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سقوط بورس، صعود ارز و 
 تعميق بحران اقتصادی

 
گری، تبليغات پوشالی و جعل آمار،  ھوچی
تواند بر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران  نمی

تضادھای شيوه .  ژرف موجود سرپوش بگذارد
ھای  فوريت تمام اين ت?ش داری به توليد سرمايه

 .سازد تبليغاتی طبقه حاکم را برم? و خنثا می
ادعای کذب روحانی و وزرای کابينه او مبنی بر 

 تا ۴پايان يافتن دوران رکود اقتصادی، نرخ رشد 
رقمی شدن نرخ بيکاری و   درصدی، تک۵

/٨کاھش نرخ رشد تورم به   درصد، ١٧ 
تر از آن بودند که بتوانند در برابر  پوشالی
ھای سرسخت اقتصادی تاب تحمل داشته  واقعيت
 .باشند

شده  شد اقتصاد از رکود خارج که ادعا می درحالی
است، سقوط پياپی بازار سھام، عمق رکود را در 

 .برابر ھمگان به نمايش گذاشت
شنبه چھارم آذرماه که ريزش بزرگ  از روز سه

ھای رژيم، بورس  آغاز گرديد، به قول روزنامه
روز  ھمچنان سراسر قرمز پوش است و روزبه

در کمتر از .  کند وار سقوط می ارزش سھام بھمن
يک ھفته، چندين تريليون تومان از ارزش سھام 

روزنامه جھان .  بربادرفته و نابودشده است
ارزش : "صنعت در نخستين روز سقوط  نوشت

 ھزار ميليارد تومان ۵بازار سھام در يک روز 
اين روزنامه از چھارم آذر ".  ريزش کرد

عنوان روز سياه بورس نام برد و نوشت در  به
 واحدی ١٢٠٨اين روز سياه، بورس با ريزش 

 .شاخص کل، به پايان رسيد
 ٣٣۶ارزش بازاری بورس که روز چھارشنبه  

شنبه به  ھزار ميليارد تومان بود، تا روز يک
يعنی در .   ھزار ميليارد تومان کاھش يافت٣٢۴

 تريليون تومان ١٢طول چھار روز کاری 
 ٧۶بورس از ارتفاع .  سرمايه مجازی محو شد

 . ھزار سقوط کرد٧٢ھزار واحدی به 
شاخص کل بورس و :  خبرگزاری مھر نوشت

 ٧٢شنبه تا ارتفاع  اوراق بھادار در روز يک
 ھزار ۵ واحد سقوط کرد و با ١٨٩ھزار و 

 ٣٢۴ميليارد تومان افت، ارزش بازار بورس به 
 .ھزار ميليارد تومان کاھش يافت

اين فروپاشی بازار سھام، البته تنھا اتفاق بورس 
در سال جاری نيست که رکود عميق را بازتاب 

ماه نيز اين بازار يک  در اواخر فروردين.  دھد می
دولت و .  فروپاشی بزرگ را تجربه کرده بود

دولتی ت?ش نمودند با  مؤسسات نيمه
ای  ھای ق?بی، اين سقوط را لحظه خريدوفروش

اما اين اقدام کارساز نبود و .  گذرا معرفی کنند
تر نشان دھد  بايستی خود را در ابعادی وسيع می

 .که اکنون شاھد آن ھستيم
ای حبابی است که  سرمايه مجازی، سرمايه

تأثير عوامل غيراقتصادی نيز  تواند تحت  می
تواند  نوسان کند و حباب مداوما بترکد، اما نمی

 آذر ١۶از .  در آستانه روز دانشجو قرار داريم
.  دھه می گذرد۶ تا به امروز، بيش از ١٣٣٢

 سال پيش در چنين روزی دانشجويان دانشگاه ۶١
تھران در اعتراض به سفر نيکسون معاون اول 
رئيس جمھوری وقت آمريکا به ايران حماسه 

سفر نيکسون به ايران آنھم سه ماه بعد از .  آفريدند
 مرداد که جھت تکريم و ٢٨کودتای ننگين 

حمايت از رژيم کودتاگر پھلوی دوم به ايران می 
آمد،  بيش از ھر چيز خشم و نفرت دانشجويان 

خشم برآمده از امپرياليسم آمريکا .  را برانگيخت
و رژيم کودتايی دست نشانده آن، زمينه ساز 
اعتراضات دانشجويی عليه استبداد، ارتجاع 

خشم انق?بی .  داخلی و امپرياليسم را فراھم ساخت
 آذر در دانشکده فنی ١۶دانشجويان، روز 

دانشگاه تھران سر باز کرد و به مبارزه ای 
خيابانی  و ھمه جانبه عليه رژيم سلطنتی و 

رژيم برآمده از .  حاميان امپرياليست آن تبديل شد
کودتا برای خوش آمدگويی نيکسون و نمايش 
تثبيت استبداد سلطنتی، تظاھرات دانشجويان را 

نيروھای سرکوب، .  به خاک و خون کشيد
در اين .  دانشجويان معترض را به رگبار بستند

مبارز دانشگاه تھاجم وحشيانه، سه دانشجوی 
تھران، احمد قندچی، شريعت رضوی و مصطفی 

در پی جانفشانی اين .  بزرگ نيا از پای در آمدند
سه دانشجوی مبارز و به پاس گرامی داشت ياد و 

 آذر به يک روز ١۶خاطره ماندگار آنان،روز 
 . تاريخی و فراموش نشدنی تبديل شده است

 تا سقوط رژيم ديکتاتوری شاه در ٣٢ آذر ١۶از 
، روز شانزده آذر به کابوسی برای ۵٧بھمن 

ساواک و ديگر مزدوران شاه در عرصه 
در دوران ستم .  مبارزات دانشجويی تبديل شد

شاھی دانشجويان ايران ھرساله با يادمان 
 فضای دانشگاه ھای کشور  آذر١۶جانباختگان 

را به عرصه نبرد و مقابله با نيروھای مزدور 
از دل ھمين مبارزات .  رژيم شاه بدل می کردند

 آذرھا بود که ١۶دانشجويی و يادمان ھا در 
جنبش دانشجويی ايران سر برآورد، قد کشيد و به 

!تشکل سراسری از نوع ديگر  

 ست قتل معلم بروجردی، محصول خشونت دولتی
 

 ای فقرزده  پوستان، ساکن جزيره سياه 
 در ميان اقيانوسی ازثروت و رفاه مادی

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٨٢شماره    ٩٣نيمه  اول آذر  –سال سی و ششم 

  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 شانزده آذر نماد مبارزه با ارتجاع و استبداد است

خيزش دولت روحانی برای غارت دستاوردھای کارگران 
 در تامين اجتماعی

 
ھای خود را  داری، توانستند برخی از خواست کارگران جھان در مبارزات طوqنی خود عليه نظم سرمايه

عنوان يک حق حياتی يکی از اين موارد  تامين اجتماعی به. اقتصادی حاکم تحميل نمايند –به نظام سياسی 
ھای  البته با کيفيت(است که بويژه به شکل بيمه درمانی و حقوق بازنشستگی در بسياری از کشورھا 

ی  داری، نتيجه در يک ک?م قوانين تامين اجتماعی در کشورھای سرمايه.  برقرار شده است)  متفاوت
 .باشد ھا می داران و دولت حامی آن مبارزات کارگران و تحميل آن به سرمايه

داری ھمواره مترصد فرصتی ھستند تا امتيازاتی را که به  ھای سرمايه داران و دولت اما سرمايه
ھا باز پس گرفته و شرايط را برای کسب سود ھر چه بيشتر فراھم  اند از آن طبقه کارگر داده

ی نيروی کار سود بيشتری  داران با کاستن از ھزينه طور که آشکار است سرمايه ھمان.  سازند

٨ 
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سقوط بورس، صعود ارز و 
 تعميق بحران اقتصادی

. اش را با سرمايه واقعی از دست بدھد رابطه
بورس دماسنج :  گويد گونه که مارکس می ھمان

. داری است وضعيت اقتصادی نظام سرمايه
ھای بزرگ اين بازار، فقط بازتاب رکود  سقوط

 .عميق است
سقوط اخير بورس که ھمچنان باگذشت يک ھفته 
ادامه دارد، بيان چيز ديگری جز تشديد رکود و 

داری ايران  تعميق بحران اقتصادی نظم سرمايه
اين فروپاشی بازار سھام، ضربه .  نيست

ای به ادعاھای جعلی کابينه روحانی  خردکننده
دھد که  سقوط پياپی ارزش سھام نشان می.  است

المللی  ھای بين رغم برداشته شدن برخی تحريم به
المللی از روحانی و  و حمايت بورژوازی بين

چنين تسھي?ت متعددی که روحانی  کابينه او و ھم
تنھا رکود و  داران قائل شده است، نه برای سرمايه

 .اند بحران تخفيف نيافته، بلکه تشديد و تعميق شده
اما فقط سقوط بازار سھام، دامنه و وسعت رکود 

عوامل ديگری نيز .  دھد اقتصادی را بازتاب نمی
 .دھند وضوح ھمين واقعيت را نشان می به

روزنامه دنيای اقتصاد به نقل از منابع دولتی 
ھای  نويسد که در نخستين ماه پاييز تعداد چک می

 ٢٣/  ٣برگشتی نسبت به مھرماه سال گذشته 
يافته   درصد افزايش٧٠/  ٨درصد و مبلغ آن 

 .است
کند که اقتصاد از رکود  روحانی ادعا می

ھای  شده است، اما افزايش تعداد چک خارج
برگشتی نسبت به سال گذشته، بالعکس نشان 

تری فرورفته  دھد، اقتصاد در رکود عميق می
افزايش روزافزون حجم معوقات بانکی که .  است

 ھزار ميليارد ٩٠شود اکنون به رقم  گفته می
افزايش تملک واحدھای .  تومان رسيده است

 ١۴ھا، تعطيلی  صنعتی ورشکسته توسط بانک
ھزار واحد صنعتی تا پايان سال گذشته، متجاوز 

 ۵٠ ھزار واحدی که با ظرفيتی کمتر از ٢٠از 
کنند، اخراج صدھا ھزار کارگر  درصد کار می

در چند سال اخير، بحران تأمين نقدينگی 
دھنده رکود عميقی  واحدھای توليدی، ھمه بازتاب

داری ايران با  زده سرمايه است که اقتصاد بحران
 .روست آن روبه

زمان با سقوط بورس، اتفاق ديگری نيز  اما ھم 
تنھا حاکی از وخامت و ابعاد رکود  رخ داد که نه

است، بلکه محرکی برای تعميق بيشتر رکود، 
 .باشد ھا و رشد نرخ تورم نيز می افزايش قيمت

باره افزايشی  يک المللی به بھای ارزھای معتبر بين
نرخ دqر که پيش از سقوط .  وار يافت جھش

 تومان بود، در کمتر از يک ٣٢٣۶بازار سھام 
 . تومان افزايش يافت٣۵۵٠ھفته به 

گر نظم موجود و  ھای توجيه اقتصاددان
ھا دليل برای اين  ھای وابسته به رژيم، ده روزنامه

وار نرخ ارزھا و کاھش ارزش  افزايش جھش
لایر، از اظھارنظر رئيس بانک مرکزی تا 

ی  نتيجه ماندن اج?س وين را آوردند، تا رابطه بی
در واقعيت اما .آن را با تشديد رکود کتمان کنند

ترين عامل آن، تشديد رکود و فروپاشی بازار  مھم
 .سھام است

داران و دqqن بازار سھام که عمق رکود  سرمايه
اند،  را دريافته و سھام خود را به فروش رسانده

