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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

جنگ ارتجاعی امپرياليستی و 
 راه مقابله با آن

 
، که تهاجم ١۴٠٠اسفند ماه  ۵از روز پنجشنبه 

نظامی ارتش روسيه از زمين و هوا و دريا به 
 ١۵يکشنبه (اوکراين شروع شد، تا به امروز 

جنگ ويرانگری .  يازده روز گذشته است)  اسفند
که کشتار و خرابی و آوارگی آن از آِن کارگران 
و توده های مردم اوکراين است، اما توليد هرچه 
بيشتر سالح و ساخت ادوات جنگی و انباشت 
روز افزون سرمايه، از آِن دولت ها و قدرت 

چرا که .  های سرمايه داری اَمپرياليستی است
کشورهای امپرياليستی با برافروختن اينگونه 
جنگ های ارتجاعی و قرار گرفتن در دو سوی 

که نتيجه بالفصل   -اين ويرانگری های جنگی
با   -اِعمال سياست های جنگ طلبانه آنان است 

توليد سالح و تجهيزات نظامی بيشتر و فروش و 
صادرات آن به دولت های نزديک به خود، سال 
از پی سال فربه تر می شوند و از منظر جنگ 
طلبی و کشتار مردم بر دامنه ثروت و قدرت خود 

درست همانند آنچه اکنون با تهاجم .  می افزايند
 .  نظامی روسيه به اوکراين اتفاق افتاده است

جنگی که اکنون با حمله ارتش روسيه به اوکراين 
آغاز شده است، جنگی ارتجاعی است که قبل از 
هر چيز عليه منافع  کارگران و توده های مردم 

اين جنگ .  دو کشور اوکراين و روسيه است
ارتجاعی و ويرانگر، که اکنون اينچنين بر سر 
توده های مردم اوکراين آوار شده است، می 
توانست آغاز نشود، اگر طرفين نزاع فقط به فکر 
منافع امپرياليستی خود نبودند و اندک توجه ای به 

اما دولت های .  جان و زندگی مردم داشتند
سرمايه داری قبل از هر چيز به فکر سود و 

درست همانگونه که اکنون .  منفعت خود هستند
شاهدش هستيم، وقوع اين جنگ ارتجاعی نيز با 
دخالت مستقيم و غير مستقيم قدرت های بزرگ 
سرمايه داری غرب و خوی و خصلت 
تجاوزکارانه دولت روسيه بر توده های مردم 

اين جنگ ارتجاعی که زمينه .  اوکراين آوار شد
های شکل گيری آن از مدت ها پيش توسط 
روسيه، آمريکا و ديگر کشورهای قدرتمند غربی 
فراهم شده بود، طی ماه های گذشته در پی 
گسترش دامنه نزاع ميان روسيه و قدرت های 
غربی بر سر اوکراين شدت گرفت، و سپس در 
روز سه شنبه سوم اسفند با سخنرانی پوتين مبنی 
بر به رسميت شناختن جمهوری های استقالل 

در شرق "  دونتسک"و "  لوهانسک"طلب مناطق 
اوکراين، تشديد شد و سر انجام با فرمان پوتين 

عليه "  عمليات نظامی ويژه "تحت عنوان 
 . اوکراين، شکل واقعی به خود گرفت

دار حاکم بساط هرساله خود  طبقه سرمايه
. درزمينٔه تعيين حداقل دستمزد را پهن کرده است

رژيم "  شورای عالی کار"نمايش تکراری در 
بدون جلب نظر کمترين تماشاچی، به روی 
صحنه رفته و تمامی شواهد نيز حاکی از تدارک 

. ترين قيمت برای نيروی کار است تعيين ارزان
در اليحه بودجه ميانگين افزايش حقوق کارکنان 

کنند  و نيز کارگرانی که در بخش دولتی کار می
شده و سقف حداقل مزد  بينی درصد پيش ١٠تنها 

هزارتومان منظور شده  ۵٠٠ميليون و  ۴ماهانه 
آور  رغم افزايش شديد و سرسام علی.  است
ها، نرخ تورم نسبت به شش ماه قبل البته  قيمت

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 در مورد جنگ در اوکراين 

 
 !جنگ امپرياليستی و ضد بشری بايد متوقف شود

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۶١شماره  ١۴٠٠اسفند  ١۶ –سال  چهل و سه 

 مارس  ٨خجسته باد          
 روز جهانی زن            

تنها دو هفته به آغاز سال جديد باقی مانده اما در 
های کارگران و زحمتکشان  ها و کوچه خانه

نشانی از آن نيست، گويی عيد و نوروز از ديار 
جمهوری .  اند بازگشت رفته ما به سفری بی

های  پرانی و هزينه اسالمی که در موشک
کند،  تسليحاتی هميشه دست و دلبازانه هزينه می

توانست در پرداخت عيدی  جا که می بار تا آن اين
و پاداش آخر سال کارگران، بازنشستگان و ديگر 

 .خرج داد زحمتکشان جامعه نيز خساست به
توان  عمل نمی سختی روزگار را با گفتارهای بی

های  توان با وعده معضل سفره نمی.  آسان کرد
های روزمره  توان واقعيت نمی.  خالی را حل کرد

ديدگان، اين اکثريت بسيار بزرگ  زندگی ستم

اين شوخی .  جامعه را با دروغ و ريا تغيير داد
 .مزه و از ُمدافتاده شده است ديگر خيلی بی

نداری جزئی هميشگی از زندگی روزمره ما شده 
ديگر چيزی باقی نمانده تا جمهوری .  است

اسالمی آن را غارت کند، ديگر چيزی باقی 
. نمانده تا جمهوری اسالمی آن را ويران کند

از کدام درد، از .  باالتر از سياهی رنگی نيست
! توان نوشت؟ کدام فاجعه، از کدام مرگ می

توان خفقان امروزی را به تصوير  چگونه می
ديگر حتا کلمات نيز از بيان عمق فاجعه، !  کشيد؟

ديده ايران ناتوان  عمق درد جانکاه مردم ستم
شود تا بتواند عمق  ای پيدا نمی ديگر کلمه.  اند شده

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

سبد معيشت خانوار .  يافته است روی کاغذ کاهش
 ١٢ميليون و  ١٠کارگری که چند ماه پيش باالی 

ايضاً روی (شده بود، ناگهان ميليون تومان عنوان
. ميليون سقوط نموده است ٩به زير )  کاغذ

مهندسی تحميل حداقل دستمزدی بسيار ناچيز و 
زيرخط فقر بر طبقه کارگر مراحل نهايی خود را 

شورای "رغم برگزاری جلسات  به.  کند طی می
اسفند با موضوع تعيين ١۴و  ٧در "  عالی کار

حداقل دستمزد ، اما هنوز رقم حداقل دستمزد 
سناريو از پيش طراحی  و .  نشده است اعالم
شده، اما اعالم رسمی ميزان  چيز مشخص همه

 ضرورت تمرکز بر حداقل دستمزد و
 های کارگری حمايت از کارگران و تشکل 

 آيد گريزد شب، صبح می می



 ٢ ٩۶١شماره   ١۴٠٠اسفند   ١۶    2
١از صفحه   

 جنگ ارتجاعی امپرياليستی و راه مقابله با آن

طی همين مدت کوتاهی که از تهاجم ارتش 
روسيه به اوکراين گذشته است، نيروهای روسی 
در جنوب اوکراين شهر خرسون و چندين منطقه 
ديگر را در امتداد سواحل دريای سياه تصرف 
کرده و شهر بندری ماريوپول و خارکيف دومين 

. شهر بزرگ اوکراين را نيز محاصره کرده اند
در يازده روز گذشته، شهرهای اوکراين به طور 
مداوم زير آتش توپخانه ای و شليک موشک های 
ارتش روسيه قرار گرفته اند و روزانه صدای 
انفجار در خارکيف و ديگر مناطق اوکراين شنيده 

 . می شود
در پی حمالت هوايی و موشکی ارتش روسيه، تا 
کنون صدها مرکز نظامی اوکراين نابود و 

