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!كارگران جهان متحد شويد 	

بيانيه اعتراضي دانشجويان دانشگاه 
 تهران و علوم پزشكي تهران

 دانشجو هستيم
 

نه از اعضاي تشكلهاي وابسته به گروه هاي سياسـي       
اسالمي و نـه از بسـيـج،        ¬خارج از دانشگاه، نه از انجمن

تشكلهايي كه به جاي خواست هاي ما، منافع و مطالبـات  
اربابان خود را دنبال ميكنند؛ و نه از نـورچشـمـي هـاي         
مسئوالن و مديراني هستيم كه دانشـگـاه را بـا بـازار             

 .خريدوفروش دانشجو اشتباه گرفته اند
 

ورود نهادهاي نظامي، سياسي و امنيـتـي بـه درون             
دانشگاه ها و ايجاد مؤسسات و دانشكده هاي مـوازي در    
ساختار دانشگاه استقالل اين نهاد را خدشه دار ميكند؛ اين 
موسسات و دانشكده ها در بسياري از دانشگاه هاي كشور 
نفوذ پيدا كرده اند كه نمونه بارز آن در دانشگـاه تـهـران؛      
دانشكده هاي علوم و فنون نوين، كارآفريني و مطالـعـات   

سكوت و دادن باج هاي كـالن از طـرف       .  جهان هستند
مديران دانشگاه كه در واقع همدست و جاده صـاف كـن     
اين گروه ها هستند به اين روند شتاب بيشتري داده اسـت  
و نتيجه آن جز تبديل دانشگاه به بازوي اين نـهـادهـا و      

 .گروه هاي سياسي و نظامي نخواهد بود
آنچه ما را واداشت كه صريح و بي پرده، مردم و افكار      

عمومي را خطاب قرار دهيم، دردها و مصائبي است كه بي 
امان بر سر ما آوار كرده اند و هر بار در جواب حق طلـبـي   

اكنون اين خـلـف   .  ما ، يا تهديد كرده اند يا وعده داده اند
اين چنـيـن   .  وعده ها و تهديدها ما را به ستوه آورده است
 . است كه به نزد شما به دادخواهي آمده ايم

به واقع؛ پيامدها و مراتب اين وضعيت وخيم تر از آن        
مـا از درون      .  است كه صاحب نظران تصور مي كـنـنـد     

گوييم كه اكنون تبديل بـه    -دانشگاهي با شما سخن مي
 3صفحه . ...                     يك بنگاه تجاري شده است

آذر امسال عليرغم تالشهاي وسيع جمهوري اسالمي و گسيل نيروهاي امنيتي و انتظامي براي ايجاد امكـان   16
حضور مهره هاي خود و تبديل فضاي آن به بازارگرمي انتخاباتي، مهر حق طلبي اكثريت محروم جامعـه را بـر       

در مراسم هاي فرمايشي شعبات مختلف جمهوري اسالمي، طيفي از مهمترين مهره هاي ارتجاع، از   .  خود كوبيد
تا اوباش انجمن هـاي     -سليماني  –رئيس دولت اعتدال و سران اصالح طلب و اصولگرا، از فرمانده سپاه قدس 

لشكركشي ارتجاع براي تسـخـيـر و تصـرف         .  اسالمي و حراست و نيروهاي امنيتي به دانشگاهها سرازير شدند
امسـال در    .  دانشگاه و ساكت كردن نسل جوان آزاديخواه در نهايت نتوانست صداي اعتراض آنها را خفه كـنـد    

دانشگاههاي مختلف ايران در مقابل صف طرفداران جمهوري اسالمي و سخنگويان آنها، پرچم مطالبات رفاهـي  
و اعتراض اكثريت مردم ايران به فقر، بيكاري، زن ستيزي و فاصله طبقاتي، به زندان و استبداد حاكـم، تـوسـط      

 2صفحه . ...  نسل جوان در توازني بشدت نابرابر بلند شد

 آذر طنين برابري طلبي در دانشگاه  16
آذر امسال صداي برابري طلبي دانشگاههاي ايران  16

 . را به لرزه درآورد
 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

پلنوم سي و ششم كـمـيـتـه           
مركزي حزب حكمـتـيـسـت در       

 15و  14روزهاي شنبه و يكشنبه 
دسـامـبـر       6و    5برابر با  94آذر 

با شركت اكثريـت اعضـاء      2015
 .كميته مركزي برگزار شد

ــنــوم پــس از ســرود                ــل پ
انترناسيونال و يك دقيقه سكـوت  
به ياد جانباختگـان راه آزادي و        
سوسياليسم رسما شروع بـه كـار     

