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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما(
مصوب دفتر سياسى و كميته كردستان حزب

نبرد عليه خصوصى سازی
صفحه ٥

سياوش دانشور

نان قسطى ،ارمغانى ديگر از جمهوری اسﻼمى!

 ٢١آذر  ١١ - ١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

اعﻼميه حزب حكمتيست

ملكه عزتى

همدردی و همبستگى با
مردم مصيبت ديده ايران
مردم در استان های مختلف بويژه جنوب
ايران و دهها شهر گرفتار سيل و خانه خرابی
و آوارگی اند .پاندمی کرونا کشتار ميکند و
عليرغم تعطيلی چند هفته ای بدون حمايت
مالی و درمانی و بهداشتی ،هنوز دهها استان
در وضعيت قرمز و بعضا فوق قرمز قرار
دارند .فقر و گرانی دمار از روزگار مردم
درآورده و برای بخش بسياری از زحمتکشان
خريد نان هم ديگر مقدور نيست .در برخی
شهرها صاحبان نانوائی ها تابلو زدند که "نان
نسيه نمی دهيم"! حاشيه نشينی و بيخانمانی و
پشت بام خوابی و چادر خوابی و گور خوابی
در کنار زندگی های سوپر دولوکس و
اشرافيت جديد بورژواها و حکومتی ها ،چهره
زشت جامعه امروز است.
کارگران و مردم آزاديخواه ايران هر بار در
مقابل فجايع طبيعی و نظر به شناختی که از
توحش و ﻻقيدی جمهوری اسﻼمی دارند،
حرکت عظيم همبستگی و کمک به همديگر را
سازمان داده اند .متاسفانه ابعاد و دامنه سيل،
بيماری و بی خانمانی ،محدوديت های ناشی
از تحرک و سفر ،بحدی گسترده است که
امکان راه افتادن يک جنبش همبستگی وسيع با
سيل زدگان را اگرنه غير ممکن اما بشدت
سخت کرده است .دولت مسئول
صفحه ٢

صفحه ٩

وضعيت اقتصادی و سياسى جمهوری اسﻼمى
صفحه ١١

نادر شريفى

جمهوری اسﻼمى و ساخت فيلم پورن پدوفيل
صفحه ١٣

سيوان كريمى

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى
كليه ساكنين ايران است!
اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست
در رابطه با ادامه اعتراضات توده ای در كردستان عراق

ارتجاع بدنبال بهانه برای حمله به مردم معترض است!
اطﻼعيه مشترک

در حمايت از اعتراضات اخير مردم كردستان عراق
و محكوميت سركوبگری حكومت اقليم كردستان

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢
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كمونيست هفتگى

اطﻼعيه کميته کردستان حزب حکمتيست در رابطه با ادامه اعتراضات توده ای در کردستان عراق

اعﻼميه حزب حكمتيست

ارتجاع بدنبال بهانه برای حمله به مردم معترض است!

همدردی و همبستگى با
مردم مصيبت ديده ايران ...
اسکان ،تامين معاش و نيازهای درمانی و
بهداشتی فوری سيل زدگان و بازسازی خرابيهای
ناشی از سيل است.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست به خانواده
های جانباختگان تسليت و مراتب همدردی و
همبستگی عميق خود با مردم سيل زده و بيمار
اعﻼم می کنيم .رژيم اسﻼمی مسئول و بانی
مستقيم کليه اين مشقات و قاتل قربانيان اين فاجعه
است .رژيمی که برای رفع مشکل زيرساختهای
آب و فاضﻼب از بانک جهانی قريب يکصد و
پنجاه ميليون دﻻر وام می گيرد اما کمترين اقدامی
نمی کند و اين وامها در چرخه فساد حکومتی
ناپديد می شوند .اين حقيقت را بايد قاطع و محکم
تکرار کرد که تنها راه رهائی جامعه ايران از
مشقات بی پايان کنونی ،سرنگونی جمهوری
اسﻼمی و درهم کوبيدن نظامی است که چنين
شرايط و اوضاع فﻼکتباری را به اکثريت عظيمی
تحميل کرده است.
ما برآنيم که قدرت و ابتکار نوعدوستی و
همبستگی انسانی مرز ندارد .در اين اوضاع وخيم
و دردناک ،هنوز ميتوان در شهرهای نزديک يک
استان و مناطق و محﻼت دست همديگر را گرفت،
از تجربه تشکيل شوراهای مردمی در خوزستان
بهره برد ،در اشکال متنوع سازمان يافت و بداد
مصيبت زدگان رسيد .ما ميتوانيم درد مشترک را
مبنائی برای تحمل مصائب وارده و تحکيم اتحاد و
همبستگی انسانی کنيم.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٨آذر  ٨ -١٣٩٨دسامبر ٢٠٢٠

اعدام قتل
عمد دولتى است!

امروز دوشنبه  ٧دسامبر در ادامه زنجيره اعتراضات توده ای عليه فقر ش ديد و م شقت تحمي ل
شده چندين ساله به م ردم کردس تان ع راق ،ش هرک س يد ص ادق ش اهد درگ يری بي ن نيروه ای
امنيتی و مردم خشمگين اين شهر بود .دراين درگيری تاکنون زخمی ش دن ي ک نف ر در خبره ا
تاييد شده است .نيروهای امنيتی چن د روز قب ل در ش هر س ليمانيه ه م م ردم مع ترض را م ورد
حمل ه قراردادن د .در پ ی اعتراض ات ام روز در س يد ص ادق مق رات و دوائ ر تبليغ اتی ح زب
دمک رات ،اتحادي ه ميه نی ،اتح اد اس ﻼمی ،کوم ه ل اس ﻼمی و گ ۆڕان ب ه آت ش ک شيده ش دند.
همچنين مقر پليس و فرمانداری شهر سيد صادق نيز مورد حمله مردم معترض قرارگرفت.
اين دور از اعتراضات توده ای که در روزهای گذشته در شهرهای سليمانی و کﻼر و پيره م ه
گ رون در جري ان ب ود و ام روز دامن ه آن ب ه ش هر س يد ص ادق رس يد ،مقام ات حکوم ت اقلي م
کردستان را دچ ار سراس يمگی ک رده اس ت .م ردم مع ترض ک ه فق ر و ن داری و ع دم پرداخ ت
حقوق معوقه زندگيشان را عمﻼ به بن بست رسانده ،ديگر به وعده ه ای توخ الی مقام ات فاس د
حکومت اعتماد ندارند و عزم جزم کرده اند با نيروی اتحاد و همب ستگی خ ود ب ن ب ست کنون ی
را از سر راه بردارن د .اعتراض ات اي ن دوره ن ه تنه ا علي ه اح زاب در حکوم ت بلک ه اح زاب
اپوزي سيون ک ه در واق ع من افع م شترکی ب ا حکومتي ان دارن د ه م م ی باش د .م ردم ناراض ی ب ه
درست کل اين جريانات و احزاب را مسبب وضعيت مشقت بار کنونی خود ميدانند و توهمی به
احزاب اپوزيسيون دولت اقليم کردستان ازجمله احزاب اسﻼمی ندارند.
مقامات حکومتی از يک طرف با دس تپاچگی م شغول م ذاکره و رايزن ی در درون خ ود ب رای
چاره جويی هستند ،و از طرف ديگر با سرکوب معترضين و سلب آزادی اجتماع ات و بي ان و
بستن کانالهای خبر رسانی از جمل ه کان ال تلويزيون ی ان .آر .ت ی س عی در خف ه ک ردن ص دای
مردم حق طلب و جلوگ يری از پخ ش اخب ار اي ن اعتراض ات را دارن د .تلويزيونه ای اح زاب
حاکم با پخش جلدهای سوخته شده از قرآن در جريان اعتراضات امروز در شهر س يد ص ادق،
با حربه تحريک احساسات ارتجاعی  -مذهبی در جامعه برای مقابله و حمله به م ردم مع ترض
هستند ،غافل از اينکه اين سياستهای شيادانه در مقابل هوشياری و درايت جامعه ای بپاخواس ته
و حق طلب کاربردی ندارد.
مردم شريف و زحمتکش کردستان عراق حق دارند برای مطالبه حق وق ب ديهی ش ان در مقاب ل
يورش نيروهای دولتی از اعتراضات و تجمعات شان دف اع کنن د .اح زاب ع شيره ای ک ه س اليان
طوﻻنی ثروت و مکنت کردستان عراق را به تاراج برده و در بين خود تقسيم کرده اند ،م سۆل
شرايط نکبت بار کنونی هستند و بايد از اريکه قدرت به زير کشيده شوند .مردم معترض ب ا ب ه
ميدان آوردن توده های وسيعتر کارگران وم ردم زحمتک ش و اتح اد محک م و ره بری پيگ ير و
قابل اطمينان بطور قطع خواهند توانست مطالبات و خواسته هايشان را برآورده کنند.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری -حکمتيست ضمن پشتيبانی از مب ارزات برح ق م ردم
در کردستان عراق همه اح زاب و نهاده ای آزاديخ واه را ب ه پ شتيبانی از اي ن اعتراض ات ف را
ميخواند و سرکوبگری و اقدامات سرکوبگرانه مقامات حکومت اقليم را محکوم ميکند.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
دوشنبه  ٧دسامبر٢٠٢٠

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما(
مقدمه :
اوضاع ايران به شدت متحول است .مبارزه عليه فقر و گرانی و برای
تامين معيشت و سﻼمت مبرميت عاجل پيدا کرده است .جدال برسر
قدرت سياسی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی در صحنه سياست ايران و
از جمله در کردستان معناى بسيار زمينى و گسترده به خود گرفته است.
پايان حاکميت رژيم اسﻼمی و خارج شدن زودتر کنترل اوضاع از دست
اين حکومت ،مشخصا در کردستان يک احتمال قوی است .سابقه و
موقعيت و توانايى نيروی کمونيسم و چپ و آزاديخواه در کردستان يک
پايه مهم قدرت کمونيستها و حزب کمونيست کارگرى ايران  -حکمتيست
است و ميتواند نقش تعيين کننده اى در پيشروى کمونيسم و حزب ما در
جدال سياسی و طبقاتی برای تعيين تکليف قدرت سياسی در کردستان و
به تبع آن در سطح سراسر ايران ايفا کند.
حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن همان خط مشی و هدف سياسی
را تعقيب ميکند که حزب در سراسر ايران براى تحقق آن ميکوشد .حزب
در عين حال با چشمان باز اوضاع متفاوت در کردستان را تعقيب ميکند.
در راستاى جوابگويى به وظايفمان در کردستان نقشه مرحله بندى شده
زير را ،با تعيين محورها و اولويتهاى هر دوره ارائه ميکند.
مراحل کار ما
 -١مرحله کنونى :تبديل شدن به حزب قدرتمند و جابجا کننده نيرو در
جامعه :جنبش کارگری و کمونيستی و حزب ما در جامعه کردستان
دارای موقعيت اجتماعی و سياسی جدی و انکار ناپذير است .اما اين
موقعيت و پتانسيل هنوز به تمامى به توانايى عملی و متشکل و
سازمانيافته ،تبديل نشده است .کل انرژى کمونيسم کارگرى و عرصههاى
مبارزاتى حزب را در کردستان بايد در نقشهاى فورى و هماهنگ به کار
گرفت .در اين راستا:
 محورهاى کار مادر اين دوره: نمايندگى کردن پﻼتفرم "نه" مردم به کليت جمهوری اسﻼمی دراعتراضات جارى .بر اين اساس بسيجگرى اجتماعى و تودهاى حول
"سرنگونى جمهورى اسﻼمى و آزادى و برابرى و رفاه همگانی" و
"عليه فقر و فﻼکت و بيکاری"" ،تامين معيشت و سﻼمت" و ديگر
شعارهاى کنکرت و بسيج کننده سياسى و اقتصادى در جنبش اعتراضى
کارگرى و تودهاى در دستور عاجل کار ما است.
 تامين رهبرى جنبش اعتراضى و انقﻼبى از طريق :الف -ناظر شدنپﻼتفرم و شعارهاى متحد کننده و راديکال بر اين مبارزات ،تﻼش برای
عروج دادن حزب به عنوان بخش ﻻيتجزاى مبارزات کارگری و تودهاى
جارى )جنبش کارگری ،جنبش اعتراض عمومى ،جنبش زنان ،جوانان،
معلمان( .ب -تامين رهبرى سراسرى و محلى اين مبارزات .به اين معنا
 -١عروج رهبران و شخصيتهاى با اتوريته حزب در کردستان به عنوان
رهبران درگير در مبارزات اجتماعى -٢ .ابراز وجود موثر و اجتماعى
فعالين جنبش کارگرى ،جنبش زنان ،جوانان و معلمان و ديگر جنبشهاى
اعتراضى ،تﻼش برای تامين رهبرى در همه سطوح محله اى ،شهرى،

