
ت                  
ح

ی ت

حزب كمونيســت كارگرى - حكمتيســت (خط رســمى)

hekmatist.com   

۲۱ اكترب  ۲۰۲۱      ۲۹ مهر ۱۴۰۰

۳۸۰

وید!- د  ھان  ان  -کار

ورشكستگى اقتصادى رژيم
«پاسخ زحمتكشان!»

مظفر محمدی

ایــن روزهــا تحلیلگــران اقتصــادی دولتــی از ورشکســتگی اقتصــادی 
پاســخ طبقــه کارگــر و  زننــد.  جمهــوری اســالمی حــرف مــی 

ــت؟  ــات چیس ــن تبلیغ ــه ای ــان ب زحمتکش
همــه شــاهدیم نظامــی کــه بیــش از ٤ دهــه اســت در ایــران 
ــر  ــت. در ه ــوده اس ــران نب ــدون بح ــی ب ــچ زمان ــت هی رس کار اس
دوره ای دولتمــردان حاکــم بــرای بحــران توجیهاتــی داشــته انــد. از 
جملــه، یــک دهــه اقتصــاد جنگــی، دوره ســازندگی، دوره اصالحــات، 
شــامرتی بــازی هــای احمــدی نــژآد و آخریــن شــان دولــت اعتــدال 
و کلیــد دار حــل ایــن بحــران. در همــه ی ایــن دوران طوالنــی ســال 
بعــد از ســال  جامعــه بــا گرانــی و فقــر و تــورم و گرســنگی تــا حــد فالکــت مواجــه بــوده اســت. 

بــا وصــف ایــن جمهــوری اســالمی رس پــا مانــده اســت. چــرا؟ 
هــر فقــره بحــران اقتصــادی و سیاســی مــی توانســت هــر دولتــی را از پــا بینــدازد و یــا وادار بــه 
ــر تعــداد لواســان نشــین هــا، حــاج آقاهــا  ــچ، بلکــه ب ــن اتفــاق نیفتــاد هی ــد. امــا ای اســتعفا کن
و آغــازاده هــا اضافــه شــد و کاخ هــا و بــرج هــای بیشــرتی بنــا شــدند و تعــداد اتومبیــل هــای 
ــا هیــچ کشــور خاورمیانــه قابــل مقایســه نیســت.  ن و فرزندانشــان  ب ــد میلیــون دالری حاکــ چن
ایــن ســوال جــواب سیاســی و اقتصــادی روشــنی دارد. جوابــی کــه هــر کارگــر و زحمتکــش آگاه 
و هــر معلــم و بازنشســته و پرســتار و جــوان ایرانــی بایــد بدانــد. جــواب ایــن بظاهــر معــ در 

اقتصــاد سیاســی ایــران اســت.  ... صفحــه۳

به شوراى اسالمى در اراك؛

درب شما هم بزودى ِگل 
گرفته مى شود!

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

بــر اســاس اخبــار منترششــده در رســانه های ایــران، شــورای اســالمی 
ــخ ۲۴ ــه تاری ــتی ب ــی فاشیس ــی اقدام ــاد در اراك ط ــی آب ــتای حاج روس

مهرمــاه ســال جــاری، در اطالعیــه ای كــه از لفــظ تحقیرآمیز و نژادپرســتانه 
«افغانــی» در آن اســتفاده شــده، فرمــوده اســت: «قابــل توجــه افغانــی؛ 
بــه دلیــل نــدادن ســهمیه آرد بــه افغانی هــا جهــت پخــت نــان از 
ــا  ــه افغانی ه ــی ب ــوی از نان فروش ــالع ثان ــا اط ــان ت ــورای آرد ن ــرف ش ط

معذوریــم.»

ایــن اولین بــار نیســت كــه بــا تاییــد دســتگاه های امنیتــی حكومــت 
ایــران، مشــتی رذل در شــوراهای اســالمی مرتكــب كثیف تریــن رفتارهــای 
می شــوند.  ایــران  در  افغانســتانی  شــهروندان  حــق  در  نژادپرســتانه 
«ممنــوع كــردن فــروش نــان» بــه شــهروندان افغانســتانی، جلــوه دیگــری 
ــران  ــر ای ــه طبقــه كارگ ــران ب ــزی شــده طالبان هــای ای ــه برنامه ری از حمل
اســت. شــورای اســالمی از وجــود میلیون هــا كارگــر افغانســتانی كــه بیــش 
ــروز بخشــی  ــد و ام ــی می كنن ــران كار و زندگ از چهــل ســال اســت در ای
از پیكــره طبقــه كارگــر ایــران هســتند، كامــال آگاه اســت و می دانــد 
ــن  ــع دام ــتانی در واق ــن افغانس ــه مهاجری ــرش ب ــه اخی ــه حمل ــه بهان ك
زدن بــه شــكاف ناسیونالیســتی میــان كارگــر «بومــی» بــا میلیون هــا 
ــهروندان  ــه ش ــالمی ب ــورای اس ــرض ش ــن تع ــت؛ ای ــی» اس ــر «خارج كارگ
ــت  ــی اس ــر، تعرض ــای دیگ ــالت و هجمه ه ــام حم ــد  ــتانی مانن افغانس
بــه ســطح مبــارزه و شــعور طبقاتــی امــروز طبقــه كارگــر ایــران تــا بلكــه 
ــر  ــم را از زی ــام حاك ــران، نظ ــوف كارگ ــاق در صف ــه نف ــن زدن ب ــا دام ب
تیــغ اعرتاضــات رسارسی شــهروندان بــه فقــر و بیــكاری در جامعــه نجــات 
ــان،  ــق حاكمیت ش ــط تق ول ــ رشای ــر م ــه ب ــت ك ــب اینجاس ــد. جال دهن
ــل  ــه دلی ــان ب ــمی خودش ــار رس ــق آم ــودك طب ــا ك ــه میلیون ه در حالیك
ــل محــروم شــده اند، در حالیكــه  محرومیــت از امكانــات از ادامــه تحصی
انــی و كارتن خوابــی از رس و كــول شــهرهای ایــران بــاال رفتــه  بی خا
اســت، و مهمــرت از همــه، در حالیكــه طبقــه كارگــر و مــردم مبــارز ایــران 
ــا جمهــوری اســالمی فتــح  ــدی را در تقابــل ب ــه روز ســنگرهای جدی روز ب
ــد،  ــه خــاك مالیده ان ــن ســو ب ــه ای ه ۹۶ ب ــ ــوزه اش را از دی ــد و پ می كنن
ــادن در  ــكرخوری افت ــه ش ــدن و ب ــلیم ش ــای تس ــه ج ــاش ب ــن اوب ــا ای ام
ــات كــور  ــه احساس كان روی بــاد زدن ب ــ ــردم آزادیخــواه، ك ــل م مقاب

ناسیونالیســتی و ضد-افغــان در جامعــه رسمایه گــذاری كرده انــد!
ــر  ــل وزی ــی پات ــم پریت ــن «اســتدالل» شــورای اســالمی را خان شــبیه همی
دولــت محافظــه كار بریتانیــا اخیــرا گفتــه اســت كــه «ورود غیــر مجــاز بــه 
بریتانیــا ۵ ســال زنــدان دارد و مهاجــری كــه دســت بــه ایــن عمــل بزنــد 

