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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری

کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و قدرت سياسی
 -١بحران و جنگ تروريستی
امروز ريشه در جدالھای به
فرجام نرسيده دنيای پس از
جنگ سرد دارد و ادامه آنست.
طرفين اين تخاصم ارتجاعی ھر
کدام اھداف سياسی و منافع
اقتصادی خود را دنبال ميکنند.
آمريکا با قلدرى ميليتاريستى
برای تحکيم ھژمونی خود و
"رھبری
موقعيت
کسب
بالمنازع آمريکا در جھان"
تالش ميکند .کشمکش آمريکا
و متحدينش با رژيم اسالمى
برسر پرونده ھسته اى ،نه
جدالى برسر "صلح و امنيت
جھانى" ،نه سياستى اصولی
"عليه تروريسم" ،بلکه تالشى
براى تحميل توازن قواى
جديدى به اسالم سياسى در
منطقه و در سطح جھانى است.
يک رکن مھم اين سياست
تقويت و تکيه بر جناحھاى
طرفدار سازش در جنبش اسالم
سياسى است .در طرف ديگر
اسالم سياسى با توسل به
سياست تروريسم کور ميکوشد
به پرچمدار انزجار مردم
خاورميانه از تحقير تاريخى
جھان عرب و مسئله فلسطين
تبديل شود .اين نيرو بدنبال
افول و شکست ناسيوناليسم
ميليتانت عرب تالش دارد به
سخنگو و پرچمدار بورژوازى
منطقه تبديل شود .آمريکا حتی
اگر وارد جنگ با جمھوری
اسالمی شود ھدفش در حال
حاضر نه سرنگونی رژيم
اسالمی بلکه تضعيف و مطيع
کردن آنست .جنگ آمريکا در
عراق منجر به تقويت و
گسترش دامنه نفوذ و قدرت
رژيم اسالمی در منطقه شده
است .رژيم اسالمی دستيابى به
سالح ھسته اى و سازماندھی
جنبش اسالمی در منطقه را به
استراتژی بقاء حکومت خود و

تبديل شدن به قدرت منطقه اى
تبديل کرده است .در جدال با
آمريکا جمھوری اسالمی
دستيابی به اين ھدف را دنبال
ميکند .تقابل نظامی احتمالى
اين دو نيرو يکی از خطرناک
ترين و در عين حال تعيين
کننده ترين جبھه ھای نبرد دو
قطب تروريستی جھان است.
اين ادامه جدال دو اردوى
تروريسم بين المللى است که
برمتن رقابتھا و تجديد تعريف
حوزه نفوذ بخشھاى مختلف
بورژوازى در سطح بين
المللى و منطقه خاورميانه در
جريان است.
مذاکره،
 -٢ديپلماسى،
تبليغات ،تھديدات جنگی،
حمله نظامی و جنگ بخشى از
کشمکش اين دو قطب است.
آمريکا در اين تقابل از
اھرمھای تحريم اقتصادى و
اعمال فشار ديپلماتيک و
تھديد روزافزون ميليتاريستى
ميکند .تحريم
استفاده
اقتصادى يک سالح کشتار
جمعى است که جامعه ايران را
به فقر و فالکت و استيصال
سياسى ميراند و فقط به
تحکيم ارتجاع و اختناق
خدمت ميکند .ھر نوع حمله
نظامى ،محدود يا گسترده،
توسط آمريکا و اسرائيل،
منطقه را به آتش ميکشد و
اسالم سياسى و تروريسم
اسالمى را به يک نيروى
افسار گسيخته تبديل ميکند.
مصائب انسانى و اجتماعى و
سياسی و محيط زيستی اين
حمله نظامى دھشتناک و
غيرقابل مقايسه با تجارب و
تراژديھاى تاکنونى خواھد
بود .نسلھا از مردم در منطقه
و جھان بايد تاوان مصائب اين

جنگ ارتجاعی را بپردازند.
 -٣جنگ ،نيروھای سياسی
اپوزيسيون جمھوری اسالمی
را متحول خواھد کرد .برخی
از اين نيروھا نامشان در
ليست قربانيان سياسی جنگ
ثبت خواھد شد .اين تغيير و
تحول از ھم اکنون آغاز شده
است:
چه
الف :ناسيوناليسم،
عظمت طلب و چه قومی ،در
مقابل مردم و کنار آمريکا و
جمھوری اسالمی در حال
صف کشيدن اند .بستر اصلی
جريان ناسيوناليسم پرو غرب
از ھم اکنون زير پرچم
"مقابله با تجزيه و دفاع از
تماميت ارضی" ،برای قرار
گرفتن در کنار جمھوری
اسالمی اعالم آمادگی کرده
است .ناسيوناليسم قوم پرست
در اين جدال متحد و ابزار
جنگی آمريکاست.
ب :بخشھای مختلف جنبش
ملی – اسالمی نيز در
ھمسويی و حمايت از رژيم
اسالمی بسيج شده اند.
بخشھايی از اين جنبش اکنون
پرچمدار "صلح و حقوق
بشر" شده اند .ھدف اين
نيروھا تقويت جناحھای
"معتدل" و طرفدار مصالحه
در رژيم اسالمی است.
بخشھای ديگر جنبش ملی -
اسالمی با شعار "جنبش
صلح" و "دفاع از ميھن در
مقابل اجانب" ،عمال کنار
جمھوری اسالمی قرار گرفته
اند .در جنبش ملى اسالمى
مجاھدين يک استثنا است که
کنار ارتش آمريکا ايستاده

است .مجاھدين و جريانات
دست ساز قومى ،نقش کنترا و
يونيتا و زائده ھای ارابه
جنگی آمريکا را ايفا ميکنند.
ج :جنبش کمونيسم کارگری
برخالف نيروھای متعدد کمپ
راست ،ھيچ نوع ھمسوئی با
ھيچکدام از طرفين جنگ
ندارد .تنھا ھمسوئی ما با
انقالب کارگری و منافع و
مصالح آزادی جامعه است.
سرنگونی رژيم اسالمی و به
شکست کشاندن دورنمای نظم
نوينی آمريکا ارکان استراتژی
کمونيسم کارگری است .يک
وظيفه مھم جنبش کمونيسم
کارگرى و حزب ما در اين
بحران مقابله با سياست دفاع
از اردوھاى تروريست و جنگ
طلب و افشاى ماھيت ضد
اجتماعى و ضد مردمى اين
نيروھا به جامعه است.
 -۴حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در ھر شرايطی برای
سرنگونی جمھوری اسالمی،
تصرف قدرت سياسی و
برقراری فوری يک جامعه
کمونيستی مبارزه ميکند .ھدف
ما نابودی جامعه طبقاتی
سرمايه داری و برقراری يک
جامعه آزاد و مرفه و انسانی
است .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در عين حال در قبال
ھر وضعيت و سياستی که
واپسگرائی فکری و فرھنگی
و تعصب مذھبی و قومی را به
جامعه تحميل کند ،قاطعانه
ايستادگی ميکند .شرايط جنگی
تغييری در ارکان استراتژی
جنبش ما ايجاد نميکند بلکه
شرايط مبارزه براى تحقق
اھداف ما را تغيير ميدھد .ما
سياستھاى
صفحه ٣
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و قدرت سياسی...
ارتجاعى ميليتاريستى و تروريستى
آمريکا و متحدينش عليه مردم در
ايران و عراق و فلسطين و
کشورھای منطقه را قويا محکوم
ميکنيم .ما سياست تحريم اقتصادی
را يک مجازات جمعی مردم ايران و
استفاده از يک سالح کشتار جمعی
ميدانيم .ما اين سياست ضد بشری و
مدافعانش را محکوم و برای لغو
فوری اين تحريمھا تالش ميکنيم .ما
ھرگونه حمله نظامی به ايران و
تھديدات جنگی عليه مردم را قويا
محکوم ميکنيم .ما تالشھای آمريکا
و نھادھای دست راستی برای راه
اندازی و سازماندھی جريانات فرقه
ای و ارتشھای دست ساز و دامن
زدن به نفرت و شکاف قومی و ملی
را قاطعانه محکوم ميکنيم .کمونيسم
کارگری در مقابل اين جريانات فرقه
ای و تروريست و قوم پرست از
امنيت مردم و مدنيت جامعه قاطعانه
دفاع ميکند .ما ھر گونه ھمسوئی
جريانات اپوزيسيون با رژيم اسالمی
و آمريکا را دشمنى با طبقه کارگر و
اھداف آزاديخواھانه مردم ايران
ميدانيم .ما مخالف دستيابى جمھورى
اسالمى به سالح اتمى ھستيم.
کمونيسم کارگرى مدافع خلع سالح
عمومى و يک دنياى بدون سالح
ھسته اى است .ما براى بسيج
بشريت متمدن و جنبشھاى برابرى
طلب و انساندوست در دفاع از
روندھاى پيشرو و سکوالر و
آزاديخواھانه تالش ميکنيم.
 -۵حزب اتحاد کمونيسم کارگری
مخالفت با جنگ را به سرنگونی
جمھوری اسالمی گره ميزند .معنی
عملی و فوری اين امر ،ھوشيار
بودن در مقابل تبليغات ناسيوناليستی
و ارتجاعی است که فراخوانشان
دفاع از رژيم اسالمی است .خطرناک

ترين سياست برای مردم ايران در قبال
اين بحران ،سياست صبر و انتظار و گره
زدن سرنوشت و آينده خود به دولتھای
جنگ طلب است .تشديد مبارزه مردم براى
سرنگونى حکومت اسالمى تنھا راه
اصولی برای مقابله با اين سياستھا است.
گسترش مبارزه براى آزاديھاى سياسى،
بر عليه فقر و فالکت ،برعليه آپارتايد
جنسى ،بر عليه سياستھاى ميليتاريستى،
برعليه تروريسم اسالمى ميتواند بسرعت
صحنه سياست در ايران و منطقه را
عوض کند .مردم ايران ميتوانند پيشاپيش
مردم پيشرو جھان در مقابله با تروريسم
و ميليتاريسم در تمام اشکال آن قرار
گيرند" .عليه جنگ ،عليه جمھوری

اسالمی :برای آزادی و برابرى و
رفاه ھمگان"! اين خط مشی و فشرده

سياستی است که ميتواند اردوی آزادی و
برابری و سوسياليسم را در صفی مستقل
و پيشرو در اين جدال نمايندگى کند و
بميدان بکشد.
 -۶ھمراه با بمبھای آمريکا ،رژيم اسالمی
به بھانه جنگ و شرايط فوق العاده خواھد
کوشيد مبارزات سرنگونی طلبانه توده
ھای مردم را قيچی کند .ميکوشد به بھانه
"شرايط جنگی" و "دفاع از ايران
اسالمی" مردم را بکوبد .در اين جنگ
جنبش ملی  -اسالمی در ھمسويی با رژيم
اسالمی عمل خواھد کرد .مصائب جنگ را
توجيه و به مردم وعده "مبارزه برای
صلح" بھمراه جمھوری اسالمی را خواھد
داد .اساس سياست کمونيسم کارگری در
اين شرايط بسيج و سازماندھی مقابله
توده ای مردم برای سرنگونی رژيم
اسالمی و ختم فوری جنگ است .کمونيسم
کارگرى ميتواند و بايد در مقام رھبر
مقاومت توده ای طبقه کارگر و مردم در
مقابل رژيم و جريانات باند سياھی و
تروريست قرار گيرد .کمونيسم کارگری در
اين دوران بايد در راس سازماندھی شبکه

از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com
http://for-abetterworld.blogfa.com

ھا و نھادھا و ارگانھای مختلف مردم برای
تامين امنيت خود در محالت و مناطق و
کارخانه ھا و ھمينطور ايجاد سازمان نظارت
و کنترل مستقل مردم بر توزيع نيازھای پايه
ای جامعه قرار گيرد .اردوی آزادی و برابری
بايد در اين دوران تعيين کننده بتوانند با خارج
کردن قدرت از کنترل رژيم اسالمی سنگرھا و
مناطق آزاد و ايمن ايجاد کند .سازماندھی يک
جنبش مقاومت انقالبی و توده ای برای
تصرف ھر بخشی از قدرت ،دفاع از جامعه در
مقابل جمھوری اسالمی و تروريستھاى
متفرقه ،در سطوح سياسی و نظامی ،وجه
مشخصه يک سياست فعال کمونيستی برای
سرنگونی جمھورى اسالمى در دوران جنگ
است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای بميدان
کشيدن بشريت متمدن عليه اردوھای
تروريستی و در دفاع از مبارزات مردم ايران
تالش ميکند .کمونيسم کارگرى بايد در صف
مقدم اين جدال در ايران و جھان قرار گيرد و
به سخنگويان و رھبران جنبش مقابله با
سياستھاى ارتجاعى و ميليتاريستى آمريکا و
متحدينش و تروريسم اسالمى و جمھورى
اسالمى تبديل شود.
"عليه جنگ ،عليه جمھوری اسالمی ،برای
آزادى ،برابری و رفاه ھمگان"!
نه به ميليتاريسم آمريکا ،نه به تروريسم
اسالمى!
زنده باد جمھوری سوسياليستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢دسامبر  ١١ – ٢٠٠٧آذر ١٣٨۶
مصوب کميته مرکزى به اتفاق آرا
***

تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند،
حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست!
کارل مارکس
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پيرامون خطوطی از باره بيانيه حزب
کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و قدرت سياسی
يك دنيای بھتر :قبل از اينكه به
مباحث بيانيه بپردازيم الزم است
اشاره ای به انتشار گزارش منابع
امنيتی آمريكا مبنی بر توقف
پروژه اتمی رژيم اسالمی بكنيم.
تاثير اعالم علنی اين گزارش را
بر تخاصم و كشمكش دو قطب
تروريستی جھان معاصر چگونه
می بينيد؟ آيا رژيم اسالمی از
تالش برای دستيابی به سالح
اتمی دست کشيده است؟ آيا خطر
جنگ منتفی شده است؟ تاٽير اين
گزارش را بر مواضع سياسی
جريانات اپوزيسيون رژيم اسالمی
چگونه می بينيد؟

علی جوادی :ما امکانی برای تاييد
و يا تکذيب مطالب قيد شده در
گزارش  ١۶نھاد امنيتی آمريکا
نداريم .اينھا سازمانھای اطالعاتی
و امنيتی و جاسوسی ھستند .ابزار
اصلی طبقه سرمايه داری حاکم بر
جوامع کنونی اند .مرکز پخش
حقايق نيستند .موسسات توليد
دروغ ،جعل خبر ،تحريف
واقعيات ،آدمکشی ھستند .ھدفشان
توجيه سياست و پيشبرد سياست
ھيات حاکمه اين جوامع است.
زمانيکه کالين پاوول در اجالس
شورای امنيت سازمان ملل با
شيشه ای در دست اعالم ميکرد:
"عراق در حال توليد سالحھای
کشتار دسته جمعی است"،
ملزومات سياسی حمله نظامی و
نابودی جامعه عراق را فراھم
ميکرد.

اما سئوال اين است که چرا چنين
خبری را در شرايطی که ھيات
حاکمه آمريکا تبليغات و تالش
گسترده ای را برای ارتقاء
کشمکش با قطب ديگر تروريسم

جھان دنبال
ميکند ،منتشر
اند؟
کرده
جوھر مساله
را جان بولتن
نماينده سابق
دولت آمريکا در سازمان ملل و از
سخنگويان جريان نئو کانسروتيو
بيان کرده است .اين "کودتايی"
عليه جورج بوش بود .اقدامی
سياسی بود .بخشی از ھيات حاکمه
آمريکا مخالف حمله نظامی آمريکا
به ايران است .ورود به "فاز
نظامی" در کشمکش دو قطب را
برای آمريکا "فاجعه" ميداند .يک
جناح برای خنٽی کردن تالشھای
جناح ديگر عمال با اين اقدام جناح
حاکم را "خلع سالح" کرده است.
چقدر اين گزارش بيان حقيقت
عملکرد رژيم اسالمی است؟ ھيچ
بنی بشری به ھيچ کدام از طرفين
ذره ای "اعتماد" نخواھد کرد!

اين گزارش دست جناح جنگ طلب
ھيات حاکمه آمريکا را در پيشبرد
سياست جنگی خود دچار مشکالت
معينی کرده است .اما بنظرم خطر
جنگ تماما منتفی نشده است .موانع
پيشبرد چنين سياستی بيشتر شده
است .احتمال حمله نظامی در اين
شرايط کمتر شده است .اما
ھمانطور که قبال اعالم کرديم،
"مساله" تالشھای ھسته ای رژيم
اسالمی تنھا بخشی از جدال و
کشمکش دو قطب تروريستی جھان
معاصر است .اين يک جدال
سياسی است .مساله بر سر قدرت
سياسی و سھم خواھی و تحکيم
موقعيت سياسی در سطح منطقه و
جھان است .ھر زمان که جدال به
سطحی برسد که حمله نظامی
"ضروری" شود ،مسلما "داليل" و
"توجيھات" آن را ھم فراھم ميکنند.

من برخالف بسياری معتقدم که
خطر حمله نظامی کامال
برطرف نشده است .اين خطر
را نبايد دست کم گرفت .بعالوه
زمانيکه تصميم به حمله به
عراق گرفتند ،کوچکترين
ترديدی نداشتند که دولت عراق
دخالتی در فاجعه  ١١سپتامبر
نداشته است .ميدانستند ،اما به
ھر جعل و دروغی برای توجيه
حمله نظامی متوسل شدند.

بنظرم انتشار اين گزارش پايان
کشمکش بر سر تالشھای ھسته
ای رژيم اسالمی نيست .اين
جدال کماکان در اشکال مختلف
ادامه پيدا خواھد کرد .داليلی که
موجب جدال تاکنونی اين دو
قطب بوده است تماما پا برجا
ھستند .آنچه ميشود گفت اين
است که شتاب قضيه تغيير کرده
است ،اما جھت جدال تغييری
نکرده است! اين اتفاق سر آغاز
"سازش" و "صلح" با رژيم
اسالمی و يا يک "چرخش
سياسی" و "نقطه عطف" در
مناسبات دو قطب تروريستی
نيست .نه ھيات حاکمه آمريکا
حاضر به قبول شرايط و
موقعيت سياسی رژيم اسالمی
در منطقه است و نه رژيم
اسالمی خواھان رضايت به
وضع موجود است .نتيجتا
منازعه بدون ترديد ادامه پيدا
خواھد کرد .شايد در پس تغيير
و تحوالتی در ھيات حاکمه
آمريکا و ھمچنين تغييراتی در
رژيم اسالمی ما شاھد دستيابی
به توافقاتی مقطعی ميان اين دو
قطب باشيم .اما در کوتاه مدت
نه چنين وضعيتی قابل تصور
است و نه قابل حصول است.
جريانات جنگ طلب اپوزيسيون
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رژيم اسالمی از انتشار اين
اند.
"متاسف" شده
گزارش
اميدشان را برای سھم بری از
قدرت سياسی به موشکھا و بمب
افکنھای ارتش آمريکا گره زده
بودند .جرياناتی مانند مجاھدين و
ناسيوناليستھای قوم پرست و جنگ
طلب در زمره اين نيروھا ھستند.
دوم خرداديھا و بخشھايی از
جريانات ملی – اسالمی از اين
ماجرا برای "اعاده" حيٽيت از
بخشھايی از رژيم اسالمی استفاده
خواھند کرد .اما جناح راست آنقدر
بی آبرو است که حتی اين سينه
چاکان ھميشگی جناحھايی از رژيم
اسالمی بتوانند بسادگی از اين
ماجرا کالھی برای رژيم اسالمی
بدوزند و به خورد مردم دھند.

ما مخالف سر سخت جنگ ھستيم.
جنگ را جنايتی عليه مردم
ميدانيم .ما مخالف سياست قلدری
و زورگويی و ميليتاريسم آمريکا و
متحدينش در سطح جھان ھستيم.
از طرف ديگر بھيچوجه خواھان
برسميت شناسايی رژيم اسالمی ھم
نيستيم .سياست ما اعمال فشار توده
ای مبنی بر ايزوله کردن رژيم
اسالمی و قطع رابطه ديپلماتيک با
اين آدمکشان در سطح بين المللی
است .سياست ما مقابله و تالش
جدی برای شکست سياستھای نظم
نوينی آمريکا است .ما از شکافھا
و تناقضات اين دو قطب برای
پيشبرد امر سياسی خودمان که
ھمانا امر آزادی و برابری و
انقالب کارگری است استفاده
ميکنيم .ما مردم را به اردوی
خودمان فراميخوانيم.

