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وظايف دانشجويان
کمونيست

يادداشت سردبير،

سياوش دانشور

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در سالروز  ١٣آذر
روز دانشجو در ايران ،بويژه در چند سال گذشته ،ادامه
تاريخ سابق آن نيست .از نظر تقويمى و کرونولوژيک حتما
ميتوان سابقه  ١۶آذر و روز دانشجو را از دوره ارتجاع
سلطنتى تا ارتجاع اسالمى ترسيم کرد ،اما اين "تداوم
تاريخى" از نظر تحوالت سياسى و از زاويه جنبشھاى
اجتماعى بى معنى است .اگر دقت کنيد ميبيند جنبش ملى-
اسالمى و ضد شاھى از جناح ھاى راست تا چپ آن تالش
دارند اين تسلسل تاريخى روز دانشجو را به کرسى بنشانند.
کارى عبث است اما اھداف سياسى روشنى دارد .واقعه
شليک به دانشجويان در رژيم شاه در سال  ١٣٣٢و جان
باختن سه دانشجو بنامھاى؛ رضوی و قندچی و بزرگ نيا را
ھم خامنه اى و خاتمى و اسالميون در حکومت و ھم زائده
ھاى آنھا در دانشگاه در ھيئت انجمنھاى اسالمى و تحکيم
وحدت ،و ھم اپوزيسيون چپ ضد استبدادى و سنتى يک
تاريخ مشترک ميدانند .حتى برسر اينکه اين روز مال کيست
دعواست .اسالميون در حکومت و ھوادارانشان در دانشگاه
تالش دارند واقعه جنايت رژيم شاه در دانشگاه را به
مبارزات ضد استبداد پھلوى جنبش شان ربط دھند و ھمين
پيام را ھر سال در دانشگاھھا مخابره ميکنند .جريانات چپ
سنتى و ضد استبدادى نيز با الصاق يک مارک چپ به اين
مبارزات ،و در واقع بعنوان جناح چپ ھمان جنبش ضد
شاھى ،ھمين "تداوم تاريخى" را در دو رژيم تبئين و از آن
خود ميکنند .اشتراک ھر دو در مخالفت با استبداد و رژيم
شاه است و اختالفشان در مناسبات نيروھاى در قدرت و
بيرون حکومت در شرايط امروز.
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اھداف سياسی و اقتصادی "حذف يارانه ھا"
و "طرح انضباط اجتماعی"
على جوادى

صفحه ٧

کارگران روز مزد ،بردگان مدرن!
نگاھى به کشتارگاه ميدان بھمن تھران
کامران پايدار
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پاى صحبت يکى از کارگران کارخانه قند پيرانشھر
آکو رحمانى

صفحه ١٢

افزايش ساعت کار پرستاران کرمانشاه!
اوضاع در بيمارستانھای کرمانشاه ملتھب است
ليال احمدى

صفحه ١٣

آغاز به کار "پروژه زنان و کودکان پناھجو"
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی واحد ترکيه و معرفی مسئولين اين پروژه
نيما انصارى
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در اين تبئين اگر حقيقتى مشترک براى جنبش ضد شاھى و
ضد استبدادى وجود دارد اما ھمان حقيقت در مورد جنبشھاى
صفحه ١۶
ديگر و بويژه جنبش سوسياليستى و کمونيستى صدق نميکند .سياوش دانشور
تاريخ دوره اخير نيروھائى که در دانشگاھھاى ايران جلو
صحنه آمدند متفاوت است .واقعيت اينست که يک گسست
در صفحات ديگر :اجتماع کارگران ذوب آھن اصفھان ،جلسه مرک ز م ط ال ع ات
سياسى و تاريخى در دانشگاه اتفاق افتاده است که اين تبئين
کمونيسم کارگری  ،امکان تعطيلى سايت دو ايتکوپرس ،کتاب کن ت رل ک ارگ رى
جناح ھاى مختلف جنبش ملى -اسالمى را بى اعتبار اعالم
منتشر شد ،تظاھرات  ١۶آذر در لندن ،عليه گرانى و فقر ...و ستون آخر.
ميکند .برسميت نشناختن ھمين گسست

در باره عمليات تروريستى در بمبئى

صفحه ٢

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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در سالروز  ١٣آذر ...
است که جريانات چپ اپوزيسيون
را شريک اين تاريخ جنبش ضد
شاھى و جمھورى اسالمى در
تبئين  ١۶آذر ميکند .ھمان افق
ضد استبدادى و ھمان شعارھاى
ضد استبدادى که جناحھاى چپ و
راست جنبش ملى -اسالمى تکرار
ميکند صد البته مبتنى بر اين
تداوم تاريخى است که از آن نام
ميبرند .حتى اگر وقايع سرکوب
دانشگاه در دھه  ۶٠را ادامه
جدال جناحھاى چپ و راست اين
جنبش فرض کنيم ،که دقيقا
نميتوان چنين حکمى داد ،اما
بويژه از سال  ٨٣-٨۴به بعد اين
آرايش سياسى به ھم ريخت و
روز دانشجو ھويت ماھيتا
متفاوتى پيدا کرد .اين ھويت ھمان
ھويت سابق نيست .نيروھاى
محرک آن ھمان نيروھاى متفرقه
جنبش ملى -اسالمى با ھمان افقھا
نيستند .پديده جديدى است که منشا
اجتماعى و طبقاتى و تاريخ
فکرى و سياسى خود را دارد.
ترديدى نيست رژيم شاه در سال
 ٣٢جنايتى مرتکب شد .ترديدى
نيست که جمھورى اسالمى ،يعنى
رژيم نجات دھنده سرمايه دارى
ايران از ضربات انقالب  ، ۵٧از
ھمان ابتداى سرکار آمدنش و تا
به دانشگاه برميگردد از "انقالب
فرھنگى" عبدالکريم سروش و
شرکا تا امروز اين جنايات را در
ابعاد بسيار بسيار گسترده ترى
ادامه داده است .ترديدى نيست که
چپ در جامعه ايران عميقا
متحول شده است و ھمان چپ
ملى -اسالمى و ضد استبدادى و
ضد رژيمى و پوپوليست دوره
انقالب  ۵٧نيست و به طريق
اولى در دانشگاه نيز ھمان ھويت
را ندارد .ترديدى نيست که
ھيچوقت دانشگاه يکدست نبوده و
ھمواره نيروھاى سياسى مختلف
و سنتھاى سياسى مختلف در آن
فعاليت داشتند .بويژه امروز انواع
ناسيوناليستھا و قوم پرستھا و
راستھا در کنار اسالميھاى متفرقه
عليه چپ در صف واحدى مى
ايستند .حتى بسيارى از چپھاى

جديد که از محصوالت دگرديسى
انجمنھاى اسالمى و شکست دو
خرداد بودند ،از نظر ديدگاه و افق
و سنتھاى کار و فرھنگ سياسى،
اشتراکات بسيارى با چپ ملى-
اسالمى دوره شاه در دانشگاھھا
دارند .اما نيروھاى جديدى ھم در
صحنه سياست ايران ظھور کردند
که مابه ازا آن در دانشگاھھا به اين
گسست شکل دادند .از زمانى که در
بعد علنى و براى اولين بار شعار
سرخ "آزادى و برابرى" در کنار
شعارھاى آزاديخواھانه و ماھيتا
سوسياليستى در روز دانشجو
برافراشته شد ،روزى بود که چپ با
ھويتى متفاوت ابراز وجود کرد .اين
چپ سوسياليست و مارکسيست
ھمان چپ سابق جنبش ملى-
اسالمى نيست و خود را در آن
تاريخ بدرست شريک نميداند .ھيچ
دليلى ھم وجود ندارد که بداند.
برسميت شناسى جنايتى در گوشه
اى از تاريخ ايران و ھر گوشه
جھان به معنى برسميت شناسى کل
آن تاريخ بعنوان تاريخ خود نيست.
اين چپ در آگاھترين بيان اساسا
خود را در تقابل با اين تاريخ و
ميراث فکرى و سياسى آن تبئين
کرده است .اين چپ نه ادامه جنبش
ھمگانى ضد شاھى است و نه ادامه
تحول فکرى "از امام حسين به
چگوارا" و يا "از انجمنھاى اسالمى
به مارکسيسم -لنينيسم" .اين چپ
يک محصول جنبش ضد کاپيتاليستى
طبقه کارگر در انقالب ايران و
بازخوانى مارکسيسم و کمونيسم
کارگرى منصور حکمت است و
ھويت واقعى آن را در سالھاى اخير
ھمين افق و ھمين ديدگاه در
چھارچوب تناسب قواى مقدور بيان
کرده و بروز داده است.
چھار پنج سال گذشته و بويژه ١۵
آذر سال  ٨۵و  ١٣آذر  ٨۶ابراز
وجود وسيع اين حرکت متمايز
اجتماعى در قلمرو دانشگاه است.
اين تاريخ متفاوت را با ھيچ چشم
بندى سياسى نميتوان به تاريخ "بيش
از پنجاه سال" روز دانشجوى
جنبش ملى -اسالمى چسپاند .اگر
خاتمى و خامنه اى و تحکيم

توانستند اين "تسلسل تاريخى"
را جعل کنند بقيه ھم ميتوانند.
عده اى آگاھانه و عده اى سھوا
تالش دارند اين تصوير تسلسل
تاريخى جنبش دانشجوئى ضد
استبدادى را در دو دوره ارتجاع
سلطنتى و اسالمى در ايران
بدست دھند .آنھا که آگاھانه
اينکار را ميکنند يا منفعتى
سياسى و طبقاتى دراين تبئين
دارند و يا با تبئين ھاى رايج
جنبش ملى -اسالمى و حکومتيھا
احساس خويشاوندى ميکنند .در
بھترين و خوشبيانه ترين حالت
خود را چپى ميدانند که ھمواره
"ضد استبداد" بودند .راست ھم
ميگويند ،ھويت شان واقعا ھمين
بوده است .آنھا که سھوا اين
تبئين را تکرار ميکنند يا دچار
حسابگريھاى خرد و فرقه اى اند
و يا واقعا تفاوتى ھويتى و
نميکنند.
احساس
جنبشى
گستردگى اين تبئين تا اين حد
ھست که بخشى از ادبيات
"داب" را ھم شامل شود .اين
بويژه در تقابلھائى که با واقعه
 ١٣آذر سال گذشته بروز پيدا
کرد خود را بيشتر نشان داد.
 ١٣آذر سال گذشته توسط
حکومت اسالمى سرکوب شد.
ديدبانان ضد کمونيست در
روزنامه شرق عليه تحرک
کمونيستھا ھشدار دادند و زنگھا
را بصدا درآوردند ،در تحکيم
وحدت امثال عربشاھى صداى
ناھنجار اين ارکستر را
ناھنجارتر کردند .وقتى يورش
نيروى سرکوب آغاز شد برخى
در اپوزيسيون که ھويت خود را
در ضديت با منصور حکمت
تبئين ميکنند ،در کمال بى
پرنسيپى و زير حجاب "انتقادى"
سيگنالھاى امنيتى دادند )آذرين-
مقدم( و برخى سرويس اينترنتى
دادند )سايتھاى کومله( تا اين
نماز وحشت را دسته جمعى بجا
آورده باشند .اينھا حق دارند بر
ھويت و "تسلسل تاريخى" روز
دانشجو تاکيد کنند .منفعت ھمه
آنھا ،و ھر کدام بنوعى ،در
کوبيدن و زدن اين جنبش بود.
حکومتيھا و اعوان و انصارشان
نقش مستقيم و راھنما را داشتند
و برخى با نام جعلى "دانشجوى
سوسياليست" پشت شان را به

شماره ٧٨
"موج" دادند تا بخيال خام خود
کسى شوند.
 ١٣آذر سال گذشته خالى از اشتباه
و نسنجيدگى نبود .بويژه تداوم آن
و بعد از سرکوبھا دقيقا به سنت
ھمان چپ سابق و روشھاى آماتور
پوپوليستى درغلطيد .اما ھيچ
حرکت سياسى و ھيچ جنبشى خالى
از اشتباه و ضعف نيست ١٣ .آذر
سال گذشته ھر ايراد و اشتباه
محاسبه و ضعف رھبرى که
داشت در عين حال با نقاط قدرت
معين ھمراه بود .بايد کل اين
تصوير را ديد و بويژه براى
کسانى که ريگى در کفش ندارند
حتما بايد اينگونه ببينند ١٣ .آذر
سال گذشته يکبار ديگر پرچمى را
در صحنه سياست ايران و دنيا
برافراشت که با کل اين تاريخ
جعلى و ضد استبدادى روز
دانشجو متفاوت است .دانشجويان
آزاديخواه و برابرى طلب و
کمونيست و سوسياليست در
اينروز و روزھاى بعد آن
درخشيدند .آنھا واقعه اى را بنام
خود ثبت کردند .سرکوبھاى
جمھورى اسالمى و رويدادھاى
بعدى را بايد بپاى مسببين آن
نوشت .جنبشى که خواھان تغيير
است ھمواره زمين ميخورد و
ھمواره با نقد ميتواند نيرو بگيرد و
از زمين بلند شود .کمونيسم در
دانشگاه ،درست مانند تاريخ
طوالنى جدال طبقاتى ،با سرکوب
از بين نميرود و با سرکوب براى
ھميشه خاموش نميشود .نقد نقادانه
کار کمونيستھا و کسانى است که
خود را در صورت مسئله شريک
ميدانند .اين کار فرقه ھا و
اپورتونيست ھائى که ھمواره دنبال
منافع آنى اند نيست .اما آنھا که
تالش دارند با عينک دودى و
حجاب در حاشيه امنيتى سرکوب
دکانى بپا کنند تا چراغ خاموش
خود را به يک تاريخ شير تو شير
وصل کنند تنھا دارند آب در ھاون
ميکوبند.
زنده باد عزم و انقالبيگرى
کمونيستھاى  ١٣آذر! زنده باد
پرچم نوينى که دراين سالھا در
پھنه ايران رخ نشان داد و ميرود
با آموختن از تجارب مبارزاتى
سنگرى محکمتر بنا کند! *
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وظايف دانشجويان کمونيست
 -١دانشگاه در کشورھاى
استبدادى محلى براى رشد
کمونيسم است .سياست سرکوب
حکومتھاى سرمايه دارى تنھا
وقفه اى دراين واقعيت ميتواند
ايجاد کند .دانشگاھھا در انقالب
 ۵٧مرکز قدرتمند چپ موجود
جامعه بود و تنھا با سرکوب
خونين "انقالب فرھنگى" سروش
و شرکا توانستند اين وقفه را ايجاد
کنند .کشتار دانشجويان مبارز و
کمونيست در متن موج اعدامھا و
سرکوب انقالب  ،۵٧نھايتا
نتوانست "پيوند حوزه و دانشگاه"
را عملى کند .دانشگاه اسالمى
نشد .دانشگاه اصالح طلب نشد.
دانشگاه پست مدرنيست نشد .در
کشورھاى غربى عمدتا دانشگاه
محيطى براى تربيت کادر و
عنصر متناسب با ساختارھاى
سياسى و اجتماعى محافظه کار
است .دليل اين را امر بايد در
تناسب قواى طبقاتى چپ و راست
در جامعه و افق کمابيش مسلط از
زندگى و آينده و نرمھاى اجتماعى
ديد که دوران دانشگاه يک مرحله
آنست .اين موقعيت در کشورھاى
اختناق زده و در متن بيحقوقى
سياسى و اجتماعى مردم و فقر و
ناامنى اقتصادى ،زمينه تمايل
حرکت و اعتراض دانشجويان را
به کمپ چپ جامعه و اعتراض
راديکال سوق ميدھد .عروج
مجدد تمايالت سوسياليستى در
دانشگاه در دل اختناق و سرکوب
تنھا اين حکم پايه اى را اثبات
ميکند که دانشگاه بويژه در
کشورھائى مانند ايران محلى
براى رشد کمونيسم و عقايد
آزاديخواھانه و آوانگارد است.
 -٢دانشگاه در عين حال
محيطى علمى براى شناخت و
کسب دستاوردھاى فکرى،
نظرى ،فرھنگى ،آموزشى،
علمى ،سياسى و اجتماعى بشريت
است .وجه مشخصه محيط
آکادميک تقابل با جھل و خرافه و
عقب ماندگى سياسى و اجتماعى،
اتکا به علم و تفکر و توانائى