جنبشى و عرصه اى براى مبارزات مردم و کمک به عروج و تامين
هژمونى رهبران در محل در سطوح مختلف و تبديل آنها به رهبران
سراسری جنبش اعتراضى.
 ساختن حزب در داخل :جلب و جذب رهبران و فعالين کمونيستجنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال و محافل آنها به صفوف
حزب .بر بطن گسترش شبکه محافل کمونيستى ،ايجاد حوزه های حزبی
دخيل در مبارزات و تحوﻻت جارى موجود در کارخانه و محيط کار و
محﻼت ،دانشگاه و مدرسه ،در ميان جوانان و زنان ،و عرصههاى
مختلف بسيار اساسى است .کليد مسئله قرار گرفتن کادرهاى کمونيسم
کارگرى در راس شبکه محافل کمونيستی و حوزه های حزبی است.
ارتباط محکم ما با اين کادرها و هم خط و هم تصوير بودن آنها با
سياستهاى حزب ،اين اقدامات ميتواند منشاء سر و سامان گرفتن حزب
پرنفوذ و جابجا کننده نيرو در هر محيطى باشد که اين کادرها و اين
شبکههاى کمونيستى حضور دارند .ابعاد ديگر سازمانيابى حزبى و
ايجاد کميته و ارگانها و نهادهاى مناسب ديگر را بنا به تغيير اوضاع و
در انطباق با شرايط بايد در دستور گذاشت.
 سازماندهى تودهاى ،دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی:نشانه های مساعد تغيير تناسب قوا به نفع گسترش سازمانيابی توده ای و
کارگری قابل مشاهده است .دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و
شورايی محور اصلى کار ما در ايندوره است .تدوين و تبليغ طرح
حاکميت شورايی و اعﻼم علنی آن.
ما مبتکر جنبش مجمع عمومى و شورايى هستيم .در عين حال از ايجاد
کانونها و نهادها و اتحاديه در رشتهها و بخشهاى ديگر بنا به ضرورت
و توسط کارگران ،استقبال ميکنيم و مبتکر آن خواهيم شد.
 کنترل محﻼت :خارج کردن نقشه مند محﻼت مختلف در شهرها ازدايره اعمال قوانين و کنترل جمهورى اسﻼمى از طريق سازمان دادن
مبارزه عليه جمهورى اسﻼمى توسط مردم متشکل و متحد حول شبکه
هم بسته رهبران و فعالين پرنفوذ کمونيست ،ايجاد شورای محله و تغيير
تناسب قوا در شهرها مطابق يک برنامه زمان بندى شده و هماهنگ با
ساير فعاليت هاى حزب.
 گارد آزادی :احيا و گسترش ظرفيت و پتانسيل گارد آزادی .تشويق وترغيب جوانان به ايجاد واحدهای گارد آزادی .بکار گرفتن امکانات
جامعه براى تامين تجهيزات و امکانات آن.
 به حاشيه راندن افق و سياست و موقعيت جنبش و احزابناسيوناليستى در کردستان .خنثى کردن نقشهها و طرحها و بند و
بستهاى سياسى ضد مردمى احزاب ناسيوناليست .نقد مستمر و همه
جانبه سياستهای ناسيوناليستی و جريانات راست و ناسيوناليست و قوم
پرست در کردستان .تعيين فوکوسهاى سياسى معين به منظور منزوى
کردن احزاب ناسيوناليست .افشا و رسوا کردن طرح
صفحه ٤
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما( ...
سياه فدراليسم و دارندگان آن .خنثی کردن تفرقه افکنی ناسيوناليستی و
تﻼش براى انتگره کردن مبارزات مردم در کردستان با مبارزات
سراسرى مردم ايران براى تامين آزادى ،برابرى ،رفاه همگانی.
 در افتادن هدفمند با جريانات سياه سلفی گری ،سنی گری و ارتجاعمذهبی
کسب آمادگی برای اوضاع اضطراری :با شل شدن و شکستن بيشتراقتدار جمهوری اسﻼمی در سطح سراسری ،به دليل شرايط متفاوت
سياسی و مبارزاتی در جامعه کردستان ،احتمال تعرض زودتر مردم
برای برچيدن حاکميت رژيم در کردستان وجود دارد .کمونيستها و حزب
حکمتيست به عنوان نيروی فعاله و نه منتظر ،با طرح و نقشه از هم
اکنون فکر شده بايد برای آن شرايط خود را آماده کنند .کسب آمادگى
ﻻزم براى اوضاع اضطرارى و داشتن طرح برچيدن جمهورى اسﻼمى
از اولويتهای مهم حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن است.
 -٢مرحله بعدی؛ جابجايى عملى قدرت سياسی :فلج شدن بيشتر
جمهورى اسﻼمى در بعد سراسرى ايران ،موقعيت جديدى را در
کردستان به وجود مياورد .در شرايطى که توانايى عملى جمهورى
اسﻼمى در کنترل اوضاع بيشتر کاهش يابد ،به نحوى که کارش به
حکومت نظامى و آمادهباشها و اوضاع اضطرارى برسد ،دوره اتفاقات
مهم با دخالت فعال خود ما در کردستان فرا ميرسد .از جمله:
 جنبش اعتراضى و مردم براى برچيدن جمهورى اسﻼمى و کنترلاوضاع خيز برميدارند - .دخالت احزاب سياسى و مسلح براى سهمبرى
از قدرت و تعيين تکليف قدرت وارد دوره جديدى ميشود - .توطئهها و
بند و بستهاى جمهورى اسﻼمى و ارتجاع محلى و احزاب ناسيوناليست
عليه اراده مردم شروع ميشود.
لذا در ايندوره با درهم آميختن و هماهنگ کردن عرصه های اصلی
مبارزه انقﻼبی )اقتصادی و سياسی و نظامی( و اتکا به قدرت عملى و
سازمانی و اجتماعى و نظامى حزب )گارد آزادی( و به ميدان کشيدن
مردم ،براى تعيين تکليف قدرت سياسی و خنثى کردن توطئههاى
ارتجاعى بايد دست بکار شد .در اين رابطه محورهاى اصلى کار ما
چنين است :الف  -حزب کمونيست کارگرى  -حکمتيست به شيوه علنى،
اجتماعى و نظامى و سازمانى در شهرهاى کردستان ابراز وجود ميکند.
رهبران و شخصيتهاى با اتوريته در داخل مستقر ميشوند .ب -با به
ميدان کشيدن جنبش اعتراضى کارگران ،زنان و جوانان و مردم،
جمهورى اسﻼمى را در تنگنا قرار ميدهيم .ج -ابتکار اجتماعى کنترل
محﻼت و شهرها را بايد در دستور گذاشت .سازمانهای تودهاى مرتبط با
حزب )سازمان آزادی زن ،سازمان جوانان و  ( ...را در هر جا که
ممکن است ،مستقر کرد .د -ايجاد کميتههاى حزبى و کمونيستی در
کارخانه و مراکز کار و محﻼت و در سطوح مختلف را در دستور
ميگذاريم.

ه -ايجاد و سازماندهی مجامع عمومى و شوراها و ديگر سازمانهاى
تودهاى راديکال را وسيعا بايد گسترش داد.
و -خنثى کردن توطئهها و بند و بستهاى احزاب سياسی ناسيوناليست کرد
و جمهورى اسﻼمى .داشتن سياست و تاکتيکهاى روشن در تناسب
قواهاى مختلف در مقابل احزاب سياسى مختلف .يک بخش مهم کار در
اين دوره تﻼش براى متعهد کردن سياسی و عملی احزاب به مفاد بيانيه
ای که مانع وقوع سناريوی سياه در کردستان شود.
 -٣مرحله نهايى :پايان حاکميت جمهورى اسﻼمى و استقرار حاکميت
شورايی مردم در کردستان
 در اين مرحله سرنگونی جمهوری اسﻼمی و به دست گرفتن ابتکارعمل برچيدن همه دم و دستگاه و پيکره رژيم يک سياست محورى است.
براين اساس در هم آميختن قدرت جنبش اعتراضى کارگران و مردم و
توانايی سياسى و نظامى کمونيسم و حزب براى يکسره کردن کار
جمهورى اسﻼمى ،و پايان دادن به حاکميت آن ،محور کار ما است.
 برقراری حاکميت شورايی مردم ،به مثابه ارگان اعمال اراده و قدرتمستقيم مردم بر سرنوشت خويش .تدوين و اعﻼم برنامه حاکميت
شورايی از هم اکنون در دستور کار ما است.
 اعﻼم و تعهد به اجرای ﻻيحه حقوق پايه ای مردم زحمتکش درکردستان .تدوين و تکميل آن بر اساس بخش دوم برنامه دنيای بهتر.
اعﻼم ﻻيحه های ضروری ديگر از جمله" :ﻻيحه حقوق زنان"" ،قانون
کار" و ...
 ارائه پﻼتفرم راه حل کارساز حل مساله کرد ،متکی به سياست مندرجدر برنامه دنيای بهتر و قطعنامه مصوب حزب حکمتيست دراين
رابطه.
 سازماندهی نيروی مسلح شوراهای مردم ،متکی بر آموزش نظامیعمومی و شرکت همگانی در وظايف انتظامی و دفاعی ،اين نيرو
جايگزين نيروهای سرکوبگر و مافوق مردم ميشود .به عﻼوه دخالت
نيروی مسلح احزاب در تعيين سرنوشت مردم و تحميل حاکميت از باﻻ
به جامعه ،قويا مردود است.
 تﻼش برای شکل دادن به همکاری موردی و مشخص نيروهای چپ وکمونيست در کردستان حول مفاد پﻼتفرم سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی ،برنامه حاکميت شورايی مردم ،ﻻيحه حقوق پايه ای مردم
کردستان ،پﻼتفرم راه حل مساله کرد.

