرارداد ها از دائمی به موقت و سایر تغییارات 

 مورد نمر، باز باشد. 

درچهارچوب چنین ساختار و مناسباتی مایاان 

نیروی کار و سرمایه در ایران ، ببقه سرمایه دار 

هرساله بنا به صالحدید خود که صد البته میزان 

فشار اعتراضات کارگری نیز موثارهساتاناد، 

حداقلهائی تعیین کرده و به دستمزد یک بخاش 

ازکارگران مشمول قانون کار اضافه میاکاناد. 

درآن حدی که کارگران  انرژی ازم بارای 

ادامه کار را بدست بیاورند. بقیه مخارج مربوط 

به  ارزش نیروی کار و ملزومات آن، نامایار 

تربیت فرزندان و تامین نیازهای اولیه و غایاره 

ازبریق استثمارخانواده آنها و کودکان و رواج 

کارخانگی با دستمزد های بسیار پائین تامایان 

میشود و بدینوسیله ثروت برثروت صااحاباان 

سرمایه انباشته میشود و میلیونها کارگر هیچگونه 

مشارکت و نمایندگی درحوزه های تاعایایان 

حداقل دستمزد و فروش نیاروی کاارخاود 

ندارند، تا چه رسد به مشارکت در تصمیاماات  

باصطالح  شورای عالی کار درباره افازایاش 

حداقل دستمزدها! شورای عالی کااری کاه 

ازهشت نفرصاحب رای درآن، شش نافار از 

نمایندگان سرمایه داران و دولت و دو نافار 

منتخب شوراها و انجمنهای ضد کارگری هستناد 

“ نماایانادگای” هزار واحد کار را  11که تنها 

میکنند . دراین یازده واحد هم در واقع ازمیان 

برفداران و چشم وچراغهای سرمایاه داران 

دولتی وخصوصی، افرادی تاحات عاناوان 

انتصاب میشوند تا شورای عالی کاار “  نماینده” 

“ بی نماینده کارگر نباشد. با این وجود برخی از

ببقه کارگر که اینجا وآنجا خود را ”  دلسوزان 

مینامند و بعنوان کارشانااس “  لین کارگریفعا” 

مسائل کارگری مقاله مینویسند و در رسانه هاا 

مصاحبه و مناظره راه میاندازند، نهان وآشکاار 

ازسه جانبه گرائی در ایران به دفاع برمیخیزند. 

اما بخود زحمت نمیدهند تا باا ماطاالاعاه 

ساختاراقتصادی ایران، قانون اشتغال و حقاوق 

کار و مناسبات کار و سرمایه روشن کنناد کاه 

جایگاه سه جانبه گرائی و نقش آن در ایان 

مناسبات و از جمله تعیین افزایش هارساالاه 

حداقل دستمزد، درکجا قراردارد ونمایندگاان 

واقعی کارگران دراین ارگان ضدکارگری چاه 

نقشی دارند؟ اینکه کارگران در هیچکادام از 

تشکلهای رنگارنو دست ساز رژیم، ازجمله در 

، نمایندگی نمیاشاوناد و “ شورای عالی کار” 

صدایشان در این ارگانهای ضد کاارگاری و 

محافل دولت و سرمایه داران، هرگز شانایاده 

نشده و نمیشود، برای هرکارگر نسبتا آگااهای 

اظهرمن الشمس است. آنها تجربه کرده و خوب 

میدانند که اعتصابات، تماهرات و تجمع هاای 

اعتراضی که بی وقفه جریان دارد، آن امکانای 

است که میتوانند صدای اعتراض خود را بلاناد 

کرده و سرمایه داران و دولت را به عقب نشینی 

وا دارند . درچنین شرایاطای ساوق دادن  

کارگران به کرامات شورای ضد کارگری و مرکز 

فرماندهی سرمایه سااران، جزخا  پاشیدن به 

چشم کارگران و توهم  پراکنی درباره ارگانای 

که تحت عنوان سه جانبه گرائی به کالهبارداری 

ازکارگران مشغول است، نتیاجاه دیاگاری 

 دربرندارد.

