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 ٦٢١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 اجتماعات امروز معلمان 

 " ...آموزش رايگان و با كيفيت حق همه كودكان"

بوشهر در شهرهای بوشهر و گناوه #شهرهای همدان و مالير، در استان 
کرمانشاه در شهرهای کرمانشاه و سنقر در استان #در استان 

. شمالی در شهرهای بجنورد و شيروان برگزار گرديد_خراسان#
قم، #، )بختياری و چهارمحال#(دشت  همچنين تجمع در شهرهای زرين

آذربايجان (بوکان #زنجان و #يزد، #اراک، #ياسوج، #تبريز، #ايالم، #
تهران #فرهنگيان استان .  قزوين با استقبال معلمان روبرو شد#، )غربی

البرز نيز امروز در ميان تدابير شديد نظامی و امنيتی در مقابل #و 
مجلس دست به تجمع زدند و در پايان مسير مجلس تا ميدان بهارستان را 

 ".پيمايی نمودند راه
 

اين اجتماعات باشکوه عليرغم فشارهای امنيتی برای لغو آن طی هفته 
تجمع و تشکل حق بديهی و پايه ای معلمان و .  گذشته برگزار شده است

درود بر اتحاد و مبارزه .  همه بخشهای طبقه کارگر و شهروندان است
 ! کاالئی کردن آموزش موقوف! آموزش رايگان برای همگان! معلمان

 
 !آموزش يک حق است نه يک امتياز

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١نوامبر  ١١ -١۴٠٠آبان  ٢٠

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ات  .1 بنا به آخرين گزارشات شورای هماهنگی، مجموعا در تجمع
ی  از  گ ن ره ان و  ٢٩معلمان و بازنشستگان ف ت ر  ٧٥اس ه ش

 . برگزار شده است



 ٦٢١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

در مورد لنين و لنينيسم چطور؟ آيا لنينيسم نيازمند  :انترناسيونال
 بازبينی نيست؟ آيا شما هنوز خودتان را لنينيست می دانيد؟

 
زمانه طوری است که قبل از پاسخ به اينگونه سواالت  :منصور حکمت

اگر بحث بر سر ارزيابی واقعی از .  بايد بدوا مقوالتمان را تعريف کنيم
لنين، صحت و اصالت نظرات و پراتيکش از نقطه نظر مارکسيسم، 

ها باشد، بايد  سهمش در تفکر و عمل انقالبی طبقه کارگر و نظير اين
بنظر من لنين يک مارکسيست .  بگويم که البته من يک لنينيست هستم

اصيل با برداشتی اساسا درست از اين نگرش و يک رهبر صالح جنبش 
 .سوسياليستی طبقه کارگر جهان بود

 
متمايز کننده جناحها و گرايشات "  زيرتيتر"لنينيسم بعنوان يک لقب و 

معينی در جنبش موسوم به کمونيسم تاريخچه خودش را دارد و ابداع 
کنندگان اوليه اين لقب در دوران استالين و يا جرياناتی که در انشعابات 
بعدی در بستر رسمی اين کمونيسم عنوان مارکسيست لنينيست را 
برجسته کردند، از اين عناوين درست مانند بسياری از اصطالحات 
مارکسيستی ديگر برای بيان اختالفات و منافع زمينی و عمدتا غير 

بنظر من اين ها نه فقط سوء استفاده .  سوسياليستی ای سود جسته اند
هايی از اعتبار لنين بوده است، بلکه لنينيسم به تعبيری که من از آن 

سخن گويان .  گيرد قرار می"  لنينيست ها"دارم کامال در تقابل با اينگونه 
بورژوا نيز به سهم خود می کوشند تا کل تجربه شوروی را بپای لنين 

اين البته .  بنويسند و آن را امتداد طبيعی خط مشی لنينی قلمداد کنند
اين ها فراموش می کنند که در روز .  امروز بيشتر مد شده است

خودش، در مقطع انقالب اکتبر، حتی خود بورژوازی علنا به مقام لنين 
. بعنوان يک انقالبی آزادی خواه و عدالت طلب اذعان کرده است

واقعيت اين است که لنينيسم نه در افکار و اعمال احزاب حاکم بر 
شوروی و چين و آلبانی و نه در تجربه اجتماعی و سياسی شوروی 

اين احزاب و اين تجربه به مسخ تمام و کمال لنين و .  نمايندگی نمی شود
 .افکار و اهداف او بنا شده اند

 
ديکتاتوری و .  لنين نماينده برشور برابری و آزادی و انسانيت بود

بوروکراسی و سرکوب ملی و صف نان و گوشت را با هيچ توجيهی 
 .نمی شود به لنين چسباند

 
. از نقطه نظر انديشه و پراتيک مارکسيستی لنين مقام برجسته ای دارد

و "  ارکسيسم دوره امپرياليسم استم"ها که لنينيسم،  اينگونه فرمولبندی
اهميت لنين و سهم مشخص لنين در .  غيره بنظر من پيش پا افتاده است

جنبش کمونيستی را بايد در رابطه روشنی که او ميان تئوری و پراتيک 
بنظر من لنين تجسم تمام و کمال .  انقالبی برقرار می کند جستجو کرد

" ماترياليسم پراتيک"وفاداری به تعبير مارکس از کمونيسم بعنوان 

 در باره لنين و لنينيسم
 "ماركسيسم و جهان امروز"منصور حكمت در با 

سهم ويژه لنين، درک نقش اراده انقالبی طبقه کارگر در سير مادی .  است
جامعه سرمايه داری و درک دامنه عمل عنصر فعاله انقالب کارگری بر 

لنين نگرش تکاملی و انفعالی .  زمينه عينيات اجتماعی در هر دوره است
حاکم به انترناسيونال دوم را عقب راند و همان تعبير فعالی را از 

اگر بخواهم بحثم را ساده .  کمونيسم بدست داد که مورد نظر مارکس است
ر يضروری بودن و اجتناب ناپذ"کنم، سوسياليسم قبل از لنين عمدتا 

" امکان پذيری"لنين .  سوسياليسم را از مارکس آموخته است"  بودن
سوسياليسم در اين عصر را تاکيد می کند و عمال دست بکار تحقق آن می 

درک لنين از تاريخ و از نقش پراتيک انقالبی طبقات در تحول .  شود
لنين برای اين پراتيک جا باز می کند و .  تاريخی عميقا مارکسيستی است

می دانم که تعابير بعدی و عمدتا خرده بورژوايی .  آن را سازمان می دهد
از اهميت عنصر فعاله و عمل انقالبی به يک رگه ولونتاريستی، اليتيستی 

اما هر مطالعه ساده نظرات و .  و توطئه گرانه در سوسياليسم منجر شد
زيرا .  عمل سياسی لنين نشان می دهد که او از اين ولونتاريسم مبراست

اوال، عمل انقالبی برای لنين مفهومی اجتماعی و طبقاتی دارد و ثانيا، 
لنين بهيچوجه از شرايط عينی و عينيات اجتماعی که دامنه پراتيک 

 .انقالبی طبقه را محدود و مشروط می کند انتزاع نمی کند
 

بنظر من برای هر کس که به سوسياليسم نه بعنوان يک ايده آل تزئينی، 
بلکه بعنوان يک امر عاجل و عملی نگاه می کند، برای هر کس که به 
تحقق عملی سوسياليسم و انقالب کارگری فکر می کند، لنين بعنوان يک 
متفکر و رهبر سياسی همواره يک منشاء غنی آموزش و الهام خواهد 

 .بود
 

 .)٥،٦،٧( مارکسيسم و جهان امروز : منصور حکمت
 ١٣٧٦-١٣٧٠. ١٩٩٧-١٩٩٢. مجموعه آثار، جلد هشتم

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



. را پهن کردند"  بررسی صد روز اول عمر دولت رئيسی"گمراه کننده 
کارشناسان سطحی با مراجعه به آمارهای اقتصادی به بدتر شدن 
اوضاع اقتصادی، آن هم از ديد سرمايه داران و سرمايه گذاران تاکيد 

هم اذعان "  اقشار پايينی"ميکردند، و البته به گسترش فشار معيشتی بر 
از اينکه گويا رئيسی به وعده های انتخاباتی عمل نکرده و .  ميکردند

به تشديد .  ندارد، آه و ناله سرميدادند"  برنامه مشخص اقتصادی"اصال 
رعايت "  حقوق بشر"دستگيريها و سرکوبگريها اشاره داشتند و گويا 

نميشود و در يک کالم در مقايسه با دولت روحانی از دولت رئيسی 
 . شاکی بودند

 
آنها در مقابل دولت قاتالن جمهوری اسالمی "  اعتراضی"اين تمام هنر 

مسئله صرفا مقايسه ناشيانه و .  تحميل شده به مردم ايران است
الگوبرداری مضحک با سنت وارسی کارکرد صد روزه اول دولتها در 

در کشورهای غربی هم اساسا ادامه کمپين (کشورهای غربی نيست، 
بلکه حرکت هدفمند ).  انتخاباتی و پديده ای بی خاصيت و تبليغاتی است

بدتر .  رسانه ای نان به نرخ روز خور و توجيه گر وضع موجود است

 ٦٢١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 در يک نگاه

 بى بى سى و صد روزه اول  دولت رئيسى، 

 !پاسخ محكم اعتراض معلمان به هر دو

 رحمان حسين زاده 
راديو و تلويزيون بی بی سی معرف حضور همگان روز قبل بساط  

توجيه گر کارکرد جمهوری اسالمی به 
ويژه آنزمان که به زعمشان دولتهای 

. سرکار بودند"  اصالح طلب و اعتدالی"
اکنون در بررسی عملکرد صد روزه يکی 
از قاتلترين قاتلهای دولت جمهوری اسالمی 
و ابواب جمعی او به اين نتيجه ميرسند، در 
صد روزه اول دولت داری روحانی 

بايد به اينها گفت اين .  وضعيت بهتر بود
کارگر و .  بساط را جای ديگری پهن کنيد

مردم رنجديده ايران، جمهوری اسالمی را نه از روی کارکرد صد روزه 
ساله پر  ٤٣اين يا آن دولت، بلکه با گوشت و پوست خود حاکميت سياه  