)مصوب دفتر سياسی و کميته کردستان حزب حکمتيست  -اکتبر (٢٠٢٠
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صفحه ٥

نبرد عليه خصوصى سازی
سياوش دانشور
يکی از جبهه های نبرد جنبش کارگری ايران مبارزه عليه خصوصی
سازی بطور کلی و اعتراض و اعتصاب برای لغو خصوصی سازی
در شرکتهائی است که طی سالهای گذشته واگذار شده اند .مثالها و
موارد معروف تر فراوانند؛ هپکوی اراک ،کشت و صنعت مغان،
مجتمع نيشکر هفت تپه ،کارگران قطار تراورس ،خودرو سازيها،
صنايع فوﻻد ،شرکتهای وابسته به نفت و گاز ،بيمارستانها و مراکز
پزشکی و درمانی ،مراکز آموزشی و دانشگاهی ،شرکتهای متوسط و
کوچک از آن جمله اند .اين روند عمﻼ از دوره رفسنجانی و بعد از
جنگ ايران و عراق شروع شد و سياست اقتصادی رفسنجانی که
پيشبرد کامل آن با مانع ايدئولوژيکی و هويتی رژيم اسﻼمی روبرو
شد ،در دولتهای بعدی بدرجات مختلف ادامه يافت .تغييرهای مکرر در
قانون کار ،ايجاد مناطق آزاد تجاری در گوشه گوشه ايران که عمﻼ
قانون جنگل بر آنها حاکم است ،اجرای اصل  ٤٤قانون اساسی با
فتوای خامنه ای و تسريع اين روند در دولتهای احمدی نژاد و
روحانی ،نتايج دهشتناک خود را برای امنيت شغلی و شرايط معيشتی
و کار و زندگی طبقه کارگر ايران ببار آورده است.
سرمايه خصوصی -سرمايه دولتی
در بحث تقابل با خصوصی سازی شرکتها و مراکز صنعتی ،همواره با
يک تقابل کاذب و رتوريک روبرو بوده ايم .اين نکته توسط خود ما
مرتبا تاکيد شده است که مقابله با خصوصی سازی ،جدالی برسر
مطلوبيت کارفرمای دولتی در مقابل کارفرمای خصوصی ،دفاع از
سرمايه دولتی در مقابل سرمايه خصوصی ،توهم به سرمايه دولتی و
مسائلی از اين دست نيست .اين نوع بحث تماما به عدم درک آنچه رخ
داده و در جريان است متکی است .برای مارکسيست ها و کارگران
کمونيست و سوسياليست روشن است که مسئله اساسی نفی سلطه
سرمايه و دولت سرمايه داری و مناسبات حاکم موجود است .مبرهن
است که هر نوع جانبداری سياسی از يکی از اقشار سرمايه ،نيروی
طبقه کارگر را به سرباز دون پايه رقابت سرمايه ها بدل می کند.
واضح است که سرشت سرمايه در اساس خودافزائی و انباشت از
طريق استثمار کار مزدی و تشديد آن بطرق مختلف است .لذا تقليل
بحث به دفاع از سرمايه و مالکيت دولتی در تقابل با سرمايه و مالکيت
خصوصی موضوعيت ندارد .دراين واقعيت هم ترديدی نيست که يک
گرايش رفرميستی همواره وجود داشته است که مدافع سرمايه داری
دولتی و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد بوده است که ما کمونيست ها
بدرست با اين گرايش مخالفيم .اما تعميم و بسط اين مخالفت عملی و
سياسی به هر مبارزه عليه خصوصی سازی ،ميتواند به استنتاجات و
تقابل های کاذب خصوصی -دولتی ميدان دهد .بحث اساسا برسر منافع
آنی و آتی کارگران و پيامدهای روند خصوصی سازی بر کار و
زندگی طبقه کارگر است.
اولين نکته اين است که برای کارگر ،برای طبقه ای که در سرمايه
داری براساس قانون بردگی مزدی کار و زندگی ميکند ،در نگاه اول
تفاوتی وجود ندارد که کارفرمای استثمارگرش وابسته به بخش
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خصوصی يا دولتی يا اشکال بينابينی نيمه
دولتی -نيمه خصوصی است .بعبارت
ديگر برای من مزدبگير که ناچارم هر
روز نيروی کارم را برای تهيه لوازم
زندگی به سرمايه دار بفروشم ،تفاوت
ماهوی وجود ندارد که اين سرمايه دار به
بخش خصوصی تعلق دارد يا بخش دولتی.
اين اصل "عدم تفاوت" ،در صورتی که
پروسه تحول مالکيت از دولت به بخش
خصوصی و برعکس ،کمترين تاثيری در شرايط کار و دستمزد و مزايا و
امنيت شغلی و بيمه و آينده کارگر نميگذاشت ،تماما موجه بود .اما
متاسفانه اينطور نيست ،شايد اين فرمولبندی در ذهنيت مجرد مکانی پيدا
کند اما واقعيت جان سخت تماما متفاوت از هارمونی فکری گوينده آنست.
و اين تفاوت از برتری سرمايه دولتی و يا عﻼقه به دولت بعنوان
بزرگترين سرمايه دار در ايران درنيامده است ،بلکه حاصل يک تاريخ و
تحوﻻت سرمايه داری و همينطور دهه های متمادی مبارزه کارگری
است.
تحوﻻت سرمايه داری معاصر
يک هدف از واگذاری مراکز توليد مادی و غير مادی به بخش خصوصی،
چابک کردن کارکرد سرمايه ،کم کردن هزينه های دولت و بعبارتی که
امروز بيشتر جا افتاده است "کوچک کردن دولت" ،برداشتن قوانين دست
و پا گير و مقررات زدائی برای حرکت سرمايه تحت عنوان تسهيﻼت،
باﻻ بردن نرخ سوددهی ،کوتاه کردن دور گردش سرمايه ،تعديل نيروی
کار ،زدن بيمه ها و هزينه های جاری کارفرمايان ،از بين بردن
قراردادهای دستجمعی و استخدام رسمی و مرکزی ،قراردادی کردن کار
در پريودهای کوتاه مدت تر ،باز بودن دست کارفرما برای اخراج و
بيکارسازی ،حمايت دولتی با تصويب قوانينی در اين جهت و جاری
کردن انواع قراردادها از روزمزد و سفيد امضا و يکماهه و سه ماهه و
غيره است.
خصوصی سازی بخشی از تحوﻻت در تجديد سازمان کار در سرمايه
داری است که از اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در سطح جهانی و
در مقياس وسيع شروع شد و در کشورهائی مانند ايران نيز همين روال
بدرجات مختلف پيش رفته است .سازمان کاری که بعد از بحران دهه سی
با اصطﻼح فورديسم و مديريت تيلوريستی و بعدها مديريت ژاپنی ،با
تمرکز توليد و صنايع بزرگ و با مکانيزه کردن کار و استاندارد کردن
توليد خودکار ،بويژه بعد از جنگ دوم و پاسخ به نيازهای بازسازی
سرمايه داری شکل گرفت .در ايندوره سوسيال دمکراسی و دولتهای رفاه
و اقتصاد کينزی خط مشی حاکم و مدل رشد سرمايه داری است که در
متن تقابلهای جهانی سرمايه داری با کمونيسم ،به يک سازش با طبقه
کارگر تن داده بود .ايندوره با درجه ای از رفاه و حقوق کارگران ،امنيت
شغلی ،تعهد دولت به شهروند ،برسميت شناسی حقوق و آزاديهای فردی تا
آنجا که مخل کارکرد سرمايه نباشد و افزايش مصرف همراه است .با
اولين طليعه های بحران و بن بست بلوک شرق و از نفس افتادن سوسيال
دمکراسی در غرب و تعرض راست جديد در آمريکا و انگلستان،
تاچريسم و ريگانيسم و مانيتاريسم ،با عروج چند مليتی ها در بازار
جهانی ،انقﻼب انفورماتيک و تحوﻻت در توليد و سازمان کار،
گلوباليزاسيون در کنار ايدئولوژی آنتی کمونيسم ،اصل تعهد جامعه به فرد
و تضمين جامعه برای همان تقسيم نابرابر کيک ثروت بين
صفحه ٦
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صفحه ٦

نبرد عليه خصوصى سازی ...
شهروندان ،دوران پست فورديسم آغاز می شود .دوره ای که صنايع
بزرگ به کشورها و حوزه های کار ارزان انتقال می يابند و
قراردادهای تجاری بين المللی و منطقه ای رواج پيدا ميکند .بدنبال
قرارداد نفتا در آمريکای شمالی ،مثﻼ در ماکيﻼدورای مکزيک کارگر با
روزی دو دﻻر بجای کارگر آمريکائی و کانادائی که ساعتی سی تا چهل
دﻻر حقوق می گرفت ،ماشين فورد و کرايسلر را توليد ميکند .توليد
انبوه با مديريت تيلوريستی جای خود را به تخصص حرفه ای متناسب با
تحوﻻت تکنولوژيکی و نظارت بر اجرای مقررات در سيستم فورديستی
جای خود را به مقررات زدائی در پست فورديسم ميدهد .تحولی که
حقوق و دستاوردهای سالهای طوﻻنی طبقه کارگر را در مقياس وسيع
مورد تهاجم قرار داد .نتيجه اين تحوﻻت امروز اينست که چين به
بزرگترين کارگاه جهان بدل شده و کشورهائی مانند بنگﻼدش و
هندوستان از جمله مراکز توليد کاﻻهای شرکت های بزرگ و َمزن های
بين المللی پوشاک است .در سيستم فورديستی کارفرما ميتوانست دولتی
يا خصوصی باشد اما حقوق کار و باﻻ رفتن سطح دستمزدها و
قراردادهای ايمن جمعی عمدتا توسط اتحاديه ها و سازمانهای کارگری،
جزو ﻻينفک آن بود و به اين معنا برای کارگر تفاوتی نداشت که
کارفرما سرمايه دار بخش خصوصی يا دولتی است.
شرکتهای پيمانی
شرکتهای پيمانی يکی از نتايج تحوﻻت در سازمان کار است که در چند
دهه گذشته با سرعت سرسام آوری در تمام قلمروهای زندگی مانند انگل
ها رشد کردند .شرکت های پيمانی پديده ای شبيه دﻻل و واسطه بين
کارگر و شرکت مربوطه است .کارگر نفت و ايران خودرو بعنوان مثال
ديگر استخدام رسمی وزارت نفت و مجتمع ايران خودرو نيست ،بلکه
عمدتا و امروز ميتوان گفت کسر حدود نود درصد از نيروی کار،
مستقل از اينکه کجا کار ميکند و چه تخصصی دارد ،از طريق يک
شرکت پيمانی واسطه مشغول به کار است .پرستاران شرکتی ،معلمان
پيمانی ،کارگران پيمانی و قراردادی ،کارگران رسمی ،انواع قراردادها،
اين سيمای کنونی بازار کار است .ديگر پديده ای بنام امنيت شغلی محلی
از اعراب ندارد .کارگر نفت بعد از نه سال سابقه کار هنوز قراردادی و
پيمانی است و وزارت نفت حاضر به استخدام مستقيم آنها نيست.
شرکتهای پيمانی کارشان تامين نيرو در بخشهای مختلف يک خط توليد
است .توليد يک پروسه واحد است که اجزای آن با تقسيم کار و مديريت
از هم منفک ميشود .کارگر نفت بعنوان مثال در هر قسمت استخراج،
توليد ،پاﻻيش ،سويچينگ ،پايپينگ ،اداری ،انبار ،ترانسپورت و  ...کار
کند ،قبﻼ کارگر نفت و استخدام رسمی وزارت نفت بود .از قرارداد
رسمی و مزايای استخدامی و سطح حقوقی وزارت نفت برخوردار بود.
در شرکتهای ديگر و بخشهای خدماتی و درمانی و آموزشی نيز به همين
ترتيب .امروز دستکم ده الی بيست شرکت پيمانکاری در هر شرکت کار
ميکنند که با شرکت مربوطه قرارداد می بندند که اين تعداد نيرو با
تخصص و توانائی معين را نياز دارد و اين مقدار حقوق برای آن می
پردازد .شرکت پيمانی سراغ تامين نيرو ميرود و سعی ميکند با
ارزانترين قيمت نيروهای مربوطه را در هر بخش استخدام کند .در اين
ميان شرکت پيمانی طرف حساب مثﻼ کارگران پايپينگ است و نه
شرکت نفت .وزارت نفت برای کارگری که برايش کار می کند تعهدی

