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  درايران سرکوب فاشيستی و غارت و دزدی
  !یئ دربرابرخيزشھای توده 

  

  !مردم آزاديخواه! کارگران 

زنيم اين است که بايد   را فرياد می زحمتکش مردم ايران آنھای  امری که در اين ميان روشن است و ما ھمراه با توده

روزی به كرسی نشانده شود، بايد بساط ھرگونه سرکوب و اختناق و  ھای ما مردم برای پايان دادن به فقر و سيه خواست

كوب و ھای اجتماعی و عاملين و آمرين سر گران ثروت بايد ھمه زندانيان سياسی آزاد و غارت. زندان برچيده شود

ھای  سسهؤ مردم از مۀبايد اموال به غارت رفت. اختناق در ھر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گيرند

بايد حداقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا پنج برابر مبلغ کنونی افزايش و . مالی عودت داده شوند

قيد و شرط  ھای مستقل کارگری، آزادی بی بايد برپائی تشکل. دھای نجومی صاحب منصبان حكومتی برچيده شو حقوق

ھای ميليونی مردم ايران  بيان، مطبوعات و آزادی فعاليت احزاب برقرار و تضمين شود و بايد ھر آنچه که خواست توده

ت رژيم قاتل صفۀ آزادی بی قيد و شرط دستگيرشده ھا و زندانيان سياسی و محاکم. است به سرعت محقق گردد

  :کارگران و زحمت کشان از اولويت برخوردارند

فريبی يا  کش ايران از طريق عوام ھای کارگران و مردم زحمت بديھی است ھرگونه عدم توجه نسبت به تحقق خواست«

ھای  دست بردن به سرکوب گسترده اعتراضات و يا تالش برای سوار شدن به موج اعتراضات مردمی از سوی جناح

 بار، اين ما کارگران و  يون رانده شده از قدرت در گذشته و حال، راه به جائی نخواھد برد و اينحکومتی و اپوزيس

تعدادی تشکلھای (.مردم ايران ھستيم که با اتحاد و ھمبستگی و تداوم اعتراضات، سرنوشت خود را رقم خواھيم زد

  )  ١٣٩۶ ديماه ١۴-معلمان. کارگری

به گفته وزير کار . صاب داريم و آن را به سطح اعتصاب عمومی ارتقاء بدھيمبايد اضافه کرد ما کارگران حق اعت«

 از اعالميه کانون (. » درصد کاھش يافته است۶٧رفاه و تعاون در طی يک دوره ھشت ساله قدرت خريد بازنشستگان 

  )١٣٩۶ ديماه ١۴-صنفی معلمان 

*****  

سامان کنونی مردم ناب به مثابه عامل اصلی وضعيت فرد يا جريانی درسطح قدرت سياسی حاکم کنونی،ۀ گرفتن يق

از ولی فقيه تا، مجلس خبرگان، شورای نگھبان، مجمع : ايران، انتخاب نادقيقی است؟ تمامی افراد و نھادھای مذھبی
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تشخيص مصلحت نظام، رئيس جمھور، رئيس قوه قضائيه، مجلس شورا، دستگاھھای سرکوب از سپاه پاسداران تا 

العاتی و زندانبانان و شکنجه گران در سطوح مختلف جنايتکاران دولتی ھستند که با خونسردی خبيثانه دستگاھھای اط

دراين ميان، اگر ولی .  در می آورندءبه فالکت کشاندن و زجر کش کردن معترضان را بدون لحظه ای درنگ به اجرا

س نظام ديکتاتوری بايد به أ جنايتکار در رفقيه به عنوان باالترين منصب درقدرت رژيم جمھوری اسالمی، بزرگترين

س دفاع از قانون و حقوق توده ھای مردم، نقش ھدايت أحساب آورده شود؛ صادق الريجانی بزرگترين تبه کار در ر

 - وکيالن مزدور و زندانبانان سنگدل ھاررژيم . کننده سالخ خانه ھای قتل عام انسانھای مبارز شريف را به عھده دارد

 درحد ميکروبھای وبا وطاعون و سلولھای –زنده زنده شاه عباس صفوی را در جيب خود گذاشته اند آدمخوران 

تدبير و "اعتدالگرا  سرطانی بيش نيستند که به جان مردم افتاده اند؛ حسن روحانی با حيله گری آخوندی روباه منش

 ]جدی [ دی١٠ او در .ر و ابتذال گری شده استويزفعال مبدل نموده و سرآمد ت" سأوير و يزت" ادعائی اش را به " اميد

اين نکته بايد برای ھمه روشن باشد که ما ملت آزادی ھستيم و طبق قانون اساسی و حقوق شھروندی، مردم «: ادعاکرد