از رنج و مشقت جمهوری اسالمی را تجربه کرده و به مصاف طلبيده 
 . اند
 

آبان بيش از  ٢٠تجمعات اعتراضی هماهنگ و متحدانه روز پنجشنبه 
شصت شهر ايران اتفاقا در همان صد روزه شدن عمر نکبت دولت 
رئيسی پاسخ محکمی به اين دولت و صحنه گردانان بی بی سی و ديگر 

تجمعات اعتراضی معلمان بخشی از پتانسيل .  رسانه های بورژوايی است
اعتراضی قدرتمندی است که در ميان ده ها ميليون کارگر از زن و مرد 
اعم از شاغل و بازنشسته و نيروی جوان آماده به کار و بيکار در جای 

نبردهای سرنوشت ساز و تعيين کننده .  جای کشور در حال فوران است
بی بی سی و .  برای پايان دادن به حکومت جمهوری اسالمی در راه است

 .امثالهم بهتر است برای اوضاع جديد حساب باز کنند
  

*** 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     

 



در جريان مباحث جاری برسر مجمع عمومی سنديکا، شورا و  
تشکلهای توده ای طبقه کارگر، بار ديگر توسط مخالفين آشکار و پنهان 

بجلو "  سنديکا  -دو قطبی شورا"و دو دل مجمع عمومی، مجددا فرمول 
ظاهرا ما که همراه کارگران پيشرو از سنت شورائی و .  رانده شد

مطلوبيت مجمع عمومی و ضرورت گسترش جنبش مجمع عمومی 
 ! سخن گفتيم، بين شورا و سنديکا تقابل ايجاد کرديم

 
قبل از توضيح مجدد شيوه برخود ما الزم است صورت مسئله را مرور 

آنچه رخ داد اينبود که کارگران قهرمان .  کنيم و به حقايق پايبند باشيم
هفت تپه در متن يک اعتصاب و اعتراض نفسگير برسر تعيين تکليف 
مبارزات چند ساله شان و مشخصاً وضعيت شرکت در جوش و خروش 

هر روز مجمع عمومی کارگران سياست و جهت را تعيين ميکرد . بودند
. و بجز کشمکش با دولت و نهادهای ذيربط با کسی درگير نشده بودند

آنها حتی يکبار و حتی يک کلمه راجع به سنديکا و هيچ بنی بشری 
نه سنديکائی مانع .  سخن نگفتند و ضرورتی هم نداشت سخن بگويند

. کارشان بود و يا سياست متفاوتی داشت و نه مشغله آنها اصوال اينبود
اما درست در همين موقع که کارگران به بيشترين حمايت از سوی هم 
طبقه ای هايشان نياز دارند، دوستان عزيزی از سنديکاليست ها و 
فعالين کارگری جلساتی با موضوع تشکل کارگری برگزار کردند که 

و اين کارگران عاصی و گرسنه "  مجمع عمومی تشکل نيست"بگويند 
نام گذاشت و "  مجمع عمومی"هر تجمعی را نبايد .  فقط حقوق ميخواهند

 . هستند و آن سنديکا است" تشکل پايدار"کارگران نيازمند 
 

پاسخ ها هم چه از جانب کارگران هفت تپه و چه از جانب ما و فعالين 
جنبش شورائی نيز، نه تقابل با سنديکا يا هر ارگان و نهاد کارگری 
مستقل بلکه در نشان دادن صميمانه مطلوبيت مجمع عمومی و ايراد به 

بحث در مورد سازمان و تشکل .  همين بحث بی موقع و غير موجه بود
طبقه کارگر در تمام سطوح همواره معتبر است و هر فعال و رزمنده 
صف مبارزه کارگری عليه وضع موجود با دل و جان به آن گوش 

اما در گرماگرم اعتصاب در يکی از مهمترين سنگرهای مبارزه . ميدهد
کارگری که روی دوش مجمع عمومی و سنت شورائی صورت 
ميگيرد، به صف شدن برای هيچ شماردن مجمع عمومی و جبهه گيری 

شورا هم مال دوره انقالبی "و "  مجمع عمومی تشکل نيست"برسر 
. ، بطور قطع کمکی به تشکل و اتحاد طبقه کارگر نمی کند"است

دوستان ظاهرا بسرعت متوجه شدند و به خاکريزهای دفاعی در نقد 
بعضا در پايان هم گفتند که !  روی آوردند"  ايجاد دوقطبی های کاذب"

چون اختناق اجازه نميدهد که سنديکا !  خودمان هم شورائی کار می کنيم
خب اگر اينطور است اساسا بحث .  مجمع ساليانه اش را برگزار کند

آنهم در "  مجمع عمومی تشکل نيست"و "  سنديکا تشکل پايدار است"
وسط اعتصال برسر چه بود؟ کدام دستاورد فکری و رهنمود عملی 

 !بگذريمبرای متحد کردن طبقه ما داشت؟ 
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 "سنديكا -شورا"در باره دو قطبى كاذب 
 

 سياوش دانشور

 "سنديکا -دو قطبی شورا"
واقعيت اينست که نه امروز و نه در ده های 
گذشته از جانب ما و فعالين سنت شورائی و 
در خود مباحث شورا و مجمع عمومی، 

. مطلقا چنين دو قطبی ای تعريف نشده است
اين دو قطبی .  اين دو قطبی دست ساز است

کسانی که . دليل و هدف سياسی داشته و دارد
ميخواستند در هر حال سياست شان را با سنديکاليسم و قانونگرائی و 

ناموجود موضع گرفتند تا "  دو قطبی"امکان گرائی کوک کنند، عليه اين 
 .   از سنت شورائی کارگری فاصله بگيرند

 
در بحث منصور حکمت برسر شورا و سنديکا و ايجاد سازمانهای توده 
ای کارگران مطلقا چنين دو قطبی ای وجود ندارد، اصوال چنين نقطه 

آنجا بحث برسر دو سنت مبارزاتی متمايز از جانب . عزيمتی وجود ندارد
نقد از .  دو گرايش در جنبش کارگری برای تشکل و اتحاد کارگران است

خط مشی سنديکاليسم و موضع کارگر کمونيست و سوسياليست به 
بعنوان سازمان "  سنديکا يا اتحاديه"نه تقابل با خود است و  رفرميسم
در همين بحث و اسناد ديگر بر تشکيل سنديکا در کارگاههای .  کارگری

کوچک و صنايعی که سنديکا شکل مناسب تری برای تشکل کارگران 
بر ايجاد سنديکاها و همکاری با شوراها اشاره شده .  است تاکيد شده است

در بحث منصور حکمت و مباحث ما وجود "  دو قطبی"لذا اين .  است
 . نداشته و ندارد

 
 ١٣٦٦مباحثات زمستان سال به موردی از برخورد منصور حکمت در 

" دو قطبی"به سنديکا توجه کنيد و با اين در حزب کمونيست ايران 
  :درآوردن های اختياری مقايسه کنيد

 
  ... يک چيزى بگوييد که بشود "در مورد سنديکا و ايده " 
اوال، سنديکا آلترناتيو شورا نيست، .  چند کلمه بگويم"  گرفت

اينکه چرا در ايران .  شورا هم مزاحم ايجاد سنديکا نيست
سنديکاى مستقل از دولت نداريم، سؤالى است که پاسخش را 

اگر .  بايد جنبش سنديکايى پيدا کند و براى همه ما توضيح بدهد
از من بپرسند، ميگويم در ايران سنديکاليسم پا نميگيرد براى 
اينکه سنديکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش 

 -عمل مستقيم کارگرى نيست، بلکه جزئى از يک مدل ادارى
سنديکا بخشى از يک توازن و حتى .  سياسى در جامعه است

توافق وسيعتر در جامعه ميان دو سوى خريد و فروش نيروى 
سنديکا بعنوان بخشى از يک رژيم و نظام .  کار در بازار است

بدون .  سياسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد
پارلمان، بدون سوسيال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون 
سنت قوى قانونگرايى بورژوايى در جامعه، بدون ثبات سياسى 
و بطور خالصه بدون يک مجموعه روابط سياسى، ادارى و 
حقوقى در جامعه که اتحاديه کارگرى بخش موّجه و پذيرفته 

اى از آن تعريف شده باشد، سنديکاسازى راه بجايى   شده
حتما بعضى در نقد اين نظر مثال سنديکاهاى انقالبى .  نميبرد

هاى آفريقاى  در برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا اتحاديه
اما اين مثالها مربوط نيست، .  جنوبى را پيش خواهند کشيد

چون قرار بود دوستان سنديکاساز ما شدنى بودن و 
٦صفحه     

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

 



شک .  بودن سنديکاهاى متعارف را نشان بدهند"  قابل گرفتن"
دارم کسى بتواند اجازه سنديکاى انقالبى را از مسئولين و 

 .مامورين تقسيم معجون جامعه مدنى در ايران بگيرد
 

با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم کارگرى مدافعان سنديکا 
حتما "  گرفت"را تشويق ميکند که اگر چيزى را ميشود 

ام، ما هيچ دو خشتى که کارگران روى  قبال هم گفته.  بگيرند
ما آلترناتيو خود را تبليغ .  هم گذاشته باشند را بر نمي چنيم

ميکنيم و ميکوشيم کارساز بودن و عملى بودن آن را نشان 
بنظر من  .ها هم بکنند بدهيم، کارى که انتظار داريم سنديکائى
گرايى در کشورهاى  ابدا ما نبايد برخوردمان را به اتحاديه

يادمان باشد داريم در مورد طبقه .  جهان سوم تند کنيم
کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو سياسى و اقتصادى بشدت 
تحت سرکوب و حمله است و به زور از حداقلى از تشکل 

نشان .  براى ابراز وجود صنفى و سياسى برخوردار است
ها بنظر من بايد با ارجاع به  دادن ناتوانى تاريخى اتحاديه

  ...."سنت اروپا و آمريکا انجام بشود
 

حرف منصور حکمت روشن است و هيچ دو قطبی هم از آن نميتوان 
کسی هم جلسه نگذاشته که عليه سنديکائی که کارگران .  بيرون کشيد

از کجا آمده است؟ اين "  دو قطبی"با اينحال اين !  ساخته اند حرف بزند
دو قطبی را از ابتدا کسانی طرح کردند که در مقابل بحث جنبش 

"شورائی گفتند شورا مال دوره انقالب است و االن سنديکا بايد : 
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 " ...سنديكا -شورا"در باره دو قطبى كاذب 
ما چنين تلقی ای نداريم و البته اين يک وجه اختالف ما ".  ساخت

