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خشونت نسبت به زنان ،مقصر كيست؟

٥٧١
آذر ماجدی

د ود !

صفحه ٤

بيانيه مشترک بمناسبت سالروز  ٢٥نوامبر
مسبب خشونت عليه زنان نظام طبقاتى مبتنى بر خشونت است!
 ٧آذر  ٢٧ - ١٣٩٩نوامبر ٢٠٢٠

باز هم درباره شورا

حكومت سپاهى

صفحه ٨

منصور حكمت

پرده آخر رژيم اسﻼمى
اينروزها سران سپاه و رسانه ها از مطلوبيت
دولت نظاميان ،يک دولت و رئيس جمهور
سپاهی سخن می گويند .ترديدی نيست که ضد
انقﻼب اسﻼمی از همان ابتدا ترکيبی از
باندهای سياسی و نظامی بود ،از سران
حکومت تا وزير و وکيل و ديپلمات و
روزنامه نگار و تاجر و سرمايه دار در ايران
عمدتا سابقه سپاهی دارند .سپاه در تمام
جوارح حکومت حضور و نفوذ دارد .سپاه
پاسداران بويژه بعد از جنگ ايران و عراق و
بتدريج به يک وزنه مهم سياسی-اقتصادی-
امنيتی بدل شد .سپاه بويژه از دوره دو خرداد
تاکنون بعنوان يک دولت سايه عمل کرده
است .به اين معنا حاکميت دستجات نظامی در
جمهوری اسﻼمی جديد نيست .آنچه اکنون
قرار است رخ دهد ،يک نوع بازسازی
حکومت اسﻼمی برای جواب دادن به نيازهای
مشخص و بﻼفصل داخلی و خارجی است .اين
حرکتی برای يکدست کردن حکومت و
طرحی جديد برای بقا است .طرحی که در آن
نظامی ها حرف اول و آخر را ميزنند و
سازمان قدرت تابعی از اراده و سياست
آنهاست .جمهوری اسﻼمی در تناقض هويتی
تقابل با آمريکا و غرب و تبديل شدن به يک
شريک و متحد غرب در منطقه برای تامين
امنيت خويش است .رژيم اسﻼمی چه برای
چرخش
يک معامله بزرگ با غرب و يک
ِ
استراتژيک و چه برای تقابل با
صفحه ٢

تروريسم اسﻼمى در منطقه و جهان
بخش اول :تروريسم اسﻼمى در منطقه
صفحه ١٢

نادر شريفى

بوعزيزی های ايران
صفحه ١٥

سياوش دانشور

دولت را موظف كنيم!
دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى و
پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران است!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

حكومت سپاهى
پرده آخر رژيم اسﻼمى ...
امواج اعتراض توده ای و کارگری ،به تغيير آرايش در باﻻ و فشرده
مانور
شدن نياز دارد .تغييری که نقشه را ِه جدي ِد بقای نظام را با قدر ِ
ت ّ
ت ايدئولوژيکی بدرجات سهل تری جذب کند.
نظر هوي ِ
بيشتر و از ِ
منصور حکمت زمانی اين احتمال را بعنوان يک تﻼش محتمل و يک
کارت بازی تحت عنوان "نسخه پاکستانی جمهوری اسﻼمی" در
شرايط تشديد بحران طرح کرده بود .ما در يادداشتهای سياسی سالهای
گذشته از جمله چند ماه قبل از رويدادهای ديماه نود و شش ،به سياست
ورژن پاکستانی جمهوری اسﻼمی ،يعنی
استحاله از راست و امکان
ِ
ت نظاميان ،تاکيد و از جمله اشاره کرديم:
حاکمي ِ
"سياست استحاله
اصﻼح طلبی اسﻼمی بيش از انصار حزب ﷲ و سپاه پاسداران و
خامنه ای ها موفق بوده اند نظام اسﻼمی را سرپا نگاه دارند .بويژه بعد
از پايان جنگ ايران و عراق تاکنون ،ﻻيه هائی از سرمايه داران و
اقشار ُمرفه شکل گرفتند که اصﻼح طلبی اسﻼمی اساسا نماينده و
سخنگوی سياسی و اقتصادی اين طيف در درون حکومت و حاشيه
حکومت بوده است .ﻻيه هائی از سرمايه داران و هزار فاميل
آخوندهای ُمعمم و ُمکﻼ که دست شان در يک سفره است ،همه در
ت هولناک رژيم دست دارند ،بخشا عيار نزديکی و دوری از
جنايا ِ
حکومت را با ميزان جنايت و سبعيت عليه مردم در مقاطع سرنوشت
ساز توضيح ميدهند ،برسر تقسيم ثروت جامعه و حاصل استثمار طبقه
کارگر دعوای درون خانوادگی و درون طبقاتی دارند ،جزو "خودی"
های نظام هستند .اصﻼح طلبی اين طيف برسر بقای نظام اسﻼمی
شان از تهديد سرنگونی است.
ت رايج "طبقه متوسط" اطﻼق ميشود ،بيان دو
آنچه که در ادبيا ِ
خردادی همان خرده بورژوازی ُمرفه است که اگرچه بخشا از نظر
فرهنگی در تضاد با قوانين تنگ و تُرش حکومت قرار دارند اما از
نمايندگان
نظر سياسی امثال خاتمی ها ،رفسنجانی ها و روحانی ها را
ِ
سياسی خود ميدانند .اين قشر بنا به روانشناسی اجتماعی و روحيه
محافظه کار و منفعت جوی خويش ،ترجيح ميدهد وضعشان بهم
نخورد ،مشغول لفت و ليس در سايه حکومت اسﻼمی باشند ،و صد
سخن
البته با زبان کمتر اسﻼمی عليه هر نوع تغيير انقﻼبی آن جامعه ُ
بگويند .ﻻيه های فوقانی اين قشر در تعاملی نزديک با رژيم اسﻼمی
ت انقﻼبی ترجيح ميدهند.
قرار دارند و بقای رژيم اسﻼمی را به تغييرا ِ
اين قشر محدود اما پُر سر و صدای جامعه ،که بلطف رسانه ها در
داخل و خارج تا حد يک آکتور مهم سياست ارتقا داده شده است ،با هر
تغيير تناسب قوای سياسی بنفع روند سرنگونی و جايگزينی رژيم
تغيير
اسﻼمی ،بنا به روحيه ُمحافظه کار و ُمذبذب و کاسبکارانه اش،
ِ
صف ميدهد .اينها مخاطبين اصلی نيروهای راست بيرون حکومت نيز
هستند .تا حکومت اسﻼمی هست ،اين ﻻيه اعم از حکومتی و غير
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حکومتی و شبکه رسانه ای حامی شان ،ساز
شرکت در "انتخابات" و ضديت با سرنگونی
و تغيير از پائين را کوک ميکنند .اما ب ُمجرد
اينکه شا ّمه تاجرمسلک شان بوی تغيير حس
کند ،اولين کسانی هستند که پشت قهرمانان
پوشالی ديروزشان را خالی ميکنند و برای
راوند بعدی آماده ميشوند.
ورژن پاکستانی جمهوری اسﻼمی
طلبان حکومتی و
اصﻼح
سياسی
با اينحال از نظر اقتصادی و
طيفِ
ِ
داران نظامی و
طرفدار تعامل با غرب در قياس با طيفِ سرمايه
ِ
امپراطوری آخوندها که تراست های بزرگ اقتصادی را اداره ميکنند ،در
موقعيت بسيار ضعيف تری قرار دارند .کارکرد موسمی اين طيف صرفا
انعکاسی از بقای رژيم است .تا رژيم اسﻼمی هست ،جناح ها و تقابلهای
درونی را بازتوليد ميکند .به اين معنا جناح های حکومتی واقعيتی پايدارتر
از قالب سياسی جناح بندی در هر دوره هستند .اصﻼح طلبی حکومتی و
ت رژيم اسﻼمی است .اوضاع عمومی
ت استحاله تابعی از موجودي ِ
سياس ِ
جمهوری اسﻼمی و بحرانهای تودرتوی آن و فساد و پوسيدگی تمام
ق اين تغيير
جوارح نظام ،نوعی تغيير از درون را الزامی کرده است .منط ِ
کماکان بقای حکومت است اما اينبار در فاکتورهای منطقه ای قدرت و
اوضاع وخيم داخلی و تهديد سرنگونی ضرب شده است.
به نظر ميرسد ما به سمتی ميرويم که استحاله چيان اينبار از درون راست
اسﻼمی و نظاميان عروج کنند .مسئله جمهوری اسﻼمی بعد از خامنه ای
نيز اين چشم انداز را عينی تر کرده است .اينبار سياست استحاله ميتواند با
چرخش بيشتر سياسی
آرايش درون حکومتی ،فشرده شدن حکومت،
تغيير
ِ
ِ
ِ
و اقتصادی به سمت روسيه و چين در متن کشاکشهای منطقه ای ،ميدان
پيدا کردن گرايشی که در عين حفظ جمهوری اسﻼمی با ترکيبی از
ناسيوناليسم ايرانی  -اسﻼمی و کمتر آخوندی و بيشتر نظامی ،به بهانه
اوضاع منطقه و کنترل داخلی ،نقش اصﻼح طلبی اسﻼمی کنونی را برای
بقای رژيم اسﻼمی بازی کند .چهارچوبی که بتواند جلوی تنش های درون
رژيم بعد از خامنه ای را بگيرد ،موقعيت رژيم اسﻼمی را تهديد نکند ،و
تصويری از "تغيير و پوست اندازی" در درون رژيم اسﻼمی بدهد .امری
که محتمل است با برخورد مثبت سياست پراگماتيستی آمريکا و دول
ورژن پاکستانی جمهوری اسﻼمی بعنوان
غربی روبرو شود .نوعی
ِ
ت استحاله.
آخرين برگ بازی بقای حکومت و سياس ِ
ت استحاله از سمت جناح راست تر
يک
امکان ديگر که ميتواند به سياس ِ
ِ
حکومت امکان بدهد ،تشديد بحرانهای منطقه و امکان درگيری نظامی با
جمهوری اسﻼمی است .کافی است بياد بياوريد که شليک چند موشک
توسط سپاه پاسداران به سوريه و مناطقی که داعش در آن مستقر است ،با
چه موجی از تمايﻼت ُمبتذل ناسيوناليسم ايرانی در داخل و خارج روبرو
شد .به خط شدن کل حکومت از اصﻼح طلب و اصولگرا و به حرکت
درآمدن شووينيسم ايرانی و توسری خورده با غريو احساسات
ناسيوناليستی و فاشيستی ضدّ عرب ،اصﻼح طلبان و ناسيوناليستها و
رسانه هائی که ناگهان سپاه پاسداران به "قهرمان ملی" شان تبديل شد،
بسيج ناسيوناليستی برای مهندسی
ميتواند سرنخی باشد به زمينه مادّی
ِ
چنين سناريوئی .حتی خود جمهوری اسﻼمی ميتواند با

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٣
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صفحه ٣