بالفعل بشر ،و الجرم اخذ قالبھاى
انديشه انتقادى و آرمانگرايانه است.
برآمد اعتراض راديکال در دانشگاه
در کشورھائى مانند ايران،
محصول ضرب شدن انتقاد
اجتماعى و آرمانگرائى در واقعيت
عينى جامعه اى است؛ که بقايش را
به خرافه و اختناق و مذھب و
ناسيوناليسم و فقر و استثمار متکى
کرده است .به اين اعتبار اعتراض
و تحرک دانشجوئى در شرايط
امروز ايران ،تنھا ميتواند بعنوان
بخشى پيشرو از يک جنبش وسيع
اجتماعى و طبقاتى عليه وضع
موجود پيش برود .اما نقد راديکال
کارگرى نه تنھا نقد به وضعيت
موجود است و نه تنھا نقد در ميان
دانشجويان است .دانشگاه ،بعنوان
بخشى از جامعه ،حامل گرايشات
اجتماعى و تعلقات طبقاتى و
محصوالت سياسى آنھاست.
 - ٣دانشگاه و دانشجو بخشى
الينفک از جامعه و سوخت و ساز
سياسى آن است .به اين اعتبار
"جنبش دانشجوئى" ترمينولوژى و
عنوان دقيقى نيست .تحرک سياسى
در دانشگاه ھمواره انعکاسى از
جدالھاى پايدارتر سياسى و طبقاتى
در جامعه است .قشر دانشجو ھويت
واحد طبقاتى ندارد ،منفعت
استراتژيک واحد ندارد .دانشجو
طبقه نيست ،اما منعکس کننده
اھداف و تعارضات طبقاتى در
جامعه است .دانشجو به مثابه
شھروند و عضوى از طبقات و
جنبشھاى سياسى و اجتماعى ،و با
توجه به خصلت موقتى ھويت
دانشجوئى ،ھمان افق و اھداف
سياسى و تمايالتى را دنبال ميکند
که در سطحى پايه اى تر جنبشھاى
اجتماعى مختلف در جامعه دنبال
ميکنند" .جنبش دانشجوئى" – اگر
صرفا با منافع و مطالبات رفاھى
خود ويژه دانشجو تبئين نشود-
جنبشى نيست که به اعتبار دانشجو
بودن و منافع استراتژيک و سياسى
دانشجو بعنوان يک حرکت پايدار
تبئين شود.

 - ۴ھويت سياسى جنبش
دانشجوئى نيز ھويتى پايدار و
منعکس کننده شيوه زندگى و
موقعيت دانشجويان نيست .بلکه
ھويتى است دورانى ،بخشا سيال
و در حال تکوين .ھويت جنبش
دانشجوئى در ھر دوره تابعى از
موقعيت و مشخصات سياسى و
نقد اجتماعى -طبقاتى در جامعه
است .زمانى دانشگاه با مبارزه
ضد شاھى و ديدگاھھاى ضد
امپرياليستى ناسيوناليسم چپ
خود را تعريف ميکرد .چپى که
نقدش به وضع موجود از
"ريخت و پاش سرمايه دارى"،
"وابستگى"" ،وجود صنايع
مونتاژ" ،فراتر نميرفت و مدافع
"بورژوازى ملى" و آرمانھاى
ناسيوناليستى و رفرميستى بود.
امروز نقد چپ جامعه نقدى
کارگرى و ضد کاپيتاليستى است
و الجرم اعتراض دانشجو بيانى
از اين داده اجتماعى و طبقاتى
است .تجارب قريب سه دھه
حاکميت جمھورى اسالمى ،آمدن
و رفتن انواع ديدگاھھاى اسالمى
و ناسيوناليستى در دانشگاه ،بن
بست و شکست عملى خط دوم
خردادی اصالح رژيم ،بن بست
و شکست پست مدرنيسم و افق
اميد به باال ،و مھمتر؛ واقعيات
سياسى و اجتماعى جامعه ايران
مانند فقر و اختناق و شکاف
عظيم طبقاتى ،از دانشگاه
سنگرى براى مبارزه ميسازد.
سنگرى که پرچم آمال و
آرزوھاى پيشرو جامعه را
بازتاب ميدھد.
 - ۵تحرکات روز افزون در
دانشگاھھاى ايران در سالھاى
اخير پايان يکدوره را اعالم
ميکند .پايان دوران تاريک
سرکوب گسترده چپ و انزواى
آن ،پايان رکود و پراکندگى و
سرخوردگى ناشى از سرکوب
انقالب ،پايان قالب زدن انديشه و
نقد و حرکت دانشجو در
چھارچوب جناح ھاى حکومتى،
پايان بروبياى افکار و تئوريھاى

توجيه گر وضع موجود ،پايان قدر
قدرتى راست افراطى ،پايان
دوران رخوت و نااميدى ،پايان
افقھائى که با خصوصيات
ايندوران منطبق بودند .پايان
ايندوره و عروج نسلى اميدوار و
مدرن که بدھى خاصى به اين
تاريخ ندارد ،تالطمات اجتماعى و
طبقاتى در جامعه ،و عروج مجدد
نقد کمونيستى و کارگرى ،زمينه
اجتماعى تحرکات و رشد اعتراض
پيشرو در دانشگاھھا است .نقد
کارگرى و ضد کاپيتاليستى و
مارکسيستى به وضعيت موجود را
کمونيسم کارگرى نمايندگى ميکند.
کمونيسم کارگرى بستر اصلى نقد
سوسياليستى وضعيت موجود است
و امروز ھر حرکت آزاديخواھانه
و برابرى طلبانه در جامعه ،گوشه
اى از اين نقد اجتماعى کارگرى
را منعکس ميکند .دانشگاه بعنوان
يک مرکز فعال فکرى و سياسى
بيش از ھر مکان ديگر اين
ديدگاھھا را بازتاب ميدھد.
کمونيسم کارگرى منصور حکمت
در شکل دادن و تکوين نسل جديد
سوسياليست نقش اساسى داشته
است.
اين روند اما بايد در سطوح
مختلف تثبيت شود؛
 - ١تبئين استراتژى سياسى
استراتژى سياسى قطب نماى
فعاليت و پيشروى ھر جنبش
اجتماعى است .کمونيسم کارگرى
در ايران براى سرنگونى رژيم
اسالمى ،الغا نظام سرمايه دارى و
برپائى يک حکومت کارگرى
مبارزه ميکند .استراتژى سياسى
چپ در دانشگاه نميتواند از
استراتژى طبقه کارگر و
سوسياليسم کارگرى بطور کلى
جدا باشد .حکومت اسالمى را
دانشجو به تنھائى نميتواند
سرنگون کند .سرنگونى امر
جامعه و طبقه کارگر و احزاب
سياسى است.
صفحه ۴
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وظايف دانشجويان
کمونيست ...
حتى تامين و تحميل آزاديھاى
سياسى محصول تحرک عمومى
تر و راديکال و انتقادى در جامعه
است .دانشگاه بايد تريبونى براى
اعالم و برجسته کردن
خواستھائى باشد که اردوى آزادى
و برابرى و سوسياليسم مطرح
ميکند .دانشگاه بايد نوک تيز و
فشرده اعتراض سوسياليستى و
حرکت سلبى عليه قدرت فائقه و
نيروھاى متعدد کمپ راست بطور
کلى باشد .استراتژى سوسياليستى
در دانشگاه متکى به تقويت
گرايش راديکال و سوسياليستى
در جنبشھاى اعتراضى مختلف
است .ارکان اساسى اين
استراتژى نقد موانع اين جنبشھا،
معرفى و تقويت خواستھاى
جنبشھاى آزاديخواه و برابرى
طلب ،توده گير کردن مبانى نقد
سوسياليستى در ھر قلمرو معين،
ايفاى نقش بعنوان جنبشى
آوانگارد ،و تثبيت سنتى
سوسياليستى در حرکت و تشکل
و اعتراض دانشجوئى است.
يک رکن مھم اين استراتژى
نمايندگى نسل جديد و تصويرش
از آينده است .دانشجويان پيشرو
بخش آگاه اين نسل ھستند .نسل
جديد جمھورى اسالمى را
نميپذيرد .ضد تبعيض و ضد
مذھب بودن ،برابرى طلب بودن،
مدرنيست و غربى بودن ،ويژگى
اکثريت عظيم نسل جديد است.
جناح چپ و مشخصا کمونيسم
کارگری نماينده حرکت و
اعتراض دانشجوئى و انعکاس
کاراکتر سياسى اين نسل است.
اگر چھارچوبھاى حکومتى و
ظرفيتھاى مشابه در اپوزيسيون
راست که تداوم وضع موجود
فرض پايه اى اش است ،نميتواند
افق نسل جديد جامعه ايران باشد،
آنوقت چپ ترين نقد به نظام
موجود ،يعنى کمونيسم و
سوسياليسم و برپائى جامعه اى
آزاد و برابر و انسانى ،ميتواند و
بايد به افق اين نسل و سنت
مبارزاتى اش در دانشگاه تبديل

شود .فى الحال در دانشگاھھاى
کشور اين نقد سوسياليستى و
کمونيستى کارگرى خود را در
اعتراض و خواستھاى دانشجويان
بازتاب ميدھد.
يک رکن ديگر استراتژى
سوسياليستى در دانشگاه دفاع از
آزادى و برابرى زن و مرد و نفى
نظام آپارتايد و قوانين مترتب برآن
است .مسئله زن يک خصوصيت
مھم ھر تحول سياسى در ايران
است .ھجوم زنان به دانشگاه جزئى
از مقابله روزمره با آپارتايد اسالمى
است .ميزان دانشجويان زن در
ايران عليرغم تمام محدوديتھاى
اسالمى يک شاخص ساده براى
تشخيص اين تالس اجتماعى است.
استراتژى سوسياليستى بايد توجه
اکيدى به اين امر داشته باشد .انسان
محورى کمونيستى و مخالفت با
نفس تبعيض در الفبا و اصول
سوسياليسم ،بر توجه دقيق و ويژه
به اين قلمرو تاکيد ميکند .براۍ ھر
ذره از حقوق و آزادى زن بايد
جنگيد و زنان در اين جنگ فى
الحال درگيرند .روشن است آزادى
و برابرى کامل زن و مرد در نفى
نابرابرى بنيادى اين جامعه پاسخ
ميگيرد که تبعيض براساس جنسيت
در خانواده و در جامعه تنھا
انعکاسى از اين نابرابرى بنيادى
است.
 - ٢جدال برسر افکار و افق
جامعه
دانشگاه يک سنگر جدال برسر
افق جامعه است .ھژمونى سياسى
در ھر جنبش اجتماعى بدون داشتن
ھژمونى فکرى ممکن نيست .افقھاى
راست در دانشگاھھا شکست خورده
اند .اما اين به معنى پايان ابراز
وجود آنھا در جامعه و دانشگاه
نيست .مادام که جمھورى اسالمى و
ارتجاع در ايران سر کار است،
مادام که منافع عينى طبقات دارا و
بخشھاى مختلف بورژوازى بعنوان
سدى در مقابل اکثريت عظيم مردم

عمل ميکند ،افق راست در
اشکال جديد و حتى "چپ" و
زير چتر حمايتى قدرت فائقه در
مقابل چپ صف آرائى ميکند.
حتى اگر فاکتور سرکوب را
موقتا ناديده فرض کنيم ،راست
در کليت آن تالش ميکند چپ
جامعه و کمونيسم و نقد
سوسياليستى را به حاشيه براند.
اعتراض راديکال اجتماعى و
تقويت و تثبيت سنت اعتراضى
آن در جامعه ،نيازمند يک جدال
بدون وقفه در قلمرو افکار و
آراء است .دفاع از آرمان و
آلترناتيو کارگرى براى آزادى
جامعه ،نقد نظريات و مکاتب
ارتجاعى و دست راستى ،نقد
استراتژيھا و سياستھائى که به
عناوين مختلف اختناق و
حاکميت سرمايه را تحکيم و
بازسازى ميکنند ،و تالش برسر
تبديل کمونيسم به افق جامعه،
يک قلمرو تعطيل ناپذير جدال
در دانشگاھھا است.
دانشگاه نيازمند يک خانه
تکانى از ميراث عقايد ارتجاعى
و رنگارنگى است که؛ چه راسا
در قاموس کالسيک افکار و
ايدئولوژيھاى دست راستى ،و
چه در لباس چپ و انواع
سوسياليسم ھاى بورژوائى و
غير کارگرى ،فلسفى و
ايدئولوژيک ،ناسيوناليستى و
آوانتوريستى در دوره ھاى
مختلف ابراز وجود کرده اند .اين
بدون بدست گرفتن قدرتمند سنت
نقد مارکسيستى و کمونيستى
کارگرى غير ممکن است .اگر
قلب اين جنبش با ھر اعتراض و
اعاده حق و گردن نگذاشتن
ميزند ،مغز اين جنبش بايد متکى
به کمونيسم مارکس و منصور
حکمت و جدال براى تثبيت و
توده گير کردن آن باشد .جدال
فکرى براى سوسياليسم و
کمونيسم با جدال فرقه اى نبايد
يکى فرض گرفته شود .کمونيسم
در دانشگاه بايد با بسترھاى
اصلى تفکر بورژوائى در بيافتد
و در اين متن ھم خانواده ھاى
آنھا را نيز در حاشيه بستر
رسمى نقد کند .امروز در ايران
نقد سرمايه و مدافعين سرمايه
دارى ،نقد ناسيوناليسم و شبه
"ليبرال" ھاى مذھب زده ،نقد