اين دو قطبی را کسانی بوجود آوردند که .  هواداران اين ديدگاه است
ما ميگوئيم مجمع عمومی منظم ".  مجمع عمومی که تشکل نيست: "گفتند

اين دو قطبی را چپ ايران .  شورای پايه در فابريک و محل کار است
چپی که با سنت عمل .  بوجود آورد تا دفاع از سنديکاليسم را توجيه کند

مستقيم کارگری اگر صريحا مخالف نباشد، اما سنديکا را ترجيح ميدهد و 
حتی آنجا که .  ايجاد تشکل کارگری را اساسا معادل ايجاد سنديکا ميداند

کارگران به مجمع عمومی متکی ميشوند و دستجمعی در امرشان دخالت 
ميکنند، از تاکيد بر اهميت اين موضوع و توضيح چرائی آن آگاهانه 

از خود نمی پرسد چه دليلی دارد که بيشتر مبارزات .  امتناع ميکند
مجمع : "در بهترين حالت ميگويد.  کارگری به مجمع عمومی متکی است

تالش هم نميکند ".  عمومی در حين مبارزه تشکيل ميشود اما تشکل نيست
که اين مجامع عمومی را گسترش دهد و منظم کند و بعنوان شورای پايه 

دو قطبی .  فعال اين سنت سياسی و مبارزاتی نيست.  تثبيت و تحميل کند
شورا وجود نداشت اما   -در مباحث مجمع عمومی "  سنديکا  –شورا "

اين دوقطبی کاذب .  توسط کسانی که مخالف سنت شورائی بودند ايجاد شد
برای گويندگانش اين خاصيت را داشت که از نظر سياسی موئتلف 
سنديکاليسم شود و عليه گرايش راديکال و شورائی بايستد بدون اينکه 

 . زياد توی ذوق بزند
 

طبقه کارگر در تمام سطوح به سازمان و .  بحث را بايد سرجايش برد
سوال اينبود و هست که با .  تشکل برای مبارزه تعيين کننده اش نياز دارد

مجموعه تجارب و شرايط موجود و همه محدوديتهای تحميلی، کدام نقشه 
راه و سياست و خط مشی به تشکل و اتحاد طبقه کارگر کمک می کند و 

 .  تجربه عينی و واقعی کارگران چه می گويد
 

     ١٤٠٠آبان  ٢٠

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،» خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود 
 منصور حكمت

 

!آموزش رايگان برای همگان  
!آموزش يک حق است نه يک امتيار  
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تابع )  آن تشکيل ميشود و غيره
عوامل فيزيکى و سياسى مختلفى 

نفرى  ٢٠٠٠٠کارخانه .  است
يک مجمع (نميتواند يک شوراى پايه 

بطور واقعى .  داشته باشد)  عمومى
نيز چنين کارخانه اى از لحاظ 

نفرى  ٥٠سياسى هم ارز يک کارگاه 
اين دشوارى اى در طرح .  نيست

در عين .  شورايى بوجود نمياورد
اينکه کارخانه مورد نظر ميتواند يک 

شورا داشته باشد، اين شوراى واحد ميتواند شوراى نمايندگان مجامع 
برابر تعداد نمايندگانى که  ٤٠اين شورا ميتواند .  عمومى قسمت ها باشد

بحث .  نفره به ارگان باالتر ميفرستد، نماينده بفرستد و غيره ٥٠کارگاه 
شوراى متکى به مجمع عمومى در حل اين مساله با دشوارى روبرو 

 .نيست
 

. مجمع عمومى سازمانيافته به معنى مجمع عمومى هميشه دائر نيست  -ب
اما سازمان ادارى شورا از .  مجمع عمومى، شورا و منشاء قدرت آن است

در طرح .  مقاماتى تشکيل ميشود که توسط مجمع عمومى انتخاب ميشوند
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 

بنابراين .  اداره ميکند و به مجمع عمومى گزارش ميدهد، خالصه ميکنيم
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 

ها  کميته اجرايى شوراى يک کارخانه، معادل ادارى مقامات اتحاديه.  باشد
 .در کارخانه است

 
يکى از .  خاصيت اساسى شوراى پايه، اعمال دموکراسى مستقيم است  -ج

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
 
در سطح باالتر از فابريکها، ما شوراى نمايندگان شوراها را خواهيم  -٣

در عمل اين ميتواند کانون شوراهاى فالن منطقه و غيره اسم (داشت 
بگيرد يا هر چيز ديگر، بحث بر سر محتواى واقعى اين شوراى عاليتر 

خود اين شورا نيز يک مجمع عمومى متشکل از نمايندگان )  است
اين شورا نيز کميته .  شوراهاى پايه، با خواص مجمع عمومى پايه است

(دائمى"اجرايى و مقامات ادارى  در تمايز با مجمع عمومى که نشست " 
مصوبات شوراى .  خود را انتخاب ميکند)  هاى هر چند وقت يکبار دارد

در واقع با ايجاد شوراهاى .  عاليتر براى شوراى پايينتر الزم االجراست
عاليتر، نمايندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل ميشود و از 

واال در  - البته در حالت ايده آل(حيطه اختيارات شوراى پايه حذف ميشود 
شرايط واقعى تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان نيروهاى واقعى اينجا 

و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا، الاقل روى )  هم حکم ميکند
 .کاغذ، حيطه نفوذ تصميمات هر يک معلوم ميشود

 
نمايندگان شوراى باال، از مجمع عمومى شوراى پايين انتخاب ميشوند و 

شوراى باال نيز به .  توسط همين ارگان قابل فراخواندن و تعويض هستند
حق عزل و .  نوبه خود نمايندگانى را براى شوراى باالتر انتخاب ميکند

يعنى (نصب شوراى پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد 

و ")  در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا("در نوشته قبلى 
متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس داليلى را در مورد 

) اى در مقايسه با حرکت اتحاديه(ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى 
يکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين .  ارائه کردم

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 

"معين است فعاليت آن در مقياس سراسرى هنوز ناپخته و نا مجمع . 
قرار ".  محلى باشد - عمومى نميتواند چيزى بيشتر از يک تشکل توده اى

بر اين شد تا در ادامه بحث ما، طرفداران ايده شورا دورنماى 
چگونه ميتوان جنبش شورائى، .  سراسرى طرح خود را ارائه کنيم

متکى بر ايده مجمع عمومى، را در مقياس سراسرى مجسم کرد و تا 
 .اى قابلت ماديت يافتن دارد چه حد چنين ايده

 
ابتدا تصويرى از .  اين نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به اين سئوال است

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
 
در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى  -١

يا رشته اى تشکيل ميدهد، سازمان سراسرى شورايى متکى به بهم 
پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در يک 

شوراهاى شرق و شوراهاى .  جغرافياى اقتصادى و ادارى معين است
کارخانه اى شوراها را  گيالن، نمونه هايى از اين نوع سازمانيابى فرا

اين بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى . اند بدست داده
بعبارت ديگر .  شورايى، همچنان خود يک شوراى تمام عيار است

سازمان سراسرى شوراها، در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى 
در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و .  متشکل از شوراها نيست

مساله اساسى درک اين مساله است .  خصوصيات آن ميتوان دگم نبود
که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود، آنگاه 
ايجاد يک سازمان سراسرى شورايى، که بتواند کل کارگران را 

در عمل سير مبارزه کارگرى، .  نمايندگى کند، ناممکن نيست
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

 
اين ايده براى .  شوراى پايه همان مجمع عمومى سازمانيافته است -٢

چند نکته را ميتوان .  حزب ما آشناست و لزومى به توضيح آن نيست
 :براى روشنى مطلب اضافه کرد

 
تعداد اعضاء واحدى که يک شورا در (قاعدتا اندازه هاى کمى   -الف

 باز هم درباره شورا
 

 منصور حكمت

  ٨صفحه   
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به نمايندگى اين شورا در  B در شوراى منطقهA اگر نماينده کارخانه
حق فراخواندن او را  Aانتخاب شد، ديگر کارخانه C شوراى استان

شوراى محلى با )  است B ندارد، بلکه اين از حقوق شوراى سطح
انتخاب نمايندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله باالتر، بايد آنها را 

در صورت عزل اينگونه نمايندگان، آنها يکسره به پايين .  جايگزين کند
به . (ترين شورايى که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت ميکنند

و   -انتخاب شده   C به B در مثال باال، کسى که از.  دو مرحله پايين تر
 A به مجمع عمومى B با عزل توسط  -جايگزين شده  A توسط B در

 ).برميگردد
 
اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمايندگان تا هر درجه که الزم  -٤

ممکن است نمايندگان شوراهاى چندين کارگاه کوچک .  باشد بسط مييابد
ابتدا در يک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها يک نماينده، هم ارز 

اين .  نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ، به شوراى منطقه اى بفرستند
تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئى از هر نوع 

در .  سازمانيابى کارگران است و پيچيدگى اى در عمل بوجود نميآورد
اين شبکه، بهر حال، هرمى از شوراها و به موازات و متصل به آن، 

شبکه هاى مجامع .  هرمى از کميته هاى اجرايى شوراها بوجود ميآيد
هستند و "  مجمعى"عمومى، شبکه هاى تصميم گيرنده، سياست گذار و 

) و مقامات ستادى هر مجمع عمومى(شبکه هاى کميته اجرايى ها 
در راس اين هرم .  سازمان ادارى جنبش شورايى سراسرى را ميسازند

 .شوراى سراسرى و کميته اجرايى شوراى سراسرى قرار ميگيرد
 
سيستم شورايى وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را  -٥

براى مثال ميتوان تصور کرد که در اصناف .  يکسره منتفى نميکند
کارگران ساختمانى منفرد، (معينى که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست 

در ...)  کارگران خدمات خانگى، رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک و
سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگان بفرستند و 
. بعبارت ديگر وابستگى خود را به سازمان شورايى سراسرى اعالم 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 

سيستم شورايى همچنين اين امکان را .  انتخاب کنندگان مستقيم خواهد بود
دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر را در جهات ديگر و در 

" روستايى"شوراهاى .  هياتهاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاهدارد
و يا شوراهاى سربازان، ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل 