حكومت سپاهى
پرده آخر رژيم اسﻼمى ...
تحريک در متن بحران منطقه يا در مرزهای ايران ،امکان
چنين چرخشی را ايجاد کند .مجموعه ای از فاکتورها ميتوانند
نيروهائی را در جمهوری اسﻼمی ميداندار کنند که تحت
"شرايط ويژه" ،ﻻاقل بطور موقت ،مردم را از صحنه سياست
قيچی کنند و اختﻼفات درونی را با پروژه "تمکين يا حذف"
کنترل و ُمديريت کنند .به اين معنا سياست استحاله رژيم
ميتواند يک شانس ديگر داشته باشد .چنين روندی ميتواند برای
ت بقای نظام آنرا
رژيم اسﻼمی مطلوب نباشد اما منفع ِ
ضروری کند .مجموعه مشکﻼت کل جمهوری اسﻼمی و
تناقضات و محدوديتهايش ،تغيير تناسب قوا ميان اقشار طبقه
سرمايه دار در ايران ،فلسفه بقای نظام اسﻼمی و نفرت رو به
افزايش مردم از آخوند و چهره آخوندی حکومتُ ،رشد
ت ناسيوناليستی و فاشيستی که ميتواند ُمکمل
تمايﻼت راس ِ
خوبی برای جمهوری اسﻼمی تحت عنوان "دفاع از عظمت
ايران" باشد ،همينطور کشمکش های حادّ منطقه ای و جهانی
ت ايران و بقای جمهوری اسﻼمی
و فاکتورهائی که در سياس ِ
دخيل اند ،همه اينها ميتواند زمينه ساز و تسهيل کننده اين نوع
استحاله در درون رژيم اسﻼمی باشند".
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خشونت نسبت به زنان ،مقصر كيست ؟ ...
ايجاد جامعه ای بری از خشونت ،آزاد ،برابر و مرفه است .بايد عليه اين خشونت
شنيع جنگيد؛ بايد نسبت به ريشه اين خشونت آگاهی ايجاد کرد؛ بايد نشان داد که
چرا قول و قرارهای دولتها ،سازمان ملل ،اروپای واحد و امثالهم پوچ و بيحاصل
اند؛ چرا عليرغم قولهای آنها و تصويب اسناد مختلف ما با رشد خشونت نسبت به
زنان روبرو هستيم و چگونه اين حکومت ها و نهاد ها خود در اين افزايش آن
نقش دارند؛ بايد نشان دهيم که برای ريشه کن کردن دائمی خشونت نسبت به زنان
بايد اين نظام وارونه را واژگون کرد و دنيا را بر قاعده اش بر زمين گذاشت.
ايجاد يک جامعه آزاد ،برابر و مرفه بر ويرانه های اين نظام نابرابر و سرکوبگر
تنها راه خﻼصی از خشونت نسبت به زنان است* .

حکومت نظاميان ،سنگر آخر نظام
ق
عمي
بحران
و
گسيختگی
نيازهای بقای جمهوری اسﻼمی،
ِ
ِ
فشار
حکومتی ،فﻼکت اقتصادی و بيکاری و بيماری،
ِ
انفجاری جامعه ای که برای عبور از جمهوری اسﻼمی عزم
جزم کرده است ،ورشکستگی "اصﻼح طلب و اصولگرا" در
جامعه و حتی ميان "خودی"ها ،فاکتورهای سياسی و اقتصادی
و استراتژيک ديگر؛ ميتواند به اين مسير مجال و شانس دهد.
حکومت نظاميان اما نه بعنوان کودتای درون حکومتی بلکه
بعنوان توافقی از باﻻ و بعنوان "ناجی جامعه" بميدان خواهد
آمد .اما حکومت فرضی نظاميان در ايران ،به ُحکم مسائل حادّ
و جاری در جامعه ،سرنوشتی بهتر از فرمانداريهای نظامی
رژيم سلطنتی نخواهد داشت.
سردبير ٢٧ .نوامبر ٢٠٢٠

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه در آفريقاى
جنوبى ،ايران اسﻼمى ،عربستان سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى ،نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين
است ،امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد".
منصور حكمت
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صفحه ٤

خشونت نسبت به زنان،
مقصر كيست؟
آذر ماجدی
 ٢۵نوامبر روز جهانی مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان است .تعيين يک
روز جهانی خود از واقعيت خشن زندگی زنان در دنيای امروز سخن ميگويد.
هر سال در اين مناسبت آنچه توسط دولتها و نهادهای حاکم و سازمانهای
جهانی و جريانات فمينيستی به جامعه گفته ميشود ،حتی خراشی به پايه های
مادی خشونت به زنان در قرن بيست و يکم نميزند .برعکس ،ميزان خشونت و
کيفيت خشونت سبعانه تر و گسترده تر ميشود .مقاله "خشونت نسبت به زنان،
مقصر کيست؟" از آذر ماجدی ،از نوشته هائی است که با بررسی ظرائف اين
بحث و نقد ديدگاههای محدود و يکجانبه در قبال خشونت عليه زنان ،تصوير
همه جانبه ای از خشونت و ريشه های آن بدست ميدهد .بمناسبت  ٢۵نوامبر
روز جهانی مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان ،اين مطلب را تجديد چاپ و
خواندن آنرا به خوانندگان نشريه کمونيست و بويژه به فعالين جنبش آزادی زن
توصيه ميکنيم .سردبير.

در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو کنيد تا با يک ماتريال
عظيم در باره آمارهای مختلف از خشونت نسبت به زنان روبرو شويد.
از تجاوز و ايذاء جنسی تا کتک زدن و ضرب و جرح و قتل زنان.
کمپين های وسيع برای مقابله و ريشه کن کردن خشونت عليه زنان از
طرف سازمانها و نهادهای مختلف سازمانيافته است .همه می گويند که
می خواهند اين خشونت را پايان دهند ،سند تصويب ميکنند؛ تاريخ برای
پايان دادن به آن اعﻼم می کنند؛ اما خشونت نسبت به زنان نه تنها
کاهش نيافته که بيشتر شده است .آيا اين حيرت آور نيست؟ پس تﻼش
های نهادهای بين المللی از جمله سازمان ملل به چه منجر شده است؟
جنگ يک عامل مهم و تعيين کننده در افزايش و تشديد خشونت ،بويژه
تجاوز نسبت به زنان است .در کشورهای آفريقايی که به يمن برقراری
نظم نوين جهانی ،اکنون دو دهه است در سناريوی سياه جنگ و ويرانی
دست و پا می زنند ،تجاوز افزايش نجومی يافته است .کنگو يک نمونه
وحشتناک استفاده از اسلحه تجاوز در جنگ است .در عراق طی ده
سال جنگ آمريکا عليه اين کشور آزار و اذيت جنسی زنان و تجاوز
افزايش يافته است؛ در آفريقای جنوبی که فقر و بيکاری بيداد می کند،
تجاوز بشدت زياد است .در هند تجاوزهای دستجمعی عليه زنان يک
امر عادی است .اخيرا شاهد بوديم که چگونه حمله ،ضرب و جرح و
تجاوز گروهی به يک زن جوان  ٢٣ساله که منجر به مرگ او شد ،به
يک جنبش اعتراضی وسيع در اين کشور دامن زد .اما اين جنبش که با
همبستگی بين المللی وسيعی مواجه شد نتوانست از ميزان تجاوز
بکاهد؛ در همين مدت کوتاهی که از اين واقعه دردناک ميگذرد چندين
تجاوز ديگر فقط توسط رسانه های بين المللی گزارش شده است .جامعه
هند که "بزرگترين دموکراسی جهان" نام گرفته است ،جامعه ای است
مبتنی بر تبعيض وحشيانه ،بی عدالتی ،نابرابری ،فقر و فﻼکت وسيع،
استثمار شديد سرمايه ،يکی از نمونه های برجسته جامعه ای که فاصله
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فقير و غنی در آن انسان را مشمئز می کند.
فحشاء پديده ای کهن است .اما در جامعه
مدرن امروز بصورت يک صنعت پر درآمد
و بسيار خشن درآمده است .عﻼوه بر زنانی
که بعلت فقر به تن فروشی روی می آورند،
زنانی که بخاطر حاکميت سنتهای عقب
مانده مذهبی بدﻻيل ناموسی مجبور به فرار
از خانه و به فحشاء کشيده می شوند ،اکنون
قاچاق زنان و کودکان و بردگی جنسی به يک پديده وسيع بدل شده است.
باندهای قاچاق زنان و کودکان را دست و پا بسته ،همچون مواد مخدر از
کشوری به کشوری ديگر قاچاق می کنند .هر از چندگاهی در روزنامه
ها و رسانه ها خبر کشف يک باند قاچاق انسان برای فروش تن شان در
بازار فحشاء روبرو می شويم .در برخی کشورهای خليج بازار برده
فروشی برقرار است و دختران جوانی که از کشورهای همسايه به اين
کشورها برده شده اند در مﻼء عام بفروش می رسند.
اين واقعيت دنيای امروز در قرن  ٢١است .نه تنها خشونت نسبت به
زنان کاهش نيافته است ،بلکه با اتکاء به تکنولوژی و بازار مدرن
وحشيانه تر نيز شده است .ريشه اين خشونت در کجاست؟ چرا چنين
خشونت عنان گسيخته ای عليه زنان انجام می گيرد؟ آيا اين پديده منحصر
به کشورهای آفريقايی ،هند و يا کشورهايی با موقعيت اجتماعی -
اقتصادی مشابه است؟ و باﻻخره برای مقابله با خشونت عليه زنان چه
بايد کرد؟
خشونت بر مبنای جنسيت
يک حقيقت جوامع امروز به رسميت شناختن وجود خشونت نسبت به
زنان است .تعيين يک روز بعنوان روز جهانی مبارزه عليه خشونت
نسبت به زنان که در تمام دنيا برسميت شناخته شده ،خود بهترين گواه
وجود اين پديده مزمن و شنيع در همه جا و تﻼش برای ريشه کن کردن
آنست .اما همانطور که در باﻻ اشاره کرديم ،از آنروزی که چنين روزی
اعﻼم و برسميت شناخته شده است ،ذره ای از ميزان و شدت خشونت
نسبت به زنان کاهش نيافته است .اولين سوالی که بايد به آن پرداخت
چنين است :آيا اين خشونت يک پديده "مردانه" است؟ اين آن سوالی است
که بعضا بدون هيچگونه ترديد و نقدی پاسخ مثبت می گيرد .نظر رايج و
عاميانه بر خشن بودن ذاتی مردان ،بدﻻيل بيولوژيک و هورمونی و اگر
نه "لطيف" بودن زنان ،غير خشن بودن آنها حکم می دهد .اين افسانه ای
بيش نيست .چرا؟
مگر نه اينکه هر دقيقه تعدادی زن مورد تجاوز مردان قرار می گيرند؟
مگر نه اينکه خشونت درون خانواده ،کتک زدن زن توسط شوهر يک
امر عادی در سراسر جهان است؟ پس چگونه ادعا می کنيم که تز
"خشونت ذاتی" مردان ،بی پايه و يک افسانه است؟ اين فاکت ها درست
و واقعی است .اما اوﻻ اين تمام حقايق در مورد خشونت اعمال شده
درون چهارچوب خانواده و در سطح اجتماع نيست؛ ثانيا خشونتی که از
جانب مرد عليه زن اعمال می شود را نمی توان يک امر ذاتی ناميد،
يعنی با عوامل بيولوژيک توضيح داد .مقوله خشونت بطور کلی و
خشونت عليه زنان بطور خاص يک پديده اجتماعی است،