شماره ٥٧٣

ندارد ،بلکه با کارفرمای شرکت پيمانی طرف است و کارگر نيز به
همين ترتيب .يکی از کارگران فوﻻد در اين زمينه ميگفت در يک
محوطه شش متری حدود ده کارگر برای انجام وظايف مختلف کار
ميکرديم و حقوق ها تا چند ميليون تفاوت داشت ،هر يک يا دو نفر
استخدام يک شرکت معين پيمانی بودند .اين يعنی قصابی طبقه کارگر و
کارگران يک صنعت معين بين کارفرمايان متعدد پيمانی ،عواقب بسيار
وخيمی ببار آورده است .از کاهش مرتب حقوق و مزايای کارگری تا
بيمه ها که اصوﻻ پرداخت نمی شود ،از عدم امنيت شغلی تا محروميت
از مزايای استخدامی در شرکتی که فی الحال و بعضا سالها برای آن کار
ميکنی ،از ايجاد تبعيض رسمی و قانونی بين کارگران تا ايجاد رقابت و
شکاف براساس محل تولد و مذهب و مليت و غيره ،همه با هدف
جلوگيری از اتحاد کارگران برای درد مشترک صورت گرفته است.
کارگر وقتی ميخواهد اعتصاب کند و يا از کارگر بغل دستی حمايت کند،
با اين مسئله مواجه است که شما استخدام شرکت ديگری هستی و به تو
ربطی ندارد .چرا که وجود شرکتهای متعدد در دل يک شرکت و محل
کار واحد ،نه فقط ار اتحاد و يکدلی کارگران جلوگيری ميکند بلکه اساسا
برای ارزان تر کردن کل هزينه توليد با تشديد استثمار و حقوق های
پائين ،باﻻ بردن سطح رقابت و صنفی گری ميان کارگران ،ممانعت از
وحدت و تشکل کارگری و اعتراض و اعتصاب ،بشدت سخت کردن
کار سازمانده و رهبران کارگری ،ايجاد ناامنی برای کارگر که هر
لحظه و به هر بهانه ای بتوان اخراج کرد ،و مهمتر رفع مسئوليت تام از
شرکت مادر و وزارتخانه ها و ارگانهای تابعه در قبال کارگر است.
کارگر را به شرکت پيمانی بعنوان واسطه سپرده اند و شرکت پيمانی اين
وسط سهم مهمی از دستمزد کارگر را باﻻ می کشد و به کارفرمايان اين
سرويس را ميدهد که قانونا تعهدی نداشته باشند .وجود چند ده هزار
شرکت پيمانی در ايران و در رده های مختلف ميتواند يکی و فقط يکی
از مشکﻼت عديده طبقه کارگر را ترسيم کند .شرکتهائی که بخشا توسط
خود کارفرمايان با اسامی ديگری افتتاح و ثبت می شوند و هدفی جز
دادن دستمزد کمتر ،فقدان مسئوليت و ايجاد ناامنی بيشتر برای کارگر
جهت تبعيت برده وار ندارند .شرکتهای پيمانی يک زنجيره برده داری
مدرن است که همه جای دنيای سرمايه داری امروز وجود دارد و يک
فرد يا يک اتاق و يک آگهی تحت عنوان شرکت ايکس مشغول بکار
است و حتی راسا کمترين تخصصی در آن کار ندارد .يک مشت زالو،
مفتخور ،گردنه بگير ،دزد وقيح ،که هر ازچندگاهی اعﻼم ورشکستگی
می کنند و يا با حقوق کارگران ناگهان غيب می شوند يا دستجمعی
کارگران را بيکار می کنند! شرکتهای پيمانی دوقلوی خصوصی سازی
و جزو ﻻينفک واگذاری اموال عمومی به سرمايه داران بخش
خصوصی هستند و يک وجه مهم تقابل با خصوصی سازی بناچار تقابل
با شرکتهای پيمانی است.
بازار بورس
يک وجه ديگر اين تحوﻻت مالی سازی و قدرتگيری سرمايه مالی و
بانکی و گسترش بازار بورس است .بازار بورس در سرمايه داری
قديمی است اما در تحوﻻت دهه های اخير ،بورس سرمايه ،بورس کاﻻ،
فروش از طريق بورس يک نرم است و بازار بورس و شاخص های
بورس يک رکن فعاليت اقتصادی و خبر روز است .در اين ميان
شرکتهای صنعتی و غير صنعتی تا بيمارستان و مراکز آموزشی و
بيشتر آنچه که در بازار مبادله می شود ،امروز در بازار بورس حضور
دارد و يا تدريجا بصورت سهام عرضه می شود .تا به بحث ما مربوط
ميشود ،در کنار شرکتهای پيمانی شرکتهای سرمايه گذاری متعدد نيز
ايجاد شدند که کارشان اينست که سهام شرکتها ،صندوق
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های بيمه و بازنشستگی را در بازار بورس سرمايه گذاری کنند و يا با
شرکتهای معين جهت تداوم فعاليت اقتصادی سرمايه اوليه را تامين کنند.
دست اندازی به اندوخته های طبقه کارگر و صندوق های بيمه و
بازنشستگی و قمار با آن در بازار بورس بدون اينکه فرد خودش
اختياری بر آن داشته باشد ،يک وجه ديگر اين تحوﻻت است .اينروزها
زياد با اين موضوع برخورد می کنيد که کارگران مثﻼ معادن اعتراض
دارند که مخالف واگذاری سهام معدن يا صندوق بيمه فوﻻد به بازار
بورس هستند و برای جلوگيری از اين اقدام دست به اعتصاب ميزنند.
مثل اينست يکی آمده منزل شما را بدون اجازه شما به کسی ديگر
ميفروشد و به شما قول ميدهد که برايتان سود می آورد! اين مجموعه و
تبعات آن که بسياری اوقات بدور از چشم کارگر و با توافق کارفرمايان
صورت می گيرد ،از وجوه مبارزه کارگران با خصوصی سازی است.
سازمان خصوصی سازی ،هيئت داوری
سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اقتصاد وظيفه واگذاری
شرکتها به بخش خصوصی را دارد .اين سازمان برای خصوصی سازی
در جمهوری اسﻼمی مواردی را در نظر گرفته که تحرک توليد و کسب
سود و رشد اقتصادی و طبعا مديريت و توانائی و تخصص و ايجاد
اشتغال ،از رئوس فرمال آنند .ميگويم فرمال ،چرا که در کشورهائی که
اقتصاد حساب و کتابی دارد اين هنوز رعايت نمی شود .در ايران که
يک تورنمنت بچاپ بچاپ راه افتاده است و همه چيز در دست
هزارفاميل جمهوری اسﻼمی است ،حتی سوال کردن هم جرم محسوب
ميشود .خصوصی سازی در ايران با يک فساد گسترده و نابودی مراکز
صنعتی و بيمارستانی و آموزشی عجين است که بيکاری وسيع و به
خاک سياه نشاندن صدها هزار خانواده کارگری از نتايج آنست .کيس
هفت تپه يکی از موارد بيشتر شناخته شده است اما دهها هفت تپه در
ايران وجود دارد .مواردی که مسئله خصوصی سازی با بحران حاد
روبرو شده و اعتراض کارگران به يک مسئله سياسی بدل شده است،
جمهوری اسﻼمی تﻼش کرده با مديريت مسئله عقب بنشيند و مواردی
که چنين زوری باﻻی سرش نبود ،هرطور مايل بوده رفتار کرده است.
اگر واگذاری يک شرکت و خصوصی سازی به هر دليل فسخ شود ،اين
هيئت داوری ديوان محاسبات کشور است که بايد در مورد آن رای بدهد
که افراد نشسته در اين ارگان نيز ترکيبی از اعضای اتاق بازرگانی و
کسانی است که خط مشی اقتصادی هار بازار آزادی را تعقيب ميکنند.
در مورد هپکو در ماههای قبل و دشت مغان در روزهای اخير ،هيئت
داوری رای به بازگشت به بخش دولتی داده است .اما مورد کارگران
راه آهن بشدت تاسف بار است .شرکت تراورس ،همان نگهداری خطوط
ابنيه فنی راه آهن در کشور است که بيش از  ٧٠٠٠کارگر دارد.
تراورس را به شرکت "امير منصور آريا" واگذار کردند که از
پيشگامان مشهور اختﻼس و فساد سه هزار ميليارد تومانی است و خود
وی نيز اعدام شد .بدنبال اين فساد و جنجال حول آن ،هيئت داوری ديوان
محاسبات در ارديبهشت ماه سال جاری شرکت تراورس را به دولت و
شرکت راه آهن بازگرداند .در اين فاصله آوار خصوصی سازی و فساد
گروه آريا برسر کارگران خراب شده بود و بدليل مسدود شدن حسابهای
اين شرکت ،کارگران برای دريافت حقوق و مزايا با مشکﻼت جدی
روبرو بودند .با اينحال کارگران اميدوار بودند که به روال بهتری برمی
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گردند .اما شش ماه طول نکشيد که همان هيئت داوری رايش را در
آبانماه عوض کرد و مجددا تراورس را به همان گروه فاسد بازگرداند!
معامله ای بين دولت و کارفرما و سازمان خصوصی سازی و شرکا
صورت گرفت و کار و زندگی و موقعيت شغلی هفت هزار کارگر وجه
المصالحه قرار گرفت .اعتصاب سراسری و مکرر کارگران ريل آهن
بدليل فقدان ايمنی محيط کار ،حقوقهای معوق ،بﻼتکليفی وضعيت
شرکت و اعترض به اين رای هيئت داوری صورت می گيرد.
مخالفت با خصوصی سازی
امروز در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر مخالفت با خصوصی
سازی بشدت باﻻ گرفته است .مسئله روشن است و با کليشه "سرمايه،
سرمايه است و خصوصی و دولتی فرقی ندارد" نميتوان به اين معضل
جواب داد .فرض حاکم بر اين کليشه شرايط يکسان است ،اما ديگر در
دوره فورديسم زندگی نمی کنيم ،هرچند همان زمان هم شرکتهای
معتبرتر دولتی و بزرگ خصوصی با مراکز کوچک تر فرق داشتند.
ماحصل اين روند نابودی کارگران و تمام دستاوردهائی بوده است که
طی دهه های متمادی بدست آورده اند .مخالفت کارگر با خصوصی
سازی نه از عشق به دولتی شدن و کارفرمای دولتی ،بلکه بدليل عواقب
بﻼفصل خصوصی سازی بر موقعيت شغلی ،ايمنی کار ،امنيت شغلی،
قراردادها ،دستمزدها ،مزايا ،سياستهای توليدی ،تعديل نيروی کار و
حراج اندوخته های کارگران در بازار بورس است .بعبارت ديگر
کارگری که نزديک دو سه دهه کار کرده است و اگر شانس ياری کند و
در محل کار در شرايط ناامن به قتل نرسد و بازنشسته شود ،اميدش بيمه
بازنشستگی است .با اين روند عمدتا آواره خيابان می شوند ،بيکار و از
زندگی ساقط و سر پيری به فردی ورشکسته بدل ميشود که هيچ جا
جوابش را نمی دهند .در مواردی سرمايه دار همراه با سرمايه عظيمی
فرار کرده است و يا شرکت را به فرد ثالثی فروخته است ،نه فقط کارگر
خبر ندارد بلکه مالک جديد اساسا تعهدی در قبال کسی ندارد و مثﻼ
ميخواهد شرکت و ماشين آﻻت را اوراق کند و بساز و بفروش راه
بياندازد .به وضعيت هپکو و آذرآب و بسياری از شرکتها نگاه کنيد تا
منشا اعتراض کارگران را دريابيد.
چه بايد کرد؟
مبارزه ای که عليه خصوصی سازی در گوشه گوشه جامعه در جريان
است را بايد در وضعيت کنکرت سياسی ايران ضرب کرد .تفاوت
بزرگی بين مبارزه کارگران مثﻼ هندوستان با کارگران ايران در مبارزه
با خصوصی سازی وجود دارد .در ايران ما با يک بحران سياسی و
حکومتی روبرو هستيم که فعﻼ دولت هندوستان با آن روبرو نيست.
بعبارت ديگر مبارزه عليه خصوصی سازی در ايران نه تنها به يک
مبارزه گسترده سياسی عليه حکومت و عليه فعال مايشائی سرمايه گره
خورده است بلکه بر اهميت تعيين کننده حضور طبقه کارگر در قلمرو
سياسی در متن اين اوضاع تاکيد می کند.
حزب حکمتيست همراه با کارگران براين خواستها بعنوان فشرده اين
مبارزه و شعارهائی که بايد برجسته شود تاکيد دارد:
 -١حذف شرکتهای پيمانکاری از سازمان کار .شرکتهای پيمانی ملغی
بايد گردند.
 -٢لغو و ممنوعيت قراردادهای روزمزد و سفيد و موقت و پيمانی.
انعقاد قرارداد دستجمعی کارگران با کارفرمايان .استخدام
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رسمی با حقوق و مزايای مربوطه در شرکت مادر.
 -٣خصوصی سازی بايد متوقف شود .دولت موظف به
قبول تعهدات و تضمين حقوقی است که در پروسه واگذاری
و خصوصی سازی از کارگران سلب شده است.
 -٤کارگران مخالف واگذاری اموال عمومی ،معادن،
جنگلها ،کارخانجات به افراد حکومتی يا واگذاری صندوق
های بيمه و بازنشستگی و سهام کارخانه و معدن به بازار
بورس هستند.
 -٥اعمال نظارت کارگران بر امور در محيط کار و توليد.
کارگران خواهان اعمال نظارت کارگری بر عملکرد
کارفرمايان و دولت هستند.
مبارزه عليه خصوصی سازی امروز پرچمی برای دفاع از
منافع کارگری در رابطه کارگر و کارفرما و بهبود شرايط
شغلی و حقوقی کارگران است .اين شعار در شرايط سياسی
امروز ايران مطالبه ای سلبی است و يه يک معنا به
مصاف سياستهای اساسی اقتصادی جمهوری اسﻼمی طی
يکدوره بيست ساله ميرود .در عين حال در متن سياست
امروز ايران و کشمکش برسر بود و نبود حاکميت
اسﻼمی ،جنبش کارگری با مطالبه نه به مالکيت خصوصی
به مالکيت دولتی قناعت نمی کند و جدال برسر مالکيت
بطور کلی را بجلو ميراند .اين بويژه در شرايط وخيم
اقتصادی ايران و نياز به يک راه حل کارگری و
سوسياليستی جايگاه اين خط مشی تاکتيکی را صد چندان
تاکيد می کند.
 ١١دسامبر ٢٠٢٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را
همه جا برپا كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت شوراها را برپا
كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا
ارگان حاكميت!