جنبش تعاونى هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در . (شوند
به اين ترتيب سيستم شورايى امکانات ).  وابستگى به اين شبکه پيدا کند

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
 

همچنان که طرح سراسرى (همانطور که گفتيم طرح سراسرى شوراها 
آنچه مورد .  ، در اين مقطع بناگزير طرحى تجريدى است)اتحاديه ها

نظر ماست تاکيد بر اينست که جنبش شورايى بخوبى امکان ابراز وجود 
. بعنوان يک آلترناتيو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را دارد

شوراى .  خصلت شورايى اين جنبش اساسا از پايين به باال سرايت ميکند

اگر تشکيل اتحاديه ها در .  پايه الگوى حرکت کل سازمان را تعيين ميکند
عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به اتحاديه از 
پيش تعريف شده صورت ميگيرد، سازمان سراسرى شوراها حاصل 

جنبش .  اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود شورا هستند
شورايى تنها بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود آيد و لذا از پايين به 

 ).و يک نقطه قدرت آن در شرايط ما همين است. (باال ساخته ميشود
 

 جنبش مجمع عمومى ها، نقطه حرکت اصولى و واقعى
 

طرفداران ايده سنديکا در خارج از حزب به تناقضات معينى برخورده 
در . اند که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده سنديکاهاى مخفى متوسل شوند

واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ايده هيات موسس 
صورت مساله به اين ترتيب عمال تغيير .  هاى مخفى سنديکا وجود دارد

کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، مدافعان 
 .سنديکا فعال 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
 
کارگر ايرانى در اين مقطع با سهولت بسيار بيشترى قادر به  -١

سازمانيابى در سطح محلى جغرافيايى است تا سطح صنفى و رسته اى 
حتى شوراهاى اسالمى رژيم ناگزير شده اند مبنا را بر جغرافيا (

 ).بگذارند
 
) نظير مجمع عمومى(ساختمان ادارى پيچيده در قياس با ابزارهايى  -٢

که بتواند به سرعت به ظرف عمل مستقيم کارگران تبديل شود، از شانس 
هم امروز ايده مجمع عمومى براى .  موفقيت بسيار کمترى برخوردارند

کارگران بسيارى جا افتاده است و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى 
 .در ميان کارگران است

 
تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از روياروئى سازمانهاى زرد با  -٣

عمال در برابر سازمانهاى .  تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است
زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع 

 .عمومى، قرار داده اند
 
ايده مجمع )  مدعى سوسياليسم(کليه احزاب سياسى اپوزيسيون  -٤

 .عمومى را پذيرفته اند
 
سطح کنونى مبارزه کارگران ايران، سطح اقدام سراسرى نيست و  -٥

حتى در بهترين حالت اقدام همزمان و مشابه محلى، از طريق اجتماعات 
رهبرى سراسرى نيست، موضوع مبارزه .  منطقه اى است - فابريکى

اما رهبرى محلى است .  عمومى است)  نظير قانون کار و بيمه بيکارى(
 .و عمدتا از طريق اجتماعات مستقيم کارگرى اعمال ميشود

 
پيدايش رهبران سرشناس کشورى، در خارج جريان سازمانهاى  -٦

امکان ابراز وجود :  اين رهبران اوال.  زرد، در کوتاه مدت مقدور نيست
(در اين مقياس را ندارند دسترسى به رسانه هاى جمعى، امکان . 

سخنرانيهاى خارج کارخانه اى و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب 
مساله رهبرى . به سرعت سرکوب ميشوند: و ثانيا) کل کارگران با دولت

هاى امروزى جنبش کارگرى است که  محلى يکى از داده

 ...باز هم درباره شورا 

  ٩صفحه   
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بنظر من اتحاديه (در هر طرح سازمانيابى کارگرى بايد ملحوظ شود 
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 سازمانيابى 
اين .  سراسرى کارگران بايد امروز از سطح محلى شروع شود

همه اين عوامل .  علنى باشد - سازمانيابى بايد بعالوه از هم اکنون توده اى
ما بايد طرفدار جنبش . به يک چيز اشاره ميکند و آن مجمع عمومى است

مجمع عمومى ها باشيم و اين جنبش را، که هم اکنون عمال در شکل 
سازماندهى جنبش مجامع عمومى گام .  ابتدايى وجود دارد، رشد بدهيم

 .اول در راه ايجاد يک حرکت شورايى سراسرى است
 

 جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟
 

 .شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند
 
اين سطحى از سازمانيابى شورايى است که در آن هنوز اوال،  -١

تجمع نمايندگان هنوز مقدور .  کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند
ثانيا، مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان .  نيست

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 صالحيت 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 

 .اطالعات آغاز شده است
 
به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان  -٢

مساله اساسى اينست که اين مجامع .  تصميم گيرى، هنوز مد نظر نيست
خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل 

اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو .  شوراهاى اسالمى قد علم کنند
قرارداد دسته جمعى، حل اختالف، ابراز نظر در باره طرحهاى دولت، 

رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين .  فعال شوند
 .جنبش مطرح شود

 
مساله اصلى .  منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مالک نيست -٣

. رويى کارگران با دولت و کارفرماست در تشکيل آنها در شرايط رو
مستقل از وجود اعتراض و (تالش براى منظم کردن تشکيل مجامع 

کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به )  اعتصاب در واحد
 .پيش برده شود

 
تالش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نيز يکى از  -٤

جنبش مجمع عمومى راه .  مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است
انداختن يعنى هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک رهبرى 
آلترناتيو محلى، و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت 

اى و سراسرى، قطعنامه ها و مصوبات  وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه
جنبش مجمع "اينها کارى است که يک کارگر فعال .  و غيره اش

 .در دستور ميگذارد" عمومى
 
تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوز مساله بازى  -٥

شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در کار اتحاديه سازى .  باشد
اما .  اگر چنين شود، چه بهتر).  که فعال چنين برنامه اى ندارند(تلقى کنند 

مشخصات اين مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش 
کار بعدى ما، پس از اين مرحله تالش .  شورايى بسيار مناسب تر ميکند

 :در طى کردن مراحل زير خواهد بود
 
 . تشکيل هيات اجرايى. منظم کردن مجامع -١
 . اطالق نام شوراهاى کارگرى به اينها -٢
شخصيت .  دولت)  تحميل شدن آنها به(برسميت شناخته شدن توسط  -٣

 . حقوقى يافتن مجامع
تشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شوراى  -٤

 . نمايندگان
اى و هياتهاى اجرايى  تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقه -٥

 . مربوطه
در درون )  مخفى و اعالم نشده(تشکيل فراکسيون هاى کمونيست  -٦

 . مجامع، قرار گرفتن آژيتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غيره
وجود نشريات، مصوبات و غيره به اسم مجامع، شوراها و يا  -٧

  .شوراهاى نمايندگان
گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته  -٨

 .جمعى
 

بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين دوره بايد اينها را 
شوراى "، "منظم شدن مجمع عمومى"، "جنبش مجمع عمومى: "بگوييم

تشکيل هيات اجرايى مجامع "، "اسالمى نه، مجمع عمومى کارگران
، "مجمع عمومى سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است"، "عمومى

مجمع "، "سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است"
مجامع عمومى کارگرى "، "عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند

تنها مجامع عمومى کارگرى و "، "بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند
در .  و غيره"  نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند

اى که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى  يک کالم زبان تبليغى
ايزوله، بلکه بعنوان يک جنبش کارگرى براى ايجاد ارگانهاى تصميم 

 .گيرى توده اى کارگرى مجسم کند
 

 تکرار برخى استدالالت: موخره
 

همين پروسه عمال در .  طرح جنبش شورايى طرح نوظهورى نيست
) و کميته کارخانه اى(جنبش شوراى .  جنبش شورايى در روسيه طى شد

و نه (کارگران خود روشى در سازمانيابى کارگرى است که به موازات 
اين .  جنبش اتحاديه کارگران ايجاد شده و وجود داشته است)  در تداوم

البته يک واقعيت است که ما بروز علنى و گسترده اين جنبش را در 
سوالى که بايد به آن پاسخ داد اينست .  دوره هاى انقالبى مشاهده کرده ايم

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 

که چه (ضعفهاى در شکل سازمانى اين جنبش است، يا عوامل ديگرى 
موجود نباشند يا حتى   -يا حتى در دوران حاضر  -بسا در ايران امروز

مانع تبديل جنبش شورايى به يک آلترناتيو دائمى جنبش )  برعکس باشند
بنظر من، بدون اينکه بخواهم اصرار .  سنديکايى شده اند

 ...باز هم درباره شورا 

  ١٠صفحه   
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ادامه کارى اتحاديه ها گواه .  داشته باشم، اين تعبير دوم موجه تر است
کارآيى ذاتى باالتر 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
 
جنبش اتحاديه اى ميتواند باقى ماندن در محدوده قانونيت بورژوايى  -١

اين خاصيت اتحاديه است که عمل مستقيم کارگران را .  را تضمين کند
دولت اتحاديه هاى (کنترل کند و به مجارى بوروکراتيک بياندازد 

لذا بخش معينى از ).  انقالبى به اندازه شوراها مستعجل بوده است
همان بخشى که در (بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحاديه هاست 

شرايط انقالبى رسما صالحيت و رسميت اتحاديه ها را در برابر هر 
 .(جنبش عمل مستقيم کارگرى جار ميزند

 
جنبش اتحاديه اى با يک جريان حزبى دولتى بورژوازى جوش  -٢

ادامه کارى جنبش اتحاديه اى روى ديگر سکه ادامه کارى .  خورده است
اتحاديه .  سوسيال دمکراسى در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم است

کمونيست .  آلترناتيو سوسيال دموکراسى در سازماندهى کارگران است
و در موارد زيادى که کار ديگرى از دستشان بر نمى آيد، (ها ميتوانند 

اما تاريخ جنبش انقالبى طبقه کارگر گواه .  اين آلترناتيو را بپذيرند)  بايد
نه   -آنست که شوراها، به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقيم کارگران 

 -فقط در امر اداره جامعه، بلکه در هر مبارزه اقتصادى و رفاهى نيز
 .آلترناتيو مستقل کمونيست ها هستند

