شانزده آذر و "نان کار آزادی اداره شورایی"
رضا مقدم  ١٢ -آذر ١٣٩٧

امسال جنبش دانشجویی در موقعیت سیاسی بسیار ویژه ای بسراغ شانزده آذر خواه##د رف##ت .در دیم##اه  ٩٦در تجم##ع دانش##جویان
دانشگاه تهران "اصلح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا" فریاد زده شد و بسرعت در سیاست ایران جای خود را باز کرد زیرا
عصاره تجربه بیهودگی دست به دست شدن قدرت بین جناحهای بد و بدتر رژیم بود .هر دو جناح حکومت جار زده شدن پایان
بازی بد و بدتر را بر نتابیدند و با دستگیری ،شکنجه و زندانهای طویل المدت هزینه سنگینی به فرزندان ک##ارگران در دانش##گاه
ها تحمیل کردند.
بس###یج دانش###جویی و تحکی###م وح###دت ش###اخه ه###ای دانش###جویی جناحه###ای رژی###م اس###لمی هس###تند .بس###یج دانش###جویی ک###ه تش###کل
اصواگراهاست ،ادامه ارگانهای سرکوب در دانشگاههاس#ت .تحکی##م وح#دت ه#م ناامی##دانه دو ب##ار دس#ت ب##ه دام##ن خ#اتمی ش##دند ت#ا
اصلحات و در نتیجه این دانشجویان را از کما بیرون آورد که بی ن##تیجه ب##ود .تم##ام ش##دن م##اجرای ای##ن دو جن##اح در دانش##گاهها
میدان وسیعی برای پیشروی س##نجیده تم##ام جریان#ات غی##ر رژیم##ی را فراه#م آورده و اکن##ون س#ئوال ای##ن اس##ت ک##ه ک##دام گرایش#ات
طبقاتی و سیاسی در آینده جنبش دانشجویی نقش مهمی خواهند یافت.
جنبش دانشجویی این ظرفیت را دارد ک##ه ب#ا ط#رح مج##دد "اتح#اد ک#ارگر – دانش#جو" در ش#انزده آذر آغ#ازگر دوران جدی##دی در
جنبش دانشجویی گردد که رژیم اسلمی با سرکوب خونین جنبش دانش##جویی در اردیبهش##ت  ١٣٥٩ب##ا ره##بری بن##ی ص##در ،آن##را
برای نزدیک به چهار دهه قطع کرد ١٦ .آذر امسال م##ی توان##د روز حم##ایت از ک##ارگران ف##ولد و هف##ت تپ##ه ،روز اع##تراض ب##ه
دستگیری و شکنجه فعالین ک#ارگری اس#ماعیل بخش#ی ،عل#ی نج#اتی و س#پیده قلی#ان و در عی##ن ح#ال روز اع#تراض عم#ومی علی#ه
شکنجه در زندانهای ایران و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی گردد.
ب##رای اولی##ن ب##ار جنب##ش مس##تقل ک##ارگری ای##ران ب##ا پیش##تازی ک##ارگران هف##ت تپ##ه ب##ا خواس##ت "ن##ان ک##ار آزادی اداره ش##ورایی"،
مشخصات نظام سیاسی مورد نظر جنب##ش ک##ارگری را در مقاب##ل نظ##ام س#لطنت و جمهوریه##ای متک##ی ب##ر اقتص##اد نئولی##برالی ک##ه
خصوصی سازی در مرکز آنهاس#ت ،ط#رح کردن##د ت#ا تض#مینی باش##د ک#ه دیگ#ر حاص#ل مب#ارزات ک#ارگران در کیس##ه دشمنانش#ان
نریزد .طبعا مخالفان ق#درت ی#ابی ک#ارگران ط#رح ه##دف ش#ورانگیز ،ت#اریخی و دراز م#دت "ن#ان ک#ار آزادی اداره ش#ورایی" ک#ه
توس##ط ک##ارگران هف##ت تپ##ه بی##ان ش##د و بس##رعت م##ی رود ت##ا ج##ای خ##ود را در سیاس##ت ای##ران ب##از کن##د  ،ن##ه تنه##ا بعن##وان یک##ی از
معیارهای ارزیابی این مبارزات یک ماهه مد نظر قرار ندهند بلکه می کوشند مانع گسترش آن نیز بشوند.