صدها .  فرودگاه های اين کشور ويران شده اند
غير نظامی از زن و مرد و کودک جان خود را 
از دست داده و طبق آخرين آمار آژانس آوارگان 
سازمان ملل، حدود يک و نيم  ميليون نفر آواره 

در اين مدت کوتاه، .  کشورهای همسايه شده اند
بسياری از زيرساخت های نظامی نابود شده اند، 
ده ها سامانه موشکی ضد هوايی، ايستگاه 
راداری، پست فرماندهی و مراکز ارتباطی 
نيروهای مسلح اوکراين مورد هدف قرار گرفته 

چهره شهرها دگرگون و بسياری از ساختمان .  اند
بيمارستان ها نيز .  های مسکونی ويران شده اند

از حمالت موشکی ارتش روسيه در امان نبوده 
آب و برق در مناطق وسيعی از کشور قطع .  اند

. و مردم عموما در پناهگاه ها اسکان داده شده اند
در اين ميان، زنان و مردانی که امکان فرار از 
ويرانی های جنگ را دارند، دست کودکان خود 
را گرفته با اضطراب و اشک و آه راهی 

 . کشورهای همجوار شده اند
لذا، راه نجات توده های مردم اوکراين و 
جلوگيری از کشتار و ويرانی بيشتر مردم اين 

های  کشور، محکوميت قاطع روسيه و قدرت
امپرياليست غربی، طرف های ايجاد کننده اين 
جنگ ارتجاعی و تالش نيروهای مترقی جهان 
برای توقف فوری جنگ و خروج بی قيد و شرط 

 .ارتش متجاوز روسيه از خاک اوکراين است
خرابی و ويرانی و کشتاری را که هم اکنون در 
اوکراين شاهدش هستيم، تنها گوشه ای از نيمه 
آشکار اين جنگ ويرانگر است که در اين مدت 
کوتاه به عريان ترين شکل ممکن گريبان 
کارگران و عموم توده های مردم اوکراين را 

جنگی که کارگران و توده های مردم . گرفته است
روسيه نيز از تبعات آن در امان نبوده و اينک با 

های آمريکائی و اروپائی،  تحريم های امپرياليست
رنج و سنگينی اين جنگ ارتجاعی بر سر 
کارگران وتوده های مردم روسيه نيزآوار شده 

 . است
با اين همه، اين جنگ ارتجاعی نيمه به ظاهر 
پنهانی هم دارد که همانا سودبری و انباشت 
سرمايه برای قدرت های بزرگ جهانی است، که 
منفعت اقتصادی شان در دامن زدن به اينگونه 

سياستی .  جنگ های اَمپرياليستی تامين می شود
که در شروع جنگ در هياهوی تبليغاتی رسانه 
های اَمپرياليستی گم شد و اکنون آنگونه که 
شاهدش هستيم در تداوم حمله ارتش روسيه به 

 .اوکراين بيشتر آشکار و نمايان شده است
آلمان، که تا ديروز مجاز به ارسال سالح به 

اوکراين و ديگر کشورهای اروپايی نبود، اکنون 
به برکت اين جنگ ارتجاعی، از قانون ممنوعيت 
فروش و ارسال سالح به کشورهای اروپايی 
خارج شده و بودجه نظامی اش در يک چشم بهم 

اتحاديه .  ميليارد يورو افزايش يافت ١٠٠زدن 
ميليارد  ٧٠٠اروپا برای افزايش بنيه دفاعی خود 

دولت آمريکا که به .  يورو مازاد اختصاص داد
همراه دولت روسيه از جمله برپا کنندگان موثر 
اين جنگ خانمان سوز بوده اند، اکنون برای 

 ۶پيشبرد اهداف خود در اين جنگ ويرانگر، 
هم .  ميليارد دالر بودجه ويژه در نظر گرفته است

اينک در اغلب کشورهای قدرتمند جهان، نظامی 
گری رونق گرفته و اختصاص بودجه های کالن 
برای پيشبرد مقاصد نظامی و جنگی با حرص و 

گسترش پيمان .  ولع بيشتری دنبال می شود
به موضوع روز )  ناتو(نظامی آتالنتيک شمالی 

آمريکا و ديگر قدرت های بزرگ جهانی تبديل 
بخشی از کشورهای اروپايی که تا .  شده است

ديروز از پرداخت حق عضويت خود به ناتو 
عاجر بودند، اکنون با اختصاص بودجه های 

.  کالن خواهان تقويت و گسترش ناتو شده اند
کشورهايی نظير سوئد و فنالند که همواره بر 
فاصله گرفتن از ناتو اصرار داشتند، اکنون برای 

. پيوستن به اين پيمان نظامی به تکاپو افتاده اند
تبليغات رسانه ای و جنگی اَمپرياليستی به طرز 
سرسام آوری شدت يافته و سايه جنگ جهان را 

 . فرا گرفته است
جهان سرمايه داری و قدرت های بزرگ 
اَمپرياليستی از آمريکا و روسيه گرفته تا دولت 
های قدرتمند غربی که از نظر اقتصادی و 
نظامی خواهان تقسيم مجدد بازارهای جهان برای 
سهم بری بيشتری از اين بازارها هستند، همواره 
در پی ايجاد جنگ در مناطق مختلف جهان بوده 

جملگی اين کشورهای اَمپرياليستی .  اند و هستند
که خود در زمره ايجاد کنندگان اين جنگ و 
تحميل آن به کارگران و توده های مردم اوکراين 
بوده اند، اکنون با اختصاص بخش کوچکی از 
ِ قبَل اين جنگ ويرانگر  سودهای کالنی که از

های جهان "  مصلح"نصيبشان می شود، در قامت 
ظاهر شده و برای مردم جنگ زده و آواره 

 . اوکراين دل می سوزانند
در ميان اين حجم از تبليغات نظامی و صرف 
بودجه های بسيار کالنی که قدرت های بزرگ 
اَمپرياليستی برای توليد سالح و پيشبرد سياست 
جنگی شان در اقصا نقاط جهان اختصاص داده 
اند، دولت های ديگری نيز هستند که با حمايت 
علنی از تهاجم نظامی روسيه به اوکراين، جنگ 
طلبی را دامن می زنند و منافع کارگران و توده 
های مردم کشورهای خود را به مقاصد جنگ 

 . طلبانه پوتين گره زده اند
جمهوری اسالمی يکی از نادر کشورهايی است 

 -که مسئوالن آن بر اساس استراتژی سياسی
اقتصادی خود که همانا سمت گيری به سوی 
روسيه است، حمله نظامی ارتش روسيه به 
اوکراين را ناديده گرفته و تمام قد در کنار پوتين 

ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور .  ايستاده اند
منصوب خامنه ای در همان فردای حمله روسيه 
به اوکراين، در يک گفت وگوی تلفنی با پوتين، 
ضمن دفاع از حمله نظامی روسيه به اوکراين 

"گفت اميدواريم آنچه اتفاق می افتد به نفع ملت : 
 ".ها و منطقه باشد

اينکه از درون حمله نظامی روسيه به اوکراين و 
از دِل اين جنگ ارتجاعی و ويرانگر که 
بازندگان اصلی آن همانا کارگران و توده های 
مردم هر دو کشور اوکراين و روسيه هستند، 

تمام خواهد شد، "  ملت ها"چگونه شرايط به نفع 
فقط می تواند زائيده تراوشات فکری جنايتکاری 
همچون رئيسی باشد که طی ساليان متمادی بجز 

 . آدمکشی، کار ديگری بلد نبوده است
دفاع از تجاوز نظامی روسيه به اوکراين اما تنها 

خامنه ای نيز در ششمين .  به رئيسی ختم نشد
روز حمله ارتش روسيه به اوکراين وارد ميدان 
شد و بدون اعالم محکوميت حمله نظامی روسيه 
و بدون اينکه کمترين اشاره ای به تجاوز نظامی 
روسيه به خاک اوکراين کرده باشد، فقط اعالم 

"کرد اوکراين قربانی سياست آمريکا شده : 
 ". است

بيان اين جمالت از زبان خامنه ای و رئيسی و 
اعالم حمايت رسمی آنان از حمله نظامی روسيه 
به اوکراين سبب شد تا عمده رسانه های حکومتی 
نظير کيهان و جوان، و صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی نيز محور تبليغات رسانه ای خود را در 
دفاع از پوتين و حمله نظامی روسيه به اوکراين 