 
ظرفيت اتحاديه ها در . رونق سرمايه دارى -تداوم قانونيت بورژوايى -٣

برجايى  کار قانونى و يا در چهارچوب قانونيت بورژوايى، نهايتا به پا
ثبات سياسى بورژوازى عاملى در .  خود اين قانونيت محدود ميشود

به نفع اشکال (تحکيم اتحاديه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعيف آن 
نظير کميته هاى کارخانه   -اعمال اراده مستقل تر و مستقيم تر کارگران 

نوسانات اقتصادى و بويژه فرکانس بحرانهاى عميق .  است)  و شوراها
تا امروز يک اتحاديه کارگرى که .  اقتصادى نيز همين نقش را دارد

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 

همين واقعيت امروز دارد .  اتحاديه خود به اضمحالل و رکود کشيده شده
جنبش سنديکايى را در سرزمينهايى که مادر اين جنبش اند به قهقرا 
ميبرد، و هم اکنون تالشهاى کارگران راديکال و پيشرو براى ايجاد 
آلترناتيوهاى عملى و اشکال نوينى از مبارزه در کنار و يا حتى در تقابل 

بى ثباتى سياسى آتى ايران و زير سوال بودن .  با اتحاديه آغاز شده است
) حتى در اوج استبداد آريامهرى(تاريخى قانونيت بورژوايى در ايران 

اين فاکتورى است .  عاملى مهم در عدم رشد اتحاديه هاى کارگرى است
که ما نيز بايد در افقى که جلوى کارگر ايرانى امروز ميگذاريم مد نظر 

 .داشته باشيم
 
. مبارزه جنبش اتحاديه اى عليه راديکاليسم کارگرى در اشکال ديگر -٤

ها نداشته است؟ يکى از  چرا جنبش شورايى استمرارى مشابه اتحاديه

 ...باز هم درباره شورا 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

دالئل ساده اين امر مخالفت سيستماتيک جريان اتحاديه اى با سازمانيابى 
در آمريکا اين مساله پاى کانگستر ها را به .  آلترناتيو کارگرى است
را پيدا نميکنيد  TUC در انگلستان هيچ رهبر.  محيط کار گشوده است

که در اين يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابى را نخوابانده و کميته 
جنبش اتحاديه .  اعتصاب و کميته عملى را از رسميت نيانداخته باشد

، بطور منظم )يعنى به حمايت دادگسترى کشور مربوطه(بطور قانونى 
. حق عضويت دريافت ميکند و به بودجه هاى کالنى دسترسى دارد

اى به کارگران  بخش مهمى از اين بودجه صرف آموزش سنت اتحاديه
اينکه ).  که بجاى خويش نيکوست(فعال و ترويج ايده اتحاديه ميشود 

امروز هر جا نام مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده ميشود، 
به ذهن متبادر ميشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد "  اتحاديه"

اتحاديه به اين امر نيست، بلکه حاصل پراتيک اجتماعى معينى است که 
در تقابل با بقيه  - يکى از آلتوناتيوهاى موجود در سازمانيابى کارگران را

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 
عواملى که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحاديه اى را .  برشمرد

بحث ما اينست که مبارزه .  به موقعيت نابسامانى سوق داده است
اقتصادى و رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحاديه تداعى نميشود، بلکه 

. ميتوان در خود جنبش کارگرى تالشهاى ديگرى را نيز مشاهده کرد
يکى از اينها تالش در جهت سازماندهى جنبش شورايى و کميته هاى 

 . کارخانه است که سنتا با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى ميشود
 
 

بعنوان يک سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته  ١٣٦٥در زمستان 
، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ٣شد و اولين بار در بسوى سوسياليسم 

 ١٥٨تا  ١٤٩، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد . بچاپ رسيد ١٣٦٨

 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 

!مستقيم و مستمر كارگران است  

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 

!نيازی برپا كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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سالگی نتوانسته اند زندگی مرفهی برای خود و  ٣٠كسانی كه تا "
 .بهاره رهنما"! خانواده شان فراهم كنند بی دست و پا هستند

 
در ايران عنترهای .  اين اراجيف را هر اسکين هد فاشيست هم ميگويد

درباری و سلبريتی از مخ خالی، وقتی دهان باز ميکنند، حال همه را به 
اين .  ايشان هنرپيشه است اما تنها هنرش مزخرف گوئی است.  هم ميزنند

بی دست "و "  با دست و پا"سخنان و دست بندی کردن زمخت مردم به 
در هر نگرش برتری جويانه و "  برتر"و "  پست"، بيان ديگری از "و پا

و البته واکنش های درخور مردم فهيم به اين آدم سطحی .  فاشيستی است
با وجود فيلم اظهاراتش  .و دهن دريده، موجب شد باز بگويد غلط کردم

تبديل کند تا "  من"را در جمله به "  هرکسی"وقيحانه دروغ بگويد، فاعل 
باز بگويد "  غلط کردم"درست در همان وقتی که فرار می کند و ميگويد 

اين سخنان بهاره رهنما از مغز معيوب خودش !  دارد"  دست و پا"
درنيامده است، بلکه جويدن دوباره حرف بورژوائی است که ديگران را 

کسانی که جامعه را جنگل فرض می کنند و .  ميداند"  بی سر و پا"
. را اصول دين شان کرده اند" قدرت رقابت"و " عرضه"و " دست و پا"

آنهائی که روی دوش فالکت عده زيادی از شريف ترين انسانهای کارکن 
احساس قدرت می کنند و با فرهنگ لمپنهای اسکين هد حزب الهی 

 ! هزيان می گويند
 

تحقير ديگران ريشه در بی شخصيتی تحقير کننده دارد، کسی که کمبود 
و عقده های درمان نشده دارد، در اوج رفاه نيازمند است، بايد جنجال 

بله وی دراين توهم است كه چون .  راه بياندازد تا اصوال بحساب آيد
احتماال حساب !  خيلي با دست و پا است ميتواند در رفاه زندگی كند

رهنما اين است که ازدواج با آدمی که ثروت باد آورده ای را صاحب 
. است، در رديف دست و پا داشتن برای ايجاد يک زندگی مرفه است

رهنما حتما به گوشش خورده که هنرمندانی که با ساز حاکميت نرقصيده 
آنچه . اند نه در رفاه که در زير فشار تامين زندگی کمرشان خم شده است

ظاهرا بهاره و همفکرانش نميدانند و يا خود را به نفهمی ميزنند اينست 
که ثروت و سامان هيچ تک نفری بدون فقر ميليونها انسان ممکن 

معيار دست و پا دار بودن بهاره رهنما مصداق وول خوردن در . نميشود
حباب زندگی انگل واری است که هيچ فاکتور اخالقی و انسانی در آن 

ارزش اين سخنان سخيف رهنما بخشا در آن است که .  حضور ندارد
طبقه انگلی كه از طريق بند و بست و رانت خواری دستگاههای فاسد 
حكومتی و استثمار نيروی كار ارزان سرمايه های هنگفت اندوخته اند، 

خود "  برتری"از اين نوع سخنان، از شدت خودشيفتگی و در ستايش 
 !افسار پاره می کنند و خود را صاحب خصايص منحصر بفرد ميدانند

 
مگر همين چند وقت پيش يكی از همين خيل انگل و دزد نبود كه ادعای 

را داشت؟ از منظر سرمايه داران و صاحبان قدرت آنها "  ژن برتر"

 سلبريتى فاشيست است -بهاره رهنما يک زينبى 
 

 ملكه عزتى 

!آموزش رايگان برای همگان  

دست و پا دارند و طبعا محق هستند 
. ديگران را زير دست و پايشان له کنند

براساس همين منطق است که هشتاد 
درصد ثروت و منابع مالی دنيا در اختيار 

. يک درصد از ساکنان کره زمين است
بهاره رهنما و همپالگی هايش اسم 
مرضيه طاهريان زن کارگری که برای 
تامين زندگی و معيشت بخور و نمير 

مرضيه و مرضيه ها هر روز از نو کار می .  جانش را داد نشنيده اند
کنند و با ثروتی که خلق می کنند و به يغما ميرود، طفيلی های سرمايه 
دار و امثال رهنماها ارتزاق می کنند تا خودشان شايد نان بخور و 

مرضيه ها و اکثريت عظيم به فقر محکوم شدند تا .  نميری داشته باشند
رهنما و اليه ای نازک در رفاه و آزادی اراجيف گوئی احساس دست و 

مرضيه کارگر ريسندگی بعلت گيرکردن حجابی که با .  پا داری کنند
اجبار برسرش کردند الی ماشين ريسندگی دچار خفگی شد و جانش را 

قاتل مرضيه جمهوری اسالمی است که امثال بهاره رهنما .  از دست داد
رهنما از !  را به ثروت و مکنت رسانده و مرضه ها را به قتل و نابودی

فرط شکم سيری پرت و پال ميگويد و مرضيه و هم طبقه ای های 
مرضيه يا زير چرخ دنده ماشين کارخانه له ميشوند يا در نيزارهای 

 . آبان با گلوله بر خاک می افتند
  

در دنيايی که يک ميليارد گرسنه در آن زندگی ميکنند دست و پا داشتن 
عامل هيچ تغيير و تحولی نيست، اما ظاهرا عقل رهنما به تشخيص اين 

آنهايی که از نظر رهنما دست و پا دارند عاملين .  مهم قد نميدهد
عاملين گور خوابی .  گرسنگی يک ميليارد انسان در کره زمين هستند

ها، عاملين فروش اعضای بدن، عاملين اعتياد ميليونها جوان در خيابان 
و عاملين وجود فقر و فحشا، کودکان کار و دختران و زنان فراری که 
تن فروشی و اعتياد کمترين فاجعه ای است که در کمين شان نشسته 

درميان همه اين فجايع که روزانه زندگی ها را به تباهی ميکشاند .  است
کارگرانی که .  دست و پای صاحبان سرمايه و قدرت آشکارا ديده ميشود

نان سفره شان را با گرو گذاشتن کارت ملی تامين کردند، معلمانی که 
در کنار تدريس برای تامين زندگيشان به چند کار ديگر روی مياورند و 
همه آنهايی که با هر تالشی که ميکنند قادر به تامين سقفی برای خود و 

دست و پايشان را !  ندارند"  دست و پا"نزديکانشان نيستند، کمبود 
کسانی قطع کرده اند که در سازماندهی استثمار شديد و انباشت سرمايه 