اندازی بر بھبود اوضاع اقتصادی  دانند چشم می

متصور نيست و پول نقدی ھم که در دست 
لذا .  دھد ھاست مدام ارزش خود را از دست می آن

تبديل لایر را به دqر يا ارزھای معتبر ديگر 
  بينند، بلکه فقط راه حفظ سرمايه خود می نه
کوشند از اين بازار خريدوفروش ارز، سود  می

 .ببرند و بر حجم سرمايه خود بيفزايند
آوردھای  روحانی و کابينه او که يکی از دست

داشتن نرخ ارزھا در چند ماه  خود را ثابت نگه
بينند که کار  کردند، اکنون می گذشته معرفی می

وار بھای  چندانی برای توقف اين رشد جھش
اکنون  چراکه ھم.  ارزھا از دستشان ساخته نيست

 درصدی بھای نفت با ۴٠ تا ٣٠به علت کاھش 
لذا .  معضل کمبود درآمدھای ارزی مواجه ھستند

در وضعيتی نيستند که بتوانند با سرازير کردن 
خواھند،  ای که می ارز به بازار، در محدوده

 .افزايش بھای ارزھا را متوقف سازند
ھا  نژاد به آن ع?وه بر اين، تجربه دوره احمدی

تر شدن  نشان داده است که در شرايط عميق
رکود، ھر آنچه ھم که ارز به بازار ريخته شود، 

تواند سير افزايش  شود و نمی سرعت ناپديد می به
اين نکته را ھم نبايد .  بھای ارزھا را متوقف سازد

ازنظر دور داشت که دولت با کسری بودجه 
ھا  ک?ن مواجه است و حجم بدھی دولت به بانک

افزايش بھای دqر .  پيوسته در حال افزايش است
دھد که  و ديگر ارزھا، اين امکان را به دولت می

بار افزايش بھای ارزھا را که ھمراه با افزايش 
ھای مردم  قيمت کاqھا خواھد بود، بر دوش توده

بيندازد و از طريق فروش گران دqر در بازار، 
کسری بودجه خود را جبران کند و حتا بخشی از 

 .بدھی خود را به سيستم بانکی تصفيه نمايد
. درھرحال، نتيجه برای مردم، روشن است

 . کاھش ارزش لایر و افزايش نرخ تورم
دستگاه تبليغاتی روحانی در طول چند ماه گذشته 

کرد که نرخ رشد  با ارائه آمار جعلی ادعا می
 ٣٠تورم مدام در حال کاھش يافتن است و از 
 ٢٠درصد در شھريور سال گذشته به کمتر از 

ارائه اين آمار در حالی است .  درصد رسيده است
که بانک مرکزی جمھوری اس?می در پايان 
شھريورماه  اع?م  نمود  که  حجم  نقدينگی   با 

 درصد رشد در مقايسه با سال گذشته، به ٢٩/  ١
.  ميليارد تومان رسيده است٣٢٢ ھزار و ۶۵٣

ھای  تناقض چنان آشکار است که حتا اقتصاددان
. خود رژيم ھم قادر به توضيح اين تناقض نشدند

يافته، اما دولت   درصد افزايش٢٩حجم نقدينگی 
 درصد  به  ٣٠مدعی  است  که  نرخ  تورم از 

اما با اتفاقات اخير در .  درصد رسيده است١٧/  ٨
چنين کاھش درآمدھای ارزی  اقتصاد ايران، ھم

دولت، افزايش ھر چه بيشتر کسری بودجه دولت 
ھای  در نيمه دوم سال جاری، افزايش استقراض

 ھزار ميليارد ٩٠اکنون به رقم  بانکی دولت که ھم
تومان رسيده است، ت?ش دولت برای افزايش 

اصط?ح  بھای کاqھای انحصاری، حذف به
ھای مستقيم و غيرمستقيم  ھا، افزايش ماليات يارانه

که تمام بار آن از طريق افزايش بھای کاqھا و 
ھای مردم قرار خواھد  ھا بر دوش توده اجاره

گرفت، تورم چنان ابعادی به خود خواھد گرفت 
ھا و آمارھای جعلی کاھش  پردازی که تمام دروغ

کلی افشا و برم? خواھد  نرخ رشد تورم را به
تمام شواھد موجود نشان از تشديد رکود .  ساخت

 .و افزايش نرخ تورم است
تأثير اين تشديد رکود و افزايش نرخ تورم بر 

بارتر از  زندگی کارگران و زحمتکشان فاجعه
روحانی در طول نزديک به .  امروز خواھد بود

تنھا کمترين گامی  اش نه يک سال و نيم زمامداری
ھای  در جھت بھبود شرايط معيشتی توده

زحمتکش مردم برنداشت، بلکه اوضاع از جميع 
در اين مدت، بر طول و .  تر شد جھات وخيم

صدھا ھزار .  عرض ارتش بيکاران افزوده شد
صدھا ھزار جوانانی که به .  کارگر بيکار شدند

 ميليونی بيکاران ٨بازار کار پيوستند به ارتش 
 ۴٠٠البته کابينه روحانی مدعی شد که .  پيوستند

ھزار شغل جديد ايجاد کرده است و حتا ادعا 
اما .  رقمی شده است کردند که نرخ بيکاری تک

مراکز آمارگيری رژيم بالعکس اع?م کردند که 
ميليون از جمعيت فعال  در طول يک سال، يک
مرکز آمار ايران ھم .  کشور کاسته شده است

 درصد خانوارھا در ايران ،حتا يک ٢۴گويد،  می
 . شاغل ندارند

رغم ادعاھای  افزايش افسارگسيخته نرخ تورم به
ازپيش  دولت، شرايط معيشتی شاغ?ن را نيز بيش

که  درحالی.  تر و دشوارتر کرده است وخيم
کننده نيمی از  افزايش دستمزد و حقوق، جبران

ھای وسيع  نرخ واقعی تورم نبوده است، توده
متوسط .  مردم زحمتکش بازھم فقيرتر شدند

ھزينه ماھانه ھر خانوار شھری توسط مراکز 
 ھزار تومان ٣٧١ ميليون و ٢رسمی دولتی، 

 درصد خانوارھا کمتر از ٢۵اع?م شد، اما حدود 
ھا تن از مردم  ميليون.  اند ميليون ھزينه کرده يک

ميليون دارند  تر از يک ايران درآمدی بسيار پايين
 .رسد و گاه حتا به نيمی از آن نمی

در :  خبرگزاری مھر به نقل از مرکز آمار نوشت
 ٢١.٨حالی ھزينه جديد معيشت در شھرھا 

شده که حداقل مزد امسال  ميليون تومان اع?م
ميليون و متوسط دريافتی ٧.٣کارگران تنھا 

ميليون تومان است، بر ھمين اساس کارگران ١٢
 .ميليون تومان کسری خواھند داشت١۴.۵تا ٩.٨

يک استاد دانشگاه طرفدار رژيم به روزنامه 
 درصد جمعيت ۴٠جھان صنعت گفته است، 

توانند  کشور زيرخط فقر مطلق قرار دارند و نمی
 .ھای زندگی بخورونمير را تأمين کنند حداقل

روحانی دست آوردی جز تشديد وخامت  
ھای زحمتکش  وضعيت مادی و معيشتی توده

ترين  او حتا با ارتجاعی.  مردم ايران نداشته است
داران نتوانست  سياست اقتصادی به نفع سرمايه

کمترين تغييری در اوضاع وخيم اقتصادی 
 ۴نژاد qاقل در  اگر احمدی.  موجود پديد آورد

توانست ادعا کند که  اش می سال نخست زمامداری
روحانی در ھمين مدت نزديک .  اوضاع بد نيست

اش ورشکستگی خود  به يک سال و نيم زمامداری
از اين به .  ھايش را برم? کرده است و سياست

بعد نيز در پی فروپاشی اخير بازار سھام، تشديد 
رکود، افزايش بھای ارزھا، افزايش نرخ تورم، 
کاھش درآمدھای نفتی دولت درنتيجه کاھش بھای 

تشدديد رکود، .  تر خواھد شد نفت، اوضاع وخيم
افزايش نرخ تورم و درنتيجه تنزل سطح زندگی 

ھای مردم،  تر شدن شرايط معيشتی توده و وخيم
ھای آينده خواھد  ارمغان کابينه روحانی در ماه

شکست برنامه اقتصادی روحانی، بار ديگر .  بود
حلی برای  نشان داد که جمھوری اس?می راه

تورمی مزمن اقتصاد ايران   –بحران رکود 
پيشينيان روحانی اين واقعيت را در عمل .  ندارد

ھای روحانی نيز  نشان دادند و شکست برنامه
چيز ديگری جز تأکيد مجدد بر اين واقعيت 

ای و راديکال را  حلی ريشه اين بحران راه.  نيست
 . از ارتجاع کاری ساخته نيست. طلبد می
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 شانزده آذر نماد مبارزه با ارتجاع و استبداد است
جنبشی راديکال، مبارز و پيگير عليه نظام 

از اين رو، .  پادشاھی حاکم بر ايران تبديل شد
 آذر و ماندگاری اين روز به عنوان ١۶اھميت 

روز دانشجو فقط در برگزاری صرف يادمان ھا 
و گرامی داشت خاطره آن عزيزان جان باخته 

 آذر به نمادمقاومت و ١۶خ?صه نگشت، بلکه 
سمبل مبارزاتی جنبش دانشجويی ايران عليه 
. امپرياليسم، ارتجاع و استبداد داخلی تبديل شد

 ٣٢ آذر ١۶جنبش دانشجويی ايران پس از واقعه 
نه تنھا از پای نيفتاد، بلکه پس از آن درميان توده 

جنبشی .  مردم ازمحبوبيت ويژه ای برخوردارشد
که در تمام دوران حاکميت نظام سلطنتی و به 

 به جنبشی راديکال و ۵٠ و ۴٠ويژه در دھه ھای
در پيوند با مطالبات توده ھای زحمتکش ايران 

جنبشی که تاثير شگرف مبارزاتی .  قرار گرفت
آن، نه تنھا در چھار ديواری تنگ دانشگاه ھا 
باقی نماند، بلکه در پروسه مبارزات آرمان 
خواھانه، راديکال و ضد امپرياليستی اش، ابتدا 
نقش خود را در متن جامعه تثبيت و آنگاه در 
فرازی ديگر با تقديم پيشروانی به جنبش انق?بی 

و ادامه کاری    ايران، سھم به سزايی در تقويت
سازمان ھای انق?بی و جنبش نوين کمونيستی 

 .  ايران نيز ايفانمود
لذا، اگر جنبش دانشجويی ايران تا بدين حد در 
ذھنيت توده ھا و نيروھای سياسی درون جامعه 

 آذر و تنھا ١۶نقش بسته است، صرفا به خاطر 
در پی جان باختن سه دانشجوی مبارز در اين 

آنچه جنبش .  روز نبوده و نمی توانسته ھم باشد
دانشجويی را تا بدين حد در ذھنيت مردم ايران 

 آذر ١۶پررنگ کرده است، تداوم سنت مبارزاتی 
عليه استبداد حاکم بر جامعه و پيوند مبارزاتی اين 
جنبش با مطالبات برحق کارگران و توده ھای 

 . زحمتکش ايران از آغاز تا به امروز بوده است
بر ھمگان آشکار است که جنبش دانشجويی ايران 
بدون اتکا به سنت مبارزاتی اش و بدون پيوند با 
مطالبات و مبارزات توده ھای مردم ايران، به 
سان جنبشی بی تحرک و با رخوتی فرو رفته در 