یت هــای دولــت محــروم خواهــد شــد.» ... ص۲ ــام امكانــات و ح از 
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ــت  ــرای برشی ــوع خونیــن آن ب ــه انــدازه طل ــی ب ــن نظــم فــوق ارتجاع ــروب ای ــا غ ام
ــا  ــتی ی ــای امپریالیس ــت قدرت ه ــه رقاب ــا صحن ــان تنه ــر جه ــود، اگ ــردار می ب ــه ب هزین
ــدال  ــل ج ــه مح ــه ب ــت خاورمیان ــود. مدت هاس ــری می ب ــل دیگ ــی در مقاب ــت یك شكس
ــی و  ــوریه، لیب ــت. س ــده اس ــل ش ــه تبدی ــع منطق ــان و دول مرتج ــی جه ــای اصل قدرت ه
ــن اش و  ــکا و متحدی ــه آمری ــس از حمل ــراق، پ ــردم ع ــل شــده اند. م ــه تبدی ــه ویران ــن ب یم
جنایــت و توحشــی کــه بــه آنهــا تحمیــل کردنــد، حــدود ســه ده اســت عــالوه بــر جنــگ، 
ــران چهــل ســال  ــد. مــردم ای ــه رس می برن ــق ب ــرور، در محرومیــت مطل تباهــی، ناامنــی و ت
ــتبدترین  ــن و مس ــی از جنایتکارتری ــا یک ــانی ب ــی انس ــاه و زندگ ــرای آزادی، رف ــت ب اس
ــارزه  ــت و مب ــال مقاوم ــتان در ح ــردم افغانس ــد. م ــرش در جدال ان ــخ ب ــای تاری حکومت ه
ــان،  ــران، لبن ــن در ای ــروز محکومی ــد. ام ــوف طالبان ان ــد مخ ــت بان ــه بازگش ــه علی جانان
ــر  ــد و جــز به زی ن اعــالم جنــگ کرده ان ــه حاکــ ــه پاخاســته اند، علی عــراق و افغانســتان ب
ــه  ــتی ک ــق هم رسنوش ــاس عمی ــد. احس ی دهن ــت  ــرت رضای ــزی كم ــه چی ــا ب ــیدن آنه کش
ــن  ــر انــدام حاکمی ــزره ب ــا گذاشــته و ل ــر پ ــی، قومــی و مذهبــی» را زی مرزهــای کاذب «مل
و همــه گانگســرتهای آدمکــش انداختــه اســت. طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه منطقــه، 
ــن  ــانی و ام ــه انس ــاه، آزادی و جامع ــت، رف ــرای عدال ــه ب ــد ک ــالم کرده ان ــم اع ــار ه در کن
ــی،  ــن امللل ــی و بی ــای محل ــه دولت ه ــت هم ــع دخال ــان قط ــد. خواه ــدان آمده ان ــه می ب
ــت  ــن حقیق ــتند. همی ــش هس ــت خوی ــر رسنوش ــی ب ــی - مذهب ــکاران قوم ــه تبه هم
ــه  ــه هــراس انداخت ــه را ب ــر كشــورهای منطق ــم ب ــا دولت هــای مرتجــع حاک ــه تنه ســاده ن
ــران از نســیم  ــرده اســت. نگ ــران ک ــی را نگ ــن امللل ــی و بی ــاع محل اســت، بعــالوه کل ارتج
ــرده  ــدن ك ــه وزی ــان رشوع ب ــه و جه ــه در کل خاورمیان ــی ک ــی و برابری طلب عدالت خواه

اســت. 
ــی  ــك قربان ــه ی ــه افغانســتان البت ــان ب ب ــدن ارتجــاع طال ــاره و بازگردان ــی تكه پ ــر لیب تصوی
ــیون  ــن اپوزیس ــروز ای ــت. ام ــی اس ــت ایران ــیون راس ــم اپوزیس ــت و آن ه ــم داش ــر ه دیگ
بــا فــوت صاحبــش بــه عــزا نشســته اســت. اپوزیســیونی كــه خــواب بــه قــدرت رســیدنش 
ــد.  ــكا می دی ــتی آمری ــت میلیتاریس ــو و دخال ــی نات ــازوی نظام ــه ب ــكا ب ــا ات ــران را ب در ای
اپوزیســیونی كــه شــیپور به دســت، جــار مــی زد كــه «بعــد از ســوریه و لیبــی نوبــت ایــران 
ــی  ــالب مخمل ــه انق ــج» ب ــم چین ــرتاتژی «رژی ــایه اس ــر س ــه زی ــد ك ــدوار بودن ــت». امی اس
ــون  ــت! اكن ــرب، نگرف ــی غ ــت نظام ــه دخال ــ ب ــد بس ــا امی ــند. ام ــود برس ــر خ ــد نظ م
ــا فــوت صاحبــش بیــش از همیشــه  موقعیــت اپوزیســیون فاســد راســت بلحــاظ سیاســی ب
عــی طبقــه كارگــر و كمونیســت ها  ــر پیشــانی اش توســط عــرض انــدام اجت مهــر باطــل ب
ــك  ــازماندهی ی ــروز مســیر س ــرت شــده اســت. ام ــیه تحــوالت پ ــه حاش خــورده اســت و ب
ــا  ــواه ب ــردم آزادیخ ــر و م ــه كارگ ــتقل طبق ــروی مس ــه نی ــكا ب ــا ات ــی ب ع ــالب اجت انق

ــت.   ــوار اس ــه هم ــش از همیش ــت شــورایی» بی ــو «حكوم ــ آلرتناتی برافراش

عارضه ى «ُگنده محل» شدن
ــت  ــرار اس ــوده اســت: «ق ــر» فرم ــی  از منک ــروف و نه ــه  مع ــر ب ــرارگاه «ام ــس ق ی ــرا ر اخی
ــر  ــی  از منک ــروف و نه ــه  مع ــر ب ــته ام ــوان رش ــه  عن ــرتا ب ــد و دک ــع ارش ــته ای در مقاط رش

ــود.» ی ش ــوط  ــم مرب ــاف ه ــاب و عف ــه حج ــا ب ــه تنه ــود ك ــدازی ش راه ان
بدبخت هــا دچــار توهــم شــده اند كــه كنــرتل اوضــاع را دارنــد؛ در مقابــل غــروب و 
هزیمــت نظام شــان، خیــال می كننــد كــه دانشــگاه ها را آتلیــه عكاســی می كننــد و 
عكــس یــك قبیلــه جــالد و مــرده از حــاج داوودهــا، الجوردی هــا، مشــكینی ها، خلخالی هــا، 
ــه ورودی  ــد ب ــخ می كوبن ــا می ــم ها را ب ــاج قاس ــا و ح ــی ها، خامنه ای ه یس ــا، ر خمینی ه
دانشــگاه ها تــا مــردم عكــس آنهــا را ببیننــد و بــه خیــال خودشــان مــردم را  در ســال ۱۴۰۰
ــد كــه الت و پاســدار آن پــرده  ــه ســیاق دهــه ۶۰ دارنــد می گوین از گنــده محــل برتســانند. ب
ــیده اند.  ــی كش ــز علم ــران و مراك ــط ای ــون وس ــش تاكن ــال پی ــل س ــه از چه ــیاهی اند ك س
ــه! «بــرادران» ســپاه و بســیج در تخیــالت خــود، چفیــه  یــك طــرف زنانــه و یــك طــرف مردان
ــوات می فرســتند  ــد، صل ــگاه «ایســت بازرســی» زده ان ــی پای ــه دوش در هــر كوچــه و برزن ب
ــور هــر از گاهــی  ــس جمه ی ــاب ر ــد و جن ــلیك می كنن ــر مشــقی ش ــردم تی ــه ســوی م و ب
ــال  ــد». در خی ــمنان نظام ان ــا دش ــت، اینه ــا نیس ــر م ــه: «تقصی ــود ك ــاره می ش ــش پ چرت
ــه  ــان ب ــف جه ــاط مختل ــردم نق ــردا م ــروف ...»، از ف ــه مع ــر ب ــرارگاه «ام ــس ق ــی ریی واه
ــام گوشــه و زوایــای قوانیــن ایــن نظــام منحــوس اســالمی را تكــه پــاره  جــای نســلی كــه 
ــه جــای نســل كارگــران و كمونیســت هایی كــه پرچــم آزادی و برابــری را در  كــرده اســت، ب
ــای  ــه ج ــد، ب ــزاز درآورده ان ــه اهت ــود ب ــت خ ــالت زیس ــای كار و مح ــگاه ها، میدان ه دانش
ــرتا  ــی و خمینی هــای دانشــگاه رفته و دك مه هــای نوران ــه»، ع شــبح «اداره شــورایی جامع
ــر فــراز شــهرها  ــران را می بینیــد كــه ب گرفتــه در عرصــه «دانــش» اســالمی كردن جامعــه ای

یــس جمهــور،  ــای ر ــرارگاه» و آق یــس ق ــاب «ر ــالت فكاهــی جن ــد. در تخی در حــال پروازن
ــا روش «علمــی» نــور  ــرادران» ب ــه جــای اكتشــافات انســان در جهــان بی انتهــا از فــردا «ب ب
ــاب  ــد بی حج ــه بخواهن ــانی ك ــرای كس ن ب ــ ــد و آس ــهمیه بندی می كنن ــید را س خورش
ــای  ــار خواهــد شــد. در دنی ــره و ت ــد، تی ــاب بگیرن ــی ظاهــر شــوند و آفت ــن عموم در اماك
نی  ــزوالت آســ ــارش ن ــرت می شــود و ب ن فیل ــ ــم و رنگین ك ــت و عل ــا، اینرتن ــالی اینه پوش