شماره ٧٨
جنبش ملى اسالمى ،نقد قوم
پرستى و مذھب پاستوريزه و
بقاياى ديدگاھھاى منحط پست
مدرنيستى که اجزا و آکتورھاى
استراتژى نظم نوينى اند ،نقد
وارياسيونھاى آن در زبان "چپ"
که زير پرچم دمکراسى و حقوق
بشر سينه ميزنند ،قلمروھاى
اصلى مصاف فکرى اند.
 - ٣رھبرى و سازمان
اعتراض و حرکت دانشجوئى
نيازمند يک رھبرى ھم افق است.
در شرايط امروز فعالين مختلفى
در جلو صف اعتراض قرار
ميگيرند ،براى دخالت دانشجويان
تالش ميکنند ،به اجتماعات جھت
ميدھند ،شعار و قطعنامه تھيه
ميکنند ،در مباحث شرکت ميکنند،
و ابراز وجود چپ را بطور کلى
در دانشگاه تامين ميکنند .اينھا ھمه
پيشروى است اما بشدت ناکافى
است .اگر درپس ھر موفقيت نتوان
در ارتفاعى بلندتر قرار گرفت،
تکرار ھمان موفقيت و تبديل آن به
يک مناسبت ديگر پيشروى نيست،
درجا زدن است .اعتراض و
تحرک دانشجوئى امروز نيازمند
عروج صفى از رھبران محبوب و
توده اى و قابل اعتماد است.
عروج اين صف اختيارى نيست
بلکه امرى اجتماعى و پراتيکى و
حاصل کار سازمانيافته است.
رھبرى در متن يک مبارزه توده
اى اعمال و تامين ميشود .مبارزه
امرى علنى و اجتماعى است ،به
طريق اولى رھبرى سياسى
مبارزات نيز ھمين خصوصيت را
دارد .کسانى که به سوال و مشغله
امروز اين جنبش پاسخ ميدھند،
فعالينى که جھت و قطبنماى
دانشجو را رقم ميزنند ،رھبرانى
که مورد اعتماد و پشتيبانى
دانشجويان ھستند ،امنيت بيشترى
دارند و بعنوان رھبران "جنبش
دانشجوئى" در ھر دوره برسميت
شناخته ميشوند .يعنى توسط مجمع
ھاى دانشجويان بعنوان سخنگويان
و رھبران خود برگزيده شوند .و
اين ما را به تشکل ميرساند .مادام
که وضعيت به روال امروز پيش
رود ،رھبران دانشجوئى بناچار
در سطح محافل و نشريات باقى
خواھند ماند و سنتى پايدار و سبک
کارى توده اى شکل نخواھد
گرفت .در فقدان
صفحه ۵
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وظايف دانشجويان
کمونيست ...
مکانيزمھائى که اين ارکان؛ يعنى
رھبرى و سازمان و دخالت
آگاھانه دانشجو را تامين کند ،اين
خطر ھمواره وجود دارد که
حرکت دانشجوئى به طرف
آوانتوريسم و يا پاسيفيسم متمايل
شود.
 - ۴تشکل توده اى مستقل
امروز ايجاد سازمانھاى توده
اى و مستقل از دولت دانشجويان
يک ضرورت عاجل است.
"جنبش دانشجوئى" در ايران،
بدليل سرکوب سياسى و پادگانى
کردن دانشگاھھا ،فاقد سازمان
متحد کننده و دربرگيرنده
دانشجويان است .سازمانى که
متکى به يک سنت پايدار و
فرھنگ فعاليت سياسى راديکال و
پيشرو است .پيشروان و فعالين
دانشجويان بايد به اين ضرورت
پاسخ دھند و امر تشکل توده اى
دانشجويان را در دانشگاھھاى
کشور به مشغله و اولويت
دانشجويان تبديل کنند .تشکيالت و
سازمان علنى را بايد برپا کرد.
تشکل ھسته اصلى يک پيشروى
پايدار و تثبيت دستاوردھاى
تاکنونى است .در کشورھاى
اروپائى به اقتباس از دمکراسى
در
دانشجويان
نيابتى،
"پارلمانھاى دانشجوئى" و
نھادھاى مشابه متشکل ميشوند.
وظايف اين نھادھا بنا به ساختار
سياسى موجود ،تربيت کادر براى
ھمين سيستم در فرداى پايان
دوران دانشگاه است .موضوعاتى
رفاھى
خواستھاى
مانند
دانشجوئى ،عليرغم توجه به آنھا،
جايگاه اساسى در کل استراتژى و
کارکرد اين تشکلھا ندارد .اين
الگوھا که خود را در قالب
اتحاديه ھا و کنفدراسيونھا و
پارلمانھاى دانشجوئى متجلى
ميکند ،در جامعه اختناق زده و
سيستم سياسى در ايران و
کشورھاى موسوم به "جھان
سوم" فاقد موضوعيت عملى و
اجتماعى است .دانشگاه ھا در

ايران به تشکلى نياز دارند که اوال،
وسيعترين توده دانشجو را در خود
متشکل کند .ثانيا ،توده دانشجو را با
عمل مستقيم و دخالت مستمر در
امر خويش به ميدان آورد .ثالثا،
رابطه اى ديناميک با سوخت و ساز
سياسى جنبشھاى آزاديخواھانه و
برابرى طلبانه در جامعه ايجاد کند.
بعنوان بخشى از جامعه از آنھا تاثير
بگيرد و متقابال در سير حرکت خود
به انسجام و قدرت آنھا بيافزايد .به
اين اعتبار نام تشکل اھميت درجه
اول را ندارد ،ھرچند نامى که
مختصات اين راديکاليسم توده اى
را بازتاب دھد ،وجه معرفه بھترى
براى آن است .اتحاد شوراھاى
دانشجويان و جنبش مجامع عمومى
دانشگاھھا ،که خود را با دخالت
مستمر و توده اى و آزاد و برابر
دانشجو مشخص ميکند و فاقد
بورکراتيسم ذاتى ساختار اتحاديه اى
و نيابتى است ،و به اين اعتبار از
وزن و قدرت باالئى در ميان توده
دانشجويان برخوردار است ،اشکال
سازمانى مناسبترى براى تشکل
دانشجويان است.
يک سوال ممکن است اين باشد
که آيا ايجاد تشکلى که وسيعترين
توده دانشجو را به عضويت
ميپذيرد ،عمال به يک ائتالف و
وحدت گرايشات سياسى و طبقاتى
منجر نميشود؟ پاسخ اينست که اين
تشکل حزب نيست ،سازمان توده
اى دانشجويان است .در چنين
سازمانھائى گرايشات اجتماعى تعين
فراکسيونى مى يابند .گرايشات
اجتماعى وحدت نميکنند ،بلکه در
يک مکانيزم مبارزاتى و زنده و
سياسى براى تامين ھژمونى خود
تالش ميکنند .در اين سازمان
دربرگيرنده دانشجويان که بايد به
ھمت دانشجويان کمونيست پايه
ريزى شود ،چپ ھا و سوسياليستھا
و آزاديخواھان وزنه بمراتب
قويترى خواھند داشت .وضعيت
امروز دانشگاھھا ھمين را گواھى
ميدھد .در فقدان چنين راه حلى ،تنھا
ميتوان تشکلھائى مانند "دانشجويان
مبارز" يا "اتحاديه دانشجويان چپ"
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و يا جمعھاى ويژه سوسياليستھا
و کمونيستھا را تشکيل داد .اين
نوع تشکلھا ضرورى اند اما با
تشکل وسيع و توده اى
دانشجويان يکى نيستند .يک
شوراى کارگرى يا مجمع
عمومى کارگران يک مرکز
صنعتى نميتواند صرفا تشکل
کارگران
دربرگيرنده
سوسياليست باشد ،بلکه ظرف
تشکل کارگران است .اما ايجاد
تشکلى که اھداف آزاديخواھانه
اى دارد و توده دانشجو را در
مکانيزم طبيعى خود وارد
ميکند ،اين امکان را به گرايش
سوسياليستى ميدھد تا بجاى
فعاليت و تالش محفلى و ميکرو
به فعاليت و تبليغات وسيع و
ماکرو روبياورد .چپ را
اجتماعى تر کند و ھژمونى
سوسياليستى را در دانشگاھھا
تثبيت کند .رھبران چپ در چنين
مکانيزمى ايمن ترند .فعاليت
موثرترى دارند .سنت سياسى و
سازمانى قويترى را پايه
ميگذارند .چنين تشکلى ھمزمان
که مدافع پرنسيپھاى آزاد و
انسانى است ،راست را در ابعاد
وسيع ميتوانند ايزوله کنند .تنھا
مرز يک تشکل مستقل
دانشجوئى ،نپذيرفتن عناصر
وابسته به حکومت و نيروھاى
اطالعاتى و امنيتى و کسانى
است که در سرکوب دانشجويان
نقش داشته اند .چنين تشکلى
ميتواند نشريه معتبرى را منتشر
کند ،پرچم دفاع از آزادى بيان را
در مقابل اختناق بدست بگيرد ،و
تريبونھاى دانشجوئى را در
مجامع عمومى دانشجويان معنى
مادى و واقعى بدھد.

گرايش راست با "صنفى" ناميدن
اين خواستھاى دانشجويان غير
سياسى گرى را دامن ميزند و
عمال سياستى ارتجاعى را تبليغ
ميکند .برخى از گرايشات چپ نيز
با تحقير تالش دانشجو براى تحقق
اين مطالبات ھمين ديدگاه را در
شکل ديگرى دنبال ميکنند .براى
سوسياليستھا دفاع از معيشت و
رفاه و محيط ايمن جزئى الينفک
از دفاع از آزادى و برابرى انسان
بطور کلى است .زمانى گران شدن
بليط اتوبوس محرک يک جرقه
سياسى و اعتراض وسيع ميشد .يا
اعتراض کارگر براى ندادن
دستمزد بالفاصله و بنا به ماھيت
دولت و مقابله آن با اعتراض
کارگر به امرى سياسى تبديل
ميشود .لذا تبئين ھا و سياستھائى
که از سازماندھى دانشجويان
برسر مطالبات رفاھى دانشجو و
آموزش رايگان شانه خالى ميکند،
نگرشى غير سوسياليستى است.
اين گرايش متوجه نيست که اين
مجرائى است که دانشجو قدرت و
تشکل جمعى خود را باز ميشناسد،
ماھيت سازشکارانه گرايشات
راست را ميشناسد ،و حقانيت
رھبرى سوسياليستھا را اثبات
ميکند .حضور در قلمرو دفاع از
مطالبات رفاھى دانشجويان ،باال
بردن توقع دانشجو از محيط
زندگى و درس ،داشتن امکانات
الزم براى زندگى و فعاليت و
تحقيق ،مخالفت با محدوديتھاى
تحميل شده و تالش براى تغيير
آن ،خواست محيط ايمن تر و
مرفه ،و تالش براى تحقق آنھا
يک قلمرو مھم متحد کردن و متحد
نگھداشتن دانشجويان است.

رفاھى

 - ۶تالش براى الغاى قوانين
اسالمی در دانشگاھھا

يک موتور محرکه اعتراض
دانشجويان در ابعاد وسيع،
معضالت مشترک رفاھى
آنھاست .امروز ھزينه تحصيل و
آموزش يکی از اقالم عمده
زندگی است .براى دانشجويان
کمونيست و سوسياليست اين نه
امرى ابزارى ،نه امرى
"صنفى" ،بلکه موضوعى مھم و
قائم بذات در راستاى دفاع از
حقوق و حرمت و آسايش
دانشجو بعنوان يک انسان است.

يک رکن فعاليت دانشجويان
مقابله با فضاى موجود نظامى و
مذھبى و آپارتايد رسمى و قانونى
در دانشگاھھا است .ترديدى نيست
که جمھورى اسالمى فقط در
دانشگاه قانون عوض نميکند .اما
ميتوان بقدرت دانشجو اين قوانين
را دوفاکتو و تدريجا الغا کرد.
يعنى ميتوان دانشگاه را به
آزادترين محيط سياسى ايران تبديل
کرد .براى اين کار بايد در کنار
برپائى جلسات و اجتماعاتى که
دانشجو را به
صفحه ۶

- ۵
دانشجويان

مطالبات

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

وظايف دانشجويان
کمونيست ...
اين موضع براند که نبايد پذيرفت،
مسائل متنوعى را ھدف قرار داد؛
از جمله اعتراض به نظامى و
امنيتى کردن دانشگاھھا و
خواست انحالل اين نھادھا و
بيرون راندنشان از دانشگاه.
مقابله با جدا سازى و قوانين
آپارتايد جنسى ،زير سوال بردن
مرتب نرمھا و قوانين ،مقابله با
فرھنگ مردساالر در ميان
دانشجويان .مقابله با سياست ضد
علمى در فضاى آکادميک و
شکستن تابوھا .مقابله با مذھبى
کردن محيط آموزشى و طرح
خواست جدائى دين از دولت و از
آموزش و پرورش .راه انداختن
جنبش آزادى بيان و تبديل آن به
يک ويژگى بديھى در دانشگاه.
ھويت دادن به اين فعاليتھا با
طرح شعارھائى مانند؛ دانشگاه
پادگان نيست! دانشگاه حوزه و
مسجد نيست! دانشگاه زندان زنان
نيست! و غيره.
 - ٧تاکتيکھاى روز
سمتگيرى اجتماعى و طبقاتى
دانشگاه ھا ،دفاع از چپ و
سوسياليسم در جامعه ،جدال
برسر افق و راه حل کارگرى در
جدال قدرت ،تامين امر رھبرى و
سازمان توده دانشجويان ،و
حضور فعال در مبارزه براى
مطالبات رفاھى دانشجويان،
ارکان مھم فعاليت سياسى در
دانشگاھھا براى تثبيت و پيشروى
چپ است .اما اگر ھمه اين
سطوح بتواند در اشکال مختلفى
متحقق شوند ،ھنوز يک محيط
سياسى و فعال نيازمند تالش
روزمره براى معنى کردن اين
افق و استراتژى و زنده نگه
داشتن دانشگاه بعنوان يک سنگر
مبارزه سوسياليستى است .اين
مسئله ما را به مقوله تاکتيک ھاى
روز ميرساند .تاکتيکھائى که به
سواالت روز و اساسى در جامعه
مربوط است و توجه جامعه را در
ابعاد وسيع ترى بخود جلب
ميکند .بايد تصريح کرد که