البته بيان سخنان خامنه ای و اعالم .  متمرکز کنند
حمايت رسمی جمهوری اسالمی از روسيه 

. موضع جديدی نبود که تعجب برانگيز باشد
جمهوری اسالمی سال هاست استراتژی سياسی 

اقتصادی خود را در سمت گيری به سوی   –
روسيه و پوتين تنظيم کرده است و طبيعتا موضع 
گيری خامنه ای و رئيسی در حمايت از حمله 
نظامی روسيه به اوکراين نمی توانست جدای از 
استراتژی کلی هيئت حاکمه ايران در همسويی با 

 .دولت روسيه باشد
به رغم موضع گيری های متفاوتی که تا کنون 
نسبت به حمله نظامی روسيه به اوکراين و 
چرايی شروع اين جنگ ارتجاعی اتخاذ شده 
است، هنوز چشم انداز روشنی برای توقف و 

طبيعتا .  پايان اين جنگ ويرانگر متصور نيست
حمله نظامی روسيه به اوکراين پايان نزاع 
نيست، بلکه می تواند آغازی بر سر تجديد تقسيم 
اقتصادی و سياسی جهان بر اساس منافع 
استراتژيک قدرت های اَمپرياليستی نظير آمريکا 

 . و اتحاديه اروپا و چين و روسيه باشد
مردم اوکراين هم اينک توسط ارتش روسيه 
کشتار می شوند، رژيم ارتجاعی اوکراين نيز که 

آزوف و گروه اسوبودا، تحت   های گردان نئونازی
اروپائی و   های امپرياليست حمايت قدرت

آمريکائی ، نقش مهمی در آن دارند، به تشديد اين 
آنچه اکنون .  رسانند جنگ و کشتار  ياری می

باشد که  حائز اهميت است، درک اين واقعيت می
اين يک جنگ امپرياليستی است، محکوميت 
لفظی طرف های برپا کننده اين جنگ ارتجاعی 

در شرايطی که قدرت های .  کافی نيست
طلبانه  اَمپرياليست برای پيشبرد اهداف توسعه

خود، بر طبل جنگ و ادامه آن می کوبند، يگانه 
راه پايان دادن به اين جنگ ارتجاعی ، تقويت 

های  های ضد جنگ عليه تمام قدرت جنبش
آوی کارگران و زحمتکشان  امپرياليست و روی

روسيه و اوکراين به انقالب و سرنگونی طبقه 
 .حاکم  بر اين کشورها است
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 مارس روز جهانی زن  ٨خجسته باد           

 
 !زنان ستمديده ايران

 
ستيز جمهوری اسالمی، اين دشمن سوگند خورده برابری زن و مرد،    روز جهانی زن، در شرايطی فرارسيده است که دولت دينی  ستمگر و زن )  اسفند   ١٧ (مارس    ٨ 

مبارزات پيگير  ها به نمايش گذاشته و    های مردم ايران آشکار نموده، ورشکستگی خود را در تمام عرصه   ترين بخش توده   مانده   ماهيت رسوای خود را حتی بر عقب 
 . های مردم ايران  سراسر کشور را فراگرفته است   توده 

ای که در ايران    در هر مبارزه .  اند، چنان آشکار است که مرتجعين حاکم بر ايران را هراسناک کرده است   گرفته   ای که زنان در مبارزات جاری برعهده   نقش برجسته  
    از نقش برجسته در تظاهرات و قيام برای سرنگونی .  شده است   انکار تبديل   هاست به واقعيتی غيرقابل   در جريان است، حضور فعال زنان که بازتاب بيداری و آگاهی آن 

مراکز عمومی و به  های علنی  در دفاع از حقوق زنان در    های معلمان، پرستاران، کارگران و بازنشستگان، تا سخنرانی   رژيم ، از حضور فعال در اعتصابات و تجمع 
 . ستيزاست   دهنده نقش برجسته زنان در مبارزه برای سرنگونی رژيم زن   دور افکندن علنی حجاب و درگيری با مزدوران رژيم ، همه نشان 

ها    اند و هزاران تن سال   شده   که رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی در ايران به قدرت رسيد، تا به امروز صدها تن از زنان مبارز و آگاه به جوخه اعدام سپرده   از هنگامی 
. د ان   های جمهوری اسالمی به بند کشيده شده   ها تن از زنان به جرم  مبارزه برای برانداختن تبعيض و نابرابری زنان در زندان   اکنون نيز ده   هم .  به حبس محکوم شدند 

 .دليل اين نقش فعال در تمام اين مبارزات  بر کسی پوشيده نيست 
گرا، برابری حقوق    فقط تحت حاکميت دولت دينی اسالم   ايران يکی از معدود کشورهای جهان است که نه .  ترين بخش مردم ايران هستند   در جامعه ايران، زنان ستمديده  

اجتماعی و    ترين شکل ممکن برابری حقوق   ترين و خشن   ستيز، در قوانين خود به عريان   نشده، بلکه دولت فوق ارتجاعی دينی و زن   زن و مرد به رسميت شناخته 
تر از مرد قرارگرفته    ای پايين   در تمام قوانين جمهوری اسالمی زن در مرتبه .  شده است   سياسی زن را نفی کرده و آشکار و عريان بر نابرابری و تبعيض صحه گذاشته 

فقط در قوانين بلکه در عمل، تمام قدرت و امکانات     دولت دينی نه .   برداری زن از مرد شکلی رسمی و قانونی داده است   جمهوری اسالمی به تبعيت و فرمان .  است 
کالم اسارت زن به کار گرفته    سنتی مردساالر، فرمانروائی مرد در خانواده و تبعيت زن از مرد و در يک   -خود را برای تقويت مردساالری،  دفاع از خانواده اسالمی 

از همين روست که زنان زير فشار انواع و  .   جمهوری اسالمی حتی در قوانين رسمی خود، آشکار و ضمنی خشونت عليه زنان را مورد تأييد قرار داده است .  است 
مردساالر و تحت حاکميت دولت      ها زن  در جامعه   هرسال ميليون .  اقسام خشونت در خانواده و در خارج از خانه در خيابان ، مراکز عمومی و محل کار قرار دارند 

ای به خود گرفته که    اين خشونت عليه زنان چنان شکل وحشيانه .  گيرند   دينی و قوانين ارتجاعی آن، توسط پدر، برادر و شوهر حتی مورد خشونت فيزيکی قرار می 
های متعدد و سرکوب فيزيکی  مزدوران دستگاه دولتی،    در خارج از خانه نيز زنان در معرض خشونت .  رسند   ها تن از زنان توسط مردان خانواده به قتل می   هرسال ده 

 . اند   تحقير و توهين و خشونت پليس بر سر رعايت حجاب اجباری قرارگرفته 
ا و نهادها  ه   طور رسمی و علنی از امکان دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی ارگان   فقط زنان به   ستيز، نه   های ارتجاعی دولت دينی زن   درنتيجه سياست 

چراکه از ديدگاه  رژيم رسوای دينی  .  های متعددی ايجاد کرده است   اند ، بلکه دولت دينی حتی برای دسترسی زنان به مشاغل  معمولی نيز محدوديت   محروم شده 
بر سر هر اتفاقی هم از  .  ميليون زن شاغل هستند   ٣ /    ۵ ميليونی تنها    ٨۵ از همين رواست  که در کشوری با جمعيتی  .  شده است    ستيز، جای زن در خانه تعريف   زن 

هزار زن در ايران    ۴۶٨ چهار ميليون و    ٩٨ طبق گزارش مرکز آمار رژيم در پاييز سال  .  اند   شوند، زنان   های اقتصادی نخستين گروهی که اخراج می   نمونه بحران 
رغم کار    همه در حالی است که حتی درجايی که زنان مشغول به کارند به   اين .  يافته است    ميليون کاهش    ٣ /    ۵ در پائيز امسال اين تعداد به کمتر از   .  اند   شاغل بوده 