رشوع می شــود. 
ــقی  ــنگ مش ــل ۱۴۰۰ فش ــه نس ــروز رو ب ــه ام ــتند ك ــصتی ها هس ــه ش ن ده ــ ــا ه اینه
ــا  ــی آنه م ــید» و نظــارت دا ــان باش ــا هســتیم»، «مواظــب خودت ــه «م ــد ك ــلیك می كنن ش
ــخ  ــال از تاری ــل س ــا چه ــا اینه ــت. ام ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــا ب ــاال بااله كان از آن ب ــ ك
ــه اش  ــم اختتامی ــه مراس ــت ك ــی اس ــی نظام ــه خودبزگ بین ــن عارض ــد؛ ای ــوالت عقبن تح
ــر نظــام  ــت ماننــد آن ۲۰ روز آخــر عم ــد. درس ــدارك دیده ان را مــردم در رسارس ایــران ت
ــوده ای و ضد-ســلطنتی خالــی شــد  ــا صــدای گام هــای یــك انقــالب ت ســلطنت كــه دل شــاه ب
ــه عقب نشــینی وادار كنــد، دل نظــام اســالمی  و دســت بــه هــر اقدامــی زد كــه جامعــه را ب
ــه این ســو  ه ۹۶ ب ــران از دیــ ــان خشــم به پاخاســته توده هــای مــردم ای آقایــان هــم از طوف
ــه از  ــده محل»شــدن ك ــد. عارضــه «گن ی آورن ــه روی نامبارك شــان  ــی شــده اســت و ب خال
یــس جمهــور و كل ایــن نظــام در  ــا جنــاب ر یــس قــرارگاه امــر بــه معــروف...» ت آقــای «ر
ــدان دچــار شــده اند عارضــه همــه حكومت هــای اســتبدادی  ــی ب ــن روزهــای به یادماندن ای
ــروز  ــام ام ــروز و نظ ــام دی ــردن نظ ــه گ ــران ب ــردم ای ــه م ــت ك ــی اس ــت. لوح ــخ اس در تاری

ــاز شــده اســت. رش معكــوس عمــر جمهــوری اســالمی آغ ــزان كــرده اســت. شــ آوی

به شورای اسالمی در اراك

ــت حاكمــه  ن سیاســت ضــد انســانی را پیــش می برنــد كــه هی همــه بــه نوعــی هــ
آمریــكا در دوره ترامــپ بــه بهانــه «مقابلــه بــا افزایــش مهاجــرت» در صــدد دیواركشــی 
ل و  بیــن مرزهــا بــود و بــر ده هــا هــزار مهاجــر کشــورهای آمریــکای التیــن کــه از شــ
ل كــرد.  اغلــب بــا پــای پیــاده و از طریــق مکزیــک وارد خــاک آمریــکا می شــوند، اعــ
سیاســت همــه دولت هــای بورژوایــی، بــال اســتثناء از معمــم تــا مــكال در برخــورد بــه 
«بحــران مهاجــرت» یكــی اســت. تعــرض نــه فقــط بــه مهاجریــن تــازه وارد بلكــه بــه كل 
طبقــه كارگــر بــا دامــن زدن بــه شــكاف ناسیونالیســتی و قومــی میــان كارگــر بومــی بــا 

كارگــر خارجــی در همــه كشــورها، سیاســت بــورژوازی اســت.
ــران،  ــز ماجــرا اینســت كــه یــك موضــوع ثابــت در اكــ خربگزاری هــای رســمی ای طن
ــار و  ــا آم ــی ب ــورهای اروپای ــی كش ــد پناهندگ ــه سیاســت های ض ــ ب ــاد و پرداخ انتق
ــی  ــوی از نان فروش ــالع ثان ــا اط ــد «ت ــه می رس ــان ك ــت خودش ــا نوب ــت؛ ام ــام اس ارق
بــه افغانی هــا معذورنــد»!! شــورای اســالمی و حاكمیــت بــورژوازی ایــران هــم پاســخ 
ــه  ــه ب ــردم را در حمل ــیع م ــای وس ــت توده ه ــر و محرومی ــنگی و فق ــر گرس ــه خط ب
عــی یعنــی «كارگــر افغانســتانی» جســتجو می كنــد. چراكــه  ضعیف تریــن قــرش اجت
ــه شــهروندان و «كارگــر خــودی» را  ــه ب ــی مســتقی جــرات حمل هیــچ مقــام حكومت
نــدارد. هیــچ دولتــی جســارت اعــالم اینكــه «تــا اطــالع ثانــوی بــه شــهروندان و كارگــران 
ی فروشــیم» را نــدارد. بایــد ســطح حملــه بــه زندگــی طبقــه كارگــر را غیــر- خــود نــان 

مســتقیم و از طریــق دامــن زدن بــه تفرقــه ملــی و قومــی میــان كارگر «بومی» بــا كارگر 
«غیــر بومــی» بــه جامعــه ابــالغ كننــد. بایــد بــه كارگــر «خارجــی» حملــه كننــد تــا بقیــه 
ت نــژادی و مذهبــی میــان كارگــر  جامعــه را ســاكت و خامــوش كننــد. بایــد بــه تقســی
افغانســتانی بــا كارگــر ایرانــی، كارگــر آمریكایــی بــا كارگــر التینــی دامــن بزننــد تــا پیكان 
تیــز تعــرض طبقــه كارگــر و شــهروندان بــه اركان حاكمیت شــان را كــج كننــد. ظاهــرا بــه 

ــد! ــوار بشــنود؛ امــا كــور خوانده ان ــد كــه دی در می گوین

نگونــه كــه درب شــورای اســالمی كار و نهادهــای زرد دولتــی در هفــت تپــه توســط   ه
نگونــه كــه عامــالن ایجــاد تفرقــه قومــی  كارگــران متحــد بــا گِل و لجــن آراســته شــد، ه
- مذهبــی در هفت تپــه در برابــر صــف متحــد و یكدســت كارگــران در مجمع عمومــی 
ــتی و  ــای فاشیس ــن بانده ــه ای ــه ك نگون ــتند، ه ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــدند و پ ــوا ش رس
كارچاق كــن در محــالت كار و زیســت از فــوالد اهــواز تــا رشكــت نفــت و تــا شــهرهای 
كردســتان بــا تُــك پــا بیــرون انداختــه شــده اند، مــردم رشافتمنــد و انسان دوســت اراك 
و حومــه نیــز درب شــورای فاشیســت اســالمی را در ایــن خطــه بــا گِل خواهنــد گرفــت.

ــهروندان  ــق ش ــتانه در ح ــتی و نژادپرس ــرك فاشیس ــن تح ــل كوچك تری ــد در مقاب نبای
افغانســتانی ســكوت اختیــار كــرد. بــه هــر شــیوه ممكــن بایــد پاســخ درخــور بــه ایــن 
ــوان بخشــی از  ــه شــهروندان افغانســتانی بعن ــی ب ــل حكومت تعــرض گســتاخانه عوام
پیكــره طبقــه كارگــر ایــران را ابــراز كــرد. بایــد خواســتار تامیــن  برابــر حقــوق شــهروندی 
ــا مســكن مناســب و طــب  ــی ت ــات، از خــوراك و پوشــاك كاف ــه حی ــات ادام و ملزوم
رایــگان را بــرای همــه شــهروندان بــه نظــام حاكــم در ایــران تحمیــل كــرد. ثروت انباشــه 
شــده در ایــران كــه در جیــب مشــتی جنایتــكار و مفتخــور اســت، كفــاف ســه برابــر 
ــد. ــد مجبورشــان كــرد رس كیســه را شــل كنن ــران را می دهــد و بای ــروز ای ــت ام جمعی
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ــده  ــه ش ــواره توجی ــه داران هم ن و رسمای ــ ــط  حاک ــه توس ــادی ای ک بحــران اقتص
اســت. زمانــی اقتصــاد جنگــی بــود، بعــد بازســازی بعــد از  جنــگ داشــتیم، تحریــم 
شــدیم و حــاال مــی گوینــد داریــم ورشکســت مــی شــویم.  دیدیــم کــه  نــه جنــگ و 
نــه تحریــم و نــه اقتصــاد مقاومتــی رژیــم را از پــا نینداخــت. امــا نفــس جامعــه را 
بریــد. تــاوان جنگــش را مــا دادیــم. تــاوان بعــد از جنــگ و تحریــم و بحــران هــای 
اقتصادیــش را مــا دادیــم. بــه مــا گفتنــد کمربندهــا را ســفت کنیــد. کــم تــر بخوریــد 
یــی اســت کــه بــورژوازی حاکــم  و طاقــت بیاوریــد. ایــن کلیــد حــل بــه ظاهــر مع
ایــران راه حلــش را داشــته و دارد. بحــران را و عواقــب آن را از قبیــل گرانــی و تــورم 
ــت  ــه فالک ــه را ب ــد. جامع ــکن کردن ــا رسش ــای م ــفره ه ــر س ــت را ب ــر و فالک و فق
اننــد. ایــن را هــر کارگــر و زحمتکــش و جــوان و زنــی در ایــران  کشــاندند تــا خــود 

بایــد بدانــد و مــی دانــد. 
ــش از  ــروز بی ــه ام ــرا ک ــردازم چ ــت بپ ــه رشح مصیب ــم ب ــی خواه ــا  ــن در اینج م
هشــتاد میلیــون کارگــر و زحمتکــش و معلــم و پرســتار و بازنشســته و حاشــیه 

ــت را کشــیده و مــی کشــند. ــت فالک ــینان شــهرها مصیب نش
ن مــا شــاخص فالکــت یعنــی تــورم و بیــکاری و فقــر تــا حــد گرســنگی  جلــو چشــ
در میــان ده هــا میلیــون کارگــر و زحمتکــش و حاشــیه  نشــینان شــهرها بــا گوشــت 
و پوســت و اســتخوان ملــس شــده  و در آن زندگــی کــرده یــا فقــط زنــده مانــده انــد. 