سياوش دانشور :منشا تخاصم و
كشمكش دو قطب تروريستی جھان
معاصر برسر پرونده اتمى رژيم
اسالمى نيست .اين رودروئى
اھداف ديگرى دارد که با و بدون
اين پرونده در جريان است .مسائل
متعددى ميتواند تخاصم و جنگ
اين دو قطب
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
تروريستى را در به اصطالح
کانونھاى بحران در جھان تشديد
کند .لذا تبئين پايان جدال اين دو
قطب از سر اين گزارش و پرونده
اتمى رژيم اسالمى اشتباه محض
است .ما در اين زمينه در شماره
ھاى قبل نشريه و قطعنامه حزب
سخن گفته ايم و اينجا تکرار آنھا
ضرورت ندارد .اما آيا رژيم
اسالمى کال پروژه اتمى را کنار
گذاشته و يا خطر جنگ کامال
منتفى شده است؟ به نظر من اسالم
سياسى دنبال يک سالح
استراتژيک است .خودشان اذعان
ميکنند که در ھمان دوره اى که
کار را متوقف کردند ،ھمزمان
تاسيسات شان را گسترش دادند.
سياست شان بقاى نظام است ،اگر
بقاى نظام را با عقب انداختن اين
مسئله تضمين کنند ،ترديد نخواھند
کرد .بايد توجه داشت که مقدار
زيادى از تنش ديپلماتيک در
اساس در قلمرو پروپاگاند و اعمال
فشار است .ھر دو ميخواھند امتياز
بگيرند و ھر دو ميخواھند
معضالت خود را پايان دھند .چشم
انداز وقوع جنگ قبل از اين
گزارش ھم به قول عده اى
"فورى" نبود .جنگ يک خطر
بود و ھمواره خطر آن با وجود
اين تروريستھا و سياستھاى ضد
انسانى شان وجود دارد و تماما
منتفى کردن آن کار ماست .روشن
است بعد از انتشار اين گزارش
تھديدات جنگى بوش و شرکا با
موانع جدى روبرو شده است .اين
انعکاسى از وضعيت سياسى و
رقابتھا و استراتژيھاى متفاوت در
درون خود ھيئت حاکمه آمريکا
است .بوش و تيم جنگ طلبان را
ناچارا سه کنج گذاشتند تا سياست
و استراتژى مذاکره مستقيم با
جمھورى اسالمى جارى شود.
ھدفشان ايجاد وضعيت نسبتا
مطلوبى در عراق ،کم کردن

نيروھاى
نظامى
و
آمريکا
خروج بخشى
از
نيروھايشان
در عراق است .گره اينکار دست
جمھورى اسالمى است .آمريکا به
يک پيروزى ساده بيشتر از يک
جنگ بعد از عراق نياز دارد .من
ھمواره تاکيد کردم که ھدف بيشتر
اين تبليغات جنگى اعمال فشار به
جمھورى اسالمى و باز کردن
مسير مذاکره و پيدا کردن فرمولى
است که به اصطالح "طرف
باشد.
نداشته
بازنده" وجود
ھمينطور يک ھدف مھم اين
سياست ،جلو راندن جناحھاى
طرفدار غرب در خود ھيئت حاکمه
ايران است .تا اطالع ثانوى و
نتيجه مذاکرات عراق و معضل
بسيج دولتھاى غربى پشت آمريکا،
سياست مذاکره پيش خواھد رفت.
بوش و احمدى نژاد ظاھرا بايد
دنباله پرونده را به دمکراتھا و
جناح ديگر حکومت تحويل دھند.
امروز شرايطى با انتشار اين
گزارش فراھم شده که شعار
"مذاکره مستقيم" بيش از پيش جلو
رانده ميشود و اين مذاکرات مدتى
است در جريان است .انتشار اين
گزارش تنھا اين روند را تسريع
ميکند .ما بعنوان يک نيروى
کمونيست عليه ھر دو طرف
ارتجاعى اين دعوا ھستيم و منفعت
ما و مردم در تشديد جنگ
نيست .شکست
تروريستھا
سياستھاى اينھا در دوره "غير
جنگى" براى ما ساده تر است.

تاثير اين گزارش بر نيروھاى
طرفدار جنگ ،يک نوع ديپرسيون
سياسى و حاشيه اى شدن است .باال
گرفتن اين بحران و تھديد جنگ در
ھمين سطح ،موجب معرفى

نيروھاى سياسى اپوزيسيون و
ظرفيتھايشان شد .اين جريانات
ايزوله تر ميشوند .ناسيوناليسم و
بسيج ناسيوناليستى و دفاع
ناسيوناليستى بى آبروتر ميشود.
قوم پرستان براى مدتى به
سوراخ ميروند .آخرين اميدھاى
مجاھدين دود شده و ھوا رفته
است و وضعيتش با گسترش اين
روند تماما در ابھام قرار
ميگيرد .براى ما کمونيست
کارگريھا که براى سرنگونى
رژيم اسالمى ،عوض کردن
صورت مسئله باالئى ھا ،و نفى
خطر جنگ تالش ميکرديم ،اين
شرايط بسيار مساعدتر است.
مردمى که خطر بمب و موشک
را باالى سر خود نبينند ،بھتر
عليه جمھورى اسالمى وارد
ميدان ميشوند .ھمان بخش
کوچکى ھم که اميدش را به
حمله بسته بود و فکر ميکرد که
شايد با حمله رژيم بيافتد ،ناچار
ميشود روى پاى خودش بايستد و
در جنبش اجتماعى مبارزه کند.
فرصت کنونى به ما امکان
ميدھد که تالش براى سرنگونى
جمھورى اسالمى و حل بنيادى
مسئله تروريسم و اسالم سياسى
را تشديد کنيم.

يک دنيای بھتر :حزب اتحاد
کمونيسم کارگری بيانيه "عليه
جنگ و در دفاع از مدنيت
حزب
جامعه" پيشنھادی
حکمتيست را امضا کرده است.
آيا امضای آن بيانيه تناقضی با
مواضع اتخاذ شده در اين بيانيه
ندارد؟ جايگاه ويژه ھر کدام از
نظر شما چيست؟

علی جوادی :مواضع اتخاد شده
در بيانيه "كمونيسم كارگری:
جنگ ،جامعه و قدرت سياسی"
مسلما تفاوتھای معين و
چشمگيری با مواضع اعالم شده
در بيانيه "عليه جنگ "...دارد.
اما تناقضی با اين مواضع ندارد.
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دو سطح متفاوت از موضعگيری
مواضع
ميان
است .تفاوت
"حداکٽر" و "حداقل" در قبال يک
معضل بزرگ سياسی است .يکی
بيانيه حزبی است .اھداف عمومی
و پايه ای که حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در اين کشمکش در
جنبش کمونيسم کارگری دنبال
ميکند را بيان ميکند .بيانيه اھداف
ما در قبال جنگ است .ديگری
بيانيه "عليه جنگ "...موضع
"حداقل" ما و ھمچنين حزب
حکمتيست است .آن سلسله از
مواضعی است که ميتواند
بخشھايی از اپوزيسيون را به
مواضع معينی که از جانب ما
حياتی ھستند ،متعھد کند .تالشی
است برای ايزوله کردن نيروھای
جنگ طلب و ضد جامعه .تالشی
است برای جلوگيری از اقدامات
جريانات راست ملی – اسالمی که
با پرچم "شورای ملی صلح" عمال
ميکوشند دو باره جانی به مرده
دوم خرداد بدمند .جبھه نيست.
مبنای وحدت نيست .سازش نيست.
پروژه ای برای ھمکاری و کار
مشترک ميان نيروھای نامتجانس
اپوزيسيون نيست .يک تالش
انسانی و اصولی از جانب
کمونيسم کارگری است .ادامه
منطقی سياستی است که توسط
منصور حکمت اينگونه فورموله
شده است" :بنظر من بجاى "کار
مشترک" ،که با توجه به جدايى
اجتماعى جدى اين جريانات
ھيچيک به آن تن نخواھد داد ،اگر
بخواھيم خوشبين باشيم ،شايد بايد
از تعريف يک سلسله اصول پايه
اى و پايبندى ھريک از اين نيروھا
به آن صحبت کرد .اصولى مانند
پايبندى به اراده آزاد مردم ،اصل
آزادى بى قيد و شرط سياسى،
جامعه سکوالر ،رفع تبعيض و
غيره .اين اصول حداقل را حتى
ميشود بعنوان يک منشور حقوق
پايه اى مردم تعريف کرد .اما اين
اصول مبناى وحدت اين نيروھا
نميتواند باشد ،بلکه مقررات بازى
را تعريف ميکند .زمينى را ترسيم
که
ميکند
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
ھريک از اين جريانات در آن
براى پيروزى خط مشى و جنبش
خويش تالش ميکند) ".منصور
حکمت(

رھبری کنونی حزب کمونيست
کارگری تبليغات گسترده ای را
عليه اين بيانيه براه انداخت .ظاھرا
نميدانند که ھم ميشود برای پيشبرد
امر انقالب کارگری تالش کرد ھم
برای جلوگيری از شکل گيری
يک سناريوی سياه تالش کرد .ھم
ميشود "سوت زد و ھم ميشود دو
چرخه سواری کرد"! يک رکن
سياست شناخته شده پوپوليسم در
تقابل قرار دادن رفرم در مقابل
انقالب است .نميتوانند ھم رفرم را
بخواھند بدون اينکه رفرميست
شوند و ھم انقالب را بخواھند
بدون اينکه از تالش برای بھبود
زندگی روزمره مردم دست
بشويند .چه انتظار ديگری ميشد
داشت؟ متاسفانه اين رھبری
امروز جنگ را دارای خصلت دو
گانه ميداند .جنگ از قرار فرصت
کش و فرصت ساز است .کسانی
که معتقدند جنگ بخشا فرصت
ساز است ،طبيعی ھم ھست که در
مقابل يک تالش جدی در مقابل
"جنگ طلبی" ناسيوناليستھا و
"آشتی طلبی" ملی – اسالميھا
سنگ اندازی کنند .از قرار
نگرانند که بخشھای ھر چه
بيشتری از اپوزيسيون با ھر
تحليلی که خود دارند به اين مفاد
پايبند شوند؟! اين ھم گوشه ديگری
از سياست "عبور از منصور
"نه" اين
حکمت" است .اعالم
رھبری به طرح منصور حکمت
مبنی بر تعيين "مقررات بازی"
در صفوف اپوزيسيون است .حتی
به معنای کنار گذاشتن سياست
اعالم شده اين حزب در زمان
حضور ما در حزب کمونيست

کارگری در بيانيه "جبھه سوم"
است .اين مواضع ناشی از "سوء
تفاھم" و "عدم درک سياسی"
نيست .اکتسابی است .تاٽير جنبش
ديگری بر بخشھايی از جنبش
ماست.

سياوش دانشور :خير ،کوچکترين
تناقضى ندارد .تنھا در ذھن کسانى
تناقض دارد که مسائل ساده را
درک نميکنند .بيانيه "عليه جنگ و
در دفاع از مدنيت جامعه" ،بيانيه
اى در چھارچوب مسئوليت
اجتماعى کمونيسم کارگرى و
اعمال فشار به نيروھاى اپوزيسيون
براى تعھد به اين مسئله است .با و
بدون خطر جنگ ،ما روى اين
مسئوليت اجتماعى کمونيسم تاکيد
ميکنيم .ما موظفيم مخاطرات
دوران سرنگونى را با توجه به
ويژگيھاى دنياى امروز بشناسيم و
در مقابل آن پيشاپيش سد محکمى
ايجاد کنيم .ما موظفيم در مقابل
موانع پيروزى کارگرى روشن
باشيم و غير مسئوالنه شانه باال
نياندازيم .اين بيانيه روى پاى
خودش و به ھمين اعتبار معنى
دارد .سندى است که الزم بود و
ھست که عمده نيروھا و
شخصيتھاى سياسى و اجتماعى
اپوزيسيون از آن حمايت کنند .اين
بيانيه استراتژى براى کسى تبئين
نميکند ،سندى براى ائتالف نيست،
سندى است که راجع به خطرى
معين ھشدار ميدھد .اين بيانيه
ميخواھد تعھد اپوزيسيون ايران را
به نفس جامعه و حقوق اوليه و حقه
مردم باال ببرد .مدنيت جامعه و
دفاع از آن را مد نظر دارد و تالش
ميکند صفحه شطرنج مبارزه
سياسى در جامعه داراى موازينى
پيشرو باشد .تالش ميکند راه
عروج جريانات قومى و مذھبى و
ناسيوناليستى را سد کند و با
ايستادن در کمپ آمريکا و

جمھورى اسالمى مرز قاطع
دارد .اين بيانيه ھويت سياسى و
اھداف اجتماعى ھيچکدام از
امضاکنندگانش را بيان نميکند.
يک بيانيه معين در مورد
مشخصى است که فھم آن براى
چپ سنتى ھمواره با معضل
روبرو بوده و تاريخا از اين
بحث "اتحاد با راست" را
درآوردند.

بيانيه "کمونيسم کارگرى ،جنگ،
جامعه و قدرت سياسى" ،تبئين
حزب ما را از اين اوضاع و
وجوه مختلف آن روشن ميکند.
سياست ما را در قبال مسائل
گرھى اين جدال تبئين ميکند.
جايگاه جنبشھا و بسترھاى
سياسى و طبقاتى اصلى در ايران
را در قبال جنگ توضيح ميدھد.
سياست کمونيستى کارگرى را
ھمين امروز و براى منتفى
کردن خطر جنگ با اتکا به
تشديد مبارزه براى سرنگونى
جمھورى اسالمى روشن ميکند.
روى پايه ھاى استراتژى
کمونيستى در ايندوره و معنى
سياسى و پراتيکى آن انگشت
در
را
ميگذارد .سياستش
صورت وقع جنگ تصريح
ميکند .و باالخره استراتژى
قدرت سياسى را در دوران
جنگ و بھم ريختگى اوضاع
دنبال ميکند .اين بيانيه به
سياستى فعال و سرنگونى طلبانه
و پيروزى استراتژى کمونيستى
کارگرى در دوره جنگ متکى
است .اين بيانيه ميگويد که ھمان
نيروى کمونيستى که در مقابل
مدنيت جامعه و خطر جريانات و
اردوھاى تروريست و ضد
جامعه ھشدار ميدھد ،ھمان نيرو
نيز در صورت بپا کردن آتش
جنگ توسط تروريستھا ،در کنار
مردم و طبقه کارگر براى دفاع
از جامعه و پايان دادن به اين
اوضاع در صحنه خواھد بود.
اين بيانيه اعالم اين حقيقت است
که کمونيسم کارگرى در چنين
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وضعيت فرضى ناظر بيگناه
اوضاع نخواھد بود .قاطعانه تالش
ميکند وضعيت را خاتمه دھد و در
راس مبارزه مردم براى درآوردن
قدرت از دست رژيم در ھرجا و
اعمال حاکميت قرار خواھد گرفت.
اين بيانيه ھشدارى است به
نيروھاى تروريست و قوم پرست
و اسالميون متفرقه که اردوى
آزادى و برابرى را در مقابل خود
خواھند داشت .اينھا تفاوت و
جايگاه ويژه اين دو بيانيه متفاوت
است .ھر کدام به مسائل معينى
پاسخ ميدھند.

يك دنيای بھتر :چرا اين تيتر؟
ويژگيھای اين بيانيه از نقطه نظر
شما چيست؟ تفاوت اين بيانيه با
مباحث مطرح شده تاكنونی در
حزب كدام است؟

علی جوادی :تيتر بيانيه حزب بيان
گويايی برای محتويات و محور
عمومی سياستھای مطلوب جنبش
ماست .مواضع پايه ای جنبش
کمونيسم کارگری را در قبال
جنگ ،تاٽير جنگ بر جامعه و
چگونگی پيگيری امر تصرف
قدرت سياسی در اين شرايط توسط
کمونيسم کارگری بيان ميکند.
ادامه چھارچوبھای عمومی "حزب
و قدرت سياسی" و "حزب و
جامعه" است .سياستھايی که چھار
چوب عمومی سياستھای حزب
اتحاد کمونيسم کارگری را شکل
ميدھند.

ويژگی اين بيانيه از نظر من اعالم
دقيق و منسجم و ھمه جانبه
سياستھای کمونيستی کارگری
است .ادامه منطقی سياستھای
کمونيسم منصور حکمت است.
بعالوه اين بيانيه سياست مسئوليت
اجتماعی حزب در قبال صدمات
ناشی از جنگ بر جامعه و
چگونگی دخالتگری کمونيسم را
در چنين شرايط پيچيده ای مورد
صفحه 7
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
بررسی و بحٽ قرار ميدھد .و در
آخر بايد به مساله چگونگی
تصرف قدرت سياسی در چنين
وضعيت احتمالی ای اشاره کرد.
تصرف قدرت سياسی سياست
اعالم شده حزب است .جنگ
تغييری در اين ھدف ما ايجاد
نميکند .شرايط پيشبرد آن را تغيير
ميدھد .بيانيه ھمين تغيير شرايط و
چگونگی دنبال کردن ھدف اعالم
شده را به بحٽ ميگذارد .شکل
دادن به قدرت توده ای مردم برای
در دست گرفتن کنترل و اداره
امور در ھر منطقه ای يک رکن
چنين سياستی است.

اين بيانيه مواضع تاکنونی حزب
را به جلو ميبرد .عالوه بر اعالم
رسمی موضع حزب در قبال
جنگ ،موضع حزب را در
عرصه معينی تشريح ميکند.
مواضع اتخاذ شده را به سياست
عملی ترجمه ميکند .عميق و ھمه
جانبه است.

کمونيسم
دانشور:
سياوش
کارگرى يک جنبش اجتماعى
است .پيشبرد سياست و دخالتگرى
کمونيسم متکى بر مکانيزمھاى
اجتماعى است .کمونيسم نميتواند
خود را از جامعه و روندھاى آن
منفک کند .تيتر قدرت سياسى در
اين بيانيه به سياست و استراتژى
ھميشه اعالم شده کمونيسم
کارگرى ارجاع ميدھد .سياست ما
در دوره جنگ ادامه سياست ما در
دوره پيشا -جنگ است .ارکان
استراتژى ما با تغيير اوضاع
عوض نميشود ،بلکه شرايط کار
ميکند .سرنگونى
تغيير
ما
جمھورى اسالمى و کسب قدرت
سياسى يک مشخصه کمونيسم
ماست .ويژگى اين بيانيه اينست که
اعالم ميکند که کمونيسم در

ايندوران در صحنه ھاى معينى
حضور پيدا ميکند ،زمين را به
ناسيوناليستھا و اسالميون و قوم
پرستان و آمريکا ھديه نميکند،
مردم را زير دست و پاى اينھا رھا
نخواھد کرد ،و ارکان استراتژى
سياسى اش را در دوران جنگ پى
ميگرد و به اجرا در مى آورد.

اگر اين بيانيه تفاوتى با بيانيه ھاى
سابق حزب دارد ،نه در تحليل
اوضاع و تبئين سياست ما ،بلکه در
تعين مشخصى است که به سياست
و استراتژى ما در دوره جنگ
ميدھد .اين بيانيه کمونيسم را در
قبال جنگ بى وظيفه نميکند ،به
اعالم موضع صرف قانع نميشود،
دخالتگرى و عنصر اراده انقالبى
را کنار نميگذارد ،و نقشه و چشم
اندازش را در چنين شرايطى با
تمام مشقات و سختى ھايش تبئين و
تشريح ميکند .به نظر من اگر
کمونيسم پراتيک و فعال مارکسى و
کارگرى ما به موضع ديگرى بيافتد
جاى شک و ترديد داشت .يک
نيروى درگير و ذينفع در سياست
ايران نميتواند تحت ھيچ شرايطى
سياستى حاشيه اى و انزوا طلبانه
اتخاذ کند .جنبش ما در ھر قدم نياز
به خط و استراتژى روشن دارد.
سياست و تاکتيک ميخواھد .ما
رئوس سياستمان را در شرايط
فرضى وقوع جنگ به جامعه اعالم
کرديم و نوعى آماده شدن را به
ميان مردم و طبقه کارگر برديم.