شوند و گروهی    سال زنان فقيرتر می   به   لذا روشن است که چرا سال .  گيرند   درصد کمتر از مردان دستمزد و حقوق می    ٣٠ طور متوسط حدود    مساوی با مردان، به 
 .شود   خانمان و معتاد در شهرها افزوده می   فروش و  زنان بی   گردند و مدام بر تعداد زنان تن   محتاج مستمری ناچيز کميته امداد می 

.   پذير نيست   يک از مطالبات زنان در چهارچوب اين رژيم تحقق   سال موجوديت ننگينش در ايران نشان داده است که هيچ   ۴٣ جمهوری اسالمی در طول متجاوز از   
از همين روست که در تمام مبارزات کنونی برای سرنگونی  .  ها ممکن نيست   ترين مطالبات آن   اند که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی تحقق حتی کوچک   زنان دريافته 

 . رژيم حضوری فعال دارند 
کند و هدف فوری خود را سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی  و برقراری    که برای استقرار نظمی  سوسياليستی در ايران مبارزه می )  اقليت (  سازمان فدائيان 

 :  درنگ مطالبات زنان به شرح زير است   يک حکومت شورايی قرار داده است، در برنامه خود خواستار اجرای بی 
 .لغو هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان  –
 .برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی  –
ر همه  ب د برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناص   –

 .سطوح 
آميز در مورد    جانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض   لغو تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يک   –

 .سار ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، سنگ 
 .برخورداری زنان از آزادی انتخاب پوشش . لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن  –
 .ها   های شديد در مورد نقض آن   ممنوعيت هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده و اعمال مجازات  –
 .ها   های شديد در مورد نقض آن   آزاری و اعمال مجازات   سال، کودک   ١٨ ممنوعيت ازدواج کودکان تا   –
 .روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد . آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود  –
 .جنين، بدون قيد و شرط   به رسميت شناخته شدن حق سقط  –
 .برابری حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و تکفل اوالد  –

گويد و عموم زنان زحمتکش و ستمديده را به تشديد مبارزه برای سرنگونی    مارس، روز جهانی زن را به زنان ستمديده ايران تبريک می   ٨ )  اقليت (سازمان فدائيان  
 .خواند   جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی فرامی 

 
 مارس روز جهانی زن ٨خجسته باد 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت( سازمان فدائيان
 ١۴٠٠اسفند 
 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 های کارگری ضرورت تمرکز بر حداقل دستمزد و حمايت از کارگران و تشکل
حداقل دستمزد مطابق معمول به آخرين روزهای 

افزون براين، بر طبق .  اسفند موکول شده است
سخنان هادی ابوی کارگزار دولت که عنوان 
نماينده کارگر در شورای عالی کار را با خود 

 ۵ای در  کشد، از سال  آينده، مزد منطقه يدک می
طور آزمايشی به اجرا گذاشته  منطقه کشور به

ها و ترفندهای  خالصه آنکه تمام تالش.  شود می
طبقه حاکم و دولت اين طبقه حاکی از تحميل يک 

تر بر  بارتر و سياه تر ، فالکت زندگی فقيرانه
کارگران و تحکيم بندهای اسارت و بندگی بر 

 .دست و پای طبقه کارگراست
اين در حالی است که کارگران برای افزايش 

های يک  حداقل دستمزد به ميزانی که تمام هزينه
تر  نفره را بتوان با آن تأمين نمود، متحد ۴خانوار 

تر از گذشته، مستقالً وارد ميدان مبارزه  و متشکل
شورای عالی "هاست که کارگران به  سال.  اند شده
کنند و آن  نهاد دولتی نگاه می عنوان يک به"  کار

. دانند دار حاکم می را مجری اوامر طبقه سرمايه
های تعيين  ای در مورد معيار چيز پوشيده هيچ

های ساختگی تورم،  حداقل دستمزد ازجمله رقم
های شورای عالی کار و اعضای آن و  دوزوکلک

اش  که خروجی"  شورا"ماهيت ضد کارگری اين 
داران منطبق و به زيان  همواره بر منافع سرمايه

" آنچه در.  کارگران بوده است وجود ندارد
جانبه  سه"گذرد، ربطی به  می"  شورای عالی کار

داشت بازهم  ندارد که حتی اگر می"  گرايی
توانست خواست و هدف کارگران را تأمين  نمی
"  کند نهاد  اساساً يک"  شورای عالی کار. 

ابزاری است در دست دولت و .  کارفرمايی است
عملکرد و تصميمات .دار در خدمت طبقه سرمايه
سالی که از تصويب  ٣٠اين نهاد طی بيش از 

گذرد ، پيوسته به زيان کارگران  قانون کار می
بوده و در اساس مغاير خواست و منافع طبقه 

عملکرد و تصميمات ضد .  کارگر بوده است
کارگری و مهلک اين نهاد، کار را به آنجا کشانده 

ترين شرايط  است که امروز کارگران در وخيم
چهارم  دستمزدها به يک.  برند  معيشتی به سر می

خط فقر سقوط کرده و در بهترين و 
 ١٠ترين حالت هزينه يک هفته تا  خياالنه خوش

رو طبقه کارگر ايران  ازاين. کند روز را تأمين می
هاست اين نهاد کارفرمايی، معيارهای آن  سال

برای تعيين حداقل دستمزد، تصميمات و کل 
. مکانيسم تعيين حداقل دستمزد را نفی کرده است

تواند  مکانيسم تعيين حداقل دستمزد تنها زمانی می
مورد تأييد کارگران باشد که خود در آن مشارکت 

اين از حقوق اوليه، .  گيرنده باشند داشته و تصميم
بديهی و مسلم کارگران است که در تعيين حداقل 
دستمزد مشارکت داشته باشند و اين مشارکت را 

های مستقل و نمايندگان خود  از طريق تشکل
 .عملی سازند

در جمهوری اسالمی اما چنين حقی و چنين  
ترين  ابتدايی.  ای به کارگران داده نشده است اجازه

حقوق دموکراتيک کارگران درزمينٔه ايجاد 
شدت نقض و  های مستقل کارگری به تشکل
در تمام دوران حاکميت .  شده است پايمال

جمهوری اسالمی، استثمار و بی حقوقی کارگران 
سرکوب و بازداشت و .  مدام تشديد شده است

اخراج و به زندان افکندن پيشروان و فعاالن 
در .يافته است کارگری نيز پيوسته افزايش

جمهوری اسالمی، کارگران از امکانات معمولی 

داری برای تأمين  موجود در کشورهای سرمايه
ها و  تمام مکانيسم.  اند وحقوق خويش محروم حق

های قانونی موجود در اين کشورها  روزنه
گری در حيطه تعيين  ازجمله در مورد مداخله

 .کلی مسدود شده است حداقل مزد، به
استبداد و خفقان و سرکوب و تحميل بی حقی اما  

به معنای آن نبوده و نيست که کارگران در قبال 
حداقل دستمزد و تعيين ميزان و افزايش آن 

درست برعکس، تحرک و .  اند تفاوت بوده بی
تالش کارگران در راستای بيان صريح 

ها و نظرات خويش ازجمله در مورد  خواست
تر شده  حداقل دستمزد هرسال بيشتر و پررنگ

سرکوب و اعمال قهر و خشونت نتوانسته .  است
های مستقل  کارگران پيشرو و آگاه و تشکل

کارگری برای فعاليت و مبارزه متشکل و بيان 
صريح حداقل دستمزد، حتی اعالم رقم واحد و 
تمرکز روی آن که بيان خواست عمومی 

افزايش حداقل دستمزد به .  کارگران است بازدارد
نفره،  ۴باالی ميانگين هزينه يک خانوار 

ترين و کف خواست کارگران  ترين، فوری کم
سنديکای کارگران شرکت واحد .  است

رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران  اتوبوس
تشکل مستقل ديگر  ۴تپه و  شرکت نيشکر هفت

های  يک رشته داده ای مشترک ، بر پايه در بيانيه
اند که  ويژه نرخ تورم، خواهان آن شده عينی به

ميليون تومان  ١۶به  ١۴٠١حداقل دستمزد سال 
نبردی سخت "  اين بيانيه که با عنوان.  افزايش يابد