یــر زندگــی کــردن نیســت، زنــده مانــدن زورکــی اســت.   بخــور و 
ــان  ــفره محروم ــر س ــرر را ب ــای مک ــتگی ه ــادی و ورشکس ــران اقتص ــه بح ــم ک گفت
جامعــه رسشــکن و خــود درآمدهــای رسســام آور کســب کردنــد. میــزان نقدینگــی و 
درآمــد بنــگاه هــای اقتصــادی گســرتده از بنیــاد مســتضعفان و آســتان قــدس رضــوی 

رش نیســت.  ــه دارانــه قابــل شــ ــروژه رسمای و ده هــا پ
در نظــام هــای بورژوایــی بــا کــم کــردن هزینــه هــا و بــه معنایــی زدن از نــان ســفره 
ــد از  ــی کنن ــالش م ــد. و ت ــی رون ــه ا ســتقبال بحــران م ــران و زحمتکشــان ب ی کارگ
درآمدهــای تــرصف شــده و در اختیــار خــود، کــم نشــود. چــرا کــه اگــر اقتصــاد در 
جمهــوری اســالمی همــواره بحــران داشــته و در حــال ورشکســتگی بــوده، کســی بــه 
ــی گویــد درآمــد بنیــاد مســتضعفین یــا دیگــر عرصــه هــای در کنــرتل دولــت و  مــا 
ــی گویــد ایــن بنــگاه هــا ورشکســت شــدند و دیگــر  رسمایــه داران کــم شــده. کســی 
قــادر بــه پرداخــت مالیــات نیســتند. چــرا کــه هیــچ کــدام از بنــگاه هــای در اختیــار 
ــچ، بلکــه از درامدشــان کــم  ــوس ســپاه و بیــت رهــربی ورشکســت نشــده هی اختاپ
یدهــد هیــچ، بلکــه در بخــش ســازمان هــای   نشــده اســت. در آمــدی کــه مالیــات 
ــی و ســاخت موشــک و جنــگ افــزار و ایجــاد و تامیــن و تضمیــن  امنیتــی، پــروژه ا
ســازمان هــای نظامــی نیابتــی در کشــورهای مختلــف خاورمیانــه هزینــه شــده اســت. 
اگــر حــزب اللــه بــه ادعــای خــودش صــد هــزار نفــر مســلح دارد بنــا بــه گفتــه رییــس 
ایــن بانــد تروریســتی از اســلحه و حقــوق نیــروی مســلح و آب و نــان و رفــاه شــان را 
جمهــوری اســالمی تامیــن مــی کنــد. و بــا هــر حســاب ریاضــی قاعدتــا مــی بایســت 
ــی هــای یمــن  ــون و حوث ــه و حشــد شــعبی و فاطمی اقتصــاد ورشکســته، حــزب الل
و تروریســت هــای افغانســتان کــه رهربانشــان در ایــران هســتند را ورشکســته کنــد. 
چــرا کــه اگــر یــک مــاه تــا دومــاه حقــوق ایــن نیــروی عظیــم پرداختــه نشــود نیــرو 

ریــزش مــی کنــد و بســاطش برچیــده مــی گــردد. 
کارگــران و زحمتکشــان ایــران ایــن یــک فقــره را بســیار خــوب آگاهنــد و مــی بیننــد 
و بارهــا در مبارزاتشــان بــه آن اســتناد کــرده انــد. امــا ایــن هنــوز کل مســاله بحــران 
ــت،  ــلحه هس ــت، اس ــول هس ــه پ ــت ک ــوم اس ــد. معل ــی ده ــخ  ــادی را پاس اقتص
ــد،  ــده  ان ــم نش ــا ک ــخصی ه ــاس ش ــا و لب ــدان ه ــس و زن ــی و پلی ــای امنیت نیروه
ــن هــا  ــه ای ــرای هم ــد ب ــاالی شــهری هــا رس جایشــان اســت، بای زندگــی الکچــری ب

ــری وجــود داشــته باشــد و دارد. ــل دیگ دالی
ــران را  ــن بح ــا ای ــی اســت ام ــم واقع ــه بحــران اقتصــادی رژی ــم ک ــم گفت اول صحبت
نــه در بــاال و در ارکان هــای اقتصــادی وسیاســی حاکمیــت و نــه در کاهــش هزینــه 
ــه داران و  ــفره  رسمای ــه در س ــه ای و ن ــی منطق ــی و نیابت ــی داخل ــای امنیت نیروه
انــدگان سیاســی شــان در مجلــس و قــوه هــای مجریــه و قضایــی و پلیــس مخفــی 
و رسان ســپاه و بســیج و لشــکر حــول و حــوش بیــت رهــربی مــی تــوان دیــد. ایــن 
ن  یــت هشــتاد میلیونــی کارگــران و زحمتکشــان و معلــ بحــران را تنهــا بــر ســفره اک
ــن  ــد. ای ــی مســکن هــای حواشــی شــهرها مــی شــود دی ــکاران و ب و پرســتاران و بی
ر شــدن مریــض  ورشکســتگی بــه قیمــت ورشکســتگی ســفره مــا و بــه قیمــت بیــ
ــدرت پرداخــت  ــه ق ــی ک ــین های ــه نش ــد و کرای ــد دارو ندارن ــوان خری ــه ت ــی ک های
ــام شــده اســت. حــکام ورشکســته امــا یادشــان نرفتــه  کرایــه را از دســت داده انــد، 
کان پــول بــرق و گاز و خدمــات و حمــل و نقــل را بــاز همیــن مــردم  اســت کــه کــ
بایــد بپردازنــد بــدون کــم و کــرسی. عــدم پرداخــت تنهــا یــک فقــره باعــث قطــع بــرق 
ــر ســفره هــای کارگــران  و گاز و خدمــات شــهری مــی شــود. بحــران اینجــا اســت. ب
نــکار  و زحمتکشــان. کارگرانــی کــه مــاه هــا حقــوق معوقــه دارنــد تــا کارفرمــا و پی
ــوان  ــان ت رش ــرای بب ــه ب ــد ک ــاوان را زحمتکشــانی مــی دهن ــم نشــود. ت ســودش ک

ــر مــی  ــه هــا را از ســفره مــا ب ــن هزین ــد. ای رســتان ندارن ــه بی ــد دارو و هزین خری
ــا درآمدشــان کــم نشــود. راه حــل بحــران اقتصــادی در جمهــوری  اســالمی  ــد ت دارن
یعنــی همیــن. یعنــی هزینــه ی زندگــی مــردم بــاال و باالتــر بشــود، تــا از درآمــد آنهــا 
کــم نگــردد. وگرنــه تنهــا درآمــد یکــی دو تــا  از بنــگاه هــای عظیــم وابســته بــه بیــت 
ــد  و ســپاه بــرای تامیــن زندگــی ارزان مــردم کفایــت مــی کنــد. امــا ایــن درآمــد بای
ــرای افزایــش  ــه ب ــرای ارزان ســازی زندگــی مــردم، ن ــه ب جــای دیگــری رصف شــود ن
دســتمزد و حقــوق کارگــران و مزدبگیــران و نــه بــرای بیمــه بیــکاری بــه بیــکاران و 
نــه بــرای تامیــن مســکن بــرای بــی مســکن هــا و نــه بــرای نــان و گوشــت و میــوه 

ی ســفره ی محرومــان. 
جمهــوری اســالمی بحــران دارد. ورشکســتگی همیشــه بیــخ گوشــش هســت، امــا از 
ــی شــود. چــرا کــه ایــن ورشکســتگی را بــر ســفره  درآمــد موسســات اقتصادیــش کــم 

مــا رسشــکن مــی کنــد. 
هــر ایرانــی زحمتکشــی تعــداد نهادهــا و ســازمان هــای مالــی و اقتصــادی و سیاســی 
ــو  ــتند و جل ــی نیس ــا مخف ــن ه ــد. ای ــد بشناس ــپاه را بای ــان رهــربی و س ــت فرم تح

ــد. از قبیــل: ن مــا قــرار دارن چشــ
یکی سازمان های سیاسی و امنیتی است از قبیل: 

ی جمهــوری اســالمی ایــران، ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی،  ســازمان صــدا و ســی
ــران،  ــوری اســالمی ای ــای مســلح جمه ــران، نیروه ــه ای ــوه قضائی ــان، ق ــورای نگهب ش

ــی امنیــت ملــی، ســازمان بســیج مســتضعفین و نیــروی انتظامــی. شــورای عال

ــه اش را  ــه بودج ــت ک ــه ای اس ــتقیم خامن ــت اداره مس ــای تح ــر نهاده ــی دیگ یک
دولــت مــی دهــد یعنــی از درآمــد مملکــت مثــل نفــت و صنایــع و معــادن و غیــره. 