در دفاع از اعتراضات برحق مردم در كردستان عراق!
طی روزهای گذشته مردم کردستان عراق در اعتراض ب ه ع دم پرداخ ت حقوقه ا ،ب ه
بيک اری و فق ری ک ه دامنگيرش ان ش ده اس ت ،اعتراض ات و نارض ايتی خ ود را در
ش هرهای کردس تان علي ه دول ت اقلي م دوب اره از س ر گرفت ه ان د .ط ی س الهای گذش ته
زندگی مردم ،بخصوص طبقه کارگر و قشر زحمتکش و معلمان و کارمندان در س ايه
دو حزب بورژوازی حاکم روز ب ه روز ب دتر و فق ر و فﻼک ت آن ان بي شتر ش ده و در
مقابل احزاب حاکم و وابستگان آنان و سرمايه داران نوپا ،ث روت و س امان جامع ه را
درچنگ خود گرفته و فقر و بيکاری غير قابل وصفی را به مردم تحميل کرده اند.
مردم از اين شرايط تماما به تنگ آمده اند .هرچند ماه يکبار حقوق معلمان و کارمندان
پرداخت می شود و کارگر و زحمتکش بماند که در اين شرايط بحرانی و بيکاری چ ه
رنج و مشقتی را دارند بر دوش ميکشند.
اعتراضات مردم در روزه ای گذش ته از ط رف نيروه ای س رکوبگر حکوم ت اقلي م،
بخصوص در شهر سليمانيه سرکوب شده و تع داد زي ادی زخم ی و دس تگير ش ده ان د.
همچنين امروز شنبه مردم خشمگين در شهرک "پيره مگ رون" ب ه مق ر اح زاب حاک م
حمله کرده و اين مقرات را به آتش کشيده اند.
دولت اقلي م در ط ول س الهای گذش ته در مقاب ل اعتراض ات م ردم ب ه وض عيت وخي م
اقتصادی و عدم پرداخت به موقع حقوقها ،به بهانه عدم پرداخت بودجه کافی از جانب
دولت عراق ،از پرداخت به موقع حقوق کارمن دان و معلم ان و رس يدگی ب ه مطالب ات
اقتصادی و معيشتی مردم به اين بهانه طف ره رفت ه و ي ا ب ه س رکوب اعتراض ات آن ان
دست زده است .واقعيت امروز جامعه کردستان اي ن اس ت ک ه اکثري ت م ردم ب ه دلي ل
فقر ،بيکاری و معيشت چند درجه زير خط فقر نه تنها از احزاب حاکم ،که از اح زاب
پارلمانی و اپوزسيون که کوچکترين خاصيتی برای زندگی مردم ندارند ،بيزارند و از
اين شرايط به تنگ آمده و ديگر اميدی به بهبود اوضاع اقتصادی و معيشتی خود تحت
حاکميت اين احزاب ندارند.
کميت ه کردس تان ح زب حکمتي ست ،س رکوب اعتراض ات م ردم در روزه ای اخي ر
بخصوص در شهرسليمانيه را قويا محکوم می کند و از اعتراض ات برح ق م ردم ،از
خواست و مطالبات برحق آنان تماما حمايت می کند .رفاه ،س ﻼمت و معي شت ،امني ت
اقتصادی و زندگی بدور از فقر و فﻼکت و بيکاری و اختناق را حق مسلم و ب ی چ ون
و چ رای م ردم کردس تان ،تحق ق اي ن چني ن زن دگی را در گ رو اتح اد و همب ستگی
کارگران و زحمتکشان و مردم ستمديده جامعه کردستان عليه احزاب بورژوازی حاکم
می داند.
درعين حال همچنانکه مردم آزاديخواه کردستان ،بدرست در اين اعتراضات با صدای
بلند خواهان رفت ن اح زاب ح اکم و کوت اه ک ردن دس ت آن ان از زن دگی خ ود ش ده ان د،
راه ی ج ز اعم ال اراده و حاکمي ت م ردم از پ ائين ،از طري ق ش وراهای مردم ی و
کارگری برای تحقق اين آرزو در مقابل مردم قرار ندارد .وظيف ه س ازمانها و اح زاب
پيشرو و چپ و کمونيستی اس ت ک ه در کن ار م ردم آزديخ واه کردس تان ب ه اي ن آرزو
جامه عمل بپوشانند.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ۶دسامبر ٢٠٢٠

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

نان قسطى،
ارمغانى ديگر از جمهوری اسﻼمى!
ملكه عزتى
مردم برخی مناطق کشور مثل سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر
از فرط فقر و نداری به خريد نان نسيه رو آوردهاند .آنها کارتهای ملی
خود را نزد نانواها گرو میگذارند و سر ماه با يارانههای ناچيز خود
تسويه میکنند .يکی  ١۵هزار تومان بدهکار است و ديگری فقط ٣
هزار تومان .بدهی يکی به  ٧٠هزار تومان میرسد و نانوا را شاکی
کرده است .نانوای فقير میگويد که دست خودش هم تنگ است و آنقدرها
نمیتواند نسيه فروشی کند.
با خواندن اين خبر به همه کاﻻهايی که ميشود آنها را قسطی خريد فکر
کردم اما نان در ميان آن اقﻼم نبود .اساس خريد قسطی پديده ای است که
بانکها و موسسات مالی جهت کسب درآمد بيشتر از طريق بهره تعيين
شده به وام يا جنس خريداری شده آن را ابداع کرده اند و بخش عمده ای
از درآمد بانکها به اين سيستم گره خورده است ،گاها نرخ بهره از ٪٢٠
هم بيشتر است .خريد خانه قسطی ،ماشين قسطی ،وسايل خانه قسطی و
الخ  ...از مواردی است که بطور معمول تعجب کسی را موجب نميشود.
اما روزی که خبر خريد نان اين رايج ترين قوت روزمره اقشار کم
درآمد جامعه را به شکل قسطی ميشنوی آنوقت بايد برای هضم اين خبر
ساعتها وقت بگذاری .نان سنتا از اقﻼم غذايی است که مصرف روزانه
دارد .فقير و غنی کم تا بيش برای وعده های غذايی به نان وابسته
هستند .البته پر واضح است خريد قسطی آن شامل همه نميشود .خريد
قسطی و گرو گذاشتن کارت ملی در قبال بردن چند قرص نان و
شرمندگی تامين قسطی نان معضل آنان که فقر و نداری و گرسنگی را
هرگز تجربه نکرده اند نيست .صاحبان ثروت و قدرت که حتی در
بﻼيای طبيعی و فجايع انسانی هم حجم ثروت و سرمايه شان با سرعت
نجومی صعود ميکند قطعا از پديده خريد قسطی نان چيزی نشنيده اند.
راز حقوق های نجومی مسئولين و درآمدهای ميلياردی سرمايه دارها
دقيقا اين وضعيت نابرابر در سطوح مختلف جامعه است.
خبر نان قسطی با گرو گذاشتن کارت ملی زمانی در رسانه ها منتشر
ميشود که در رديف اقﻼم کمکی در بودجه سال  ١۴٠٠دولت روحانی
شاهد تخصيص بودجه حدود  ٨ميليارد تومان دولت به بنياد قاسم
سليمانی هستيم .حوزه های جهالت و پخش خرافات در کشور با مبالغ
سرسام آور تامين مالی ميشوند و همزمان از بودجه آموزش و پرورش
به طرز چشمگيری کاسته ميشود .رقم سرسام آوری از بودجه جهت
تشويق و باﻻ بردن سطح دروغ پراکنی و پرونده سازی برای فعالين
سياسی و اجتماعی به صدا و سيما اختصاص داده ميشود .درمقابل دولت
"تدبير و اميد" شايد تصويب کند مردم محروم مناطق فقير نشين و فاقد
امکانات چندين کارت ملی داشته باشند که بتوانند دايره خريدهای قسطی
را توسعه دهند .در آينده شايد راهی باز شود بلکه گوشت و مرغ و
لبنيات و  ...را هم بتوان در مقابل گرو گذاشتن کارت ملی تامين کرد.