يک دنيای بھتر :در بيانيه اشاره
شده است که حزب اتحاد کمونيسم
کارگری مخالفت با جنگ را به
سرنگونی جمھوری اسالمی گره
ميزند و اضافه شده است که تنھا
راه اصولی برای مقابله با
سياستھای جنگ طلبانه رژيم
تشديد مبارزه مردم براى

سرنگونى حکومت اسالمى
است .معنای عملی اين سياست
چيست؟ پيشبرد اين سياست چه
تفاوتی با سياست عمومی حزب
در دوران غير جنگی دارد؟
تاٽير شرايط و ويژگی ھای
جنگی بر سياست عمومی حزب
مبنی بر سرنگونی رژيم اسالمی
و استقرار حکومت کارگری
چيست؟

علی جوادی :اين فورمولبندی
بيان مرزبندی روشن جنبش ما با
ساير جنبشھای اجتماعی است.
– اسالمی
"اپوزيسيون" ملی
ميکوشد نفرت و انزجار مردم از
رژيم اسالمی و جنگ را از ھم
منفک کند .رژيم اسالمی را از
زير ضرب اعتراضات مردم
خارج کند .و بدين ترتيب فشاری
بر جنبش سرنگونی طلبانه توده
ھای مردم اعمال کند .اين
اقدامات در سياست معنايی جز
ھمسويی عملی با رژيم اسالمی
ندارد .از طرف ديگر بخشھای
عمده جنبش ناسيوناليسم پرو
غربی عمال اعالم کرده اند که
در صورت جنگ در کنار و
ھمسوی رژيم اسالمی قرار
خواھند گرفت .اين يک سياست
شناخته شده ناسيوناليستی است.
نيروھای ھر دو جنبش از
زوايای متفاوتی به سياست
ارتجاعی واحدی ميرسند .ھر دو
در خدمت رژيم اسالمی قرار
ميگيرند .از اين رو ما با اعالم
گره زدن مبارزه عليه جنگ و
مبارزه عليه جمھوری اسالمی
داريم اعالم ميکنيم که عالوه بر
پيشبرد سياست سرنگونی طلبی
خود در زمان جنگ ،در عين
حال قاطعانه ميکوشيم تالشھای
اين جنبشھا را در زمان جنگ
در ھمسويی با رژيم اسالمی
خنٽی کنيم .فورمول گره زدن
مقابله با جنگ با مقابله با رژيم
اسالمی بطور ويژه ای جوھر و
فشرده سياست ما را بيان ميکند.
ما بر خالف جنبش ھای ديگر
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در زمان جنگ به رژيم اسالمی
تخفيف نميدھيم .با ارتجاع حاکم
ھمسو نميشويم .تضاد عمده و غير
عمده نميکنيم .بر عکس مبارزه
خود برای سرنگونی رژيم اسالمی
و پايان دادن به جنگ و مصائب
ناشی از زندگی و جنگ تحت
حاکميت رژيم اسالمی را تشديد
خواھيم کرد .تسويه حساب با
قدرت سياسی حاکم ،با بورژوازی
حاکم ،محور سياست ما بمٽابه يک
حزب کمونيستی کارگری در
ايران است .رژيم اسالمی يک پای
جنگ دو قطب تروريستی جھان
معاصر است .ما بر خالف برخی
در عين اينکه مبارزه برای
سرنگونی رژيم اسالمی را به پيش
ميبريم در عين حال ھيچگونه
تخفيفی به طرف ديگر اين تقابل
نميدھيم .سياست ما در ابعاد جھانی
مقابله با دو قطب تروريستی جھان
معاصر ،دفاع از امر آزادی و
برابری و رفاه مردم و دفاع فعال
از جنبش توده ھای مردم در ايران
برای سرنگونی رژيم اسالمی
است.

اين سياست تفاوتھای ويژه ای با
مبارزه با رژيم اسالمی در شرايط
"غير جنگی" دارد .اجازه نميدھد
که انزجار مردم از حمله نظامی و
جنگ به حمايت از "رژيم خودی"
منجر شود .اجازه نميدھد رژيم
اسالمی از جنگ به مٽابه يک
مائده آسمانی در تعرض به مردم و
عقب نشاندن آنھا و تداوم بخشيدن
به عمر سياه خود استفاده کند .به
تمام کسانی که ميگويند "مرگ بر
جنگ" ،ميگويد بگو "مرگ بر
حکومت جنگ طلب" ،بگو "مرگ
بر جمھوری اسالمی جنگ طلب".

شرايط جنگی وظايف عديده ای را
در مقابل ما قرار ميدھد .جنگ بر
مخاطرات احتمالی جامعه می
افزايد ،ميتواند زمينه ساز شکل
گيری يک سناريوی سياه شود.
چنين
مسلما
صفحه 8
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
آينده ای محتوم نيست .بخشا
حاصل تالش و ھشياری ما برای
جلوگيری از چنين شرايط
دھشتناکی است .نديدن وظايف
ويژه در چنين شرايطی يک اشتباه
مھلک و مرگبار است .ھمانطور
که تخفيف استراتژی ما به مقابله با
ويژگيھای شرايط برای جنبش ما
سياستی مھلک است .کمونيستی که
اين ويژگيھا را نبيند به بيماری
کلی گويی و نديدن شرايط مشخص
مبتال ميشود .کمونيستی که خود را
به ويژگيھا مشغول کند ،ھدف خود
را فراموش کرده است ،کمونيست
بودن خود را فراموش کرده است.

سياوش دانشور :ما ھمواره اعالم
کرديم که مردم نبايد در سياست
انتظار و "ببينيم چى خواھد شد"
بنشينند .تصريح کرديم و ھشدار
داديم که اين سياست مھلک ترين و
خطرناک ترين سياست براى
اردوى آزادى و برابرى است .لذا
ما بايد بتوانيم صورت مسئله را
عوض کنيم ،و بھم زدن معادله
سياسى باالئى ھا تنھا با دخالت
پائينى ھا ممکن است .يعنى تنھا
راه اصولی برای مقابله با
سياستھای جنگ طلبانه رژيم،
تشديد مبارزه مردم براى
سرنگونى حکومت اسالمى است.
اين اتفاق قبال ھم رخ داده است.
مبارزه معلمان در ايران و پيشتر
مبارزات کارگران شرکت واحد
ھمين "فضاى شديد جنگى" را به
حاشيه راندند .فاکتور مردم و
جنبش اعتراضى شان در تحليلھاى
کارشناسان دولتھاى غربى جا پيدا
کرد .ھرچند تالش کردند با
روشھاى خودشان آن را ھضم
کنند .اما مسئله اينست که حضور
مردم و طبقه کارگر در صحنه
سياست ،اوضاع رژيم و آمريکا را
بھم ميزند و توجه ھا و چشمھا به

واقعيات پايدارتر سياسى و
اجتماعى جامعه ايران دوخته
ميشود .معناى عملى اين سياست؛
عليه
مبارزات
سازماندھى
جمھورى اسالمى ،برجسته کردن
اعتراض و اعتصاب و خواستھاى
مردم که عليه رژيم و جنگ و
تحريم اند ،افشاى نيروھاى دست
راستى اپوزيسيون که بين آمريکا و
جمھورى اسالمى نيرويشان را
تقسيم کردند ،افشاى ملى مذھبى ھا
و دو خرداديھا که فرصت را
غنيمت شمردند تا مردم را پشت
انتخابات رژيم ببرند ،ايجاد آمادگى
در ميان مردم براى تداوم مبارزه و
راه حل مستقل و انقالبى شان براى
سرنگونى جمھورى اسالمى است.
اينھا سياستھاى ما و ارکان تبليغات
ما در دوره قبل جنگ بودند.

اما سوال اينست که اگر به ھر
دليلى جنگ شد ،چه بايد کرد؟
چگونه بايد براى چنين دوره اى
آماده بود و يک سياست فعال
سرنگونى طلبانه و کمونيستى در
ايندوران چه مشخصه اى دارد؟
پيشبرد سياستھاى قبل از جنگ در
دوران جنگ ،اگرنه ماھيتا ،اما در
شکل و در عمل مبارزاتى عوض
ميشوند .در اين شرايط سياست
محورى ما تداوم مبارزه براى
سرنگونى جمھورى اسالمى و ختم
فورى جنگ است .در اين شرايط
بايد مردم و جامعه را بسيج کرد.
در کنارشان بود .وضعيت جنگى
جامعه را بھم ميريزد .بعد از شوک
اوليه ناشى از بمبارانھا ،مسئله
نيازھاى روزمره مردم و امنيت ،و
مقابله با باندھاى متفرقه اى که در
چنين اوضاعى مثل قارچ از زمين
سبز ميشوند ،تماما به سوال فورى
و روز مردم تبديل ميشود .ترجمه
سياست ما در ايندوران مستقيما به
قدرت سياسى گره ميخورد .جنگ
در عين حال مسئله شکل دادن و

فرجام قدرت سياسى را براى
نيروھاى درگير مطرح ميکند.
طبقه کارگر ،مردم چگونه بايد
به اين اوضاع برخورد کنند؟ آيا
بايد حاکميت و قلدرى نيروھاى
تروريست و ميليتاريست و ضد
جامعه را بپذيرند؟ راھى ديگر
برويشان باز نيست؟ چگونه بايد
از خود دفاع کنند؟ اين قطعنامه
و سياست کمونيستى کارگرى
ميگويد که در ايندوره از ايجاد
سازمان مردم و کنترل دو فاکتو
اوضاع ،تا کنترل سياسى و
اعمال حاکميت مستقيم در ھر جا
که ممکن است ،در دستور روز
قرار ميگيرد .تاٽير شرايط و
ويژگی ھای جنگی بر سياست
عمومی حزب مبنی بر
سرنگونی رژيم اسالمی و
استقرار حکومت کارگری
اينست که ما در ايندوران اگر
نتوانيم جامعه را در معضل
روزش رھبرى و سازمان دھيم،
اگر نتوانيم در مقابل نيروھاى
تروريست و فرقه اى سنگرھاى
ايمن و آزاد ايجاد کنيم ،اگر
نتوانيم در محدوده نفوذ و
مدنيت
نماينده
قدرتمان
سوسياليستى باشيم ،نه سرنگونى
رژيم اسالمى و نه قدرت
کارگرى الاقل در ايندور دست
يافتنى نخواھد بود .رژيم اسالمى
در دوره جنگ تالش ميکند
دولتى فشرده و جنگى با نھايت
سبعيت ايجاد کند و نان و معيشت
مردم را به گرو ميگيرد .باندھاى
مختلف به جان مردم مى افتند و
وضعيت در اساس با يک شرايط
به اصطالح "متعارف" فرق
با
وضعيتى،
دارد .چنين
ھردرجه کم و زياد ،نيازمند
دخالتگرى سياسى و نظامى
وسيع جنبش و طبقه ما است.

يك دنيای بھتر :در بيانيه به
مساله تاثير مخرب جنگ بر
سوخت و ساز اجتماعی جامعه
اشاره شده است .تاكيد شده
است كه در صورت بروز ھر
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گونه اخاللی در روند زندگی ،اين
خالء را بايد با در دست گرفتن
كنترل امور جامعه توسط
ارگانھای توده ای پر كرد .تامين
نيازھای جامعه را با سياست
خارج کردن کنترل از دست رژيم
دنبال کرد .چنين خط مشی را
چگونه ميتوان در شرايط جنگی
به پيش برد؟ ملزومات پيشبرد
چنين سياستی کدام است؟

علی جوادی :نفس قرار دادن چنين
سياستی در دستور جنبش کمونيسم
کارگری يک مساله مھم و حائز
اھميت است .به مبارزه برای
تصرف قدرت سياسی معنای
زمينی و انسانی ميدھد .کمونيسم
کارگری جنبشی برای تغيير در
زندگی مادی مردم است .ما فقط
برای آينده ای انسانی و يک دنيای
بھتر مبارزه نميکنيم برای ھمين
امروز بھتر ھم دائما تالش ميکنيم.
ابزار اين تغيير از نظر ما
ارگانھای توده ای مردم ھستند .ما
در زمان جنگ و يا در زمان
سونامی و زلزله به يکباره به
رژيم حاکم متوسل نميشويم .ما
ريشه و علل مصائب زندگی مردم
را ميشناسيم .ميکوشيم خود
سازمانده و منشاء تغيير و بھبود
در زندگی مردم باشيم .در شرايط
جنگی محتکران و انگلھای متعدد
جامعه سرمايه داری ميکوشند
نيازھای معاش مردم را به چند
برابر قيمت در اختيار مردم قرار
دھند .شرايط جنگی را به شرايطی
برای سودآوری نجومی خود تبديل
کنند .در چنين شرايطی خارج
کردن کنترل وسايل زندگی مردم
از کنترل و اختيار سرمايه يک
شيوه برای کنترل انقالبی امور
زندگی است .ھر گوشه ای از
جامعه که در کنترل توده ھای
مردم قرار گيرد ،بايد شاھد
بھبودھای روزمره و چشمگير در
زندگی و سوخت و ساز مردم
باشد .اين جوھر يک سياست
کمونيستی در عمل است .کمونيسم
برای
جنبش
صفحه 9
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
آزادی عقايد و ابراز وجود سياسی
فقط نيست .جنبش برای تغيير ھمه
جانبه در رفاه و آسايش و به کنترل
گرفتن سوخت و ساز جامعه توسط
خود مردم است .اين اساس
سوسياليسم ما است .به قول
منصور حکمت سوسياليسم جنبشی
برای بازگرداندن اختيار به انسان
است .اختيار در ھمه امور و
شئونات زندگی.

پيشبرد چنين سياستی از نقطه نظر
ما مستلزم شکل دادن به ارگانھای
توده ای مردم ،شوراھای مردم
است .در غير اينصورت مردم
پراکنده و ناتوان از پاسخگويی به
نيازھای روزمره خود طعمه باند و
انگلھای سرمايه در جامعه خواھند
شد.

سياوش دانشور :ما بايد تصوير
روشنى از اوضاع در شرايط
جنگى داشته باشيم .ما بايد يک سر
سوزن توھم به ظرفيتھاى ضد
جامعه جمھورى اسالمى و
نيروھاى متفرقه تروريست نداشته
باشيم .وقتى که درجه اى از تحريم
اقتصادى موجب گرانى و خالى تر
شدن سفره کارگر و مردم ميشود،
روشن است وضعيت جنگى
چگونه خواھد بود .روشن است که
جمھورى اسالمى ھمه نيرو و
توان اقتصادى و سياسى اش را در
خدمت جنگ ميگيرد و تالش
ميکند مردم را به ھر درجه فقر
بيشتر و گرسنگى با توجيه
جنگى" براند .روشن
"شرايط
است در ايندوره احتکار و کمبود
کاالھاى پايه اى و مورد نياز مردم
اوج ميگيرد .روشن است بازار
سياه کم کم به نرم جامعه تبديل
ميشود .در مقابل جنگ و تعديات
جمھورى اسالمى بايد کارھاى
زيادى کرد .از جمله بايد اجازه

نداد که طبقه کارگر را براى "توليد
جنگى" به اسارت ببرند .نبايد
اجازه داد مردم را به بھانه "حمله
بيگانه" منکوب کنند .نبايد اجازه
داد قوانين فرماندارى نظامى و
حکومت نظامى دوران جنگ را
گذاشت
کنند .نبايد
اعمال
ناسيوناليسم از ھر سو حتى بخشى
از مردم را پشت سياستھاى
ارتجاعى خود ببرد .و از جمله
نبايد اجازه داد که نان و امنيت
مردم را بگرو بگيرند تا در خدمت
جنگ و اھداف ارتجاعى خود بکار
گيرند.

به نظر من اولين سوال بعد از
شروع يک جنگ فرضى و بدنبال
شک اوليه ،اينست که چگونه بايد
بداد مردم رسيد؟ چگونه بايد
قربانيان را نجات داد؟ نيازھاى
روزانه را چگونه بايد تامين کرد؟
چگونه بايد ھمبستگى اردوى
آزادى و برابرى را در ايندوران
نگھداشت و مانع تضعيف قدرتش
شد .دخالت فورى مردم در امور و
ايجاد شبکه ھاى ھمبستگى انسانى
با ھدف کاھش فورى مشقات جنگ
و دفاع از خود و نظارت بر
وضعيت خويش اساسى ميشود.
توجه به کودکان ،افرادى که
کھولت سنى دارند و بيماران و رفع
نيازھاى ضرورى مردم مسئله
مرکزى ميشود .جنگ کنترل ھمه
جانبه اوضاع را براى رژيم پس از
مدت کوتاھى مشکل ميکند .در
ايندوره جمھورى اسالمى دو
معضل اساسى دارد :اول ،ميخواھد
مردم را پشت خودش در مقابل
جنگ و آمريکا ببرد .دوم ،ميخواھد
سرکوبشان کند و با تحميل فقر
بيشتر در خدمت جنگ به اسارت
ببرد .جمھورى اسالمى قادر به
چنين کارى نيست و بسرعت
کنترلش بر اوضاع سست ميشود.
مردم در سطوح مختلف ميتوانند به

ايجاد قدرت دوفاکتو دست ببرند.
وضعيتى که رژيم سرکار است
اما جلو دخالت مردم را نميتواند
بگيرد .ايندوره اى است که
توازن قوا با سرعت عوض
ميشود و قدرت در جامعه پخش
ميشود .در اين وضعيت است که
نيروھاى قوم پرست و ضد
جامعه زير چتر حمايت آمريکا
ميتوانند وارد عمل شوند .چه
براى ممانعت از تعدى جمھورى
اسالمى و چه براى ممانعت از
تالشھاى نيروھاى فرقه اى و
سناريوى سياھى ،الزم است
صف مستقل جنبش آزادى و
برابرى فضا را تسخير کند .بايد
آمادگى داشت و ابتکار عمل را
بدست گرفت .ايجاد شبکه ھا و
نھادھاى متنوع کمک رسانى و
ايجاد سازمانھاى متعدد براى
نظارت بر امنيت و رفع نيازھاى
اوليه مردم مھمترين سياست
روز ميشود .جمھورى اسالمى
قادر نيست با موج ھمبستگى
مردم براى کاھش مشقات جنگ
مقابله کند .چنين اقدامى تناسب
قوا را بسرعت به نفع مردم
عوض ميکند .شرايط را آماده
تسخير قدرت و کنترل بر مناطق
و محالت و شھرھا ميکند .وقوع
جنگ پس از مدت بسيار
کوتاھى ،بويژه در ايران ،يک
جنبش توده اى را در مقابل آن
ميگذارد که سياست و خواست
فورى اش ختم جنگ است.
سياست ختم جنگ اما تنھا با
کنار زدن جمھورى اسالمى
عملى ميشود .نه تحليال بلکه
اثباتا سياست ختم جنگ با
تضعيف جمھورى اسالمى و
سرنگونى گره ميخورد .اينجا
فراتر رفتن از قدرت دوفاکتو و
خارج کردن کنترل سياسى از
دست نيروھاى رژيم عملى
ميشود .نيروئى که قادر شده با
وجود جمھورى اسالمى يک
جنبش وسيع ھمبستگى و سپر
انسانى ايجاد کند و عمال قدرتش
را دوفاکتو تحميل کرده است،
ميتواند با تضعيف نسبى تر
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رژيم ،کنترل اوضاع را راسا
بدست گيرد .مردم ناچارند در اين
اوضاع ،نه فقط در مقابل رژيم،
بلکه براى دفاع از خود و در
مقابل نيروھاى تروريست و
گانگستر ،سازمان قدرت خود را
ايجاد کنند.