ترديدی نيست که اگر .  خود باقی خواھد ماند
جنبش دانشجويی ايران از سنت مبارزاتی خود 
باز مانَد، اگر جنبش دانشجويی ايران به عنوان 
يک جنبش انق?بی و دمکراتيک نتواند نقش خود 
را ابتدا به ساکن در دانشگاه ھا و سازماندھی 
مبارزات دانشجويی و پس از آن در پيوند با 
مطالبات کارگران و توده ھای مردم ايران باز 
يابد، در اين صورت روز دانشجو نيز تنھا به 
عنوان يک نام وخاطره در ذھن دانشجويان و به 
تبع آن در ذھنيت جامعه باقی خواھد ماند و نه 

بنابر اين نمی بايد بر کسی .  چيزی فراتر از آن
پوشيده باشد که اگر مبارزات دمکراتيک و 

 ٣٢انق?بی جنبش دانشجويی ايران طی سال ھای 
 استمرار نمی يافت، اگر جنبش دانشجويی ۵٧تا 

در مبارزه عليه استبداد و  ديکتاتوری رژيم شاه 
تا بدان حد پيگير نمی بود و اگر جنبش دانشجويی 
ايران در آن دوران سرکوب و خفقان، آشکارا و 
به عنوان يک نيروی محرکه از مطالبات آزادی 
خواھانه و حقوق دمکراتيک توده ھای مردم 
ايران دفاع نمی کرد، ما ھرگز شاھد حضور 
پررنگ جنبش دانشجويی ايران در سال ھای 

 و پس از آن شاھد رشد بی ۵٧منتھی به انق?ب 
بديل اين جنبش در سال ھای نخست روی کار 

آنچه خمينی .  آمدن جمھوری اس?می  نمی بوديم
، زير پوشش ۵٩را بر آن داشت تا در ارديبھشت 

انق?ب فرھنگی، يورش سراسری به دانشگاه 
ھای کشور را فرمان دھد، وجود يک جنبش 
دانشجويی قوی، راديکال و بر آمده از سنت 

 .  آذر بود١۶مبارزاتی 
حال بر جنبشی با چنين پيشينه مبارزاتی چه رفته 
است که طی سال ھای گذشته اين چنين در 
سکوت و رخوت درونی خود فرو رفته است؟ 
جنبشی که به رغم تھاجم به اصط?ح انق?ب 
فرھنگی خمينی و به رغم اخراج و پاک سازی 
ھای کامل دانشگاه ھای کشور از وجود 
دانشجويان چپ، دمکرات و مترقی، دوباره 
توانست خود را باز توليد کند، جنبشی که قيام 

 را رقم زد و فراتر از آن ٧٨ تير ١٨دانشجويی 
 يک بار ديگر ٨٠در سال ھای ميانه دھه 

فرازھايی از اميد و انتظار را نسبت به اين جنبش 
در عرصه مبارزات آزادی خواھانه و 
دمکراتيک دانشجويی در اذھان توده ھای مردم 

پس چرا جنبش دانشجويی .  ايران بر انگيخت
ايران به چنين سرنوشتی رقت انگيز دچار شده و 
ھمچنان در اين سال ھا سر در پيله سکوت و بی 
تحرکی محض خود فرو برده است؟ آيا رخوت 
چندين ساله اين جنبش را صرفا بايد در سرکوب 

 ٨۵عريان جنبش دانشجويی ايران طی سال ھای 
 جستجو کرد، يا عوامل ديگری نيز بر اين ٨۶و 

 بی تحرکی جنبش دانشجويی ايران دخيل ھستند؟ 
ترديدی نيست که سرکوب سيستماتيک جنبش 
دانشجويی و در پی آن، اخراج، زندان و پرونده 
سازی ھای امنيتی عليه دانشجويان پيشرو، چپ، 
آزادی خواه و سوسياليست می تواند يکی از 
عوامل تاثير گذار بر بی تحرکی اين جنبش در 

اما آنچه مسلم است تاکيد .  وضعيت کنونی باشد
صرف بر سرکوب و بگير و ببند عريان 
دانشجويان ھرگز نمی تواند توضيح دھنده کامل 
اين بی تحرکی جنبش دانشجويی ايران در 

خفقان و سرکوب عريان .  وضعيت کنونی باشد
چه در رژيم گذشته و چه در حاکميت جمھوری 
اس?می عموما بر فضای جامعه و به تبع آن بر 

اما با وجود .  دانشگاه ھای کشور حاکم بوده است
اين، ما شاھد خيزش و مبارزات دانشجويی حتا 
. در ھمان دوران ھای اوج سرکوب نيز بوده ايم

بنابر اين، جدای از فضای خفقان و شرايط 
سرکوبی که بر کل جامعه و به تاسی از آن بر 
دانشگاه ھای ايران سايه افکنده است، qزم است 
دqيل اين رخوت و بی عملی جنبش دانشجويی را 
نه صرفا در سرکوب و فضای امنيتی دانشگاه 
ھا، بلکه در وجودعوامل ديگری نيز ريشه يابی 

 . کرد
آنچه طی سال ھای گذشته بر جنبش دانشجويی 
ايران سايه افکنده است، فضا و گفتمان ليبرالی 

به ھمان نسبتی که کليت .  حاکم بر اين جنبش است
جنبش دانشجويی ايران در دوران رژيم گذشته به 
تاسی از وجود يک جّو مبارزاتی چپ و 
کمونيستی از ماھيتی راديکال و انق?بی 
برخوردار بود، ماھيت وجودی و مطالبات بخش 
ھای وسيعی از جنبش دانشجويی ايران در دوره 
جديد، با رفرميسم و ليبراليسم بورژوايی گره 

جنبش دانشجويی ايران در دوره .  خورده است

کنونی به دليل افت مبارزاتی مجموعه جنبش چپ 
و کمونيستی در بعد داخلی و جھانی در زير سايه 
ليبراليسم بورژوايی قرار گرفته و مطالبات آن 
نيز در بھترين حالت تا سطح دموکراسی ليبرالی 

تا جاييکه بر بستر چنين .  تنزل کرده است
شرايطی اين جنبش ھم اکنون حتا در حد يک 
جنبش دانشجويی با مطالبات صرفا صنفی نيز، 

 . موجوديت خود را از دست داده است
اما به نظر می رسد مشکل کنونی جنبش 
 -دانشجويی ايران فقط در گرايش ليبرال
. بورژوايی حاکم بر اين جنبش خ?صه نمی شود

چرا که اگر مشکل فقط در ھمين حد می بود، 
qاقل اين جنبش می بايست در حد ھمان مطالبات 
ليبرالی ھم که شده از خود تحرک و واکنش ھايی 
در فضای دانشگاه ھای کشور به نمايش می 

در حالی که اين جنبش ھم اکنون حتا در .  گذاشت
حديک جنبش دانشجويی ليبرال با مطالبات صرفا 

 . صنفی نيز موجوديت خود را از دست داده است
بنابر اين دqيل ديگری ھم می بايست بر اين 
رخوت کنونی جنبش دانشجويی ايران تاثيرگذار 

متوھم بودن بخش ھايی از ھمين طيف .  بوده باشد
ليبرال جنبش دانشجويی ايران به اص?ح طلبان 
حکومتی و در وضعيت حاضر متوھم بودن آنان 
به وعده ھای پوچ و توخالی روحانی می تواند 
دليل ديگری بر ادامه رخوت و بی تحرکی اين 

توھم به اص?ح .  جنبش در شرايط کنونی باشد
طلبان حکومتی و به دنبال آن کشيده شدن بخش 
ھای وسيعی از جنبش دانشجويی ايران به بازی 
در بساط جناح ھای حاکميت، عموما انرژی و 
پتانسيل مبارزاتی اين جنبش را به ھرز برده و تا 
جاييکه ممکن بوده جنبش دانشجويی ايران را از 
حد يک جنبش نسبتا مستقل و توانمند به ابزاری 
در خدمت جناح ھايی از حاکميت تبديل کرده 

در حالی که جنبش دانشجويی ايران در .  است
دوره ستم شاھی جنبشی کام? مستقل بود که 
ع?وه بر پيگيری مبارزات دمکراتيک و 
مطالبات دانشجويی در فضای دانشگاه ھای 
کشور به عنوان يک نيروی محرکه راديکال خود 
را ملزم به دفاع از مطالبات توده ھای زحمتکش 
جامعه می دانست و با چنين موضعی ھمواره در 
تقابل با رژيم ديکتاتوری شاه و نظام سلطنتی 

 .حاکم بر ايران بود
حال با توجه به مجموعه واقعيات موجود، راه 
برون رفت از اين انفعال و بی تحرکی کنونی 
حاکم بر جنبش دانشجويی ايران، گسست اين 

طبيعی است، .  جنبش از ليبراليسم بورژوايی است
تا زمانی که کليت جنبش دانشجويی ايران نتواند 
از سايه سار ليبراليسم و توھم به اص?ح طلبان 
حکومتی بيرون آيد ، اميد و چشم انداز رسيدن به 
يک جنبش دانشجويی توانمند با مطالبات آرمان 
خواھانه و دمکراسی خواھی راديکال، انتظار 

لذا، برای فائق شدن بر .  معقولی نخواھد بود
سکوت و رخوت حاکم بر جنبش دانشجويی 
ايران، ابتدا به ساکن، qزم است در مسير گسست 
و پاqيش اين جنبش از ليبراليسم بورژوايی 

ترديدی .  مبارزه و پيکاری سخت شروع گردد
نيست که با متحقق شدن اين مھم، جنبش 
دانشجويی ايران می تواند بر رخوت و بی 
تحرکی کنونی خود پايان داده و آنگاه به تاسی از 

 می ٣٢ آذر ١۶سنت مبارزاتی برجای مانده از 
توان بر قد کشيدن اين جنبش در مسير طرح 
مطالبات آزاديخواھانه، راديکال و برابری طلبانه 

 .اميد بست
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ايجاد کند، "  ھماھنگی"کارگری فع? موجود 

سازد و در بھترين "  نزديک"ھا را به ھم  آن
 سراسری  ايجاد تشکل"حالت، بعداً در راستای 

 ؟" !کارگری ت?ش کند
الحال مورد نظر  فی"  تشکل سراسری"بنابراين 

کوشندگان اين پروژه که اين ھمه سر و صدا 
پيرامون آن به راه افتاده است، ھرچه ھست، يک 

ست  تشکل سراسری کارگری نيست، بلکه تشکلی
و "  کانون"مرکب از   –چنانچه قوام گيرد   –

 ھماھنگی برای کمک به  جمعی از فعاqن کميته
ھای کارگری و احتماq برخی ديگر  ايجاد تشکل

از فعاqن کارگری که کم و کيف آن نيز روشن 
در يک جمله اين به اصط?ح تشکل .  نيست

ست از فعاqن کارگری در  سراسری، تشکلی
اينکه !  ھای فعاqن کارگری کنار ديگر تشکل
گيری و ترکيب آن چگونه   پروسه نھائی شکل

خواھد بود و اينکه درآينده چه فعاليت ھای عملِی 
مشخصی را سازمان خواھد داد، اين را آينده 

 .بھترنشان خواھد داد
تواند به حال  توانست يا می اين پديده البته وقتی می

جنبش کارگری مفيد باشد که qاقل بخش اعظم 
ھای فعاqن کارگری را  فعاqن کارگری و تشکل

تر و تشکل واحدی سازمان دھد  در ظرف بزرگ
ھايی را که در گذشته به ويژه در دھه ھشتاد  و گام

ھای پايدار  ھا و اتحاد عمل در راستای ائت?ف
کارگری برداشته شد تکميل کند، تا از دامنه 

ھای موجود در ميان فعاqن کارگری و  پراکندگی
ھا بکاھد و گامی باشد در راستای  تشک?ت آن

