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 در باره مجمع

 عمومى كارگرى 

بحث پيرامون تشکل کارگرى در ميان تعدادى 
از فعالين کارگرى به يک نوع مخالفت با 

يک رگه اين .  مجمع عمومى تبديل شده است
مخالفت غير منطقى در واقع يک تمايل 
سنديکاليستى راست در تقابل با خط مشى و 

اما رگه .  شورائى است  -سنت مجمع عمومى 
ديگر که آشکارا با مجمع عمومى مخالفت 
نميکند، استداللش اينست که مجمع عمومى در 

مجمع "وقت اعتصاب شکل ميگيرد اما 
تشکل "و نبايد بجاى "  عمومى تشکل نيست

 . در نظر گرفته شود" کارگرى پايدار

 

 تشکل چيست؟

در ايران که تشکل ممنوع است، بحث از 
يک بخود مشغولی "  تشکل کارگری پايدار"

و توده "  تشکل پايدار"ما هيچ .  صرف است
ای مستقل از دولت نداريم و آنهائی هم که 
هنوز اسمشان هست، نه تشکل توده ای هستند، 
نه برسميت شناخته شدند، نه حتی توانستند 
خود را بعنوان طرف حساب کارگران به 

اگر کسی اين .  دولت و کارفرما تحميل کنند
تئوری را دارد که نوع معينی از تشکل مستقل 
از دولت و دربرگيرنده کارگران ميتواند 

بصورت پايدار وجود داشته 
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 ...در باره مجمع عمومى كارگرى 

ً همين را مستدل کند ، يا "مجمع عمومى تشکل نيست"اگر .  باشد، لطفا
حالتی از تشکل و اتحاد کارگران نيست، اولين سوال اينست که تشکل 
چيست؟ آيا تصوير اين دوستان از تشکل صرفا شکل ادارى و رسمى 
تشکل است؟ مثال اينکه تشکل کارگران معدن دفترش در فالن خيابان 
واقع است، شماره ثبتش اينست، اساسنامه اش در فالن مجمع تصويب 
شده و هيئت مديره اش اين افراد هستند؟ اينها جنبه های حقوقی و اداری 
و قانونی هر تشکلى اعم از شورای اسالمی و نهادهای کارفرمائی هم 

ً راجع به تشکل کارگری و بويژه نوع  آن و "  پايدار"هستند و ضرورتا
 . روند شکلگيری تشکل کارگری اطالعاتی به ما نميدهد

 

وقتى داريم راجع به تشکل کارگرى حرف ميزنيم، در واقع داريم در 
مورد درجه سازمانيابى و قدرت طبقه کارگر حرف ميزنيم و نه ظواهر 

در مورد اين حرف ميزنيم که کارگران به .  ادارى و بورکراتيک تشکل
اتکا تشکل شان توانسته اند اين درجه اتحاد را ميان خود ايجاد کنند و با 
دخالتگرى مستمرشان توانسته اند اين درجه عقب نشينى را به کارفرما و 

يک وجه و بنياد اساسى تشکل کارگرى .  سرمايه داران تحميل کنند
خصوصيتى است که افراد ذينفع در تشکل مربوطه دارند و آن چيزى 

اين .  جز قدرتى نيست که کارگران ميتوانند در هر لحظه بميدان بکشند
قدرت اگر حين اعتصاب و يا تجمع خيابانى بيشتر خود را نشان ميدهد، 
دقيقا به اين دليل است که در اين نقطه توده کارگران قدرت و منافع 
. واحدشان را حس ميکنند و با اتکا به آن جلو سرمايه داران مى ايستند

اتفاقا وقتى کارگر تشکل اسمى هم دارد و نمايندگانش مشغول رتق و فتق 
کارگر وقتى قدرت خويش را . امور هستند، چنين قدرتى بيان مادّى ندارد

حس ميکند که آن قدرت بطور عينی در ميدان باشد و برآيند تصميم 
در غير اينصورت کارگر چه .  جمعى کارگران، قطبنماى حرکت باشد