اعدام قتل عمد دولتى است!
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خشونت نسبت به زنان،
مقصر كيست ؟ ...
کمااينکه با تغييرات فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی و سياسی تغيير
کرده و می کند.
بيولوژی يا اجتماع
زنان فقط قربانی خشونت مردان نيستند .زنان بسياری مورد خشونت
زنان قرار می گيرند .بطور نمونه ،کتک زدن کودک ،چه دختر و چه
پسر ،حتی بعضا تا حد شکنجه ،عموما توسط مادر انجام ميشود .حتی
بطرق مختلف اعﻼم شده است که پدر بيشتر فرزند پسر را تنبيه بدنی
می کند ،در حاليکه دختر توسط مادر تنبيه بدنی می شود .در بسياری
جوامع ،بويژه جوامعی که از نظر مناسبات اجتماعی عقب مانده تر
هستند؛ در مناسبات عشيرتی ،روستايی و غيره ،مادر شوهر يک
عامل مهم خشونت نسبت به زن است .کتک زدن ،فحاشی ،حتی قتل
عروس توسط مادر شوهر پديده ای شناخته شده در جوامعی مانند هند
است .در ايران در بخش سنتی تر جامعه عموما مادر شوهر سمبل يک
قدرت استبدادی است .بطور کلی فاميل شوهر يک نهاد خشونت و
تحقير زن در چنين جوامعی است .خواهران شوهر نقش مهمی در
اذيت و آزار جسمی و روانی زن دارند .خشونت لفظی و آزار و اذيت
جاری ها نسبت بهم يک نمونه ديگر خشونت زنان نسبت بيکديگر
است .هوو در جوامع اسﻼم زده مقوله ای ترس آور و نفرت انگيز
است .معموﻻ هوو ها بطرق مختلف ،از جمله مانيپوﻻسيون شوهر
نسبت بيکديگر خشونت اعمال می کنند" .زن پدر" مقوله ديگری است
که در چنين جوامعی با زجر و خشونت تداعی می شود .خشونت
وحشيانه "زن پدر" نسبت به فرزندان شوهر در جوامع عقب مانده تر
امری عادی محسوب می شود.
مهاجرت دختران نوجوان و زنان از برخی کشورهای فقيرتر بطور
مثال از کشورهای آسيای جنوب شرقی ،فيليپين و غيره به کشورهای
عربستان سعودی ،شيخ نشين ها ،هنگ کنگ و حتی در مقطعی به
ايران بعنوان مستخدم چندين دهه است که جريان دارد .اين زنان بخت
برگشته عموما مورد خشونت بسيار قرار می گيرند .کار شديد ،شبانه
روزی و بﻼ انقطاع ،فحاشی ،کتک خوردن و تجاوز سرنوشت
بسياری از آنها را رقم می زند .بغير از تجاوز که کار مردان "محترم"
خانواده است و از طرف "خانم" های خانه ناديده گرفته می شود ،بقيه
موارد خشونت عمدتا از طرف "خانم" خانه نسبت به مستخدم بی پناه
اعمال می شود.
در فحشای سازمانيافته ،فاحشه خانه ها و غيره ،زنان نقش فعالی در
اعمال فشار و زور به زنان تن فروش ايفاء می کنند .هم اکنون در
برخی کشورهای اروپايی خانه هايی برای پناه دادن مردانی که مورد
خشونت زنانشان قرار می گيرند ايجاد شده و مساله خشونت خانوادگی
ديگر فقط از خشونت مرد نسبت به زن حکايت ندارد .بويژه در سنين
باﻻتر مردان نه چندان معدودی از طرف همسرانشان تحت خشونت
لفظی و بدنی هستند .و باﻻخره ،عليرغم تصور عمومی فمينيستی که
برای کاهش خشونت در جامعه خواهان بقدرت رسيدن زنان در
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حاکميت جامعه هستند ،تجربه تاکنونی نشان داده است که هرگاه زنان در
مقام حکومتی قرار گرفته اند در خشونت و ارتشاء دست کمی از مردان
نداشته اند .از کاترين کبير در روسيه تا ملکه آنتوانت در فرانسه ،از
مارگارت تاچر در انگلستان تا اينديرا گاندی در هند ،همگی بعنوان نمونه
های برابری مرد و زن نام برده می شوند!
آيا اين تﻼشی برای از مهلکه در بردن مردان و باين اعتبار يک حرکت
مردساﻻرانه و زن ستيزانه نيست؟ خير ،مطلقا خير .اين تﻼشی است برای
نشان دادن ريشهُ واقعی ستم و سرکوب بر زنان .اين واقعيت که زنان طی
يک تاريخ طوﻻنی مورد سرکوب و ستم بوده اند ،سندی بر خشن بودن
مردان نيست .اين مناسبات اجتماعی است که خشونت را در جامعه توليد و
بازتوليد می کند و مردان را به ابزاری برای اعمال خشونت بر زنان بدل
می سازد .کمااينکه همانگونه که در باﻻ اشاره شد زنان نيز به ابزار
خشونت نسبت به زنان ديگر بدل می شوند .در عين حال شاهديم که به
درجه ای که جوامع رشد يافته اند ،جنبش های اجتماعی وسيع شده اند،
جنبش آزادی زن گسترش يافته است ،مردان بيشتر و بيشتری به کمپ
مبارزه با بيحقوقی زن و خشونت نسبت به زن روی آور می شوند .همين
نمونه اخير در هند که شاهد شکل گيری يک جنبش عظيم عليه تجاوز و
خشونت نسبت به زنان بوده ايم ،مردان بسياری در اين جنبش شرکت فعال
دارند .در ايران مردان بسياری فعالين جنبش حقوق زن هستند.
جامعه ای که ارکانش بر خشونت نهاده شده است ،بطور روزمره خشونت
را باشکال مختلف درون خود توليد و بازتوليد می کند .نظام سرمايه داری
که بر خلع يد از بخش وسيعی از جامعه بنا گذاشته شده ،بخش وسيعی که
برای گذران زندگی شان بايد نيروی کار خود را به اقليتی که تمام وسايل
توليد و مبادله را در اختيار دارد بفروش رسانند؛ در جامعه ای که سود و
فقط سود نقطه محرکه آنست؛ در جامعه ای که برای حفظ اين مناسبات
نابرابر و سرکوبگرانه زندان و دادگاه ساخته شده و يک پليس و ارتش
منظم سازمان داده است؛ در جامعه ای که سرمايه داران حکم می رانند و
به راحتی از يک روز به روز ديگر يک خانواده را از خانه اش بيرون
می اندازند و نان شب شان را قطع می کنند؛ در جامعه ای که حرمت
انسان با کلفتی کيف پولش تعيين می شود؛ در جامعه ای که دزدان و
رياکاران همه کاره و مردم شريف و زحمتکش هيچ کاره اند؛ در چنين
جامعه ای وجود خشونت امری طبيعی است.
اين مناسبات برای ادامه حيات و توجيه خويش نياز به يک ايدئولوژی نيز
دارد .يک ايدئولوژی که وجود اين مناسبات و نتايج آنرا طبيعی و ازلی
ابدی جلوه دهد؛ يک ايدئولوژی که حداکثر در نقد مناسبات ،انسان را به
تﻼش برای اصﻼحاتی در آن و کارهای خيرخواهانه سوق دهد.
ايدئولوژی حاکم در هر جامعه ابزاری مهم در توضيح و توجيه مناسبات
نابرابر ،سرکوب و خشونت در جامعه است .يک عنصر اصلی و مهم اين
ايدئولوژی مذهب است .و کيست که نداند تمام مذاهب تابعيت زن از مرد
را تبليغ و ترويج می کنند .زن خدمتکار و تحت حاکميت مرد بايد باشد.
اين حکم کليه مذاهب است و صرفا به اسﻼم ،يهوديت و مسيحيت محدود
نمی شود؛ چنانچه ديديم امام ها و مﻼهای نوع هندی پس از واقعه
وحشتناک تجاوز گروهی و قتل آن دختر جوان ،حکم بر اين دادند که
دختر اگر نه بيشتر به اندازه  ۶مرد مهاجم مقصر بوده است .فشار مذهب
آنچنان زياد است که پدر دختر مجبور از دفاع از دخترش شده است.
مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان بخشی از مبارزه برای
صفحه ٣
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بيانيه مشترک بمناسبت سالروز  ٢٥نوامبر
مسبب خشونت عليه زنان نظام طبقاتى مبتنى بر خشونت است!
قتل فجيع خواهران ميرابل توسط عوامل رافائلو تروخيو ،در  ٢۵نوامبر
 ١٩۶٠صورت گرفت .در اين روز ،وقتی پاتريا ،ماريا و آنتونيا ميرابل
به مﻼقات همسران زندانی شان می رفتند ،در مسير راه با شليک گلوله
مزدوران ديکتاتور دومنيکن کشته شدند .قتل فجيع خواهران ميرابل،
خشم و نفرت عمومی را عليه رافائلو تروخيو ديکتاتور دومنيکن
برانگيخت و تاثير شگرفی بر عزم و اراده مبارزاتی زنان آمريکای
ﻻتين گذاشت .سازمانهای مدافع حقوق زنان آمريکای ﻻتين و حوزه
کارائيب در سال  ١٩٨١روز  ٢۵نوامبر را روز يادمان خواهران
ميرابل اعﻼم کردند١٨ .سال بعد ،در سال  ١٩٩٩سازمان ملل متحد نيز
با صدور بيانيه و قطعنامه ای روز  ٢۵نوامبر را" ،روز جهانی منع
خشونت عليه زنان" نامگذاری کرد .در قطعنامه سازمان ملل ،در
تعريف "خشونت" آمده است" :هر اقدامی عليه زنان که بر مبنای
جنسيت صورت گيرد و موجب صدمات جسمی ،جنسی و روانی و يا
موجب رنج شان گردد ،يا بتواند موجب اين صدمات شود ،اقدامی
خشونت آميز عليه زنان است .همچنين ،هر امری که به زنان تحميل
شود و آزادی آنان را خودسرانه سلب کند ،چه در اماکن عمومی و چه
در محدوده خصوصی ،مصداق بارز خشونت عليه زنان است".
در دو دهه گذشته و بدنبال صدور اين قطعنامه ،سازمان های دولتی و
نهادهای مختلف زنان کنفرانس های متعددی پيرامون خشونت عليه زنان
برگزار کرده و کمپين های مختلفی سازمان داده اند .نتيجه اما بشدت
تاسف باراست ،هر سال به آمار خشونت و تجاوز جنسی و قتل زنان و
آزار جنسی افزوده می شود .خشونت در قانون و بنيادهای جامعه ،در
فرهنگ و ايدئولوژی و سنت و مناسبات اجتماعی جايگير شده است.
خشونت عليه روان و شخصيت زن ،خشونت کﻼمی ،خشونت در
آموزش و پرورش و محيط تحصيل ،خشونت در بازار کار ،خشونت در
چهارديواری و روابط خصوصی و از هر منفذ جامعه بيداد می کند.
خشونت امری صرفا مردانه نيست ،خشونت زنانه و مادرانه هم بوفور
وجود دارد .جنگ و فقر از عوامل مهم خشونت هستند .زنان و کودکان
بيشتر از مردان قربانی خشونت در جنگ هائی هستند که خود سهمی در
آن نداشتند .فقر ،شخصيت افراد را خرد می کند ،احترام افراد را پائين
می اورد ،خشونت نسبت به آنان را صد چندان می کند .تجاوز گروهی
در خيلی کشورها و مناطق به امری عادی بدل شده است .بعنوان مثال
تن فروشی پديده ای قديمی است ،اما در جوامع کنونی در هيئت يک
صنعت پرسود و بسيار خشن گسترش يافته است .در دنيای امروز قاچاق
زنان و کودکان و مسئله بردگی جنسی يک معضل ﻻينحل است .باندهای
قاچاق انسان ،زنان و کودکان بخت برگشته را چون مواد مخدر به اين
سو و آن سوی جهان و به بازارهای برده فروشی منتقل می کنند.
مهاجرت نيز عامل بسياری از خشونت های گسترده است.
خشونت بطور عموم و خشونت عليه زن بطور اخص ،يک پديده
اجتماعی است ،دﻻيل اقتصادی و سياسی دارد .خشونت ،خروجی
مناسبات نابرابر اجتماعی است که خود را در همه اشکال و ظرفيت ها