 .كرد

دستور جلسات پلنوم عـبـارت        
 :بودند از

 گزارش   -1
مهمترين موئلفه هاي اوضـاع    -2

 سياسي منطقه و ايران
 كنگره هشتم حزب -3
 انتخابات  -4
گزارش كميته رهبري از كاركـرد   

حزب در فاصله دو پلنوم تـوسـط     
آذر مدرسي دبير كميته مـركـزي     

 4صفحه. ...          حزب ارائه شد

اطالعيه پاياني 
پلنوم سي و ششم 

كميته مركزي 
حزب حكمتيست 
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عليرغم تبليغات پر سر و صـدا و             
آذر  16بيمايه وعده هاي دولت اعتدال، 

امسال به امكان و مـحـمـلـي بـراي          
“ انـتـطـار   ” اعتراض و اعالم پايان دوره 

در دانشگاه تهران قريب بـه  .  تبديل شد
هزار دانشجوي اين دانشگاه مستقل از   

هاي فرمايشي تشكلهاي دولتـي،   برنامه
با حضور در صحن دانشگاه و با صـدور  
يك بيانيه اي روشن مطالبات خـود را    

دانشجويان با سـر دادن      .  اعالم كردند
دانشـگـاه پـول      ” شعارهايي همچـون    

آمـوزش  ” ، “ گردان، تضعيف زحمتكشان
پـرديـس   ” ،   “ رايگان حق مسلم ماست

امكانـات  ” ، “ بين الملل، انحالل انحالل
آمـوزش  ” ،   “ برابر، حق مسلم مـاسـت    

دانشـگـاه   ” ،   “ خواهـيـم   خصوصي، نمي
در دانشگاه بيـگـاري،   ” ، “ پادگان نيست

اسـتـاد   ” ،   “ بعد از تحصيل بـيـكـاري     
، بار ديگر رو بـه    “ دانشگاه، دالل پروژه

جامعه اعالم كردند كه اين اوضـاع و      
با وجود تـعـداد   .  شرايط را نبايد پذيرفت

زياد ماموران حراست، دانشجـويـان بـا      
تجمع گسترده خود در ميـدان اصـلـي      
دانشگاه مطالبات خود را در شكل بيانيه 

 16در دانشگاه زنجان .  اي قرائت كردند
آذر به روز حمايت از زندانيان سيـاسـي،   
اعتراض به تبعيض جنسـي، دفـاع از       

آذر در      16.  حقوق معلمان تبديل شـد 
دانشگاههاي نـجـف آبـاد، خـواجـه            
نصيرالدين و عالمه به صحنه اعتـراض  
به وضعيت اسف بار زندگي دانشجويـان  

در دانشگاه .  و فشار و خفقان تبديل شد
صنعتي تهران با همه تدابير امنيـتـي و     
گسيل نيروهاي خـودي بـه مـراسـم،         

روحانـي  ” رئيس دولت اعتدال را با شعار 
بـدرقـه   “  حيا كن، دانشگاه را رها كـن   

در دانشگاه كردستان و پيام نـور  .  كردند
در سنندج، عليرغم فضاي امنيتي شديد، 
دانشجويان در بيانيه خود با اعالم اينكه 
ارمغان دولت اعتدال جز تنگ تر شـدن  
فضا در دانشگاهها و تشـديـد فشـار          
اقتصادي به دانشجويان  نبوده، خواهان 

بهبود وضعيت دانشـگـاهـهـا، آزادي         
زندانيان سياسي، بهبود وضعيت معيشت 

 . مردم و كاهش فاصله طبقاتي شدند
اما اين فضا صرفا مربوط به دانشگاه     

اين نوك كوه يخ جنبش عظيـم  .  نيست
براي رفاه، برابري و آزادي  اسـت كـه     
دانشگاه يكي از سنگرهاي مـهـم آن       