 روز نه تنھا به آزادی ۵که بعد از  کما اين. کذاب بزرگی است» ًشان کامال آزاد ھستند در بيان انتقادات و حتی اعتراض

 شھر بزرگ و متوسط و کوچک، ١٠٠تظاھرات مردم احترام نگذاشتند، بلکه با رسيدن تظاھرات شھری به بيش از 

 ۀ  نفر را دستگير و زندانی کرده اند، نمون٢٠٠٠ نفرتظاھر کننده ، صدھا نفر زخمی شده و ٢٠کشته شدن بيش از 

  .روحانی کذاب را نشان می دھد" کامال آزادی"

وير گوئی زروزھا برسر کارگر مبارز رضاشھابی تحت رياست او آورده اند نشانه ای از نھايت تآيا بالئی که اين 

مردم درگير مشکالت "روحانی نيست؟ و درھمين راستا ابراھيم رئيسی سلطان آستان قدس رضوی اذعان کرد که 

رياست جمھوری دادند، به ی مثبت انتخاب شدن به أبسياری از آنانی که به روحانی ر". معيشتی و اقتصادی ھستند

پشيمانی کشانده شده و درغم وحسرت قرار گرفته اند، که نشان می دھد حکمرانان ايران درسطوح مختلف مزورانه 

 ۴٠اما تاريخ . حق مردم بوده و کشاندن آنھا را به سوی خود دارنددن ازطريق ھمدردی با اعتراضات بمشغول گول ز

ن نمونه ھائی از دايناسورھای وحشی درحال انقراض ضد بشری می باشند که ھيچ سال اخير بارديگر نشان داد اينا

  .مشروعيتی نداشته و بايد دردادگاھھای عدالت کارگری به محاکمه کشيده شوند

اما بعد از توضيح اين دستگاه عريض و طويل نظام حاکم، جناح اقتصادی آن و نوبت به دزدان غارتگر و فاسد ديگرمی 

رت نھادھای موجود نظيرمستضعفان، بنيادشھيد، شرکتھای دولتی و خصوصی، حيف و ميل کنندگان رسد که به صو

. ھزاران ميلياردی بيمه ھای کارگران، معلمان و غيره، بزرگترين سرمايه داران خصوصی تازه به دوران رسيده اند

انه نياموخته اند و دولت سرمايه اينان جز تحميل برده داری به کارگران و زحمت کشان و استثمار و ستمگری وحشي

عالوه بر تحميل مزدفقر و حتا نپرداختن آن، از جمله دار و دسته ای از . داری اسالمی درپشت دفاع از آنان قرار دارد

آنھا با قاچاق کردن بسياری از وسايلی که درايران نيز توليد می شوند، و در به ورشکست کشاندن کارخانه ھا و بی کار 

ران، نقش اساسی دارند در زمره ی طبقات حريص سودجوی فاسد و ميرنده که جز سلب مالکيت از اين سازی کارگ

مالکان وسائل توليد و مبادله که در ھمدستی با سرمايه ھای جھانی دم ساز می باشند، برای ھميشه بايد بدون کوچکترين 

  .وندگذشتی به نبرد عليه آنھا پرداخته و به زباله دانی تاريخ ريخته ش

 اقتصادی دولتی و خصوصی سرمايه داری درحال انقراض، کليه ی اصول –درمقابله با اين دايناسورھای سياسی 

گرايان بی اصول، اصالح طلبان وامانده، محافظه کاران ريا کار، ھم اکنون در شھرھا با عصيان اعتراضی توده ھای 

ده اند و با شعارھای اساسی مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر مردم به ستوه آمده، به سطح تظاھرات خيابانی رو به رو ش

خامنه ای، يا مرگ يا آزادی، مرگ بر جمھوری اسالمی، مرگ بر روحانی از جمله شعارھای بودند که در بسياری از 
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 و با تداوم اعتراضات کشت و کشتارھا و دستگيری ھا ابعاد بيشتری خواھند يافت تا حاکميت. اين اعتراضات بيان شدند

اما بايد اذعان کرد که عمده شعارھا راجع به اين که تظاھر کننده . نشسته بر تخت غنوده بر روی خون مردم، تداوم يابد

گان چه می خواھند، شعارھای سياسی بدون طرح آلترناتيو کارگری و برای استقرار چه نظامی مبارزه می کنيم دراين 

ھرکسی از ظن خود شد "تن بدون اال هللا بی معنا می شود و زمينه برای به قول اسالميھا الاله گف. شعارھا وجود نداشت

  .يارمن فراھم می گردد

تا " دزدان بازار آشفته  به درون  اين اعتراضات به حق توده ھای مردم رخنه کرده اند"اما دراين ميان به قول معروف 

و جوش افتاده و پارازيتھايی را دراين شعارھای ناحق را بچه دايناسورھای سابق دوران پادشاھی نيز به جنب 