آنها که در همسايگی رهنما و در .  هرچه که توانسته اند، کرده اند
ويالهای چند هزار متری زندگی ميکنند سقفی برسر هيچکس روا 

 . نميدارند
  

در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی آنان که رفاه خانواده را در 
رانت خواری، زمين .  سی سالگی تامين کرده اند کار شاقی نکرده اند

ليستی از ...  خواری، قاچاق کاال، استثمار، زد و بند، مواد مخدر و 
قابليتهايی است که اين موجودات مورد احترام بهاره رهنما در کارنامه 

بهاره رهنما تحت سايه حکومت اسالمی .  خود به وفور ثبت کرده اند
فعال ميتواند در ستايش اين موجودات نفرت انگيز که دست و پای تامين 

رفاه را دارند شعر بگويد و از زندگی انگل وارشان فيلم 
  ١٢صفحه   
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اما نه او و نه هيچکسی مطلقا حق ندارد بگويد چه .  تهيه کند
کسی يا کسانی استحقاق رفاه و زندگی شايسته را دارد يا 

بهتر است اين هنرپيشه بی هنر و شاعر بيسواد .  ندارد
 .دهانش را ببندد و بيشتر از اين فضا را مسموم نکند

 
رفاه و آزادی و امنيت و برخورداری از آموزش و سالمتی 
و علم و دانش و معاشرت و امکان بروز خالقيت ها حق بی 

و اين تنها به هم .  چون و چرای هر فرد و کل جامعه است
زدن قانون بازی و نظم کنونی توسط توليدکنندگان کل ثروت 

کارگران و مردمی که عزم جزم کردند که .  ميسر ميشود
دست و پای اين نظام را بشکنند و بزير بکشند تا آزادی و 

 . امکانات و ثروت اجتماعی را در اختيار همگان بگذارند
 

  ٢٠٢١نوامبر  ١١

 ...سلبريتى فاشيست است  -بهاره رهنما يک زينبى 

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور
 

 حجاب اسالمی قاتل زنان
 به ياد مرضيه طاهريان کارگر نساجی

 
جوانی با يک دنيا آرزو که الی چرخ دنده .  سال داشت ٢١مرضيه طاهريان تنها 

مرضيه کارگر کارخانه ريسندگی نساجی کوير در سمنان بود که . کارخانه مدفون شد
 .حين کار به دليل گير کردن مقنعه درون چرخ دنده ماشين ريسندگی به قتل رسيد

 
دسته بندی ميشوند و در اکثر "  سوانح محيط کار"معموالً اين تراژدی ها زير تيتر 

موارد عوامل وزارت کار که با کارفرمايان هماهنگ هستند، تقصير را به گردن 
 .وی می اندازند تا کارفرمايان را تبرئه کنند" عدم رعايت"و " اشتباه"کارگر و 

  
نيستند، قتلهای عمد در مراکز کار بدليل "  سوانح محل کار"واقعيت اينست که اينها 

قتل عمد کارفرمائی است چون تامين .  فقدان استانداردهای ايمنی محيط کار است
تعداد کسانی که در محل .  هزينه ايمنی کار ربط مستقيمی با ميزان سود سرمايه دارد

اينها .  کار طی سال به قتل می رسند معادل است با تلفات جنگهای گرم و خونين
جنايت قانونی سرمايه داران است اما در اين نظام قاتلين راست راست راه ميروند و 

 .قانون حاکم مدافع کارفرماست
  

 حجاب اسالمی خونين   
اين .  مورد مرضيه طاهريان اما صرفاً قتل در محيط کار بدليل فقدان ايمنی کار نيست

يک بخش آنست، بخش ديگر در مورد زنان کارگر قوانين آپارتايد جنسی و اسالمی 
حجاب از ابتدا با اسيد و پونز و قمه و تيزبر اسالميون و طی يک جنگ خونين . است

وادار کردن زنان به رعايت حجاب اسالمی و کار مشقت بار با .  با زنان اجباری شد
يک کيسه زشت و سياه، يعنی تحميل فشار مضاعف فيزيکی و روانی همراه با 

 .مخاطرات جدی که جان امثال مرضيه طاهريان را می گيرد
  

قاتل مرضيه حاجی .  قاتل مرضيه جمهوری اسالمی و قوانين آپارتايد اسالمی است
قاتل مرضيه .  های فاسد و کارفرمايان هستند که از اين قوانين سوبسيد می گيرند
مرضيه اولين .  ارتجاع و عقب ماندگی است که ضديت با زن را به اوج رسانده است

 .قربانی نبود و متاسفانه آخرين هم نخواهد بود
  

قتل زنان روزمره شده و شاخکهای جامعه در قبال اين موج زن کشی بی حس شده 
تشديد مبارزه برای سرنگونی حکومت آپارتايد حافظ سرمايه گام اول و .  است

 . ضروری رهائی زنان و جامعه است
 

 !ياد مرضيه طاهريان گرامی باد
 

 "!!چند همسری"آش شور 
 

" صيغه"طبق شرع انور اسالم هر مرد ميتواند سه چهار زن رسمی و تعداد بيشتری 
اصوال اساس اصول و فروع و شرع اسالم در باره شکم و زير شکم .  داشته باشد

آش بحدی شور شده که صدای روزنامه آفتاب يزد را در آورده که چرا تبليغات . است

چند همسری محوری شده است و چرا در اينستاگرام 
افرادی با زندگی مجلل شديدا به تبليغ چند همسری می 

 پردازند؟
 

نويسندگان آفتاب يزد به احتمال زياد خودشان از همين 
جنس و از طايفه اسالميون سرمايه دار هستند اما نگرانی 

نگرانی آنها از اصل چند همسری نيست بلکه اينست .  دارند
تشويق به چندهمسری و ترويج آن درحالی صورت "که 
دليل مشکالت اقتصادی و  گيرد که بسياری از جوانان به می

معيشتی قادر به ازدواج و تشکيل خانواده نيستند چه برسد 
 "!به ازدواج مجدد

 
بعبارت ديگر اگر جوانان وسع مالی و امکان ازدواج 
داشتند چنين تبليغاتی اشکال نداشت اما در اين شرايط 

. ميتواند به نفرت عمومی عليه اسالم و حکومتش منجر شود
. آفتاب يزد دلسوز حکومت است و نق خانوادگی ميزند

چون چند همسری را زير سوال نمی برد بلکه بعنوان 
اصلی مردانه و حقی ويژه مردان در باره شرايط آن حرف 

آفتاب يزد جرات ندارد بگويد چرا زنان حق چند .  ميزند
همسری ندارند و چرا اين اسالم و قوانين اش نرينه و ضد 

 زن و جاده يک طرفه است؟ 
 
پديده ای پيشا سرمايه داری و مربوط به "  چند همسری"

چند همسری .  اقشار مرفه و مذهبی و آخوند مسلک است
همان تن فروشی به روايت اسالمی "  صيغه"مکمل و کوبل 

چند .  اما با قانون کنير و برده عهد پيامبر اسالم است
 .همسری بايد ممنوع باشد و قوانين مترتب با آن لغو شود

 
 ٢٠٢١نوامبر  ٧
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ماەهاست کشمکش دولتهای اروپايی با دولت بالروس و تحريمهايی که 
عليه اين کشور اعمال کردەاند موضوع مجادله و در راس اخبار جهان 

در تقابل با اين تحريمها دولت دست راستی بالروس نيز از .  می باشد
همان سالح کهنه که دولت اردوغان عليه اروپا بدست گرفته بود اکنون 

دولت بالروس با تسهيل ضوابط صدور ويزا در .  استفادە می کند
کشورهای متعدد از جمله ايران و عراق منجر به گسيل سيل عظيمی از 
. پناهجويان فراری از ديکتاتوری حاکم و فقر و بی آيندگی، شدە است

پروسه دردآوری که دولت بالروس در اوج شيادی و برخورد معامله 
گرايانه پناهجويان را با ارائه تسهيالتی اندک وارد کشور ميکند و آنان 

مرزی که .  را راهی مسير دهشتناک و بی آيندە در مرز لهستان ميکند
هزار نيروی ارتش و تنيدە شدە به سيم  ١٢دولت لهستان با تخصيص 

خاردار مرتفع و غير قابل عبور، راە را به روی هزاران پناهجو که در 
 .ميانشان کودکان خردسال نيز وجود دارند، مسدود نمودە است

 
از شواهد پيداست که کشورهای اروپايی تاکنون نظارەگران خاموش و 
سنگ دالنی بيش نيستند و تاکنون عالئمی مبنی بر کوتاە آمدن در قبال 

درست برخالف .  دولت بالروس و گشايشی در بن بست کنونی، ندارند
تصور آن هزاران پناهجويی که پشت سيمهای خاردار و سرمای چند 

کشمکش .  درجه زير صفر مترصد ترحم اروپا و حقوق بشرشان هستند
کنونی نوعی جنگ سرد ميان بالروس و اتحاديه اروپاست که قربانيانش 
آن هزاران پناهجويی هستند که در وضعيت بحرانی از نظر زيستی و 
بدون سرپناە و با کمترين امکانات غذايی و بهداشتی در سرمای زير 

هنوز عليرغم تالشهای .  صفر درجه در انتظار بسر می برند
انساندوستانه و اعتراضات گستردە اميدی به بهبود اوضاع و باز کردن 
مرز لهستگان و ساير کشورهای به سمت اروپا در آيندە نزديک متصور 

 .نيست
 

پناهجويان بازيجه دست کشورهای پناهندە پذير و دولت بالروس شدەاند 
و در اين ميان قاچاقچيان انسان بعنوان دالل مشغول بازارگرمی برای 
تهيه ويزا جهت کسب درآمد، کورسوی انتهای تونل را به روزنهای 
درخشان برای پناهجويان بدل می کنند و آنان را با اميدهای واهی فريب 

برای قاچاقچيان .  ميدهند و به طی کردن اين مسير مبهم ترغيب ميکنند
تهی از انسانيت شدەها مهم نيست چند کودک خردسال جان عزيزشان را 
از دست ميدهند و داغ بر دل والدينشان ميگذارند و يا تالشهای 
پناهجويانی که برای عبور از مرز خود را به آب و آتش می زنند و 
نتيجهای بدست نمی آورند، مهم اين است که آنان از قبل اين فاجعه 