در حاليكه دولت اعتدال و كـل      .  است
“ انتخابات” بورژوازي ايران خود را براي 

مجلس و شوراي نگهبان آماده ميكنند، 
در حاليكه هنوز جوهر بـرجـام خشـك      
نشده است و تمام سران ريز و درشـت    
جمهوري اسالمي را به فـكـر حـفـظ         
امنيت سرمايه و نظامشان در مـقـابـل      
مطالبات رفاهي فروكوفته طبقه كارگـر  
ايران و مردم محروم انداخته اسـت، در    
حاليكه گشايش سياسي و اقـتـصـادي      
دولت اعتدال جنـاب روحـانـي بـراي         
اكثريت مردم محروم ايران جز افزايـش  
بيكاري، فقر، مهندسي فالكت، اختنـاق  
و سركوب در جامعه نتيجه اي نداشـت،  
در حاليكه از خامنه اي تا رفسنجاني و   
روحاني و مطهري و محجوب و معـيـن   

فوران مطالبات عميق رفاهي “  خطر” به 
و سياسي جامعه در حضور سپاه و بسيج 

هـا اشـاره     “  ارزشـي ” ها و   “ خودي” و 
ميكنند و از ترس شعله ور شـدن ايـن     

كارگران جلـوه  “  مدافع” مطالبات خود را 
ميدهند، در حاليكه جنبش رهايي زنـان  
در ايران و خواست هاي برابري طلبانـه  
آن دارد بار ديگر توسط شواليـه هـاي     
مجلس نشين و كمپينهاي ارتجاعـي و    
ضد زن چوب حراج ميـخـورد، نسـيـم       
متفاوتي از دانشگاه تـهـران و سـايـر         

آذر امسال شروع بـه     16دانشگاهها در 
اعتراض به بيكاري و فشار .  وزيدن كرد

كمرشكن اقتصادي، اعتراض به سرمايه 
داري، به بازار، اعـتـراض بـه ورود و          
لشكركشي نهادهاي نظامي و امنيتي به 
داخل دانشگاه ها، دفاع از بهـداشـت و     
آموزش و مسكن رايـگـان، دفـاع از          
تشكلهاي مستقل دانشجويي، اعتـراض  
به تبعيض و ستم بر زنان و دخـتـران       

آذر را  16، يك بار ديگر دانشگاه و ... و 

به اعتراض هر روزه طبقه كارگر و زن   
و جوان در كارخانه و محله و شهرهـاي  

 .  مختلف ايران وصل كرد
معلوم شد كه ميـتـوان از فضـاي             

“ انتظار و تـدبـيـر       ” تحميلي و كشنده 
دولت اعتدال و اپوزيسيون پرو دولـتـي   
آن عبور كرد؛ ميتوان از موضع ميليونهـا  
انسان و طلبكار واقعي در مقابـل كـل     
بورژوازي ايران ظاهر شـد؛ مـيـتـوان         
افالس دولت اعتدال را به تخته پـرش    
دفاع از آزادي، رفاه و امنيـت جـامـعـه       
تبديل كرد، بدون آنكه تسليم بي افقـي  

بـار  .  و تشديد سركوب طبقه حاكم شـد 
ديگر معلوم شد كـه رمـز اتـحـاد و             
يكپارچگي در عـبـور از چـهـارچـوب          
دعواهاي جناحي رژيم و ايستادن روي   
پاهاي خود و زير پرچم انسـانـيـت و        

 . آزادي ممكن است
و لـمـپـنـيـسـم         “  اصالح طلبي” نه    

اسالمي ديروز و نه اعتدال گرايي امروز 
نتوانسته اند اين مكان مهم سياسـي و    
. اجتماعي را به تصرف خـود درآورنـد      

دانشگاه هاي ايران بار ديگر نشان دادند 
كه دانشگاه جوالنگاه تحرك ارتـجـاع     

نشان دادند دانشگاه در دفـاع از    ! نيست
آزادي و برابري چه پتانسيل عظـيـمـي    
براي تاثير گذاري روي تحوالت جامعـه  

آذر امسـال نسـل جـوان         16در .  دارد
آزاديخواه در دانشگاه بار ديگر مطالبـات  
سياسي و اقتصادي ميليونها انسـان در    
جامعه را از زير نفوذ تبلـيـغـات دولـت       
اعتدال و افق هاي بورژوايـي بـيـرون      
كشيد و امكاني به ابراز وجود يك پرچم 

شعارها و خواسته هاي خود .  مستقل داد
راه .  را در مقابل پروپاگاند آنها قـرار داد   

خود را از راه دولت و مدافعان رنگارنگ 
آن جدا كرد و نشـان داد كـه حـول          
مطالبات عميق انساني ميتوان متشكـل  