، حضورسمبوليک و يا تکنيکی ّ"ما آريائی ھستيم عرب نمی پرستيم"، "روحت شاد رضاشاه"اعتراضات مانند 

من واين زمان که کشان کشان، به يتيمھا و : اما زمان آن رسيده است که تظاھرکننده گان فرياد زنند. درتظاھرات يافتند

درعين حال امپرياليستھا، . را بدھم نشان که مقصرين شما ھال، درخدمت سرمايه دارانستم کشان، شه وشيخ 

صھيونيستھا و عربستان سعودی و اطرافش در ادامه ی سياست ادامه جنگ بعد از سوريه اکنون نوبت ايران است، 

 مردمی را به اسم خود ضبط دست از توطئه و ايجاد بلوا درايران ، برنمی دارند و مذبوحانه تالش می کنند تا اعتراض

  .کنند

در درون نيروھای رژيم جمھوری اسالمی اصول گرا، محافظه کار و اصالح طلب، با سياستھای سه گانه سرکوب، 

اقرار روی وجود مشکالت معيشتی و اقتصادی درجلب تظاھرکننده گان به سوی خود و تالش برای حفظ آرامش 

ی امپرياليستی و مرتجع خاورميانه در توجيه حقانيت خود انگشت گذاشتند تا زودگذرو اساسا عمده کردن دخالت نيروھا

اصالت اين حرکت اعتراضی سراسری توده ای را به علت فقر، بی کاری، غرق شدن در تورم، مالباختن و غيره به 

يط احساس خطر در شرا. دست بانکداران، با وابسته معرفی کردن آنان  به خارج عمق رذالت حاکمان را عيان ساختند

از گسترش اعتراضات، سپاه پاسداران را در تحکيم موضع جناح اصول گرا، ھمدستان سرمايه داران دولتی 

وخصوصی ھا، تالش خواھند کرد تا جنبش اعتراض به حق مردم را درميان دريائی از خونريزيھا و دستگيريھا، به 

  !.شکست بکشانند و نفس آرام چندساله ديگری را بيابند

ا درمورد نيروی اصلی توده ھای مردم معترض دراين خيزش مشترک، آنچه که قابل مالحظه است، فقدان ام

حضورسراسری متشکل کارگران، درھماھنگی با اين اعتراضات و رھبری جنبش توده ای  است که بايد با شعارھای 

 ١٣۵٧ايطی ھمانطور که درانقالب در چنين شر. زنده باد آزادی، زنده باد حکومت کارگری کامال قابل رويت باشد

شاھد بوديم نقش ارزنده و تعيين کننده ی کارگران نفت در اعتصاب و بستن فلکه ھای شيرنفت، تعطيل نمودن توليدات 

در آن فرصت . کارخانه ھا، رژيم پوشالی سرمايه داری تحت نظام سلطنتی را با تظاھرات ميليونی به فروپاشی کشاند

ه دارودسته ی خمينی با امپرياليستھا و ارتش شاھنشاھی و ساواک کرده بودند با ملی گرايان و ملی با توافقات پنھانی ک

دست آوردھای فروپاشی نظام سلطنتی را که با خيزش کارگران و زحمت . مذھبی ھا بر سرير قدرت سياسی نشستند

  . کشان فراھم شده بود، به سود خود ضبط نمودند

د ضدانقالبی در صورت نا آگاھی حرکات اصيل مردمی امروز حتا  دست به دست شدن بنابراين، تکرار اين رويدا

 و يا خصوصی بزرگ، ھيچ پيشرفتی برای رھائی اين توده ھای - قدرت سياسی بين اين يا آن سرمايه دار بوروکراتيک 

 و زحمت کشان بجز مردم، ايجاد نشده و تنھا راه ادامه ی مبارزه ی طبقاتی طبقه کارگر% ٨٠کارگر و زحمت کش 

  . مستقالنه عمل کردن و قدرت سياسی را به کف آوردن نمانده است
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سرمايه داران . خواھند افتاد"  روز از نو و بی روزی ازنو"درغير اين صورت  به قول معروف توده ھای مردم به دام 

ايت شده خود، از کليه ی شرايط جز در ظاھر دفاع از رفرم، از دموکراسی ، از ليبراليسم، از ملی گرائی طبقاتی ھد

پيش آمده به علت قرار داشتن در زير سلطه و حرکت جھانی نظام امپرياليستی به نامھای گلوباليزاسيون سرمايه و بازار 

و حمايت اينان، ھم اکنون تمام کوشش خود را برای حاکم نمودن نظام طبقاتی استعمار پست مدرن " آزاد تجارت"

کليه کسانی که ھنوز رويای اوج ملی گرائی زمان مصدق و شکست خورده به دليل . کار می برندسرمايه داری جھان به 