شماره ٥٧٣

تنها سهم مردم کارگر و زحمتکش از برکات
اين حکومت جنايتکار و همه دولتهای فاسد و
سرکوبگرش فقر و نداری و سرکوب و اعدام
و استبداد و کشتار در خيابان و زندان بوده
است .داس "ناموس" برسر زنان و چکمه
استبداد و چوبه دار بر گردن هر آنکس که
فرياد حق طلبی و آزاديخواهی سر داده ،آماده
است .زمانيکه سردمداران حکومت ارتجاعی
نوپای اسﻼمی ،انقﻼب  ۵٧را مصادره کردند با پررويی و وقاحت خارج
از تصور گفتند" :عزت و احترام را به شما برميگردانيم"! در فردای
همان روز سرکوب زنان و هتک حرمت از آنان در دستور کارشان
قرار گرفت و حجاب را با ضرب اسيد و پونز برسر آنان کردند .در
سايه جنگ هشت ساله با عراق قريب سه ميليون کشته و زخمی برای
طرفين برجای گذاشت .تلفات ايران از جنگ  ٨ساله بروايتی  ١٩٠هزار
کشته ۶٧٢ ،هزار مجروح ٩٧ ،ميليارد دﻻر خسارت سهم مردمی شد که
هيچ ربطی به اين جنگ نداشتند .زندگی و معيشت کارگر و مردم
محروم هر روز محدودتر و بی رونق ترشد .چرخ زندگی اين مردم
محروم در حاکميت جمهوری اسﻼمی و در طی اين سالها فقط و تنها بر
مدار فقر و بيکاری و بی خانمانی و سرکوب چرخيده است .بعد از گور
خوابی و فروش اعضا بدن امروز دامنه اين فقر به نان قسطی رسيده
است .سالهاست با وقاحت تمام نشدنی زندگی و حيات کارگر و مردم
زحمتکش را گرو گرفته اند ،شﻼقشان ميزنند ،زندانيشان ميکنند در
خيابان و کارخانه به خاک و خونشان ميکشند تا امروز به جايی رسيده
اند که نان خشک سفره شان را هم بايد از ق ِبل گرو نهادن کارت ملی تهيه
کنند.
در شرايطی که طبق گفته خودشان خط فقر  ١٠ميليون تومان اعﻼم شده
حقوق کارگر به يک سوم اين ميزان هم نميرسد .سبد معيشت يک خانوار
چهار نفره کارگری اگر  ١٠ميليون تومان هم باشد معنی عملی آن
مساوی است با اينکه ،آنها تنها از عهده تهيه حداقل خوراک و تحصيل
و اجاره خانه برميايند! در اين ويرانه ای که اسمش را "وطن" گذاشته
اند و به جرم "اغتشاش" و به خطر افتادن "امنيت ملی" آن آدمها را
قصابی ميکنند و بر سر دار ميفرستند ،نه امنيتی مانده و نه غروری.
کودکان قربانی تجاوز جنسی قاری کتاب کثيف "آسمانی" ميشوند ،زنان
روزانه و مداوم مورد خشونت و تعدی و بی حرمتی قرار ميگيرند و
کارگران با شﻼق سرمايه مورد تحقير و توهين قرار ميگيرند .انسانهايی
که تا سال گذشته در صف خريد نان منتظر نوبتشان ميشدند امروز در
سايه دولت "تدبير و اميد" با کارت ملی در دستانشان بعنوان سند
ضمانت منتظر خريد قسطی نان هستند!! شرمتان باد! آنچه که امروز
شاهد آن هستيم جز فﻼکت و فروپاشی زندگی مردم محروم هيچ تعبير
ديگری ندارد .ورشکستگی اقتصادی همراه بن بست و تنگنای سياسی
بيان حال اين جامعه است .مردم هر روزه با يک مصيبت جديد دست و
پنجه نرم ميکنند .سيل در جنوب کشور نيمچه زندگی مانند و خانه های
محقر مردم محروم را ويران می کند ،کولبران روزانه دراِزای تامين
زندگی جانشان را ميدهند و از يکسال قبل هم کرونا به جان مردمی افتاده
که دولت حتی توان تامين اکسيژن مورد نياز بيماران مبتﻼ شده به کرونا
را ندارد .روزنامه های رسمی و دولتی خبر از حذف  ٧٠درصدی مواد
غذايی پروتئينی از سفره کارگران بيکار شده و يا با حقوق های معوقه
را ميدهد .اين جامعه جز با زير و رو شدن همه بنيادهای
صفحه ١٠

صفحه ١٠

شماره ٥٧٣

كمونيست هفتگى

نان قسطى ،ارمغانى ديگر از
جمهوری اسﻼمى ...
سرکوب و از بين رفتن ريشه نابرابری و استثمار با
هيچ فرمول ديگری قابل درست شدن نيست.
طيف های حکومتی اصﻼح طلب و اصولگرا از
فرط سيری حاصل از دزدی و اختﻼس و شيادی
امروز کنار گود نشسته و در حالی که نظاره گر از
هم پاشيدن زندگی مردم محروم و زحمتکش جامعه
هستند به فکر تعيين رييس جمهور مورد نظرشان
برای سال  ١۴٠٠هستند .يکی با کاراکترهای قمه
کش و قاتل نظامی در خيال نجات کشتی به گل
نشسته حاکميت است و يکی بفکر پيدا کردن چهره
شياد اصﻼح طلبی است که چند صباحی ديگر برای
جمهوری اسﻼمی عمر بخرد و سران اين طيف را
بر گرده مردم متنفر از اين حاکميت سوار کند.
هيچيک از اينها حقوق معوقه ندارند و هيچکدام
شاهد مرگ عزيزانشان بخاطر نداری و فقر و
گرسنگی نبوده اند و مهمتر از هر چيز هيچکدام از
اينها در صف نان قسطی با سر خم شده و کارت
ملی در دست نايستاده اند.
اينها را يکبار و برای هميشه بايد ادب کرد ،بايد توی
دهنشان زد و آب پاکی را روی دستشان ريخت .بايد
با سر برافراشته و مشت گره کرده با صف متحد و
همبستگی طبقاتی در مقابل هر ترفند و توطئه که
بخواهد چند سالی ديگر حاکميت اسﻼمی را بر گرده
مردم سوار کند و برای اين جانيان قداره بند عمر
بخرد ايستاد و اعﻼم کرد ما شما جانيان سرکوبگر را
از اصولگرا و اصﻼح طلب از اريکه قدرت به زير
ميکشيم و اجازه نميدهيم يکبار ديگر حرمت و
کرامت کارگر و زحمتکش جامعه در صف خريد
نان قسطی از بين برود!

بارآوری كار و بيكاری
بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار ،به معنى جايگزينى

هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آﻻت و سيستم هاى
اتوماتيک است .در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم

شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است.

اما در جامعه سرمايه دارى ،كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاﻻهايى

هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته است ،جايگزينى

ماشين بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه
كارگر ،و محروم شدنش از امكان تامين معاش ،نمودار ميشود .پيدايش
يک ارتش ذخيره از كارگران بيكار ،كه حتى امكان فروش نيروى كار

خويش را ندارند ،يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين
حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميكند .وجود

ارتش ذخيره اى از بيكاران ،كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه

زنده نگاهداشته ميشود ،رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و

سطح دستمزد را در حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد .اين ارتش ذخيره
همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود
را به تناسب نيازهاى بازار كاهش يا افزايش بدهد .بيكارى ،يک عارضه

جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست ،بلكه جزء
ذاتى كاركرد سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است.

 ٩دسامبر ٢٠٢٠

از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى ،درمانى و بهداشتى
شهروندان در شرايط گسترش پاندمى كرونا است!