ملزومات اين امر حضور کمونيسم
کارگرى در ابعاد سياسى و نظامى
براى تامين رھبرى و سازمان و
دخالت انقالبى است .اردوى آزادى
و برابرى بايد بتواند اسکلت ايجاد
سازمانھا و شبکه ھاى مردم براى
ھمبستگى و کمک رسانى مستقل و
نظارت بر تقسيم نيازھاى پايه
مردم شود .دفاع از امنيت جامعه
در ھمين متن و در ھر کوچه و
خيابان و محله و شھر امر فورى
ميشود .ارتش کارگرى بازوى
مسلح اين جنبش است .در دوره اى
که سياست در ابعاد سراسرى
مسلح و جنگى شده است ،مردم
عليرغم صلحدوستى شان ناچارند
از خود دفاع کنند .ناچاراند
واحدھاى نظامى دفاع از خود
تشکيل دھند .جامعه خودکشى
نميکند ،از خود دفاع ميکند.
کمونيسم کارگرى نه فقط بايد
بتواند در اين دوره پيچيده و متغير
آمادگى سياسى و سازمانى داشته
باشد ،بلکه بايد در راس ايجاد
سازمان ھاى مردمى قرار گيرد.
بايد بتوانيم مردم را در ارگانھاى
اعمال اراده توده اى در سطوح
مختلف سازمان دھيم .بايد بتوانيم
کارگران و مردم را مسلح کنيم.
بايد بتوانيم مناطق آزاد ايجاد کنيم.
و بايد بتوانيم سياست ختم جنگ را
با کنار زدن جمھورى اسالمى
عملى کنيم .رھبرى و سازمان به
معنى وسيع کلمه در ايندوره به
مسئله ما و جنبش آزادى و برابرى
تبديل ميشود.

يك دنيای بھتر :قدرت سياسی و
جنگ يک تم مشخص اين بيانيه
است .شکل
صفحه 10
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کمونيسم کارگری ،جنگ ،جامعه و
قدرت سياسی ...
دادن به قدرت محلی ،خارج کردن
ھر بخشی از جامعه از کنترل
رژيم اسالمی از محورھای يک
سياست فعال کمونيستی در چنين
شرايطی است .آيا اين شکل قدرت
گيری کارگری در جامعه در
شرايط جنگی است؟ آيا تصويری
از شکل گيری قدرت دوگانه در
جامعه مد نظر است؟ تجربيات
تاريخی در اين زمينه به چه
ويژگی ھايی اشاره دارند؟

علی جوادی :شکل گيری قدرت
دوگانه و يا خارج کردن بخش
بخش حاکميت از چنگال رژيم
اسالمی اساس سياست ما نيست .ما
برای تصرف قدرت بصورت
يکپارچه تالش ميکنيم .انقالب
کارگری در اساس از نقطه نظر ما
تحولی سراسری است .سازمان
دھی قيام کارگری تالشی برای
تصرف يکپارچه قدرت سياسی
است .اما اين شرايط مطلوب الزاما
ھمواره شکل نميگيرد .از اين رو
کمونيستم کارگری بايد برای
اشکال ديگر تصرف قدرت سياسی
آماده باشد .شکل گيری قدرت
دوگانه و يا خارج کردن ھر بخشی
از حاکميت از کنترل رژيم
اسالمی يک سياست کمونيستی
شناخته شده است .جنگ ميتواند
منجر به در ھم پاشيدگی شيرازه
جامعه شود .کمونيسم کارگری در
مقابله با چنين شرايطی بايد بتواند
با خارج کردن کنترل اوضاع از
دست رژيم اسالمی برای شکل
گيری حاکميت توده ای تالش کند.
نبايد اجازه داد شيرازه جامعه در
ھم ريخته شود .معنای عملی اين
سياست از جانب ما تنھا ميتواند
تالش برای در دست گرفتن تامين
آذوقه مردم تا تالش برای اداره
حاکميت سياسی در محالت و
بخشھايی از شھر و يا شھرھا و

باشد .سازماندھی
ای
منطقه
قيامھای شھری شکل ديگری از
قدرت گيری و تصرف قدرت
سياسی است .يک ملزومه مھم در
چنين شرايط شکل دادن به ارتش
کارگری و کمونيستی است .اوباش
اسالمی و عناصر سناريوی سياه
را در چنين شرايطی نميشود با
اعتصاب از صحنه خارج کرد .بايد
مسلح شد .ميليس و ارتش توده ای
را شکل داد .و شر اين اوباش را
از زندگی مردم کم کرد .نمونه
چنين اوضاعی را ميتوان در
روسيه پس از قيام اکتبر و در
دوران تھاجم لشگرھای  ١۴کشور
امپرياليستی به حاکميت کارگری
روسيه است.

سياوش دانشور :در مارکسيسم
دستورى مشخص براى قدرتگيرى
کارگرى در شرايط ويژه جنگى
تجويز نشده است .ھدف جنبش
کمونيستى طبقه کارگر کسب قدرت
است .شرايط متفاوت نوع رفتن به
اين سمت را عوض ميکند .سياستھا
و اقدامات معين را الزامى ميکند.
صورت مسئله چنين وضعيتی
اينست که جنگ مستقل از خواست
ما و مردم صورت گرفته است .ھر
کدام از طرفيت درگير ميخواھند
جنگ را به نفع خود خاتمه دھند.
سوال براى ما ھم اينست که طبقه
کارگر و اردوى آزادى و برابرى
چگونه بايد جنگ را به نفع خود
خاتمه دھد؟ طبقه کارگر در
ايندوران اگر نخواھد برده جنگ و
ناسيوناليسم و "خاک پاک" باشد و
در فقر نابود شود ،ناچار است
نپذيرد .ناچار است اعالم کند
"براى جنگ توليد نميکنيم"! مردم
ناچارند اعالم کنند که "سرباز
جنگ ارتجاعى نميشويم"! ناچارند
قوانين ويژه دوران جنگ رژيم را
پس بزنند .ناچارند کمبود و فقر را
بخاطر جنگ نپذيرند .ناچارند يک
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چتر دفاعى براى خود ايجاد
کنند .مواردى مانند زلزله بم يک
نمونه گويا و سمبوليک است ،اما
وقوع جنگ اوضاع را زير و
رو ميکند .دخالت مستقيم مردم
براى دفاع از موجوديت شان
ضرورى تر ميشود .بويژه
جامعه اى که مترصد بزير
کشيدن رژيم است و سه دھه
است قربانى ميدھد ،چنين جامعه
اى بسرعت و در متن تضعيف
کنترل رژيم به تحرک درمى آيد.

است .ما براى يکپارچه کردن
قدرت کارگرى مبارزه ميکنيم ،اما
اين مانع نبايد باشد که در مراکزى
قدرت را در اختيار داشته باشيم و
قوانين خودمان را اعمال کنيم.
ايجاد سازمانھاى توده اى اعمال
حاکميت مستقيم مردم در ايندوران
شکل مشخص تر دست بردن به
قدرت است .اعمال حاکميت توده
اى که توسط ارتش کارگرى و
نيروى ميليس توده اى از آن دفاع
ميشود.

پيشبرد استراتژى کارگرى در
ايندوره از مسير پاسخ دادن به
سواالت مشخص ھمين دوره
ميگذرد .از کنترل نسبى محل
زندگى و کار و دخالت در امور
تا کنترل سياسى و عملى اوضاع
ميتواند دوره معينى را پشت
سربگذراند ،اما به دستور روز
تبديل ميشوند .رويدادھا در ھر
گوشه بسرعت در تغيير اوضاع
موثراند و ما شاھد يک وضعيت
کمابيش اختناقى و کنترل شديد
رژيم اسالمى نخواھيم بود .و به
مجرد اينکه اين وضعيت براى
مردم و طبقه کارگر قابل مشاھده
است ،تالش ميکنند اين خال را
پر کنند .و يا دقيقتر ،کمونيسم
کارگرى و اردوى آزادى و
برابرى بايد اين خال را در ابعاد
و وجوه مختلفش پر کند .اينکه
اين روند به آزاد شدن نسبى
مناطق منجر ميشود و يا شکل
يک قدرت دوگانه را بخود
ميگيرد ،دقيقا قابل پيش بينى
نيست .اما آنچه بتدريج روشنتر
ميشود اينست که رژيم بر ھمه
اوضاع کنترل ندارد و مردم
عمال بخشى از قدرت را در
دست دارند .سياست ختم جنگ
در اين اوضاع به قدرت ما و
مردم گره ميخورد .سرنگونى
جمھورى اسالمى ،و يا تقسيم
قدرت با فرض کنترل جمھورى
اسالمى بر مناطقى از ايران،
ميتواند يک وضعيت باشد.
سياست ما در ھر حال روشن

من فکر ميکنم تجربيات تاريخى
چيز خاصى در اين زمينه به ما
نميگويند .مثال مورد انقالب اکتبر
در وضعيت ويژه اى اتفاق افتاد و
اوضاع جنگى آنزمان و جبھه ھاى
نبرد با چنين جنگى از اساس
متفاوت است .کمونيسم ايندوره
موظف است ،با درک مشخصات
سياسى و بين المللى ايندوره،
راھش را پيدا کند و دخالتگرى
موثراش را تضمين کند.
***

برنامه ھای تلويزيونی

برای يک دنيای
بھتر
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظ ھ ر
بوقت تھران
ي ک ش ن ب ه  :س اع ت ١٢:٣٠
ظھر بوقت تھران

در تلويزيون کانال يک
ب رای ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ي ک
برنامه سياسی اس ت  .ب ي ط رف
نيس ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری،
شادی ،رفاه و سعادت انس ان ھ ا
است .ما برای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم.
لطفا روز و زم ان پ خ ش اي ن
برنامه ھ ا را ب ه اط الع ھ م ه
دوس ت ان و آش ن اي ان خ ودت ان
برسانيد.
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ويژگيھای اين دوره از اعتراضات  ١٦آذر
نسرين رمضانعلی ،آذر ماجدی
يك دنيای بھتر :امسال شاھد
اعتراضات گسترده دانشجويان به
مناسبت  ١٦آذر بوديم .ابعاد آن
حتی نسبت به سال گذشته گسترده
تر و از درجه سازمانيابی باالتری
و
بود .تھديدھا
برخوردار
دستگيری ھای رژيم و تحريم
جريان دوم خردادی تحكيم تاثيری
بر دامنه اين اعتراضات نداشت.
كال چه فاكتورھايی در شكل دادن
به اين اعتراضات دخيل بودند؟
ويژگی ھای اعتراضات  ١٦آذر
امسال از نقطه نظر شما چه بود؟
چه عواملی اين اعتراضات را از
دوره قبل متفاوت كرد؟
آذر ماجدی :امسال بيش از ھر
سال ديگری  16آذر يک نمايش
قدرت بود .بويژه با دستگيری ھای
فعالين دانشجو در ھفته قبل از
اجتماعات  16آذر و با برقراری
حکومت نظامی اطراف دانشگاه
تھران روز دوشنبه و سه شنبه،
رژيم در اين تصور بود که جنبش
دانشجويی را به سکوت ميکشاند يا
حداقل جمعيت محدودی و بشکلی
پراکنده در اجتماعات شرکت
خواھند کرد .اما دانشجويان به
رژيم اسالمی نشان دادند که به
تشکل ،سازماندھی ،انسجام و
اتحاد بسيار بيشتری دست يافته
اند .بمعنای واقعی کلمه روز سه
شنبه در دانشگاه تھران ما شاھد
يک نمايش قدرت از جانب
دانشجويان چپ بوديم .صدھا نفر،
به گفته ای  600نفر ،در صف
ھای منظم و با پالکاردھای يکسان
حاوی شعارھای راديکال به
تظاھرات دست زدند.
جنبش دانشجويی با اين اقدام خود
اعالم کرد که ساکت نمی نشيند،
برای آزادی رفقای خود مبارزه
ميکند و از خواست ھای خود
کوتاه نميايد .شعارھای راديکالی
چون آزادی برابری ،سوسياليسم يا
بربريت ،دانشگاه پادگان نيست،
دانشگاه زندان نيست ،رھايی زنان

رھايی جامعه است و نه به جنگ
به اين صفوف منظم و مصمم
شکوه خاصی می بخشيد .شعارھا
خيلی روشن خواست ھا و اميال
دانشجويان را بيان ميکرد .يک
شعار بسيار جالب که طنز بسيار
جالبی دارد" ،اوين دانشجو می
پذيرد!" نشانگر به سخره گرفتن
رژيم از جانب دانشجويان است.
چنين شعاری تصوير ھولناکی که
رژيم ميخواھد در جامعه ايجاد کند
را کامال خدشه دار ميسازد.
اين واقعيت که در شرايط حکومت
نظامی دو فاکتو صدھا دانشجو با
پالکاردھايی که از پيش با دقت
تھيه شده بود در صفوف منظم به
تظاھرات پرداختند ،بيانگر آمادگی،
سازماندھی و انسجام و تشکل
بااليی است .بنظر من اين واقعيت
برای ھمه ناظرين جالب توجه و و
بيانگر يک تحول بود .از ھمين رو
است که شاھديم اين اجتماعات
وسيعا توسط رسانه ھای بين المللی
منعکس شد .تبليغات رژيم اسالمی
نيز جالب توجه است .وزارت
اطالعات اعالم کرده که عده ای
اخاللگر با کارت ھای جعلی به
دانشگاه وارد شده اند .بنظر من اين
تبليغات بيانگر غافلگير شدن رژيم
است.
يک تفاوت مھم جدا شدن صف
تشکالت مختلف دانشجويی بود.
امسال دانشجويان چپ صف خود
را از جريانات ملی – اسالمی جدا
کردند .دانشجويان دستگير شده
معروف به چپ ھستند .تالش وسيع
و متشکل دانشجويان چپ و سکوت
نسبی جريانات تحکيم وحدت برای
آزادی دانشجويان بيانگر صف
بندی ھای شکل گرفته و مشخص
ميان دانشجويان است .اين نمايش
قدرت ،بيانگر قدرت چپ در
دانشگاه است .عالوه بر شعارھای
راديکال و آزاديخواھانه يک
واقعيت ديگر اين تجمع چپ را
متمايز ميکرد .حضور وسيع
دختران دانشجو در پيشاپيش صف

تظاھرات يک نقطه تمايز مھم
اين تجمع نسبت به تحمعات
ديگر بود.
يک سوال اما به ذھن خطور
ميکند ،آيا اين شرايط بيانگر
توازن قوای عمومی در جامعه
است ،يا اينکه شتاب زدگی در
اين تمايز صفوف وجود داشته
است؟ بايد با ھوشياری و درايت
قابل توجه ای اوضاع را تعقيب
کرد.
نسرين رمضانعلی :بايد بر اين
نکته تاکيد داشت که اوضاع
سياسی در ايران يکی از
فاکتورھای مھم در برگذاری
 16آذر بود .مسئله تھديدات
جنگی ،مسئله ايجاد فضای
پادکانی در دانشگاه ،طرح جدا
سازی و سھميه بندی ،نگرانی
در کل از آينده آن فاکتورھای
اصلی در جنبش دانشجوئی بود.
اما اگر بخواھيم با جزئيات
بيشتری به آن بپردازيم بايد به
يکسری مسائل ديگر نيز اشاره
کنيم که چگونه اين شرايط آماده
شد .کدام فاکتورھا تعيين کننده
بود و توانست روز دانشجو
امسال سازمان يافته تر باشد؟
بنظرم بايد تاکيد داشت اين يک
جنبش است ،فعالينی دارد،
رھبرانی دارد و ھمين فعالين و
رھبری تالش می کنند با
ارزيابی از جنبششان و
بازتعريف کردن خود ،راھھا و
تاکتيکھای تازه و سياستھای
الزم برای سازماندھی خود
تعريف کنند .ھمينجا اجازه
بدھيد به يکی دو گرايش اشاره
کنم :يکی فکر می کند جنبش
دانشجوئی دست و پا چلفتی
است و توان سازماندھی ندارد
و بايد از باال دستور بگيرد.
ديگری گرايشی است که راست
نمايندگی می کند و می خواھند
اين تصوير را به جامعه و مردم
بدھند که اين اعتراضات فقط

حرکتھای خودجوشی ھستند برسر
احساست جوانی و غيره که
دانشجويان از خود بروز می دھد.
اوال ھر دو تحليل از جنبش
دانشجوی غلط است .در ثانی اين
ما داريم از يک جنبش واقعی
صحبت می کنيم با تمامی نقاط
قوت و ضعفش .اين جنبش فعالين
و رھبرانی دارد .بدون ترديد از
ھر حرکت و اقدام خود سعی می
کنند ارزيابی کنند و راه را برای
پيشروی آماده کنند.
اما چرا  16آذر امسال خيلی
گسترده تر برگذار شد ،بايد به
تجربه سال پيش روز دانشجو ،که
برای اولين بار بيانيه برگزاری
مراسم روز دانشجو را با
خواستھای خود به امضای بيش
از پانزده دانشگاه رساندند توجه
داشت .اين اولين اقدام برای
حرکتی سراسری بود .بنابرين
طبيعی است امسال با پتانسيل
باالتری و با درجه آمادگی
بيشتری به استقبال اين روز رفت.
حداقل اگر آمار اعتراضات
يکسال گذشته دانشجويان در
دانشگاھھا را نگاه کنيم ،بطور
ثابت می شود گفت ھر روز در
دانشگاھی اعتراضی سازمان
دھی شده بود و خواستھای
دانشجويان از عليه آپارتايد جنسی
تا آزادی زندانيان تا بھبود
بھداشت و امکانات رفاھی در
سلف سرويس و خوابگاھھا بود.
در يکسال گذشته بارھا احمدی
نژاد ھو شد وعکس او به آتش
کشيده شد .بنابراين اين خود يک
فاکتور مھمی بود .در يکسال
گذشته ارتباطات دانشجويان
دانشگاھھای مختلف که با ھم
ايجاد کردند بی نظير بود و
بازتاب اين اقدامات را می شود
در اين حرکتھای گسترده ديد.
اما کدام عوامل مراسم امسال را
متفاوت کرد؟ ممکن است يکی بر
سراسری بودن و ابعاد گسترده
صفحه 12
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ويژگيھای اين دوره از اعتراضات
 ١٦آذر...
مراسمھا را تاکيد کند و اين بعد
قضيه را بگيرد و ديگری بر امر
سازماندھی .بجز اينھا اما تاکيد
خود من بر راديکال بودن اين
مبارزات است که به درجات
زيادی از ساير اعتراضات سال
جاری متفاوت تر بود" .خطر"
چپ و راديکاليسم در جنبش
دانشجوئی خيلی ھا را به ھراس
انداخته بود .بازتاب اين ترسس و
نگرانی راست را می شود بعد از
برگذاری  30مھر شاھد بود که
راست در دانشگاه چپ و
راديکاليسم را ھدف گرفت .عمال
با شعار ليبرايسم در کنار رژيم
قرار گرفتند و انگشت را به طرف
نيروی چپ در دانشگاه نشانه
رفتند .در حالی ھمين نيرو در
دانشگاه اعالم کرد چند نفری چپ
ھستند و با پالکارد قرمز می آيند و
اعتراضات را از آن خود می
خواھند بکنند!؟ چپ دانشگاه با
جسارت تمام امسال با بيانيه و
پالتفرم خود به ميدان آمد .با
پالکاردھای سرخش به ميدان امد.
علی رغم اينکه تعداد زيادی از
فعالين و رھبران جنبش دانشجوئی
را قبل از مراسم دستگير کردند،
علی رغم اينکه دانشگاه را به يک
پادگان نظامی تبديل کردند ،علی
رغم اينکه  48ساعت قبل از روز
 13آذر دانشگاه محاصره بود ،اما
چپ در دانشگاه حضور پر قدرت
خود را نشان داد .راست تحکيمی
شکست خورد .به ھمان اندازه
رژيم جمھوری اسالمی شکست
خورد .اين آن تفاوت اساسی و
اصلی بود در روز دانشجوی
امسال در قياس با سال گذشته.
يك دنيای بھتر :چه ارزيابی ای از
جايگاه و نقش اين اعتراضات در
تحوالت سياسی جامعه داريد؟ اين
اعتراضات را در متن تھاجم رژيم
اسالمی و قطب بنديھای درون
دانشگاه چگونه ارزيابی ميكنيد؟
تاثير اين اعتراضات بر
اعتراضات ديگر جاری در جامعه
را چگونه می بينيد؟