عدم دفاع از طبقه کارگر ايران را داشتند می بينند، اين تغيير بزرگ جھانی را ناديده گرفته و وعده ھای قالبی را به 

وزی را نشان دھند که به معنای راستين استقالل مردم می دھند و حتا قادر نيستند چند کشور در اين زمينه در جھان امر

  .دست يافته باشند

گسترش اعتصابات سراسری کارگران و طرح به اين اعتبار درجريان چه بايد کرد؟ اين خيزش جديد توده ھای مردم، 

 قاطع خواستھايشان، سازمانيابی آنان، ايجاد نقش نيروھای سياسی در تحليل طبقاتی مبارزات کنونی براساس

 اھميت يافته و دراين ارتباط نيروھای سياسی که خود را مدافع تشخيص ومقابله ی دوستان و دشمنان طبقه کارگر

کارگران و زحمت کشان معرفی می کنند، بدون تحليل طبقاتی از جامعه کنونی ايران و تعيين دوستان و دشمنان انقالب 

پرچم کدام طبقه را بايد برافرازند و : اتی قرارگرفته اندکارگری، در محک آزمايش عملی و ھويت وکيفيت واقعی طبق

  پرچم طبقاتی کارگران يکی است؟ 

اوضاع سياسی ايران به جائی رسيده که عمل اين نيروھای سياسی مدافع جنبش کارگری، قاطعانه بايد زير پا گذاشتن 

وان طبقه کارگر در ايجاد حزب فرقه گرائی غير پرولتری و سرتسليم فرود آوردن به حقانيت ضرورت وحدت پيشر

کمونيست انقالبی واحد به حدی مثل روز روشن است که در واقع امتناع از اين خواست انقالبی پرولتاريائی آن توسط 

  . نيروھای سياسی مخالف در پافشاری روی سکتاريسم و فرقه بازيھا، به مزبله تاريخی کشانده خواھندشد

يل اين حزب در پيوند فشرده با کارگران کمونيست ايران معتقدند بايد اقدام کنند، و درحالی که آنانی که به تدارک تشک

خواھند توانست با گردھم آئی و پايان دادن به فرقه بازيھا و متحد شدن، جواب شايسته ای را به اين ھمه فداکاری 

ه نقش متشکل شدن طبقه کارگر و ھم مبارزاتی مردم بدھند و پشتيبانی آنان را به خود جلب کنند و از اين طريق  ھم ب

  .در خدمت به ھدايت اين مبارزات تحت رھبری حزب پيشرو طبقه کارگر را ھرچه برجسته تر سازند

*****  

به طور گذرائی دربرابر سياستھای نظام سرمايه داری ايران، به علت خيزش توده ای وسيع و اشاره به آلترناتيوھای 

  :    تھای ارتجاعی و ضدانقالبی خواھم پرداختطبقه کارگردر مقابل اين سياس

 ھزار سال ٢براساس حکمرانی اين دو دستگاه غول پيکر آدمخوار سرمايه و دين، مدافعان امروزی برده داران بيش از 

قبل را به حيرت انداخته اند که چگونه می شود از گرده ی ميليونھا انسان کارگر و زحمت کش کار کشيد و زندگی 

ور وبمير را برآنان تحميل نمود و کارگران با عزت و غيور را به حيوانی ترين برخورد، به گرسنه ماندن و جھنمی نخ

  .آزار قرون وسطائی کشاند

  اين دستگاه فاشيستی چه بازيھائی در پيش دارد؟

% ١٠تر از و يا کمی باال% ١٠ در حالی که بازی بين آمار بانک مرکزی با آمارمرکزی ايران در مورد پائين از -

 برابر کمتر از حداقل مزدھا نگه دارند، می بينيم و چه ٥شروع شده تا درباالبردن حداقل مزدماھانه ی در حد فقر 

  :شکاف عظيمی بين مولدين اصلی با ابن الوقتھای مرتجع درآمد موجوداست
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 رسيدگی فوری به ماجرای معاون اول رئيس جمھور در نامه ای خطاب به وزير کار و ھمچنين وزير اقتصاد خواستار

  .!! ميليون تومانی به يک مدير بانکی شد گوئی که تازه اين حقوقھای کالن را شنيده٢٣۴پرداخت حقوق 

 ھزار تومان مزد مشموالن قانون کار ١٠کارگران معتقدند نمايندگان دولت در شورای عالی کار برای افزايش حتی 

 ھزار تومانی ٢٠ه می دھند و در نھايت نيز افزايش حق مسکن ناچيز ساعت ھا چانه زنی کرده و مدل اقتصادی ارائ

کارگران را به سرنوشت اقتصاد کشور گره می زنند، پس چرا چنين نگرانی ھايی در فيش ھای حقوقی خودشان وجود 