نشان می دهد .جامعه ای که براساس نابرابری ،تبعيض وحشيانه ،بی
عدالتی و استثمار فرد از فرد سازمان داده شده است ،نمی تواند عاری
از خشونت باشد .بردگی مزدی و نظام سرمايه داری مبنا و علت پايه ای
خشونت است .از اينجاست که کوه ثروت از يکسو و دره فقر از سوی
ديگر دهان می گشايد ،نابرابری و تبعيض در مغز استخوان مناسبات
انسان ها جاخوش می کند ،قوانين و فرهنگ منحط مردساﻻر و نگرش
تبعيض گر جان می گيرند .در اين چهارچوب است که باﻻ به پائين زور
می گويد ،دولت به شهروند ،سرمايه دار به کارگر ،مرد به زن ،رئيس
خانواده به افراد خانواده ،مادر و پدر به فرزند ،و هر کسی که دستش
می رسد ديگری را زير می گيرد .در جامعه ای که دزدان و رياکاران
صاحب قدرت و عالينجاب اند و مردم کارگر و زحمتکش حتی بحساب
نمی آيند ،وجود خشونت امری طبيعی است .اين مناسبات نابرابر برای
ادامه حيات خود فقط به خشونت فيزيکی متوسل نمی شود بلکه به
ايدئولوژی توجيه گر وضع موجود نيز نياز دارد .بايد قربانيان خشونت
قبول کنند که شرايط مشقت بارشان "طبيعی" است.
در ايران تحت حاکميت جمهوری اسﻼمی اما خشونت بنيادی سرمايه
داری عليه جسم و روان انسان ها با مذهب ترکيب شده و سرنوشت
فاجعه باری برای زنان رقم خورده است .در ايران مبارزه با خشونت
عليه زنان با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی گره خورده است.
جمهوری اسﻼمی ،رژيمی سرکوبگر ،زن ستيز و مروج خشونت دولتی
در تمام ابعاد جامعه است .در جمهوری اسﻼمی ،اگرچه عموم زنان زير
مهميز خشونت های دولتی قرار دارند ،اما زنان کارگر همواره در
گستره ای وسيعتر و با اشکال متنوع تری از نابرابری و تبعيض و
خشونت مواجه هستند .جمهوری اسﻼمی ،به پشتوانه احکام ضد انسانی
فقه و دين و شريعت ،خشونت عليه زنان را به آشکارترين وجه ممکن
در جامعه نهادينه کرده است .از اين رو ،مسئله خشونت عليه زنان در
ايران ،پيش از هر چيز يک مسئله سياسی است ،که ارتباطی تنگاتنگ با
ستيز مبلغ و
نقش اصلی جمهوری اسﻼمی به عنوان يک دولت دينی زن
ِ
مروج نابرابری و تبعيض عليه زنان دارد .يک رژيم ديکتاتوری عريان
که حامی و مشوق اعمال خشونت عليه زنان است .دولتی سرکوبگر و
پاسدار و مروج خانواده ِ اسﻼمی مردساﻻر ،لذا ،بدون تسويه حساب
کامل با اين دولت سرمايه داری و دينی حاکم بر ايران ،هرگونه ادعايی
در مورد مبارزه با خشونت عليه زنان پوچ و فاقد ارزش است .جمهوری
اسﻼمی ،فقط حامی و پاسدار اعمال خشونت مردان بر زنان در چهار
ديواری خانواده مردساﻻر نيست .اين رژيم ،تمام نيروی سرکوب خود
را در کوچه و خيابان ،شهر و روستا ،مدرسه و دانشگاه ،محل کار و
محيط زندگی به کار گرفته است تا قوانين زن ستيز و مقررات تبعيض
آميز خود را بر زنان اعمال کند .پليس ،گله های حزب الهی و اوباشان
اسيد پاش جمهوری اسﻼمی در همه جا مامور اعمال خشونت بر زنان
هستند.
زنان و مردان برابری طلب ،انسان های آزاده!

صفحه ٧

صفحه ٧
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مسبب خشونت عليه زنان نظام طبقاتى مبتنى
بر خشونت است! ...
اگر در دومنيکن ،فقط قتل خواهران ميرابل  -که روز جهانی منع
خشونت عليه زنان با ياد و خاطره آنان پديد آمد  -موجب قيام و
سرنگونی ديکتاتور دومنيکن شد ،در ايران تحت حاکميت جمهوری
اسﻼمی چرا چنين اتفاقی صورت نگيرد .در ايران ،صدها زن به دليل
مخالفت با حجاب اجباری ،فعاليت سياسی و مبارزه با نابرابری و
تبعيض جنسيتی به قتل رسيده اند .زنان بسياری با اسيد پاشی مزدوران
جمهوری اسﻼمی ،زندگی شان به تباهی رفته است .زنان زيادی به دليل
فعاليت سياسی بازداشت و در زندان های جمهوری اسﻼمی مورد تجاوز
قرار گرفته و سپس به قتل رسيده اند .خشونت در ذات جمهوری اسﻼمی
نهفته است .جمهوری ضد زن اسﻼمی را بايد سرنگون کرد .ميليون ها
زن آزاديخواه و خواهان رفع تبعيض و نابرابری ،در صف اول اين
مبارزه انقﻼبی قرار دارند.
زنان و مردان برابری طلب ،انسان های آزاده!
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ،با اعتقاد به اينکه ريشه
تبعيض و نابرابری عليه زنان در نظام های طبقاتی است و رفع واقعی
ستم ،نابرابری و خشونت عليه زنان ،تنها با بر افتادن نظم طبقاتی

سرمايه داری و استقرار يک نظام سوسياليستی مبتنی بر برابری کامل
تمام انسان ها متحقق می شود ،در عين حال از هر مبارزه واقعی ،برای
تغيير قوانين بنفع زنان ،حتا در همين نظام به شدت زن ستيز سرمايه
داری جمهوری اسﻼمی دفاع و برای تحقق آن مبارزه می کند .مبارزه
عليه خشونت نسبت به زنان ،بخشی از مبارزه برای ايجاد جامعه ای
آزاد و برابر و عاری از هر نوع تبعيض و خشونت است .برای ريشه
کن کردن خشونت ،بايد برای هر ذره بهبود و برابری مبارزه کرد .اما
پوشيده نيست با بودن و استمرار مناسبات و نظام نابرابر و ضد انسانی
سرمايه داری ،خشونت در اشکال و ابعاد مختلف از جمله خشونت عليه
زنان و قتل و جنايت نيز استمرار خواهد داشت .لذا ،شورای همکاری
نيروهای چپ و کمونيست همه زنان و مردان برابری طلب و انسان
های آزاده را برای مبارزه ای پيگير جهت سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی و استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان فرا می
خواند.
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ايران
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
 ٢آذر  ٢٢ – ١٣٩٩نوامبر ٢٠٢٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و هسته
اقليت.

بارآوری كار و بيكاری
بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار ،به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين
آﻻت و سيستم هاى اتوماتيک است .در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و

لذت بردن از زندگى براى همه است .اما در جامعه سرمايه دارى ،كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاﻻهايى هستند كه سرمايه
با هدف كسب سود در اختيار گرفته است ،جايگزينى ماشين بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه

كارگر ،و محروم شدنش از امكان تامين معاش ،نمودار ميشود .پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران بيكار ،كه حتى امكان
فروش نيروى كار خويش را ندارند ،يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد

سرمايه دارى را تامين ميكند .وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران ،كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته

ميشود ،رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد .اين ارتش ذخيره
همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار كاهش يا افزايش بدهد.

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

از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

باز هم درباره شورا
منصور حكمت
در نوشته قبلى )"در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا"( و
متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دﻻيلى را در مورد
ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى )در مقايسه با حرکت اتحاديهاى(
ارائه کردم .يکى از نواقص بحث ،که توسط رفقا خاطر نشان شد ،اين
بود که ايده شورا و مجمع عمومى ،در مقايسه با ايده اتحاديه هاى
کارگرى که مفهومى شناخته شده و تجربه شده است ،بويژه از نظر
فعاليت آن در مقياس سراسرى هنوز ناپخته و نامعين است" .مجمع
عمومى نميتواند چيزى بيشتر از يک تشکل توده اى-محلى باشد" .قرار
بر اين شد تا در ادامه بحث ما ،طرفداران ايده شورا دورنماى سراسرى
طرح خود را ارائه کنيم .چگونه ميتوان جنبش شورائى ،متکى بر ايده
مجمع عمومى ،را در مقياس سراسرى مجسم کرد و تا چه حد چنين
ايدهاى قابلت ماديت يافتن دارد.
اين نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به اين سئوال است .ابتدا تصويرى از
ساختمان سراسرى جنبش شورايى مورد نظر خود بدست ميدهيم و سپس
رابطه اين تصوير تجريدى را با واقعيات موجود در جنبش کارگرى
ايران بحث ميکنيم.
شوراها بعنوان يک آلترناتيو در سازمانيابى سراسرى کارگرى
- ١در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى ،که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى يا
رشته اى تشکيل ميدهد ،سازمان سراسرى شورايى متکى به بهم پيوستن
و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در يک جغرافياى
اقتصادى و ادارى معين است .شوراهاى شرق و شوراهاى گيﻼن ،نمونه
هايى از اين نوع سازمانيابى فراکارخانه اى شوراها را بدست دادهاند.
اين بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى شورايى،
همچنان خود يک شوراى تمام عيار است .بعبارت ديگر سازمان
سراسرى شوراها ،در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى متشکل از
شوراها نيست .در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و خصوصيات آن
ميتوان دگم نبود .مساله اساسى درک اين مساله است که چنانچه واحد
پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود ،آنگاه ايجاد يک سازمان
سراسرى شورايى ،که بتواند کل کارگران را نمايندگى کند ،ناممکن
نيست .در عمل سير مبارزه کارگرى ،خصوصيات اقتصادى ،سياسى و
فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر مشخصات عملى هرم شوراها،
نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان سراسرى ،موازين اين اتحاد
سراسرى و غيره را تعيين خواهد کرد .آنچه ما اينجا طرح ميکنيم ،يک
الگوى شماتيک تجريدى ،اما از لحاظ عينى قابل ايجاد ،براى سازمانيابى
سراسرى شوراها است.
- ٢شوراى پايه همان مجمع عمومى سازمانيافته است .اين ايده براى
حزب ما آشناست و لزومى به توضيح آن نيست .چند نکته را ميتوان
براى روشنى مطلب اضافه کرد:
الف -قاعدتا اندازه هاى کمى )تعداد اعضاء واحدى که يک شورا در آن
تشکيل ميشود و غيره( تابع عوامل فيزيکى و سياسى مختلفى است.