ایــن هــا عبارتنــد از: 
بنیــاد حفــظ آثــار و نــرش ارزش هــای دفــاع مقــدس، ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، 
ســازمان حــج و زیــارت، ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگــی، شــورای عالــی فضــای مجــازی

اما در کنرتل خامنه ای و بیت رهربی است:  و باالخره نهادهایی که مستقال و 
آســتان قــدس رضــوی، آســتان مقــدس احمــدی و محمــدی – شــاهچراغ، بنیــاد پانــزده 
ــاد مســکن انقــالب اســالمی، دفــرت  ــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی، بنی خــرداد، بنی
تبلیغــات اســالمی، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ســتاد اجرایــی فرمــان امــام، ســازمان 
ــرآن، شــورای  ــی ق ــه، شــورای عال ــه جمع ــر، شــورای سیاســتگذاری ا اقتصــادی کوث
هنگــی تبلیغــات اســالمی، کمیتــه امــداد امــام خمینــی، مؤسســه اطالعــات، بنیــاد  ه
علــوی، مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی، حــوزه علمیــه قــم، بنیــاد برکــت، 
ایندگــی  مؤسســه کیهــان، مرکــز طبــع و نــرش قــرآن جمهــوری اســالمی ایــران، نهــاد 

ــربی در دانشــگاه ها... ره
ــی دهنــد  ایــن هــا نهادهایــی هســتند کــه درآمدشــان قابــل کنــرتل نیســت و مالیــات 

هیــچ، حتــی بخشــا از بودجــه ســاالنه مبالغــی بــه عنــوان کمــک دریافــت می کننــد.
به این ها هزینه های نیروهای نیابتی در منطقه را اضافه کنید...

خــوب هــر شــهروند زحمتکــش جامعــه ایــران حــق دارد از خــود بپرســد کــه بحــران 
ــدر  ــران، چق ــتگی ای ــال ورشکس ــاد در ح ــال و اقتص ــه س ــن هم ــادی ای ــای  افتص ه
ایــن نهادهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده یــا ورشکســت کــرده اســت. صنایــع نســاجی 
ورشکســت شــد و نتیجــه اش را کارگــران ایــن بخــش کــه بیکارشــدند، دیدنــد. معــادن 
ایــران یکــی پــس ازدیگــری ورشکســت مــی شــوند و کارگــران کــه مــزد معوقــه شــان 
را خواســتند شــالق خوردنــد، ٥ ســال هــزاران کارگــر کشــت  و صنعیــت نیشــکر هفــت 
ــد  ــکنجه کردن ــتگیر و ش ــان رادس ــن ش ــاندند و فعالی ــد و ازار رس ــه را رس دواندن تپ
ــب و  ــو تخری ــدرت متحدشــان توانســتند جل ــا ق ــا ب ــا و تنه ــران تنه ــا باالخــره کارگ ت

ورشکســتگی ایــن رشکــت بــزرگ را بگیرنــد و شــغل شــان را حفــظ کننــد. 
امــا بحــران اقتصــادی و ورشکســتگی اقتصــاد ایــران بــر هیچکــدام ازنهادهــای فــوق و 

نیروهــای نیابتــی منطقــه ای خراشــی وارد نکــرده اســت. 
بــا مشــاهده ایــن واقعیــات و فاکــت هــا بــر هــر کارگــر و زحمتکــش روشــن اســت 
کــه معنــای بحــران اقتصــادی و ورشکســتگی اقتصــاد در ایــران چیســت و ایــن بحــران 
ن و بازنشســتگان و پرســتاران و  فقــط و فقــط طبقــه کارگــر شــاغل و بیــکار و معلــ
یــت مــردم محــروم ایــران تحــت تاثیــر قــرار  حقــوق بگیــران جــزء و بــه معنایــی اک
مــی دهــد و تاوانــش را مــی دهنــد. بحــران اقتصــادی جمهــوری اســالمی کمــر جامعــه 
را خــم کــرده اســت امــا خــم بــه ابــروی نهادهــای تحــت کنــرتل ســپاه و بیــت رهــربی 
نیامــده اســت. خــم بــه ابــروی حســن نرصاللــه و حشــد شــعبی و حتــی بشــار اســد 

نیــاورده اســت...

وقتــی طبقــه کارگــر ایــران و زحمتکشــان و حاشــیه نشــینان شــهرها بــه ایــن واقعیــات 
کامــال واقــف باشــند بنــا برایــن بایــد دیــد کــه راه حــل چیســت؟ آیــا راه بــرون رفتــی 
ــت  ــا دول ــا امــکان بهبــودی در ســطح معیشــت جامعــه هســت؟ آی وجــود دارد؟ آی

نقشــه و پــروژه ای علیــه فالکــت دارد؟  جــواب بــه طــور قطــع منفــی اســت. 



ت  ۳۸۰
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٤
مــا مــی بینیــم و واقفیــم کــه ریشــه ی فالکــت جامعــه  در بحــران اقتصــادی اســت. 
رکــود، بــی کاری، تــورم، صنایــع ورشکســته، فرســوده¬گی ابزارتولیــد، خصوصــی ســازی 
ــل،  ــل و نق ــان، حم ــت، درم ــوزش، بهداش ــه آم ــی از جمل ع ــای اجت ــه ی عرصه ه هم
ــش؛  ــاک و کف ــکن، پوش ــیر) مس ــا ش ــان ت ــی (از ن ــواد غذای ــد م ــع مول ــرژی؛ صنای ان
ــی از  ــل چین ــای بنج ــی و واردات کااله ــد داخل ــته گی بخــش هایــی از تولی ورشکس
ــک  ــای ی ــه معن ــن هــا ب ــه ای ــرب و تســبیح شــان... هم ــا ســنگ ق ــا ت ــه آخونده م ع

ــران اســت. ــق در اقتصــاد ای ــران کاپیتالیســتی عمی بح
امــا ایــن بحــران راه حــل اقتصــادی نــدارد بــا توجــه بــه بحــران اقتصــادی الینحــل هیــچ 
رفرمــی در آینــده ی نزدیــک و قابــل پیش بینــی؛ ممکــن نیســت. نــه از میــزان بیــکاری 

کــم مــی شــود و نــه تــورم و قیمــت هــا بــه عقــب برمــی گردنــد...

ــادی تحــت  ــه درجــه زی عــی ســابق را ب ــن، تقســیم بندیهــای اجت ــط معی ــن رشای ای
ــان، جنبــش  ــش زن ــل جنبــش کارگــری، جنب ــر داده اســت. مث ــرار داده و تغیی ــر ق تاثی
دانشــجویی، حتــی مســایل قومــی و غیــره. همــه چشــم هــا بــه ســفره دوختــه شــده 
اســت. ایــن فالکــت اگــر نتوانــد رژیــم را از پــا بینــدازد، جامعــه را از پــا مــی انــدازد. 
عــی اســت. عــوارض دردنــاک  فقــر و فالکــت قبــل از هــر چیــز باعــث فروپاشــی اجت

فقــر و فالکــت در جامعــه کمــر شــکن و دردنــاک اســت:
ــی،  ــان، افرسدگ ــه زن ــونت علی ــودکان کار، خش ــی، ک ــاد مال ــاد، فس ــی، اعتی ــن فروش ت

ــی و ... ــای روان ریه ــی، بی ــالق، خودکش ط
ری هــای  بــه ایــن لیســت ســیاه، تصادف هــای جاده یــی، آلوده گــی هــوا، افزایــش بیــ
عفونــی، ســیل و زلزلــه و اپیدمــی کرونــا  را اضافــه کنیــد.  ! اینجــا ســومالی و اریــرته و 
زامبیــا نیســت. کشــوری اســت کــه همیــن چنــد ســال پیــش  هــزار میلیــارد دالر درآمــد 

نفتــی داشــته اســت.
بــرای مــردم فالکــت زده در نــگاه اول یــک راه حــل وجــود دارد و آن در آوردن  ثــروت 
هــای تــرصف شــده توســط بــورژوازی حاکــم  ایــران از دســت آنهــا اســت. ایــن مطالبــه 

ی خیــزش هــای دی و آبــان بــود. 
ــازمان داد و  ــش س ــی شــود از پی ــه م ــی را ن ــی میلیون ع ــان اجت ــزش و عصی ــا خی ام
ــی شــود منتظــر شــد تــا دی و آبــان دیگــر کــی  نــه مــی شــود آن را پیشــبینی کــرد. 
عــی و تــوده ای و سیاســی وجــود دارد  اتفــاق مــی افتــد. در نتیجــه یــک راه حــل اجت
کــه آن هــم تشــدید مبــارزه طبقاتــی و مطالبــات اقتصــادی و معیشــتی تــوده هــای 
ــرای  ــی ب ــی، فشــار طبقات ــز صنعت ــری در مراک ــات کارگ ــردم گرســنه اســت. اعتصاب م
ایجــاد شــوراها و ســندیکاهای مســتقل کارگــری و در تــداوم خــود جنبــش اعتصابــی 

گســرتده کارگــری اســت.
 تجــارب تــا کنونــی حاکــی از ایــن اســت کــه  بــروزاِت گوناگــوِن مبــارزۀ اقتصــادی در 
نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا و ٧ تپــه و فــوالد و .... در مقیــاس گســرتده ای در حــال 
افزایــش و گســرتش اســت. چشــم انــداز ایــن وضعیــت، دســت زدن بــه عمــل تــوده ای و 
اقتصــادی در رسارس کشــور، بــا رشکــت بخش هــای بســیار بیشــرتی از پرولتاریــا اســت.