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١١

كمونيست هفتگى

وضعيت اقتصادی و سياسى جمهوری اسﻼمى
نادر شريفى
ترور فخری زاده و هياهوی "انتقام سخت" نه تنها موفق نشد چند
صباحی فشار گرسنگان ،بی خانمانان ،پابرهنگان و محرومان را از
روی سر جمهوری اسﻼمی بکاهد ،بلکه با ترور مهره اصلی هسته ای
جمهوری اسﻼمی ،مستقل از درجه نفوذ سازمانهای امنيتی "خارجی"
در نظام اسﻼمی ،نشان داد که جمهوری اسﻼمی حتی قادر نيست از
نيروهای خود در درون مرزهايش حفاظت کند .همکاريهای جديد
اسرائيل با کشورهای عربی و مانور چهار روزه نظامی "سيف
العرب" )شمشير "عرب ها"( در پايگاه نظامی ﷴ نجيب و مناطق ويژه
تمرينات هوايی و دريايی در منطقه شمالی مصر با مشارکت شش
کشور عربی :مصر ،عربستان سعودی ،امارات ،اردن ،بحرين و
سودان که ماه گذشته برگزار شد ،نشان از تشکيل جبهه متحدی برعليه
جمهوری اسﻼمی ميدهد که با گذشت هر روز خود را در مقابل
جمهوری اسﻼمی آماده تر ميکند .جمهوری اسﻼمی اما تنها با تحريم
اقتصادی و صفبندی کشورهای منطقه در محاصره قرار ندارد.
جمهوری اسﻼمی در درون ايران دريک جنگ همه جانبه و در
محاصره انقﻼبيون و سرنگونی طلبان قرار دارد.
فشار اقتصادی بر جامعه که بيشتر آن حاصل فساد و دزديهای ميلياردی
خانواده خامنه ای و سران و مسئولين جمهوری اسﻼمی و مافيای سپاه
پاسداران است ،بازی در خارج از "روابط بين المللی" جهان سرمايه و
در نتيجه تحريمهای اقتصادی ،برنامه های نظامی جمهوری اسﻼمی در
کنار پاندمی کرونا ،ادامه و تشديد اعتراضات عظيم اجتماعی از آبان
ماه سال گذشته ،جمهوری اسﻼمی را در موقعيت متزلزل و خطرناکی
قرار داده است .موقعيتی که هرگونه حرکت حساب نشده و عجوﻻنه اش
ميتواند ناقوس پايان عمرش را بصدا درآورد .گسترش جنبش های
اعتراضی در ايران از جمله اعتصابات و اعتراضات کارگری،
اعتراضات معلمان و بازنشستگان ،مال باختگان ،بيکاران ،اعتراض
حاشيه نشينان و حلبی آبادی ها ،سيل زدگان ،جنبشهای مدافع حقوق
زنان و مدنی تا جنبش عليه اعدام ،فضای سياسی جامعه را در مقابل
جمهوری اسﻼمی هر روز قطبی تر ميکند .از يک طرف فسادهای
مالی چند ميليارد دﻻری و از طرف ديگر فقر مطلق و گرسنگی چهره
جامعه امروز است.
اقتصاد جمهوری اسﻼمی ورشکسته و حتی بازگشت نامحتمل به برجام
بداد جمهوری اسﻼمی نخواهد رسيد .سقوط قيمت نفت و عدم خريدار
برای آن حاکی از آن است که فروش نيم ميليون بشکه نفت بقيمت  ٤٠تا
 ٥٠دﻻر برای جمهوری اسﻼمی به رويائی دست نيافتنی تبديل شده
است .منابع خبری تاييد می کنند که صادرات نفتی ايران به کمتر از
 ١٠٠هزار بشکه در روز سقوط کرده است .مقداری که پس از توافق
هسته ای توليد نفت به بيش از  ٩.٤ميليون بشکه در روز رسيده بود.
معاون روحانی ،ﷴباقر نوبخت ،اظهار داشت که صادرات نفتی در تير
و مرداد امسال حتی به  ٧٠هزار بشکه در روز نيز تنزل کرده است.
در نتيجه محاصره اقتصادی و خروج آمريکا از توافقنامه برجام و
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شيوع ويروس کرونا رشد منفی اقتصاد کشور
به زير  ١٥درصد رسيده است .مرکز پژوهش
های مجلس جمهوری اسﻼمی اعﻼم کرده است
که جمهوری اسﻼمی تنها در بودجه عمومی
امسال خود ،چيزی حدود  ١٨٥ - ٢٤٠هزار
ميليارد تومان کسری بودجه خواهد داشت .اين
سير در سال آينده حتی شدت خواهد گرفت.
دولت روحانی صرفنظر از اين واقعيت که
جمهوری اسﻼمی حتی با توافق فوری با آمريکا و اتحاديه اروپا نخواهد
توانست طی دو سال آينده نفت خود را بقيمت  ٥٠دﻻر بفروشد ،بودجه
سال آينده خود را بر همين اساس تعيين کرده است .دولت روحانی با قصد
تصويب قرارداد همکاری  ٢٥ساله با چين ،تصور ميکرد که بتواند
حداقل به بخشی از بحران اقتصادی جمهوری اسﻼمی جواب بدهد که آنهم
هم با مشکﻼت تبادﻻت ارزی و با مخالفت جدی در جامعه روبرو شده
است.
طرف ديگر بحران اقتصادی جمهوری اسﻼمی وضعيت غيرقابل باور
طبقه کارگر ايران است .هرچند که روی کاغذ حداقل حقوق و دستمزد
کارگران از  88.١ميليون تومان به  51.٢ميليون تومان در سال گذشته
افزايش يافته است .اما با در نظر گرفتن قيمت خريد دﻻر با پول ملی،
حداقل دستمزد از  ٢٧٧دﻻر در سال  ٢٠١٦به  ١٠٨دﻻر در سال
 ٢٠٢٠سقوط کرده است .نتيجته حداقل دستمزد طبقه کارگر ايران طی
سه سال گذشته حداقل  ٦٢درصد سقوط کرده است .بنابر اين قدرت خريد
طبقه کارگر حداقل طی پنج سال گذشته  ٧٠درصد کاهش داشته است و
اين بشرطی بود که قيمت اقﻼم غذائی ،زندگی ،داروئی و غيره ثابت می
ماند .چيزی که بطور روشن اينطور نبوده است .بنابراين حدودن ٦٠٠
درصد قيمت امﻼک و بنابر اين اجاره ها افزايش داشته اند ،مواد غذائی و
بهداشتی تنها در هشت ماه گذشته  ٥٠تا  ٦٠درصد افزايش قيمت داشته
اند .اين يعنی حداقل  ٨٥درصد از طبقه کارگر ايران زير خط فقر مطلق
زندگی ميکنند .به اين تعداد  ١٠٠درصد بازنشستگان کشور را هم بايد
اضافه کرد .با شيوع پاندمی کرونا تنها در پنج ماه سال جاری  ٥درصد
از جمعيت کشور ،يعنی  2.٤ميليون حقوق بگير ،به صف بيکاران و در
نتيجه به افرادی که مطلقا زير خط فقر زندگی می کنند ،اضافه شده است.
آمار رسمی اعﻼم می کنند که نرخ تورم در سال  ٢٠١٨بيش از 2.٣٤
درصد و در سال  ٢٠١٩بيش از  1.٤١درصد افزايش يافته است .مرکز
پژوهش های مجلس اسﻼمی در گزارشی اعﻼم کرد که در بهترين
سناريو اقتصاد ايران در سال جاری حدود  8.٢ميليون فرصت شغلی
)حدود  ١٢درصد از کل فرصت های شغلی کشور( را از دست خواهند
داد .اين گزارش پيش بينی می کند اقتصاد ايران در "بدترين" حالت 4.٦
ميليون فرصت شغلی )معادل  6.٢٧درصد از کل فرصت های شغلی( را
از دست می دهد .يعنی ما در مقابل شش ميليون بيکار جديد در پايان
امسال روبرو خواهيم بود .روشن است نه دولت روحانی و نه دولت
بعدی  ١٤٠٠و نه کانديداهای بزرگ و کوچک سپاه پاسداران هيچکدام
نخواهند توانست از انهدام کامل اقتصادی جمهوری اسﻼمی جلوگيری و
وضعيت بد مردم ايران را حتی بدرجاتی تخفيف دهند .دولت آينده هم
قرار نيست که وضعيت اقتصادی جامعه را سامان دهد .بلکه تنها متعهد
است ،همانند دولتهای سابق ،نظام ضد کارگر اسﻼمی را در مقابل خشم
جامعه حفظ کند.
صفحه ١٢
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صفحه ١٢

وضعيت اقتصادی و سياسى
جمهوری اسﻼمى ...
ريشه بحران و ورشکستگی اقتصادی در جمهوری اسﻼمی اساسا
سياسی است .حجم اختﻼسهای يک دهه اعﻼم شده اخير چيزی حدود
 ٤٤ميليارد دﻻر برآورد می شود .برخی منابع سرمايه های فراری
)يعنی ارز حاصل از فروش صادراتی که به ايران بازنگشته اند( را
طی دهسال گذشته  ١٥٠ميليارد دﻻر تخمين می زنند يعنی چيزی
نزديک به  ١٥ميليارد دﻻر ساﻻنه سرمايه ای که حاصل توليد طبقه
کارگر ايران است ،تنها در دستگاهها حکومتی "گم می شود" .در کنار
اين دزديهای غيرقابل باور  ٨٧ميليارد دﻻر تنها در سه سال گذشته به
خارج کشور توسط آقازادگان و ديگر دزدان حکومتی بعنوان ارز
صادر شده را اضافه کنيد تا متوجه شويد که ايران جمهوری اسﻼمی،
بهشت آقازادگان ،آيت ﷲ دزدان و ديگر باندهای مافيائی سپاه و جهنم
کارگران و زحمتکشان است.
پيامدهای اجتماعی گرسنگی و بيحقوقی اجتماعی و سرکوب خونبار
جامعه ،افزايش اعتصابات و اعتراضات است .اعتراضات و
ناآراميهای اجتماعی ،تنها طی چهار ماه نخست سال جاری افزايش سه
تا چهار برابری نسبت به سال پيش داشته اند .از مهمترين اعتراضات
سال جاری می توان به اعتراضات کارگری در شرکت نيشکر هفت
تپه ،شرکت هپکوی اراک ،شرکت کنتور سازی قزوين ،معدن مس
کرمان ،اعتراض معلمان و بازنشستگان معلم در سراسر ايران،
اعتراض بازنشستگان وابسته به تامين اجتماعی و بازنشستگان بخش
نفت در  ١٠شهر بزرگ ايران ،اعتصاب کارگران شهرداری ها در
استانهای مختلف ،اعتراض رانندگان اتوبوس واحد در تهران ،اروميه،
اردبيل و اهواز ،اعتراض بساط فروشان و پرستاران در تهران ،مشهد،
رشت ،اهواز ،اصفهان ،شيراز و کرمان و  ...اشاره کرد .تابستان
امسال شاهد يکی از بزرگترين موج های اعتراض در صنايع نفتی پس
از انقﻼب  ٥٧بود به طوری که حدود  ١٥هزار کارگر در حدود ٢٩
شرکت وابسته به شرکت های نفت و گاز و پتروشيمی در سراسر
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کشور عليه شرايط کاری و حقوقی خود اعتصاب کردند.
روشن است دستگاههای سرکوب جمهوری اسﻼمی برای جلوگيری از
گسترش و فراگيری اعتراضاتی مانند اعتراض کاميونداران و يا هفت تپه
تﻼش ميکنند که از گسترش و هماهنگی ميان معترضان و اعتصابيون در
سطح سراسری از يک طرف جلوگيری و از طرف ديگر با دستگيری و
صدور احکام سنگين کيفری در کنار شﻼق و شکنجه رهبران جريان
های اعتراضی را مغلوب و از اعتراضات و اعتصابات کارگری دور
نگهدارند .سانسور تا قطع و ممنوعيت فعاليت در شبکه های اجتماعی
مانند اينستاگرام ،واتس آپ ،تلگرام ،تويتر و فيسبوک هم ابزاری برای
جلوگيری از هماهنگی و ارتباط ميان معترضان ،اپوزيسيون خارج و
درج اطﻼعات به بيرون و گرفتن حمايت بين المللی است .قدم بعدی و
هميشگی جمهوری اسﻼمی ،اعدام برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه
است.
جمهوری اسﻼمی نه قادر خواهد بود از بحران اقتصادی امروز خود
خارج شود و نه اصوﻻ بدنبال رونق اقتصادی برای بهبود معيشت مردم
در جامعه است .ادامه و گسترش فعاليتهای هسته ای برای قدرت اتمی
شدن ،حمايتهای ميلياردی به نيروهای سياه نظامی در منطقه ،ادامه ترور
و کشتار و اعدام مخالفين جمهوری اسﻼمی و حتی بازگشت به برجام،
تنها و تنها برای حفظ جمهوری اسﻼمی است و اين هم غير ممکن است.
بيش از نيمی از جامعه در فقر مطلق بسر می برد ،گرسنگی ،بيماری،
فقر ،بی سرپناهی بيداد ميکند .وضعيت امروز در ايران را می توان
براستی به آتشفشانی تشبيه کرد که هر لحظه ممکن است فوران کند.
اما سرمايه داری راه حل متمايزی ندارد و کم و بيش ادامه جمهوری
اسﻼمی است .راه حل ما سوسياليسم است! اين تنها راه حل ممکن و
انسانی است! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است.
سرنگونی انقﻼبی نظام سرمايه اسﻼمی و برقراری فوری جمهوری
سوسياليستی کم هزينه ترين و ممکن ترين راه است .جمهوری اسﻼمی را
بايد سرنگون کرد ،سرنگونی در دستور روز است .راه رسيدن جامعه به
سعادت ،خوشبختی و آزادی تنها در برقراری سوسياليسم ميسر است*.
 ١٠دسامبر ٢٠٢٠