"   ١۴٠١و نابرابر برای تعيين حداقل مزد سال 
انتشار يافت، مورد استقبال  ١۴٠٠دی  ١٧در 

کارگران ازجمله کارگران پيمانی نفت و گاز و 
دهی  شورای سازمان."  پتروشيمی قرار گرفت

که در "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت
دهی اعتصابات بزرگ و سراسری  سازمان

کارگران پيمانی نفت نقش بسيار  مهمی ايفا نموده 
دی  ٢٩ای در تاريخ  است نيز با صدور بيانيه

دستمزد هيچ کارگری نبايد "تحت عنوان  ١۴٠٠
 ۶از پيشنهاد "  ميليون تومان باشد ١۶کمتر از 

حمايت  ١۴٠١تشکل امضاکننده بيانيه حداقل مزد 
اعالم يک رقم واحد، حمايت از آن و .  کرد

دهی مبارزه مشترک و واحد برای تحقق  سازمان
بايستی از آن  آن گام مثبتی بود و هست که می

اعالم يک رقم واحد که .  پشتيبانی نمود
حال بيان خواست عموم کارگران است  درعين

رو بسيار مهم است که اوالً  صف کارگران  ازآن
تر  را در مبارزه برای افزايش دستمزد متحد

داران برای اتخاذ  کند و ثانياً دست سرمايه می
های فردی و تعيين مزد در هر کارخانه و  تصميم

تر از آن رقم  منطقه مجزا و باالخره پرداخت کم
کم در برابر آن مانع ايجاد  بندد يا دست را می

تر گردآمدن کارگران حول  از اين مهم.  کند می
يک خواست مشخص و واحد، کارزار مبارزه 

کند و به آن  برای افزايش دستمزد را تقويت می
هر تالش و ابتکار عملی .  بخشد بعد سراسری می

های مستقل کارگری که   کارگران پيشرو و تشکل
تقويت اتحاد در صفوف کارگران را دنبال کند 

مبارزه برای .  بايد مورد پشتيبانی قرار بگيرد
افزايش حداقل دستمزد برای آنکه از طرف طبقه 
حاکم جدی گرفته شود و برای آنکه تحقق کامل يا 
حتی ناقص و نسبی را در پی داشته باشد، مستلزم 

هرچقدر خواست .  ای متحد و پيگير است مبارزه

تر، مبارزه کارگران متحدتر،  کارگران مشخص
تر باشد  تر و حمايت از کارگران وسيع يکپارچه

ابهام .  احتمال پيروزی کارگران نيز بيشتر است
در طرح خواست، چندگانگی و اخالل در اتحاد 

تواند به اين مبارزه آسيب  کارگران البته می
اين موضوعی است که البته بر کارگران .برساند

های پيشروتر يک امر کامالً بديهی  ويژه بخش به
از همين روست که روی يک .  شده است و شناخته

عنوان حداقل مزد  خواست واحد و رقم واحد به
اند مبارزه متحدانه ای را  ايستاده و سعی کرده

کارگران پيشرو بر .  برای تحقق آن سازمان دهند
مبارزه متحد برای افزايش حداقل دستمزد 

شورای "  برای نمونه.  اند پافشاری کرده
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

در بيانيه ديگری که در نيمه اول بهمن و بعد از 
ميليون تومان انتشار  ١۶اعالم حمايت از رقم 

داد، ضمن تأکيد مجدد بر رقم يادشده، بر مبارزه 
." متحد کارگران برای افزايش دستمزد تأکيد کرد

" برای خواست افزايش دستمزدها متحد عمل کنيم
عنوان اين بيانيه بود که نشان از هوشياری و 
آگاهی کارگران نسبت به چندوچون مبارزه در 

 .شرايط موجود است
رغم تمام اين تأکيدها اما برخی نکات  علی
وحوش حداقل دستمزد  برانگيزی نيز حول ابهام

شده ازجمله اينکه گرايشی در بحث حداقل  عنوان
دستمزد بجای پشتيبانی از خواست کارگران و 

مزد حداقلی که توسط )  ميليون تومان  ١۶(رقم 
مزد "  شده  های مستقل کارگری تعيين تشکل
مزد "ايراد اصلی .  کند را عنوان می"  مکفی
مزد "ابهام نهفته در آن است چراکه "  مکفی
هرکس از .  معلوم نيست چه مبلغی است"  مکفی
" مکفی."برداشت خود را دارد"  مکفی"واژه 

چيز است و ازنظر کارگر  دار يک ازنظر سرمايه
مزد "مبلغ و معادل عددی .  چيز ديگر حتماً يک

های مختلف کارگری  حتی در نزد بخش"  مکفی
بنابراين بايد از .  تواند متفاوت باشد نيز می

گويی و ايجاد سرگردانی و اختالف درميان  مبهم
نبايد خواست مشخص .  کارگران جداً پرهيز کرد

کارگران را ناديده گرفت و تعيين حداقل دستمزد 
امتناع از پذيرش .  کرد ای نامعلوم حواله را به آينده

و حمايت از خواست کارگران و درجا زدن در 
کند بلکه  فقط مشکلی را حل نمی گويی نه حد کلی

برعکس به خواست واحد کارگران و مبارزه 
سازد و به زيان  ها خدشه وارد می متحد آن

اين "  مزد مکفی"اگر مراد از .  کارگران است
های  باشد که مزد حداقل بايد پاسخگوی هزينه

روزافزون زندگی کارگر و خانواده وی باشد و 
معيشت خانوار کارگری به باالی خط فقر ارتقا 
داده شود، در اين صورت اين همان هدفی است 

های مستقل کارگری آن را  که کارگران و تشکل
کنند و در همين رابطه ميزان حداقل  دنبال می

های خود برای شرايط فعلی  دستمزد را در بيانيه
تأکيد بر خواست کارگران و .  اند اعالم نموده

فقط از اين بابت که امکان يک  حمايت از آن نه
مبارزه مشترک سراسری حول يک خواست 
عمومی و مرکزی را فراهم و اتحاد کارگران را 

کند بسيار مهم است، بلکه از اين بابت  تقويت می
داران برای  نيز مهم است که کوشش سرمايه

و "  مزد توافقی"و "  ای مزد منطقه"اجرای 
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۴از صفحه   

 ضرورت تمرکز بر حداقل دستمزد و 
 های کارگری حمايت از کارگران و تشکل

پرداخت مزد کمتر از  مزد حداقل را نيز خنثی 
که رقم و نظر واحدی در کار  اما وقتی.  کند می

کند هرچقدر اراده  دار سعی می نباشد، هر سرمايه
هم "  مزد مکفی"بسا آن را کرد مزد بپردازد و چه

 .بخواند
تر گفته باشيم از  در بازه زمانی کنونی يا درست

عنوان حداقل مزد و  ميليون به ١۶لحظه تعيين 
فقط اين  های کارگری، نه اعالم آن توسط تشکل
ها و کارگران آگاه و  نکته برای کمونيست

مدافعان حقوق طبقه کارگر حائز اهميت جدی 
بوده است که از اين خواست حمايت کنند و در 
حد توان خويش به مبارزه برای تحقق آن ياری 
برسانند، بلکه اين نيز نکته بسيار مهمی بوده 
است که خواست اخص کارگران و مبارزه 
مستقل طبقه کارگر برای افزايش دستمزد 

الی  برجسته شده و دستمزدهای کارگری در البه
های ديگر اقشار جامعه  ای از خواست مجموعه

گرايشی که در باال از آن ياد .  محو و ناپديد نشود
وچرای  چون شد، زيرپوشش دفاع از حق بی

برای برخورداری از يک "  همه ساکنين کشور"
زندگی مرفه، بحث افزايش حداقل دستمزد طبقه 

راند و تحت اين عنوان که  کارگر را به حاشيه می
"  شهروندی"  هيچ  از حداقل )  کمتر(نبايد " 

حقوق پايه که باالتر از خط فقر است 
در عمل از تأکيد ويژه روی "  کند...دريافت

دستمزد طبقه کارگر و مبارزه برای آن طفره 
در اين موضوع جای هيچ ترديدی نيست . رود می