 اين دولت است که بايد از خودش شروع کند و آنچه که می تواند در جامعه تاثير منفی داشته باشد ندارد؛ بنابراين،

 برابری ٢٨٨اختالف  . ھزار تومانی حقوق اقشار کم درآمد در سال١٠عملکرد مديران خودش است نه افزايش فقط 

  .حقوق و دستمزد

 تومانی در حق مسکن کارگران دريغ می کند ولی  ھزار٢٠ سال است که از تصويب افزايش ٢چگونه است که دولت 

اجازه می دھد در دستگاه ھا و بخش ھای مربوط به خود مديرانی شکل بگيرند که ميليون ھا تومان از بيت المال به 

 ھزار تومان مزد بگيرد و مديری که صدھا ميليون حقوق ٨١٢عنوان حقوق می برند؟ آيا در اينکه کارگری ماھانه تنھا 

  رد، عدالتی نھفته است؟ می گي

آلترناتيو دولت کارگری در تالش برای ازبين بردن نظام استثماری مزد بگيری در طوالنی مدت، پائين آوردن اختالف 

 در شروع کار، اھميت ارزش نيروی کار بازوئی يا فکری را ١ به ٥حقوقھا از ابتدا و رساندن بالفاصله ی آنھا به 

امری که با ھيچ دولت سکوالر و يا ليبرال . ادالنه بين انسانھای فعال بوجود خواھدآوردبرسميت شناخته و مناسباتی ع

و ناسيوناليست و غيره با ماھيت سرمايه داری ممکن نيست و آن بخش از افرادی که به اين گونه تغييرات دست به 

انه و يا نا آگاھانه با توجه به دست شدن قدرت دولتی در درون نظام سرمايه داری، دل بسته و تبليغ می کنند، آگاھ

  .دوره گلوباليزاسيون سرمايه و نئوليبراليسم، توده ھای مردم را به گمراھی می کشانند

 محمد تقی نظرپور رئيس سازمان نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس با اشاره به کاھش بودجه عمرانی اين وزارتخانه -

 درصد مدارس نوسازی شده است ٥٠ شروع شده است که ٨٥سال طرح تخريب و بازسازی از :  بيان کرد٩٧در سال 

وی در ادامه  .آموز در مدارسی مشغول به تحصيل ھستند که نياز به تخريب و بازسازی دارد  ميليون دانش١.٥اما 

ھا اتفاقی نيفتاده  سازی شده است اما در مورد ساير آن  درصد آن مقاوم٢٤سازی مدارس  در طرح مقاوم: يادآور شد

 ميليون دانش آموز در فضاھايی که سامانه گرمايشی ٢ ھزار کالس درس انجام نشده و ٨٣است؛ استانداردسازی 

   .خوانند مناسبی ندارند درس می

در مسکن : رئيس سازمان نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس با اشاره به کمبود مدارس در مناطق مسکن مھر، بيان کرد

رد و تعداد بسيار زيادی کمبود مدارس داريم و با اعتبارات موجود در اين زمينه  ھزار کالس درس وجود دا٣مھر 

 درصد اين ٣٥: نظرپور با اشاره به کاھش بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش بيان کرد .کاری از پيش نمی بريم

  .داشتتوان انتظار نوسازی و مقاوم سازی  بودجه کاھش پيدا کرده و با بدھی و وضعيت موجود نمی

 درصد بنای مدارس ٧٠محمد ساالری، رئيس کميسيون معماری و شھرسازی شورای شھر از فرسوده بودن بيش از 

 .غير انتفاعی شھر تھران خبرداد

 ھزار دانش آموز در شھر تھران مشغول به ١٠٠در حال حاضر يک ميليون و : "به گزارش تسنيم، آقای ساالری افزود

 ".کنند  ھزار نفر در مدارس غير انتفاعی تحصيل می٢٠٠داد بيش از تحصيل ھستند که از اين تع

 سال حاکميت مشتی دزد فاسد جمھوری اسالمی که ھزاران ٤٠آلترناتيو دولت کارگری دراين خواھدبود که، دربرابر

رن مسجد احمق سازی بناکردند و قصرھای دوران سلطنتی را برای خود تخصيص دادند يا دست به ايجاد قصرھای مد
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ريشه کن .  سال اين وضع اسفناک مدارس کلنگی کودکان را مقاوم سازی نمايد٢جديد برای خود زدند، در کمتر از 

 سال در سراسر ايران و با توجه به آموزش و پرورش به زبانھای ملی ھر مليتی ٥کردن بی سوادی را حتا درکمتر از 

 قطع نمايند و به نقش پراھميت آموزگاران در تعليم و دخالت دين درامور آموزش و پرورش راکامال. متحقق کنند

  .تربيت کودکان و نوجوانان و غيره ارزش قائل شده و در باالبردن سطح آموزشی مدارس بطور شايسته ای تالش کنند