كمونيست هفتگى

صفحه ١٣

جمهوری اسﻼمى
و ساخت فيلم پورن پدوفيل
سيوان كريمى
سالها طول می کشد تا يک فيلم خوب را از سينمای ايران بيرون کشيد،
نقد کرد و ديد و دهه ها طول می کشد که يک بازيگر و يا کارگردان
خوب پا به عرصه اين حوزه هنری بگذارد .مارکس معتقد بود که کنش
آفريننده تا حدود زيادی آگاهانه است ،يعنی می داند که می خواهد چکار
کند و قاعدتا تصويری هم از نتيجه آن در ذهن دارد .اين چند جمله کوتاه
مقدمه ای است برای بررسی يک خبر که رسانه ها کمتر به آن
پرداختند .خبر را در روزهای منتهی به روز دانشجو منتشر کردند و
قاعدتا گم می شود .ساخت فيلم زندگی "سعيد طوسی" خبری بود که
زياد ﻻنسه نشد.
سعيد طوسی مدتها در صدر خبرها بود .اين مردک دربار خامنه ای و
قاری خصوصی او ،به جرم تجاوز به کودکان ،پايش به دادگاه باز شد.
اما اين محبوب "آقا" ،فراق دوری را تحمل نکرد و زودتر به آغوش
رهبرش بازگشت .مساله تجاوز به کودکان و له شدن زندگی آنها را
روزانه در خبرها می شنويم .اما اتفاق تکان دهنده برای جامعه اين
است که يک کارگردان! برنامه های کودک تصميم گرفته زندگی سعيد
طوسی را به يک فيلم تبديل کند .به قول خودشان روايتی تصويری از
زندگی او را منتشر کند.
هنر در دوران جمهوری اسﻼمی چنان به لجن کشيده شده است که به
سختی می توان نام هنر را برای يک اثر بکار برد .عمق وابستگی
"هنرمندان" به رژيم اسﻼمی و دستگاههای وابسته به آن را می توان
در اظهار نظر اين اشخاص در مورد کشته شدن اين و آن مهره رژيم
ديد .رسوخ ريشه های خرافات مذهبی و ناسيوناليستی در ارائه کارهای
به اصطﻼح هنری تا آنجا پيش رفته است که هر آنچه به عنوان هنر
معرفی می شود حتما رگه هايی از حماقت دينی و ناسيوناليسم کور را
در خود دارد .رژيم اسﻼمی هم با صرف پولهای خيالی ،سعی می کند
تا اعتقادات دينی خود را به جامعه حقنه کند و کماکان بر اين سياست
شکست خورده خود اصرار می ورزد .هر دولت ،جريان سياسی ،گروه
و دسته حق دارد که شخصيتهای خود تکريم کند .جای تاسف و شوک
داستان اين است که حاﻻ نوبت پدوفيلها و تجاوزگران برای ساخت اين
فيلمهاست .اين روزها مجموعه های تلويزيونی مانند "آقازاده" تﻼش
می کند تصوير موجود از فرزندان مهره های رژيم اسﻼمی را تلطيف
کند و بگويد که نه ،همه اينطور نيستند .همين مجموعه تلويزيونی نشان
می دهد )هر چند به بسياری از جنبه های زندگی خصوصی اين آقازاده
نمی پردازد( که چگونه زندگی انسانهای معمولی اين اجتماع را يک
شبه له می کنند .از دختران" ،پرستوها" می سازند ،آنها را طعمه می
کنند و نهايتا مرگ را برايشان تدارک می بينند.
سعيد طوسی بايد به جرم پدوفيل بودن محاکمه شود و در مقابل تمام
کسانی که به آنها تجاوز کرده پاسخگو باشد .البته بايد اشاره کرد که اين
روند را مطلقا نمی توان از رژيم اسﻼمی انتظار داشت .در قرن بيست
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و يکی که هر شخص پدوفيل بدون استثنا بايد
محاکمه و به جزای اعمالش برسد ،رژيم
اسﻼمی دارد برای يک آدم منحرف و
متجاوز و مجرم پدوفيل ،فيلم می سازد و اين
فيلم قرار است برای کودکان به نمايش
درآيد!! اين جامعه به کجا می رود؟
رژيم اسﻼمی را بايد سرنگون کرد .اگر
اميدی برای حفظ شيرازه های جامعه وجود
دارد ،اگر اميدی برای بازگرداندن کودکی به فرزندان اين جامعه وجود
دارد ،اگر هنر و ادبيات و سينما نفسی بکشند و آثاری ماندگار را به جا
بگذارند ،تنها يک راه وجود دارد و آن هم سرنگونی بدون اما و اگر
رژيم اسﻼمی است .جامعه نبايد جايی برای طوسی ها داشته باشد .محيط
امن و آرام و ايجاد شرايط آموزش برای کودکان بدون دخالت مذهب در
آن و تﻼش برای شکوفايی استعدادهايشان ،امری ﻻزم و ضروری است.
اما رژيم اسﻼمی همه را له کرده است .نه امنيتی برای کودکان است و نه
آموزشی در خور انسان .آنچه می بينيم اين است که اين رژيم سراپا فاسد،
از هر ابزاری برای از بين بردن شالوده های يک جامعه استفاده می کند
و برای "قهرمان" اين ويرانی ها شخصيت سازی می کند ،فيلم می سازد
و کتاب می نويسد.
اين نمونه اول نيست .در دوره چهل ساله رژيم" ،آثاری" را برای قاتلين
و آمرين اين جنايتهايی ساخته اند .فيلمهايی که برای ارائه چهره ای حق
به جانب و مردم دار از سوی رژيم تهيه شده است .چه ،ماجرای نميروز،
ماهی سياه کوچولو و مواردی ديگر از جمله فيلمهايی هستند که از اين
دست هستند.
اما فيلم طوسی
فيلمی که قرار است ساخته شود ،به ماجرای زندگی اين قاری بيت خامنه
ای اشاره دارد .با توجه به صحبتهای شاگردان قبليش ،تجاوز به کودکان
در سنين بسيار پايين و مجبور کردن آنها به انجام کارهای جنسی در
مقابل چشمهای اين مردک دربار ،هميشه و در هر سفری بخشی از
زندگی او بوده است .ای آقای کارگردان نان به نرخ روز خور! ساخت
اين فيلم که به حق بايد از طرف جامعه مورد نکوهش و اعتراض شديد
قرار گيرد ،يک ُحسن ديگری برايت دارد و آن هم ساخت اولين فيلم
پورن پدوفيلی رسمی در دستگاه رژيم اسﻼمی است .اين مدال را هم بر
گردن بينداز.
دسامبر ٢٠٢٠

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش
قانونا زير سوال است ،كه در آفريقاى جنوبى ،ايران اسﻼمى،
عربستان سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى ،نژادى و
مذهبى؛ آشكارا چنين است ،امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و
حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد".
منصور حكمت
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اطﻼعيه مشترک

در حمايت از اعتراضات اخير مردم كردستان عراق
و محكوميت سركوبگری حكومت اقليم كردستان
و محروم کردستان عراق مدتهاست اين واقعيتها را با خالی تر شدن
از يک هفته پيش موج تازه ای از اعتراضات کارگران و مردم

سفرهايشان و ماهيت سرکوبگرانه حکومت اقليم درک کرده اند و می

زحمتکش و تنگدست کردستان عراق در اعتراض به فقر و بيکاری،

بينند که زير "سايه" حکومت "خودی" روز به روز بر بار مشکﻼت

دزدی و فساد گسترده ،تعرض به آزادی ،عدم پرداخت حقوق و

زندگی و معيشت شان افزوده می شود .جنبش مردم محروم کردستان در

دستمزدهايشان و کمبود خدمات عمومی به راه افتاده است .دامنه اين

واقع همان جنبش نان و آزادی است که عراق و خاورميانه را فرا گرفته

اعتراضات به شهرهای سليمانيه ،کرکوکَ ،چم َچمال ،رانيه ،قﻼدزه،

است.

کﻼر ،سيدصادق ،کفری ،تکيه ،خورمال ،گرميان ،پنجوين و  ...کشيده
شده است و معترضان خواستار برکناری حکومت و احزاب و جريانات
فاسد در قدرت هستند.

با اين حال اعتراضات پراکنده نمیتواند تغيير آنچنانی در وضعيت
موجود ايجاد کند .جوانان و مردم معترض ،معلمان ،کارگران و حقوق
بگيران برای رسيدن به خواست و مطالباتشان و برای تداوم و هدايت

مردم معترض در بعضی از اين شهرها دفاتر "حزب دمکرات کردستان

اعتراضات خود ،ﻻزم است تشکل های سراسری و نهادهای توده ای از

عراق"" ،اتحاديه ميهنی"" ،گوران"" ،يه کگرتووی اسﻼمی کردستان"

قبيل کميته های انقﻼبی و شوراهای محل کار و زيست ايجاد کنند و با

و "کومه ل اسﻼمی" را به مثابه نماد قدرت و حکومت ،به آتش کشيدند.

سازماندهی خود در آن نهادها مهر موجوديت و اعمال اراده خود را بر

اين اعتراضات با خشونت و تيراندازی نيروهای امنيتی وابسته به

اعتراضات بکوبند و بنيان يک حاکميت مردمی و شورايی را در

حکومت اقليم کردستان مواجه شده است که بر اثر آن متأسفانه حدود به

کردستان بنا نهند .احزاب و جريانات و فعالين چپ و کمونيست بايد در

 ١٠نفر از مردم معترض جان خود را از دست داده و بيش از صد نفر

اين اعتراضات شرکت و حضور فعال داشته باشند و در اين راستا ايفای

زخمی شده اند .همچنين تعداد زيادی از جمله مسئوﻻن تشکل معلمان

نقش و وظيفه نمايند و موقعيت جريان سوسياليست در جامعه را تحکيم

دستگير شده اند .حکومت اقليم همچنين کانال تلويزيونی "ان .آر .تی" را

بخشند.

مورد حمله قرار داده و از پخش برنامههای آن به مدت يک هفته
جلوگيری به عمل آورده است" .مسرور بارزانی" رئيس دولت اقليم

ما نيروهای متشکل در "شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست"

کردستان اعتراضات مردم را "تﻼش برای برهم زدن و ويرانی و آتش

حمايت و پشتيانی بی دريغمان را از خواست ها و مطالبات مردم محروم

زدن و هرج و مرج" نام برده و گفته هدفشان برهم زدن استقرار و

کردستان اعﻼم می کنيم و حمله نيروهای حکومت اقليم را به مردم حق

آرامش کردستان است و کسانی میخواهند از اعتراضات به نفع خود

طلب قويا محکوم ميکنيم.

استفاده کنند .او دستور داده که متخلفين را دستگير و محاکمه کنند.
اعتراضات در کردستان عراق که بيش از دو دهه است تحت حاکميت
احزاب ناسيوناليست کردستان قرار دارد ،امر تازه ای نيست .اين
خروش مردمی است که در زير سايه "حکومت خودی" هر روز بيش
از پيش فقيرتر ،محروم تر و تنگدست تر گشته اند .اين در حالی است که
سران و مسئوﻻن احزاب حاکم که قدرت و حاکميت را ميان خود تقسيم
کردهاند ،همگی به ثروت های افسانه ای دست يافته اند .مردم حق طلب

زنده باد اعتراضات مردم حق طلب کردستان عراق
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
 ١٩آذر  – ١٣٩٩نهم دسامبر ٢٠٢٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان
)اقليت( و هسته اقليت

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!
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جهان بدون فراخوان
سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر «
سوسياليسم،

به چه منجﻼبى تبديل
ميشود!

منصور حكمت

كمونيست را بخوانيد و به
دوستانتان معرفى كنيد!
منصور حكمت
را بخوانيد
و به ديگران
معرفى كنيد!
http://hekmat.publicarchive.net
www.hekmat.com

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!
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كمونيست هفتگى

دولت را موظف كنيم:


بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند ،نيازهای بهداشتى ،اقتصادی ،تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه
را تامين و تضمين كند!



بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد!



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند .تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،
بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد!



حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود!



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود!



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كند!



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای
معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



وسائل بهداشتى از قبيل ماسک ،دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود!



پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود!



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا

سردبير :سياوش دانشور

كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX
Bank: DNB

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را

منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