جنبش مستقل کارگری ایران با اعتصابات عمومی در سال  ٥٧که در قرن بیس##تم ب##ی نظی##ر ب##ود ،ب##ا پیش##تازی ک##ارگران ص##نعت
نفت تا آنجا که به سهم خ#ود در نظ#ام آین##ده پ#س از س#لطنت ب##ر م##ی گش#ت تنه##ا خواه#ان حض#ور ی#ک نماین##ده ک#ارگر در ش#ورای
انقلب بود که توس#ط خمین#ی طبع#ا نش##نیده گرفت##ه ش#د .جنب#ش مس#تقل ک#ارگری ای#ران نگ#اهی ب#ه س#هیم ش##دن در ق#درت نداش#ت و
حاصل همه مبارزاتش که کمر رژیم شاه را شکس##ت ،اکن##ون فق##دان ح##ق تش##کل و اعتص#اب ،ح##داقل دس##تمزدهای ی##ک شش#م خ#ط
فقر ،میلیونها کودک کار ،میلیونها بیکار ب##دون بیم##ه بیک#اری ،اوض#اع اس#فناک بیم##ه و درم#ان و حقوقه#ای ن#اچیز بازنشس#تگی و
شکنجه و زندان و اعدام فعالینش شده است.
آلترن##اتیو جنب##ش مس##تقل ک##ارگری ب##رای آین##ده ای##ران" ،ن##ان ک##ار آزادی حک##ومت ک##ارگری" اس##ت .حک##ومت ک##ارگری ،حکوم##تی
ایدئولوژیک نیست .حزبی نیست ،چه برسد به تک حزبی .پارلمانی نیست و ب#ر س#اختار ش#ورایی اس##توار اس#ت .ت##ا فراه#م ش##دن
تناسب قوایی که بتوان "نان کار آزادی حکومت کارگری" را نه فقط در نوشته ه#ا بلک#ه در خیابانه#ا و در تجمع#ات و تظ#اهرات
کارگری هم فریاد زد" ،نان کار آزادی" م#ی توان##د ب#ا پس#وندهای متف#اوتی نظی#ر ،اداره ش##ورایی ،پی#روزی نه#ایی ،محی#ط زیس#ت
سالم ،تحصیل مجانی ،آموزش رهایی ،درمان مجانی ،و یا مطالبات دیگر مطرح شود.

جنب##ش دانش#جویی در  ١٦آذر امس#ال ای##ن ظرفی#ت را دارد ک##ه در تکمی##ل "اص##لح طل#ب اص#ولگرا دیگ##ه تم##ام م#اجرا" ک##ه آغ#از
مبارزه عمومی و توده ای علی##ه کلی##ت رژی##م را بش#ارت داد ،حرک#ت دانش#جویان پردی##س و هن#ر دانش##گاه ته#ران را ب#ا "ن#ان ک#ار
آزادی اداره شورایی" ادامه دهد و در کنار جنبش مستقل کارگری ای#ران بایس##تد ١٦ .آذر امس#ال ای##ن ظرفی##ت را دارد ک##ه حام#ل
پیامی برای مردم ای#ران باش##د ک##ه جنب##ش دانش#جویی در س#ازماندهی ی#ک جنب#ش عظی##م میلی##ونی در اتح#اد ب##ا ک#ارگران ،معلم##ان،
بازنشستگان ،زنان و جنبشهای رفع ستم ملی حول "ن#ان ک#ار آزادی حک#ومت ک#ارگری" در کن#ار جنب##ش مس##تقل ک##ارگری ای##ران
است.