وحقوق ساير زحمتکشان دفاع  که بايد از حق
ها بيکاران و تهيدستان  نشين کرد، بايد از حاشيه

اما درست در .  شهر و روستا دفاع و حمايت کرد
لحظه محوری شدن دستمزد حداقل طبقه کارگر 
و ضرورت تمرکز روی آن،  درست در بزنگاه 
تعيين مزد حداقل و در شرايطی که بخش زيادی 

های مستقل کارگری  از کارگران پيشرو و تشکل
برمزد حداقل تمرکز نموده و پرچم مبارزه برای 

ميليون تومان را  ١۶افزايش حداقل دستمزد به 
اند، تقليل مطالبه اخص کارگران به حد  برافراشته

" همه ساکنين کشور"  و "  همه شهروندان"حقوق 
آشکارا تالشی استحاله طلبانه و کوشش برای 

شکل  آميزی طبقه کارگر با انبوه جمعيتی بی درهم
آميزی دستمزد  درهم.  و نگاهی فرا طبقاتی است

طبقه کارگر با حقوق همه شهروندان و همه 

فقط خالی کردن دستمزد از  ساکنين کشور نه
محتوای طبقاتی آن و به حاشيه راندن طبقه 
کارگر است، بلکه نفی استقالل طبقاتی، تضعيف 

در .  موضع و موقعيت طبقه کارگر نيز هست
شده از سوی کارگران پيشرو و  مواضع اعالم

های کارگری هرگز چنين خطای بزرگی  تشکل
در بحث دستمزد اگر موضوع .  شود ديده نمی

و نه همه شهروندان و همه   -ساير زحمتکشان
ها به ميان  و دفاع از حقوق آن  -ساکنين کشور

آمده، اما موضوع محوری يعنی افزايش حداقل 
ميليون تومان فراموش نشده  ١۶مزد کارگری به 

ها و  کمونيست.  و به حاشيه رانده نشده است
ها و  مدافعان حقوق طبقه کارگر بايد از خواست

ها برای  مبارزات کارگران ازجمله خواست آن
حمايت کنند و  ١۴٠١افزايش حداقل دستمزد سال 

همه "اجازه ندارند به بهانه دفاع از حقوق 
، طبقه "همه ساکنين کشور"و "  شهروندان 

های آن را به حاشيه برانند يا  کارگر و خواست
های مبارزه طبقه کارگر  حتی نسبت به اولويت

 .دچار ترديد و تزلزل شوند
در پايان به نکته بسيار مهمی در مورد نمايش 
هرساله تعيين حداقل مزد بايد اشاره کرد و آن 

. چرخد ای است که مزد برمدار آن می دايره بسته
پوشيده نيست که حداقل دستمزد به هر ميزان 

ها و  افزايش داده شود، به خاطر افزايش قيمت
شود و  فوريت خنثی می افزايش نرخ تورم به

سطح زندگی و معيشت کارگری دوباره به حالت 
فقر و فالکت و تشديد استثمار .  گردد قبل بازمی
سال همين روال طی  ٣٠بيش از .  يابد ادامه می
هر بار چندرغازی به دستمزدهای .  شده است

شده اما در عمل دستمزدهای واقعی  اسمی اضافه
امروز بسياری از کارگران، .  يافته است کاهش

تر  های پيشروتر و متشکل خصوص بخش به
اند که  يافته کارگران به اين شناخت و آگاهی دست

معضل طبقه کارگر فقط مزد نيست بلکه نظامی 
روست که  ازاين.  است که برمزد استوار است

فقط برای افزايش مزد مبارزه  کارگران ايران نه
کنند و برای افزايش حداقل دستمزد بايستی  می

تر از  تر به ميدان آيند، بلکه مهم تر و متشکل آماده
نظام مزدی است که بايد  آن برای پايان دادن به

 .خود را تجهيز و آماده کنند
 

 

 کمک های مالی
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠              هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )مارس(خروش 
 

 سوئد
 

 کرون ۵٠٠ هوادراران سازمان استکهلم
 

 آلمان
 

 يورو ١٠٠ سياهکل، يگانه پاسخ اصولی
 

 ايران
 

 ميليون تومان١ آبان ادامه دارد           

 پوزش و تصحيح
 

ترس و "  نشريه کارمقاله  ٩۶٠در شماره 
های  واهمه جمهوری اسالمی از شبکه

يک سطر در آخر مقاله جا افتاده "  اجتماعی
 .گردد بود که در اين شماره  تصحيح می

فالحی نماينده مجلس اسالمی و از اعضای "  
به روشنی به اين مساله "  کميسيون مشترک"

بان  او به گزارشگر سايت ديده.  اعتراف کرد
"گفت)  نازيال معروفی(ايران  طرح صيانت : 

به اين دليل است که ما ديگر شاهد يک آبان 
که مخالف  آن کسانی.  ديگری نباشيم ٩٨

قانونمند کردن فضای مجازی هستند کسانی 
ها در جامعه تشنج  هستند که در همان سال

 ".ايجاد کردند
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 در مورد جنگ در اوکراين            

 

 !جنگ امپرياليستی و ضد بشری بايد متوقف شود
 
 
 

ر بعد از هفته ها جنگ لفظی، تهديدها، هشدارها  و ديدارهای سران دو بلوک امپرياليستی آمريکا و اروپا، امپرياليسم روسيه همراه با مانو
های نظامی طرفين  بر سر اوکراين و پس آن با به رسميت شناختن  جمهوری های لوهانسگ و دونتسک از طرف فدراسيون روسيه، 

فوريه، روسيه تهاجم نظامی خود به اوکراين را از شمال، شرق و جنوب و از طريق هوا و زمين و دريا آغاز  ٢۴باالخره در روز پنجشنبه  
 .کرد

تشديد بحران های موجود و تهاجم نظامی روسيه به اوکراين بار ديگر اين حقيقت محض را نشان داد که جنگ ادامه سياست به شکل ديگر 
سياستی که اکنون خود را در شکل  تهاجم روسيه به اوکراين نشان داده است، چيزی جز انعکاس همان سياست قبلی نيست که اکنون با . است

 . تغيير توازن قوا بين قدرت های امپرياليستی اين بار در اوکراين  به ميدان جنگ اين رقابت ها تبديل  شده است
ارتش خود را به اين "  جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک"در واقع، چه ادعاهای رياکارانه روسيه  که  گويا در دفاع از ساکنين 

ی مناطق گسيل گرده است و چه  ادعاهای مزورانه امپرياليسم آمريکا، اتحاديه اروپا و ناتو که گويا در دفاع از حق حاکميت اوکراين نيروها
نظامی و تسليحات به کشورهای مرزی اوکرائين فرستاده اند، ذره ای از اين حقيقت نمی کاهد که هدف هر دو بلوک امپرياليستی تقسيم و باز 

 . تقسيم مناطق نفوذ  خود در شرايط جديد  جهانی است
 

واقعيت اين است که  نظم جهان دوقطبی بعد از جنگ جهانی دوم  و شکل گيری جهان يک قطبی بعد از فروپاشی بلوک شرق به تاريخ 
عروج چين تا حد دومين  قدرت اقتصادی جهان، عروج مجدد روسيه به عنوان دومين قدرت نظامی جهان، گسترش قدرت .  سپرده شده است

نشان از اين واقعيت دارد که قطب های چند گانه سرمايه داری، سرتاسر جهان را به ميدان کشمکش ..  های سرمايه داری در اروپا، ژاپن و
 .ها و جدال های خونين خود تبديل کرده اند

اوکراين  با  در اختيار داشتن منابع غنی و زمين های حاصل خيز که بخش قابل مالحظه ای از غالت در جهان را توليد می کند و موقعيت 
اگر روسيه اين .  سوق الجيشی سياسی و نظامی اش، طعمه ای نيست که طرفين اين جدال  ويرانگر به آسانی در اختيار آن ديگری قرار دهد