عــالوه بــر معوقــه هــا و بــا خواســت افزایــش دســتمزد و امنیــت شــغلی، کارگــران و 
عــی و ایجــاد شــوراها  زحمتکشــان علیــه هزینــۀ بــاالى زندگــی و فقــر و فالکــت اجت
و تشــکل هــای مســتقل کارگــری صدایشــان را بلنــد کــرده انــد. جنبــش اقتصــادی که در 
ــام چهــار دهــه اخیــر وجــود داشــته، در ســالهای اخیــر بــه اوج خــود رســیده و بلــوغ 

سیاســی و طبقاتــی چشــمگیری نشــان داده اســت.
عــی گســرتده در جامعــه مــی بایســت بــه  کمونیســت هــای کارگــری و در ابعــاد اجت
ایــن رشایــط توجــه بســیار جــدی کــرده وایــن جنبــش را بــا ســالح تبلیــغ و ترویــج ضــد 
رسمایــه داری تجهیــز کننــد. یــک حرکــت اقتصــادی بــه عنــوان منشــا و بنیــان اصلــی 

کل بحــران اقتصــادی و فقــر و فالکــت ســازمان و گســرتش یابــد. 
طبقــه کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش و گرســنه را بایــد بــه علــت فقــر و فالکت بیشــرت 
ــد  ــرای تامیــن معیشــت بای ــارزه اقتصــادی و ب و بیشــرت آگاه کــرد. نــوک حملــه ی مب
متوجــه نظــام رسمایــه دارانــه در همــه ابعــاد اقتصــادی، سیاســی و تبــه کاریهایشــان. 
بــه ایــن معنــا هــر مطالبــه و خواســت رفــاه از دولتــی کــه اکنــون در کنــرتل نظامــی 

هــا و امنیتــی هــا اســت، بخــودی خــود سیاســی اســت.
یــت فالکــت زده  مربــوط اســت  تــا آنجــا کــه بــه جامعــه بعنــوان یــک کلیــت و اک
در درون خــودش تحرکاتــی کــه نشــان از آمــاده شــدن نقشــه منــد بــرای تعــرض دارد. 
ــی، راه حــل شــورایی و تحــزب   یعنــی ســازمانیابی بــزرگ کارگــری، مجامــع عموم
عــی در مراکــز تولیــدی بــزرگ و کوچــک و در ســطح  رهــربان رسشــناس کارگــری و اجت

محــالت و شــهرها.  
بــا ایــن وصــف صــورت مســاله بایــد روشــن باشــد. دولتــی کــه از مرزهــای داخلــی اش 
ــن و  ــان و بحری ــراق و ســوریه و لبن ــن رسنوشــت مــردم ع ــرای تعیی ــرده و ب ــور ک عب
ــام  ــا  ــی ب ــد…، چنیــن دولت ــره خــود را ذیحــق می دان افغانســتان و عربســتان و غی
قــدرت واقعــی هســته یی و موشــکی و پلیســی و نظامــی و امنیتــی و بــرج میــالدش از 
تامیــن نــان شــب مــردم ناتــوان اســت. جالــب اســت کــه در میــان طیــف هــای مختلف 
بــورژوازی معمــم و مــکال همگــی از رشایــط فالکتبــار فقــر و بیــکاری و گرانــی حــرف 
مــی زننــد و دادشــان بلنــد اســت. امــا ایــن هــا جــز غــر و لندهــای ریاکارانــه بیــش 

ــی جــز ســیر شــدن  ــه در درجــه اول هدف ــنه ک ــد گذاشــت انســان گرس نیســت. نبای
ــد.  ان ــل  ــن اوضــاع غاف ــل ای ــدن دالی ــه از دی ــان باعــث شــود ک ــدارد غــم ن شــکم ن
ــران  ــد باعــث شــود کــه هــر کارگــر و زحمتکــش وجــوان و زنــی در  ای ــان نبای غــم ن
در زندگــی عمیــق نشــود، کتــاب نخوانــد، یــاد نگیــرد. بایــد ورای زندگــی فالکــت بــار 
و تــالش بــرای زندگــی انســانی همزمــان آگاهــی اش را بــاال بــرده و بــه جهــان اطــراف 
خــود بیاندیشــد. شــواهد تاریخــی زیــادی هســت کــه بــورژوازی حاکــم  گرســنه نگــه 
ــد.  ــی دان ــه اش م ــت حاکم ــو صف ــه زال ــای طبق ــن بق ــردم را ضام ــت م ی ــ اک داش
ضمــن ایــن کــه جمهــوری اســالمی عــالوه بــر رسکــوب، ابــزار دیــن و خرافــات را هــم 

بــرای تحمیــق بخــش عقــب مانــده جامعــه در خدمــت گرفتــه اســت. 

نظامــی کــه بــه خــود اجــازه می دهــد حتــی درپوشــش پزشــکان و پرســتاران در محیــط 
رســتان هــا خــط و نشــان بکشــد و وارد خصوصی تریــن حریــم شــخصی شــهروندان  بی
ــه خیابان هــا گســیل  ــی“ ب ــد حجاب ــا ب ــارزه ب ــرای ”مب ــز را ب شــود و یــک ارتــش مجه
ــه  ــر ب ــام ام ــه ن ــت و بالهــت ب ــی جامعــه درس جهال ــت در زندگ ــرای دخال ــد و ب کن
معــروف و نهــی از منکــر در دانشــگاه ســازمان دهــد، نظامــی کــه دغدغــه اش تکمیــل 
و گســرتش موشــک هــای جدیــد و تانــک و تــوپ و غنــی ســازی اســت، ظاهــرا شــکم 
هــای گرســنه نــان و شــیر و گوشــت و مــرغ و میــوه را بیخیــال شــده اســت. امــا ایــن 
ــای دی  ــزش ه ــنگان در خی ــوری اســالمی را گرس ــت جمه ــه  حاکمی بالهــت خیالبافان
لی دادنــد و در هفــت تپــه ســیلی خوردنــد. هــر ســیلی طبقــه کارگــر  و ابــان گوشــ
و زحمتکشــان جامعــٍه؛ یــک گام بــورژوازی حاکــم را بــه عقــب رانــده و مجبــور بــه 
عــی و اعتصابــات کارگــری مــی کنــد.  هــر پیــروزی  کرنــش در مقابــل اعرتاضــات اجت

در مبــارزه طبقاتــی و اقتصــادی گامــی مــا را بــه جلــو مــی بــرد.

عــی و فالکــت اقتصــادی ایــران در دســتان  طبقــه کارگــر و مــردم  عبــور از بحــران اجت
زحمتکــش قــرار دارد. رهایــی از نکبــت نظــام رسمایــه داری و مصیبــت هایــش در پیــام 
عــی و خیــزش هــای تــوده ای شــنیده مــی شــود.   اعتصابــات کارگــری، اعرتاضــات اجت

مصــادره ی انبارهــا، اعتصابــات عمومــی و شــورش بینوایــان در راه اســت
ــد،  ــر کن ــان اگــر قراراســت ســاختار اقتصــاد تغیی ــن بحــران  در جه ــس از ای ــای پ دنی
بایــد ســاختار سیاســی و قــدرت و حاکمیــت تغییــر کنــد و جــای باالیــی هــا و پایینــی 

هــا عــوض شــود . 
طبقــه کارگــر و کمونیســم اش بایــد خــود را بــرای کســب قــدرت آمــاده کنــد. 
سوسیالیســم بعنــوان آلرتناتیــو ایــن نظــام بایــد شــفاف تــر، قابــل حصــول و دســرتس در 