ھا  گرائی که در ميان اين نوع تشکل تضعيف فرقه
 .به شدت رايج است

گرائی و نه از ميان بردن  گوييم تضعيف فرقه می
گرائی در ميان  که ريشه اصلی فرقه آن، بدليل آن

ھا از  ھای فعاqن کارگری، دوری آن تشکل
ارتباطی با توده  ھای کار و توليد و بی محيط

ھرچقدر اين فاصله بيشتر و .  کارگران است
گرائی و اسير  تر باشد، فرقه ارتباط با کارگران کم

شدن در چارچوب منافع فردی و محفلی نيز 
 .بيشتر و شديدتر است و برعکس

تری از  روشن است تشکلی که جمع بزرگ
ھا و فعاqن کارگری را در خود جای داده  تشکل

ھايی به  تواند جنبش کارگری را نيز گام باشد، می
جلو سوق دھد و در راستای مبارزه سراسری 

نياز به گفتن نيست که .  ھايی بردارد کارگران گام
ھا و  تِر مرکب از تشکل حتا اين جمع بزرگ

فعاqن کارگری نيز، تشکل سراسری کارگری 
نيست بلکه تشکل بزرگ فعاqن کارگری و در 

فعاqن "  تشکل سراسری"بھترين حالت 
گيری يک تشکل سراسری   شکل.ست کارگری

آلود، که   کارگری ازچنين مسيرھای ابداعِی مه
مستقل ازنيات حسنه برخی ازدست اندرکاران آن 
و ت?ش ھائی که برای پيشرفت جنبش طبقاتی 

يابی طبقه کارگرداشته اند و   کارگران و تشکل
دارند، بيشتر به يک بيراھه شبيه است، نمی 

ايجاد تشکل سراسری کارگری، .  گذرد
تشکل .  ھای خاص خودش را دارد مکانيزم

سراسری کارگری از بطن مبارزۀ طبقاتی 
کارگران و درشرايط رشد وگسترش مبارزه و 

. آيد ارتقاء سطح مبارزات کارگری بوجود می
تشکل سراسری کارگری، بر بستر پيش 

برنامه اتحاد و وحدت در جنبش کارگری و 
ھمفکری و "  تشکل سراسری"ھای اصلی  پايه

بيانيه نشست سوم اما در .  ھماھنگی صورت گيرد
اين زمينه نيز به کلی خاموش است و روشن 

ھايی برای شرکت در اين  نيست که از چه تشکل
آيا فرضاً از دو .  عمل آمده است نشست دعوت به

تشکل اصلی کارگری يعنی سنديکای کارگران 
تپه  شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت

عمل آمده است يا نه؟ آيا نمايندگانی از  دعوت به
اند يا  سوی اين دو تشکل در نشست حضور داشته

به اين دعوت )  مثبت يا منفی(نه؟ آيا کسانی پاسخ 
  ھا پرسش  ھا وده اند يا نه؟ تمام اين پرسش داده

 !پاسخ ماندند ھا ھمه بی ديگر نظير اين
اندرکاران پروژه  فقط بيانيه نشست سوم دست

نيست که اط?عات "  تشکل سراسری"ايجاد 
مندان به جنبش  روشنی به خواننده و ع?قه

کنند،  کارگری که اين پروژه را دنبال می
ھا و مطالب محدود انتشار  دھد، بلکه بحث نمی

يافته از سوی برخی کوشندگان آن نيز کم و بيش 
 .از ھمين خصوصيت برخوردار ھستند

تشکل "فعاqن اين پروژه متاسفانه نه نوع 
مورد نظر خود را به طور شفاف و "  سراسری

اند، نه اھداف و وظايف آن را  صريح بيان داشته
اند و نه تحليل   طور کامل، مشخص نموده به

مشخص از شرايط مشخصی که اين اقدام و اين 
شکل معين تشکل را ضروری ساخته است، ارائه 

ست که اين  بيانيه نشست سوم البته مدعی.  اند داده
مبتنی بر نقد و بررسی عميق از "اقدام 
يک ".  ست ھای کارگری ھای گذشته تشکل فعاليت
ھای  بينان"نيز وعده داده است "  کانون"عضو 
! اين اقدام را در دسترس عموم قرار دھد"  نظری

اما جنبش کارگری و فعاqن سياسی و کارگری 
کنند، تا اين لحظه، نه  که اين پروژه را دنبال می

ھای گذشته  فعاليت"  نقد و بررسی عميق"آن 
ھای  بنيان"اند و نه آن  ھای کارگری را ديده تشکل
که قرار بود در دسترس عموم قرار "  نظری
 .گيرد

چه را که از مجموعه سخنان و مطالب  اما آن
انتشار يافته چند تن از افراد اصلی اين پروژه 

ھا از  توان دريافت اين است که، مقصود آن می
اين نيست که فرضا بايد "  تشکل سراسری"

ھايی در محيط کار و نقطه  سنديکاھا و تشکل
ھا يک تشکل  توليد شکل بگيرند تا از اتحاد آن

ھا اين ھم  بحث آن.  سراسری کارگری ايجاد شود
ھای  از اتحاد تشکل"  تشکل سراسری"نيست که 

ھا از    مقصود آن.  کارگری موجود ايجاد شود
ايجاد تشکلی از فعاqن "   سراسری تشکل"

ست البته عجالتا نه با شرکت ھمه  کارگری
ھای فعاqن کارگری موجود يا حتا حضور  تشکل

تشکل "ھا و در اين  ھا در اين نشست نمايندگان آن
ھا که  ، بلکه با حضور ھر تعداد از آن"سراسری

" تشکل سراسری"به صورت فردی در اين 
 . گردآيند

به چه "  تشکل سراسری"اما اين نوع خاص از 
شود؟ باز تا آنجا که از مباحث  ھدف ايجاد می

اندرکاران اين پروژه  مطرح شده توسط دست
ھای  شود، بدين منظور که ميان تشکل استنباط می

انتشار بيانيه مربوط به برگزاری سومين نشست 
ھا و  بحث"  ايجاد تشکل سراسری کارگری"

ھای متفاوت و بعضا تند و شديدی را در  واکنش
جنبش کارگری و در ميان فعاqن سياسی و 

از آن، دو نشست در  پيش.  کارگری درپی داشت
 در شھرھای سقز و کرج ٩٣فروردين و خرداد 

ھای مربوط به آن نيز  برگزار شده بود که بيانيه
خيلی کوتاه و سربسته، انحصاراً در سايت 

(کانون مدافعان حقوق کارگر" از اين پس " 
ھا بر  در اين بيانيه.  درج شده بود")  کانون"
ھای  ضرورت گسترش و ھماھنگی فعاليت"

ساز و کارھای "، "کارگری در سراسر کشور
و وحدت ميان "  مناسب برای دفاع از کارگران

اين .  ھای کارگری تاکيد شده بود  فعاqن و تشکل
توانست امر مثبتی باشد و عملی شدن  موضوع می

آن از ميزان پراکندگی، qاقل در صفوف فعاqن 
. کارگری بکاھد و در خدمت اتحاد کارگران باشد

آنکه  اما بی"  ايجاد تشکل سراسری"مطرح شدن 
روشن شده باشد چه نوع تشکلی قرار است ايجاد 

ھای زيادی را به دنبال  شود، ابھامات و پرسش
 . داشت

گرچه کوشندگان اين پروژه ھنوز در ابتدای راه 
ايجاد تشکل "ھايی را برای  بودند و صرفاً ت?ش

رسانی  آغاز کرده بودند، اما اط?ع"  سراسری
ھا و  العاده ناقص واندک پيرامون اين نشست فوق

کنندگان آن و ناروشنی برنامه و اھداف  شرکت
ھا و  دھندگان آن، بر اين پرسش دقيق سازمان

بيش از ھفت ماه بعد از نشست .  ابھامات دامن زد
سومين "ای تحت عنوان  اول، وقتی که بيانيه

نشست ايجاد تشکل سراسری کارگری در روز 
در سايت "  شنبه سوم آبان ماه در سقز برگزار شد

درج شد، نه فقط پاسخی به ابھامات و "  کانون"
ھا و  ھای پيشين داده نشد، بلکه پرسش پرسش

ابھامات بيشتری را به ھمراه داشت و کل اين 
توان و نبايد  گرچه نمی.  پروژه را زير سوال برد
اندرکاران اين پروژه،  انتظار داشت که دست

الزاماً تمام مسائل مطروحه و مسير طی شده را 
با تمام جزئيات آن علنی سازند و به اط?ع 
ھمگان برسانند، برعکس عدم طرح علنی برخی 
مسائل مربوط به سازماندھی و تشکي?ت، به 
خاطر شرايط پليسی و مسائل امنيتی، قاعدتاً 
بايستی برای ھر فعال سياسی و کارگری قابل فھم 

رسانی اما در مورد مسائل  باشد و ھست، اط?ع
و "  تشکل سراسری"نظری، مختصات و ھدف 
 . تواند چنين باشد امثال آن، چنين نيست و نمی

در بيانيه کوتاھی که پس از نشست سوم انتشار 
" تشکل سراسری"که يکبار از  يافته، با وجود آن
نام "  تشکل سراسری کارگری"و چھار بار از 

شود، اما ھيچ اثری از مختصات اين  برده می
" تشکل سراسری کارگری"يا "  تشکل سراسری"

شود، ذکری از نيروھای تشکيل دھنده  ديده نمی
ھای کلی در ميان نيست و  آن حتا در چارچوب

اين موضوعات بسيار مھم ھمچنان در محاق 
 .مانند ابھام باقی می

مطابق بيانيه نشست دوم، قرار بود از فعاqن و 
عمل آيد تا  ھای مستقل کارگری دعوت به تشکل

  ۵درصفحه تر پيرامون  تر و جمعی بزرگ ای وسيع در جلسه

!تشکل سراسری از نوع ديگر  
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!تشکل سراسری از نوع ديگر  خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان 
 

 ١٠ای است که سازمان ما در تاريخ  عنوان اط?عيه"  افزايش بھای نان را تحمل نکنيم"  
 .انتشار داد١٣٩٣آذرماه

 :گويد مردم مبارز ايران می! اين اط?عيه باخطاب قراردادن کارگران و زحمتکشان
ھای اقتصادی ارتجاعی و ضد مردمی خود، روز به روز يورش به  جمھوری اس?می با سياست

روزی نيست که در نتيجه اين سياست،  بھای .  سطح  معيشت مردم زحمتکش را افزايش داده است
اکثريت بزرگ مردم ايران زير خط فقر قادر به تامين  حداقل نيازھای يک .  کاqھا افزايش پيدا نکند

ای رسيده است که در ت?ش است حتا نان خشک  افسارگسيختگی رژيم به نقطه.  زندگی انسانی نيستند
 . کند و خالی را ھم از سفره زحمتکشان جمع

قيمت نان در تھران به شرح زير .   درصد افزايش داد٣٤دولت بار ديگر از امروز بھای نان را 
 .  تومان٢٢٥ تومان ،لواش ٤٢٥ تومان، تافتون ٧٠٠ تومان، بربری ٨٠٠نان سنگک : اع?م شد

ھای مختلف، نان را  ھا به بھانه برکسی پوشيده نيست که تا پيش از افزايش اخير بھای نان، نانوائی
 درصدی ٣٤فروختند و اکنون نيز افزايش بھای نان به ھمين افزايش  گرانتر از نرخ رسمی می

 .  محدود نخواھد ماند
 ھزار تومان تعيين شده است، ٦٠٠ مبلغ ٩٣حال مجسم کنيد، در حالی که حداقل دستمزد در سال 