تاکتيک براى جريان سوسياليستى
تناقضى با اھداف و آرمان اجتماعى
ندارد .ما نميتوانيم از دريچه تاکتيک
مبشر سياستھاى ارتجاعى شويم.
امرى که سنتا در ميان چپ
اردوگاھى سابق مرسوم بوده است
و تاکتيک برايشان به "پلتيک"
تبديل شده است .براى کارگر و
جنبش سوسياليستى و کمونيستى
تاکتيک وسيله اى در خدمت رسيدن
به استراتژى است و ماھيتا در
تناقض با آن قرار ندارد.
الف(
ھمبستگى:

سازماندھى

جنبش

معنى عملى دفاع از طبقه کارگر
و جنبشھاى آزاديخواھانه نبايد به
اعالم موضع سياسى صرف تقليل
يابد .قلب اعتراض در دانشگاه بايد
ھمراه با تپش اعتراض طبقه و
حرکتھاى آزاديخواھانه بزند.
اقدامات مشخصى بايد در اين زمينه
در دستور روز قرار گيرد؛ از جمله
سازمان دادن جنبش ھمبستگى با
اعتراضات طبقه کارگر ،ايجاد
کانونھا و گروھھاى کارى براى
حمايت از کارگران ،اطالع رسانى
در مورد اعتصاب و مبارزه
کارگرى ،اعالم ھمبستگى نمايندگان
دانشجويان در ميان اعتصابيون،
بحث پيرامون جايگاه اعتراضات و
اعتصابات کارگرى در جلسات و
مجامع دانشگاھى و  ...از اين جمله
اند .ھمين سياست در مورد ديگر
جنبشھاى اعتراضى و برابرى طلب
ميتواند در اشکال مناسب پيش برده
شود.
ب( اعالم موضع در قبال مسائل
سياسى:
يک جنبش سرزنده و فعال و
يک رھبرى خوش فکر و تيز،
مرتبا در مورد مسائلى که در جامعه
ذھنيت توده مردم را شکل ميدھد
واکنش نشان ميدھد .يک مثال در
اين زمينه واکنش در قبال تالشھاى
رژيم در دانشگاھھا براى کشاندن
دانشجويان پشت سياستھا و پروژه

ھاى خود از قبيل "انتخابات"،
"انرژى ھسته اى حق ماست"،
تبليغات ناسيوناليستى ،چماقدارى
و ايجاد مزاحمت براى مردم،
حمله به زنان ،و غيره است.
دانشگاه و اعتراض دانشجوئى
بايد مرتبا مواضع روشنى در
قبال اين مسائل بگيرد تا قادر
شود ھژمونى سوسياليستى طبقه
کارگر را در قلمروھاى مختلف
گسترش دھد .اتخاذ چنين
سياستھائى دانشگاه ھاى کشور
را به يک کانون سياسى فعال و
مرکزى پر جنب و جوش و آگاه
تبديل ميکند و توده دانشجويان را
به اليه اى موثر از فعالين و
کادرھاى اردوى آزادى و
برابرى ارتقا ميدھد.
جمعبندى؛
دانشگاھھا در ايران بويژه در
شرايط سياسى امروز يک نقش
تعيين کننده ميتوانند ايفا کنند .اين
امر بدوا وظايف دانشجويان
کمونيست است .موقعيت امروز
چپ در دانشگاھھا تنھا در
صورتى تثبيت ميشود که
کمونيستھا بتوانند گامھاى اساسى
بردارند و ماحصل اين
اعتراضات را بچينند و به يک
سنت قوى مبارزاتى تبديل کنند.
تثبيت ھژمونى چپ در دانشگاه
و مقابله با سياست سرکوب در
گرو يک پيشروى سراسرى در
قلمروھاى مختلف است .نه جدال
فرقه اى ،نه فعاليت پراکنده و
آکسيونى ،نه بى سازمانى
دانشجو ،نه فقدان يک رھبرى
قدرتمند ،و نه بى برنامگى قادر
نيست اين پيشروى سراسرى را
پاسخ دھد .حتى خطر اين ھست
که با سرکوب و اعمال فشار اين
دستاوردھا عقب رانده شود و
مجددا دانشگاه مجموعا دست
راست ھا بيافتد .ايندوره از
فعاليت و مبارزه پرشور
دانشجويان بايد جمعبندى شود و
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حرکت براى ايجاد سازمان
در
دانشجويان
سراسرى
دانشگاھھاى بزرگ و مراکز
اصلى عمال به دوره و تتمه
محصوالت "انقالب فرھنگى"
مھر پايان بگذارد .سوسياليسم ضد
کاپيتاليستى و قرن بيست و يکمى
بايد با مشخصات دوره خود به
ميدان بيايد و از روشھاى غير
موثر ،محدود ،فرقه اى ،آکسيونى
صرف ،و ماجراجويانه اجتناب
کند .اعتراض و حرکت دانشجويان
بايد با قطبنماى سياسى و
استراتژى طبقاتى کارگر براى
آزادى جامعه ھماھنگ شود.
دانشگاھھا در ايران ميتوانند و بايد
به قلب تپنده آزادى و برابرى و
يک مرکز فعال سياسى و يک
الگوى آوانگارد در منطقه و جھان
تبديل شوند .الزمه اين داشتن بينش
و سبک کارى اجتماعى و نقدى
عميق به وضع موجود است .ما در
اين راه بدوا دانشجويان کمونيست
را مورد خطاب قرار ميدھيم و
براى تامين اين افق و روش کار
نھايت تالش را ميکنيم .فراخوان
ما بدوا به کمونيستھا و
سوسياليستھا بعنوان پيشروان اين
حرکت است .تنھا اين اليه از
دانشجويان ميتوانند اين سنت
مبارزاتى و سازمانى را پايه
گذارى کنند .سنتى که مرتبا
بازتوليد شود و با رفتن عده اى از
دانشجويان از دانشگاه ،اين قلب
تپنده ھمچنان تپنده بماند.
ما دانشجويان کمونيست و
سوسياليست را به بحث و تعمق در
باره جوانب اين پالتفرم که در
خطوط کلى تدوين شده است
فراميخوانيم!
مصوب دفتر سياسى
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ديماه  -١٣٨۶ژانويه ٢٠٠٨

وظايف دانشجويان
کمونيست را وسيعا تکثير
و توزيع کنيد!
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اھداف سياسی و اقتصادی "حذف يارانه ھا"
و "طرح انضباط اجتماعی"
على جوادى
ھمزمانی اجرای "طرح انضباط
اجتماعی" و تشديد تالش برای
"حذف يارانه ھا" يک تصادف و
يا اتفاق ساده نيست .اين دو اقدام
اھداف سياسی واحد و يکسانی را
دنبال ميکنند .ھر دو اجزاء يک
استراتژی و سياست عمومی
"پيشگيرانه" و واحد رژيم
اسالمی در مواجھه با جامعه و
خيزشھای احتمالی آتی ھستند .در
بررسی از تشديد تالش دولت
احمدی نژاد در حذف "يارانه ھا"
آغاز ميکنيم .سپس به اھداف و
ويژگی ھای "طرح انضباط
اجتماعی" می پردازيم و در انتھا
ويژگی ھا و اھداف سياسی
مشترک اين دو طرح را بررسی
ميکنيم.
ويژگی ھای "حذف يارانه ھا"
در ھفته ھای اخير تالش دولت
اسالمی برای پيشبرد اين طرح
ارتجاعی ابعاد جديدی بخود
گرفته است .ھدف اين طرح حذف
"سوبسيد ھای" دولتی به کاالھا و
اقالم اساسی مانند مواد غذايی،
دارو ،انواع فرآورده ھای نفتی،
آب و برق و خدمات حمل نقل
است .اوباش دولتی اين اقدام را
گامی در جھت "ھدفمند کردن
يارانه ھا"" ،افزايش عدالت
اجتماعی" و "کمک به دھک ھای
پايين جامعه" نام نھاده اند .نام
واقعی آن تعرض گسترده به
معيشت مردم و تشديد فقر و
فالکت تحميلی است .يک پی آمد
اوليه اجرای اين طرح افزايش
شديد قيمت کاالھا و اقالم مصرفی
مورد نياز مردم است .خودی
ھايشان "نگران" تورم ٦٠-٥٠
درصدی و عواقب سياسی ناشی
از آن در جامعه ھستند .ذکر چند
نکته در حاشيه اين طرح
ضروری است:
 -١در جامعه ای که بيش از ٧٠
در صد مردم به زندگی زير خط
فقر اسالمی محکوم شده اند ،در
شرايطی که متوسط دستمزد
کارگران و مردم زحمتکش حتی
کفاف يک زندگی حداقل را

نميدھد ،در شرايطی که نزديک به
يک ميليون کارگر ماھھاست که
حقوق خود را دريافت نکرده اند،
در شرايطی که چند ميليون کارگر
و جوان در جامعه بيکارند ،افزايش
قيمتھا و تحميل "شوک اقتصادی"
يک جنايت عليه جامعه و توده ھای
مردم است .مسببين اين سياست ضد
انسانی را بايد به جرم جنايت عليه
مردم به پای ميز محاکمه قرار داد.
 -٢در تبليغات تمامی عاملين و
کارگزاران سرمايه در سطح جھان،
مستقل از اسالمی و غير اسالمی،
پرداخت سوبسيد دولتی گويا يک
"صدقه" به مردم از بودجه
"خودشان" است .حق طبيعی جامعه
نيست .در اين مباحٽ دولت
"صاحب" سرمايه و ٽروت
اجتماعی و درآمد حاصل از منابع
طبيعی و ذخائر جامعه است .و گويا
ٽروت اجتماعی حاصل "تالش" و
"زحمت" شبانه روزی آنھاست!
گويا اين اوباش و يا کل طبقه
سرمايه داری حاکم دو روز بدون
تالش کارگر و مردم زحمتکش قادر
به بقاء و دوام اند! تمامی جناحھای
رژيم اسالمی و کل بورژوازی در
اين نگرش ارتجاعی مشترکند.
 -٣ارقام بيانگر واقعيت ابعاد
تعرض اقتصادی دولت اسالمی
سرمايه به جامعه است .در
محاسبات "کارشناسانه" ميگويند:
"ھزينه کل يارانه ھای مستقيم و
غير مستقيم به بيش از  ٩٠تا ١٠٠
ميليارد دالر در سال می رسد" .اين
ارقام در حقيقت بيان ابعاد اقتصادی
تعرض اقتصادی سرمايه و اسالم به
زندگی و معيشت مردم است .حذف
اين سوبسيدھا يعنی تحميل چنين
ھزينه ای به زندگی فی الحال
فالکت بار و محنت زده توده ھای
مردم يک جامعه  ٧٥ميليونی .اين
يکی از بزرگترين دزديھای
اجتماعی در طول حيات منحوس
رژيم اسالمی است.
 -٤دولت احمدی نژاد مدعی است
که با پرداخت "يارانه نقدی" عمال
اقدامی در جھت "عدالت اجتماعی"

برداشته خواھد شد .اراجيف
سران اسالمی عموما شايسته
پاسخ نيستند .اما به اين بی
شرمی بايد پاسخ داد .بر طبق
ادعاھای رژيم اسالمی ،دولت
در فردای اجرای اين طرح
مبلغی معادل " ٤٥يا  ٧٠ھزار
تومان ماھانه به  ٥٣ميليون نفر
پرداخت خواھد شد ".حتی با
فرض قبول اين آمار رژيم
اسالمی ،با يک محاسبه
سرانگشتی ميتوان ابعاد اين
دزدی عظيم اجتماعی را نشان
داد .کل به اصطالح پرداختی
رژيم ساالنه با احتساب متوسط
پرداختی  ٦٠دالر به  ٥٣ميليون
نفر در ماه رقمی معادل ٣٨
ميليارد در سال خواھد شد که
تفاضل آن رقمی معادل ٦٢
ميليارد را ساالنه را در اختيار
دولت آدمکشان اسالمی قرار
ميدھد .بعالوه مردم اين اوباش
اسالمی را ميشناسند" .اينھا اول
ميکشند ،بعدا محاکمه ميکنند".
 -٥حذف سوبسيدھای دولتی يک
سياست مشترک اکٽر جناحھا و
گرايشات بورژوازی است.
طرح رياضت کشی اقتصادی،
طرح "شوک درمانی" و يا
اعمال "شوک اقتصادی" ،تحميل
بار بحران اقتصادی بر دوش
مردم زحمتکش ،افزايش شدت
استٽمار و کم کردن سھم توده
مردم از ٽروت اجتماعی در
زمره راه حل ھای مشترک
بورژوازی چه در حاکميت و چه
در اپوزيسيون است .نق زدنھای
برخی از عناصر دولتی در
مجلس اسالمی و يا جناح دوم
خرداد اساسا ناشی از ھراسشان
از پی آمدھای سياسی اين
تعرض اقتصادی است .به قدرت
حکومت اسالمی در مقابله با
واکنش مردم به اين تعرض
اعتماد چندانی ندارند.
 -٦تغيير موازنه قدرت اقتصادی
جامعه و حکومت اسالمی يکی
از اھداف اين طرح است.
چنانچه اين طرح به اجرا گذاشته
و پياده شود ،حکومت اسالمی به
منبع عظيم ديگری از ٽروت
اجتماعی دست پيدا خواھد کرد.
چنين افزايش درآمدی نه تنھا
ظرفيتھای اقتصادی رژيم
اسالمی را در مواجھه با رو در