 .انسانی چند دە هزار دالر عايدشان می شود
 

 چه بايد کرد؟
قبل از هر چيز بايد برای پايان دادن به اين فاجعه انسانی تالش کنيم تا 

 پناهجويان قربانيان جنگ سرد بالروس و اروپا
 

 سعيد آرمان

! اعدام قتل عمد دولتى است  

اتحاديه اروپا را تحت فشار بگذاريم 
که به اين بازی کثيف و غير انسانی 
با دولت دست راستی بالروس خاتمه 

 . دهد
 

 :ما خواهان
رسيدگی فوری به وضعيت 
تغذيه و بهداشت اين 
پناهجويان از طريق 

 مختلف هستيم
از دولتهای اروپايی ميخواهيم که به قوانين کنوانسيون ژنو متعهد 
بمانند و مرزها را به روی پناهجويان باز کنند و بصورت 

 .سهميهای در کل کشورهای اروپايی پذيرای آنان باشند
از همه نهادهای مدافع حقوق پناهندگی و نهادهای حقوق بشر و 
انسانهای شرافتمند اروپا ميخواهيم که با حساسيت به اين 
فاجعه انسانی برخورد کنند و دولتها و نمايندگان پارلمان را 

 .به برخور مسئوالنه ترغيب کنند
 

 !سخنی با پناهجويان و کسانی که قصد سفر دارند
ما در عين حال از همه کسانی که به طور واقعی جانشان در خطر جدی 
و فوری قرار نگرفته، ميخواهيم که اين مسير دشوار و پر مخاطرە را 

از والدينی که فرزندانشان را تحت نام دلسوزی و تامين .  طی نکنند
در اين فصل سرما راهی اروپای زير صفر درجه و "  آيندەای بهتر"

بدون امکانات ميکنند، ميخواهيم که مسئوالنهتر و دقيق تر تصميم 
زندگی بهتر و دنيای بهتر .  بگيرند و دلبندانشان را به مخاطرە نياندازند

. را با تالش سازمانگرانه در محيط زندگی خود نيز ميتوان جستجو کرد
هزاران جوان کردستان عراق و يا ايرانی پا در مسيری گذاشته که به 

 .غايت سخت و مشوار است
 

ما ميدانيم ديکتاتوری هست و جالدان حاکم جز کشتار و زندان و فقر و 
ما نيز به جای .  تباهی چيز ديگری برای جوامع به ارمغان نياوردەاند

فروش تتمه زندگی و يا زير بار قرض رفتن برای تامين هزينه سفر 
بخشا نافرجام، خود را سازمان دهيم و دولتها و احزاب حاکم را به 

خامنهای و رئيسی جالد، طالبانها، اين وحوش تازە .  چالش بکشيم
بقدرت رسيدە و بشار اسد جنايتکار و سران احزاب حاکم بر اقليم 
کردستان که ميلياردها دالر ثروت اين جوامع را به تاراج بردەاند با 

دفع "هزيمت هزاران هزار انسان نه تنها متاثر نمی شوند، بلکه بعنوان 
لذا بايد ماند و عليه وضع موجود و برای زندگی .  به آن می نگرند"  بال

 .شرافتمندان   و درخور انسان قرن بيست يکم مبارزە کرد و جنگيد
 

 !مرزها را به روی پناهجويان باز کنيد
 !پناهندگی حق است، نه جرم

 
 ، سعيد آرمان

 بی مرز -دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی
 ٢٠٢١نوامبر  ١١پنجشنبه 
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 خودرو تبريز اعتصاب کارگران ايران  
خودرو تبريز در اعتراض به  آبانماه کارگران ايران ١۵روز شنبه 

تعويق در پرداخت حقوق ماهانه و اختالف قيمت دريافتی کارگران 
کارگران . مراکز توليدی شرکت دست از کار کشيده و اعتصاب کردند

همچنين اعالم کردند که در حالی که قيمت گذاری خودرو سراسری 
های  برابری قيمت خودرو ۵است و در دو سال گذشته شاهد افزايش 

. ها تغييری نداشته است توليدی اين کارخانه هستيم، متاسفانه دريافتی
صبح و  ٧خودرو تبريز، از ساعت  کارگران اعتصاب کننده در ايران 

های  کارگر فعال در واحد ۵٠٠با شروع فعاليت شيفت صبحگاهی 
 .توليدی اين کارخانه دست به اعتصاب زده اند

 
 خودرو خراسان دست به اعتصاب زدند کارگران شرکت ايران 

خودرو خراسان در  ماه کارگران شرکت ايران آبان ١٩روز چهارشنبه 
اعتراض به سطح نازل حقوق و دستمزدها دست به اعتصاب زدند و 

کارگران برای نهار به سالن .  در داخل کارخانه تجمع کردند
مدير . "محيط کارخانه به تجمع خود ادامه دادند  غذاخوری نرفتند و در

. کارخانه برای گفتگو و مذاکره ميان کارگران رفت"  منابع انسانی
باشند  نفر می ۴٠٠٠خودرو خراسان که تعداد  کارگران شرکت ايران

ها اعتراض دارند و  کاری اجباری و سطح پايين حقوق به اضافه
خواهان حذف اِعمال اضافه کاری اجباری و افزايش حقوق و مزايا 

 .هستند
 
 اعتصاب مجدد کارگران شهرداری بندرماهشهر 

ماه کارگران بخش خدمات شهرداری ماهشهر  آبان ١۵صبح روز شنبه 
ها و عدم تبديل وضعيت شغلی  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

 .مجدداً مقابل فرمانداری بندر ماهشهر دست به تجمع زدند
 
  ی سد شفارود تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده 

  آبانماه جمعی از کارگران اخراجی سد شفارود در ١۵روز شنبه 
معوقه و با خواست بازگشت   اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق

ی  کارگران پروژه.  به کار مقابل استانداری گيالن دست به تجمع زدند
رسد بخاطر عدم پرداخت  نفر می ٩٠٠سد شفارود که تعدادشان به 

ی سد  پروژه.  دستمزدها تحت فشارهای زياد معيشتی قرار دارند
و مالی از سوی   شفارود چند ماهی است بخاطر مشکالت اداری 

 .اند کارفرما و پيمانکار تعطيل شده است کارگران آن بيکار شده
 

 اجتماع پرستاران شاغل در سازمان تأمين اجتماعی
آبان، جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامين  ١۶روز يکشنبه 

شان مقابل  اجتماعی در اعتراض به بی توجهی مسئولين به مطالبات
اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور، .  مجلس دست به تجمع زدند

احتساب مدت سربازی بعنوان سوابق سختی شغل خود، افزايش احکام 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

حقوقی متناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده ويژه از 
 .های اين پرستاران است خواسته

 
  بيکاری کارگران کارخانه ريسندگی مان ريس

با گذشت :  گويند شاهين شهر می »مان ريس«کارگران کارخانه ريسندگی 
حدود دو ماه و نيم از متوقف شدن فعاليت توليدی کارخانه، منتظر اقدام 

 »مان ريس«کارخانه .  جدی مسئوالن برای از سر گيری توليد هستيم
کارگر داشت که از زمان تعطيلی کارخانه کارگران منتظر  ١۵٠حدود 

در زمان تعطيلی، برخی مسئوالن مشکالت .  بازگشايی اين واحد هستند
برخی ديگر هم مشکل اصلی .  بانکی را علت اصلی تعطيلی آن دانستند

های مالی خود از کارخانه اعالم  را فشار طلبکاران برای وصول طلب
کارگران ميگويند اين واحد توليدکننده محصوالت ريسندگی و .  کنند می

گذار  نفر را دارد، اما سرمايه ٣٠٠تا  ٢۵٠بافندگی ظرفيت اشتغال حدود 
های آن را دارد  اصلی اين کارخانه قصد فروش اين واحد و ساير دارايی

گذار جديد بايد منتظر بمانيم و از مقرری  و ما کارگران تا ورود سرمايه
 .بيمه بيکاری استفاده کنيم

 
 احضار کارگران معدن کرمان به دادسرا 

يکی از کارگران بخش خصوصی معادن زغال سنگ شمال   خانواده
های  استان کرمان اعالم کردند که تعدادی از کارگران معترض که هفته

اين .  بودند، به دادسرا احضار شدند  پيش در مقابل استانداری تجمع کرده
مهرماه در مقابل استانداری برای  ٢٢تجمع از سوی کارگران در مورخ 

سازی حقوق کارگران معادن خصوصی با معادن دولتی، افزايش  يکسان
دستور .  بود  دستمزد، امنيت شغلی و اخذ قرارداد دائم صورت گرفته

احضار کارگران به دادسرا زمانی به وقوع پيوست که در تجمع قبلی 
  يکی از کارگران حوالی دو روز در بازداشت بوده و وعده پانزده روزه

 .است  استاندار برای حل مشکالت کارگران نيز به پايان رسيده
 
 سنگ کرمان تجمع اعتراضی کارگران معادن شرکت زغال 

سنگ کرمان در  آبانماه کارگران معادن شرکت زغال ١٧روز دوشنبه 
اعتراض به طرح خصوصی سازی اين معادن و واگذاری آنها به شرکت 

 .داالهو مقابل اداره کار کرمان دست به تجمع زدند
 
 تجمع اعتراضی کارگران سمتکو در تبريز 

شرکت طراحی مهندسی و ساخت ابزار (کارگران شرکت سمتکو تبريز 
آبانماه به دليل شرايط نابسامان  ١٧صبح امروز دوشنبه )  آالت سايپا

. مديريتی اين کارخانه با تجمع در مقابل دفتر مسئوالن، اعتراض کردند
چندماهی است اين کارخانه مديرعامل ندارد و از طرفی به داليل 
نامعلومی روند توليد قطعات در اين کارخانه با مشکالت جدی همراه 

 .کارگران خواستار تعيين تکليف وضعيت کارخانه هستند. است
  ١٥صفحه    

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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برای سومين روز متوالی مقابل ساختمان اداره کار شهرستان شوش 
بازنشسته  ٩٩کارگران بازنشسته که همگی در اسفند سال  .تجمع کردند

مورد :  اند، درباره موضوع مورد اختالف خود با کارفرما گفتند شده
اختالف ما کارگران بازنشسته با کارفرما در خصوص ميزان و نحوه 