 . كرد و به ميدان آورد
 

 زنده باد آزادي، برابري
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رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در        

آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بـدتـر     
شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميـزنـد تسـلـيـم        

 . نشوند، ممكن نيست
بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل           

آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات بـرحـق   
اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر .  مردم ممكن نيست

به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بـيـش از       
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع بـرچـيـدن    .  پيش صدق ميكند

ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليـه  
 . سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است
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تمام امكانات دانشگاه كه مي بايست به 
صورت برابر در اختيار همگان باشد، بـه  
بهانه هايي همچون افزايش كارايـي و    
كاهش هزينه ها، مشمول خصـوصـي     
سازي افسارگسيخته و كااليـي شـدن     

 .شده است
در حالي كه اين كار جز فشار مضاعـف  
اقتصادي و سلب امكانات از دانشجو تـا  

مـا  .  كنون پيامد ديگري نداشته اسـت   
همچون كارگران كه بيرون از دانشگـاه  
از بنيادي ترين حقـوق خـود يـعـنـي          
بهداشت، آموزش و مسكن هـمـگـانـي     
محروم شده اند، در درون دانشـگـاه از     

هـرگـز   .  ستم مضاعفي رنج مي بريـم    
تاب نمي آوريم كه امـروز از مـحـل          
ماليات مردم، كيف پول الكـتـرونـيـك     
بانك فخيمه تجارت شارژ شود و فـردا    

 .از جيب ما دانشجويان
ما هشدار مي دهيم انحالل و سركـوب  
نهادهاي مستقل دانشجويي هـمـچـون    
شوراي صنفي مركزي كه تـالش هـا     
براي احياي آن تا امروز به بـن بسـت     
. رسيده است ، نتايج نامطلـوبـي دارد       

رشد تشكل هاي قدرت ساخته كه هيچ 
ارتباطي با بدنه دانشجويي و مشكـالت  
آنها ندارند يكي از آن نتايج نامـطـلـوب    

دخيل نبودن دانشجويان در رونـد  .  است
برنامه ريزي هاي كالن دانشگاه و عدم 
نظارت آنان بر طرح هايي كه سرنوشت 
آنان را تحت تاثير قرار مي دهد، پيامـد  
. دردناك اين رفتار دانشجو ستيز اسـت   

ما خواهان آن هستيم كه شكل گيـري  
و تصويب آيين نامه ي تشـكـل هـاي      
دانشجويي بايد با حضور و همـفـكـري    
مستقيم دانشجويان باشد نه اينكه ايـن  
آيين نامه ها در اتاق هاي دربسـتـه و       
بدون مشورت دانشجويان نـوشـتـه و        

 .تصويب شوند
ما هشدار مي دهيم واگذاري امكانات و 
اموال دانشگاه نظير تأسيسات، اينترنت، 
فضاي سبز، سالـن هـاي ورزشـي و          

سرويس هـاي ايـاب و ذهـاب بـه             
پيمانكاران معلوم الحـال در راسـتـاي        
كااليي كردن آموزش اسـت و دسـت       
اندركاران اين خيانت بزرگ كه عناويـن  
مسئول و مدير را دارند با نوع مديريـت  
شان دسترسي به حداقل هاي زندگي را 

 .براي ما محدود مي كنند 
ما هشدار مي دهـيـم راه انـدازي و            
گسترش پرديس هاي بين الملل كه در 
حال تسخير فضاي آموزش عالي كشور 
و دانشگاه هاي دولتي است ،نتيجه اي   
جز تبديل دانشگاه به بازار آزاد خريد و   

ايـن  .  فروش مدارك دانشگاهي نـدارد   
روند باعث افزايش مدرك دارهاي بـي    
تخصص مي شود كه اكـثـر آنـهـا از         
طبقات باالي جامعه و احتماالً آقـازاده    

 .هاي آينده كشور هستند
 

ما هشدار مي دهيم اين صحنه آرايـي    
خطرناك و روابط غـيـرشـفـاف بـيـن         
مديران باعث تضييع حقـوق مـردم و       

نـمـود ايـن      .  تاراج بيت المال مي شود
روابط را مي توان در تخلـفـات مـالـي       
گسترده اي ديد كه يكي از مـوارد آن      
هزينه هاي خالف قانون و آيين نـامـه   
صندوق رفاه است كه از دانشـجـويـان    