عالقه اى دارد که صرفا در قلمرو حقوق و قانون صاحب تشکل باشد اما 
واضح است که شکل حقوقى و قانونى برسميت .  در جامعه نيرو نباشد

يک .  شناسى حقوق کارگرى، و در اين بحث حق تشکل، بسيار مهم است
سياست قديمی ما اينبوده که تشکل مان را به دولت تحميل کنيم و دولت و 

اما اينجا بحث برسر اين اهميت نيست، بحث . قانون آنرا برسميت بشناسد
برسر محتواى واقعى تشکل و قدرتى است که به توده طبقه کارگر 

 . ميدهد

 

 مجمع عمومى تشکل است

مجمع عمومى تشکل است چون بيان قدرتى از طبقه در مقطعى از 
مجمع عمومى تشکل است .  مبارزه و جدال کارگر با سرمايه دار است

مجمع .  چون اتحاد کارگر را معنى و توده طبقه را نمايندگى ميکند
عمومى تشکل است چون محمل بروز قدرت اراده جمعى، تصميم 

مجمع عمومى .  جمعى، تاکتيک جمعى، انتخاب جمعى کارگران است
تشکل است چون اتفاقا اشکال بورکراتيک و فرمال تشکل کمتر در آن 
معنى پيدا ميکند و عمل مستقيم کارگرى و شکل واقعى و مادى تشکل به 

 . بهترين وجهى در آن نمايندگى ميشود

 

مجمع عمومى "وانگهى، مدافعان نظريه 
، على القاعده بايد شوراى "تشکل نيست

کارگرى را بعنوان تشکل قبول داشته 
شورا چيزى جز مجمع عمومى .  باشند

شورا چيزى جز بميدان .  دائر نيست
رکن .  آوردن اراده جمعى کارگران از طريق مجمع عمومى نيست

بدون مجمع عمومى .  اساسى و معرفه سنت شورائى مجمع عمومى است
. شورا ميتواند به اشکالى بورکراتيک و ضد کارگرى تغيير ماهيت دهد

آن مکانيسمى که کارگر در شورا ميتواند اعمال قدرت کند، يعنى انتخاب 
کند و انتخاب شود، تصميم بگيرد و يا تصميمى را لغو کند، گزارش 

اين مجمع عمومى است که .  بدهد و گزارش بگيرد، مجمع عمومى است
حضور .  اصل برابرى را ميان آحاد عضو تشکل کارگرى تامين ميکند

مستمر کارگران از طريق مجمع عمومى، مکانيسمى براى حاکم کردن 
مجمع عمومى .  اصل برابرى و تقابل با بورکراسى و قدرت مافوق است

تشکل است چون پايه هر تشکل توده ای کارگرى، ظرف ابراز وجود 
طبقاتی و بميدان آوردن اراده توده طبقه کارگر براى اجراى سياستها و 

 . يا لغو آنست

 

 مجمع عمومى و اوضاع امروز

سنديکاليست ها و سوسياليست هائی که از تشکل مستقل کارگرى حرف 
ً شوراها را ويژه دوره انقالبى ميدانند و براين باروند که  ميزنند، عمدتا
مجمع عمومى تشکل نيست و حرف اول و آخرشان سنديکا است، نه 
تاکنون توانسته اند سنديکاهائی که دربرگيرنده کارگران باشد ايجاد کنند 
و نه روی خوشی به تحرکات شورائی و مجمع عمومی کارگری نشان 

بخشهای راست تر و قانونگرای اين خط در دوره دو خرداد تمام .  ميدهند
اميدش را به روشن کردن چراغ سنديکا توسط خاتمی بسته بود و امروز 
هم به کارگران پروژه ای اعتصابی نفت و گاز ميگويد در چهارچوب 
قانون اساسی و ساز و کارهای قانونی و امضا جمع کردن و تجمع 

اين دومی ها بی آبروتر از آنند .  نکردن بايد خواستهايمان را تعقيب کنيم
اما آن بخشی که سنديکا را اول و . که راجع به آنها وقت مان را تلف کنيم