ــرد.  ــرار گی معــرض انتخــاب جامعــه ق
 کالم اخــر، طبقــه کارگــر بــرای بحــران و ورشکســتگی اقتصــاد رسمایــه دارانــه راه حــل 
نــدارد.  راه حــل طبقــه کارگــر اگاه و زحمتکشــات جامعــه کســب قــدرت از طریــف 
شــوراهای مردمــی و ســازماندهی تولیــد بــر اســاس نیازهــای مــردم و نــه ســود اقلیــت 
اینــدگان بــه انــدازه یــک کارگــر ماهــر  مفتخــور اســت. حاکمیتــی کــه در آن حقــوق 
اســت. مــردم جــواب رسمایــه دارانــه بــه اقتصــاد ورشکســته نــدارد. اگــر دولــت مدعــی 
اســت کــه ورشکســته شــده یــا مــی شــود، کنــار بــرود و قــدرت را بــه مــردم بســپارد. 
ــی توانــی کنــار بــرو و  ــی خورنــد.  مــردم  فریــب بــازی هــای بــورژوازی حاکــم را 
ــوری اســالمی از بحــران و  ــی حــکام جمه ــه مــردم واگــذار کــن. هــر زمان قــدرت را ب
ورشکســتگی حــرف زدنــد بایــد اگاه بــود کــه حقــه ای در آســتین دارد. مثــل ایــن کــه 
صــرب کنیــد. ورشکســته ایــم، تحریــم شــده ایــم و از ایــن ننــه مــن غریبــم در آوردن هــا. 
طیفــی ازکارگــران کمونیســت وسوسیلیســت و ازادیخواهــان و برابــری طلبــان؛ بــا ایــن 
تصمیــم و آمادگــی رساغ جامعــه مــی رونــد. لشــکری از سوسیالیســت هایــی کــه حــزب 
مــی ســازند، اعتصابــات رسارسی و عمومــی و مصادرهــای انقالبــی  ســازمان مــی دهنــد 

و قیــام و انقــالب را در دســتور قــرار مــی دهنــد. 
ری و مــرگ و میــر  ایــن تنهــا راه نجــات جامعــه از فقــر و گرســنگی و فالکــت و از بیــ
و تباهــی اســت. ایــن تنهــا راه نجــات زندانیــان از خطــر مــرگ بــر اثــر کرونــا ، شکســ 

درب زنــدان هــا و آزادی همــه ی زندانیــان از اســارت دشــمنان مــردم اســت. 
شــوریدن بــر ایــن نظــام، مصــادره نیازمندیهــای احتــکار شــده، بازپــس گیــری پــول و 
ــان خالــی رسمایــه داران از جانــب بــی  نقدینگــی بانــک هــا، تــرصف صدهــا هــزار آپار
ــی تواننــد کرایــه خانــه را بپردازنــد، مــدت هــا اســت  مســکن هــا و مســتاجرینی کــه 
بــه امــر رضوری و حیاتــی جامعــه تبدیــل شــده اســت. زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه 

کاخ نشــینان و لواســان نشــین هــا از وجــود مفتخــوران و زالوهــا پــاک شــوند. 
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پاسخ دندان شكن اتحاديه هاى 
كارگرى ايتاليا

یــك هفتــه پــس از هجــوم هــواداران راســت افراطــی بــه مقــر مهمرتیــن اتحادیــه كارگــری 
ایتالیــا در رم، دیــروز بــه فراخــوان رسارسی اتحادیه هــای كارگــری قریــب بــه ۱۰۰ هــزار نفــر 
علیــه تحــركات نیروهــای راســت افراطــی خیابان هــای رم را بــه تســخیر خــود درآوردنــد. 
ــه  ــه هفت ــه «راســت افراطــی حمل ــه اســت ك یكــی از رهــربان اتحادیه هــای كارگــری گفت
گذشــته بــه مقــر مهمرتیــن اتحادیــه کارگــری ایتالیــا را بــا حملــه اعضــای حــزب فاشیســت 
بــه مقــر اتحادیه هــای کارگــری در ســال ۱۹۲۱ یعنــی یــک قــرن پیــش مقایســه کرده انــد 
كــه موســولینی، رهــرب حــزب فاشیســت ایتالیــا یــک ســال پــس از آن حملــه قــدرت را در 

ایــن کشــور بــه دســت گرفــت؛ امــا كــور خوانده انــد».

اتحادیه هــا بــا شــعار «بازگشــت فاشیســم هرگــز»، «بــرای دفــاع از امنیــت، رفــاه و آزادی 
متحــد شــویم»، «از مراكــز مــا دور شــوید و بــه ســوراخ های خــود برگردیــد»، قریــب بــه 
اتفــاق جمعیــت رم را بســیج كردنــد و بــا اتحــاد و قــدرت تــوده ای خــود درس خوبــی بــه 
باندهــای راســت افراطــی دادنــد. ســایت «اشــپیگل آنالین» بــه نقــل از دانشــجویی بــه نــام 
مارگریتــا ســاردی نوشــته اســت: «تحریــكات جریانــات راســت در جامعــه مــا بایــد فــورا 
ممنــوع شــوند و در گام بعــدی بایــد آمــوزش و تربیــت ضد-فاشیســتی و ضد-راســت در 

مــدارس ایتالیــا برپــا شــود.»

ــرن  ــی کــه شــاهد عــروج فاشیســم در دهــه بیســت ق ــی ایتالیائ ــو گرامشــی، انقالب آنتونی
گذشــته بــود، گفتــه بــود: «جهــان کهنــه مــرده اســت، جهــان نــو در پدیــدار شــدن تأخیــر 

ــد.» ــد می کنن ــا رس بلن ــن هیواله ــن سایه روش دارد، و در ای

ن جهــان رسمایــه داری و امــروز متاخرتیــن الگــوی آن یعنــی «دمكراســی  جهــان كهنــه هــ
ی كنیــد كــه بر جســد  بــازار» اســت كــه مــرده اســت. امــروز حتــی یــك مفــرس غربــی پیــدا 
ــان  ــای جه ــتی دولت ه ــد؛ كل ســاختار كاپیتالیس ــازار» كن ــازار ب ــه داری، «ب ــن رسمای متعف
ولوژیــك رسمایــه داری خفه خــون گرفتــه و ســپر  امــروز در مقابــل بحــران اقتصــادی و اید
انداخته انــد. نــه مــدل ديگــرى از توســعه رسمايــه دارى در درون بــورژوازى مطــرح اســت و 
نــه نارضايتــى مــردم را می تواننــد دور بزننــد و از در ديگــرى وارد شــوند. چهارســال پیــش 
ترامــپ و ترامپیســم را در آمریــكا و جهــان بعنــوان ســمبل یــك ساختارشــكنی پوپولیســتی 
ــه جهــان فروختنــد. ساختارشــكنی كــه جوهــر آن بــر نارضایتــی عمیــق جامعــه  راســت ب
دی و خشــم گســرتده مــردم  آمریــكا و جهــان از دولت هــای بورژوایــی، بــر مــ بی اعتــ
ــكال و سوسیالیســتی  ــش رادی ــرتت جنب ــورژوازی، و در ف ــی ب ــاختار سیاس از سیســتم و س
طبقــه كارگــر بــه قــدرت رســید. امــا عمــر هیــوالی ساختارشــكنی راســت بســیار كوتــاه بــود. 
چهارســال تشــدید نژادپرســتی و زن ســتیزی، تشــدید تعــرض بــه مهاجــران، بــه ســیاهان و 
عــی و بــه ســخره گرفــ حقــوق و دســتاوردهای  رنگین پوســتان، چهــار ســال تخریــب اجت
ــان طبقــه كارگــر كشــورهای  ــه نفــرت كــور ناسیونالیســتی می جهانشــمول و دامــن زدن ب
ــا در مقابــل كراهــت ایــن راســت افراطــی ســنگر و ســدی ایجــاد  مختلــف، كافــی بــود ت
كــرد؛ امــروز راســت افراطــی در درون خــود جوامــع غربــی بــا مقاومــت و تعــرض طبقــه 
ــت  ــوت راس ــر تاب ــر ب ــخ آخ ــت. می ــرو اس ــان روب ــت ها و آزادیخواه كارگــر، سوسیالیس
میانــه و محافظــه كار همــراه بــا متعلقــات افراطــی آن را تنهــا سوسیالیســم و طبقــه كارگــر 
ــه  ــرای تعــرض مجــدد كمونیســتی ب ــان ب ــد. ماركــس برگشــته اســت و زم ــد بكوب می توان
ــاد  ــا  ــری در ایتالی ــه داری مهیاســت. خــروش ضد-راســت اتحادیه هــای كارگ اركان رسمای

یــك جنــب و جــوش خیره كننــده بــرای پدیــدار شــدن جهــان نــو اســت. 

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه كارگر

خط رسمی تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
۱۷ اكترب ۲۰۲۱

به حزب حكمتيست 
(خط رسمى) بپيونديد!

اردوگاه حزب كومه له مهتدى يا 
كمپى براى خودكشى دادن!