مورد ديگر آن زمين .  دريافت شده است
خواري هاي بزرگ از كوي دانشگاه بـه  
. نفع پرديس دانشكده هاي فني اسـت   

اين روند نتيجه اي جز نابودي و تصرف 
هست و نيست دانشگاه و خـوابـگـاه و      
ايجاد جو بي اعتمادي وسـيـع عـلـيـه        

 .مديران و مسئوالن دانشگاه ندارد
ما هشدار مي دهيم بومي گـزيـنـي در      
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عـالـي     
كه با توجيهات و داليل غيركارشناسـي  
مسئولين وزارت علوم در حـال انـجـام      

ايـن  .  است پيامدهـاي نـاگـواري دارد       
داليل كه نه، اين بهانه ها هـمـچـون      
افت تحصيلي دانشجويان خوابگاهي و   
جلوگيري از مـهـاجـرت هـاي درون         
كشوري در واقع چيزي نيست جز شانـه  
خالي كردن دولت از انجام مسئـولـيـت    

هاي اجتماعي خود و بـاعـث ايـجـاد         
شكاف عميق بين شهرستان ها و مركز 

 .مي شود
ما هشدار مي دهيم امـنـيـتـي كـردن        
فضاي دانشگاه و برخوردهاي شديد بـا    
فعاالن دانشـجـويـي بـاعـث ايـجـاد            
سرخوردگي و نـاامـيـدي در بـيـن              
دانشجويان و خانواده هاي آنـان مـي       

اين سرخوردگي و نـاامـيـدي و        . شود 
تضعيف نهادهاي دانشجويـي تـوسـط      
كميته انضباطي منجر به حذف شـدن    

آيا كمـيـتـه    . صداي دانشجو خواهد شد 
انضباطي در كنار احضـار و تـهـديـد           
دانشجويان و خانوده هايشان نسبت بـه  
برخوردهاي فيزيكي يكي از اسـاتـيـد      
دانشكده ادبيات و معاونت اداري مـالـي   
كوي دانشگاه با دانشجويـان، عـكـس      

 العملي داشته است؟
ما هشدار مي دهيم تبعيض مضاعف بر 
زنان و دخـتـران دانشـگـاه بـاعـث             
سرخوردگي و ايجاد شكاف جنسـيـتـي    

اين تبعيض شامـل مـحـدود      .  مي شود
كردن بي منطق ساعت هاي رفـت و      
آمد، فشارهاي مضـاعـف حـراسـت و         
كميته انضباطي ،مـحـدوديـت هـاي         
اجتماعي و كنترل شديد آزادي هـاي      
فردي و حتي موارد بـديـهـي مـثـل،          
امكانات رفاهي ضعيف تر نسـبـت بـه      

دخـتـران   .  دانشجويان پسر مـي شـود    
خوابگاهي از امكاناتي همچون اينترنت، 
آب گرم، فضاي بدون محدوديت بـراي  
استراحت و ده ها مورد ريز و درشـت      

 .ديگر محروم هستند 
ما هشدار مي دهيم مـحـدود كـردن        
فعاليت هاي فرهنگي و كارشكني پـي    
در پي در فعاليت اين كانون ها نتيـجـه   
اي جز زدن آخرين تير بر جسم نحيـف  

عـدم ايـجـاد      .  فرهنگ و هنـر نـدارد    
امكانات مناسب براي امور فرهنگـي و    
هنري و حتي اسـتـفـاده نـكـردن از            
امكانات موجود و بهانه تـراشـي هـاي      
متعدد در دادن مجوز براي برنامه هـاي  
فرهنگي، از دردهاي بيشمار اين بخـش  

 .از زندگي دانشجويان است 
ما هشدار مي دهيم وضعيت اسفـبـاري   
كه دانشجويان معلول و نابينا در آن بـه  
سر مي برند باعث انزواي هرچه بيشتـر  

تـخـصـيـص     .  اين عزيزان خواهد شـد   
كمترين امكانات آموزشي و رفـاهـي و     
عدم حمايت و دستگـيـري از طـرف        
مسئولين، نتيجه اي جز مـحـرومـيـت       
مضاعف و آسيب پذيري تحصيـلـي و     
 .اجتماعي بيشتر اين قشر نخواهد داشت

 
ما هشدار مي دهيم محدوديت هايي كه 
بر دانشجويان متأهل تحميل مي شـود،  
. پيامدهاي اجتمـاعـي نـاگـواري دارد        