شماره ٥٧١

کارخانه  ٢٠٠٠٠نفرى
نميتواند يک شوراى پايه )يک
مجمع عمومى( داشته باشد.
بطور واقعى نيز چنين
کارخانه اى از لحاظ سياسى
هم ارز يک کارگاه  ٥٠نفرى
نيست .اين دشوارى اى در
طرح شورايى بوجود نمياورد.
در عين اينکه کارخانه مورد
نظر ميتواند يک شورا داشته
باشد ،اين شوراى واحد ميتواند شوراى نمايندگان مجامع عمومى قسمت
ها باشد .اين شورا ميتواند  ٤٠برابر تعداد نمايندگانى که کارگاه  ٥٠نفره
به ارگان باﻻتر ميفرستد ،نماينده بفرستد و غيره .بحث شوراى متکى به
مجمع عمومى در حل اين مساله با دشوارى روبرو نيست.
ب -مجمع عمومى سازمانيافته به معنى مجمع عمومى هميشه دائر نيست.
مجمع عمومى ،شورا و منشاء قدرت آن است .اما سازمان ادارى شورا
از مقاماتى تشکيل ميشود که توسط مجمع عمومى انتخاب ميشوند .در
طرح مقدماتى ما ،همه اين مقامات را در يک کميته اجرايى شورا ،که
در فاصله دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل ميکند،
جلسات شورا را اداره ميکند و به مجمع عمومى گزارش ميدهد ،خﻼصه
ميکنيم .بنابراين شوراى پايه يک سازمان است که در آن تصميم گيرى،
سياست گذارى و اجراء ميتواند مانند هر سازمان ديگر بطور پيوسته و
مستمر سازمان يافته باشد .کميته اجرايى شوراى يک کارخانه ،معادل
ادارى مقامات اتحاديهها در کارخانه است.
ج -خاصيت اساسى شوراى پايه ،اعمال دموکراسى مستقيم است .يکى
از تفاوتهاى اساسى جنبش شورايى با جنبش اتحاديه اى وجود اين
دموکراسى مستقيم در سطوح مختلف است و همين است که آن را در
اساس از انحرافات بوروکراتيکى که اتحاديه ها به آن دچار ميشوند
مصون ميکند.
- ٣در سطح باﻻتر از فابريکها ،ما شوراى نمايندگان شوراها را خواهيم
داشت )در عمل اين ميتواند کانون شوراهاى فﻼن منطقه و غيره اسم
بگيرد يا هر چيز ديگر ،بحث بر سر محتواى واقعى اين شوراى عاليتر
است( خود اين شورا نيز يک مجمع عمومى متشکل از نمايندگان
شوراهاى پايه ،با خواص مجمع عمومى پايه است .اين شورا نيز کميته
اجرايى و مقامات ادارى "دائمى" )در تمايز با مجمع عمومى که نشست
هاى هر چند وقت يکبار دارد( خود را انتخاب ميکند .مصوبات شوراى
عاليتر براى شوراى پايينتر ﻻزم اﻻجراست .در واقع با ايجاد شوراهاى
عاليتر ،نمايندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل ميشود و از
حيطه اختيارات شوراى پايه حذف ميشود )البته در حالت ايده آل-واﻻ در
شرايط واقعى تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان نيروهاى واقعى اينجا
هم حکم ميکند( و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا ،ﻻاقل
روى کاغذ ،حيطه نفوذ تصميمات هر يک معلوم ميشود.
نمايندگان شوراى باﻻ ،از مجمع عمومى شوراى پايين انتخاب ميشوند و
توسط همين ارگان قابل فراخواندن و تعويض هستند .شوراى باﻻ نيز به
نوبه خود نمايندگانى را براى شوراى باﻻتر انتخاب ميکند .حق عزل و
نصب شوراى پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد )يعنى اگر نماينده
کارخانه Aدر شوراى منطقه  Bبه نمايندگى اين شورا در شوراى استان
Cانتخاب شد ،ديگر کارخانه Aحق فراخواندن او را
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ندارد ،بلکه اين از حقوق شوراى سطح  Bاست( شوراى محلى با
انتخاب نمايندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله باﻻتر ،بايد آنها را
جايگزين کند .در صورت عزل اينگونه نمايندگان ،آنها يکسره به پايين
ترين شورايى که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت ميکنند) .به
دو مرحله پايين تر .در مثال باﻻ ،کسى که از  Bبه  Cانتخاب شده  -و در
Bتوسط  Aجايگزين شده  -با عزل توسط  Bبه مجمع عمومى A
برميگردد(.
- ٤اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمايندگان تا هر درجه که ﻻزم
باشد بسط مييابد .ممکن است نمايندگان شوراهاى چندين کارگاه کوچک
ابتدا در يک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها يک نماينده ،هم ارز
نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ ،به شوراى منطقه اى بفرستند .اين
تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئى از هر نوع
سازمانيابى کارگران است و پيچيدگى اى در عمل بوجود نميآورد .در
اين شبکه ،بهر حال ،هرمى از شوراها و به موازات و متصل به آن،
هرمى از کميته هاى اجرايى شوراها بوجود ميآيد .شبکه هاى مجامع
عمومى ،شبکه هاى تصميم گيرنده ،سياست گذار و "مجمعى" هستند و
شبکه هاى کميته اجرايى ها )و مقامات ستادى هر مجمع عمومى(
سازمان ادارى جنبش شورايى سراسرى را ميسازند .در راس اين هرم
شوراى سراسرى و کميته اجرايى شوراى سراسرى قرار ميگيرد.
- ٥سيستم شورايى وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را
يکسره منتفى نميکند .براى مثال ميتوان تصور کرد که در اصناف
معينى که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست )کارگران ساختمانى منفرد،
کارگران خدمات خانگى ،رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک و (...در
سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگان بفرستند و
بعبارت ديگر وابستگى خود را به سازمان شورايى سراسرى اعﻼم کنند.
در اينحالت يک شرط حياتى ،اتکاء اين سازمانها به مجامع عمومى و
راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنها توسط
انتخاب کنندگان مستقيم خواهد بود .سيستم شورايى همچنين اين امکان را
دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر را در جهات ديگر و در
هياتهاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاهدارد .شوراهاى "روستايى"
و يا شوراهاى سربازان ،ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل
شوند) .جنبش تعاونى هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در
وابستگى به اين شبکه پيدا کند( .به اين ترتيب سيستم شورايى امکانات
بسيار وسيعترى را براى ايجاد يک اتحاد سياسى وسيع در درون طبقه
کارگر بوجود ميآورد که تاريخا اتحاديه ها به انجام آن مايل نبوده اند و يا
از آن ناتوان بوده اند.
همانطور که گفتيم طرح سراسرى شوراها )همچنان که طرح سراسرى
اتحاديه ها( ،در اين مقطع بناگزير طرحى تجريدى است .آنچه مورد
نظر ماست تاکيد بر اينست که جنبش شورايى بخوبى امکان ابراز وجود
بعنوان يک آلترناتيو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را دارد.
خصلت شورايى اين جنبش اساسا از پايين به باﻻ سرايت ميکند .شوراى
پايه الگوى حرکت کل سازمان را تعيين ميکند .اگر تشکيل اتحاديه ها در
عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به اتحاديه از
پيش تعريف شده صورت ميگيرد ،سازمان سراسرى شوراها حاصل
اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود شورا هستند .جنبش
شورايى تنها بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود آيد و لذا از پايين به
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باﻻ ساخته ميشود) .و يک نقطه قدرت آن در شرايط ما همين است(.
جنبش مجمع عمومى ها ،نقطه حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ايده سنديکا در خارج از حزب به تناقضات معينى برخورده
اند که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده سنديکاهاى مخفى متوسل شوند .در
واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ايده هيات موسس
هاى مخفى سنديکا وجود دارد .صورت مساله به اين ترتيب عمﻼ تغيير
کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد ،مدافعان
سنديکا فعﻼ از خير اين گذشته اند.
در مقابل ،طرح جنبش شورايى راه حل واقعى به مساله نشان ميدهد.
واقعيات دوره اخير مبارزه کارگرى بر اين عوامل تاکيد کرده است:
- ١کارگر ايرانى در اين مقطع با سهولت بسيار بيشترى قادر به
سازمانيابى در سطح محلى جغرافيايى است تا سطح صنفى و رسته اى
)حتى شوراهاى اسﻼمى رژيم ناگزير شده اند مبنا را بر جغرافيا
بگذارند(.
- ٢ساختمان ادارى پيچيده در قياس با ابزارهايى )نظير مجمع عمومى(
که بتواند به سرعت به ظرف عمل مستقيم کارگران تبديل شود ،از شانس
موفقيت بسيار کمترى برخوردارند .هم امروز ايده مجمع عمومى براى
کارگران بسيارى جا افتاده است و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى
در ميان کارگران است.
- ٣تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از روياروئى سازمانهاى زرد با
تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است .عمﻼ در برابر سازمانهاى
زرد ،کارگران اجتماع اعتراضى خود را ،غالبا حتى تحت نام مجمع
عمومى ،قرار داده اند.
- ٤کليه احزاب سياسى اپوزيسيون )مدعى سوسياليسم( ايده مجمع
عمومى را پذيرفته اند.
- ٥سطح کنونى مبارزه کارگران ايران ،سطح اقدام سراسرى نيست و
حتى در بهترين حالت اقدام همزمان و مشابه محلى ،از طريق اجتماعات
فابريکى-منطقه اى است .رهبرى سراسرى نيست ،موضوع مبارزه
)نظير قانون کار و بيمه بيکارى( عمومى است .اما رهبرى محلى است
و عمدتا از طريق اجتماعات مستقيم کارگرى اعمال ميشود.
- ٦پيدايش رهبران سرشناس کشورى ،در خارج جريان سازمانهاى
زرد ،در کوتاه مدت مقدور نيست .اين رهبران اوﻻ :امکان ابراز وجود
در اين مقياس را ندارند) .دسترسى به رسانه هاى جمعى ،امکان
سخنرانيهاى خارج کارخانه اى و سراسرى ،طرف قرار گرفتن از جانب
کل کارگران با دولت( و ثانيا :به سرعت سرکوب ميشوند .مساله رهبرى
محلى يکى از دادههاى امروزى جنبش کارگرى است که در هر طرح
سازمانيابى کارگرى بايد ملحوظ شود )بنظر من اتحاديه کارگران ماشين
ساز را نميتوان براى مثال با يک هيات موسس صرفا آذربايجانى در
تبريز ايجاد کرد ،يا در ناسيونال ،يا)...
تمام اينها ،و فاکتورهاى متعدد ديگر ،حاکى از اينست که
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در طى کردن مراحل زير خواهد بود:
- ١منظم کردن مجامع .تشکيل هيات اجرايى.

سازمانيابى سراسرى کارگران بايد امروز از سطح محلى شروع شود.
اين سازمانيابى بايد بعﻼوه از هم اکنون توده اى-علنى باشد .همه اين
عوامل به يک چيز اشاره ميکند و آن مجمع عمومى است .ما بايد
طرفدار جنبش مجمع عمومى ها باشيم و اين جنبش را ،که هم اکنون
عمﻼ در شکل ابتدايى وجود دارد ،رشد بدهيم .سازماندهى جنبش مجامع
عمومى گام اول در راه ايجاد يک حرکت شورايى سراسرى است.
جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟
شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند.
- ١اين سطحى از سازمانيابى شورايى است که در آن هنوز اوﻻ،
کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند .تجمع نمايندگان هنوز مقدور
نيست .ثانيا ،مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه ،بلکه بعنوان
مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد کارخانه اى
عمل ميکند ،و ثالثا ،مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى
باهم ،ايده صﻼحيت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر
کارگرى تا درجه اى اشاعه يافته است و رابعا ،تماسهاى مقدماتى ميان
نمايندگان مجامع عمومى با يکديگر براى جلب همبستگى و کسب
اطﻼعات آغاز شده است.
- ٢به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت ،بعنوان ارگان
تصميم گيرى ،هنوز مد نظر نيست .مساله اساسى اينست که اين مجامع
خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل
شوراهاى اسﻼمى قد علم کنند .اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو
قرارداد دسته جمعى ،حل اختﻼف ،ابراز نظر در باره طرحهاى دولت،
فعال شوند .رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين
جنبش مطرح شود.
- ٣منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مﻼک نيست .مساله اصلى
تشکيل آنها در شرايط رودررويى کارگران با دولت و کارفرماست.
تﻼش براى منظم کردن تشکيل مجامع )مستقل از وجود اعتراض و
اعتصاب در واحد( کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به
پيش برده شود.
- ٤تﻼش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نيز يکى از
مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است .جنبش مجمع عمومى راه
انداختن يعنى هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک رهبرى
آلترناتيو محلى ،و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت
وسيعتر ،با رهبرى هاى منطقهاى و سراسرى ،قطعنامه ها و مصوبات
و غيره اش .اينها کارى است که يک کارگر فعال "جنبش مجمع
عمومى" در دستور ميگذارد.
- ٥تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوز مساله بازى
باشد .شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در کار اتحاديه سازى
تلقى کنند )که فعﻼ چنين برنامه اى ندارند( .اگر چنين شود ،چه بهتر.
اما مشخصات اين مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش
شورايى بسيار مناسب تر ميکند .کار بعدى ما ،پس از اين مرحله تﻼش