 و دزدبازاری قاچاقچيان باالخره به گوش مفسدان دادستان کل ايران رسيد و مجبور ورود به پرونده سھيم بودن مسئوالن

 :فرزندانشان در قاچاق کاال شده اند که بيشتر جنبه گول زدن مردم دارد تا حل جدی اين معضل

ھای ايرانی و  محمد جعفر منتظری، دادستان کل ايران اقرار کرده است به موضوع سھيم بودن بعضی از مقام

 ".اکنون مشغول بررسی است ھم"فرزاندانشان به قاچاق کاال وارد شده و 

. چنين سخن گفتنی در شان دادستان کل کشور نيست: "ر نوبخت، سخنگوی دولت در اواخر آذر ماه گفته بودمحمد باق

 ".بايد قوه قضاييه ھرکس که در فساد و در قاچاق دست دارد را دستگير کند يا مورد بازخواست قرار دھد

  .ندان مقامات در قاچاق بوداين اظھارات واکنشی به سخنان قبلی دادستان کل کشور درباره دست داشتن فرز

در اظھاراتی جداگانه حجت االسالم محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشيه ھمايشی دربارۀ مبارزه با قاچاق 

 : کاال و ارز در تھران ضمن تأئيد اين مطلب که ستاد مبارزه با قاچاق در کشور مدت ھا است رئيس ندارد، می افزايد

ًاو تلويحا قاچاق را يکی ."  فرياد ھمه را از رئيس جمھور تا نمايندگان مجلس بلند کرده استوضعيت اقتصادی کشور"

مادام که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز فعال نشود، رفع : از عوامل رکود کنونی اقتصاد کشور می داند و می گويد 

 .مشکالت اقتصادی کشور ھم امکان پذير نيست

مرکی کشور را مبادی قاچاق کاال در کشور می خواند و می گويد که قوۀ قضائيه قادر به کنترل ًمنتظری تلويحا مبادی گ

و عالوه بر سازمان تعزيرات " محدود کردن مبادی گمرکی با دستگاه قضايی نيست" : او گفت. اين مبادی نيست

 درصد واردات کشور ٩٠بيش از بر اساس ارقام رسمی . حکومتی دولت نقش اول را در اين زمينه بايد برعھده بگيرد

 ميليارد دالر از طريق مبادی گمرکی و ٤٠را کاالھای قاچاق تشکيل می دھند و اين حجم از قاچاق به ارزش بيش از 

 .مرزی صورت می پذيرد که ھمگی تحت کنترل نيروھای مسلح به ويژه سپاه پاسداران است

ه پاسداران نقش درجه اولی در اين کار ضدانقالبی در به اين بی تفاوتی دولت درکنترل مرزھا و جلوگيری از سپا

ورشکست کشاندن توليدات داخلی داشته و عالوه بر گمرکات رسمی در دھھا نقاط  خارج از گمرکات نظير اسکله ھای 

رد  ميليارد دالر دستيابی به صدھا ھزار ميليا٤٠تحت کنترل سپاه پاسداران دست به قاچاق ورود ارقام نجومی بيش از 

و در ظاھر مبارزه با قاچاق نوجوانان و جوانان را در ابعاد دھھا ھزار به ميدانھای . تومان خويش فراھم می سازند

  .اعدام می برند

دولت کارگری بدون کوچکترين گذشتی به اين قاچاقچی گری امکان استفاده نداده و در کمتر از يک سال دست اين 

 شنيع که در ورود موادمخدر نيز نه تنھا در گرفتارسازی ميليونھا جوان فساد قاچاقچيان را از دست زدن به اين عمل

عظيمی را درايران گسترش می دھند که ريشه کن خواھد شد و نشان خواھد داد اين دولت کارگری تا چه حدی توانائی 

ازاين مصيبت عظما بسيج نابودکردن فساد و دله دزديھا را داشته و ميليونھا نفر از توده ھای مردم را در جلوگيری 

 . خواھد نمود و زندگی شرافتمندانه ی جوانان را به صورت انسانھای متعھد در خدمت به مردم تامين خواھد کرد

علی الريجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی ايران، می گويد که از رونق در اقتصاد ايران خبری نيست و بودجۀ دولت 

رئيس مجلس . سد به آنکه بتواند در اقتصاد بی رونق ايران تحرکی ايجاد کندکفاف ادارۀ کشور را نمی دھد چه بر
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 ٣٠٠کل منابع و درآمدھای کشور از طريق نفت و ماليات و روش ھای ديگر به زور به "شورای اسالمی می گويد که 

 .ل بايد تأمين کردمی رسد و بودجۀ جاری کشور را با ھمين پو)  ميليارد دالر٧٠يعنی معادل " (ھزار ميليارد تومان