از .  آخر تشکل کارگری قلمداد ميکند، درکی سياه و سفيد از تشکل دارد
تحمل "  پايدار"آنجا که حکومت نه سنديکا و نه شورا را بصورت 

نميکند، و دستکم تجربه عينى دو سنديکاى شرکت واحد و نيشکر هفت 
تپه جلوى چشم همه است، لذا از نظر ايشان معلوم نيست باالخره 

در .  کارگران بايد چکار کنند که مبارزه و حقوق شان را دنبال کنند
روبرو هستيم، "  فعالين کارگری"سالهای گذشته و اخير ما با پديده 

ً يا کارگر نيستند يا اگر کارگر بودند در محيط کار  فعالينی که عمدتا
نيستند و برای پيگيری و هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری تالش 

متاسفانه نتيجه کار اين دوستان به ايجاد هيچ سايه بانی روی سر .  کردند
کارگران منجر نشد و خوشبختانه الاقل بعد از تجربه ديماه نود و شش 
بسياری به اين نتيجه رسيدند که وقت شان را تلف کردند و بجای آن بايد 

به مجمع عمومی متکی شوند که کارگران همه جا از آن 

 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

  ٣صفحه   



 ٦١٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

پديده غريبی است، دليل "  فعال کارگری"خود ترم .  استقبال می کنند
يعنی فعال سياسی .  غريب بودن آن اينست که بيرون محيط کار است

ما دهه های .  اينبار با پسوند کارگری همان سنت ها را بازتوليد ميکند
حرف زديم، کسانی که از  رهبران عملی کارگرانمتمادی است که از 

متن مبارزه کارگری برخاسته اند و آتوريته و نفوذ کالم ميان کارگران 
فعال کارگری، پديده ای معکوس و ژنرال بدون .  در محيط کار دارند

ارتش است، روشن است نه ميتواند سازمانده اعتصاب باشد و نه درک 
 . روشن و زمينی از مبارزه کارگری دارد

 

 مجمع عمومى تنها راه است

مجمع عمومى شکل مقدور و ممکن تشکل کارگرى در اختناق سياسى و 
شرايطی است که حکومت سرمايه نفس تشکل را ممنوع کرده و 

مجمع عمومى چه قبل از .  برسميت نمی شناسد و سرکوب ميکند
مجمع .  اعتراض و چه وقت اعتصاب و چه بعد آن مطلوبيت دارد

عمومى عملى است چون بهترين شيوه حفظ امنيت رهبران عملى 
مجمع .  کارگران است و اعتراض دسته جمعى کارگر را بميدان ميکشد

برپائى مجمع .  عمومى رکن اساسى هر شوراى واقعى کارگرى است
. عمومى نه اجازه ميخواهد، نه ثبت ميخواهد، نه انتخابات ميخواهد

کارگران هر وقت تشخيص دهند و نه فقط در دوره اعتصاب، در سالن 
نهار خورى، صحن کارخانه، موقع ورود و خروج شيفت ها، در 

واضح است .  پارکينگ، مقال درب ورودى، داخل کارگاه جمع ميشوند
که براى هر کدام از اين اجتماعات قبلتر اليه اى از رهبران عملى 

بازهم واضح .  تالش الزم را انجام داده اند تا اين اجتماع ممکن شود
است که اين شکل مجمع عمومى با مجامع عمومى اى که توسط 
کارگران يک مرکز صنعتى در شرايط و تناسب قواى بازترى برپا 

در اين .  ميشود و تشريفات و زمان و دستورات دقيق دارد فرق ميکند
شکل دوم خود تشکل کارگرى به دولت تحميل شده و برگزاری رسمی 

 .و از قبل اعالم شده مجمع عمومى يک بيان تناسب قواى جديد است

 

تجربه اعتصب کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشيمی و 

در اين زمينه بايد .  روياروئی گرايشات و سنتهای سياسی بسيار گويا است ...در باره مجمع عمومى كارگرى 
بعدتر نوشت، اما برگزاری مجامع عمومی در مقطعی از اعتصاب 
عليرغم تالشهای وافر ديگر خطوط برای خانه نشين کردن کارگران، 