- ٢اطﻼق نام شوراهاى کارگرى به اينها.
- ٣برسميت شناخته شدن توسط )تحميل شدن آنها به( دولت .شخصيت
حقوقى يافتن مجامع.
- ٤تشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شوراى
نمايندگان.
- ٥تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقهاى و هياتهاى اجرايى
مربوطه.
- ٦تشکيل فراکسيون هاى کمونيست )مخفى و اعﻼم نشده( در درون
مجامع ،قرار گرفتن آژيتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غيره.
- ٧وجود نشريات ،مصوبات و غيره به اسم مجامع ،شوراها و يا
شوراهاى نمايندگان.
- ٨گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته
جمعى.
بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين دوره بايد اينها را
بگوييم" :جنبش مجمع عمومى"" ،منظم شدن مجمع عمومى"" ،شوراى
اسﻼمى نه ،مجمع عمومى کارگران"" ،تشکيل هيات اجرايى مجامع
عمومى"" ،مجمع عمومى سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است"،
"سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است"" ،مجمع
عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند"" ،مجامع عمومى کارگرى
بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند"" ،تنها مجامع عمومى کارگرى و
نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند" و غيره .در
يک کﻼم زبان تبليغىاى که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى
ايزوله ،بلکه بعنوان يک جنبش کارگرى براى ايجاد ارگانهاى تصميم
گيرى توده اى کارگرى مجسم کند.
موخره :تکرار برخى استدﻻﻻت
طرح جنبش شورايى طرح نوظهورى نيست .همين پروسه عمﻼ در
جنبش شورايى در روسيه طى شد .جنبش شوراى )و کميته کارخانه اى(
کارگران خود روشى در سازمانيابى کارگرى است که به موازات )و نه
در تداوم( جنبش اتحاديه کارگران ايجاد شده و وجود داشته است .اين البته
يک واقعيت است که ما بروز علنى و گسترده اين جنبش را در دوره هاى
انقﻼبى مشاهده کرده ايم .سوالى که بايد به آن پاسخ داد اينست که آيا اين
سرنوشت محتوم جنبش شورايى است؟ آيا اين خصلت دورانى و گسستگى
در پراتيک شوراها ناشى از خواص در خود و يا موانع و ضعفهاى در
شکل سازمانى اين جنبش است ،يا عوامل ديگرى )که چه بسا در ايران
امروز -يا حتى در دوران حاضر -موجود نباشند يا حتى برعکس باشند(
مانع تبديل جنبش شورايى به يک آلترناتيو دائمى جنبش سنديکايى شده
اند .بنظر من ،بدون اينکه بخواهم اصرار داشته باشم ،اين تعبير دوم
موجه تر است .ادامه کارى اتحاديه ها گواه کارآيى ذاتى باﻻتر آنها و يا
تناسب بيشتر آنها با مبارزه کارگرى نيست بلکه ناشى از عوامل معينى
است که امروز تا حدود زيادى موضوعيت خود را از دست داده اند.
- ١جنبش اتحاديه اى ميتواند باقى ماندن در محدوده قانونيت بورژوايى را
تضمين کند .اين خاصيت اتحاديه است که عمل مستقيم
صفحه ١١
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باز هم درباره شورا ...
کارگران را کنترل کند و به مجارى بوروکراتيک بياندازد )دولت
اتحاديه هاى انقﻼبى به اندازه شوراها مستعجل بوده است( .لذا بخش
معينى از بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحاديه هاست )همان
بخشى که در شرايط انقﻼبى رسما صﻼحيت و رسميت اتحاديه ها را در
برابر هر جنبش عمل مستقيم کارگرى جار ميزند).
- ٢جنبش اتحاديه اى با يک جريان حزبى دولتى بورژوازى جوش
خورده است .ادامه کارى جنبش اتحاديه اى روى ديگر سکه ادامه
کارى سوسيال دمکراسى در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم است.
اتحاديه آلترناتيو سوسيال دموکراسى در سازماندهى کارگران است.
کمونيست ها ميتوانند )و در موارد زيادى که کار ديگرى از دستشان بر
نمى آيد ،بايد( اين آلترناتيو را بپذيرند .اما تاريخ جنبش انقﻼبى طبقه
کارگر گواه آنست که شوراها ،به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقيم
کارگران  -نه فقط در امر اداره جامعه ،بلکه در هر مبارزه اقتصادى و
رفاهى نيز -آلترناتيو مستقل کمونيست ها هستند.
- ٣تداوم قانونيت بورژوايى -رونق سرمايه دارى .ظرفيت اتحاديه ها
در کار قانونى و يا در چهارچوب قانونيت بورژوايى ،نهايتا به
پابرجايى خود اين قانونيت محدود ميشود .ثبات سياسى بورژوازى
عاملى در تحکيم اتحاديه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعيف آن )به
نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقيم تر کارگران  -نظير کميته
هاى کارخانه و شوراها( است .نوسانات اقتصادى و بويژه فرکانس
بحرانهاى عميق اقتصادى نيز همين نقش را دارد .تا امروز يک اتحاديه
کارگرى که توانسته باشد در متن بيکارى ميليونى مستمر قدرت خود را
حفظ کند وجود نداشته ،يا جنبش کارگرى از زير دست اتحاديه خارج
شده و يا اتحاديه خود به اضمحﻼل و رکود کشيده شده .همين واقعيت
امروز دارد جنبش سنديکايى را در سرزمينهايى که مادر اين جنبش اند
به قهقرا ميبرد ،و هم اکنون تﻼشهاى کارگران راديکال و پيشرو براى
ايجاد آلترناتيوهاى عملى و اشکال نوينى از مبارزه در کنار و يا حتى
در تقابل با اتحاديه آغاز شده است .بى ثباتى سياسى آتى ايران و زير
سوال بودن تاريخى قانونيت بورژوايى در ايران )حتى در اوج استبداد
آريامهرى( عاملى مهم در عدم رشد اتحاديه هاى کارگرى است .اين
فاکتورى است که ما نيز بايد در افقى که جلوى کارگر ايرانى امروز
ميگذاريم مد نظر داشته باشيم.
- ٤مبارزه جنبش اتحاديه اى عليه راديکاليسم کارگرى در اشکال ديگر.
چرا جنبش شورايى استمرارى مشابه اتحاديهها نداشته است؟ يکى از
دﻻئل ساده اين امر مخالفت سيستماتيک جريان اتحاديه اى با سازمانيابى
آلترناتيو کارگرى است .در آمريکا اين مساله پاى کانگستر ها را به
محيط کار گشوده است .در انگلستان هيچ رهبر  TUCرا پيدا نميکنيد که
در اين يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابى را نخوابانده و کميته اعتصاب
و کميته عملى را از رسميت نيانداخته باشد .جنبش اتحاديه بطور قانونى
)يعنى به حمايت دادگسترى کشور مربوطه( ،بطور منظم حق عضويت
دريافت ميکند و به بودجه هاى کﻼنى دسترسى دارد .بخش مهمى از
اين بودجه صرف آموزش سنت اتحاديهاى به کارگران فعال و ترويج
ايده اتحاديه ميشود )که بجاى خويش نيکوست( .اينکه امروز هر جا نام
مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده ميشود" ،اتحاديه" به ذهن
متبادر ميشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحاديه به اين امر
نيست ،بلکه حاصل پراتيک اجتماعى معينى است که يکى از

آلتوناتيوهاى موجود در سازمانيابى کارگران را-در تقابل با بقيه اشکالى
که بدفعات در جنبش کارگرى پيشنهاد شده و حتى پا گرفته است -به
کرسى نشانده و در ذهنيت خودبخودى توده کارگران جاى داده است.
عوامل زيادى را ميتوان در توضيح رونق اتحاديه ها در قرن بيستم
برشمرد .عواملى که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحاديه اى را به
موقعيت نابسامانى سوق داده است .بحث ما اينست که مبارزه اقتصادى و
رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحاديه تداعى نميشود ،بلکه ميتوان در خود
جنبش کارگرى تﻼشهاى ديگرى را نيز مشاهده کرد .يکى از اينها تﻼش
در جهت سازماندهى جنبش شورايى و کميته هاى کارخانه است که سنتا
با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى ميشود.
* در زمستان  ١٣٦٥بعنوان يک سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و
اولين بار در بسوى سوسياليسم  ،٣دوره دوم ،بتاريخ مهرماه  ١٣٦٨بچاپ رسيد.
مجموعه آثار منصور حکمت ،جلد  ،٦صفحات  ١٤٩تا ١٥٨

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم
توده ای را همه جا برپا كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت شوراها
را برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!
منصور حكمت را بخوانيد
و به ديگران معرفى كنيد!
http://hekmat.public-archive.net
www.hekmat.com
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تروريسم اسﻼمى در منطقه و جهان
بخش اول :تروريسم اسﻼمى در منطقه
نادر شريفى
"همه مسلمانان تروريست نيستند! اما همه تروريستها مسلمانند!" اين
نقل قول که اولين بار در سال  ٢٠٠٤توسط هفته نامه آلمانی ستاره )
 (Sternمنتشر شد ،نقل قولی از هنری کسينجر و يا ديگر تئوريسينهای
هيئت حاکمه جهان غرب نيست که بنظر می آيد پس از افول بلوک
شرق ،احتياج به جايگزينی دشمن ديگری دارند .اين نقل قول اولين بار
توسط عبدالرحمان الرشيد ) (Abdel Rahman Alrashidژورناليست
و همکار تلويزيون العربيه بيان شد .بهرروی تروريسم اسﻼمی يک
روی سکه ،جدال برسر قدرت و نفوذ بيشتر ،عقب راندن و سرکوب
جنبشهای برابری طلبانه ،سوسياليست و کمونيست ،کشتار آزاديخواهان
و تمکين جوامع انسانی است .روشن است ترور در جوامع اسﻼمی به
اندازه تاريخ اسﻼم ،سابقه دارد ولی در عصر حاضر تروريسم اسﻼمی
رابطه مستقيمی با پيدايش و ظهور جمهوری اسﻼمی در ايران دارد که
با تشکيل قانونی و رسميت بخشيدن به نيروی مختلف شبه نظامی است
که بعدا "سپاه پاسداران" و بسيج و صدها نهاد زيرمجموعه شان شدند.
قبلتر اشاره کردم که ايده تشکيل حکومت اسﻼمی توسط سران مذهبی
در قرن گذشته ،بخصوص توسط مجتهدان مصری ،اردنی ،ايرانی و
بعدتر عربستان سعودی ،به تاريخ ناسيونال -سوسياليزم و ظهور فاشيسم
در اروپا گره خورده است .مجتهدان اسﻼمی تحت نفوذ ايده فاشيسم پس
از شکست موسولينی و هيتلر ،با ايده برقراری حکومت اسﻼمی که با
ايده فاشيسم و حکومت پيامبر اسﻼمی همخوانی و هم طرازی دارد،
دست به ايجاد و تاسيس سازمانها و احزاب اسﻼمی برای تشکيل
حکومت اسﻼمی خود زدند .اغلب اين احزاب در افريقا و کشورهای
عربی ،اما سرکوب و مجبور شدند بصورت زيرزمينی به فعاليتهای
خود ادامه دهند .با ممنوعيت و خطر سرکوب احزاب و سازمانهای
اسﻼمی و بدين ترتيب دستگيری و حتی امکان اعدام موسسين و
رهبران ،اين سازمانها و احزاب دست به تاسيس گروه های شبه نظامی
برای پيشبرد امر خشونت و کشتار مخالفان حکومت خود و برای
فروپاشيدن دستگاههای حاکم زدند .گروه های سازمان يافته متعددی
همچون گروه تروريستی اخوان المسلمين برای انجام فعاليت های غير
قانونی ميليشيا تاسيس کردند .اين گروه ها عمدتا غير علنی و يا از ترس
سرکوب از زير بار مسئوليت خود شانه خالی ميکردند و هرگونه
ارتباط با شبه نظاميان اسﻼمی که در سراسر افريقا و آسيا مشغول
ترور شخصيتهای سياسی و مخالفان خود بودند ،را انکار می کردند.
برای مثال ،تمامی اسناد و دﻻيل نشان می دهند که سازمان مخفی اخوان
المسلمين در پشت عمليات ترور ناکام جمال عبدالناصر رئيس جمهور
اسبق مصر قرار داشته است .البته اخوان المسلمين اولين عمليات
تروريستی اش را با ترور عبد الناصر آغاز نکرد .اين گروه تروريستی
پيش از آن در حوادث مشابه ديگری قبل از انقﻼب ژوئيه  ١٩۵٢در
مصر دست داشت؛ ترور احمد ماهر پاشا نخست وزير وقت در پارلمان
مصر و نقراشی پاشا نخست وزير مصر و ترور عبدالقادر فهمی نخست