ًالريجانی تلويحا اعتراف می کند که با اين پول نمی توان بودجۀ عمرانی کشور را تأمين کرد و پولی نيز در صندوق 

به ھمين خاطر به گفتۀ علی الريجانی دولت . توسعۀ ملی نمانده تا از طريق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراھم نمود

با اين . اسی يعنی از طريق فروش شرکت ھای دولتی کسری بودجۀ خود را تأمين می کند قانون اس٤٤با اجرای اصل 

حال، به گفتۀ علی الريجانی ديگر چيز زيادی برای فروختن نمانده و به ھمين دليل دولت برای جبران کسری بودجه 

 .اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که اين نيز موجب افزايش بدھی ھای دولت می شود

اين ارزيابی رئيس مجلس کنونی نشان دھنده ی ورشکسته گی نظام سرمايه داری حاکم درايران است که به علت 

دزديھای ميليارد ميلياردی، خرج در مسجدسازی و نھادھای مذھبی، تقويت نيروھای سرکوبگر برای جلوگيری از قيام 

  .به اين زبونی و ناتوانی کشانده استسراسری توسط طبقه کارگر و زحمت کشان رژيم جمھوری اسالمی را 

کارگران و زحمت کشان و جلوگيری از اين فالکتی که جمھوری اسالمی بر گرده ی اينان تحميل % ٨٠اما شرکت 

کرده، با توجه به مجموعه امکانات غنی موجود در ايران و نيروی کار بازوئی و فکری و جلوگيری از پرداخت 

 سال توسط دولت ۵ار، رسيدگی به معضالت اقتصادی کشور حتا در عرض کمتر از حقوقھای گزاف به مشتی خدمت گذ

  .کارگری از بين خواھد رفت

   :گويد می» ايران«علی اصغر سعيدی به 

بندی دارند و  ھای رفاه عينی طبقه بنيان .ھای اقتصادی توجه جدی داشت ھای اجتماعی بايد به زمينه در بحث نارضايتی«

ھای جدی  ای برسد، در صورت انباشت طی زمان به نارضايتی  رفاھی نتواند به پاسخ شايستهھرگاه نخستين مراتب

ھای  توانند نارضايتی ھای رفاه عينی ھستند که می اشتغال، مسکن، آموزش و بھداشت نخستين مرتبه. منجر خواھد شد

ًعی يا صرفا احساس آن و ترس از فقر در توانم بگويم که فقر به طور واق به طور استنباطی می. ذھنی را به بار بياورند

  ».ھای آماری دقيقی دارد آينده، باعث شده است که مردم به نارضايتی برسند، که البته نياز به بررسی

ھايی که اعتراضات  دھد در بعضی از شھر ، نشان می٩۵ھای آماری از وضعيت اشتغال در سال  از سوی ديگر، بررسی

ھای اول بيکاری در کل کشور به  رتبه. اند ، برخی نرخ بيکاری باالتر از کل کشور داشتهھا جدی بوده است اخير در آن

ھای کشور  ھای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذھاب و اسالم آباد غرب نيز بيکارترين شھر شھر

ر جمعيت بيکار، رتبه  ھزار نف۴٣ ھزار نفر جمعيت شاغل و ٢٩۵ھای معترض، کرمانشاه با  در ميان شھر. ھستند

پس از آن، .  درصد است٢۴.١ھای کشور دارد و نرخ بيکاری در شھر کرمانشاه نيز  دوازدھم را در بيکاری کل شھر

 ھزار ٨٧١ و ١٩٨کل جمعيت اين شھر،  . درصد نرخ بيکاری دارد١٨.٣ را در بيکاری کشور با ٣١شھر ايذه رتبه 

  .  نفر بيکار ھستند٧٣۵ ھزار و ١١فری،  ھزار ن۶۴نفر است و از ميان جمعيت فعال 

بينيد که تجمعات و اعتراضات اخير در ايذه تا حدودی  اگر می«: ًهللا خادمی، نماينده مردم ايذه نيز اخيرا گفته است ھدايت

راضات ًھر جا بيکاری بيشتر باشد، طبيعتا زمينه اعت. تر بوده، به اين دليل است که جوانان ايذه ھمه بيکار ھستند پررنگ

باالخره مسائلی نظير اشتغال و رکود اقتصادی وجود دارد، اما . ھای اقتصادی مردم بحق است نگرانی. بيشتر است

اين اعتراضات ھشداری برای مسئوالن . مشکالت اقتصادی نبايد موجب شود که به اصل نظام و کشور خدشه وارد شود

 نفر ٢٧۴ ھزار و ٧ ھزار نفر جمعيت شاغل، ٣٢مسنی نيز با م» .انديشی کنند است که برای اين رکود اقتصادی چاره