شماره ٧٨

روئی ھاى بين المللی و کشمکش
ميان دو قطب تروريستی جھان
معاصر افزايش خواھد داد ،بلکه
دست رژيم اسالمی را در پيشبرد
اھداف سياسی داخلی و منطقه ای
اش تقويت خواھد کرد.
 -٧ھدف از اين تعرض به معيشت
و شرايط زندگی مردم ھم
اقتصادی و ھم سياسی است.
فالکت اقتصادی يک ابزار
سرکوب و خانه خرابی و بزانو در
آوردن مردمی است که حکم به
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند.
ھر لحظه در کمين رژيم اسالمی
نشسته اند و برای سرنگونی و
نابوديش تالش ميکنند .تشديد
فالکت اقتصادی جامعه يک ھدف
روشن و صريح چنين طرحی
است .فالکت اقتصادی در عين
حال يک ابزار سياسی در سرکوب
و تعرض سياسی به جامعه است.
تالشی برای تخليه نيرو و توان
جامعه در ھر مقابله و رو در
رويی توده ھای مردم زحمتکش و
حکومت اسالمی است.
مبانی "طرح انضباط اجتماعی"
"طرح انضباط اجتماعی" يک
تعرض پيشگيرانه به جامعه و
مردم سرنگونی طلب و اقدامی در
راستای سياست عمومی و
ھميشگی رژيم اسالمی برای تداوم
حاکميت سياه و منحوس اش است.
رژيم اسالمی بدون سرکوب ،بدون
زندان و شکنجه و ارعاب قادر به
دوام نيست .رژيم اسالمی و جناح
راست حاکميت اسالمی مشخصا
کوچکترين توھمی به پايه ھای
حکومتی خود ندارند .ميدانند که
بقاء خود را مديون شمشير خونين
اسالم و نيروی سرکوب و زندان
و شکنجه و اعدام ھستند .طنابھای
دار ،گودالھای توحش و سنگسار،
زندانھای
و
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اھداف سياسی و اقتصادی "حذف يارانه ھا"
و "طرح انضباط اجتماعی" ...
انفرادی و جمعی ابزار حاکميت
روزمره رژيم اسالمی است.
عالوه بر اين به چند نکته در اين
راستا بايد اشاره کرد:
 -١اين رژيمی است که "خطر
سرنگونی" و "براندازی" را ھر
روز باالی سر خود حس ميکند.
از ابعاد و عمق نفرت و انزجار
جامعه نسبت به حکومت و مبانی
اسالم با خبر است .ترديدی
ندارند .برخالف برخی از
تصورات پوچ خود ميدانند که
ٽباتی ھم ندارند .ميدانند که برای
بقاء ھر روزه خود بايد بزنند و
خون بريزند .از اين رو در ھر
فرصتی ميزنند تا شايد بيشتر
بمانند .سرکوب تنھا تضمين
حاکميتشان است .اما ھمين رکن
ھم کارآيی سابق خود را از دست
داده است .اينھا فاقد ظرفيت پيشين
خود در اعمال جنايت در جامعه
ھستند .ميدانند که در مقابله با
مردمی قرار دارند که عليه شان
به پا خواسته اند .ظرفيت سياسی
مردم را ميشناسند .از اين رو
تعرض ميکنند که مورد تعرض
قرار نگيرند" .طرح انضباط
اجتماعی" به اين اعتبار اقدامی
"پيشگيرانه" است.
 -٢اما "طرح انضباط اجتماعی"
در شرايطی به اجرا در می آيد
که طرحھای تاکنونی رژيم
عليرغم توحش نھفته در آن
نتوانسته است جامعه را مرعوب
کند و مردم را به سازش با رژيم
اسالمی بکشاند .دولت احمدی
نژاد ،رژيم شمشيرھای خونين و
از رو بسته است .با اعدامھای
خيابانی و سرکوب گسترده
اعتراضات کارگری و اجتماعی
و دانشجويی کار خود را آغاز
کرد .با تعرض گسترده خيابانی
به جوانان و زنان ادامه داد .اما
نتوانست مردم را مرعوب و خانه
نشين کند" .طرح انضباط
اجتماعی" طرح قربانی گرفتن
مجدد از جامعه است .در ھر
ظرفيت
ناچارند
دوره

سرکوبگرانه خود را افزايش دھند.
اين طرح فازی در سلسله اقدامات
رژيم اسالمی در اين چھارچوب
است .مسلما چنين سياستھايی
تاٽيرات معين و مخربی بر ابعاد
تقابل اجتماعی و توان اعتراض
جامعه بجا خواھد گذاشت .اما
ظرفيت خانه نشين کردن مردم را
ندارند .مردم اھداف رژيم از اين
زور آزمايی ھا را ميدانند.
 -٣رژيم اسالمی ھدف از اجرای
اين طرح را عمليات "ايست و
بازرسی"" ،اقتدار و پايداری بسيج"
اعالم کرده است .اعالم کرده اند که
"گشتھای عملياتی دائمی و ماندگار"
خواھند بود .اين اقدامات در حکم
يک حکومت نظامی اعالم نشده و
طوالنی مدت در بخشھای مختلف
جامعه است .در واقع دارند برای
اجرای حکومت نظامی و کودتا
"تمرين" ميکنند .بعالوه خط و نشان
ميکشند ،ميگويند "بعد نظامی يکی
از ابعاد مختلف فعاليت بسيج است"
اما در عين حال ناچارا اذعان
ميکنند که به "بسيجيان توصيه کرده
ايم که به ھيچ وجه برخورد فيزيکی
نکنند ".از پيش ميدانند که ھر نوع
تقابلی چنانچه از کنترل خارج شود
ميتواند جرقه يک اعتراض عمومی
تر شود .نمونه ھای درگيری در
آرياشھر و شورشھای شھری
کماکان در حافظه امنيتی آنھا قرار
دارد .از اين رو با ترديد حرکت
ميکنند .اما آماده ھر نوع اقدام و
ريسکی برای بقاء خود ھستند.
" -٤طرح انضباط اجتماعی"
طرحی برای مقابله با اعتراض
مردم در محالت است .اشکال
پيشبرد اين طرح ،آرايش نظامی –
انتظامی ای که طرح بخود گرفته
اند ،چگونگی پيشبرد آن نشاندھنده
جوھر واقعی شکل و نوع تقابلی
است که خود را برای آن آماده
ميکنند" .محالت" ھدف اصلی و
محل تمرکز نيروھای سرکوب و
بسيج دراين طرح است .اين طرحی
برای مقابله با "شورشھا" و
"خيزشھای" احتمالی است .مسلما
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در ھر اعتراض اجتماعی
"محالت" نقش ويژه و معينی
خواھند داشت .رژيم اسالمی از
ھم اکنون برای مقابله با شرايط
احتمالی اين چنينی آماده ميشود.
 -٥اين طرح در عين حال از
ضرورتھای خاص شرايط
حاضر تقابل رژيم و جامعه
نشات ميگيرد .رژيم اسالمی در
صدد اجرای يکی از بزرگترين
تعرض ھای اقتصادی خود به
جامعه و سطح معيشت مردم
است .در حال حاضر در تالش
برای گرد آوری قوا و حل
حاکميت
درونی
مناقشات
بمنظور پيشبرد اين طرح ھستند.
سقوط قيمت نفت ،گسترش دامنه
بحران اقتصادی جھان سرمايه
داری و عيان شدن پی آمدھای
آن در سرمايه داری ايران ،از
ترديدھای بخشھايی از حاکميت
از پيشبرد اين طرح خواھد
کاست .سرنوشت نھايی طرح به
نوعی به نتيجه زورآزمايی جديد
رژيم در تقابل با جامعه گره
خورده است.
 -٦يک فاکتور مھم در کل
معادالت رژيم "سرعت انتقال"
و احتمال "گسترش سريع
حوادٽ" و "خارج شدن
اوضاع" از دست رژيم است.
رژيم اسالمی ميداند که بر
دريايی از نفرت عمومی و تالش
مردم برای سرنگونی اش قرار
دارد .از ظرفيت انفجاری جامعه
کامال با خبر است .از اين رو در
عين تعرض "محتاط" است.
ميدانند که اگر در اوج تھاجم
شکست بخورند ،در سراشيبی
سقوط رفته اند .اين طرح در
کنار حضور گسترده حراست در
مراکز توليدی ،رکن ديگر
استراتژی سرکوب رژيم در
مواجھه با گسترش اعتراضات
کارگری و اجتماعی است.
مبانی مشترک دو طرح
رژيم اسالمی يک جانور کريه
سياسی است .سياست و

اقتصادش ھر دو يک ھدف واحد
را دنبال ميکنند .چنين طرحھايی
تماما در خدمت تداوم بخشيدن به
حاکميت منحوس رژيم اسالمی
است .ھم طرحھای اقتصادی و ھم
طرحھای سياسی رژيم ،تالشی
برای بقاء حاکميت کٽيف اسالمی
است .در ايران ،مردم مدتھاست
که به رژيم علنا اعالم جنگ کرده
اند .تقابل با اين وضعيت اساس و
جوھر تالشھای رژيم اسالمی
است .ترديدی نيست که در ھراس
از تکان خوردن و اعتراض
گسترده مردم به وحشت افتاده اند.
رژيم اسالمی يک رژيم متعارف
سرمايه داری در يک جامعه
متعارف نيست .در يک فلج و بن
بست سياسی و اقتصادی و
اجتماعی قرار دارد .در مقابل با
جامعه و نسلی از مردم است که
ھر روز در انتظار سرنگونی و
نابودی اش ھستند .ھر اقدام و
طرح سياسی و اقتصادی و
اجتماعی تنھا با در نظر گرفتن اين
ويژگی ھا و مختصات سياسی
جامعه و رژيم اسالمی قابل درک
و تشخيص است .سياست اعمال
فالکت اقتصادی ،تحميل بار
بحران سرمايه داری بر دوش توده
ھای مردم عالوه بر نتايج
اقتصادی آن ،عاملی در جھت
تخليه توان مبارزاتی جامعه و در
خدمت تداوم بقاء رژيم اسالمی
است.
اما موقعيت رژيم اسالمی يک
موقعيت العالج و غير قابل درمان
است .سرکوب و ترور و اعدام و
فالکت اقتصادی در مواجھه با
خيزش و برخاستن مردم چاره
ساز نيست .اين سياستھا مدتھاست
که بيحاصلی خود را اٽبات کرده
اند .رژيمی که راه حل اقتصادی
ندارد ،رژيمی که مورد انزجار
عمومی است ،رژيمی که به لحاظ
سياسی و اجتماعی يک مرده
سياسی است ،راه پس و پيش
ندارد .رفتنی است .بايد سرنگون
شود .ھدف ما پايان دادن به عمر
اين رژيم در پس يک انقالب عظيم
کارگری است* .

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com www.for-abetterworld.com
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صفحه ٩

شماره ٧٨

کارگران روز مزد ،بردگان مدرن!
نگاھى به کشتارگاه ميدان بھمن تھران
کامران پايدار
در دنيای تاريک و سياه سرمايه
دارى که انسانھا را برده مزد
کرده است عجايب زياد است.
براستى سرمايه داری و اشتھاى
سيرى ناپذير اين نظام وحشی
براى سود سرتاسر زندگی
انسانھای کارکن و زحمتکش را
در چھار گوشه دنيا به گند و
کثافت کشيده است .دراين نظام
تنھا اعدام و سنگسار و زنده
بگور نميکنند ،تنھا فرزندان
کارگران را در ميدانھاى جنگ
نميکشند ،بلکه ھر لحظه و ھر
گوشه جنايتى در جريان است.
دراين نظام بخاطر سود و سود
انتظار نزول ھر گونه بال و
بدبختی ،ھتک حرمت و بی
حقوقی ،فقر و گرسنگی ،آنھم در
ابعادى غير قابل باور را بايد
داشت.
اينجا کشتارگاه و سردخانه ميدان
بھمن تھران است .فکر ميکنيد چه
خبر است؟ دراين برھوت آنچنان
شرايط استثمار وحشيانه و فشار
بی حد و حصری به بيش از
 5000کارگر روز مزد تحميل
نموده اند که در نگاه اول شايد
تصور و باورش برای ھر ناظر
بی طرفی ناممکن باشد .اما در
زير سايه سياه سرمايه دارى
اسالمى ھر ناممکنی ممکن شده
است .جائى بنام محيط کار ،شايد
اردوى بردگى مدرن ،واقعيتی
آکنده از زندگی سراسر رنج و
درد کارگران تحت سيطره
حاکميت اسالم و خدا و سرمايه
در روی ھمين زمين واقعی!
ھمين جا در کنار ما!
ايجا سالن بسيار بزرگی است.
شايد به اندازه چندين زمين
فوتبال .ھمه اين محوطه توسط
تعدادی از شرکتھای پيمانکاری
انگل با نامھای مه گوشت ،اميد
بھتر ،مھيا ،پويا پروتئين و  ...که
خاصيتی جز دزدی از دسترنج
ناچيز کارگران ندارند حکومت
برده دارى راه انداخته اند .اين
سالن بزرگ تحت عنوان غرفه

ھای مختلف به قرق اين ھيوالھا با
اين نامھاى دھن پرکن در آمده
است .ھر يک از اين شرکتھا در
زمينه تھيه و بسته بندی چند نوع
گوشت در ھماھنگی با شھرداری
تھران فعال است .از ساعت شش
صبح و در حاليکه ھنوز ھوا کامال
روشن نشده ،سيل کارگران زن و
مردی که با عجله و اضطراب می
کوشند تا ھر چه زودتر خود را به
اين مرکز معرفی نموده و مشغول
به کار شوند ،سرازير می شود .در
اينجا بين  5تا  6ھزار کارگر روز
مزد کار ميکند .آری درست شنيده
ايد کارگران روز مزد! نه حتی با
قراردادھای سفيد امضا .اين
کارگران از اول صبح تحت آلوده
ترين و نامناسب ترين شرايط کاری
و در ميان انواع الشه ھای گوشتی
مشغول کار و بسته بندی می شوند.
شروع ساعت کار مشخص است:
بين  6تا  7صبح و اما پايان ساعت
کار ھيچ تصور و حدودی بر آن
نيست! پايان ساعت کار بستگی به
اتمام کار دارد .اگر الشه ھا و
گوشت کافی در بساط باشد ،ساعت
کار تا  12شب ھم طول ميکشد
بدون ھيچ اضافه دستمزد و امتيازی
برای کارگر! شايد تنھا امتياز برای
کارگر "رضايت کارفرما" باشد تا
فردا دوباره برای کار او را بپذيرد
تا بيکار نماند!
در اينجا خبری از استراحت،
ساعت کار و ساعت نھار نيست.
درست شنيديد ساعت نھار و نه حق
نھار .چون در اينجا نھاری برای
کارگران در کار نيست" .ساعت
نھار" يعنی زمان کوتاھی که کارگر
دور از چشم کارفرما يواشکی دست
از کار کشيده و بخاطر "خالفی" که
مرتکب شده با عجله و دلھره لقمه
نان ناچيزی را که با خود آورده
ميخورد .در اينجا خبری از
سرويسھای بھداشتی مناسب و حمام
نيست .آخر شب که کار تمام می
شود کارگران با ھمان لباسھای آلوده
که بوی تعفن خون و گوشت آن را
انباشته است می کوشند با عجله اين
زمين فوتبال کذايی را بسرعت