آذر ماجدی :بايد توجه داشت که
آنچه به جنبش دانشجويی معروف
شده است ،و به شکل اعتراضات
توسط دانشجويان و در محيط
دانشگاه بروز ميابد ،يک جنبش
دانشجويی با تعريف محدود و سنتی
آن نيست .دانشجويان و دانشگاه در
واقع "نوک کوه يخ" اعتراضات
اجتماعی و مود و فضای جامعه
است .دانشجو و دانشگاه تاريخا و
سنتا امکانات بھتری برای ابراز
اعتراض دارد .آنچه ما در دانشگاه
شاھد بوديم ،بيانگر خواست و
اميال اکثريت جوانان جامعه
باالخص و جامعه بطور کلی است.
آنچه ما در تجمعات  16آذر شاھد
بوديم ،يک واقعه ايزوله از جانب
يک مشت جوان ماجراجو نبود .اين
تجمات ،مردم و جامعه و خواست
ھای آنھا را نمايندگی ميکرد.
اتفاقات دانشگاه بدقت از جانب
مردم دنبال ميشود .تاثير آن بر کل
فضای جامعه بالفاصله و عميق
خواھد بود .بنظر من تجمعات 16
آذر توانست فضای ارعابی را که
رژيم کوشيد بوجود آورد ،سقط
کند .حجاب خفقانی را که رژيم با
تمھيدات متفاوت بر جامعه کشيده،
بدرد .بالفاصله پس از اين تجمعات
اخبار متنوع از تحرکات پدر و
مادران دانشجويان دستگير شده
بگوش ميرسد.
ضمنا اين تجمعات در يک خالء و
فضای سکون و سکوت شکل
کارگری،
نگرفت .مبارزات
کارگری،
فعالين
دستگيری
مبارزات جنبش حقوق زن و
دستگيری فعالين زن و تالش بين
المللی برای آزادی کليه دستگير
شدگان يک روند دائمی بوده است.
 16آذر بنظر من اين فضا را
راديکاليزه خواھد کرد .فضای
جامعه را متحول ميکند و وارد فاز
جديدی ميسازد .از اين پس نوشتن
نامه ھای ملتمسانه برای آزادی
فعالين بسيار حاشيه ای خواھد شد.
ھمانگونه که در پاسخ به سوال قبل
اشاره کردم ،اکنون صفوف و قطب
بندی ھای سياسی متفاوت در

دانشگاه شکل گرفته است .برای
اولين بار اعالم ميشود که
دانشجويان چپ دستگير شده اند.
تشکالت دانشجويان چپ اعالم
موجوديت ميکنند .اين مساله
تاثير دوگانه دارد .از يکسو
بيانگر يک توازن قوای متفاوت
و قوی شدن چپ در دانشگاه و
جامعه است .به دنيا اعالم ميشود
که اين چپ است که خواھان
آزادی وبرابری و آزادی زن
است .اين چپ است که با جنبش
کارگری و جنبش حقوق زن
پيوند محکم دارد و آن را علنا و
صريحا اعالم ميدارد .پيشرو
بودن چپ در مبارزه برای
آزادی و برابری را به کودن
ترين و مغرض ترين ناظران
سياسی نشان ميدھد .از سوی
ديگر اين صف بندی ميتواند چپ
را در خطر امنيتی بيشتر قرار
دھد .فی الحال دفاع بسيار ولرم
جريانات ديگر دانشجويی،
تحکيم وحدت و غيره از
دانشجويان چپ زندانی را
شاھديم .افشای اين جريانات و
ھمراھی شان با رژيم اسالمی
بايد در دستور کار ما قرار
گيرد.
نسرين رمضانعلی :جنبش
دانشجوئی بعنوان يکی از
جنبشھای اصلی سعی کرده است
در تحوالت جامعه نقش داشته
باشد و نقش ھم ايفا کرده است.
شخصا فکر می کنم اگر گسترش
ان اعتراضات را در دانشگاھای
سراسر ايران نگاه کنيم ،اگر به
شعارھا و پالکارتھا نگاه کنيم،
اگر ابعاد دستگيری فعالين
دانشجوی قبل از  16اذر و بعد
از آن را نگاه کنيم ،اگر قطعنامه
ھا و بيانيه ھای که تصويب شده
اند را ببينيم ،و در عين حال
بازتاب پيامھای حمايتی و
محکوم کردن جمھوری اسالمی
را در تعرض به اين جنبش نگاه
کنيم ،متوجه می شويم که جنبش
دانشجوئی دارد نسل جوان
امروز در ايران را نمايندگی می
کند .يکی از شعارھای که توجه
بسياری را به خودش جلب می
کرد شعار نه به جنگ دولتھای
جنگ طلب بود .بنابراين يعنی نه
به سربازی رفتن ،نه به کشتار
مردم ،نه به جنگی ديگر که قرار
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است نسلی ديگر از جوانان را
روی ميدان مين بفرستد .اين نه
نسل جوان به گوشت دم توپ دو
قطب تروريستی بود .اما اين يک
بخش از اين حرکت بود .در کنار
اين خواست ازادی و برابری و
رفاه و زندگی انسانی اين کيفر
خواست مردم ايران عليه کل نظام
ارتجاع اسالمی و سرمايه داری
مطرح شد و جنبش دانشجوئی آن
را نمايندگی کرد.
اينجا الزم می بينم بر اين تاکيد کنم
جناحھائی که تا ديروز در درون
حاکميت بودند ،وامروز با کلمه
رمز ليبراليسم در مقابل جنبشی
راديکال اعالم ميکنند" :چپ
حضور ندارد ،شکست خورده
است ،نيروئی ندارد ،قدرت بسيج
ندارد ،قدرت تحرک ندارد" و
غيره ،جوابشان را گرفتند .ھمين
چپ نشان داد قدرت سازماندھی او
چقدر قوی است و تا چه حدی چپ
دراين جنبش قوی است 16 .اذر
که اولين مراسم ان در تھران در
روز  13اذر برگذار شد ،شکستی
برای گرايش راست در دانشگاه
بود .چپ خودش را تثبيت کرد.
بنظر من نکته مھم اين بود علی
رغم بحثھای که در ميان خود چپ
در جنبش دانشجوئی مطرح بود،
اما يک دست و متحد در مقابل
راست تحکيم و در مقابل جمھوری
اسالمی به ميدان آمدند.
ترديدی نيست که روحيه
اعتراضی تا ھمين امروز نه تنھا
پايين نيامده است بلکه بيشتر شده
است .از ايجاد کميته ھای مختلف
در حمايت از دانشجويان دستگير
شده تا شعار "ھر روز ما  13آذر
است" نشان از آن دارد که چپ
قويتر و سازمانيافته تر و دور
انديش تر از ھميشه اقدام کرده
است .ما شاھد حمايتھای بخشھای
کارگری و زنان و تشکلھای مدافع
حقوق مدنی و انسان دوست ھستيم.
اين ابعاد قضيه در داخل کشور
است .اما بنظر من يک حرکت
بسيار جالبتر در جنبش دانشجوئی
در اين دوره حمايتھای بين المللی
بود .جنبشھا بر روی ھم تاثير می
گذارند .نمی شود گفت اين مجمع
از اعتراضات تاثيری بر جنبش
يا
کارگری
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ويژگيھای اين دوره از اعتراضات
 ١٦آذر...
زنان ندارد .نمی شود گفت بر
جنبش سرنگونی بی تاثير بوده
است .بنظر من اين حرکت بر
جنبش سرنگونی و اعتراضات آتی
در جامعه ايران تاثير خواھد
داشت .البته بايد اين را نيز تاکيد
کنم که اين قوی بودن به معنای
کافی بودن نيست .ھنوز مسائل
کليدی بايد پاسخ بگيرند.
يك دنيای بھتر :لطفا گزارشی از
ابعاد ،دامنه ،شعارھا و قطعنامه
ھای صادر شده در  ١٦آذر در
مراكز مختلف دانشگاھی برای
خوانندگان نشريه ارائه دھيد .چه
ابتكارات و ويژگی ھايی در اين
دوره مشاھده شد؟
نسرين رمضانعلی :خيلی خالصه
اگر امروز نگاھی به اخبار
دانشجوئی داشته باشيم ،از شمال تا
جنوب و از شرق تا غرب در
دانشگاھھای ايران به مناسبت روز
دانشجو اعتراضات و تظاھراتھا و
اعتصاباتی آغاز شده است .از
روز  13آذر چپ دانشگاه
فراخوان گرامی داشت روز
دانشجو را داد تاکنون که  21آذر
است ،ھر روز شاھد اعتراضات
متعدد در دانشگاھای مختلف ايران
بوديم  .رژيم با تدابير شديد امنيتی
در محيط دانشگاه و با احضار
دانشجويان ،با دستگيری تعدادی
از فعالين دانشجوئی و با تھديد
خانواده ھای دانشجويان می
خواست اين روز برگذار نشود .از
طرف ديگر راست تحکيم وحدت
بعد از  30مھر که اعتراضی در
پلی تکنيک بود ،برای چپ خط و
نشان کشيدند و بشدت از حضور
قوی چپ در دانشگاه در ھراس
بودند .اينھا اھرم فشاری برای
برگزار نشدن اين مراسمھا بودند.
امسال کشمکش از يک طرف در
درون جنبش دانشجوئی بود و از
يک طرف جمھوری اسالمی
ماشين سرکوبش و کشتارش عليه
چپھا و کمونيستھا را فعالتر کرد.
اما با تمامی اين موانع مراسم ابعاد
گسترده ای داشت و ھم اکنون نيز

ھر روز ابعاد تازه تری به خود می
گيرد.
اکثر اين قطعنامه ھا کامال راديکال
بودند و از نظر من اين قطعنامه ھا
کيفر خواست اين جنبش بود عليه
جمھوری اسالمی .اتفاقا در نوع
خودش بی سابقه بود .چپ طوری
عمل کرد که راست و ھمان
ليبرالھا و به اصالح دمکراسی
خواھان را بخشا دنبال خود کشيد.
نقطه قوت و ابتکار امسال اينبود که
 16آذر ابعادی سراسری و
ھماھنگ داشته باشد و عنصر
سازماندھی در آن قوی بود .ھمين
خط راست را شکست داد.
شعارھائی که در خيلی از مراسمھا
نوشته شده است ،می بينيد که اين
شعارھا نيز سراسری است .و
بنظرم نکته قابل توجه امر
سازماندھی بود .تقريبا  20ساعت
قبل از اينکه مراسم برگذار شود
اولين فعال را دستگير کردند .تا
صبح روز  13آذر آمار دستگيريھا
به بيش از  30نفر رسيد .اما مراسم
با ھمان قدرت و با ھمان سطح از
سازماندھی با کمی تاخير زمانی
برگزار شد .و اين پاسخ محکمی
بود به رژيم جمھوری اسالمی و
در عين حال راست دانشگاه که
"اگر دانشگاه زنده است" ،دليلش
اينست چون چپ زنده است .اگر
دانشگاه زنده است چون کمونيستھا
مارکسيستھا زنده ھستند .اگر
دانشگاه زنده ھست چون جنبش
سرنگونی زنده است .اگر دانشگاه
زنده است چون جنبشی که برای
يک دنيای بھتر مبارزه می کند
زنده است .اين بود پيام امسال
دانشگاه و جنبش دانشجوئی به
رژيم و سايرين .ھمه اين پيام را
گرفتند .با دستگيری فعالين ھم نمی
توانند اين وزنه اصلی در تغيير و
تحوالت جامعه ايران را با زندان
ناديده بگيرند.
يك دنيای بھتر :امسال شاھد ابراز
وجود علنی تر جريانات چپ و
كمونيست در دانشگاه بوديم .چقدر
اين شكل از ابراز وجود بازتاب
تغيير توازن قوای واقعی در جامعه

است؟ از چه بايد برحذر بود؟
نسرين رمضانعلی :ببينيد اگر
بگوئيم بيش از  90درصد مردم
در ايران مخالف اين حکومت و
قوانين ارتجاعی آن ھستند و تنھا
به سرنگونی اين رژيم رضايت
خواھند داد اغراق نکرديم.
بنابراين ابراز وجود چپ در
جامعه نيز از اين واقعيت
اجتماعی نتيجه می شود .امروز
در ايران ،شايد بيشتر از ھر
جامعه و کشور ديگری،
بازگشت به مارکس و کمونيسم
را شاھد ھستيم .بنابراين فکر می
کنم چپی که با سرکار آمدن
جمھوری اسالمی سرکوب شد و
به نابودی کشاندنش ،امروز دارد
ابراز وجود علنی می کند .بدون
ترديد اين ابراز وجود چپ در
ايران تازه نيست .بلکه ابعاد
جديدی به خود گرفته است .علنا
به ميدان می آيد ،آنھم نه در يک
دانشگاه با تعدادی محدود بلکه
حداقل بيش از  20دانشگاه با
شعارھای راديکال و چپ به
مناسبت روز دانشجو ،با اين
پالکاردھا و شعارھا .ناگفته نماند
جنبش دانشجوئی نيز علی رغم
اينکه جنبشی است و تاريخی
دارد ،اما نيرويش را از يک
جنبش اصلی تر جامعه می گيرد
و آن جنبش کارگری است.
جنبش کارگری در چند ساله
اخيرا به شکل وسيعتری به
ميدان آمده است .اين جنبشی
عليه سرمايه داری و مشقاتش
است و ھمين سيمای اعتراض
در جامعه را تغيير ميدھد.
ابزارھائی که جنبش کارگری
برای حمايت از مبارزات خود
بکار بست بنظر من امروز و
امسال جنبش دانشجوئی از اين
ابزارھا بطور جدی تری استفاده
کرد .اين را بايد تاکيد کرد که
ابراز وجود در اين ابعاد دليل
ديگری ھم داشت .راست در
دانشگاه می خواست اعالم کند
"دانشگاه مال من است"! و در
پاسخ چپ نشان داد اين ھا خواب
و خيال است .آيا توازن قوا تعيير
کرده است؟ بنظر من توازن قوا
با توجه فاکتورھای اصلی در
جامعه ،يعنی نارضايتی گسترده،
سرکوبھا در ابعاد مختلف در
سراسر ايران ،و در عين عين
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حال کشمکش بين راست و چپ در
جامعه ،ھمه اينھا در جنبش
دانشجوئی بازتاب داشته است .چپ
می خواست اعالم کند در انقالب و
تغيير و تحوالت آتی نقش محوری
را بازی خواھد کرد .بنظرم موفق
بود .و باالخره برای اينکه
جمھوری اسالمی نتواند از
دانشجويان قربانی بگيرد و
سرکوب را گسترش دھد ،بايد ابعاد
اين اعتراضات را ھر چه بيشتر
گسترش داد .در عين حال
جنبشھای ديگر بخصوص جنبش
کارگری و جنبش زنان بيش از
پيش با ماھيت چپ خود وارد عمل
شوند.
آذر ماجدی :اين تمايز و صف
بندی قطعا بيانگر تغيير توازن قوا
در جامعه بطور کلی و دانشگاه
بطور اخص است .ليکن آيا صرفا
توازن قوا اين شرايط را موجب
شده يا شتابزدگی در ارزيابی
شرايط و حتی عنصر اجبار نيز
در آن نقش داشته است ،ھنوز
سوال بازی است .روشن است که
نمايش قدرت چپ در جامعه باعث
شادی و ھيجان تمام انسان ھای
آزاديخواه است .ھمه ما از ديدن
اين صفوف منظم و متحد و
راديکال و رزمنده شديدا به ھيجان
آمديم .منتھی بايد کامال ھوشيار
باشيم که اين يک ھيجان
ماجراجويانه نباشد.
مساله حفظ امنيت اين جوانان چپ
اکنون به يک وظيفه مھم ما بدل
ميشود .تاکتيک رژيم اسالمی
ميتواند بر تالش در ايزوله کردن
صفوف چپ از ساير دانشجويان و
سرکوب چپ تمرکز يابد .بايد
ھوشيارانه با اين تاکتيک رژيم
مقابله کنيم .دانشجويان و فعالين
چپ بايد کامال مواظب حفظ امنيت
خود باشند .از ماجراجويی که
بعضا در مبارزه سياسی ،بويژه در
ميان جوانان بچشم ميخورد ،شديدا
پرھيز کنند .مساله حفظ اتحاد کل
دانشجويان چپ بنظر من حائز
اھميت است.
ضمنا بايد اکنون تالش کرد که
توده دانشجو را به ميدان کشيد .با
تشکيل مجامع عمومی دانشجويی
در دانشکده ھا يا دانشگاه ھای
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ويژگيھای اين دوره از اعتراضات
 ١٦آذر...

دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه...
در محيط دانشگاه ھستيم.

مختلف بايد کوشيد که توده دانشجو
را در زندگی سياسی – اجتماعی
دانشگاه دخالت داد .مجامع عمومی
دانشجويان بايد خواھان آزادی
دانشجويان شود و نه فقط يک
بخشی از دانشجويان .تاکتيک ھای
دخالت دادن توده دانشجو و يافتن
راھی برای تشکل عمومی
دانشجويی اکنون اھميت صد
چندان دارد.
يك دنيای بھتر :تعداد زيادی از
دانشجويان دستگير شده اند .برای
آزادی اين دستگير شدگان چه بايد
كرد؟ چه كارھای ديگری را بايد
در دستور گذاشت؟
نسرين رمضانعلی :ھم اکنون
کميته ھای مختلفی برای آزادی
دستگير شده ھا تشکيل شده است.
اساسا کميته ھا از فعالين ھمين
جنبش ھستند و موفقيتھائی ھم
بدست آوردند .اما نکته مھم و
حياتی بنظرم نامه خانوادھای
دانشجويان دستگير شده است که
اعالم کردند تا آزادی فرزندانمان
از پای نخواھيم نشست .خانواده
ھای دستگير شده ھا تاکنون دو
تجمع در مقابل زندان اوين داشتند
و مورد حمايت قرارگرفته است.
اين تجمعات گامھای مثبتی بوده
است .اما کافی نيست .برای آزادی
فعالين دانشجوئی و آزادی کليه
زندانيان سياسی بايد ابعاد کار را
گسترش داد و اين شعار و مطالبه
را به صدر راند و عموم جامعه را
در بربگيرد .ھمه ما از متحد شدن
زنان
کارگری،
جنبشھای
دانشجوئی و غيره صحبت می
کنيم .ھم اکنون تعدادی از فعالين
کارگری در زندان ھستند .تعدادی
از فعالين زنان در زنان ھستند.
تعدادی از فعالين دفاع از حقوق
بشر در زندان ھستند .بخشی از
فعالين حقوق مدنی در زندان
ھستند .دانشجويان در زندان
ھستند .دستگيری و زندانی کردن
نه تنھا به فعالين دانشجوئی محدود
است و نه فقط تالش دانشجويان
برای آزادی دوستانشان کافی

است .امر آزادی زندانيان سياسی
بايد امر جنبشھای راديکال و
برابری طلب و آزاديخواھان در
ايران باشد .ھنوز گامھائی مانده
است به اين ھدف برسيم .بنابراين
وظيفه ماست که بتوانيم در ابعادی
به وسعت جنبش سرنگونی در
ايران ،برای آزادی زندانيان
سياسی تالش کنيم و دست ھمه را
در دست ھم بگذاريم .اين آن کار
مھم است که بايد در اولويت
اقدامات ما بعنوان حزب باشد.
آذر ماجدی :عالوه بر تالش ھا و
کميته ھای مختلفی که در ايران
برای آزادی اين دانشجويان تشکيل
شده است .بايد ،ھمانگونه که در
باال اشاره کردم ،کوشيد مجامع
عمومی دانشجويی را تشکيل داد و
از طريق آنھا خواست آزادی
دانشجويان را مطرح کرد .اين
مساله را از مساله يک دسته از
دانشجويان به مساله کل دانشگاه
بدل کرد .حمايت فعال از خانواده
ھای اين زندانيان سياسی و تالش
برای بسيج جامعه برای آزادی آنھا
يک قدم مھم ديگر است.
در سطح بين المللی بايد به يک
کمپين گسترده برای آزادی اين
جوانان دامن زد .ھم اکنون تالش
ھای بسياری در گوشه و کنار در
اين جھت انجام ميشود .بايد دنيا را
روی سرمان بگذاريم .بايد يک
ثانيه رژيم اسالمی از دست تبليغات
و تالش ھای ما خالصی نداشته
باشد .مساله آزادی دانشجويان
زندانی ،کارگران و فعالين زن
زندانی و کال کليه زندانيان سياسی
را بايد به يک مساله مھم بين المللی
و مطرح در سازمان ھای
آزاديخواه ،کارگری ،مدافع حقوق
زن و بشردوست ،و ھمچنين در
رسانه ھای بين المللی بدل کنيم.
خوشبختانه تجمعات  16آذر اين
مساله را به رسانه ھای بين المللی
کشاند و مومنتوم بسيار خوبی به
اين کمپين داد* .
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 -6ما دانشجويان نسبت به
شھريه ی پرداختی به شدت
معترضيم و خواستار متناسب
شدن اين مبلغ با امکانات

واحدھای آموزشی و سطح
علمی آن میباشيم.
 -7ما دانشجويان خواھان آزادی
فوری و بی قيد و شرط کليه ی
دانشجويان زندانی و اسير،
بويژه دانشجويان دانشگاه
پلی تکنيک ،دانشگاه تھران و
دانشگاه رازی کرمانشاه ھستيم.
 -8ما دانشجويان خود را
ھمبسته ی ھميشگی طبقه ی
کارگر و جنبش زنان می دانيم.
ما از مطالبات کارگران به
شدت دفاع کرده و نيز خواھان
لغو قوانين ضد زن و رفع
ھرگونه تبعيض جنسی و
محدوديت بر عليه زنان ھستيم.
 -9ما خواھان برچيده شدن
سيستم کميته ھای انضباطی و
لغو کليه ی احکام ھستيم و
دانشگاه سرمايه مدار را در
صالحيت رسيدگی به چنين
مواردی نمیدانيم.