شماره ٥٧١

وزير اسبق مصر نمونه هائی از اين
دست عمليات تروريستی بودند که
مستقيما و بدستور اخوان المسلمين و
توسط شبه نظاميان آنان به پيش برده
ميشدند .در حاليکه تمام اسناد و مدارک
به نقش آفرينی گروه اخوان المسلمين در
اقدامات تروريستی ياد شده اشاره می کند
اما اخوان المسلمين همانند احزاب مشابه
و برادر ،وجود شاخه شبه نظامی مسلح
تروريستی وابسته به خود را اکيدا تکذيب ميکردند .گروه های شبه
نظامی در ايدئولوژی اسﻼم سياسی به عنوان ابزاری خشن برای اجرای
سياست های مورد نظر تعريف می شوند که در کنار ابزارهای نرمی مثل
فعاليت های تبليغی و خيريه و مذهبی و برگذاری مراسم ترحيم و عقد و
عروسی و غيره نقش آفرينی می کنند.
ماهيت فعاليت و کارکرد شبه نظاميان اسﻼمی پس از شکست انقﻼب ٥٧
توسط جنبش ارتجاعی خمينی در ايران دستخوش تحول شد و به سرعت
جنبه علنی و حتی قانونی نيز به خود گرفت .تاسيس سپاه پاسداران در
 ٢٢آوريل  ١٩٧٩در نخستين روزهای پس از انقﻼب الهام بخش و نقش
عمل گروه های شبه نظامی در کشورهای اسﻼم زده نيز شد .اصل ١۵٠
قانون اساسی جمهوری اسﻼمی حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه
پاسداران را تشريح کرده است .سازمان سپاه از  ۶بخش "علنی" تشکيل
شده؛ نيروی زمينی و سپاه قدس و نيروی دريايی و هوا فضا و سازمان
بسيج .سپاه چيزی شبيه ارتش است اما از اختيارات و مسئوليت های
بسيار بيشتری بخصوص خارج از مرزهای سياسی جمهوری اسﻼمی
برخورداراست .سپاه پاسداران جمهوری اسﻼمی با سازمانهای مشابه
دقيقا کپی برداری شده از نيروی سرکوب اس اس معروف به
شوتزاشتافل ) (Schutzstaffel; SSهيتلراست که بعنوان بازوی اصلی
در بقدرت رسيدن ،حفظ و سرکوب و ترور مخالفان حکومت فاشيستی
هيتلر بود .البته اس اس يا شوتز اشتافل که بر اساس ايدئولوژی نازی
شکل گرفته بود برخﻼف سپاه پاسداران جمهوری اسﻼمی از قدرت
اقتصادی موثر آن چنانی برخوردار نبود .سپاه پاسداران جمهوری
اسﻼمی امروز نه تنها بازوی حفاظتی نظامی حکومت فاشيستی جمهوری
اسﻼمی ايران و عامل اصلی تروريسم اسﻼمی در جهان است ،بلکه پس
از خانواده خامنه ای ،دارای بزرگترين دستگاه مافيا در اقتصاد کشور
است که بنظر می آيد ،خامنه ای رهبر جمهوری اسﻼمی در نظر دارد در
انتخابات دور آينده رياست جمهوری  ١٤٠٠حتی امور سياسی کشور را
نيز به آنان واگذار کند.
بنابراين می توان گفت که با شکست انقﻼب مردمی  ٥٧در ايران و با
روی کار آوردن جمهوری اسﻼمی به رهبری خمينی و تشکيل گروه شبه
نظامی سپاه پاسداران که قرار بود اقدامات تروريستی و بمب گذاری و
ايجاد وحشت در منطقه را بعهده بگيرد ،برای اولين بار به يک گروه
تروريستی شبه نظامی مشروعيت و قانونيت بخشيده شد و پس از آن،
ديگر گروه های شبه نظامی تروريستی دچار تحول مهم و قابل مﻼحظه و
بخصوص باﻻ رفتن توان مالی آنان و مشروعيت برای پيشبرد اهداف
"جهان اسﻼم" نيز شدند .از اين پس نيروهائی مثل حزب ﷲ لبنان و يا
حشدالشعبی نه تنها بعنوان نيروهای تروريستی ،بلکه بعنوان نيروهای
"آزاديبخش" به جوامع انسانی منطقه نيز فروخته شدند.
صفحه ١٣
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تروريسم اسﻼمى در منطقه و جهان
بخش اول :تروريسم اسﻼمى در منطقه ...
آنها گوئی نه در سرکوب و کشت و کشتار و بمب گذاری و به عقب
راندن حداقل دستآوردهای بشری نقش اول را دارا هستند ،بلکه حافظان
جوامع اسﻼمی در مقابل "شيطان کبير"" ،اسرائيل اشغالگر" ،و حتی
ديگر اقليتهای مذهبی نيز هستند .بنابراين با "مظلوم نمائی" )که حقيقتا
اين نقش را تا رسيدن بقدرت بنحو غيرقابل باوری بازی می کنند( در
ميان گرسنگان غذا ،دارو و لباس پخش کردند و با هزينه اندکی مالی و
تحريف تاريخ و حماسه پروريهای دروغين ،جوانان ،بيکاران ،نداران
و مصدومين جامعه سرمايه داری را بخدمت اهداف ارتجاعی اسﻼم
سياسی خود درمی آورند.
جمهوری اسﻼمی امروز همچون گذشته ،نقش اصلی در حمايت علنی
از گروه های شبه نظامی اسﻼمی شيعه در کشورهای منطقه را بازی
ميکند .جمهوری اسﻼمی در جدال با جهان غرب بر سر حفظ و
گسترش دايره تسلط خود به دنبال افزايش نفوذ خود در منطقه است.
کشورهايی همچون لبنان ،يمن ،سوريه و عراق از جمله اين نمونه ها
می باشند .بنابر اين حسن البنا )موسس حزب اخوان المسلمين( در سال
 ١٩٨٢سازمان "بين المللی" اخوان المسلمين را با تقليد ازخمينی با
درج اصل "صدور انقﻼب" و دفاع از مستضعفين جهان در قانون
اساسی راه اندازی کرد .وظيفه سازمان جديد بين المللی ،حمايت از
اخوان المسلمين و ارائه چهره مناسب و ايده آل از ايدئولوژی حکومت
اسﻼمی حزب اخوان المسلمين بود که نقش عمده ای هم در بقدرت
رسيدن يک دوره حکومتی در مصر و پس از آن گسترش عمليات بمب
گذار و تروريستی در جهان و باﻻ بردن توان مالی اين جنبش ارتجاعی
در مجموع را بازی کرد.
وظيفه ارتباط ،تقويت و بازسازی نيروهای شبه نظامی اسﻼمی )شيعه(
در کشورهای ياد شد ،طبيعتا بعهده سپاه و از حمايت مالی و معنوی و
لجستيکی سپاه نيز برخوردار است .دﻻيل ايجاد ارتباط و تقويت گروه
های شبه نظامی قدرتمند مسلح توسط جمهوری اسﻼمی که بازوی
اصلی نفوذ جمهوری اسﻼمی در منطقه اند را از جمله ميتوان چنين
برشمارد:
گروه های شبه نظامی برای افزايش نفوذ در کشورهای منطقه برایجمهوری اسﻼمی و مقابله با نيروهای ديگر از جمله نفوذ آمريکانيها،
متحدين اش و اسرائيل موفق ترند.
 تشکيﻼت شبه نظامی را از ساکنان بومی کشورهای مورد نظرتشکيل می دهند .بنابر اين آنها را نمی توان تنها با مهر خارجی ،غير
بومی و مزدور اجنبی بودن سرکوب کرد .آنان بوميان" ،وطن و
خداپرستان" خودی هستند که گوئی تنها يک وظيفه بيشتر ندارند! آنهم
خدمت به خدا و خلق خدا!
 اين کشورها عمدتا "شيعه" نشين و گرفتار جنگ ،بحرانهایاقتصادی ،کشمکش های داخلی و وضعيت بسيار بد معيشت اقتصادی
اکثريت جامعه هستند .نمونه آن را در لبنان و عراق و يمن و سوريه
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می بينيم که رژيم ايران از حزب ﷲ و حشد الشعبی و حوثی ها و برخی
گروه های هوادار رژيم اسد برای گسترش تروريسم و نفوذ سياسی و
استراتژيک جمهوری اسﻼمی در منطقه استفاده می کند.
 گروه های نيابتی بومی فضای بيشتر ،امن تر و مناسب تری برایفعاليت های رژيم ايران و تاثيرگذاری در مراکز تصميم ساز کشورها
فراهم می کنند تا خود نيروهای سرکوب جمهوری اسﻼمی .بعنوان مثال
ميتوان به ضربات و تلفات دائمی شاخه های سپاه پاسداران در سوريه و
در مرزهای اسرائيل اشاره کرد.
راه اندازی و آموزش و حمايت مالی شبه نظاميان نسبت به ارتش حرفهائی هزينه بسيار کمتری برای جمهوری اسﻼمی دارد.
 جمهوری اسﻼمی با استفاده از گروه های شبه نظامی از مواجهه نظامیو درگيری مستقيم با کشورهای منطقه خودداری می کند و روشن است
جنگ نيابتی را به جای جنگهای مستقيم ترجيح ميدهد .چرا که تجربه
جنگ مستقيم جمهوری اسﻼمی ،نهايتا تجربه شکست بوده است.
بنابراين سياست افزايش نفوذ جمهوری اسﻼمی در برخی کشورهای
عربی مستلزم حداقل دو شرط ﻻزم است :يک :وجود گروه های شيعی
بومی که به وﻻيت فقيه در تهران تمکين کرده باشند و دو :فضای جنگی
و يا کشمکش های داخلی و بحرانهای اقتصادی کشور را در نورديده
باشند که آن را هم اغلب ميشود با تقويت احزاب مزدور اسﻼمی و
نيروهای شبه نظامی آنان حتی بوجود آورد.
دولت ترکيه هم با استفاده از الگوی جمهوری اسﻼمی ،سياست مشابهی
در کشورهائی مثل سوريه ،عراق ،ترکمنستان ،ليبی و شمال کردستان در
پيش گرفته است که با همکاری مستقيم اخوان المسلمين و تشنجات و
بحرانهای داخلی که جنبش اسﻼمی در مناطق نام برده داراست ،ممکن
شده اند .ماجرای ليبی تاکيدی است بر اينکه رژيم ايران و اخوان
المسلمين اهداف و استراتژيهای مشترکی را دنبال می کنند .اختﻼف فرقه
ای مذهبی تنها وجه تمايز گروه های شبه نظامی تابع حکومت اسﻼمی در
ايران از يکسر و شبه نظاميان وابسته به ترکيه و قطر از سوی ديگر
است .جمهوری اسﻼمی از شبه نظاميان شيعه مثل حزب ﷲ و حوثی ها و
حشدالشعبی ها و ترکيه و قطر از شبه نظاميان سنی مثل گروه تروريستی
داعش حمايت می کنند.
بنابر اين ﻻزم است که اينجا به دو نکته بار ديگر تاکيد داشته باشيم:
يک :نه جمهوری اسﻼمی و نه حکومت ارتجاعی اسﻼمی مثل ترکيه،
قطر و عربستان سعودی ،گروه های شبه نظامی را خارج از مرزهای
سياسی خود به تنهائی بوجود نياورده اند ،بلکه با حمايت مالی و سياسی و
نظامی به وجود آنها رسميت و مشروعيت بخشيده اند و آنها را برای به
کرسی نشاندن اهداف استراتژيکی منطقه خودشان تقويت کرده اند.
دوم :الگوی تقويت و حمايت شبه نظاميان جمهوری اسﻼمی به کشورهای
تحت نفوذ جنبش تروريستی اخوان المسلمين هم انتقال يافته که برای
تامين منافعشان رويکرد به گروه های شبه نظامی مسلح را در پيش گرفته
اند.
در پايان اين بخش می توان گفت که کشورهائی که شاهد رشد و نفوذ شبه
نظاميان شيعی مورد حمايت ايران و يا گروه های شبه نظامی سنی مشابه
آنها که تحت حمايت ترکيه و قطر هستند نه تنها دولت ها ،بلکه بقای
جوامع را هم تهديد می کنند .شبه نظاميان نقش کليدی در
صفحه ١٤
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تروريسم اسﻼمى در منطقه و جهان
بخش اول :تروريسم اسﻼمى در منطقه ...