در شھرستان دورود .  بيکاری کشور قرار گرفته است٣٠ درصدی در رتبه ١٨.۴جمعيت بيکار دارد و با نرخ بيکاری 
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 نفر بيکار ۴٠۵ ھزار و ٧ نفر شاغل و ٣٧۴ ھزار و ۴۴نفری،  ٧٧٩ ھزار و ۵١استان لرستان نيز از جمعيت فعال 

  . است۶٢ درصد و رتبه آن در کل کشور، ١۴.٣نرخ بيکاری در اين شھر . دھستن

 ٣ھای مختلف روی ھم انباشت شد و جمعيت  ھا و دھه دھد که بيکاری طی سال ھای آماری و اسنادی نشان می بررسی

 به روايت  ھزار نفر شغل ايجاد شد،٧٠ سال، روی ھم رفته برای کمتر از ٨طی . ميليونی بيکاران امروز را ساخت

 ھزار شغل ايجاد شد، اما انباشت بيکاری و حل نشدن سريع ۴٨۵رئيس مرکز آمار، در دولت يازدھم ساالنه حدود 

  .شود مشکالت اقتصادی کار را به جايی رسانده که شدت بيکاری زيادی ميان مردم احساس می

 ميليون نفر تحصيلکرده ۴.۵ھای آينده  لبر اساس روايت علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز در سا

التحصيل دانشگاھی کشور را به بيش از  ًشود که مجموعا تعداد جويندگان کار فارغ ديگر نيز به گروه بيکاران افزوده می

دھد که بيکاران دانشگاھی و غيردانشگاھی، روی ھم رفته  ھا نشان می برآورد. رساند  ھزار نفر می۶٠٠ ميليون و ۵

  .ميليونی بيکاران را تشکيل خواھند داد ٨ارتش 

درصورت کسب قدرت سياسی توسط کارگران در ھمان سال اول بی کاری را برانداخته و تامين کار را برای کليه ی 

 فراھم ساخته و اين عاملی که در دست نظام سرمايه داری برای – و طبعا نه کودکان کار –نيروی آماده به کار 

امری که نشان می دھد آزادی . ل نيروی کار به ارزانترين شکل ممکن نقطه پايانی خواھد گذاشتاستثمار بيشتر و تبدي

واقعی و رھائی از اين جھنمی که نظام سرمايه داری به وجود آورده نظام سوسياليستی رھائی بخش است و کارگران 

  .ا اقدام کنندو زحمت کشان بايد با تمام نيرو در تحقق اين نظام پيشرفته تاريخی بشر متحد

گرچه می توان نمونه ھای ديگری را در بحران کنونی رژيم به ميان کشيد ولی برای رھائی از اين وضعيت ناھنجار 

  :توده ھای مردم چه بايد کرد بايد به طور روشنی تعيين شده و در تحقق آن تالش نمود

  ؛متشکل نسازندخود اگر طبقه کارگر و توده ھای زحمت کش خود را در سازمانھای مطالباتی 

   متشکل نسازند؛اگر نيروھای کمونيست آگاه طبقه کارگر خود را در ايجاد حزب کمونيست انقالبی واحد ايران

اگر نيروھای کمونيست موجود در شرايط کنونی که شاھد خيزشھای توده ھای مردم ھستند، ولی عنودانه و خود 

بقه فرقه گرائی و خود مرکز بينی را در شيپور ھای تبليغاتی خود خواھانه به تشکلھای خودی ننازند که دھھا سال سا

دميده اند و ھيچ تاثير مثبتی در درون جنبش کارگری ايران نگذاشته اند، اين وضع ادامه يابد، ھيچ نتيجه ای جز منقرض 

نيروھای بورژوائی و بی آبرو شدن اين تشکلھا نداشته و اعضای اين تشکلھا شاھد دست به دست شدنھای ديگری را بين 

  .شاھد خواھند شد

به ھمين علت ما از کليه ی نيروھائی که به وحدت کمونيستی اعتقاد دارند دعوت می کنيم تا زمينه را طبق آموزشھای 

کمونيسم علمی با متحدشدن در حزب واحدی که درخدمت به ايجاد حزب کمونيست واحد ايران بوده و پيوند فشرده و 

 کارگری داخل داشته باشند شرط اصلی ايجاد چنين حزبی است، زمينه را در تحقق اين وظيفه ی سالمی با جنبش آگاه

مبرم کمونيستی فراھم سازند و با نقد انقالبی و کمونيستی فرقه گرائی، برای قطع نفوذ ديدگاه خرده بورژوائی 

  .سکتاريستی اقدام کرده و به پيروزی درخشانی خواھند رسيد

 ) ٢٠١٨ نوریج ۶ ( ١٣٩۶ ]جدی [ماه دي١۶ –ابراھيم .ک

  

  