حتی درعرصه متعادل -برای تغییر این وضعیت 

نیاز به تحوات عامایاق  -کردن دستمزد ها

اجتماعی و ساختاری در ایران هست که باز هام 

باید بدست توانای خود کارگران بانجام برسد. و 

بنمر میرسد نیرو ی محرکه اولیه و اصالای 

تحوات آتی همین انبوه میلیونی کاارگاران 

وتهیدستانی خواهند باود کاه درصادهاا 

هزارکارگاه ،کارخانه و مزرعه و واحد های خرد 

استثمارمیشوند  و دستشان به حداقل حاقاوق 

تعیین شده توسط شورای عالی کارهم نمیرسد و 

بویژه با بحران ناشی از کرونا، با بایاکااری 

ومحرومیت های بسیاری روبرو هستند که بدلیل 

نبود تشکل، تحزب، و پراکندگی درکارگاه هاای 

کوچک و صنو   و رستورانها و نهادهای متعدد، 

صدایشان به جائی نمیرسد و ناگزیر از شورشهای 

عمومی وتماهرات خیابانی وقیام علیه وضعیات 

فالکت بار کنونی هستند. بدیهی اسات کاه 

درچنین شرایطی میزان تالش پیشروان کارگری 

و کار سازمانیافته آنها در درون صنایع کلیدی و 

بزرگ، و میزان تالش برای ارتقاء سطح آگاهی 

ببقاتی و تشکل این کارگران تعیین خواهد کرد 

که کارگران صنایع بزرگ کی و چگونه به ایان 

جنبش اجتماعی توده ای و کارگری خواهاناد 

پیوست و ازببقه درخود به ببقه ای برای خاود 

ارتقاء خواهند یافت تا موقعیت جنبش کارگری و 

توازن قوا درعرصه های مختلف مبارزه بایان 

کارسرمایه، از جمله مبارزه درعرصه افازایاش 

 دستمزدها، یکسره به نفع جبهه کار، تغییر یابد.

  

  

اثار “  ساود -بها -مزد”   نقل قول ها ازکتاب 

 مارکس میباشند

 11یدی شیشوانی اردیبهشت  
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مدت های مدیدی است کاه در شاهرهای 