 -10ما دانشجويان ضمن اعالم
بيزاری از نظام سلطه ی جھانی و
اعالم امپرياليسم به عنوان دشمن
شـماره يک ملت ھای جھان سوم،
با ھرگونه دخالت خارجی ،اعم از
نظامی و يا به صورت تحريم ھای
اقتصادی و صدور قطعنامه ھای

تھديدآميز از سوی سازمان دول به
شدت مخالف بوده و خواھان
برقراری صلح در تمام جھان
ھستيم.
امروز دانشگاه سنگری برای
پاسداری از حقوق و آزادی ھای
ملت است ،تا رسيدن به
خواسته ھای مردم ،ھر روزمان
روز دانشجوست .

***
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شام ميخوريم و ميشه ده يازده.
بعدش ميخوابم صبح دوباره ميرم
سر کار .من از ده سالگی تا حاال
که  17سال دارم ھمين جوری کار
ميکنم.

ميزگرد با کودکان کار
تنظيم :علی طاھری
فکر يه ترانه باش!
غربت
"يه ترانه که بدزده
ِ
غار يه ترانه که بغره
دروازه ُ
تلخی اين روزگار"
ِ
)اين گزارش با کودکان کار
منطقه پامنار و ناصر خسرو
تنظيم شده است(
بند  1ماده  12پيمان نامه حقوق
کودک :کشورھای عضو تضمين
خواھند کرد تا کودکی که توانا به
شکل دادن عقايد خود است ،حق
ابراز آزادانه ی اين عقايد را در
کليه اموری که به وی مربوط می
شود داشته باشد و متناسب با سن و
ميزان رشد فکری کودک به نظر
ھای وی اھميت الزم داده می
شود.
بند  1ماده  13پيمان نامه حقوق
کودک :کودک بايد حق آزادی بيان
داشته باشد .حق مذکور شامل
آزادی جستجو ،دريافت و ارائه
اطالعات و عقايد از ھر گونه
است ،بدون توجه به مرز ھا ،به
طور شفاھی ،کتبی ،چاپ شده ،يا
به شکل آثار ھنری و يا از طريق
ھر رسانه ای که کودک انتخاب
کند.

ديگه با داداشم دو تايی کار ميکنيم.
اون خوب می زنه و پول جمع می
ميکنه!

پرويز :ساز می زنی ديگه پول
در مياری ،کيف ھم داره.
اتفاقات بد کار چيه؟

از کی مدرسه می رفتی:
پرويز :از ھشت سالگی ،نه از نه
سالگی .تا سه سال رفتم ،ديگه
نرفتم .از سر کار که می اومدم
خونه خسته می شدم .بايد ساعت
ھفت ونيم می رفتيم مدرسه ،نمی
تونستم .من تا يازده ،دوازده ظھر
بيدار می شدم .از ساعت پنج شيش
غروب که کار کنی تا دوازده و نيم
شب ،صبح که نمی تونی بری
مدرسه.
پس خودت ديدی سخته ديگه
نرفتی؟
پرويز :نه اوال می رفتم .مادرم
بيدارم می کرد می رفتم مدرسه.
بعضی وقت ھا بيدار نمی شدم.
وقتی ھم می رفتم تو کالس می
خوابيدم ،چرت ميزدم .آخرش ديدند
صبحونه نمی آم و درس نمی خونم
بيرونم کردن!
کارت رو دوست داری؟
پرويز :کارمو که نميشه دوست
نداشته باشم.

پرويز ازخودت بگو:
پرويز :از روزی که آمديم تھران
بابام مطرب بود ،تار می زد ،من
چھار پنج سالم بود ،دنبالش می
رفتم پول جمع می کردم .می رفتيم
تو اتوبوس ھا .ھمين طوری که
رفتم کم کم عادت کردم به اين کار.
اون قدر رفتم تا عادت کردم .بعدا
بابام آکاردئون خريد ،من ھم خوب
ياد گرفتم .دو تايی رفتيم بازار گلو
بندک ،من ھم به دست ھای بابام
نگاه می کردم .آن قدر نگاه کردم
تا آکاردئون ھم ياد گرفتم و من ھم
شروع کردم .االن  15سالمه .حاال

پرويز :ما بايد کار کنيم ،حاال ھم
که کار بلدم خوشم مياد دوست
دارم .اگه دوست نداشته باشم نمی
تونم کار کنم .ديگه به اين کارھا
عادت دارم.
جاھای خوب کارت چيه؟
پرويز :اون جا که ميگن بيا جشن
عروسی جشن تولد.
چرا خوبه؟

ھفته ای چند روز کار می کنی؟
احمد :ھفته ای شش روز.
جمعه ھا چه کار می کنی؟

پرويز :وقتی ھوا سرده نمی
تونم کار کنم ،سخته .شھرداری
ھم مياد گير ميده .بعضی وقتا
مردم ازم ميخوان به زور ساز
بزنم .يه بار يه نفر ازم خواست
بزنم خسته بودم .می گفت بايد
بزنی ميخواست منو بزنه .مردم
اومدن نذاشتن .تازه ميخواست
سازمو بشکنه .خيلی اين جور
اتفاقا برام افتاده .خدا ھم مارو
زده.

احمد :ھيچی .کارم سخته .کارمو
دوست دارم .چند ساله مشغولم.
عادت کردم.

کجا ھا کار می کنی ؟

صاحب کار ھات چه طورن؟

پرويز :ولی عصر ،تجريش،
جلوی سينما ھا ،آريا شھر،
ونک ،تاالر وحدت.

احمد :صاحب کار قبليم بام خوب
بود .اين يکی يه خورده نه و نو
ميکنه .دير بيام غر ميزنه .بھم می
پره.

احمد :بعضی جمعه ھا ھم کار
می کنم .تفريح که ندارم .تفريح من
اعتياد به مواد مخدره .ترياک.
کراک.
کار چه جذابيت ھايی برات داره؟

با کی کار می کنی؟
پرويز :با برادرم مسلم کار می
کنم .قبال خواھرام ميومدن پول
جمع می کردن .حاال اون ھا
بزرگ شدن .بعضی وفتا با
برادرای ديگم ميرم .با پسر عمه
ام کامبيز ھم ميرم.
چه قدر درآمد داری؟

چرا؟
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پرويز :االنا خيلی کار نميکنم .تا
می زنم سردم ميشه .وقتی سرد
نيست خوبه.
احمد تو چه کار می کنی؟
احمد :کار ما يه جورايی ھميشه
ھست .زمستون تابستون نداره.
ميان دنبالمون .من بلور سازم.
ساعت شيش و نيم صبح سر
کارم تا پنج بعد از ظھر .دو
ساعت ھم اضافه کاری می کنم
تا بيام خونه ساعت ميشه 8
شب .بعدش با مادرم و خواھرم

چقدر درامد داری؟
احمد :ھفته ای چھل و پنج ھزار
تومان.
چه کارش می کنی؟
احمد :سی تومن سی پنج تومانش
ميره برای مواد .ده پونزده تومان
ھم می مونه که اون ھم خرج
آخرھفته و لباس و خورد و
خوراکه.
به خانواده ات ھم پول ميدی؟
احمد :به خانوادم پول نميدم.
اصال ھمش خرج مواد ميشه.
شغل پدرت چيه؟
احمد :راننده بيابون .االن بيکاره.
ھفت ساله از مادرم جدا شده .من و
مادرم و خواھرم خونه مادربزرگم
می
زندگی
صفحه 16
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ميزگرد با کودکان کار...

احمد :نه خواھرم پونزده سالشه.
مدرسه ميره .اول دبيرستانه .مادر
بزرگم پيرزنه .تا حاال دو سه بار
سکته کرده.

بار شيشه ميارم .يه دم فوتيه .اونو
می گيرم دستم بار شيشه در ميارم.
بعد آب ميزنم بھش .سردش ميکنم.
ميزنم تو قالب تبديل به پارچه ميشه
و ليوان از اين چيزا .روزی ده
دوازده ساعت جلوی کوره وای می
ايستم .زمستون و تابستون .زمسونا
عيبی نداره اما تابستونا سخته!

چرا پدر و مادرت از ھم جدا
شدن؟

تو اين کار ھا چه اسيب ھايی به
شما ميرسه؟

احمد :به خاطر اعتياد پدرم به
مواد مخدر .رفيقای پدرم معتادش
کردن .باعث شد زندگی ما از ھم
بپاشه.

احمد :يکی از آسيب ھاش که
رماتيسم پا ميگيری .بعد ھم چشاتو
از دست می دی .جلوی کوره که
وای می ايستی يه آتيشی با ھوا و
گاز مياد از اون پشت که وقتی
ميخوره به صورت آدم ميسوزه .ما
جلوی ھوای گازيم .يه خورده از
کوره فاصله داريم ولی باز ھم
ميخوره به چشم آدم .اون رنگش
سرخ ماننده .قرمزه .اون مواد
مذابی که آب ميشه پشت و توی
کوره ميخوره يه چشم آدم .چشمو
از بين ميبره .يکی ھم سر دم
زنيشه! پارچو که از قالب در
ميارن ميتکونن .موادش ميپره رو
پرو پای آدم .پرو پارو ميسوزونه.
بايد مواظب باشی  .از اون طرف
من توی بلور سازی ھای زيادی
کار کردم  .اکثر بلورسازا رو که
ديدم اعتياد دارن .چون کارش
سخته بايد طاقت بياوری .آدم سالم
کم توش پيدا ميشه .بيشتر اعتياد
ميگيرن.

کنيم.
مادرت ھم کار می کنه؟

پدرت مثل خودت کارش سخت بود
از خانواده ھم که دور بود آخرش
ھم معتاد شد.
احمد :من يه پسر عمو داشتم.
قاچاق فروش بود .کراک می
فروختو می رفتيم باشگاه بدن
سازی تو دولت آباد .سيگار ھم
نميکشيديم .اون کراک می کشيد.
اولش اھميت نميدادم .يواش يواش
سيگاری شدم .بعد رفتم پيش داييش
تو ليوان سازی کارکردم .پول
خوبی درآوردم .از اونجا در اومدم
رفتم پيش يکی از دوستان پسر
عموم .اون ھفت ھشت ده سال از
من بزرگتره .اون ھم کراک
فروش بود .ميرفتيم خونه اش با ھم
کراک می کشيديم .اون توی
کارخانه بلور سازی قاچاق
فروشی می کرد .منو برد توی
بلورسازی .گفت پول خوبی داره.
ميتونی پول اعتيادتو در بياری.
اين شد که من رفتم توی اين کار.
نتيجه ای ھم نبردم.
از کارت بيشتر بگو
احمد :من صبح که پا ميشم برم
سر کار ھنوز خستگی تو بدنمه.
کارم سنگين نيست اما سخته.
روزايی که کارگر ھست سبکه.
بعضی روز ھا که کارگر نيست
سنگينه! من دم کوره کار ميکنم.

چرا اين کارو انتخاب کردی؟
احمد :من انتخاب نکردم .رفتيم
اون جا پول خوبی دراورديم.
خرجمون در اومد .ھفته ی اول کار
کردم مزه ی پول رفت زير زبونم.
گفتيم بد نيست .يک دو سه ماھی
کار کرديم .يه دو سه روز نرفتيم.
ديدم اوساکارمون اومد دنبالمون.
نديده بودم اوسا کار بياد در خونه
شاگرد التماس کنه که شاگرده ببره.
ديدم کار بلور سازی خوبه ديگه
رفتيم ادامه داديم .خوشمون اومدو
کار کرديم تا ياد گرفتيم .برای
خودمون يه اوسا شديم.

با چيزايی که گفتی با روماتيسم
با چشم دردی که قراره بياد
سراغت با اعتياد ميخواھی چه
کار کنی؟
احمد :فعال که توش مونديم.
خرج اعتياد خودم از يک طرف.
خرج اعتياد آغامو از طرف
ديگه خودم ميدم .شبا ميرم خونه
ی مادر آغام اون جا با ھم
ی
ميکنيم .خونه
مصرف
خودمون ھم مشکل ندارم .ميان
زنگ می زنن ميبرنم .اين
جوری اذيت ميشم زياد خونه ی
خودمون نمی رم .ميرم پيش اقام.
اون وقت مجبورم يه چيزی به
اون ھم بدم .روزی پنج شش
تومان مساعده می گيرم .تھش
ھيچی نمی مونه يه ساعته تموم
ميشه .اوال که اومدم تو اين کار
ھمه از من بزرگ تر بودن .
اوسا بودن پير بودن .اونايی که
مثل ما جلوی کوره کار می
کردن بيشتر جوون بودن .ھم سن
و سال خودم بودن 10 .سالم بود.
تا اونجايی که يادمه ھمه می
گفتن اين جا کارگری کار کنی
معتاد ميشی! نمون تو اين کار.
اين کار واسه ی تو خوب نيست.
اون موقع نميفھميدم .ميگفتم
جوونم کار ميکنم .يخ روزی مثل
اينا اوسا ميشم .ما که عملی
نبوديم .عملی ھم نميشيم .اما حاال
فھميدم که راست ميگفتن .آدم تو
اين کار بمونه عملی ميشه .از
وفتی ھم معتاد شدم تو خونواده
ی مادرم اينا اصال به من احترام
نميذاشتن .چون سمت پدرم می
رفتم با اون زندگی می کردم .تا
اين که يک روز منو بيرون
گرفتن با مواد .رفتم و زندون و
اومدم .نزديک چھار ماه زندان
بودم 15 .سالم بود .رفتم کانون
اصالح و تربيت .اولين سابقه ام
بود .وقتی برگشتم مادرم اينا
زنگ زدن منو بردن پيش
خودشون .رفتم با اون ھا زندگی
کردم .بعد از دو سه ماه رفتم
خونه اقامون بشون سر می زدم.
اقام و پسر عموم باز عمليم
کردن .باز ھم افتاديم تو ھمون
خط عمل .تا اين که يک شب
نزديک ساعت ھای يک و دو
بود من خواب بودم تو خونه.
ديدم زنگ در حياطو می زنن .پا
شدم درو باز کردم .آقای لباس
شخصی اومده دم در .گفت احمد
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آقا شمايی؟ گفتم بله .گفت سر
کوچه با شما کار دارن .رفتم سر
کوچه دو سه تا مامور مارو گرفتن
تو خونه .تو جيب کاپشنم نفھميدم
کی مواد گذاشته بود .نفھميدم کار
کی بود .نزديکای يک گرم يک
گرم و نيم کراک گذاشته بودن توی
جيبم .دوباره رفتم زندان .نزديک
يک سال قزل حصار کرج کشيدم.
از او به بعد فھميدم که چه کار بايد
بکنم و چه کار نبايد بکنم .چه
جوری اموراتم را بايد بگذرونم.
اخه معتاد دو نوع داريم :معتاد
دزده و معتاد کاره! من اما اين
ھفت ھشت سالی که کار کردم نه
دست به دزدی زدم نه دست به کار
ديگه ای! بعد ھم فھميدم اون ھايی
که مارو لو دادن برای خوب شدنم
اين کارو کردن .برای اين که ترک
کنم .ميخواستن ما خوب بشيم ديدن
آدم نميشيم .بعد از اون ھمه از من
کناره گيری کردن .االن که تو
خونه ميرم اعصاب ندارم که با
يکی صحبت کنم .جشن و عروسی
و اينا که ميشه نميرم .کثال خونه
دايی ھام نمی رم .ھرجا معتاد باشه
ميرم.
پدرت چه جور ادمی بود؟
احمد :پدرم دست بزن داشت
قاچاق فروش عمده بود .
مادرت چی؟
احمد :مادرم خونه دار بود  .زن
خوبی بود .بد نبود مقصر اصلی
اقام بود.
کدومشونو بيشتر دوست داری؟
احمد :من بيشتر مادرمو دوست
دارم  .مادرم ھميشه مارو از نظر
يه چيزايی تامين کرده .اقام
ھيچوقت فکر ما نبوده .مثال بگه
اين يه جفت جوراب مال تو يا اين
کاپشن واسه تو يا ببرتم واسم
بخره .من االن که خونه ی مادر
بزرگم زندگی می کنم ،با اين که
پول نمی دم مواد ھم می کشم جلو
روشون ،صبحونه نھار شام ھمه
را مرتب بم ميدن .حتا بدون
خرجی .
اما اخرش که
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پدرتو انتخاب کردی .با اونی .
پيش ھيچ کس نميری .اما پيش
اون ميری؟
احمد :پدرم بيشتر وقتا تو خونه
نبود .تو بيابون بود .دلم براش
تنگ ميشد .البته زياد نه .کم .قبال
ما خونه پدربزرگم بوديم .مادرم که
از پدرم جدا شد من که به جو اون
خونه عادت کرده بودم با مادرم
نرفتم .موندم خونه مادر بابام .تا
سه چھار سال مادرمو خيلی کم می
ديديم .بعدش ماھی يه بار ماھی دو
بارسر ميزديم .اما نرفتن من،
زنگ نزدن ھای من باعث شد
اعتياد پيدا کنم .مادرم يه بار اومد
منو برد خونه داييم .رفتم با اون
صحبت کردم .گفتن بيا با ما
زندگی کن .با ما باش .من
نخواستم .اون موقع اوايل اعتيادم
بود .اونا منو دوست نداشتن.

ھم صبح ترياک ميکشم .شب که
ميام خونه کراک مصرف می کنم.
قبال صبح کراک مصرف ميکردم.
موقع کار وقتی چرت ميزدم با
صورت ميرفتم تو کوره .يک روز
يکی از دوستام صبح که اومد سر
کار نئشه بود .تزريق کرده بود .يه
دو سه ساعتی کار کرد بعدش
چشاش وا نميشد .يھو وسط کار به
جای اين که دمو بکنه تو کوره
صورتشو کرد تو کوره .يک طرف
سوخت .بردنش
صورتش
بيمارستان .خوب شد اما ھنوز
کبودی تو صورتش مونده.
تو بيمه ھستی؟احمد :اره چند ساليه که بيمه
ھستم .کار ما خيلی حادثه داره اگه
بيمه نکنن کسی نميمونه .اما پنج
شش سال اول از بيمه خبری نبود.