 نان سنگک بخرد، بايد در ھرماه فقط بابت خريد نان ١٠ نفره کارگری اگر روزی ٥يک خانواده 
 . تومان ھزينه کند٢٤٠٠٠٠

 :در پايان اين اط?عيه آمده است
 !مردم مبارز ايران! کارگران و زحمتکشان

اگر اعتراض و مبارزه ای عليه اين ھمه بيدادگری رخ .  ھمه اجحاف و فشار را تحمل کرد نبايد اين
ندھد، جمھوری اس?می باز ھم به سطح معيشت زحمتکشان يورش خواھد برد و وضع از اين ھم 

سياست اقتصادی روحانی چيز ديگری جز تشديد فقر عايد توده ھای مردم .  خرابتر خواھد شد
ترشدن اوضاع اقتصادی در يک ھفته اخير، افزايش پی در پی بھای دqر، کاھش  وخيم.  نخواھد کرد

دھد که به زودی يک موج جديد افزايش  بھای کاqھا نيز  بھای نفت و خزانه تھی دولت، نشان می
 .فراخواھد رسيد

با مبارزه و اعتراض .  فقط اعتراض و مبارزه می تواند رژيم را به عقب نشينی وادارد.  درنگ نکنيد
 .به مقابله با افزايش بھای نان برخيزيد

 
اقدام جنايتکارانه بسيج عليه زنان در "  ای تحت عنوان   سازمان اط?عيه١٣٩٣ آذرماه ٩در تاريخ 

 ٥ زن که ٦در اين اط?عيه آمده است که .   انتشار داد" است يافته دولتی جھرم، يک اقدام سازمان
 .اند نفر آنھا دانشجو اع?م شده است، توسط جنايتکاران بسيجی  با چاقو مورد حمله قرارگرفته

اما بعدا گفته شد که يک نفر بوده و او .  برطبق گزارشات اوليه تعداد جنايتکاران، چند نفر اع?م شد
نماينده جھرم در مجلس ارتجاع در گفتگو با ايران .  فر است فرزند يک پاسدار به نام جليل بھشتی

"خبر گفت پاسدار بھشتی فر، بعد از اط?ع از ارتکاب جرم فرزندش، خود، ضارب را تحويل :  
اط?عات انتشاريافته ھمچنين حاکی است که جنايکار چاقوکش، عضو بسيج ".  قانون داده است

 .  آباد بوده است قطب
يافته  پس از اسيدپاشی به زنان در اصفھان، چاقو کشی در جھرم، دومين اقدام جنايتکارانه سازمان

 . رژيم، عليه زنان در چند ھفته اخير است
به رغم ت?ش مقامات دولتی برای سرپوش گذاردن بر اين جنايات دولتی،  ديگر برکسی پوشيده 

ھای سرکوب و  نيست که اين اقدامات جنايتکارانه ھمانند اسيدپاشی به زنان در اصفھان، توسط دستگا
 . کشتار رژيم برای مرعوب ساختن زنان، سازمان داده شده است

اين اقدامات وحشيانه رژيم جمھوری اس?می را عليه زنان شديدا محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان
 .خواند ھا فرامی کری کند ومردم ايران را به تشديد اعتراض و مبارزه عليه اين وحشی می

ھای مستقل کارگری  ھايی که در آن تشکل زمينه
اند و از  ھا و مناطق مختلف شکل گرفته در بخش

. آيد ھاست که بوجود می به ھم پيوستن اين تشکل
جنبش کارگری جھانی و نيز جنبش کارگری 

ھای  ھای مشخص و بارزی از تشکل ايران، نمونه
سراسری کارگری را به کارگران عرضه 

ھای  ھای اتحاديه توان به فدراسيون اند که می داشته
کارگری که در کشورھای اروپايی شکل گرفتند 

شوراھای سراسری کارگری يا .  اشاره کرد
ھای کارخانه که در روسيه  شورای مرکزی کميته
ھای  ھای ديگری از تشکل شکل گرفتند نمونه

در جنبش کارگری .  سراسری کارگری ھستند
توان از شورای متحده مرکزی  ايران نيز می

ھای کارگری در نيمه اول دھه بيست نام  اتحاديه
 نيز ۵٨در تجربه شوراھای کارگری سال .  برد
توان به اتحاد شوراھا مانند اتحا شوراھای  می

کارگری گي?ن، کانون شوراھای شرق تھران، 
اتحاد شوراھای کارگری تبريز، شورای متحده 
غرب، اتحاد شوراھای سازمان گسترش و 
نوسازی صنايع ايران و شوراھای نفت اشاره 

گرچه اين شوراھا و اتحادشوراھا وحشيانه .  کرد
سرکوب شدند و مجالی نيافتند که از سطح يک 

ھا و   شھر و استان فراتر روند، اما در واقع نطفه
يا اجزاء اتحاد شوراھا در مقياس سراسری 

شرط بوجود آمدن تمام اين انواع  پيش.  بودند
ھای  ھای سراسری کارگری، وجود تشکل تشکل

 .ست کارگری در مقياس محلی وغير سراسری
ھا، تشکل سراسری کارگری،   افزون براين

ست که به نيازھای سراسری طبقه کارگر  تشکلی
تواند به  وقتی يک تشکل سراسری می.  پاسخ دھد

نيازھای سراسری طبقه کارگر پاسخ دھد که در 
مقياس سراسری در ميان کارگران حضور و 

مختصات تشکل سراسری .  نفوذ داشته باشد
کارگری نه بدعت بردار است و نه خاص اين 
ياآن کشور،که برتجارب جنبش کارگری 

پوشيده نيست که ھر .  استواراست وھمه شمول
کشوری چه از لحاظ سوابق و تجارب مبارزاتی 
طبقه کارگر و چه از لحاظ درجه رشد جنبش 
کارگری و فاکتورھای ديگری نظير آن، شرايط 

رغم اين  به.  ھای خاص خودش را دارد  و ويژگی
برد  موضوع اما نيازھای طبقه کارگر برای پيش

مبارزه و رھايی از وضعيت موجود و از چنگ 
اگر طبقه کارگر به طور .  سرمايه، يکسان است

عام، برای پيروزی در مبارزه عليه سرمايه به 
يک حزب رزمنده سياسی نياز دارد و بايد خود 
را در حزب اخص طبقاتی خود، مجزا و مستقل 
از اقشار و طبقات ديگر متشکل سازد، در ايران 
ھم طبقه کارگر به حزب طبقاتی خود نياز 
. داردوبايد خودرا درچنين حزبی متشکل سازد

ھای صنفی  اگر طبقه کارگر به طور عام به تشکل
نياز دارد تا برای تحقق مطالبات روزمره، خود 

ھا متشکل سازد و برای  را در اين تشکل
يابی به اين مطالبات به طور متشکل مبارزه  دست

ھايی نياز  کند، طبقه کارگر ايران ھم به تشکل
دارد که مبارزه در اين عرصه را سازماندھی و 

 .متشکل سازد

ھايی که کارگران، خود را در  تمام انواع تشکل
اند، از دل  مقياس سراسری در آن متشکل ساخته

مبارزات طبقه کارگر بوجود آمده و به تجارب 
. اند جنبش کارگری در مقياس جھانی مبدل شده

که چند تشکل  ست که ھر تشکلی را ولو آن بديھی
فعاqن کارگری و تنی چند از فعاqن سياسی و 
کارگری منفرد را در خود متشکل ساخته باشد 

تشکل .  توان تشکل سراسری کارگری خواند نمی
. سراسری طبقه کارگر، حزب طبقه کارگر است

تشکل سراسری طبقه کارگر، شوراھای 
تشکل سراسری طبقه .  ست سراسری کارگری

ھای کارخانه، اتحاد  کارگر، اتحاد کميته
ھای سراسری است  ھا و تعاونی سنديکاھا، اتحاديه

و به ھر رو اين نکته بايد برھر کارگر آگاه و 

فعال کارگری روشن باشد که اگر قرار است 
تواند  تشکلی از منافع کارگران دفاع کند، نمی

تشکلی باشد که از فراز سر کارگران بوجود آمده 
ست که از بطن کارگران و از  باشد، بلکه تشکلی

 .دل مبارزات طبقه کارگر بوجود آمده باشد
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 خيزش دولت روحانی برای غارت دستاوردھای کارگران در تامين اجتماعی
داری به  در ھيچ کشوری از جھان سرمايه

دليل آن .  تواند باشد نفع کارگران نبوده و نمی
داران به آن  ھر جا که سرمايه.  نيز ساده است

پا گذاشتند تنھا قانونی که بر آن حکم خواھد 
تأمين امکانات بھداشتی و .  راند سود است

عنوان يک نياز عمومی و  درمانی مناسب به
اما .  ی دولت است برای تمامی مردم، وظيفه

دھد و اين  دار تنھا سود معنا می برای سرمايه
ست که امروز نيز در  ھمان چيزی

ھای  ھای خصوصی و ھزينه بيمارستان
 .آورشان شاھد ھستيم سرسام

تن معاون  ی حسن ھفده گفته ھم اکنون به 
وزير کار و براساس آمارھای وزارت 

 درصد درآمد ۴٠بھداشت، بيش از 
حال .  شود مزدبگيران بابت درمان ھزينه می

و در شرايطی که بيمه تامين اجتماعی به 
ی کمبود بودجه، روز به روز از کيفيت  بھانه

کاھد و بخشی از  و کميت خدمات خود می
خواھد  می) ی طرح س?مت به بھانه(منابع آن 

ست که وضع  به جای ديگری برود، طبيعی
از اين نيز که ھست بدتر خواھد شد و اين 
يکی از ھمان تھاجمات طبقه حاکم به حقوق 

 .و سطح زندگی کارگران است
البته غارت اموال کارگران در سازمان 

اکنون  ھم.  تامين اجتماعی چيز جديدی نيست
و به دليل تضادھا و اخت?فاتی که بين 

ھا و دستجات گوناگون حکومتی وجود  جناح
ی قطوری برای سعيد  داشته و دارد، پرونده

مرتضوی مديرعامل پيشين سازمان تامين 
تا .  اجتماعی به دليل فساد مالی باز شده است

ھمان حدی که از اين پرونده به بيرون درز 
توان دريافت که اغلب نمايندگان  کرده، می

مجلس و بسياری از مقامات دولتی از 
امکانات سازمان تامين اجتماعی، جيبی برای 

ست که  وقاحت تا حدی.  خود دوخته بودند
مديرعامل پيشين که يکی از دزدترين 
مديران عامل اين سازمان تاکنون بوده، 

گرفت که   ميليون تومان حقوق می۶٨ماھانه 
اش اين مبلغ به بيش   ماه رياست١۵در طول 

اين در .  رسد از يک ميليارد تومان می
ست که حداقل دستمزد يک کارگر در  حالی
 ھزار تومان و در سال ٣٨٩ تنھا ٩١سال 
 .گرديد  ھزار تومان بالغ می۴٨٧ به ٩٢

 برابر حداقل ١٧۵يعنی حقوق وی در ماه 
ھم   بوده، آن٩١دستمزد يک کارگر در سال 

آن وقت ربيعی در !!  از جيب ھمان کارگران
کند که رئيس  مجلس با افتخار اع?م می

اش تنھا  است و حقوق"  متعھد"کنونی خيلی 
براستی که !!  عجبا!!   ميليون تومان است١۴