مختلف شاهد تجمع زنان و مردانی هاستیم 

که سالهای جوانی و ساالمتی خاود را در 

برابر دریافت دستمزدی ناچیز، در اختیاار 

سرمایه داران قرار داده اند تا از قبل آنهاا 

به سود های سرشار دست یابند و در عیان 

حال  از همان مبالِ نااچیز حقاوق شاان، 

حاکمیت سرمایه داران بخشی را به عناوان 

تامین دوران از کاار افتاادگی و کهولات 

تصاحب کرد و بدین بریق منباع درآماد 

سرشار و بی دغدغه ای برای دولتها فراهم 

آمده و عمال صندوقهای بازنشاستگی کاه 

کسورات دریافتی از کارگران به آن واریز 

میشد، بدل به قلکی بی دردسر برای دولتها 

شد و با آسودگی خابر هر زمان خواساتند 

در آن دست بردند و حتی سهمی هم برای 

اعوان و انصار خود در نمر گرفتناد تاا در 

زندگی اکچری شان کم و کسری به وجود 

نیاید. بدین بریق دولتها بزرگترین بدهکار 

سازمان تامین اجتماعی شدند و برای بااز 

پرداخت دیون خود هر از گااهی یکای از 

شرکتها و صنایع دولتی را به این صندوق ها 

واگخار میکنند در حالیکه مادیریت و اداره 

اغلب آنها همچنان در اختیار دولت باقای 

شستا ) شرکتهای سازمان تامیان ”میماند و 

اجتماعی   به عنوان بزرگترین کارفرما ناه 

توان پرداخت بدهی این شرکتها را دارد و 

نه توان سارمایه گاخاری و توساعه و راه 

اندازی آنها را . در این فرایند شایادانه و 

این کاله برداری علنی، اندوخته های یاک 

عمر کارگران تحت پوشاش بیماه تامیان 

اجتماعی به راحتی غاارت شاده و فقاط 

تعدادی سااختمان و تاسیاسات و شارکت 

نصیبشان شده است که اغلب ورشکسته یا رو 

به ورشکستگی هستند . نتیجه آن شده کاه 

اکنون سازمان تامین اجتماعی حتی عاجاز 

از پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان است 

و به همین دلیل زیر بار افازایش حقاوق و 

یکسان سازی حقوقها نمایرود، پولای کاه 

متعلق به خود کارگران است و در اصل باه 

رسم امانت ! نزد سازمان تامین اجتماعای 

بوده اکناون در پروساه تباانی دولات و 

سازمان تامین اجتماعی باه یغماا رفتاه و 

اکنون زنان و مردان مسنی که اینک دوران 

استراحت و آرامش آنها فرا رسایده بایاد 

روزها و ساعتها در سرما و گرما در خیابانها 

پول خود را مطالبه کنند و مقامات رژیم باا 

وقاحت تمام تنها نماره گرهستند و وقعای 

نمیگخارند، حتی در مواردی پلیس به تجمع 

بازنشستگان یورش برده آنها را مورد ضرب 

و شتم قرار داده و تعدادی را دستگیر کرده  

است . این وضعیت از آغازین روزهای این 

رژیم در هر گوشه ایاران حااکم شاده و 

باندهای مافیایی حاکم باه هار کجاا کاه 

مقداری پول و دارایی انباشته شاده باشاد 

هجوم میبرند و با انواع حیل شرعی و غیار 

شرعی آن را تصاحب و بین خاود تقاسیم 

کرده و زالو وار شروع به مکیدن میکنناد، 

صااندوق ساارمایه گااخاری فرهنگیااان، 

تعاونیهای مسکن کارمندی ادارات ، مجتمع 

های کشت و صنعت ، تعاونی های اشاتغال 

شرکت های چند منموره ) هلدینو   مانند 

هلدینو ایرانیان ) امیر منصور آریا   کاه 

وزارت ”  صریحا در دادگااه اعاالم کارد 

ابالعات به او گفته اگر درصدی از درآماد 

شرکت را به انها ناپردازد بارایش ماشکل 

، و حتی انجمن های خیریاه ”ایجاد میکنند 

از این چپاول در امان نیستند، نمونه اخیار 

آن انحالل جمعیت خیریاه اماام علای و 

مصادره اموال آن و واگخاری آن به باسیج 

بوده . واقعیت این است که از صاندوقهای 

بازنشستگی تنها نامی باقی ماناده و تماام 

منابع آن به غارت رفته و با وجود این رژیم 

غارتگر هیچ امیدی به بازسازی و احیاء آنها 

 وجود ندارد .  

 کیومرث منصوری 
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بازنشستگان تامین اجتماعی، 

غارت شدگان جمهوری 

 اسالمی

 کیومرث منصوری 



 

 
می  دانیییی  کیین انسییان میحیی ییو   یی ا یی  
اجتماع  و تار خ  خاص خود م  با د و 
مغز عال  ت  ن و تکامل  افتن ت  ن  کل 
ماده بوده و  عور خاصیت و کیییتیییت  ن 
است . بیا تیوجین بین تیکیامیل بیییولیو  یکی  
انسان و نیز تکامل اجتماع  و تیار یخی  و 
ا نکن " انسان موجودی ابزار ساز است و " 
کار انسان را ساخت " و با در نیری  گی فیتین 
پا گاه اجتماع ، بن ا ن اصیل می  رسییی  

 کن انسان مح و  جامعن م  با د. 
اگیی  رییدری در زنییدگیی  روزانیین ی خییود و 
اط افیان مان درت کنی  و ضی   الیمی یل 
ها و ر ن ها و م ا  هیای میتیداو  را در 
نر  بگی   ، از البالی  نهیا بین میتیاهیییمی  
می سی  و متوجن می   یو ی  کین می یال " 
میگو ند : فالن  خص با تجی بین اسیت و 
 ا فالن کس در ا ین میورد کیار بیییشیتی ی 
ک ده و  گاهت  می  بیا ید و  یا میییگیو ینید 
فالن کس س د و گی   روزگیار یشیییده و 
سخت  ها د ده است . تما  ا ن ر ن ها 
، ض   الم ل ها و نقل رو  و مشابن انها 
تا حدودی متهو  واحدی را بن ما مینیتیقیل 
گییاهیی  و  میی  کیینیینیید و  ن ا یینییسییت کیین  
انیید شیین، حییاصییل کییار و زنییدگیی  و عییمییل 
اجتماع  و مبارزات  است،  عن  مجموعن 
ی تجار  و اعما  فعالیتهای ما زمینین ای 
بیی ای درص صییحیییییر تیی  و درسییت تیی ی از 
مطالب و مواردو موضیوعیام می  بیا ید و 
نشان دهنده ی ا نست کن ئتوری از درون 
پ اتیک بی ون م    د. نتیجن ا ینیکین میاده 
مقد  ب   عور است و حی کیت اسیت کین 
کیتیت ا جاد م  کند. ) البتن با توجین بین 
ا ن ام  کن کیتیت ب  کمیت و خاصیت بی  
ماد ت و  عیور بی  میاده  نیییز تیا ییی  می  