امكانات اسفبار خوابگـاهـي، كـاهـش       
ظرفيت خوابگاه هاي متـاهـلـي، اخـذ       
هزينه هاي گزاف بـراي تـعـمـيـرات          
خوابگاه از دانشجويان و انواع و اقسـام    
تبعيض ها كه بر اين دانشجـويـان روا     
داشته مي شود، نتيجه اي جز تـزلـزل     
روابط خانوادگي و افزايش نرخ طـالق    

 .در بين دانشجويان نخواهد داشت
اين رويه خالف شعارهاي هميـشـگـي    
مسئوالن در مورد تشويق به ازدواج و     
تشكيل خانواده است و متاسفانـه خـود     

 .باشد-مانعي در برابر آن مي
ما دانشجويان دانشگاه تهران و عـلـوم     
پزشكي تهران؛ خواهان پاسـخـگـويـي     
صريح شخص رئيس دانشـگـاه، وزيـر      
علوم، تحقيـقـات و فـنـاوري، وزيـر            
بهداشت، درمان و آموزش پزشـكـي و     
وزير آموزش و پرورش در مورد مسائـل  
فوق هستيم و تا حل كامـل تـمـامـي       
مسائل دست از مطالبات به حـقـمـان      

 .نخواهيم كشيد
 

داانشگاه ملك شخصي كسي نيست و   
 بايد براي همگان باقي بماند

 
دانشجويان دانشگاه تهران و 

شانزدهم  –علوم پزشكي تهران 
 آذر سال نودوچهار

 ...بيانيه دانشجويان 



ی    ت ت  ٩٢ماره    ٤ حک  

ايشان در گزارش خود ضمن اشاراتي به 
وضعيت جامعه ايران و اوضاع منطقه و   
تاثيرات آن بر سيماي سياسي ايـران و    
همزمان اشاراتي به مبارزات و فضـاي    
اعتراضي جامعه، به موقعيت حـزب در    
ايران و پيشروي هاي حزب، بـه كـار       
كميته ها و ارگانهاي حزبي و نشـريـات   
حزب كرد و گزارش عرصه هاي اصلـي  
فعاليت حزب را به كميته مركزي ارائـه  

دبير كميته مركزي همـزمـان بـه      .  داد
اقدامات كميته رهـبـري و پـروسـه           
انتخابات نمايندگان كنگره نيز اشاراتـي  

در همين بخش به كار حـزب در    .  كرد
ايران، پيشروي هاي آن در عرصه هاي 

مبارزاتي و تشكيالتي    -مختلف سياسي
پرداخت و اقدامات معيني كه در فاصلـه  
دو پلنوم در دستور حزب قرار گرفته، به 
عرصه هاي مختلف فعاليت رفقاي مـا    
در ايران را نيز در خطوط كلي به اطالع 

دبيـر كـمـيـتـه        .  كميته مركزي رساند
مركزي سپس به موقعيت امروز حزب و 
تاثير آن بر مشغله رهبري حـزب، بـر       
مسائل و اولويتها و پروژه هـاي حـزب     

در ادامه اعضا كميته رهـبـري   .  پرداخت
نكات تكميلي خود را به اطالع رساندند 
و بعالوه اعضا پلنوم نيـز در راسـتـاي        
گزارش به جنبه هاي مختلف كار حزب 
و به ميزان پيشروي نقشه هاي مـا و      
 .   همزمان موانع و اشكاالت آن پرداختند

كميته مركزي از پيـشـروي هـاي           
حزب در ايران اظهار رضايت كرد و بـر  

 .جنبه هايي از كار ما نيز تاكيد كرد
دستور بعدي پلنوم مهمترين موئلفه      

هاي اوضاع منطقه و ايـران بـود كـه        
امان كفـا در    .  توسط امان كفا ارائه شد

اين بخش ضمن تاكيـدي دوبـاره در       
مورد مباحثات و سياست تاكنوني حـزب  
در مورد اوضاع خاورميانه و ايـران، بـه     
آخرين تحوالت هم در سطح منطقه و   

در ايـن بـخـش        .  هم ايران پرداخـت 
تحوالت خاورميانه، جنگ بـا داعـش،     
دخالت مستقيم و فعالتر روسيه، ترور در 
پاريس و تاثيرات آن بـر كشـمـكـش         
ارتجاع بين المللي و محلي در تقسـيـم   
قدرت در خاورميانه، موقعيت دول غربي 
و تغيير توازن قوا ميان آنها، تخاصمـات  
ايران، عربستان و تركيه و هـمـزمـان      
موقعيت جمهوري اسالمي و تـاثـيـرات    
آن بر مبارزه با جمهوري اسـالمـي و       