 ميليون تومان از دسترنج ١۴ماھانه 
ھا اقدام  کارگران به جيب ريختن و عليه آن

داری  کردن، خيلی تعھد به نظام سرمايه
آور  ھای سرسام البته پاداش!!  خواھد می

دست دادن کنترل بر اين اعتراضات و 
تواند به  ست که می ھايی ارتقای سطح خواست

. موقعيت نوينی در جنبش کارگری بيانجامد
ی اين تشک?ت  در يک ک?م وظيفه

اصط?ح کارگری کشيدن ترمز جنبش  به
کارگری است و گرنه اين تشک?ت ھرگز 

ھای کارگران نبوده و  منعکس کننده خواست
 .نخواھند بود

ی گذشته ربيعی وزير کار دولت  در ھفته
 به سوال يکی از  روحانی که برای پاسخ

نمايندگان، به مجلس اس?می رفته بود، با 
عنوان يکی از افتخارات  وقاحت تمام و به

اش اع?م کرد که  ی تحت ھدايت وزارتخانه
 ميليارد تومان از منابع ١٢تاکنون بيش از "

سازمان تامين اجتماعی برای طرح بيمه 
دولت روحانی با ".  س?مت ھزينه شده است

خواھد تا با استفاده از منابع  وقاحت تمام می
ھا  کارگران و دستبرد به حاصل زحمات آن

صورت منابع سازمان تامين   که امروز به
ھای ضد کارگری  اجتماعی درآمده، سياست
وقت حتما انتظار  خود را پيش ببرد و آن

دارند تا مدال افتخار نيز از کارگران و 
 !!زحمتکشان بگيرند

ی دولت است و بايد از  بيمه ھمگانی وظيفه
 عمل  منابعی که در اختيار دارد به اين وظيفه

اين حق تمامی مردم .  کند نه با پول کارگران
ايران است که از بيمه درمانی و حق 

ھا که  بازنشستگی برخوردار باشند، چه آن
ست  اين حقی.  ھا که ندارند کار دارند و چه آن

جای انجام اين وظيفه  ھمگانی، اما دولت به
داران و  از طريق گرفتن ماليات از سرمايه

دھد از  استفاده از درآمدھای نفتی، ترجيح می
داران ماليات کمتری بگيرد و  سرمايه

درآمدھای نفتی را در راستای نيازھای 
ھای سرکوب و  دار و دستگاه ی سرمايه طبقه

ی  اجرای  تحميق مذھبی ھزينه کند وھزينه
را بر دوش کارگران "  بيمه س?مت"طرح 
ھم کارگرانی که خود در زير  آن.  بياندازد

 .زنند خط فقر دست و پا می
البته ھدف اصلی دولت ليبراليزه کردن 

" بيمه س?مت"خدمات درمانی است و طرح 
طور که وزير بھداشت نيز به صراحت  ھمان

ھای اصلی  ای برای طرح گفت، تنھا بھانه
دولت در راستای خصوصی سازی بھداشت 

در واقع دولت روحانی .  و درمان است
خواھد با پول کارگران و امکانات دولتی  می
ھم در واقع حاصل دسترنج کارگران  که آن  -

بھداشت و درمان را در پيروی از   -است 
المللی پول و بانک  ھای صندوق بين سياست

سازی کند و البته کيست که  جھانی خصوصی
ی دولت،  فريبانه نداند در پشت تبليغات عوام

تر شدن کارگران و  چيزی جز محروم
زحمتکشان از بھداشت و درمان وجود 

سازی بخش درمان  نتيجه خصوصی.  ندارد

. کنند از نظر ميزان و حجم تصاحب می
ی نيروی کار   چنين کاستن از ھزينه ھم
ھای  ، يکی از روش)ی متغير سرمايه(

داران برای جلوگيری از روند کاھش  سرمايه
نزولی نرخ سود است که يکی از بزرگترين 

داری بوده و ارتباط  معض?ت نظام سرمايه
در اين ميان .  ھای آن دارد مستقيمی با بحران

 دارند تا با تصويب قوانين  ھا نيز وظيفه دولت
داران کمک کرده و زمينه را  جديد به سرمايه
 .ھای بيشتر مھيا سازند گذاری برای سرمايه

توان به ليبراليزه کردن قوانين  برای مثال می
کار در رابطه با استخدام و اخراج کارگران، 
دستمزدھا و ساعات کار اشاره کرد که در 

ھا و اشکال  ھای اخير و به بھانه سال
داری در  ھای سرمايه گوناگون از سوی دولت

 .بسياری ازکشورھای جھان اِعمال شده است
جايی که  قوانين تامين اجتماعی نيز از آن

داران و  ھايی را بر دوش سرمايه ھزينه
گذارد، از اين  داری می ھای سرمايه دولت

ھا ھمواره در  قاعده مستثنا نبوده و دولت
داران تغييراتی  ت?ش ھستند تا به نفع سرمايه
توان به ميزان و  در اين قوانين بدھند که می

ھای درمانی توسط  چگونگی پوشش ھزينه
ھا و يا سن و ميزان حقوق بازنشستگی و  بيمه

ھايی  حتا کاھش خدمات اجتماعی به بھانه
 . چون کسری بودجه اشاره کرد

دولت !  اما در ايران اوضاع چگونه است؟
داری نه  عنوان يک دولت سرمايه ايران به

تنھا از اين قاعده و سياست کلی پيروی کرده 
عنوان يکی از  که حتا بايد از آن به

سردمداران نقض حقوق کارگران و تھاجم به 
از .  ھا در جھان امروز نام برد منافع آن

فشارھای سياسی و ممانعت از تشکل طبقه 
کارگر تا سياست کاھش دستمزدھای واقعی 
و دست بردن در قوانين تامين اجتماعی در 

توان به  کنار بسياری از موارد ديگر می
ی  ھای دولت در نقض گسترده عنوان سياست

 .حقوق کارگران نام برد
ت?ش برای تغيير ساختار بيمه تامين 
اجتماعی و دستبرد به منابع مالی سازمان 

ھا  تامين اجتماعی که حاصل دسترنج ميليون
ھای پيش  باشد، يکی از آن سياست کارگر می

ی  ھای اخير و به بھانه گفته است که در ماه
در دستور کار "  سازمان بيمه س?مت"ايجاد 
ترين جناح بورژوازی ايران که  راست

امروز سکان دولت را در اختيار دارد، قرار 
قدر شور شده که حتا  آش آن.  گرفته است

ھای دولتی که نام کارگری  برخی از تشکل
کشند اما تحت کنترل دولت و در  را يدک می

شان  باشند، صدای داران می خدمت سرمايه
ست که اين  البته گفتنی.  درآمده است

ھا انجام  اصط?ح اعتراضاتی که اين تشکل به
ھا  دھند بيش از ھر چيز به دليل ترس آن می

ماندن از اعتراضات کارگری، از  از عقب

١از صفحه   

٧درصفحه   
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خيزش دولت روحانی برای غارت دستاوردھای کارگران 
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  کرون١۵٠  )نوامبر(کولنتای
  کرون١۵٠  )دسامبر(کولنتای 
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  يورو۵٠   پوران

نتواند ھرگز سدی در برابر ارائه خدمات 
حقوق .  ھا گردد بھداشتی و درمانی به آن

بازنشستگی نيز نبايد کمتر از ميزان 
ای که بعد  گونه ھای يک خانوار شود به ھزينه

از عمری کار و ت?ش، بازنشستگان مانند 
ی  ھمه.  اqن در زير خط فقر زندگی کنند

اند نيز بايد در سن  ھايی که بيکار بوده آن
بازنشستگی از مزايای بازنشستگی توسط 
دولت برخوردار باشند، چرا که بيکاری 

ھا  ھا معلول مناسبات حاکم بوده و آن آن
 . و ھستند قربانيان آن نظام بوده

شود و ھنوز دو  جا ختم نمی اما مساله به اين
اول اين که .  نکته مھم ديگر وجود دارند

دانند که  امروز و به روشنی روز ھمه می
گونه حاکمان به غارت اموال کارگران در  چه

سازمان تامين اجتماعی مشغول بوده و 
امروز صحبت از قراردادھای .  ھستند

ھا و  ھزاران ميلياردی و پاداش
اولين .  چنانی است ھای آن وپاش ريخت

موضوع اين است که سازمان تامين 
اجتماعی متعلق به کارگران بوده و بنابر اين 
تمامی قراردادھا و حقوق مديران و 

شود بايد  ھايی که به افراد داده می پاداش
علنی بوده و در اختيار کارگران يعنی 
صاحبان اصلی تامين  اجتماعی قرار گيرد تا 

 .کارگران بتوانند بر آن نظارت کنند
که تا وقتی مديران  تر اين دوم و از آن مھم

تامين اجتماعی منتخب کارگران و از ميان 
ھا نباشند و دستمزدھايی باqتر از دستمزد  آن

متوسط کارگران دريافت کنند، ھرگز اين 
طور واقعی به کارگران  تواند به سازمان نمی

گونه که تاريخ  ھمان به.  تعلق داشته باشد
گذشته و حال اين سازمان و فساد مديران آن 

ھای  مديرانی که حقوق.  کند به ما ثابت می
گيرند و منتصب دستگاه قدرت  چنانی می آن

ست که وامدار حکومت بوده  ھستند، طبيعی
و برای حفظ موقعيت و مقام خود، غ?مان 
حلقه به گوش قدرتمدارانی خواھند بود که 

داری،  ای جز حراست از نظام سرمايه وظيفه
ھای آن و غارت ھر چه بيشتر  تحکيم پايه

 . کارگران برای خود قائل نيستند
کارگران بايد برای يکبار ھم که شده تکليف 
سازمان تامين اجتماعی را روشن کرده و 

ھا  آن.  دست دزدان دولتی را از آن کوتاه کنند
داران و حکومت  توانند تھاجم سرمايه می

توانند از منافع  ھا می آن.  اس?می را خنثا کنند
خود در سازمان تامين اجتماعی دفاع کرده و 
به بھبود وضعيت حقوق بازنشستگان و 
. خدمات بھداشتی و درمانی اقدام کنند

اش نيز در نزد کارگران است، در  حل راه
. شان شان و در بيداری اتحادشان، در مبارزه

 .تا آن روز
 
 
 
 
 

ويژه در سازمان تامين اجتماعی را  مديران به
 .نبايد از ياد برد

عنوان  اما شايد بتوان ھنوز از اين دزدھا به
دزدھای کوچک در برابر دزد بزرگ يعنی 

دولت روحانی ھم .  دستگاه دولتی نام برد
 ھزار ميليارد تومان به سازمان ٩٠اکنون 

تامين اجتماعی بدھکار است و به نظر 
آيد که قصدی نيز برای پرداخت اين  نمی

بدھی داشته باشد و تنھا ھر سال شاھد 
افزايش بدھی دولت به سازمان تامين 

 ھزار ميليارد تومانی که ٩٠. اجتماعی ھستيم
آور ھر سال از  با توجه به تورم سرسام

شود و دولت از  ارزش آن به شدت کاسته می
اين بابت ھيچ خسارتی نيز به کارگران 

 ميليارد ١٢پردازد و البته که دستبرد  نمی
تومانی از سرمايه تامين اجتماعی به نام 

ديگر چشم گاو است برای "  بيمه س?مت"
آن وقت اين مديران دزد و !!  اين دزد بزرگ

خواھند سرنوشت سازمان  دولت دزدتر می
و براستی چه !!  تامين اجتماعی را رقم بزنند

توان از اين دزدان و غارتگران  انتظاری می
 !داشت؟

ی نبود منابع مالی،  ھمين دزدان به بھانه
بازنشستگان را که اکثرا حداقل حقوق را 

گيرند، به زير خط فقر سوق داده و  می
ھا بوجود  زندگی پُرمشقتی را برای آن

ی نبود منابع مالی،  يا باز به بھانه.  اند آورده
از سال جديد ھيچ کارگر ساختمانی را بيمه 