 گذارد (.
حا  ب ای ا نکین ریییین ریدری رو ین تی  
 ود م  پ داز   بن کارهائ  کن تا حدودی 
در کوران مبارزه ب ای اک   ت می د  بیو ی ه 
نییییی وهییای جییوان مییهییمییو  و زنییده بییوده 
اسییت . ورییتیی  کیین مییا در  ییک تییحیی یین، 
راهپییمیائی  ، میییتییینیت، و  یا تیریاهی ام 
خیابان    کت م  کنی  ، در ابتدا  نچنان 
تج بن ای از ییگیونیگی  و کی  و کییی   ن 
ندار   ولی  هی یین بیییشیتی  در ا ین نیو  
ح کام   کت م  کنی ،  گاه  و دانی  
ما بیشت  م   ود  عن  میا میجیمیوعین ی 
تجار  خود را ب رس  و جیمیب بینیدی می  
کنی  و در خدمت ح کام بیعیدی ری ار می  
دهی . در ا ن صورم بطور نسیبیت تیییوری 

 خاص ب ای ما بدست  مده است.
بطور که  تما  اعما  و ح کام زنیدگی  را 
) از کارهای عادی روزانن گ فتن تا کیارهیای 
 زما شگاه  و فن  و پیچیده ، تا مبارزام 
اجتماع  کن در سطیر بیاالتی ی ری ار دارد( 
ورت  مورد ب رس  ر ار دهی ، متوجن می  
 و   کن در ج  ان کار و ح کت، انید شین 
و تتک  نو ن  در میا ا یجیاد  یده کین ا ین 
اند شن و تج بن جد د در خدمت کیارهیا و 
فعالیتهای   نده ما ر ار میییگییی د پیس بین 

 –تیییوری   –ا ن مقولن می سی  " ) عیمیل 
 عمل (.

) عمل ( او  مجموعن تجار  میاسیت کین 
اند شن ی جد دی حاصل م  نما د و ا ین 
اند شن در خدمیت ) عیمیل ( دو  کین در 
سطر درست ت  و باالت ی ر ار گ فتن است 
وارب میشود و ا ن ج  ان همینطور ادامین 
خواهد دا ت و بهیمییین دلیییل اسیت کین 
لنین  موزگار پ ولتار ای جهان م  گیو ید " 
بیدون تیییوری انیقیالبیت نیمیییتیوان انیقییال  

ک د ." ا ن بدان معن  نییسیت کین تیییوری 
انقالبت با مطالعن ی ص ف و نشیسیتین در 
اطییارییهییای دربسییتیین و مییالخییوانیی  کیی دن 
) هییمییان کییاری کیین تییوده ای هییا انییجییا  
میدهند ( بدست   د بهکن تیوری ین بطور 
مقطع  و  ا م حهن ای و ین بیطیور خیاص 
 ا عا  حاصل   کیت فیعیا  در میبیارزه و 
مح و  مبارزام پیگی  و طوالن  توده هیا 
و نی وهای انقالبت است و نها تیا از درون 
پ اتیک اجتماع  و پ اتیییک میبیارزاتی  بیت 