ازخوشی ھات بگو؟
احمد :اگه باشه تو مواده .اول که
می کشم بم حال ميده .ميرم تو
چرت .خوشم مياد .ھمين باعث
ميشه که برم سراغش .من قرص
ھای روان گردان ميخورم .االن
يک ماھه که نميخورم .يعنی مادرم
اجازه نميده بخورم .بيست تا سی تا
کلرازپام مينداختم باال .مواد ھم
ميکشيدم می رفتم سر کار .تا
ساعت پنج بعد از ظھر انگار تو
اسمونا پرواز می کردم .انگار
واسه خودم نبودم .ھمين لذت طلبی
ھا و لذت جويی ھا باعث ميشد
بيشتر برم دنبالش .بيشتر بکشم.
االن ھم که ھيچ لذتی از مواد
مخدر نميبرم .ھمه لذت زندگيم شده
زودتر برم خانه ومواد بکشم
خستگی کار از تنم در بياد .چرت
بزنم .اما دوباره صبح که پا ميشم
خودمو لعنت و نفرين می کنم .می
گم خدا يا شب منو صبح نکن.
صبحو نبينم .سر کار ھم تا نئشه
ھستم سعی ميکنم کار يارو رو
دست انجام بدم که سرم داد نزنه.
ابروم جلوی کارگرای ديگه نره.
اگه کارشو عقب بندازم سرم داد
می زنه .سر و صدا می کنه .تو
کارخونه بيشتر ترياکی ھستن .من

کار کنم .حاال اشکالی نداره که
کار می کنم .بخشی از زندگيمه
اما فقط دارم کار ميکنم .تو
کارگاه خياطی پدرم کار می کنم.
کارم ھم سنگينه .اون ميدوزه و
اتو کاری کار منه .اتو خيلی
سنگينه .بعضی وقتا به خاطر
درد دستم شبا نميتونم بخوابم .يه
اتوی جديد اومده دوازده کيلو
وزن داره .اون وقت من با13
سال سن بايد با اين اتو کار کنم.
پشتش المنت داره .کار که زياد
باشه و عقب مونده باشيم از
ساعت ھفت ،ھفت و نيم تا
دوازده يک شب حداقل تا يازده
و نيم شب کار ميکنيم .کار که
جلو باشه ساعت ده شب تعطيل
ميکنيم .صبح ھم ساعت نه صبح
شروع می کنيم .تازه مزدی که
ميگيريم از بقيه کم تره .چون
مھاجريم به ما کم تر ميدن.

احمد :وقتی با خودم خلوت ميکنم
ميخوام که زود تر از اين دنيا برم.
من که جز ضرر و زيان ھيچی
واسه خانوادم نداشتم .نتونستم کاری
براشون انجام بدم.
مصطفی تو با کی زندگی میکنی؟
مصطفی :پدر و مادرم .خواھر و
برادرم .ما ھميشه کنار ھميم .تو
افغانستان ھم خانواده ما کنار ھم
بودن .پدرم بيست و دو سال يا
بيست و سه سال پيش اومد ايران.
من تو ايران به دنيا اومدم.
پس يه جورايی ايرانی ھستی؟مصطفی :کما بيش اما دولت که
اين فکرو نميکنه .دولت ايران
پيمان نامه جھانی حقوق کودک را
امضا کرده اما حقوق من تو ايران
داره پايمال ميشه .بايد درس بخونم
اما دارم کار ميکنم .تو اين سن نبايد

يلدا :من از ھفت سالگی تو خونه
کار ميکردم .بابام شيشه می آورد
ما گل می ساختيم .با مادرم با
خواھرم توی يک دونه اتاقی
زندگی می کرديم بعد گل ھا را تو
شيشه می ذاشتيم .بعدش بابام رفت
توی کارگاه کارگر گرفت .من ھم
تو خيابونا گل ھا رو ميفروختم .تا
نه سالگی کارم ھمين بود .بعدش با
يه خانم که مغازه داشت اشنا شدم.
فروشنده لباس زير شدم ديگه ده
سالم شد بود .ھم گل ھای خودمو
می فروختم ھم برای اون خانم تو
مغازه کار می کردم .ماھی ده
تومان ھم حقوق ميگرفتم .بعد بابام
از اون کارگاه اومد بيرون .حقوق
من ھم شده بود بيست تومان .از نه
صبح تا ھفت شب کار می کردم.
مغازه به خونه نزديک بود و
اخالق صاحب کارم خوب بود.
-اون چه قدر درامد داشت؟

رفتار پدرت با تو چه طوره؟مصطفی :خوبه .تا حاال که
خوب بوده با ھم مشکلی نداريم.
-مادرت چه طور؟

تو خلوت خودت به چی فکر
ميکنی؟
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مصطفی :ھمه اش ازش خوبی
ديدم .تو مشکالتی که برام پيش
اومده باھام ياور بوده .مادرم
کارای خونه را ميکنه.
پدرت قبال چه کار می کرد؟مصطفی :خياطی ميکرد.
-چرا اومدين ايران؟

يلدا :نسبت به بازار فرق می
کرد .تا روزی ھفتاد ھشتاد ھزار
تومان ھم کار ميکرد ولی کمش
روزی پنج شش ھزار تومان بود.
تا سيزده سالگی پيشش کار کردم.
بابام دوباره کار گرفت .ھر ماه
چھل ھزار تومان حقوق ميگرفت.
زندگيمون راحت تر ميچرخيد.
ديگه مغازه نرفتم اومدم خونه.
بعدش بابام با يکی شريک شد .اون
پول گذاشت بابام کار ميکرد .بعد
از مدتی بابام ديد با پولی که گيرش
مياد بھتره بره کارگری کنه.
ميگفت اگه من ايرانی بودم مزد
بيشتری می گرفتم .از اون اقا جدا
شد .تا اين که داييم از کانادا پول
فرستاد .بابام کار صنايع دستی رو
تو خونه راه انداخته .با شيشه
چيزای تزيينی شبيه سيب و گالبی
و اينا درست ميکنه .اول خودش
تنھايی کار ميکرد.شيشه رو
ميذاشت تو آتيش بعد ذوب ميشد و
فوت ميکرد و ھر شکلی
ميخواست درست ميشد .بعد از دو
سه ماھی ما ھم ياد گرفتيم .االن
منو خواھرم با مادرم بش کمک
می کنيم.

مصطفی :بابام چھارده پونزده
ساله که بوده اومده ايران  .اخه
پدر بزرگمو کردن زير تانک
شوروی .خونه را گذاشتن و
وسايلو برداشتن اومدن ايران.
پدر بزرگم رئيس وزارت
زراعت بود .با راننده با ماشين
می رفتند وزارتخونه که يک
دفعه تانک شوروی مياد می ره
روشون .راننده له ميشه و در جا
ميميره .پدر بزرگم تا چھل روز
زنده بود بعد مرد.

-چه قدر درس خوندی؟

-يلدا تو چه کار ميکنی؟

يلدا :تا کالس سوم خوندم .اما به
خاطر اين که پيش بابام کا می
کردم .کارای
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خونه ميکردم ديگه درس نخوندم.
از پنج تا خواھرام که يکيشون
کوچيکه بقيه کار می کنيم .بابام
تنھايی نميتونست کار کنه .بايد
کارگر ميگرفت .اون وقت چيزی
برامون نميموند .مجبور شديم
خودمون کار کنيم .مادرم چون
بچه کوچيک داره به کمک احتياج
داره .کارای خونه و خريد .من
بھش کمک ميکنم .من از اين که
پيش بابام کار می کنم راضی
ھستم .اما از اينکه نميتونم درس
بخونم .بزرگ که شدم يه شغلی را
انتخاب کنم ناراحتم .ھر وقت
بيکار ميشم به اين مسئله فکر
ميکنم که چرا بقيه ميتونن درس
بخونن من نميتونم .وقتی بچه ھا
رو می بينم ميرن مدرسه ھمون جا
اشکم در مياد .ميگم من با اينا چه
فرقی دارم .فقط من اومدم اين جا
مھاجر شدم نميتونم به درس و
تحصيلم برسم.

نگرانت ما کنه؟
يلدا :از چيز خاصی نمی ترسم.
فقط ميخوام کاری نکنم که بابام
چيزی بم بگه .دست بزن نداره اما
اخالق خاصی داره .خيلی حساسه .
اما تو دروازه غار تو محل ھميشه
ترسو و لرزو ھستم .از آدماش
ميترسم .ھمه جور آدم ھستن.
مزاحم ميشن .پسرا اذيت ميکنن .يه
بار يه موتوری اومد عمدا به من
زد و رفت .من حالم خيلی بد شد.
بعدش يه پسری اومد گفت من
آدرس اونو دارم .ميخوای بری
سراغش؟ من قبول نکردم .ميدونم
که دروازه غار و شوش محلی
نيست که کسی به کسی کمک کنه.
بيش تر ترسيدم .اون پسر دوباره
اومد سراغم که نميخوای آدرسو
بھت بدم .پشيمون نشدی؟ من
اھميت ندادم و رفتم.
-چه خوابی می بينی؟

پيمان نامه ی حقوق کودکدرباره ی وضعيت تو چيزی
نوشته ؟

يلدا :باورتون نميشه اما بيشتر در
مورد مدرسه خواب ميبينم.

يلدا :نوشته باشه ھم به چيزی عمل
نميکنن .می نويسن امضا می کنن.
اما ما به چيز ايی که ميخواھيم
نميتونيم برسيم .بين خودشونه.
چيزايی که به ما می گن و امضا
ميکنن اصال انجام نميشه  .مثل
حرف ھايی که ما اينجا می زنيم.
ھمه می شنون اما از اون يکی
گوششون در می کنن .تو فکر ما
ھا نيستن .ھر کی فکر زندگی
خودشه .فکر پول خودشه .تازه
مگر ما چی ميخواھيم .يک مدرسه
ميخواھيم که بتونيم درس بخونيم.
ما که چيزای ديگه ازشون
نميخواھيم .يه چيز ديگه ھم ميخوام
بگم .من يه خواھر دارم که شانزده
سالشه .بيشتر دلم ميخواد اون
درس بخونه .اون کارای خونه را
نميکنه .کارش از من کم تره.
ميتونه بره مدرسه .کارشو انجام
ميدم بره مدرسه که مثل من نشه.

مصطفی :من خواب يک زندگی بی
سروصدا و راحت و آرام را ميبينم.
زندگی که پر مشغله نباشه .يه باغی
ديدم که توش نشستم .توش درختای
سيب و انار بود .واقعا يه ھمچنين
چيزايی را تو واقعيت ھم ميخوام

-تو محيط زندگی چه چيزی

نادر تو چه ارزويی داری؟نادر :من؟ من دوست دارم تو
زندگيمون اتفاقی نيفته .ھمش
خوشحال باشيم .پدر و مادرم معتاد
نشن .از ھم جدا نشن.

می خوابه تا ساعت سه و چھار.
بعدش می ره خونه ی دوستش
ميشينن تلويزيون نگاه ميکنن.
ماھواره نگاه می کنن .بعدش شام
ميخوره ميره سر کار .مادرم تو
خونه کار ميکنه .بچه داری
ميکنه .يک خواھر کوچيک دارم
دو سالشه .
خودت چه کار ميکنی؟نادر :تو مسجد شاه بساط ميکنم.
کاکائو ميفروشم .ميرم يک
کاکائويی ھست اسمش ماکسيه.
سی و شش تا توشه .ميخرم
ھزار و پونصد تومان .يه بسته
ادامس ھم ميخرم .يه بسته ھم
شيرين عسل .تا روزی شيش
ھفت ھزار تومان ميفروشم .ھر
روز کار ميکنم .
خيابان چه جور جاييه؟نادر :خيابينو دوست دارم .اما
من که توی خيابون کار نميکنم.
تو مسجد شاه کار ميکنم .يه کيسه
دارم پھن می کنم ميشينم روش
بعد داد ميزنم بياين بخرين.

پدر و مادرت چه کار می کنن؟
نادر :پدرم برق کشه .از غروب
ساعت ھشت و نيم شب ميره سر
کار تا صبح ساعت ھشت .روزا ھم

کنار ما ھست .دو تا ھم باالی اتاق
ما .تو ھر اتاق چند نفر ديگه
ھستن .اونا ولی ازما بيشترن .ما
شش نفريم.
تو اتاقتون چه جوريه؟
نادر :اول خيلی کثيف بود .بابام
پول داد رفت گچ خريديم .خودمون
توشو گچ کرديم .االن تميز شده.
چه قدر اجاره ميدين؟نادر :ماھی پنجاه تومان.
دوست داری زود تر بزرگبشی؟
نادر :دوست دارم تو ھمين سن
بمونم .اما بزرگ شدم يه چيزی
بشم .طرف چيزی نرم .معتاد نشم.
نکشم.
نکشم .قليون
سيگار
مشروب نخورم .يک پسری را
ميشناسم از من کوچيک تره
ترياک می کشه .حشيش ميکشه.
باباش ھم بد تر از خودشه.
-پدر مادرتو دوست داری؟

نظرت درباره خونه چيه؟
نادر :من دلم ميخواد ھميشه کار
کنم .خرج خونه زندگيمونو بدم.
من از  8سالگی تو شمال کار
ميکردم .با بابام ميرفتم بلوک
سازی .دلم ميخواد ھمين جور
کار کنم تا يه چيزی بشم.
با کاکائو فروشی و ادامس
فروشی که کار ياد نميگيری؟
نادر :خوب کار ميکنم .پول
درميارم بابام ھم بم ميده ميذاريم
تو بانک .بزرگ که شدم پولم
بيشتر ميشه ميرم يه مغازه
ميخرم.

چند سالتهنادر 14 :سال.
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کجا زندگی می کنی؟نادر :تو دروازه غار کوچه
که
باريکه
يخچال .کوچه
وسطتش جوب داره .يه اتاق
داريم .حموم و گاز نداريم .توالت
تو حياطه .مادرم تو ھمان اتاق
آشپزی ميکنه .يه اتاق ديگه ھم

نادر :اره ھر دوتارو .مادرمو
بيشتر دوشت دارم .پدرم کاری
ميکنم کتک ميزنه .مادرم ھميشه
دوستم داره.
دلت ميخواد مدرسه بری؟
نادر :اره ولی نميشه که.
اگر يه روز خودت بچه داشتهباشی براش چه کار ميکنی؟
نادر :وقتی ھفت سالشه ميذارم
بره مدرسه .وقتی بزرگتر شد بره
کالس باالتر.
اگرگفت دوست دارم کار کنم
مدرسه نميرم چه کار ميکنی؟
نادر :نميذارم کار کنه .ميگم من
کار ميکنم تو برو درس بخون .من
که سواد ندارم مجبور بودم کار
کنم .تو برو با سواد شو.
صفحه 19
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صفحه 19

ميزگرد با کودکان کار...
کسی مزاحم کار کردنت ميشه؟نادر :اره .مامورا ميان .
شھرداری مياد وسايلمو ميگيره
اذيتم ميکنه .کتک می زنه.
مردم چی؟نادر :بعضی مردم فحش ميدن
وقتی ميگم يک چيزی بخرين.
صدتا فحش ميدن ميرن.
اگر بخوان خودشون ميخرن .چرااصرار می کنی؟
نادر :نميخرن بايد به زور بگی تا
بخرن.
بيش تر کيا ازت ميخرن؟نادر :بيشتر خانوما ميخرن !
چرا؟نادر :خانوما مھربون ترن اما
اقاھا نه .ھمه ی خانوما ازھمه ی
اقاھا مھربون ترن.
چه خوابايی می بينی؟نادر :يه خواھر داشتم تصادف
کرد .تو شمال داشت از خيابون رد
ميشد ماشين زد بش .خواب اونو
می بينم .ميبينم من نشستم اون برام
چايی مياره ميگه بفرما بخور .دلم
ميخواد ھميشه اين خوابمو ببينم.
نمی خوام خواب ديگه ای ببينم.
اين خوابو فقط دوست دارم.
برديمش مشھد اما خوب نشد .اون
که بھش زد ميگفت خوب ميشه.
اما نشد .اخرش ھم نه پول داد نه
ھيچی .بابام ھر چی داشتيم
فروخت خواھرمو خوب کنه.
آخرش مرد .خيلی خرج کرديم.
مجتبی چه کار ھايی کردی؟مجتبی :من از ھشت سالگی چون
وضعمون خوب نبود .مھاجر بوديم
کار ميکرديم .بابام ماھی چھل

ھزار تومن ميگرفت .ماھی بيست
ھزار تومان کرايه خونه می داديم.
پول اب و برق می داديم ..خوب
من ھم مجبور بودم يا کارتن جمع
کنم يا چايی .کارگرای ايرانی
خودشون مزدشون کمه .به بابای ما
از اون ھا کم تر می دادن .خوب
من ھم مجبور بودم يا کارتن جمع
کنم يا چايی بفروشم .تو خونه با
مادرم قند ميشکستم .سر ھمين قند
شکستن چون مادرم از صبح
ميشست تا شيش بعد از ظھر
مريض ميشد و روزی دو تا گونی
قند ميشکستيم .برای ھر گونی
ھشت صدتومان ميدادن .ھرگونی
چھل و پنج کيلو بود .روزی نود
کيلو قند ميشکستم  .آخرش مادرم
عمل جراحی کرد.
اولين بار چی شد رفتی سرکار؟کی گفت بری سر کار؟
مجتبی :ھيچ کی به من نگفت برو
سر کار .يعنی اجباری ھم که نبود
برم سر کار .از مجبوری بود .تو
افغانستان خونه داشتيم نون و نوايی
داشتيم .به خاطر جنگ اومديم
ايران .کشته نداديم .اما برادرم که
دو سالش بود به خاطر يک بيماری
که بھش ميگيم سايه گرفتگی مرد و
يه جيزی داريم نذريه .بايد ادا بشه.
اونو ميذاريم روی سينه بچه .بچه
تو گھواره بود بيرون بود .نميدونم
چه جوری بگم .نميدونم چه جوری
بگم .اون جا کسی از بغلش رد شد
يا سايه اش افتاد روی داداشم .شد
سايه گرفتگی .سايه گرفتگی ھم دوا
درمون نداره .بايد می رفتی پيش
مال که دعا بخونه .خوب نشد و
داداشم مرد .نبيال ميدونه.
نبيال :ما ھشت نفريم االن شيش
ساله اومديم ايران .من اون موقع ده
سالم بود .از وقتی اومديم ايران کار
ميکنم .گل می ساختيم  .قند
ميشکستيم .کيف مياورديم لبه ھاشو
با نخ ميدوختيم .و روزنامه توش
ميذاشتيم .بعضی وقتا داخل گونی
جک می اوردن .گريس ھم می
اوردن .بعد ھم آھن ميذاشتيم و تو

کارتن بسته بندی می کرديم .از
ساعت ھشت صبح تا پنج بعد
ازظھر با مادر و خواھرم کار
ميکرديم.
از دوستاتون بگين .احمد شمابگو.
احمد :دو تا دوست صميمی
دارم که ھفت ھشت ساله با ھم
کار می کنيم .با ھميم .ھم
خرجيم .با ھم صبحونه ميخوريم.
چايی ميخوريم .ھمين .چند تا
دوست ديگه ھم دارم .که يکی
دو ساله با ھميم .ھمه شون کار
کنن .با دوستای بيرون از کارم
ھستم .يکيشون که ھر شب ميرم
ازش جنس ميگيرم .يه رفيقی
داشتم می رفتم خونه اش .اون
تصادف کرد مرد .حاال ميرم
پيش بابام .اون جا راحتترم.
نظرت راجع به مردم چيه؟
ھمکارات .دوستات .مردم کوچه
و خيابون .ما ھا؟
احمد :ادما متفاوتند ھمه يک
سان نيستند ھمه ھم يه
جورنيستند .بعضی ھا فھم و
شعورشون پايينه .بعضی ھا عقل
شون ميکشه .بعضی نفھمن .دور
از جون .بعضی ھا ھم نفھم
نيستند .اما من زياد نميتونم با
ادما باشم .بعضی وقتا احساس
دلتنگی می کنم .افسرده ميشم.
عصبانی ميشم ميخوام مثل بقيه
باشم .من خود زنی زياد کردم.
بعضی وقتا زياد که عصبانی
با کارد
شدم خودمو زدم
اشپزخونه .با شيشه .تو سرم تو
دستم  .ھم رديفای خودم با ھام
حرف می زنن .ميگردن .اما
ادمای سالم که سيگار ھم حتی
نميکشن دوست ندارن جتی منو
ببينن يا سالم کنن .دوست دارن
از ما دور باشن .از ما فرار کنن
برام بارھا پيش اومده اما گفتم
عيب نداره به خاطر اين که
معتاديم از ما دوری ميکنن.
دختری ھست که بخواھی باھاش حرف بزنی اما نتونی؟
احمد :اره دختری بوده ميخاستم
با ھاش حرف بزنم .دوستش ھم
داشتم .اما نتونستم نميتونم .شديدا
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ھم اذيتم ميکنه .کاری ھم نميتونم
بکنم.
مصطفی از بازی ھا و تفريحاتتبگو؟ چه قدر بازی ميکنی؟
مصطفی :تقريبا در حد صفر .تنھا
تفريح من اين که جمعه ھا
ميخوابم.
ميخواھی چه کاره شی؟مصطفی :دوست داشتم .دوست
داشتم مھندس کامپيوتر بشم .چيزی
که تو عصر منه و دوستش دارم
اما ديگه شدنی نيست.
يلدا تو چه طور بازی ھم ميکنی؟
يلدا :بازی ؟ نه بابا .من ديگه
سنم به بازی نميخوره .اصال وقت
نميکنم بازی کنم.
پرويز دوست داری چه کاره
بشوی؟
پرويز :دوست دارم ھمين کارمو
ادامه بدم .اکاردئون بزنم .راضی
ھستم.
کيا مزاحمت ميشن؟پرويز :شھرداری  .چند سال پيش
بيش تر اذيت ميکردن .اکاردئونمو
می گرفتن ديگه پس نمی دادن.
حاال از بس رفتم و کار کردم ديگه
با من کاری ندارند .ميگفتن تو
خيابون ميزنی شلوغ ميشه .دورت
جمع می شن .بعضی وقتا ھم يه
ادمايی ميومدن داد و بيداد ميکردن
و ميگفتن امروز نبايد ساز بزنی .
يه بار داشتم ساز ميزدم اومدن
اکاردئونمو شکستن .بعدش فھميدم
اون روز روز عزا بود .من
روزای عزا که تو تقويم تعطيله
نبايد ساز بزنم .بھزيستی ھم اومد
مارو گرفت گفت شما کارتن
خواب ھستی .تا حاال سه چھار بار
منو گرفتن .ميگيرن نگه ميدارن تا
پدر مادرمون بياد .اون تو صبح
صبحانه ميدن .ظھر نھار ميدن
شب ھم شام ميدن .ھر روز مربی
مياوردن .يه بار برادرم مسلم رو
کتک زدن.
صفحه 20
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صفحه 20

ميزگرد با کودکان کار...
مسلم :راست ميگه .يه بار منو
گرفتن مثل شالق بود .من و داداشم
داشتيم تو خيابون ساز ميزديم.
اومدن منو گرفتن بردن .يه بار ھم
اومدن دستمو گرفتن که ببرن
دستمو اينجوری دراوردم و فرار
کردم ولی برادرمو گرفتن.
نبيال تفريح و شاديت چيه؟
نبيال :راستش من تفريحی ندارم.
يه وقتا با خانواده ميريم پيش
دوستامون.
مجتبی :من بعضی وقتا ميرم
آزادی فوتبال ميبينم .تلويزيون نگاه
ميکنم.
پدر و مادرتون چه قدر سواددارن؟
مجتبی  :مال من که تحصيالت
ندارن .بيسوادن .تحصيل نکردن.