دامن زدن به جنگ ،ناآرامی ،بی ثباتی و بروز
حتی جنگهای فرقه ای در اين کشورها دارند
)بعنوان مثال در يمن و جنگ حوثی ها با دولت
مرکزی با حمايت عربستان سعودی(.
روشن است ،بيکاری ،فقر ،بی عدالتی و بی افقی
بخصوص در ميان جوانان و نوجوانان جامعه و
معضل فلسطين در منطقه نقش مهمی در نفوذ اين
جنبش های ارتجاعی اسﻼمی در کشورهای
منطقه بازی ميکنند .خوشبختانه با باﻻرفتن آگاهی
و درک اجتماعی در کشورهائی مثل عراق و
لبنان ما شاهد رشد روزافزون نارضايتی
اجتماعی از وجود نيروهای ارتجاعی وابسته به
جمهوری اسﻼمی می باشيم .بهبود شرايط
اقتصادی و معيشتی زحمتکشان ،آزادی و عدالت
اجتماعی ،حقوق انسانی و تعهد به حقوق پايه ای
مثل آزادی بيان و حق اعتصاب ،آزادی گفتار و
اعتراض ،نقش مهمی در بی اثر و بی نفوذ شدن
اين جنبشهای ارتجاعی بازی ميکنند .گروه های
شبه نظامی و احزاب و سازمانهای سياه اسﻼمی
در منطقه بخاطر پائين بودن سطح آگاهی و دانش
اجتماعی ،وجود حکومتهای مستبد و ديکتاتور،
عدم وجود آزادی بيان و غيره به راحتی می
توانند با سوء استفاده از شرايط معيشتی و
نيازمندی اقتصادی و اجتماعی ،اقشار ضعيف و
آسيب پذير جامعه را فريب دهند .بسياری از
حکومت های عربی نيز به اين واقعيت پی برده
اند و رفرمهای سطحی اجتماعی برای تامين
نيازمندی های گروه های آسيب پذير و آزاديهای
سطحی در جامعه در دستور کار خود قرار داده
اند .شايد بشود به مجموعه رفرمهای قدم بقدمی و
سطحی در عربستان سعودی بعنوان نمونه های
از اين دست رفرمها اشاره کرد.
پايان قسمت اول.

كمونيست را بخوانيد و به
دوستانتان معرفى كنيد!

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!
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بوعزيزی های ايران
سياوش دانشور
ﷴ بن بوعزيزی  ٢٦ساله ،دستفروش تونسی در اعتراض به توقيف
گاری ميوه فروشی و پولهايش ،ضرب و شتم با باتوم و برخورد
تحقيرآميز توسط ماموران شهرداری ،در  ١٧دسامبر  ٢٠١٠خود را
در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشيد .اين اقدام بوعزيزی جرقه
انفجار پتانسيل اعتراضی در جامعه و خيزشهای انقﻼبی در تونس شد
که در فاصله کوتاهی به حکومت  ٢٣سال ٔه زينالعابدين بن علی بر اين
کشور پايان داد.
قبل از بوعزيزی و بعد وی ،اقدام به خود سوزی در کشورهای مختلف
بارها تکرار شده و البته هيچکدام به واقعه ای از نوع تونس نيانجاميده
است .تحوﻻت تونس محصول خودسوزی بوعزيزی نبود بلکه
خودسوزی بوعزيزی مجرای بروز نفرت تلنبار شده ای شد که حکومت
فاسد بن علی ايجاد کرده بود و با اين واقعه سرريز کرد .اما مستقل از
اين نکته ،بوعزيزی ها بعنوان فرزندان طبقه کارگر همه جا هستند و
عملکرد جنايتکارانه دولتهای سرمايه داری و گروه های قلدر و فاسد
شهرداری ،مرتبا اين نوع تراژدی ها را ببار می آورد .روزهای آخر
آبان متاسفانه دستکم دو مورد خودسوزی صورت گرفت که به تنهائی
حکم بر درهم کوبيدن هرچه سريعتر و قاطع تر کليت نظام منحط
اسﻼمی ميدهد.
خود سوزی يک کارگر گرسنه
کرمانشاه  ٢٨آبان ،يک کارگر  ۴۵ساله از کار بيکار شده و ناتوان در
تامين نان و مخارج درمان مادر بيمارش ،در مقابل دفتر يک نهاد
وابسته به وزارت کار کرمانشاه ،اقدام به خودسوزی کرد و متاسفانه در
بيمارستان بدليل شدت سوختگی جان باخت .معاون اجتماعی فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه "انگيزه او را از خودسوزی نامعلوم دانست"!
خودسوزی يک زن سرپرست خانوار
بندرعباس  ٢٩آبان ،ماموران شهرداری تنها اتاق يک زن بندرعباسی
 ٣٥ساله سرپرست خانوار ،با داشتن دو فرزند و همخانه بودن با دو زن
ديگر سرپرست خانوار را ،به بهانه اينکه خانه يا اتاقک سيمانی "در
مسير سيل است" و "منزل در زمين تصرفی ساخته شده" ،تخريب
کردند .فريادها و خواهشهای اين زن زحمتکش نتوانست جلوی
ماموران شهرداری را بگيرد و اين خانم زير فشار بی پناهی و نااميدی
خود را به آتش کشيد .عباس امين زاده شهردار بندرعباس گفت "در
لحظات آخر تخريب منزل ،زن ناگهان اقدام به خودسوزی کرد"!
احتماﻻ اين خانم "ناگهان" هوس خودسوزی کرده است! بدنبال
واکنشهای وسيع در سوشيال ميديا و ابراز نفرت از اين عمل
جنايتکارانه ،شهرداری ضمن دفاع از تخريب منزل اين خانواده و آواره
کردن آنها ،اعﻼم کرد که هزينه درمان اين خانم را بعهده می گيرد!
جنايتکاران و قاتلينی مانند فرمانده نيروی انتظامی کرمانشاه و شهردار
بندرعباس وقيحانه از "انگيزه" قربانيان خودسوزی اظهار "بی
اطﻼعی" می کنند! از سران و کاربدستان حکومت توحش اسﻼمی

انتظاری جز اين نميتوان داشت .واقعيت
اما بر همگان روشن است؛ مسئول قتل
اين کارگر گرسنه و سوختن اين زن
آلونک نشين و اکنون بيخانمان تماما
جمهوری اسﻼمی و در راس آن شخص
خامنه ای است .مسئول و مسبب تمام
مشقات مردم کارگر و زحمتکش نظام
سرمايه داری و حکومت اسﻼمی حافظ
آنست .اين مقامات قاتلين رسمی دولتی
اند ،کسانی که کل ثروت جامعه را در
اختيار گرفتند و با چنگ و دندان از امتيازات سياسی و اقتصادی طبقه
خويش دفاع می کنند .گروه های قلدر و زورگوی شهرداری نيز اوباش
پياده نظام آنها هستند .تراژدی هائی از اين دست متاسفانه هر روز رخ
می دهند .حمله به روستاها و تخريب منازل حاشيه شهرها و خارج از
محدوده با نام نامی دفاع از مالکيت خصوصی و مالکيت سازمان مافيائی
اوقاف و امثال بنياد مستضعفان مرتبا صورت ميگيرد .شهرداری هر
روز با توجيه "حفظ چهره شهر" با حمله به دستفروشان و مصادره اموال
آنها ،رسما ً و عمﻼً به پاکسازی و خط زدن بخشی از ارتش بيکاری و
طبقه کارگر از جامعه مشغول است .نيروئی که از سوخت و ساز
اقتصادی جامعه به بيرون پرتاب شده ،از هيچ حمايت دولتی و معيشتی و
بهداشتی و درمانی برخوردار نيست و حاکميت بورژوازی نفس
موجوديت آنها را انکار می کند.
تامين معيشت و سﻼمت و سرپناه ،يعنی لوازم اساسی مورد نياز برای
اينکه بتوان بقای خود را بعنوان کارگر حفظ کرد ،در جمهوری اسﻼمی
حتی در شکل بدوی آن وجود ندارد .خودسوزی و حمله به خود خروجی
وضعيتی است که در آن موجوديت انسانی بطور عام و بازتوليد خويش
بعنوان برده آماده بکار برای سرمايه بطور خاص ،تماما زير سوال رفته
است .ﷴ بوعزيزی شايد به ذهنش هم خطور نکرد که اعتراض وی به
تحقير و سرکوب به يک واقعه مهم سياسی بدل شود .بدون ترديد قصد و
"انگيزه" اين زن و مرد گرسنه و بی خانمان از خودسوزی نيز اين نبوده
است .اما اين "بوعزيزی ها" از وضعيتی خبر ميدهند که نيازمند تغيير و
آبستن تغيير است .يک جامعه را نميتوان گرسنه نگاهداشت و به سمت
شان شليک کرد .وضعيت کنونی بيش از هر زمان مصداق اين جمله
طﻼئی مانيفست کمونيست است؛ کارگران جهان متحد شويد ،شما چيزی
برای از دست دادن نداريد جز زنجيرهايتان!
 ٢٦نوامبر ٢٠٢٠

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت
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دولت را موظف كنيم:


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



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



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



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



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود!



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



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



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



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



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

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

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

سردبير :سياوش دانشور

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

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

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

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

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

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