ترک نمايند تا شايد دقايقی زودتر
به خانواده ھايشان ،به
عزيزانشان ،به فرزندانشان
برسند .اما دريغ که بچه ھا صبح
زود زمانيکه پدر و مادرانشان
خانه را ترک می کنند در خوابند
و شب ھنگام در حاليکه پاسی از
شب ھم گذشته پدران و
مادرانشان با بدنھائی بشدت
کوفته و ناتوان شده ،در حاليکه
حتی حوصله خودشان را ھم
ندارند و باز ھم بچه ھا در
خوابند ،به خانه باز می گردند و
با خستگی و اضطراب برای
فردا صبح زود می خوابند!
در اين نظم انسان کش که تنھا
ھنرش انھدام و فرسايش و
نابودی انسانھاست ھمه چيز به
درستی رعايت شده است .احکام
نامقدس اسالمی ھم در اين
اردوگاه انباشته از جنون سود و
جنايت سرمايه داران ھم اجرا
ميشود .زن موجود "ناقص العقل
و درجه دومی" است که بايستی
دستمزدش نصف دستمزد مردان
باشد تا اسالم به خطر نيافتد!
بابت ھر روز کاری به کارگران
مرد مبلغی حدود  8ھزار تومان
می پردازند در حاليکه به زنان
در قبال انجام ھمان کار مساوی
که مردان انجام داده اند مبلغ
نصف يعنی  4ھزار تومان
پرداخت می شود .و اين در
حاليست که حدود  3000نفر از
کارگران اين مرکز را زنانی که
عمدتا سرپرست خانواده ھستند
تشکيل ميدھند.
با يکی از زنان کار گر به

صحبت می نشينم .از او می پرسم
چی شد و چطور شد که مجبوری
در اينجا کار کنی؟ پس از مکث
کوتاھی و نگاھی غمگين شروع به
صحبت می کند :ھيچ کس تا
زمانيکه مجبور نباشد اينجور جاھا
کار نمی کنه .داستان زندگی من
طوالنيه .شوھرم معتاد بود و
بيکار .چندين سال با ھمه مصيبت
ھايش ساختم .آخرش برايم زندگی
نشد که نشد .او را با کمی مواد
مخدر گرفتند و زندان است .حاال
من مانده ام و مادر پيرم با دو بچه
خردسال که روی دستم مانده اند.
خيلی دوستشان دارم .بيشتر از
جانم .شايد اگر به خاطر آنھا نبود
ھرگز به اين کار تن نمی دادم.
سرجمع ھمه دستمزدھای روزانه
ام اگر خرجش نکنيم حدود 150
ھزار تومان می شه و با اين پول
خود من و مادر پير و بيمارم و دو
فرزند خردسالم بايد زندگی کنيم!
اجاره خانه ،خورد و خوراک،
پوشاک و ھزار بدبختی ديگر را
بايد با اين پول سر کنيم .فقط ماھی
 50ھزار تومان بابت اجاره خانه
می پردازم .شايد به من بخندى با
 50ھزار تومان مگه ميشه؟ حاال
که شده .در منطقه کيانشھر که
يکی از جنوبی ترين محالت
تھران است ،البته در حلبی آباد
حاشيه کيانشھر يک اتاق اجاره ای
با ھيچ امکانات! در آنجا زندگی
می کنيم و ....خيلی اوقات دل تنگ
می شوم .آنقدر دلم می گيره و بی
طاقت می شم که فقط به گريه پناه
می برم .آنھم در منزل و حتی در
محل کار برای گريه کردن به
دستشويی پناه می برم تا بچه ھا
نفھمند .تا ذھن پاکشان جريحه دار
نشه و  ...در حاليکه دانه ھای
اشک از البالی چشمانش جاريست
و بغض تلخی گلويش را می فشارد
اضافه می کند در اين دنيای بی در
و پيکر اين سرگذشت من و ھمه
زنان کارگر سرپرست خانواده
است* .

نشريه يک دنياى بھتر
را بخوانيد و توزيع و تکثير کنيد!

صفحه ١٠
 -١گسترش فقر و فالکت ،گرسنگى
و سوتغذيه ،گرانى سرسام آور و
ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از
تامين نيازھاى پايه اى خويش،
گسترش بيکار سازيھا و اخراج
گسترده کارگران ،افزايش کار
قراردادى و سفيد امضا ،گسترش
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند،
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان
و آموزش و مسکن ،جامعه را در
آستانه يک بحران عميق سياسى و
اجتماعى قرار داده است .در
شرايطی که فقر و گرانى کمر مردم
را خرد کرده است ،و مردمى
ناراضى و منزجر ھر روز بيشتر
قربانى اين اوضاع ميشوند ،شورش
گرسنگان عليه وضع موجود يک
چشم اندازى واقعى است .وظيفه
فورى جنبش کمونيستى کارگران،
سازماندھى اين پتانسيل اعتراضى
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام
اسالمی حاکم است.

 -٢با تشديد گرانى و گسترش فقر و
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى
ناشی از آن ،جناح ھاى مختلف
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد
کنند .تز مقابله با "مافياى اقتصادى"،
نقد به "واردات بى رويه" ،سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و کال
و
ناسيوناليستى
ديدگاھھاى
پروتکشنيستى ،نه نسخه اى براى
درمان اين اوضاع بلکه تالشى
آگاھانه براى خارج کردن مسبب
واقعى اين وضعيت ،يعنى نظام
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع
اسالمى از تيررس تعرض و
اعتراض کارگران و مردم گرسنه
است .در عين حال طرح اين
سياستھا تالشی برای پاسخگويی به
فشار پائينى ھا از جانب باالئى ھا
است که به سھم خود به جدال درون
حکومتى برسر کنترل اوضاع و
نفس بقاى حکومت دامن ميزند.
جمھوری اسالمی نه ميخواھد و نه
ميتواند اين اوضاع را تخفيف دھد.
تحميل فقر و فالکت يک سياست
رژيم اسالمی برای بزانو درآوردن
کارگران و مردم زحمتکش است.

يک دنياى بھتر

عليه گرانى و فقر!
وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر
 -٣نه فقط جمھورى اسالمى ،بلکه
ديگر نيروھاى بورژوائى اپوزيسيون
نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی فقر
ندارند .اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا
وعده بھبود اين اوضاع را نميدھد،
بلکه چند نسل از کارگران را به جان
کندن براى بازسازی سرمايه دارى و
"خرابيھاى ناشى از عملکرد حکومت
اسالمى" فرا ميخواند .جريانات ملى-
اسالمى اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى
را ابزارى در خدمت جنگ جناحى می
بينند و عموما سياستھاى ناسيوناليستى
را مطرح ميکنند .برخی از جريانات
"چپ رايکال" يا گسترش فقر را
ابزارى در خدمت شورش و عصيان
مردم عليه رژيم تلفی ميکنند يا با طرح
آنارکوپاسيفيستى
سياستھاى
از
سازماندھى توده اى و کارگرى عليه
فقر طفره ميروند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه
عليه فقر و فالکت و گرانى را مبارزه
اى حياتى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمی و جزيی از مبارزه
بيوقفه براى بھبود دائمى معيشت طبقه
کارگر و مردم ميداند .بدرجه اى که
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان را
در تحميل فقر و فالکت بيشتر عقب
برانند ،به ھمان درجه شرايط براى
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى يک
انقالب عظيم کارگرى عليه وضع
موجود فراھم تر ميشود.

 -۴حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر ،نظام
سرمايه داری را مسبب مستقيم فقر و
فالکت و بيکارى و گرانى و گرسنگى
و مصائب اجتماعى ناشى از آن ميداند.
رژيم اسالمى ،حکومت مشتى گانگستر
سياسى -نظامى و باندھاى اقتصادى
مافيائى است که بر تمام امکانات
جامعه چنگ انداخته اند .مساله اين
نيست که گويا "مافياى اقتصادى"
نميگذارد دولت کارش را بکند و نتيجتا
اين وضعيت پيش آمده است .اين
حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در
ايران است .سران رژيم اسالمی خود

از بزرگترين سران مافياى
اقتصادى در ايران ھستند .کارگران
و مردم گرسنه دراين جدال نبايد به
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشھاى
مختلف سرمايه تبديل شوند.
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل
طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى
دولتى و غير دولتى بورژوازی ،بر
جنبش و راه حل مستقل اش ،و بر
مطالبات و نيازھاى فورى خود و
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين
اوضاع تاکيد ميکند .مبارزه عليه
فقر ،در عين حال که مبارزه اى
براى رفع نيازھاى فوری کارگران
و مردم است ،درعين حال جبھه
مھمى از مبارزه عليه حکومت و
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه
در ايران است .اين دوره اى است
که بيش از ھر زمان کارگر و
اعتراض و مطالبات کارگرى
جايگاه مھمترى در سياست و
نگرش و سمتگيرى سياسى توده
مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا
ميکند.

 -۵مبارزه و اعتراض عليه اين
شرايط دھشتناک يک واقعيت انکار
ناپذير است .اعتراض و شورش
عليه وضعيت موجود يکی از
اشکال محتمل اعتراض در چنين
وضعيتی است .اما در اين شرايط
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و
جنبش آزادی و برابری و رفاه را
تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را
بشناسند و راه حل واقعى و عملى
در مقابل آن ارائه دھند .واقعيت
اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و
افق روشن سياسى در مقياس
سراسرى ،به تحرک و اعتراضى
کور تبديل ميشود .نتيجه چنين
وضعيتى ،عليرغم حقانيتى که دارد،
سرکوب و شکست است .ارکان
سياست و تاکتيک حزب در مواجھه
با اين اوضاع ،متشکل کردن توده
طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه
فقر و فالکت ،ترسيم افق و سازمان
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و رھبرى ،بعنوان سه رکن مھم
تضمين پيشروى و پيروزى است.
تبديل شورش کور به شورش آگاھانه
و سازماندھی اعتراض عليه وضعيت
موجود درگرو تامين اين سه رکن
اساسى است.

 -۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد در
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار
گيرند .در اين مبارزه يک ھدف
استراتژيک ما خارج کردن کنترل
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و
تسلط بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه ای
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين
مبارزه است .ھر انسانی به محض
چشم گشودن به اين جھان بايد از
تمامی نيازھای انسانی برخوردار
شود .از اينرو مبارزه برای وادار
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد
به اقالم مورد نياز زندگی مردم و
تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر
سياست ماست .ايجاد سازمانھاى توده
اى عليه فقر ،برگزارى مجامع
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد
مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در محالت
کارگرى و فقر زده ،سازمان دادن
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه گرسنگى
و فقر ،شرط اساسی پيشبرد چنين
استراتژی و سياستی است .بايد در
ھر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و
فالکت اقتصادی برافراشت.

 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
توجه پيشروان طبقه کارگر ،رھبران
سوسياليست و کمونيست طبقه ،فعالين
اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به
اين اوضاع خطير جلب ميکند .حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر
و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن
و مقابله با موج فقر و فالکت و
گرانى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمى فراميخواند!

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا،
ژوئن ٢٠٠٨
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ايران خودرو؛
امکان تعطيلی و اخراج
کارگران سايت دو ايتکو
پرس!
بنا به خبر دريافتى ،خبر و زمزمه
ھائی از جانب مديريت اين واحد
توليدی مبنى بر تعطيلى سايت دو ايتکو
پرس به کارگران رسيده است .قرار
است در آينده نزديک ،شايد تا پايان
سال جاری ،سايت دو ايتکوپرس را
تعطيل و فعاليت آن را در سايت يک
ايتکوپرس ادغام نمايند.
زنجانی مدير توليد اين مرکز در جائی
گفته است که اجرای اين تصميم در
جھت کاھش ھزينه ھا ،سودآورى
بيشتر و بھينه سازی توليد است! و اما
براى کارگران کاھش ھزينه ھا،
سودآوری بيشتر و تعطيلی محل
کارشان ،مساوی است با بيکارى و فقر
و گرسنگی بيشتر و فشارھای
روزافزون و استثمار وحشيانه تر!
يکی از کارگران سايت دو ايتکوپرس
دراين رابطه ميگويد :تعطيلی سايت دو
و ادغامش در سايت يک عنوان غير
مستقيم و محترمانه اخراج ما کارگران
است .اگر اين طرح را اجرا نمايند
برای ما کارگران پيمانکاری معنى اى
جز بيکاری و زجر بيشتر ندارد و از
ھمين حاال ترس از اين آينده خانواده
ھايمان را نيز دچار نگرانی و
اضطراب نموده است!

مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند:

کنترل کارگری و مخالفين اش!
سياست کنترل کارگری اکنون جای خود را در صفوف رھبران و فعالين راديکال و سوسياليست کارگری
بمثابه يک اقدام تعرضی در مقابله با عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازيھا و به تعطيلی کشاندن
واحدھای توليدی باز کرده و بحث پيرامون اين سياست به يکی از مسائل حاد جنبش کارگری تبديل شده
است .در اين سمينار به مسائل زير پرداخته خواھد شد:
 -١نگاھی مجدد به جايگاه و نقش سياست کنترل کارگری در پيشروی مبارزات طبقه کارگر؟ ملزومات
پيشبرد اين سياست چيست؟ معنای پيروزی اين سياست کدام است؟
 -٢تعابير "راست" و "آنارشيستی" از سياست کنترل کارگری کدام است؟ تمايز کمونيسم کارگری با اين
تعابير از کنترل کارگری چيست؟
 -٣گرايشات "راست" و "توده ايستی" چگونه به مقابله با اين سياست تعرضی کارگری ميپردازند؟
 -۴رابطه کنترل کارگری با انقالب کارگری و حکومت کارگری چيست؟
-۵ت اکيدات منصور حکمت در بررسی تجربه تاريخی کنترل کارگری در روسيه چيست؟
 -۶پاسخ کمونيسم کارگری به مخالفتھای ارائه شده تاکنونی چيست؟

علی جوادی
مکان :شبکه پالتاک ،گروه خاور ميانه – ايران و ياھو مسنجر

زمان :يکشنبه  ٧دسامبر ٢٠٠٨
ساعت  ٨شب بوقت اروپای مرکزی و  ٢بعد از ظھر بوقت نيويورک و  ١١صبح بوقت لس آنجلس

سايت دو ايتکوپرس از جمله مجموعه
ھای پرسی ايران خودرو واقع در جاده
مخصوص کرج است .در اين واحد
توليدی بيش از  100نفر کارگر
قراردادی با قراردادھای يک طرفه و
سفيد امضا با پايه دستمزد  219ھزار
تومانی در  3شيفت کاری فشرده و در
شرايط پر خطر و طاقت فرسا مشغول
به کارند .در صورت تعطيلی اين
مرکز کارگران ھمين دستمزدھای
ناچيز و کارشان را ھم از دست
خواھند داد.

worker.communism.studies@gmail.com

يک دنياى بھتر
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست
دوستانتان برسانيد!
يک دنياى بھتر مانيفست امروز طبقه

آثار منصور حکمت را
بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را
امری مبرم و ممکن ميداند ،منصور حکمت

کارگر عليه سرمايه دارى است.