بدنبال اعضا كميته .  نقش حزب پرداخت
مركزي به جوانب مختلف اين بـحـث     
پرداختند و اصلي ترين موئلـفـه هـاي      

 . اوضاع كنوني را مورد بحث قرار دادند
كنگره هشتم حزب دستور بعدي پلنـوم  

اين بحث تـوسـط     .  كميته مركزي بود
خالد حـاج  .  خالد حاج محمدي ارائه شد

محمدي در اين مبحث به اصلي تريـن  
مسائلي كه كميته مركزي بايـد مـورد     
توجه قرار دهد، به اقدامات سياسي ايـن  
كميته در اين دوره و براي كـنـگـره و      

در ادامـه اعضـا       .  اهميت آنها پرداخت
كميته مركزي به اقدامـات سـيـاسـي       
مشخصي پرداختند كه الزم است كميته 
مركزي مورد توجه قرار دهد و تـالش    
كند براي كنگره حزب خـود را آمـاده       

اعضا پلنوم تاكيد داشتند كه بـايـد   .  كند
تالش كنيم در دل بررسي كل اوضاع و 
در ادامه جهت و سياستهايي كه بدرست 
تا كنون داشته ايم، راه پيشروي جنبش 
كمونيستي و وظايف حزب را روشـن و    

تالش كنيم در عرصه هاي مـخـتـلـف     
نقشه اي واقعي را جـلـو پـاي حـزب         
بگذاريم و كل كنگره و حزب را در اين 
راستا و براي ايفاي نقشي شايسته ايـن  

كمـيـتـه مـركـزي        .  حزب سوق دهيم
پيشنهادات خود در اين زمـيـنـه را در        
اختيار كميته رهبري قرار داد تا بر ايـن  
اساس حزب را براي ورود به كـنـگـره      

 .آماده كند
آخرين مبحث پلنوم انتخابات دبيـر       

كميته مركزي و اعضا كميته رهـبـري     
در اين بخش پلنوم به اتـفـاق آرا       .  بود

حاضرين ابتدا آذر مدرسي را به عـنـوان   
دبير كميته مركزي و امان كفا را بعنوان 
معاون دبير و سپس رفقا امان كفا، ثريـا  
شهابي، خالد حاج مـحـمـدي و فـواد         
عبداللهي را همراه با دبـيـر كـمـيـتـه         
مركزي بعنوان كميته رهبري در پسـت  

 .خود ابقا كرد
در جوار پلنوم كمـيـتـه مـركـزي             

سميناري با عنوان موقعيت و ويژگيهاي 
اين بـحـث   .  جنبش كارگري برگزار شد

در .  توسط مصطفي اسد پور ارائـه شـد    
اين مبحث مصطفي اسد پور به موقعيت 
كنوني جنبش كارگري، به توازن قـواي  
كنوني و سياستهايي كـه جـمـهـوري       
اسالمي اعمال ميكند و به اصلي تريـن  
خصوصيات جنبش كارگري و مـقـاطـع    
مهم اعتراض و مبارزه طبقه كـارگـر و     
همزمان به عرصه هاي اصـلـي كـار،        
گرايشات و موانع و مشكالت طـبـقـه      

بـدنـبـال    .  كارگر و مبارزاتش پـرداخـت  
اعضا كميته مركزي با دخالت فعال خود 
در اين سمينار هر كدام به نوبه خود بـه  

 .جنبه هاي مختلف بحث پرداختند
 -حزب كمونيست كارگري ايران
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 ...جعفر عظيم زاده و همه 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 رفاه؛
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از   - 
هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جـامـعـه امـروزي       

براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تـامـيـن      .  است
 .  است، بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد

 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 ) روز شش ساعته 5(ساعت كار در هفته  30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

سالي  55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افراد باالي 
 كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و 
ارايـه خـدمـات      .   بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر           

 .  كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است
نمانيـدگـان مـجـلـس، شـهـرداران،            ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  

 .  برابر با مزد متوسط كارگر.....) استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و
از .  ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيـسـت  

اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  
 .است

 ...گزارش پلنوم  

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 