 .محاسبه سنوات بازنشستگی است
  
  تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد 

آبانماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران  ١۶روز يکشنبه 
صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان اصفهان مقابل ساختمان اين 

مطابق يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان  .صندوقها تجمع کردند
صندوق فوالد هر يکشنبه در اعتراض به عدم رسيدگی به 

 .زنند شان دست به تجمع می مشکالت
 
   تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی اهواز 

آبانماه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی  ١۶روز يکشنبه 
اهواز مقابل اداره کل تامين اجتماعی اين شهرستان تجمع اعتراضی 

بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به  .برپا کردند
ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد  سطح نازل حقوق و مستمری
بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان  .معيشتی خود معترض هستند

 .ها هستند افزايش و همسان سازی کامل حقوق
 
 به عدم پرداخت پاداش ٩٩تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته سال  

از  ٩٩هايی از معلمان بازنشسته سال  آبانماه جمع ١٨شنبه  روز سه
شهرهای مختلف در اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی مقابل 

 .سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند
 

 تجمعات سراسری فرهنگيان 
معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته با   ١۴٠٠آبان  ٢٠پنج شنبه 

خواست با خواست رتبه بندی و همسان سازی حقوق در شهرهای 
 . کشور اجتماعات اعتراضی برگزار کردند  استان ٢٢مختلف 

 
  شورای هماهنگی ١۴٠٠آبان  ٢٠قطع نامه ی پايانی تجمع پنج شنبه 

  فرهنگيان شريف
ما فرهنگيان در قالب شورای  ١۴٠٠آبان  ٢٠امروز پنج شنبه 

هماهنگی تشکلهای صنفی، در تجمعات گسترده ی سراسری، آمده ايم 
تا فرياد اعتراضی خود را نسبت به شيوه تقسيم بودجه و اختصاص 
درصد بسيار اندکی از سهم بودجه ی ساالنه ی کشوری به آموزش و 

ميليونی دانش آموزان ، جمعيت يک   ١٣پرورش با توجه به جمعيت 
ميليونی معلمان ، خانواده ی آنان و اهميتی که نظام تعليم و تربيت در 

. زيرساختهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، اعالم کنيم
سال است که اجرای قانون  ١۴دولتها و مجلسهای گذشته بيش از 

مديريت خدمات کشوری را برای آموزش و پرورش شاغلين و 
اجرای قانون .  بازنشستگان به بهانه های گوناگون به تاخير می اندازند

. ی افزايش تورم ناديده می گيرند را در حق فرهنگيان به بهانه
فرهنگيانی که به زير پا گذاشتن قانون توسط حاکميت اعتراض می 

زندان های طوالنی مدت، :  کنند، با برخوردهای شديد امنيتی مانند
ضرب و شتم در خيابان، اخراج، تبعيد و محروميتهای گوناگون روبرو 

 .می شوند
 

ما تجمع کنندگان به حاکميت هشدار می دهيم که بدون 

  کارگران پيمانکاری شهرداری رودبار خواستار حذف پيمانکاران 
ماهه در دريافت حقوق،  ۵کارگران شهرداری رودبار پس از تاخير 

خواهان تبديل وضعيت استخدامی خود و و برخورداری از قراردادهای 
کارگران قرارداد پيمانی شهرداری رودبار در استان .  دائمی کار هستند

نفر هستند که برابر مقرارت قانون کار در  ٧٠نزديک به :  گيالن گفتند
شهرداری رودبار مشغول کارند و با حضور پيمانکار هر ماه معوقات 

ها را در شرايط بد مالی  مزديشان افزايش پيدا کرده و اين موضوع آن
کارگران خواهان تبديل وضعيت استخدامی از کارگر .  قرار داده است

 .پيمانکاری به قرارداد مستقيم و حذف پيمانتکاران هستند
 
 اخراج کارگر کاشی اصفهان در پی اقدام به خودکشی 
يکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان که طی روزهای اخير با باال  

رفتن از تانکر آب در پشت بام کارخانه، اقدام به خودکشی کرده و با 
حضور به موقع همکاران وی موفق به انجام اين امر نشده بود، روز 

پس از اعتراض اين کارگر باسابقه  .گذشته از کار اخراج شده است
ميليون  ۴۵دهد که مبلغ  آباد دستور می کاشی اصفهان، دادستان نجف

تومان از حقوق و مزايای معوقه وی را پرداخت کنند تا بتواند بخشی از 
های ازدواج دخترش را  مشکالت زندگی خود را رفع کرده و هزينه

آبان به محل  ١٨شنبه  اما زمانی که اين کارگر صبح روز سه .بپردازد
دهند و  کند، اجازه ورود وی به کارخانه را نمی کار خود مراجعه می

. کنند که از کار اخراج شده است نيروهای حراست به او اعالم می
گذار جديد کاشی اصفهان، کارگران قديمی و باسابقه شرکت را  سرمايه
 .کند های مختلف اخراج می به بهانه

 
 مرگ دلخراش کارگر جوان ريسندگی در سمنان 

اش در دستگاه  ساله، با گيرکردن مقنعه ٢١مرضيه طاهريان، کارگر 
شدن  ريسندگی يک کارخانه نساجی در شهرک صنعتی سمنان و کشيده

او قربانی .  های دستگاه، جانش را از دست داد دنده سر به داخل چرخ
ای که  مقنعه.  حجاب اسالمی که در محيط کار پوشيدن آن اجباری است

  .ای شد ايمنی کار را بيشتر پائين آورد و باعث چنين فاجعه
 
 کارگر در مياندوآب بر اثر سقوط باالبر کشته شدند ۴ 

از طبقه فوقانی يک ساختمان )  آسانسور(بر اثر سقوط دستگاه باالبر 
يکی از  .نيمه کاره در مياندوآب چهار کارگر ساختمانی کشته شدند

نفر آنان اهل روستای  ٢ساله اهل مياندوآب،  ٢٣کارگران جانباخته 
از  .بودند »ارمناک سفلی«و يکی ديگر اهل روستای  »تپه سوگلی«

اند  مجموع چهار کارگری که در اين حادثه جان خود را از دست داده
فقط يک نفر دارای بيمه تامين اجتماعی بوده و سه نفر ديگر فاقد بيمه 

 .اند بوده
 
 تپه شرکت هفت ٩٩تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته سال  

 ٩٩آبانماه جمعی از کارگران بازنشسته سال  ١٧صبح امروز دوشنبه 
مجتمع نيشکر هفت تپه، در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات خود، 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

١٦ 



 ٦٢١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٦صفحه    

 .به شيوه های گوناگون همچنان دنبال خواهد شد
 

 عسل دمحمی و هيراد پيربداقی بازداشت شدند
آبانماه عسل دمحمی و هيراد پيربداقی از فعالين مدافع  ١۵روز شنبه 

نيروهای امنيتی  .حقوق کارگران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
به تفتيش منزل آنها کرده   فعال کارگری اقدام  با يورش به منزل اين دو

 .اند و سپس آنها را بازداشت و به اوين منتقل کرده
 
 تجمع کارکنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر 

آبانماه، تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ١۵روز شنبه 
ماهشهر با پهن کردن سفره خالی، خواهان پرداخت مطالبات مزدی 

مدت هاست که حقوق ماهانه ما کامل : گويند اين کارکنان می .خود شدند
شود و دانشگاه علت اين موضوع را کمبود و کاهش منابع  داده نمی

آنها همچنين خواهان برطرف شدن مشکل  .مالی عنوان نموده است
سازی حقوق، مطالبات عقب افتاده و برخی مسائل مالی  عدم همسان

 .انداز کارکنان هستند ديگر نظير عدم پرداخت تسهيالت صندوق پس
 
 تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان 

اعتراض به   آبانماه جمعی از کشاورزان اصفهان در ١٧روز دوشنبه 
ای اصفهان تجمع  عدم رسيدگی به مطالباتشان مقابل شرکت آب منطقه

آبانماه کشاورزان اصفهان پس از تجمع و  ١٨شنبه  روز سه .کردند
اعتراضشان در سطح شهر اقدام به برپايی چادر بر بستر خشک 

 ١٩روز چهارشنبه  .رود کردند و شب گذشته را همانجا ماندند زاينده
آبه تجمع  ماه کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصيص حق آبان

گروه ويژه نيز برای سرکوب اعتراضات در  .خود را از سر گرفتند
 *.محل اعزام شدند و شروغ به ضرب و شتم معترضان نمودند

اغراض شخصی و جناحی، بدون فريبکاری، برای جلوگيری از انحطاط 
آموزش و پرورش کشور به خواسته های فرهنگيان توجه کرده و در 

 .برطرف کردن مشکالت آنان اقدام نمايد
/ آموزش رايگان و باکيفيت برای جوانان /  آزادی معلمان زندانی 

/ حقوق هيات علمی دانشگاهها_درصد ٨٠_بندی _نظام رتبه_اجرای#
بستن پرونده های فعاالن /  همسان سازی حقوق بازنشستگان _اجرای#

رسيدگی به /  مشکالت آموزشياران نهضت سواد آموزی /  صنفی 
/ پاداش پايان خدمت بازنشستگان/  مشکالت مربيان پيش دبستانی 

رسيدگی به مشکالت معلمان خريد /  پرداخت حق التدريس معلمان 
انتخاب وزير از ميان /  بازگشت به کار معلمان اخراجی /  خدمت

فرهنگيان، واگذار کردن مديريت صندوق ذخيره ی فرهنگيان به 
 .سهامداران آن صندوق

 
حاکمان بدانند، اعتراضات و تجمعات فرهنگيان و ساير اقشار معترض 

معلمان کشور در قالب شورای  .جامعه پاسخ به سوء تدبير آنهاست
هماهنگی اعالم می کنند ، پيش تر موارد اشکال اليحه ی ثبت شده در 
سامانه ی مجلس، بوسيله ی شورای هماهنگی به آگاهی نمايندگان مجلس 
رسيده، بدون توجه به موارد ياد شده، هرگز اجرای ناقص رتبه بندی و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را نخواهند پذيرفت، در صورت ادامه 
ی بی اعتنايی به خواسته های آنان، در چند هفته ی آينده اين اعتراضات 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
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 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

!زنده باد سوسياليسم  

را بطور زنده و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان تلويزيون آلترناتيو شورايى كانال 

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست را  ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

:به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