هدف را دنبال می کند که با تصرف اوکراين و يا به قدرت رساندن رژيم دست نشانده و يا متحد خود،  زمينه را برای برای مصالح و منافع 
بزرگ سرمايه داران و ناسيوناليسم تجاوزگر روس، برای  تحميل و تثبيت موقعيت خود  به عنوان يک ابر قدرت بازيگر در معادالت جهان  
چند  قطبی را ميسر سازد، در مقابل بلوک آمريکا و اروپا  و پيمان جنگی ناتو نيز با رساندن خود به مرزهای روسيه و با تحوالت  سال 

در اوکراين و تبديل آن کشور به متحد  خويش، هدف  تضعيف و جذب روسيه در درون خود و اگر موفق نشدند تبديل آن به يک  2014
اگر تا ديروز خاورميانه و .  قدرت درجه  چندم اروپايی را مد نظر دارند، به اين ترتيب آنها بلوک روسيه و چين را نيز تضعيف می نمايند

آفريقا ميدان نبرد و کشمکش های خونين قدرت های جهانی و منطقه ای بود، اکنون غرب می خواهد از طريق اوکراين  با  روسيه  و در 
 .حوزه پاسيفيک با  چين، نظم  جديدی را سازمان بدهد

 
ثمره اين کشمکش ها و جدال ها برای مردم جهان، برای کارگران و زحمتکشان، زنان و کودکان چيزی جز مرگ و مير و نابودی هستی و 

همه اين نتايج و خطرات را پيش از اين در خاورميانه و شمال آفريقا ديديم  و .  نيستی شان و آواره شدن ميليون ها انسان به همراه ندارد
 .اکنون دست کم در اوکرائين شاهد آن هستيم

در برابر اين وضعيت، تنها با محکوم کردن اين جنگ  و افشای نيات سودجويانه بازيگران جنگ طلب و امپرياليستی آن، با به ميدان آمدن 
در اين ميان طبقه کارگر .  بشريت مترقی و طبقه کارگر جهانی و شکل گيری اعتراضات گسترده می توان به اين بربريت موجود پايان داد

روسيه و اوکراين بيش از همه مسئوليت و وظيفه دارند که نه تنها به گوشت دم توپ اين جدال و کشمکش ارتجاعی تبديل نگردند،  بلکه 
 .نفرت و خشم  خود را به سوی آنانی نشانه روند  که جان ميليونها انسان را در ميدان جنگ و تحريم به نابودی خواهند کشاند

خود را همراه و همگام با طبقه کارگر و مردم محروم کشورهای اوکراين  و روسيه و "  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست"لذا،
ما طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در سراسر جهان را برای دخالت در .  هرگوشه جهان، عليه جنگ سرمايه داران و دولت هايشان می داند

اين بحران بين المللی فرا می خوانيم  و ضروری است عليه سياست های جنگی و توسعه طلبانه قدرت های امپرياليستی، برای ختم فوری 
 .جنگ، عليه دولت های جنگ طلب و نظام سرمايه داری به ميدان بيائيم

 
 !عليه جنگ سرمايه داران، عليه نظم سرمايه داری

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
  2022فوريه  28
 1400اسفند  9

 
 

 .و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاها
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هزار  ٧٠هزار تومان نيست و به کيلويی  ١٠
وقتی بهای پسته به کيلويی ".  تومان رسيده است

هزار تومان رسيده، معلوم است که به جای  ۴٠٠
رئيس .  توان آن را نگاه کرد خريد، تنها می

سابقه در  شورای تامين دام زنده، از رکود بی
بازار گوشت قرمز در روزهای پايان سال خبر 

بسياری از قصابان مغازه خود را بسته يا . دهد می
 . اند به شغل ديگری روی آورده

بار  مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره
دهد که سيب و پرتقال  شهرداری تهران وعده می

بار با قيمت کيلويی  شب عيد در ميادين ميوه و تره
هزار تومان عرضه خواهد شد، همان سيب و  ١٣

هزار تومان  ۶پرتقالی را که مردم دو سال پيش 
خريدند، حال بايد بيش از دو  برای شب عيد می

برابر برای همان سيب و پرتقال پول بدهند در 
حالی که در اين دو سال حقوق و دستمزدها دو 

 !!برابر نشده
از )  های حکومتی از سايت(سايت خبری نور 

تا  ۵٠ها و افزايش  درصدی خوراکی ۶٠تورم 
بها در مناطق کارگرنشين  درصدی اجاره ٢٠٠

های رئيسی در مورد  رغم دروغ به.  دهد خبر می
نظر او در  ها، حتا مرکز آمار تحت کاهش قيمت

درصدی  ٣/  ٩گزارش اخير خود از نرخ تورم 
در "  ها و دخانيات ها، آشاميدنی خوراکی"گروه 

مرکز .  ماه بهمن نسبت به ماه دی خبر داده است
درصد  ۴١/  ۴چنين نرخ تورم ساالنه را  آمار هم

درصد اعالم کرده  ٣۵/  ۴ای را  و تورم نقطه
دانيم که اين آمار نه تنها  البته همه می.  است

بر سر "  مذاکرات"واقعی نيست، بلکه به دليل 
ميزان افزايش دستمزدها و حقوق در سال جديد، 

ی نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق،  و رابطه
برای مقابله با افکار عمومی و اعتراضات 

شود  ای، همواره از سوی حاکمان سعی می توده
بويژه در (جا که ممکن است  نرخ تورم تا آن

 .تر اعالم شود پايين) های آخر سال ماه
که همين مرکز آمار تورم بخش توليد را  جالب آن

درصد اعالم کرده و حتا تورم در بخش  ۴٨/  ۶
توليد مواد غذايی را باالتر از تورم متوسط 

برای نمونه براساس گزارش .  برآورد کرده است
درصد  ٩٠اين مرکز نرخ تورم در بخش زراعت 

 .بوده است
انتخابات "اما ابراهيم رئيسی که در جريان 

وعده رنگين شدن سفره مردم "  جمهوری رياست
تر کرده  را داده بود، در عمل سفره مردم را خالی

و تنها به دادن شعار و دستور به منظور 
او در جلسه ستاد .  فريبی بسنده کرده است عوام

اسفند به وزرای  ٩هماهنگی در تاريخ 
داد تا علت "  دستور"جهادکشاورزی و صمت 

باز چهار روز !!  ها را بررسی کنند افزايش قيمت
داد تا قيمت "  دستور"بعد به وزير کشاورزی 

او پيش از .  کند"  مديريت"کاالهای خوراکی را 
ها از جمله کاالهای  اين هم برای تثبيت قيمت

او .  داده بود"  دستور"اساسی و ثبات بازار 
ها شده و  چنين خواهان نظارت بر قيمت هم

مانع هرگونه "  قاطعانه"خواسته بود  تا وزرا 
 .افزايش قيمت کاالها شوند

رئيسی نيز در "  دستورات"و "  اوامر"مجريان 
در "  قرارگاه امنيت غذايی"ماه از تشکيل  دی

قرارگاه .  وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند
محلی "  قرارگاه"فريبان دزد و فاسدی که  عوام

ماه  های جديدشان است و مردم از دی برای دزدی
. تا امروز تنها شاهد افزايش بهای کاالها بودند

کاهش قيمت لوازم "يکی از اين دستورات 
بود که روزنامه کيهان به مدير مسئولی "  خانگی

مزدور و جنايتکار معروف شريعتمداری با 
"ناراحتی نوشت توليدکنندگان لوازم خانگی در : 

همان ".  کنند ها مقاومت می برابر کاهش قيمت
داستانی که پيش از اين بارها در مورد 

" توليدکنندگان لبنی"، "مرغداران"، "دامداران"
چنين اعتراف  کيهان اما هم!!  و غيره شنيده بوديم

کرد که به دليل نبود خريدار، بازار لوازم خانگی 
البته اين را هم .  سابقه قرار دارد در رکودی بی

فراموش نکنيم که هر سال رکود در بازار، 
زند و البته با سرعتی بيشتر  سابقه می رکوردی بی

از گذشته، آن هم به دليل کاهش شتابان قدرت 
 –خريد مردم و تشديد بحران اقتصادی رکود 

 .تورمی
العاده  يکی از ادعاهای عجيب و غريب و فوق

درصدی بهای  ۶۵وقيحانه رژيم نيز کاهش تا 
طرح الزام درج قيمت "قلم کاال با اجرای  ۴۵٠٠