 رون م    د. 
اگ  ف د، گ وه و  ا سازمان  ص فا " بین کیار 
مطالعات  و تیور ک بیطیور میجی د بیپی دازد 
حاصل کیار  ارز ی  نیخیواهید دا یت و 
دیار ذهن گ ائ  و رو ا خواهد  د و دور 
از وارعیت و ح کام اجتماع  و میبیارزاتی  
ریی ار میی  گییییی د. اگیی  فیی د  ییا گیی وه و  ییا 
سازمان  فق  و فقی  بین کیارهیای عیمیهی  
بطور مج د بیپی دازد و بیهیائی  بین کیارهیای 
تحهیه  و تیور ک ندهد، دیار عیمیهیگی ائی  
 ده و نم  تواند ب خورد درست سیییاسی  
و تیور ک با ریا ا بنما د. پیس تیییوری و 
عمل با د هم اه و همیاهینیت بیا  یکید یگی  
ر د کنند تا هی یین بیییشیتی   یکیاف بییین 
تیوری و عمیل پی   یود . تیییوری و عیمیل 
پشت و روی  یک سیکین هسیتینید، الز  و 
مهزو   کد گ ، و تیاد منطق   کد گی نید. 
یون در ا نجا ب رس  و تحهیییل میقیولین ی 
اند شن و عمل مورد نر  نیست بن همیین 

 مخت   اکتتا م  کنی .
خالصن ا ینیکین میجیمیوعین ی فیعیالیییتیهیای 
اجتماع  و مبارزات  بست  تیور هائ  است 
کن در جهت فعالییتیهیای بیعیدی میا و امی  
مبارزه و ح کتهای   نیده ی میا عیمیل می  

 –تیوری  –کند ، بطور که  مقولن )پ اتیک 
پ اتیک ( بطور مارپیچ  و تیکیامیهی  عیمیل 
ک ده و ادامن م   ابد و از درون میبیارزه و 
پ اتیک توده هاسیت کین تیییوری انیقیالبیت 

 بی ون م    د . 
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 اند شن و عمل " تیوری و پ اتیک"
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 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابا عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذرباییان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

kurdestan@fedayi.org 

 کارگران پیشرو و مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ و با تلفیق 

فعالیت علنی و مخفی به توده کارگران در جهت اییاد تشکل های 

 مستقل و تحقق خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

ارز مند و  پیشنهادامو  نر اماز ط  ق ا میل ز   گزار ام ، 
سازنده خود  را با ما در میان بگذار د و ما را در باال ب دن  انتقادام

 کیتیت نش  ن و انجا  وظا   انقالبت مان  اری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com 
 راه سرخ در تلگرام 

https://t.me/rahe_sorx 

 -مسییییکیییین -" کییییار ییییعییییار
عمده خیواسیت هیای    زادی"

طبقن کارگ  و  ک جامعین  زاد 
و م فن را هیدف گی فیتین و تیا 
استق ار سوسیالیس  کماکیان 

 کارب د دارد.

نیان ” ب خ  از ج  انام  یعیار 
نیان کیار ” و  یا  “مسکن  زادی

را مط ح میکنند،  عاری کن  در اعت ابام و تراه ام کارگ ان نیشک  هتت تپن نیز مطی ح  ید  “  زادی
و متعارب  ن ا ن  عار از ط ف ب خ  ج  انام رف میست و یپ و راست تک ار  د. امیا واریعیییت ا ین 

،  عار مناسب دوران کنون  جنب  کارگ ی نیست و  ک  عار انیحی افی  اسیت و “ نان“ است کن  عار
مبارزام و مطالبام کارگ ی را گامها بن عقب میب د. کارگ ان ا  ان اگ  بیکیارنید خیواسیتیار کیار بیا حیقیو  
مکت  هستند کن بتواند رفاه عموم  ام وزه  نها تامین کند. بیییکیاران نین دنیبیا  تیکین نیانی  بی ای رفیب 
گ سنگ  از تکا ا و مساجد و  ا کمیتن هائ  نری  کمیتن امداد خمین  کن همواره در حد رفیب گی سینیگی  
ه  فقی ی اعال   مادگ  ک ده است، بهکن خواستار کار مسکن و تامین اجتماع  همن  مو  و حیقیو  

 هستند . کارگ ان  اغل خواهان حقو  متناسب با  ک دوران بیکاری

 زندگ  م فن  ام وزی هستند نن رفب گ سنگ  .

https://azarfedayi.org/
https://t.me/rahe_sorx