طبــق گــزارش «ایــران وایــر کــردی»، بــه قلــم آقــای آال هوشــیار، دو نفــر از پیشــمرگان جریــان عبدالــه 
ــی اهــل بــوکان و جهــان بهزادپــور اهــل رسدشــت، هــر دو بیســت  مهتــدی، بــه نــام هــای شــاهو حا

و شــش ســاله، در روز شــانزدهم مهــر مــاه، خودکشــی کــرده و بــه زندگــی خــود پایــان داده انــد.
 آقــای آال هوشــیار، معلــم کار مدیایــی، کــه بــرای آمــوزش گروهــی از افــراد ایــن جریــان، بــه اردوگاه 
اینهــا رفتــه بــوده اســت، ضمــن ارائــه تصویــری تاســف برانگیــز از رشایــط روحــی و روانــی مســلط 
بــر جمــع هایــی از ایــن جریــان، خــرب خودکشــی دو نفــر از آنهــا را بــه اطــالع دنیــای بیــرون از ایــن 
گــروه رســانده اســت. بــا گذشــت بیــش از ده روز از ایــن ماجــرای تلــخ، ســازمان عبداللــه مهتــدی در 
ایــن بــاره ســکوت اختیــار کــرده اســت. بــا ایــن حــال، تکــرار مکــرر و پشــت رسهــم ایــن واقعــه در 
درون اردوگاه نظامــی ایــن جریــان، بــرای هــر کســی جــای نگرانــی و ســوال اســت. طبــق گفتــه هــای 
شــفاهی افــراد ایــن جریــان پیرامــون ایــن واقعــه، گفتــه شــده کــه شــانزده نفــر فقــط در دو ســال 
اخیــر در ایــن اردوگاه خودکشــی کــرده انــد. از تعــداد ایــن لیســت، تــا ایــن لحظــه فقــط اســامی 
هشــت نفــر بــرای مــا معلــوم اســت، کــه عبارتنــد از ســید آپــو حســینی اهــل ســقز، نینــا محمــدی 
ــتان  ــدره، گلس ــل دیوان ــدی اه ــار محم ــاهو، به ــه ش ــهور ب ــی مش ــورش عزت ــرو، ش ــه هی ــهور ب مش

ــی. ارژنگــی، وحیــد احســانی، جهــان بهــزاد پــور، و شــاهو حا
عــالوه بــر تــراژدی خودکشــی هــا، از کســانی هــم نــام مــی برنــد کــه گویــا براثــر خطــای خــود یــا 
اطرافیــان بهنــگام دســتکاری ســالح بــه رضب گلولــه کشــته شــده انــد. آخریــن مــورد گــم شــدن یکــی 
از افــراد مســلح زحمتکشــان اســت کــه مســئولین ایــن بانــد ابتــدا خــود را بــی اطــالع از موضــوع 
نشــان مــی دهنــد و یــا مــی گوینــد توســط مامــوران جمهــوری اســالمی ربــوده شــده اســت. بــا ارصار 
اعضــای خانــواده ی فــرد گــم شــده، مســئولین  حــزب کومــه لــه ی «مهتــدی»  اعــرتاف مــی کننــد کــه  
نیه دســتگیر شــده اســت. مســئولین جریــان مهتــدی  فرزندشــان توســط دســتگاه هــای امنیتــی ســلی
حتــی بــه تقاضــای خانــواده فــرد دســتگیر شــده بــرای کمــک و همراهــی آنهــا در مراجعــه بــه پلیــس 
امنیتــی اتحادیــه میهنــی رس بــاز مــی زننــد و مــی گوینــد «بــه دلیــل حساســیت کیــس امنیتــی ایــن 

فــرد، خــود مــا هــم جــرات مراجعــه بــه ارگان هــای امنیتــی اتحادیــه میهنــی را نداریــم»!
ــتان  ــازمان کردس ــه (س ــه ل ــه اردوگاه کوم ــه ب ــه حمل ــن نقش ــدی همچنی ــان مهت ســازمان زحمتکش
ری از  ــ ــرور ش ــرح ت ــزاده و ط ــر ایلخانی ــان عم ــه اذع ــا ب ــربان آنه ــرور ره ــرای ت ــالش ب ــکا) و ت ح
کادرهــای رهــربی وقــت «حــزب حکمتیســت « کــه توســط یکــی از مســئولین ســابق زحمتکشــان 

ــود دارد. ــده خ ــده اســت...، را در پرون ــا ش افش
ــم و  ــه کومــه لــه قدی ــا منتســب کــردن خــود ب ــه، ب ــان مهتــدی تحــت عنــوان حــزب کومــه ل جری
نگــر و...؛ تــالش  شــخصیت هایــش از جملــه فــواد مصطفــی ســلطانی، جعفــر شــفیعی؛ صدیــق ک
مــی کنــد بــرای خــود آبرویــی بخــرد. امــا آویــزان شــدن ایــن جریــان و پادویــی و پشــتک وارو زدن 
ــاه  ــد پن ــس باش ــوا پ ــت ه ــر وق ــی رسارسی و ه ــیون بورژوای ــی و اپوزیس ــزاب کردایت ــان اح در می
ــدی  ــردن بــه مامــوران اطالعاتــی کنســولگری جمهــوری اســالمی در اربیــل و غیــره، بیربطــی مهت ب
عــی گســرتده در کردســتان نشــان مــی دهــد. بــرای  و جریانــش را بــه مبــارزه و جنبــش هــای اجت
ــژ و توطئــه گــر و تبهــکار بیــش  ــان فاالن مــردم کردســتان حــزب کومــه لــه مهتــدی جــز یــک جری
نیســت. مــا از آغــاز تشــکیل جریــان مهتــدی و قبــل از ایــن کــه بــه روی هــم حزبــی هــای ســابقش 
در کومــه لــه و حــکا اســلحه بکشــد و یــا نقشــه ی تــرور شــخصیت هــای احــزاب دیگــر را بکشــد، 
ماهیــت ایــن بانــد را معرفــی کردیــم. صحــت ارزیابــی مــا از جریــان مهتــدی در عمــل ثابــت شــده 
اســت. حــزب مهتــدی نــه یــک ســازمان سیاســی، بلکــه یــک بانــد و فرقــه ی دســت راســتی، فاســد 

و تبهــکار بحــال جامعــه و مــردم کردســتان اســت.
از جملــه رضرهــای ایــن جریــان بــه مــردم، بــه دام انداخــ تعــدادی از جوانانــی اســت کــه بــه امیــد 

مبــارزه بــا جمهــوری اســالمی بــه آن مــی پیوندنــد.
ــت  ــن و حکوم ــل دی ــش در مقاب ــی و کرن ــام کردایت ــه ن ــی ب ــی ومذهب ــای قوم ــات و بانده جریان
دینــی، مــرض بحــال مــردم و عامــل تزریــق ســموم قــوم پرســتی بــه رگ هــای جامعــه اســت. جریانــی 
چــون کومــه لــه مهتــدی و همــکاران مشــابه اش در مرکــز همــکاری احــزاب کردســتانی کــه رصفــا بــه 
عــی و جنبــش طبقاتــی کارگــران  پــول و ســالح متکــی انــد، در فــردای خــروش و خیــزش هــای اجت

بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی، جایگاهــی ندارنــد.
مــا موظفیــم ماهیــت ایــن بانــد و مشــابه آن را مــدام بــه مــردم کردســتان نشــان دهیــم و بخصــوص 
جوانــان مبــارزی را کــه از جمهــوری اســالمی فــرار مــی کننــد و بــه دنبــال مفــری و ســازمانی بــرای 
ــد  ــون بان ــای چ ــه ه ــی و فرق ــی و مذهب ــات قوم ــه دام جریان ــتند، از ب ــان هس ــارزه ش رشوع مب
زحمتکشــان و حــزب کومــه لــه مهتــدی افتــادن، برحــذر داریــم. بــرای حــزب کومــه لــه ی مهتــدی، 
مبــارزه سیاســی ســهل اســت، بلکــه تجــارب روشــن نشــان مــی دهــد کــه فضــا و محیطــی کــه ایــن 
ــا امــن و خطرنــاک  جریــان بــه نــام اردوگاه دارد، بــرای اعضــای مســلح خــود هــم فضایــی کامــال ن
ــام وجــود  ــا  ــان ب ــارزه ای نیســت. ایــن جری ــچ مب ــزار هی ــدی، اب ــه ی مهت ــه ل اســت. حــزب کوم
خواهــان پذیرفتــه شــدن از طــرف جمهــوری اســالمی اســت. مــا مــردم کردســتان، جوانــان و خانــواده 
هایشــان را بــه طــرد جریانــات و باندهــای قومــی و مذهبــی و فرقــه ای چــون حــزب مهتــدی فــرا 
مــی خوانیــم. حــزب کومــه لــه ی مهتــدی مســئولیت حفــظ جــان و زندگــی و امنیــت انســان هایــی 
کــه تحــت فشــار فضــای غیــر انســانی مایــوس و مســتاصل مــی شــوند و دســت بــه خودکشــی مــی 
ــی تواننــد و نبایــد افــرادی کــه تنهــا محــل امــن زندگــی  زننــد را برعهــده دارد. احــزاب اردوگاهــی 

خــود را ایــن اردوگاه هــا مــی داننــد، نــه راه پــس دارنــد و نــه راه پیــش، بــه گــروگان بگیرنــد.

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰  ۱۸ اکترب ۲۰۲۱