يک گنجينه غنی آموزش است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

يک دنياى بھتر برنامه حکومت

http://hekmat.public-archive.net/

 ١٢آذر  ٢ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

کارگرى براى آزادى جامعه است!

www.m-hekmat.com/
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پاى صحبت يکى از
کارگران کارخانه قند پيرانشھر
ممکن است
آکو رحمانى:
خودتان را معرفی کنيد و چند
سال است در اين کارخانه کار می
کنيد؟
قادر :بله اسم من قادر است و
حدود  17سال است کار می کنم.
آکو رحمانى :از وضعيت کاری
کارخانه برايمان بگوييد.

آکو رحمانى :آيا در زمان تعطيلی
کارخانه کارگران حقوق ميگيرند؟
قادر :نه ،ما در زمان تعطيلی
کارخانه از ھيچ حقوق و مزايائی
استفاده نمی کنيم و حتی بيمه
بيکاری ھم به ما تعلق نمی گيرد.
چون ميگويند فقط در زمان کار
کارفرما حقوق بيمه ما را به بيمه
پرداخت می کند و در زمان تعطيلی
حق بيمه ما را پرداخت نمی کند و
در اين مدت  17سال کار من فقط
 3.5سال حق بيمه من به بيمه
پرداخت شده است.

قادر :ما در دو شيفت کار می
کنيم .از ساعت  6صبح تا 6
عصر و از ساعت  6عصر تا 6
صبح و ھر  15روز شيفتھا
عوض می شوند.

آکو رحمانى :آيا شما اين موضوع
را با اداره کار در ميان گذاشتيد؟

آکو رحمانى :در سال کارخانه
چند ماه فعال است و در زمان
تعطيلی کارخانه شما چکار
ميکنيد؟

قادر :بله ولی آنھا ميگويند چون
قرارداد شما با کارخانه فصلی است
فقط در زمان بھره برداری کارخانه
به شما حقوق تعلق می گيرد.

قادر :در سال حداکثر  6ماه که
فصل برداشت چغندر است
کارخانه فعال است و بعضی
سالھا  3الی  4ماه کار می کند و
بقيه سال تعطيل است و من در
زمان تعطيل کارخانه بيکارم.

آکو رحمانى :در شيفت  12ساعت
کار می کنيد آيا غذا ھم ميدھند؟
سلف سرويس داريد؟
قادر :نه ما غذاى سرد با خودمان

ميبريم و در عين کار آنرا
باعجله می خوريم .کارخانه
سلف سرويسی دارد که مختص
کارمندان است و کارگران حق
استفاده از آن ندارند.
آکو رحمانى :وضعيت پزشکى و
درمانى چطور است؟
قادر :کارخانه درمانگاھی دارد
ولی ھميشه پزشک ندارد و فقط
وسايل کمکھای اوليه دارد و اگر
يکی در عين کار مريض شد و
يا تصادف کاری برايش پيش آمد
آمبوالنسی دارند که بوسيله آن
مصدوم را به بيمارستان شھر
می رسانند.
آکو رحمانى :وضع تشکل
چطور ،آيا سنديکا و يا اتحاديه
داريد؟
قادر :نه" ،شورائی" داريم که
توسط اداره کار و سرپرستی
کارخانه انتخاب شده اند و توسط
کارگران انتخاب نشده اند.
آکو رحمانى :پرداخت حقوقھا
چطور ،حقوق ماھيانه را مرتبا
دريافت ميکنيد؟
قادر :نه ،دو ماھه و يا سه ماه
يکبار به ما حقوق ميدھند و
بعضی مواقع حقوق چندين ماه ما
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برای فصل کاری سال ديگر می
ماند.
آکو رحمانى :آيا سرويس داريد با
توجه به اينکه خانه ھای کارگران
در شھر است و حدود  5کيلومتر
با کارخانه فاصله است.
قادر :نه ،ما سرويس نداريم و
خودمان ھر چند نفر با ھزينه خود
ماشينی را اجاره کرده ايم برای
رفت و برگشت.
آکو رحمانى :با تشکر و اگر
مطلبی ھست بفرمائيد.
قادر :ممنونم از اينکه به حرفھای
من گوش دادی .فقط می خواستم
مطلبی را بگويم .از زمانيکه
کارخانه خصوصى شده و واگذار
گرديده مشکالت ما دو برابر شده
است .حتی چندين سال حق سھام
ما را نيز پرداخت نمی کنند .چون
اکثر کارگران از قديم تعدادی سھام
از کارخانه دارند و ھميشه
صاحبان و مديران کارخانه آه و
ناله سر ميدھند که داريم ضرر می
کنيم و حتی حق چغندرکاران را
نيز به موقع نميدھند و
چغندرکاران امسال چغندر را
تحويل کارخانه ندادند .آنرا به
کارخانجات ديگر شھرھا بردند و
امسال کارخانه زودتر ھم تعطيل
ميشود* .

کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه
کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر ،چه
امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى
برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق
مالکيت نميتوانست باشد .اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و
استثمار اقتصادى اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد
شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در
اساس اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص
کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ
خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و
اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه
سرمايه دارى معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى ،مبتنى است.
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آغاز به کار "پروژه زنان و کودکان پناھجو"

افزايش ساعت کار پرستاران کرمانشاه!

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی واحد ترکيه

اوضاع در بيمارستانھای کرمانشاه ملتھب است

و معرفی مسئولين اين پروژه
خشونت سيستماتيک و قانونى عليه زنان ،يک رکن سياستھای
حکومت اسالمی و اسالم سياسی در ايران و کشورھاى اسالم
زده است .ابعاد خشونت عليه زنان در جمھوری اسالمی ايران
گسترده و باور نکردنی است .از تعرض وحشيانه جسمى و
جنسى تا اسيد پاشى و قتل ناموسى و اعدام و سنگسار از اشکال
رايج خشونت و جنايت عليه زنان توسط اسالم سياسی در ايران
ومنطقه است.

مبارزه با خشونت عليه زنان و قوانين قرون وسطائی جمھوری
اسالمی و اسالم سياسى ،يک مبارزه حياتی و جھانی است .ھر
شکل از خشونت عليه زنان و کودکان بايد جرم محسوب شود و
مسببين و عاملين آن بايد مجازات شوند .ذره ای از خشونت عليه
زن را نبايد تحمل کرد .گام اول در مبارزه عليه خشونت تغيير
فوری و ھمه جانبه تمامی قوانين زن ستيز است .تا زمانيکه زن
تحت ستم و فرودست است ،خشونت عليه زن نيز ادامه خواھد
يافت و حرمت و آزادی جامعه مورد تعرض است.

"پروژه زنان و کودکان پناھجو" دفتر دفاع از حقوق پنا ھندگی -
واحد ترکيه ،در راستای افشا و مبارزه با وضعيت غيرانسانی
زنان در ايران و ھمچنين دفاع بی قيد و شرط از حق پناھندگی
زنان فراری از جھنم اسالمی ايران تشکيل شده است.

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی ،ھمه زنان و مردان آزاديخواه و
برابرى طلب را دعوت به مبارزه ای گسترده و سازمان يافته در
دفاع از حق پناھندگی زنان پناھجو در ترکيه مينمايد و انتظار
نھايت ھمکاری با اين پروژه را دارد.

آزاده حکيمی و سوسن گل کريمی مسئولين "پروژه زنان و
کودکان پناھجو" ھستند .برنامه ھا و گزارش فعاليتھای اين
پروژه از طريق سايت دفتر و ارگانھای انتشاراتی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری به اطالع عموم خواھد رسيد.

لطفا جھت تماس با رفقای مسئولين "پروژه زنان و کودکان
پناھجو" در ترکيه با دبيرخانه دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
تماس حاصل بگيريد.
BDR.REFUGEES@GMAIL.COM
0044 7765431276

نيما انصاری ،دبير دفتر دفاع از حقوق پناھندگی – واحد ترکيه

ليال احمدى
طی بخشنامه ای که در سه شنبه  12/9/87به امضای نوری زاد رئيس دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه رسيده و در سطح کليه بيمارستانھای اين استان توزيع
شده است ،ساعت کاری پرستاران بخش درمان از  35ساعت در ھفته به 44
ساعت افزايش پيدا نموده و ھمچنين امتياز تعطيلی يک روز در ھفته برای
پرستارانی که سابقه کاريشان باالی  18سال است ملغی اعالم گرديده است .بنا به
اين بخشنامه اين دسته از پرستاران بايستی در تمام روزھای ھفته برسر کار
حاضر شوند .اين در حاليست که دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری ماھھای
شھريور و مھر و آبان پرستاران بيمارستانھای کرمانشاه تاکنون پرداخت نشده و
بالتکليف مانده است.
الزم به يادآوريست تا اين لحظه افزايش ساعت کاری پرستاران فقط توسط نوری
زاد در سطح استان کرمانشاه اعالم شده و خبری از ديگر مراکز درمانی در
سطح کشور نيست .با توجه به خشم و نفرت پرستاران از اين اوضاع و گسترش
جو اعتراض و نارضايتی در مراکز درمانی ،ظاھرا قرار شده است در تاريخ
 17/9/87ميرزا بيگی رئيس نظام پرستاری حکومت اسالمی در سالن آمفی
تئاتر بيمارستان امام رضا در برابر جمع پرستاران حاضر شده و به پاسخگويی
و رسيدگی بپردازد!
از ھم اکنون حرکت اعتراضی و جمعی پرستاران در شکل تھيه تومار و جمع
آوری امضا عليه اين وضعيت شروع شده و اوضاع در سطح بيمارستانھای
کرمانشاه ملتھب است .ترديدى نيست که تومار اعتراضى نارضايتى را منعکس
ميکند اما به تنھائى نميتواند اين سياستھاى سودجويانه را متوقف کند .ما
پرستاران بايد تالش کنيم اين فضاى اعتراضى را به اعتراض دسته جمعى در
سطح استان تبديل کنيم تا قلم آقايان مفت خور با يک چرخش به ما بردگى بيشتر
را تحميل نکند .در غير اينصورت کار بيشتر ،مزد کمتر ،بيمارى و رنجورى
سھم ما خواھد بود* .
13/9/87

منتشر شد!
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گوشه ھائى از گفتگوى نشريه پرسش
با منصور حکمت در باره سکوالريسم
پرسش :شما سکوالريسم را
چگونه تعريف ميکنيد؟ حدود
ابراز وجود مذھب و حرکتھاى
مذھبى در قلمرو سياست و
فرھنگ در يک نظام سکوالر چه
ميتواند باشد.
منصور حکمت :سکوالريسم را
بايد ھمانطور تعريف کرد که
رايج است .راديکاليسم زيادى
نميشود به اين مقوله الصاق کرد.
سکوالريسم يعنى جدايى مذھب از
دولت و آموزش و پرورش .جدا
بودن مذھب از ھويت شھروندى
و تعريف حقوق و اختيارات و
وظايف شھروندان .تبديل مذھب
به يک امر خصوصى .وقتى
مذھب فرد در تعريف مشخصات
اجتماعى و سياسى او و در تالقى
فرد و دولت و فرد و بوروکراسى
وارد تصوير نشود .به اين اعتبار
سکوالريسم يک مجموعه شرايط
حداقل است .من ،براى مثال،
نميتوانم تمام موضع خود در قبال
جايگاه مذھب در جامعه را در
اين مقوله جاى بدھم.
من فقط خواھان سکوالريسم
نيستم ،بلکه خواھان مبارزه
آگاھانه جامعه با مذھب ھستم.
خواھان آنم که ھمانطور که
بخشى از منابع جامعه صرف
مبارزه با ماالريا و وبا ميشود،
ھمانطور که عليه زن ستيزى،
نژادپرستى ،کودک آزارى آگاھانه
سياستگذارى ميشود ،نيرو و
امکاناتى در جامعه صرف مذھب
زدايى بشود .منظورم از مذھب،
البته دستگاه مذھبى و اديان
تعريف شده است و نه انديشه
مذھبى و با حتى باور به مذاھب
کھنه و موجود .من يک فرد ضد
مذھبى ھستم و خواستار آنم که
جامعه محدوديت بسيار بيشترى،
به نسبت يک مناسبات صرفا
سکوالر ،بر مذھب سازمانيافته و
"صنايع دينى" اعمال کند .اگر
قانون اديان را موظف کند که

خود را به صورت شرکتھاى
انتفاعى و موسسات خصوصى
ثبت کنند ،ماليات بدھند ،بازرسى
بشوند ،قانون کار ،قوانين ناظر به
ممنوعيت تبعيض جنسى ،حقوق
کودکان ،ممنوعيت نشر اکاذيب،
ممنوعيت افترا و تحريک ،قوانين
حمايت حيوانات و غيره را
رعايت کنند ،اگر با "صنعت
مذھب" مانند "صنعت دخانيات"
رفتار بشود ،آنوقت تازه ما به يک
موقعيت اصولى در قبال حدود
ابراز وجود مذھب در جامعه
نزديک شده ايم.
منصور حکمت :بنظر من خستگى
نظرى چپ و ضرباتى که آرمان
خواھى و انديشه نقاد و راديکال از
اواسط دھه ھفتاد به اينسو متحمل
شده است ،بسيارى از نظريه
پردازان چپ و خيرخواه را ھم به
نگرش مرحله اى -تاکتيکى و
تدريجى گرايى تاسف بارى در
قبال افق تحقق آرمانھاى ابتدايى
انسان دچار کرده است .صد سال
قبل بشريت آوانگارد به اينکه
رھايى بشر بدست کشيشان و از
راه تعديل مذھب و عروج روايات
و تعابير جديد از درون کليسا
بدست آيد ميخنديد .امروز محققان
و انديشمندان حرفه اى ميتوانند
نسخه بپيچند که زن ايرانى فعال
ميتواند سکوالريسم را با اضافه
شدن رنگ سرمه اى به رنگھاى
ھاى مجاز دولتى براى حجاب
معنى کند .اين بنظر من نديدن
ديناميسم تغيير و انقالب در جامعه
است .جھان تاکنون از طريق زير
و رو شدن ھا جلو رفته است.
دگرگونى ھاى خيره کننده و سريع
در تفکر ،در تکنيک ،در مناسبات
اجتماعى.
بنظر من آنچه براستى تخيلى و
غير ممکن است ،تعديل اسالم و
تبديل تدريجى رژيمھاى اسالمى
به حکومتھاى سکوالر است .آنچه
واقعى است ،محتمل است ،و در