نظرتون راجع به پول چيه؟
يلدا :پل ھوايی؟
مجتبی :اگر پول نداشتيم نميتونستيم
زندگی کنيم .چيز خوبيه و اگه پول
نداشته باشی نمی تونی ھيچ کاری
بکنی .زياد ھم خوب نيست چون با
پول کارای بد ھم ميشه کرد .ولی
کارای خوب ھم ميشه کرد .ميشه
به معلوال به يتيما کمک کرد .ولی
بعضی پول دارا کار خالف انجام
ميدن.
نبيال  :تا حدی خوبه .اکثرا که پول
دارن زندگيشون از ھم پاشيده
ميشه .پسرش توی يه کشوره و
دخترش توی يک کشور ديگه .تا
حدی پول داشته باشين بتونين به
مخارج زندگيتون برسين .خوبه.
مصطفی :پول الزمه زندگيه .نه
زيادش خوبه نه کمش .زيادشو
نميتونم توصيف کنم .اما کمش
باعث دردسره.

نبيال  :پدر من تو افغانستان مدير
مدرسه بود .ليسانس داره مادرم تا
راه نمايی خونده.
احمد :مادرم ديپلمه .پدرم سوم
راھنمايی.

يلدا :دوست دارم کال زندگيم تغيير
کنه .دوست دارم اول صبح برم
دانشگاه.

مصطفی :پدرم سيکل گرفته.
مادرم بی سواده.

اول بايد بری مدرسه يھو کهنميشه بری دانشگاه؟

نادر :پدرم تا کالس پنجم خونده.
مادرم بيسواده.
پرويز :پدر و مادرم سواد دارن.
مادرم دو کالس سواد خوانده پدرم
يک کالس.

نبيال  :دوست دارم فردا که از
خواب پا ميشم .تو کشورم باشم
کنار فاميالم .پدر بزرگم مادر
بزرگم .
مجتبی :من ھم دوست دارم وقتی
فردا از خواب بيدار ميشم ھمه
بچه ھايی که کار ميکنن و
نميتونن درس بخونن .کار نکنن
و برن درس بخونن .خودم ھم به
ارزوھام برسم.
پرويز :دوست دارم فردا يه
جوری باشه که ديگه کار نکنم.
ھمين جوری پول خودش بياد .
يلدا :اينو خوب اومدی.

دوست دارين فردا چه جوری
باشه؟

يلدا :مادرم تا کالس شيشم خونده
پدرم ديپلم داره.

احمد  :دوست دارم فردا که
ازخواب بيدار ميشم مثل ادم ھای
دور و برم سالم باشم .يه زندگی
خوب .طبيعت خوب و با ادما
بودن و به اعصاب خودم مسلط
شم.

يلدا :مدرسه نه .ھمه چی تغيير
کنه .منم برم باال  .اينده زود تر
بياد .برگردم کشورم.
مصطفی  :فردا رو دوست دارم.
جای درس ھم فعال خاليه .اما واقعا
درس خوندن را دوست دارم24 .
ساعت که نميشه اما حداقل 12
ساعت را اختصاص می دم به
درس .

نادر :من دوست دارم فردا که
ازخواب پا شدم بازيکن بشم.
حاال برای رسيدن به اين ارزوھا
بايد ھر کسی چه کاری انجام
بده؟
مجتبی :من بايد درس بخونم و
بتونم به بقيه درس بدم .

شماره 29
کار خياطی تمومی نداره .عمر ادم
تمام بشه کار خياطی تمام نميشه.
يلدا :من ھم بايد درس بخونم برم
دانشگاه .دانشگاه که رفتم چيزايی
که نتونستم انجام بدم را کمک کی
کنم بقيه انجام بدن.
مسلم :من دوست دارم برم مدسه و
درس بخونم .قاضی بشم.
تو چرا مدرسه نميری؟مسلم :شناسنامه ندارم .کار که
ميکنم .نميتونم.
از کار کردن خوشت مياد؟مسلم :دوست دارم بيشتر درس
بخونم از کار بدم مياد.ھمه فکر
ميکنن بچه ھايی که کار ميکنن
کثيفن پول ندارن گدا ھستن.
بچه ھا صحبت ھامونو اين جاتمام ميکنيم و قرار بود شب شام
دور ھم باشيم .ولی به خاطر عجله
شما برای رفتن نميتونيم بيشتر با
ھم باشيم .يه روز قرار ميذاريم
دسته جمعی بريم ھر جايی که شما
بگين و يه خورده خوش بگذرونيم.
مصطفی :بريم پارک.
پرويز:
بخوريم.

بريم

رستوران

غذا

نبيال  :بايد بيشتر درس بخونم.
احمد :بايد مواد مخدرو کنار
بگذارم و بيشتر به خانواده ام
فکر کنم.
مصطفی :کاری که ميتونم بکنم
اين است که يک جوری بپيچونم
و سر کار نرم.
بالخره چی ؟ تا اخر که اين
جوری نميشه؟
مصطفی :ولی واقعا فکر کنيد

نادر :اگر شام آورده بودين تا حاال
خورده بوديم*.

کودکان مقدم اند!
منفعت کودک بر ھر منفعت
سياسی ،اقتصادی،
ايدئولوژيک مقدم است!
در دفاع از حقوق کودکان

تالشمان را گسترش دھيم!

يک دنياى بھتر
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بيانيه ی اعالم موجوديت فعالين چپ يزد
بيانيه ی اعالم موجوديت فعالين چپ شاھرود
بيانيه ی اعالم موجوديت
فعالين چپ يزد
اعالم برگزاری مستقل مراسم
گراميداشت روز دانشجو توسط
فعالين چپ در تھران و ساير
شھرستان ھا در روز  ١٣آذر و
متعاقب آن يورش وحشيانه و
گسترده نيروھای امنيتی به فعالين
چپ در سراسر کشور و بازداشت
آن ھا نشان از ورود جريان چپ
به يک دوران نوين يعنی حضور
مستقل و مطرح شدن آن به عنوان
جريانی با بدنه ی کمی و کيفی
مشخص در دانشگاه داشت .
جريان چپ با مولفه ھای خاص
خود که از يک سو ادامه دھنده ی
سنت جريان تاريخی چپ در ايران
و از ديگر سو با انتقاد علمی ،
نظری و عملی به جريان گذشته
توانست راه تازه ای برای شيفتگان
آزادی و برابری که در سراسر
کشور به طور پراکنده فعاليت می
کرند  ،بگشايد و آنھا را بيش از
پيش منسجم کرده و به سوی اتحاد
و سازمان يابی رھنمون سازد .
ما نيز به عنوان جمعی از فعالين
چپ يزد به اين جمع بندی و باور
رسيديم که می بايست حضور و
وجود مستقل خود را به صورت
نيروی سازمان دھی شده ی چپ
اعالم نماييم  .اگرچه شرايط
اضطراری پيش آمده و کمبود
وقت مانع آن است که به طور
مشخص به بيان آراء و گرايش
خود بپردازيم ولی به زودی و پس
از آزادی تمامی رفقای در
اسارتمان به بيان تئوريک نظرات
خود خواھيم پرداخت.
نابود باد ارتجاع
پيروز باد
سنگر سرخ مبارزه انقالبی
www.yazdlefts.blogfa.com

بيانيه ی اعالم موجوديت
فعالين چپ شاھرود
ضرورت گذر از سرمايه داری به
سوسياليزم و برقراری ديکتاتوری
پرولتاريا و در پس آن تشکيل
جامعه کمونيستی به وضوح روشن
است  .با تغيير حاکميت در سال
 ۵٧و برخورد ھای موحش در دھه
 ۶٠و جو خفقان حاکم و با توجه به
سخن مارکس در مانيفست مبنی بر
اينکه کمونيستھا عار دارند مقاصد
و نظريات خويش را پنھان سازند ؛
ما جمعی از دانشجويان دانشگاه
شاھرود با تاکيد بر آزادی رفقای
در بندمان به عنوان تشکل مستقل
موجوديت
اعالم
دانشجويی
ميکنيم .

به اميد دنيايی آزاد و برابر
زنده باد آزادی  ،درود بر برابری ؛
مرگ بر ارتجاع
جمعی
از دانشجويان دانشگاه شاھرود

دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه

شماره 29

بيانيه دانشجويان
دانشگاه آزاد کرمانشاه
آزاد
دانشگاه
دانشجويان
كرمانشاه ھم ھم به جمع آزادي
خواھان و برابري طلبان
پيوستند
به مناسبت  ١۶آذر روز دانشجو
شانزدھم آذر ماه نماد بيداری
دانشگاه در برابر حاکمان و
يادآور استبدادستيزی فرزندان
ملت است .دانشجو سکاندار
ھدايت و رھبری اليه ھای زيرين
اجتماع در زمينهی فکر و انديشه
بوده و نام دانشجو ھمواره با
انديشه ،انتقاد و اعتراض گره
خورده است .ما دانشجويان اعالم
می داريم فصل جديدی در تاريخ
دانشگاه در اين مرز و بوم آغاز
شده است .اقدامات کودتاگونه ی
فرھنگی و حتی نظامی و ايجاد
جو خفقان و بازداشت و سرکوب
نتوانستهاست دانشگاه را به مکان
مورد نظر حاکميت تبديل سازد
و امروز دانشجو بيدارتر از
ھميشه ،استاده بر پای خود برای
خواسته ھای خود و خلق خود
فرياد سر می دھد .آگاھی دانشجو
از اين حقيقت که او بخش مھمی
از جنبش رشد و تکامل اجتماعی
جامعه بوده و در ارتباط و
ھم سرنوشتی با ديگر جنبش ھای
پيشروی اجتماع است ،دانشجو
را در صف اول مبارزه قرار
داده و به عنوان متحد مبارزات
کارگران ،زنان و توده ھای
ستمديده مطرح می کند .دانشجو
امروز با آگاھی از اين حقيقت و
با اعالم اينکه آينده را تنھا با
دست خود و بر شانهھای ملت ،و
نه با ذره ای اعتماد به اليه ھای
قدرت داخلی و خارجی خواھد
ساخت ،خواسته ھای خود را به
شرح زير دنبال میکند:
 -1دانشگاه آزاد اسالمی نماد
شکست خوردگی اقتصاد بازار و
واھی بودن وعده ی آزادی و
دموکراسی از طريق مشارکت
مالی در اداره ی دولت است.
دانشجويان ضمن مخالفت با

نحوه ی اداره ی سيستم
بوروکراتيک دانشگاه آزاد و
ھمچنين اعالم مخالفت جدی با
دخالت دولت در اداره ی آن،
خواستار کناره گيری ھيأت
حاکمهی اين امپراتوری و اداره ی
مجموعه ی دانشگاه به صورت
شورايی و زير نظر شوراھای
منتخب متشکل از دانشجويان
ھستند.
 -2ما دانشجويان ،نسبت به سيستم
بوروکراتيک اداره ی دانشگاه ھا و
نيز شيوع فساد اداری و
سوءاستفاده از قدرت در آن
ھشدار داده و با بيان آنکه حوادث
دانشگاه رازی ھرگز از ياد ما
نمی رود ،نسبت به آنچه در
دانشگاه می گذرد اعالم آگاھی
میکنيم.
 -3ما دانشجويان نسبت به فضای
شبه نظامی و امنيتی دانشگاه ھا و
حضور نظاميان و شبه نظاميان
مرتبط با نھادھای بی ربط با
دانشگاه در اين محيط به بھانهھای
نخ نما و کليشه ای مخالفيم و
خواستار حفظ مصونيت دانشگاه
ھستيم.
 -4ما دانشجويان نسبت به تفکيک
و تبعيض جنسيتی حاکم در محيط
دانشگاه ،توھين و ھتک حرمت
دانشجو و تجاوز به حريم شخصی
دانشجويان به شدت معترضيم و
ھيچ کس را در مقامی که مجاز به
سلب آزادی انسان ھا و تھديد و
توھين به ما باشد نمیبينيم.
 -5ما دانشجويان نسبت به فضای
بسته ی فکری حاکم در دانشگاه
معترضيم و دانشگاه و ھيأت
حاکمه را که از پول دانشجو تغذيه
می شوند در صالحيت ايجاد
محدوديت برای فکر و انديشه ی
دانشجو نمی دانيم .ما خواھان بيان
آزادانه ی افکار و انديشه ھای خود
محيط
در
صفحه 14
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سخنرانی ھما ارجمند در  ٦دسامبر
در اجتماع "زنان فراموش نخواھند كرد" در تورنتو
"زنان فراموش نخواھند كرد"
كمپينی است جھت مبارزه عليه
خشونت به زنان در كانادا كه
بخصوص با فكوس روی
خشونتھای جسمی و تجاوز جنسی
زنان و مرگ آنان مصمم است تا
رفورمھای را به نفع زنان بوجود
آورد.
تنھا يك جنبش اجتماعی وسيع و
رشد يابنده برای برابری زن و مرد
می تواند در مقابل خشونت زنان
بايستد.

تاريخ تمام جوامع تا به امروز،
تبعيض،
نابرابری،
تاريخ
محروميت و سركوب سياسی بوده
است .در اين ميان خشونت عليه
زنان و سر كوب زنان مركزثقل آن
حتی در دنيای امروز بوده است.
در يك گوشه از جھان ،رسم و
رسوم عقب افتاده تقويت و توسط
جريانات مذھبی پاسداری ميشود
بنحوی كه وحشی ترين خشونتھا
عليه زنان بخشی از قوانين رسمی
اش می گردد .در كشورھای مدرن
 ،جايی كه توسط جنبشھای مدافع
حقوق زنان و حقوق بشر تبعيض
جنسی زنان را توانسته از قوانين
حذف كنند ،زنان ھنوز ھم در
زمينه ھای بسياری مورد تبعيض
قرار می گيرند .با تسلط ھر چه
بيشتر جرايانات راست در قدرت
سياسی و تھاجم ھر چه بيشتر
جنبشھای ارتجاعی و مذھبی به

دستاوردھای فرھنگی مدرن و
مترقی ،مردساالری و خشونت به
زنان ابعاد گسترده ای به خود
ميگيرد.
دستاوردھای تا كنونی جنبش برابری
زنان در مقياس بين المللی تغييرات
بسيار مثبتی را در شرايط زندگی
زنان نسبت به گذشته بوجود آورده
است .ھر چند كه در طی سی سال
گذشته تالش وسيع جنبش زنان در
صف مقدم مبارزه در غرب بر بستر
سامانھا اجتماعی خدمات رسانی به
زنان ،خانه ھای امن و حمايت از
زنان مورد خشونت واقع شده و غيره
نقش به سزايی در قدرت بخشی به
زنان داشته است ولی كماكان موقعيت
زنان حتی در جوامع غربی در ھمه
سطوح از مردان پايين تر است و
ھمين خود اصلی ترين شرايط را
برای تداوم خشونت و آزار به زنان
را بوجود می آورد.
يك نگاه كوتاه بر آنچه كه بر زنان در
ھمين كانادا ميگذرد ميتواند به آنچه
كه بدان تاكيد دارم را ثابت كند .در
ھمين ايالت انتاريو از سال  ١٩٩۵تا
كنون  ٢۵٨زن و  ٣۵كودك توسط
ھمسرانشان بقتل رسيدند .گفته ميشود
كه زن آزاری اپيدميك شده است .ما
رژه می رويم كه " شبھا را به زنان
بر گردانيم" چرا كه امار ميگويد در
ھر دو دقيقه و نيم يك زن مورد
تجاوز جنسی قرار ميگيرد .در
خيابانھای ونكور بيش از  ۵٠زن تن
فروش در مدت كوتاھی سالخه می
شود و پليس نظاره گر است .در
خوابگاھھای دانشجويان زنان ھدف
قرار ميگرند تجاوز ميشوند و يا به
قتل می رسند .در كشورھای كه به
اصطالح عقب مانده كه مذھب و
فرھنگ ارتجاعی دست باال را دارد و
يا در سياست تاثر گذار است،
موقعيت زنان بسيار وخيم تر از آن

است كه تصورش را بكنيد .در
آنجا سركوب زنان وحشيانه
ترين شكل را بخود می گيرد.
سنگسار زنان ،زندان كردن
زنان تا قتل ھای ناموسی و
قطع عضو آنان بخاطر
رفتارھايی كه در اينجا خيلی
عادی بشمار ميآيد را می شود
به ليست غير قابل شمارش
خشونت عليه زنان در اين
كشور ھا بايد اضافه كرد.

اما اين شرايط را چگونه
ميتوان از بين برد؟ من معتقدم
كه فقط يك جنبش اجتماعی
وسيع برای برابری زن و مرد

است كه می تواند در مقابل
خشونت عليه زنان بايستد.
جنبشی كه برای آزاديھای
ھمجانبه و نه فقط آزادی
سياسی مبارزه ميكند .جنبشی
كه نه فقط برای مساوات در
قبال قانون بلكه مساوات در
برداشت از ثروت جامعه
مبارزه ميكند ،است كه ميتواند
به شرايط نابرابر زن و مرد

پايان داده و در نتيجه به
خشونت عليه زنان نيز خاتمه
بخشيد.

قابل توجه خوانندگان نشريه

ھفته آتی نشريه منتشر
نخواھد شد .شماره 30
نشريه  26دسامبر منتشر
ميشود .سردبير

سرنگون باد جمھورى اسالمى! زنده باد جمھورى سوسياليستى!