بود که عباس تابش معاون "  توليدکننده روی کاال
وزير و مديرعامل سازمان حمايت از مصرف 

 .کننده ادعا کرده بود
"در همين رابطه نوشت"  ٢۴اقتصاد "سايت   : 

سخن اخير آقای مديرعامل کوتاه، اما خالف واقع 
است؛ چراکه يک خريد دم دستی برای 
ضروريات زندگی نشان دهنده گرانی اغلب 

 ".های اساسی است کاال
" دستور"تورمی نه با   –بحران اقتصادی رکود 

دهه بر اقتصاد ايران حاکم شده و نه  ۴بيش از 
بحران اقتصادی .  حل شود"  دستور"قرار است با 

تورمی نتيجه ساختار اقتصادی يعنی   –رکود 
داری حاکم بر ايران و نقش و  مناسبات سرمايه

داری است که  جايگاه آن در جهان سرمايه
های خود، آن را  جمهوری اسالمی به دليل ويژگی

يکی از نتايج مشخص آن نيز .  تشديد کرده است
ست که تمام تاروپود حاکميت را  فساد سيستماتيکی

ی خود در تعميق اين بحران  نوبه فرا گرفته و به
 .دارد  نقش

تورمی ايران آن چنان   –بحران اقتصادی رکود 
ای رسيده است که هيچ  عمق يافته و به مرحله

و نه فقط (جناحی از طبقه حاکم يعنی بورژوازی 
. ، قادر به حل يا تخفيف آن نيستند)حاکمان فعلی

چنان اقدامات  حل اين بحران منوط به انجام آن
راديکال اقتصادی و اجتماعی است که هيچ 
جناحی از بورژوازی نه در جايگاه آن است که 

ای برای  چنين اقداماتی انجام دهد و نه برنامه
های تمامی  چنان که در برنامه انجام آن دارد، هم

های  نمايندگان ريز و درشت اين طبقه در نقش
 .اپوزيسيون داخلی و يا خارجی شاهديم

سياست جمهوری اسالمی نيز کامال مشخص 
در حالی که به   -در همين مدت کوتاه .  است

رئيسی آخرين شانس "اعتراف خودشان 
ها و  شاهديم که تمام برنامه  -"  هاست آن

های جمهوری اسالمی چيزی جز ادامه  سياست
تر  هم در اشکالی افراطی های گذشته، آن سياست

 .از گذشته نيست
حامی "  اقتصاددانان"فرشاد مومنی يکی از 

در جمهوری اسالمی "  استاد دانشگاه"حکومت و 
به روشنی به اين وضعيت و ناتوانی جمهوری 
اسالمی برای بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعی 

 ۵وی در سخنان خود در روز .  کند اعتراف می
" مردمساالری"اسفند در کنگره حزب  ۵شنبه 

"گويد می ما چند صد ميليارد دالر و هزاران : 
صرف کرديم که  ٩٠ميليارد تومان را در دهه 

برآيندش رشد نزديک به صفر است و توزيع 
ترين سطوح  سابقه همين رشد صفر به بی

 .ناعادالنه بودن رسيده
، نسبت بودجه عمومی حکومت به ٩٠در دهه 

درصد سقوط  ١۵توليد ناخالص داخلی به زير 
دهد که  اين يعنی حکومت عمال نشان می.  کرده

نسبت به تعهدات حاکميتی خود در زمينه آموزش 
و سالمت و تغذيه و مسکن مردم و 

های فيزيکی و عمرانی ديگر اهتمام  زيرساخت
دغدغه، دغدغه توزيع رانت بين .  بايسته ندارد

درصد امور حاکميتی به  ١۵نسبت .  هاست خودی
توليد ناخالص داخلی يعنی سقوط حکومت به 
دولت پيشا آدام اسميت؛ آن چيزی که به عنوان 

ايد از  ه سرمايه ساالری وحشی بی وطن شما شنيد
 . آيد دل چنين مناسباتی می

 ١۴٠١شما وقتی مثال در آيينه سند اليحه بودجه 
کنيد، در کمال  تمايالت حکومت را نگاه می

های غيرعادی در ماليات  بينيد تخفيف شگفتی می
بينی شده و فشارهای بسيار  بر ثروت پيش
. سابقه در ماليات بر مصرف غيرعادی و بی

شود  کنند می گويی عزيزان هنوز تصور می
 . تر به مردم وارد کرد فشارهای معيشتی سنگين

. زا اسم رمز غارت مردم است های تورم سياست
اين است  ١۴٠١مهمترين مشخصه اليحه بودجه 

خواهد اوضاع را اسفبارتر  که از اين دريچه می
از نظر عدالت اجتماعی اين سند يکی از .  کند

ترين سندهای  ترين و ضد عادالنه ای ضد توسعه
سياستگذاری در سی سال گذشته محسوب 

های  شما فقط کافيست روی اصابت.  شود می
... ستانی در اين سند با دقت نگاه کنيد ماليات

 ١٣۶٧کشور از نظر بنيه توليدی نسبت به سال 
که بدترين سال عملکرد اقتصادی ده ساله اول 

های استاندارد موجود در  انقالب بوده با شاخص
درصد سقوط  ٧٠ساحت دانش و توسعه حدود 

 ".کرده
جمهوری اسالمی در برابر اعتراضات و 

های بر حق مردم کار، نان و آزادی،  خواست
برای داشتن يک زندگی شرافتمندانه و انسانی، 

ديدگان  آن زندگی که شايسته کارگران و ديگر ستم
ی  کند و نتيجه جامعه باشد، مقاومت می

های آن چيزی جز ادامه فقر و گسترش آن  سياست
بنابراين .  های بيشتری از جامعه نيست بخش  به

تنها راه برای مردم، برای کارگران و 
زحمتکشان، سرنگونی جمهوری اسالمی و 

ست، راهی که برای  برقراری حکومت شورايی
رغم ناهموار  کارگران و زحمتکشان ايران به

 .بودن و به رغم تمامی مشکالت ممکن است
 

 ديده حالت به شود دل بد مکن ای دل غم
 وين سر شوريده بازآيد بسامان غم مخور

 گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعيد
 هيچ راهی نيست کان را نيست پايان غم مخور

 

 آيد گريزد شب، صبح می می

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

 .آور را بيان کند اين روزهای سياه و فاجعه
تنها دو هفته به آغاز سال جديد باقی مانده، اما 

های کارگران و زحمتکشان حتا در اين  سفره
عمری در کار، عمری .  روزها نيز رونقی ندارد

 !عدالتی در کجا ريشه دارد؟ در رنج، اين بی
اند، وقيحانه شعار  ها که بر سرير قدرت نشسته آن

، "اين وضعيت گرانی قابل تحمل نيست"دهند  می
فالن وزير و بهمان وزير هر چه سريعتر به اين "

اما در عمل نه تنها "  اوضاع سروسامان بدهند
چيزی به نفع کارگران و زحمتکشان تغيير 

شود و  کند، بلکه روز از پی روز بدتر می نمی
ی اعتراض به  کارگران و زحمتکشان را به بهانه

 .کشند وضعيت موجود به بند می
های عيد ديگر نه از آجيل خبری است،  در سفره

٨ 

١از صفحه   

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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ماهی پلوی شب عيد نيز .  نه از ميوه و شيرينی
های خالی کارگران و  ديگر جايی در سفره
ديگر نه از عيدی .  کند زحمتکشان پيدا نمی

هر چه هست خوشی .  ست و نه از بوی عيد خبری
 .نيست

احمدی رئيس اتحاديه خشکبار و آجيل تهران با 
درصدی توليد خشکبار در سال  ۶٠بيان کاهش 

 ۵٠٠های گذشته مردم با  گويد در سال جاری می
کردند  هزار تومان آجيل شب عيد خود را تهيه می

توان تنها به  اما امسال با يک ميليون تومان می
که مردم  او با بيان اين.  ميزان کمی آجيل خريد

تر بودن  بيشتر تمايل به خريد تخمه به دليل ارزان
"آن دارند گفت گردان ديگر  قيمت تخمه آفتاب: 

 آيد گريزد شب، صبح می می

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