مورد ايران ديگر ناگزير است،
تحقق سکوالريسم از طريق
خيزش ضد مذھبى مردم ،عليه
حکومتھاى موجود و تمام تعابير و
قرائتھا از اسالم است.
پرسش :کدام نيروھاى اجتماعى يا
جنبش ھا ميتوانند مبشر
سکوالريسم در خاورميانه باشند؟
منصور حکمت :قاعدتا اين
ميبايست رسالت تاريخى جنبشھاى
بورژوايى و کاپيتاليسم نوخاسته
اين کشورھا در قرن بيستم باشد.
ليبراليسم ،ناسيوناليسم ،مدرنيسم و
غربيگرى .براى دوره اى تصور
ميشد که اين روند ولو آھسته ،نيم
بند و ناقص ،در جريان است .اما
اين جنبشھا تا اواسط دھه ھفتاد
ديگر از پا افتاده بودند و پروژه
توسعه غربى به رکود کشيده شد و
بحران حکومتى باال گرفت.
جنبشھاى استقالل طلبانه در
خاورميانه در اکثر موارد دولتھاى
پرو غرب ايجاد نکرد .سقوط
خاندانھاى سلطنتى منجر به
پيدايش دولتھاى نظامى شد که
بخش عمده شان در جدال شرق و
غرب در حيطه نفوذ شوروى قرار
گرفتند .کاپيتاليسم و صنعت در
کشورھاى خاورميانه مجموعا از
طريق دولتھاى ناسيوناليست و
مستبد اشاعه يافته است .يک
جامعه مدنى بورژوايى پا نگرفت.
ليبراليسم و مدرنيسم بورژوايى
جنبشھاى قابل اعتنايى در
خاورميانه نيستند .ناسيوناليسم
مسلط ،چه طرفدار شوروى و چه
غربى ،مجموعا در يک ائتالف
سياسى با اسالم بسر برده است.
بھرحال سکوالريسم بعنوان يک
محصول فکرى ،سياسى و ادارى
رشد کاپيتاليسم در خاورميانه
پديدار نشد .بنظر من بورژوازى
منطقه فاقد يک دستور کار
سکوالريستى و يا حتى توان يک

موضعگيرى اينچنينى است.
برقرارى يک نظام سکوالر ديگر
کار جنبشھاى سوسياليستى و
کارگرى است .و اين بنظر من
امرى است که پيروزى چپ در
منطقه ،و الاقل بفوريت در ايران،
را به يک احتمال واقعى و مادى
تبديل ميکند .مردم يک نظام
سکوالر ميخواھند ،و در غياب
يک اردوى سکوالريست راست،
مردم حول پرچم چپ کمونيست
که آماده يک مبارزه اساسى با
حاکميت مذھب باشد گرد خواھند
آمد.
پرسش :تا چه حد سکوالريسم را
در اين جوامع قابل پياده شدن
ميدانيد؟
منصور حکمت :در جھان
امروز ،با اين ارتباط اطالعاتى
ميان بخشھاى مختلف آن ،بنظر
من سرپا نگاھداشتن يک روبناى
اسالمى در منطقه اى به اين
وسعت ،غير ممکن است .جلوى
عروج سکوالريسم در خاورميانه
را نميتوان گرفت .من فکر ميکنم
سکوالريسم نه فقط قابل تحقق
است ،بلکه پس از تجربه ايران و
افغانستان و الجزاير ،نياز و
خواست مردم منطقه است .مشکل
ھنوز اساسا مساله فلسطين است.
اين تضاد ھمانطور که جناحھاى
مرتجع مذھبى در خود اسرائيل را
تقويت ميکند و قدرتى بسيار
بيشتر از وزنه اندک شان در
فرھنگ و عقايد مردم به آنھا
ميدھد ،در جبھه مقابل به طول
عمر اسالم سياسى و ھويت
اسالمى اضافه ميکند .ھرچه
زودتر کشور مستقل فلسطين
ايجاد بشود ،پنبه اسالم و اسالميت
در منطقه زودتر زده خواھد شد.
***
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اجتماع کارگران بازنشسته
ذوب آھن اصفھان
ديروز صبح سه شنبه  ١٢آذر ماه قريب ھزار نفر از کارگران
بازنشسته ذوب آھن اصفھان اجتماع کردند .کارگران بازنشسته
ذوب آھن اصفھان در ادامه تجمع خود جاده زرين شھر -اصفھان
را بستند و خواھان رسيدگى به وضعيت وخيم معيشتى خود شدند.
کارگران بازنشسته به تاخير در پرداخت حقوقھايشان اعتراض
دارند .آنھا خواھان پرداخت حقوق بازنشستگى معوقه خود و
افزايش حقوق بازنشستگى مطابق با افزايش حقوق ساير
بازنشستگان شدند .آنھا اعالم کردند که با اين حقوق ھا که مرتبا
عقب ھم مى افتد و با اين گرانى سرسام آور نميتوانند زندگى شان
را بچرخانند.
اجتماع و تحصن کارگران ذوب آھن و مسدود کردن اتوبان
شھرکرد – اصفھان موجب اختالل در ترافيک و توجه مردم
منطقه شد و حدود  ٢ساعت ادامه داشت .نيروھاى انتظامى
بالفاصله با مسدود کردن راه ھاى منتھى به محل اجتماع از
پيوستن مردم جلوگيرى کردند و تالش کردند با ھتک حرمت و
تھديد کارگران بازنشسته را متفرق کنند.

شماره ٧٨

تظاھرات ايستاده در مقابل سفارت
رژيم اسالمی ايران در لندن
در پشتيبانی از اعتراضات انقالبی دانشجويان و مردم ايران

"مرگ بر حکومت صد ھزار اعدام"

 16آذر روز دانشجو
جمعه پنجم دسامبر 2008
ساعت  13.00 :تا 15.00
Embassy of the Islamic Regime of Iran
16 Prince’s Gate
London SW7 1PT

Nearest tube station: High Street Kensington

اين اجتماع بدون نتيجه پايان يافت و بازنشستگان اعالم کردند در
صورت عدم رسيدگى به خواستھايشان مجددا اجتماع ميکنند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣آذر  ٣ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

ستون آخر ...
ندارد .تروريستھاى متفرقه دولتى و غير دولتى پشت شان بھم
است و ھر يک جنايت خود را با جنايت طرف مقابل توجيه
ميکنند .ھر يک آتش بيار معرکه تروريستى اند و ھمه شان
قربانيانشان را از عادى ترين مردم عادى ميگيرند .مادام که
کمونيسم طبقه کارگر و بشريتى که نفعى در ترور و تحجر ندارد
در يک مقياس وسيع و قدرتمند عليه جنگ تروريستھا بميدان
نيامده است ،ھمواره قربانى تروريسم خواھد بود.
براى مقابله و پايان دادن به تروريسم بايد بميدان آمد و نيروى
واقعى ضد آن را بسيج کرد .براى مقابله با تروريسم بايد به جنگ
نظامى رفت که در ترور و تحجر ذينفع است و انواع گانگسترھا
و دستجات ترويستى را در ھر گوشه جھان به جان مردم و
جنبشھاى پيشرو و آزاديخواه و سوسياليست انداخته است .براى
مقابله با تروريسم بايد عليه گنداب سرمايه دارى قد علم کرد و
تومار آن را درھم پيچيد .اين کار جنبش کمونيستى طبقه کارگر و
بشريتى است که ھمواره بيشترين لطمات را از جنگ تروريستھا
خورده است* .

مجمع عمومى

شانزدھم آذر ماه ،روز اعتراض به کليت حکومت سياه اسالمی در ايران است.
روز فرياد "نه" به ح ک وم ت ص د ھ زار اع دام اس ت 16 .آذر روز آزادی و
برابری است .حکومت اسالمی ترور و اعدام و شکنجه چ اره ای ج ز ن اب ودی
ندارد .سرنگونی اين حکومت متوحش قرون وسط ائ ی خ واس ت و ف ري اد ھ ر
روزه جامعه معترض ايران و بشريت متمدن در سراسر جھان است.

ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر
کارگران است .کارگران در
مجمعداف ع
شخصي ت ھ ای م
سازمانھا
احزاب،
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،تمامی
به وسنت
جارى
اعتراضات
حقوق بشر را فرا ميخواند تا در روز جمع ه پ ن ج م دس ام ب ر  ، 2008در اي ن
عمومى متکى شويد! جنبش مجمع
تظاھرات اعتراضی شرکت کنند.
عمومى را تقويت و گسترش دھيد!
مرگ بر جمھوری اسالمی ايران

آزادی ،برابری ،حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
www.wupiran.com

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶

شماره ٧٨

ستون آخر،

آدرس تماس
با مسئولين

در باره عمليات تروريستى در بمبئى

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

سياوش دانشور
بار ديگر تروريستھا با يک رشته
عمليات وحشت و سبعيت به جھان
اعالم کردند که تروريسم بخشى از
واقعيت دنياى امروز است .در
عمليات تروريستى و گروگانگيرى
بمبئى ھند حدود  ١۵٠نفر کشته و
 ۴٠٠زخمى بجا گذاشت .مشتى
گانگستر و قصى القلب به ھر جنبده
اى که سر راھشان بود شليک
کردند .آنھا راجع به خود ھرچه
بگويند و دولتھا و تحليلگران ريشه
ھاى اين واقعه و بانيان آن را ھر که
بنامند ،دراين واقعيت تغييرى نميدھد
که قربانيان ترويسم ،چه دولتى و چه
غير دولتى ،مردم عادى ھستند.
مردمى که مشغول کار و سفر و
رتق و فتق زندگى مشقت بار
روزمره خويش اند و ناگھان با
انفجار قطار و اتوبوس و مناطق
مسکونى و ھتل و بيمارستان يا
خيابان و ديسکو و مرکز خريد
شناسنامه شان توسط عده اى
متعصب و قاتل حرفه اى باطل
ميشود.
"کارشناسان" بنا به ويژگيھاى اين
عمليات جنايتکارانه انگشت اتھام را
به طرف جريانات اسالمى نشانه
ميروند .ھرچند فرقه اى اسالمى و
ناشناخته بنام "مجاھدين دکن"
مسئوليت اين عمليات را بالفاصله
بعھده گرفت اما اظھارات بعدى
بيشتر "لشکر طيبه" را که در
پاکستان مستقر است مسئول اين
عمليات معرفى ميکند .با اين
عمليات تروريستى بار ديگر
حرارت جدالھاى قديمى و رقابتھاى
سياسى منطقه اى ھند و پاکستان و
بدرجه اى بنگالدش باال ميرود و
زمينه تروريسم و کشتارھاى مھيب
تر و چه بسا جنگھاى منطقه اى را
فراھم ميکند .اگر از تحليلھاى
ماليخوليائى که فرض خود را بر
"توطئه امپرياليسم" عليه ھند و چين
عروج کرده در متن بحران جھانى

علی جوادی

سرمايه دارى سوار ميکند بگذريم،
که اينگونه تحليلھا با اظھارات امثال
احمدى نژاد ھمواره اشتراک پيدا
ميکنند ،حقيقت اينست که منشا و
بانى تروريسم در دنياى امروز
کسانى اند که در ترور و جنگ و
نابودى مردم عادى منافع سياسى و
اقتصادى و قدرت و نفوذ خود را
جستجو ميکنند .دولتھاى تا دندان
مسلح ،سازمانھاى امنيتى و
جاسوسى ،کسانى که امکانات
لجستيکى و نظامى و مالى
گروھھاى تروريستى را تامين
ميکنند و يا خود سازمان دھنده آنند،
بورژوازى بين المللى و منطقه اى
که در ترور و جنگ و جنايت سھم
خود را اعاده ميکند.
اين جنگ و مسابقه تروريستى
دنياى امروز ھر توجيھى داشته
باشد ،تنھا آتش تداوم تروريسم و
آدمکشى عريان را شعله ورتر
ميکند .چه اسالم سياسى که با حکم
شرع انور نابود ميکند و چه دولتھا
که ھر جنايت تروريستى را
کاتاليزور تروريسم وسيع تر و
"مشروع" ترى ميکنند ،ھر دو در
يک صف ايستاده اند .ھر دو عليه
بشريت و نوعدوستى و پيشرفت و
ارزشھا و آرمانھاى ديرينه بشر
تالش ميکنند .اين تروريسم لجام
گسيخته ويژگى دنياى سرمايه دارى
امروز و يک رکن رقابتھاى سياسى
قدرتھاى متفرقه دولتى و غير دولتى
براى گرفتن سھم از استثمار طبقه
کارگر و تحميل عقبگرد سياسى و
فکرى و فرھنگى به بشريتى است
که کوچکترين منفعتى دراين جدال
تروريستى ندارد.
کسانى که امروز با پيامھاى مکرر
و اظھار آمادگى شان براى مقابله با
ترور در صفحه تلويزيونھا و اتاق
نشيمن ميلياردھا انسان ظاھر

ميشوند ،خود منشا عظيمترين
تروريسم و آدمکشى و جنايت در
تاريخ جوامع بشرى اند .از سران
دولت آمريکا و اسرائيل تا جمھورى
اسالمى و ديگران ،از پاپ و واتيکان
تا سران مفتخور دستگاه مذھب در ھر
گوشه جھان ،از جنايتکاران جنبش
اسالم سياسى تا تروريستھاى بنام
دولتى و سازمانھاى جاسوسى شان،
تاريخى مملو از جنايت و ترور و
ارعاب در کارنامه خود دارند.

)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده

تروريسم و آدمکشى ھمواره از منظر
کمونيسم طبقه کارگر و جنبش
سوسياليستى آزادى جامعه محکوم و
مطرود بوده است .کمونيسم کارگرى
کوچکترين سنخيتى با نگرشھائى که
تروريسم گروھھاى ميليتانت و
اپوزيسيونى و جريانات اسالمى و
ناسيوناليستى در مقابل جنايات
امپرياليستھا را به ديده اغماض
مينگرد نداشته و ندارد .جنبش
کمونيستى طبقه کارگر ذره اى براى
"اعالم ھمدردى" دولتھا و سران
بورژوازى که عزم خود را براى
"مقابله قاطع با تروريسم" به ما خاطر
نشان ميکنند و وعده ترورھا و
کشتارھاى وسيع تر را ميدھند ارزش
قائل نيست .پايان دادن به اين جدال
تروريستى کار جنبشى است که بطور
واقعى نه فقط منفعتى در تداوم ترور و
جنايت ندارد بلکه آگاھانه ميخواھد
دولتھا و جريانات متفرقه تروريستى
طبقه حاکم را از صحنه بيرون کند.

)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

ما ضمن ابراز ھمدردى با قربانيان
اين جنايت ھولناک تروريستى و
محکوم کردن چرخه ترور و جنايت
جريانات و دولتھاى تروريستى اعالم
ميکنيم که راه مقابله با ترور و جنايت
مقابله با کل کمپ تروريستھاست .طبقه
کارگر و بشريت متمدن ھيچ اشتراک
منافعى با گروھھاى تروريستى و
دولتھاى تروريست

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
Routing Number :
121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52
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سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