ی قانون  نکرده و تازه قصد دارند به بھانه
وآمد بين مجلس  جديد که ھنوز در مسير رفت

و شورای نگھبان است، بيمه حدود نيمی از 
اما از .  کارگران بيمه شده را نيز لغو کنند

تر اين موضوع است که  اين ھم مضحک
براساس سند منتشره در خبرگزاری ايلنا، در 

 اسفندماه سال گذشته، نوربخش که از ٢٧
نظر ربيعی وزير کار، خيلی فرد 

است، به رسم تمامی مديران "!!!  متعھدی"
سابق تامين اجتماعی و به منظور باج دادن 

 ھزار سھميه بيمه ٢۵به نمايندگان مجلس، 
ھا قرار  کارگران ساختمانی را در اختيار آن

داده است تا به ص?حديد خود افرادی را 
برای بيمه شدن از اين طريق به سازمان 

حال چه ربطی !!  تامين اجتماعی معرفی کنند
نمايندگان مجلس با بيمه کارگران ساختمانی 
دارند اين را بايد از نوربخش يعنی ھمان 

 !!پرسيد" متعھد"آقای 
مساله اصلی اين است که تامين اجتماعی و 

ست ھمگانی نه مکانی  بھداشت و درمان حقی
برای غارت و لخت کردن کارگران و 

ی آحاد  ھمه.  داران زحمتکشان توسط سرمايه
مردم از پير و زن و مرد جوان تا کودکان 
ھمگی بايد از اين خدمات به صورت مجانی 

نوعی که مشک?ت مالی  برخوردار باشند به

۶از صفحه   

رژيم جمھوری 
اس�می را بايد با 
يک اعتصاب 

عمومی سياسی و 
قيام مسلحانه 
 برانداخت
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٩درصفحه   

 ست قتل معلم بروجردی، محصول خشونت دولتی

١٠از صفحه    
ھای  طلبی مردم در برابر ناھنجاری حق

زيرا .  متعدد اقتصادی، اجتماعی و سياسی
اين رژيم خود مسبب اصلی اين 

پس بايد به خشونت وقھر .  ھاست ناھنجاری
روی آورد تا با تکيه بر سرنيزه چند صباحی 

بايد بر تعداد .  اش بيافزايد بر عمر ننگين
ھا بيافزايد تا ارعاب را در  ھا و اعدامی زندان

. پس ذھن فرد فرد آحاد جامعه نھادينه سازد
ای که در پستوی ھر خانه و  در جامعه

اش، خشونت موج  ی ھر خيابان گوشه
شود و  زند، چرخه خشونت بازتوليد می می

تعجبی .  گيرد ای می ھر روز قربانيان تازه
ندارد که اين بار قربانيان آن معلم و 

ھای  آموزی ساکن يکی از شھرستان دانش
: اند گونه که فرھنگيان گفته ھمان.  کشورند

آموز  ھم اين معلم مظلوم و ھم دانش"
ضارب، ھر دو قربانيان نظام ناھنجار 

و در "  فرھنگی، اجتماعی و آموزشی ھستند،
"...  اند ادامه آورده معتقديم تنھا برخورد : 
تواند از بروز مجدد اين گونه  قضايی نمی

حوادث، جلوگيری نمايد بلکه بايد با 
 ".ھای آن برخورد شود ريشه

ھای آن جايی نيست جز در استمرار  و ريشه
خواھيم  اگر نمی.  ھای اجتماعی ناھنجاری

ی خشونت قربانی ديگری از ميان ما  چرخه
مان بگيرد، بايستی ھر چه زودتر  و عزيزان

به آن پايان دھيم و اين ممکن نيست بدون 
پايان دادن به حاکميت رژيمی که خود بانی و 

ھا و رشد  مسبب اصلی تمامی اين ناھنجاری
 .و گسترش خشونت است

 
پوستان، ساکن  سياه
ای فقرزده در ميان  جزيره

 اقيانوسی از
 ثروت و رفاه مادی

 
 ساله ١٨، نوجوان "مايکل براون"قتل 
در ماه اوت به )  آفرو آمريکايی(پوست  سياه

دارن "دست يک پليس سفيدپوست به نام 
، در شھر فرگوسن واقع در ايالت "ويلسون

ميسوری خشم بسياری را در کشورھای 
پس از قتل اين نوجوان .  مختلف برانگيخت

اعتراضات متعددی در اين شھر و ساير 
شھرھای آمريکا و حتا اروپا به وقوع 

دادگاھی که بايد درباره لزوم  پيش.  پيوست
گرفت،  محاکمه پليس سفيدپوست تصميم می

رأی به بيگناھی اين پليس و عدم لزوم پيگرد 
قضايی داد و اين بار نيز تظاھرات زيادی 
در بسياری از شھرھای آمريکا و اروپا 

اين قتل، اولين مورد از خشونت .  برگزار شد
ھای  ھای آمريکا، به ويژه پليس پليس

پيش از .  پوستان نيست سفيدپوست عليه سياه
پوست   سياه۴آن نيز در ماه ژوئيه امسال 

معلمانی که چه .  ھای شلوغ بپردازند ک?س
بسا بسياری از آنان بايد برای تأمين معاش 
خود و خانواده به شغل دوم و سوم روی 

ھا در برابر اين معلمان،  و در ک?س.  آورند
ای کم  اند از خانواده انبوه شاگردانی نشسته

شان ھم  ھايی که اگر نان شب خانواده.  درآمد
ھای متعدد  تأمين باشد، بايستی به ھزينه
ھايی  ھزينه.  تحصيل فرزندان خود بيانديشند

ھای غيررسمی، خرج دفتر و  چون شھريه ھم
قلم، خرج لباس و کفش، خرج اياب و ذھاب 

اما ريشه خشونت در مدرسه را ...  و
ھای نظام آموزش  نابسامانی"توان تنھا به  نمی

مدرسه محيطی جدا .  محدود کرد"  و پرورش
. ھای اجتماع نيست و منزوی از ساير عرصه

گرچه معلم و شاگرد روزانه چند ساعتی در 
مدرسه در کنار يکديگرند، اما ھر يک با 

ھای  ھا و رنج ھا، زخم ھا، تجربه دغدغه
بيرون از چارديواری مدرسه به آن پا 

زيند که  ای می ھر دو در جامعه.  اند گذاشته
خشونت در خانه و خيابان، بخشی از زندگی 

 . شان است روزمره خود و مردمان
. ايست سرشار از خشونت و اين جامعه

ای که در آن فحش و دشنام و کتک  جامعه
. ست عادی زدن زنان، در خانه امری

ھای خانوادگی، رابطه  ای که نزاع جامعه
ای  جامعه.  شود عادی زن و شوھر تلقی می

ھا در خانه اتفاق  آزاری  درصد کودک٨٠که 
ای که تنبيه در مدارس از  جامعه.  افتد می

ای که کودکان  جامعه.   است اخبار روزمره
کار و کودکان خيابانی بخشی از تصوير 

 . اند زندگی روزمره
ای نه تنھا سرشار از  تر، جامعه و از آن مھم

خشونت شھروندان عليه يکديگر، بلکه 
ی دولتی  سرشار از خشونت سازمان يافته

ای که در آن، زنان به  جامعه. عليه شھروندان
در معرض تحقير و ضرب "  جرم بدحجابی"

گيرند؛ به  و شتم و دستگيری قرار می
شود؛ با چاقو به  شان اسيد پاشيده می روی

کارگران معترض و .  شود آنان حمله می
اراذل "خواھان حقوق خود با استناد به قانون 

. گيرند مورد محاکمه قرار می"  و اوباش
تر روزی بدون اعدام چند نفر و آن ھم در  کم

شود و به دنبال آن خبر از  م� عام سپری می
آيد که پس از تماشای مراسم  کودکانی می

اعدام، از روی کنجکاوی، خود يا دوستی را 
ھای قرون  مجازات.  اند به دار آويخته

وسطايی مانند قصاص، بريدن دست و پا و 
ھای  گوش و درآوردن چشم از جمله مجازات

مخل امنيت "ھر انتقادی، .  قانونی است
شود و با زندان و شکنجه  تلقی می"  کشور

ھا  و تمام اين خشونت.  شود پاسخ داده می
پاسخ رژيم است به فرياد اعتراض و 

ھای رخداده در جامعه  کوچکی از نزاع
ھر روز در گوشه و کنار شھرھا و .  است

ھای مختلفی  روستاھای سراسر ايران، نزاع
ھا در ھمان  دھد که بسياری از آن رخ می

محل خاتمه يافته و بنابراين در آمار پزشکی 
ای که  در جامعه.  شوند قانونی ثبت نمی

ای فراگير تبديل  گرايی به پديده خشونت
ی  گردد بايستی از خود پرسيد سرچشمه می

گرايی در  ھا و خشونت اين ناھنجاری
 کجاست؟

در ادامه بيانيه شماری از فرھنگيان کشور 
"آمده است مرگ محسن خشخاشی، : 

گمان، درد و اندوه بزرگی است بر جان و  بی
روان ھمه آموزگاران کشور، افزون بر اين 

ھای مديريتی،  نشانی است از نابسامانی
آموزشی، اقتصادی و فرھنگی نظام آموزش 
و پرورش، و ناامنی که متاسفانه روز به 

ھای  ھا، و به ويژه مدرسه روز بر مدرسه
دولتی، سايه خود را بيش از پيش 

متاسفانه در شرايطی که در .  گستراند می
 –ھای دولتی  ھای شلوغ مدرسه ک?س
ھر   –ھای سی چھل نفره و حتی بيشتر  ک?س

روز روح و جسم آموزگاران در رنج است 
از زبان برخی از مسئوqن فرادست آموزش 

شود شمار معلمان  و پرورش، پياپی شنيده می
ھای دولتی بيش از حد است و بايد  مدرسه

تعداد آنان دويست سيصد ھزار تن کمتر 
 "!گردد

ی اين خشونت در مدرسه را  آنان ريشه
ھای مديريتی، آموزشی، اقتصادی  نابسامانی"

" و فرھنگی نظام آموزش و پرورش
نظامی که در آن تحقير و خشونت .  دانند می

ھای درسی آموزش داده  عليه زنان در کتاب
نظامی که در آن خرافات دينی جای .  شود می

گيرد؛ نظامی که از  آموزی را می علم و علم
آموزان درباره علل واقعی  روشنگری دانش
ھراسد؛ نظامی که   می مصايب زندگی

آموزان را برحسب ميزان ثروت به  دانش
تحصيل در مدارس گوناگون با امکانات 

دارد؛ نظامی که بخشی  آموزشی نابرابر وامی
از مردم کشور را از يادگيری زبان مادری 

کند؛ نظامی که معلمان در  خود محروم می
دھی آن نه تنھا نقشی ندارند، بلکه  سامان

بايستی قوانين و مقرراتی را رعايت کنند که 
با استانداردھای علمی آموزش و پرورش 

نظامی . کودکان در تضادی عميق قرار دارند
که در آن معلمان و شاگردان حتا در ک?س 

ی ساير مشک?ت  توانند بدون دغدغه نمی
زندگی فقط به فکر تدريس و يادگيری باشند؛ 

دارد با حقوقی  نظامی که معلمان را وامی
اندک و عدم امنيت شغلی به تدريس در 

٨ 
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٨از صفحه   

 ای فقرزده در ميان  پوستان، ساکن جزيره سياه
 اقيانوسی ازثروت و رفاه مادی

و اين چرخه فقر و محروميت، .  روبرويند
تبعيض و ارتکاب جرم و مجازات در زندگی 

 .يابد آنان نسل پس از نسل ادامه می
پوستان در تظاھرات گوناگون  اما به جز سياه

اخير شاھد حضور سفيدپوستان بسياری در 
. اعتراض به قتل و حکم دادگاه بدوی بوديم

شورش "ھا را صرفاً  توان آن رو، نمی از اين
سفيدپوستانی که به ھمان .  ناميد"  پوستان سياه
اش تعلق دارند و با  ی براون و خانواده طبقه

ھنوز آتش .  کنند آنان احساس ھمبستگی می
جنبش اشغال وال استريت و بعدھا جنبش 
اشغال شھرھا به خاکستری سرد تبديل نشده 

جنبشی که خود را به درستی جنبش .  است
بحران اقتصادی که .  ناميد ھا می  درصدی٩٩

داری از جمله آمريکا اين  تمام جھان سرمايه
داری آزاد پيشرفته را فرا  سمبل سرمايه

شماری از طبقه متوسط  گرفته است، افراد بی
را به سوی اقشار پايين و کم درآمد جامعه 

اگر در جنبش اشغال، شکاف .  رانده است
طبقاتی و اعتراض به اين شکاف، وجه 

ی آن بود، در اعتراضات اخير،  برجسته
تبعيض نژادی نيز به آن افزوده شده است و 

دلی گسترده از سوی سفيدپوستان  اين ھم
شاھديست بر اعتراض و خشم آنان به شرايط 

آنان در اين پرونده، آينده .  شان زندگی کنونی
يابند  شان را در نظامی بازمی خود و فرزندان

پوستان بلکه بر طبقات و  که نه تنھا بر سياه
 .دارد اقشار فقير و محروم تبعيض روا می

ھای نظامی و سياسی  اگر تجاوزات و دخالت
شمار کشورھای امپرياليستی،  و جنايات بی

از جمله آمريکا را در گوشه و کنار جھان 
شمار  ھای بی نيز ناديده بگيريم، ناھنجاری

جامعه آمريکا، اين مھد دمکراسی بورژوايی 
دھند محو کامل  داری نشان می و سرمايه

ھای  تبعيض نژادی و بسياری از نابرابری
اقتصادی، اجتماعی و سياسی در خود اين 

آنان که سر .  ست ناممکن کشورھا نيز امری
آورند و استمرار نظام  بر اين آستان فرود می

داری و برقراری دمکراسی  سرمايه
گشای معض?ت جوامع، از  بورژوايی را راه

اند  پردازانی زنند، دروغ جمله ايران، جا می
در خدمت اين نظام و دشمن طبقاتی کارگران 

آنان .  و زحمتکشان و اقشار محروم و فقير
 .از ما نيستند که بر مايند

 

رنگ پوست نيست که پليس قاتل و نوجوان 
و اين امر .  سازد مقتول را از ھم جدا می

منحصر به اين شھر نيست، اکثر مح?ت و 
ھای شھرھای آمريکا برحسب درآمد   حومه

بر اساس گزارشی از سوی .  اند تقسيم شده
مرکز مشترک مطالعات سياسی و "

تعداد مح?ت فقيرنشين در آمريکا "  اقتصادی
 . سال گذشته افزايش يافته است۴٠در 

 درصد ٢٢ طبق آمار، ٢٠١٠در سال 
 سال در فقر به سر ١٨کودکان زير 

/  ۴از اين تعداد .  بردند می  درصد سفيد ١٢ 
/  ٢پوست،   ٣۵پوست،   درصد سياه٣٨ 

درصد مھاجرين کشورھای آمريکای qتين و 
۶  / در .   درصد مھاجران آسيايی بودند١٣ 

، يونيسف اع?م کرد که اياqت ٢٠١٣سال 
متحده از نظر فقر کودکان در کشورھای 

 .يافته در رده دوم جای دارد توسعه
:  سال پيش گفت۵١مارتين لوترکينگ حدود 

پس از اع?ميه لغو [يکصد سال بعد "
ای منزوی و  پوستان در جزيره سياه]  بردگی

فقرزده در ميانه اقيانوسی وسيع از رفاه 
 ."کنند مادی زندگی می

و اين حرف پس از اين مدت ھنوز درست 
 ٢٨، در حدود ٢٠١٣طبق آمار .  است

 ١٠پوستان در مقايسه با  درصد از سياه
درصد از سفيدپوستان زير خط فقر زندگی 

 .کنند می
پس تبعيض نژادی در آمريکا تنھا به 

شود، بلکه تمام  ی قضايی محدود نمی عرصه
اگر .  ھای زندگی را فرا گرفته است عرصه

) اعدام بدون دادگاه(زمانی لينچ کردن 
پوستان و سوزاندن آنان توسط  سياه

ھای نژادپرست رايج بود، اکنون  ک?ن کوکلس
به نحوی ديگر زندگی بسياری از آنان بر اثر 

آنان بخش .  شود اين تبعيض نژادی تباه می
بزرگی از جمعيت فقير و کم درآمد آمريکا 

دھند، در مح?ت فقيرنشينی  را تشکيل می
کنند که دقيقا به ھمين علت آمار  زندگی می

جرايم باqيی دارند و احتمال بزھکاری در 
برد، از  ميان نوجوانان و جوانان را باq می

دانشگاھی مناسبی  سيستم تحصي?ت پيش
جايی که تحصي?ت  از آن.  برخوردار نيستند

دانشگاھی در آمريکا ھزينه و در برخی 
آوری دارد،  ھای سرسام ھا ھزينه دانشگاه

ھا راه  ھا و دانشگاه اقليتی از آنان به کالج
حتا در صورت برخورداری از .  يابند می

تحصي?ت عالی، تبعيض نژادی در بازار 
ست ديگر بر سر راه زندگی  کار، چالشی
با تبعيض و نابرابری در جامعه .  شغلی آنان

غير مسلح در شھرھای مختلف آمريکا به 
ويژگی قتل .  دست پليس کشته شده بودند
ست که در پی  براون، اعتراضات متعددی

 ١۵٠آمدند و بار ديگر يادآور شدند، بيش از 
سال پس از صدور اع?ميه لغو بردگی ھنوز 

پوستان و به ويژه  تبعيض عليه رنگين
 .پوستان در آمريکا رواج دارد سياه

ای به کميته رفع   صفحه٢٢در يک گزارش 
، ٢٠١۴تبعيض نژادی سازمان ملل در اوت 

بان حقوق بشر موارد متعددی از  ديده
ھای دولت  نابرابری نژادی ناشی از سياست
در گزارش .  اياqت متحده را برشمرده است

آمده است اياqت متحده در رفع تبعيض 
ھايی  گام نژادی در سيستم قضايی خود نيم

طبق اين گزارش، به رغم .  برداشته است
نرخ مشابه مصرف مواد مخدر بين 

پوستان  پوستان، تعداد سياه سفيدپوستان و سياه
تر  دستگير شده نسبت به سفيدپوستان بيش

تری از آنان  ھا تعداد بيش است و در دادگاه
. شوند مدت می ھای طوqنی محکوم به زندان

شدگان در  ، نيمی از اعدام٢٠١۴در سال 
پوستان بودند، در حالی که آنان  آمريکا، سياه

 درصد جمعيت کشور را تشکيل ١٣تنھا 
عدم وجود حمايت قانونی در .  دھند می

مشاغل بخش کشاورزی که تعداد زيادی از 
کارگران آن را مھاجرين کشورھای 

دھند، بر کودکان  آمريکای qتين تشکيل می
آنان اثرات سوئی دارد و تصميم اياqت 
جنوبی آمريکا مبنی بر عدم پذيرش گسترش 
پوشش درمانی عواقب وخيمی برای 

 درصد از جمعيت ۵٧پوستانی دارد که  سياه
 .دھند اين اياqت را تشکيل می

شھر . ی قتل مايکل براون بازگرديم به پرونده
ھا و مح?تی دارد با ساکنين  فرگوسن، حومه

ساکنينی که نه بر اساس نژاد يا .  مختلف
رنگ پوست، بلکه بر اساس درآمد و طبقه 

درآمد .  شوند اجتماعی از ھم تفکيک می
، )محل زندگی براون(ساکنين شھر فرگوسن 

تر از ساکنين   درصد کم۴۵
(وود کرست" . است)  محل زندگی ويلسون" 

 درصد از اھالی فرگوسن دارای ١۴
 ۴۵تحصي?ت دانشگاھی ھستند در برابر، 

وود از کالج  درصد از ساکنين کرست
 ٢٢در حالی که .  اند التحصيل شده فارغ

درصد از اھالی فرگوسن زير خط فقر 
 ۴وود  کنند، اين رقم در کرست زندگی می
دو سوم ساکنين شھر فرگوسن .  درصد است

/  ۶پوست و تنھا  سياه  درصد ساکنين ١ 
بينيم تنھا  پس می.  اند پوست وود سياه کرست

زنده باد 
 ھمبستگی 
بين المللی 
 کارگران 



 ۶٨٢ شماره  ٩٣نيمه اول آذر     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

٨درصفحه   

 ست قتل معلم بروجردی، محصول خشونت دولتی

قتل محسن خشخاشی، معلم فيزيک در بروجرد، 
بار ديگر گستردگی و رواج خشونت در جامعه 

ھای جاری در  در بحث.   کشد را به رخ می
ھای ايران، کارشناسان متعددی به ابراز  رسانه

اند و به  نظر درباره علل رشد خشونت پرداخته
عوامل گوناگونی از جمله اجتماعی، فرھنگی و 

 . اند کارھايی ارائه کرده اخ?قی اشاره داشته و راه
ھای صنفی معلمان  در اين ميان، تعدادی از کانون

ای  در اعتراض به قتل معلم بروجردی، بيانيه
ما ترديد نداريم که : "اند آنان نوشته.  صادر کردند

ناديده گرفتن و کوچک انگاشتن اين حوادث، 
ھا را به  ای جز عادی و روزمره شدن آن نتيجه

ھايی که متأسفانه  ھمراه نخواھد داشت، خشونت
ھر روز بيش از روز قبل در جامعه و فرھنگ 

ھای  از عادی شدن درگيری.  يابد ما گسترش می
ھای خانوادگی و تجاوز و  خيابانی گرفته تا قتل

فقر و کودکان کار و خيابانی و اين اواخر 
گناه  اسيدپاشی بر روی دختران و زنان بی

 ."کشورمان
ھر روز بيش از روز قبل در جامعه و "اما چرا 

يابد؟ يک پاسخ،  خشونت گسترش می"  فرھنگ ما
انسانی که با .  ھای اجتماعی است وجود ناھنجاری

مشک?ت فراوان اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
کند و  روبروست، خود را بی پشت و پناه حس می
يابد،  راھی نيز برای کاھش اين مشک?ت نمی

استيصالی که خشمی .  گردد دچار استيصال می
اين .  پروراند فروخورده را در درون شخص می

ترين رويدادی راھی  خشم فروخورده با کوچک
جويد و به صورت خشونت ک?می  به بيرون می

به اين ترتيب، خشونت، .  يابد يا فيزيکی تجلی می
بخشی از عادات روزمره زندگی شده، به تدريج 

توسل به "  فرھنگ"شود و اين  می"  فرھنگ"
خشونت را توجيه و به يک ھنجار اخ?قی و 

 .سازد رفتاری بدل می
 ماه ۶طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در 

 ھزار نفر به دليل نزاع ۶٠نخست امسال بيش از 
به اين ترتيب آمار .  اند به پزشکی قانونی آمده

 درصد ٢ /  ۵ در حدو ٩٢ھا نسبت به سال  نزاع
ی  گرچه اين آمار تنھا گوشه.  رشد کرده است

ھای  نام\ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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