برگزاری اين مجامع باشکوه .  روشن ترين نقطه قوت اين اعتصاب بود
امروز مجمع عمومی به .  نشان داد که کدام سنت مبارزاتی جوابگو است

وجه ثابت هر اعتراض و تجمع کارگری بدل شده و کارگران قهرمان 
با اينحال .  هفت تپه بويژه نشان دادند که کدام سنت مبارزاتی جوابگو است

هنوز عده ای متاسفانه نه ميخواهند ببينند و نه ميخواهند بشنوند و بدتر از 
 . آن عليه اين مبارزه و رهبران آن سمپاشی ميکنند

 

 جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد

در شرايط و تناسب قواى کنونى، گرايش ما و کارگران کمونيست نه 
منتظر بهتر شدن تناسب قوا ميمانند، نه چشم به کسى و جريانى در باال و 

ما راساً .  سازمان جهانى کار دوخته اند، و نه تسليم اختناق سياسى ميشوند
ما نميتوانيم از مبارزه واقعى و .  براى تغيير اين وضعيت تالش ميکنيم

پاسخ روشن و عملى ما برپائى مجمع .  روزمره طبقه کارگر انتزاع کنيم
يک جنبش مجمع .  عمومى و دامن زدن به جنبش مجمع عمومى است

عمومى در مراکز مهم کارگرى يعنى وجود بالقوه دهها شوراى کارگرى 
کارگران  .قدرتمند و عروج يک جنبش راديکال و توده اى کارگرى

کمونيست و پيشرو بايد آگاهانه به مجمع عمومى دامن زنند و مطلوبيت 
آنرا در شرايط کنونى براى ديگر گرايشات و رهبران عملى کارگران 

اين سنت نه فقط جوابگو است بلکه امنيت رهبران .  توضيح و جا بياندازند
کارگرى را به بهترين شکل ممکن حفظ ميکند و اين بسيار مهم و حياتى 

سنديکاليسم حتى نميتواند رهبرانش را از چنگ خونين اختناق دور .  است
سنت فرقه اى چپ راديکال نيز چنين توانى در حفظ سرمايه هاى .  کند

يک سياست مسئوالنه کمونيستى اما هم سياست و .  جنبش کارگرى ندارد
سنت راديکال کارگرى را بجلو ميراند و همراه آن مرتبا به دامنه تشکل و 
اتحاد و قدرت کارگران مى افزايد، و هم با استفاده از تاکتيک هاى درست 
و سنت اعتراض جمعى و توده اى کارگرى امنيت رهبران عملى 
کارگران را حفظ ميکند، و هم به تربيت و آموزش اليه هاى جديدى از 

 . رهبران کارگرى کمک ميکند

 

 .سردبير



سال تحصيلی امسال در ايران زير سايه سنگين و کشنده فاجعه کرونا و 
در شرايطی که در بسياری از .  حاکميت سياه جمهری اسالمی شروع شد

کشورهای دنيا با به سرانجام رساندن واکسيناسيون همگانی فاجعه کرونا 
را به درجه بااليی مهار کردند، اما جمهوری اسالمی و در راس اين 
حاکميت مخوف شخص خامنه ای جنايتکار با ممنوع اعالم کردن ورود 

يکی از .  واکسنهای موثر قتل عام جمعی را بر مردم ايران تحميل کرد
نتايج مخرب و ضد انسانی آنرا در عرصه آموزش و در آغاز سال 

طبق گفته مقامات جنايتکار در روز اول مهر از .  تحصيلی می بينيم
چهارده ميليون دانش آموز و تحصيل کرده که می بايست در محيط های 
آموزشی حضور يابند، تنها يک ميليون و نيم کالس اولی های ابتدايی در 

نگرانی همه خانواده ها و مردم اين .  کالسهای درس حضور پيدا کرده اند
واقعيت تلخ است، که هنوز بيشترين نوجوانان و جوانان و حتی معلمان و 

به همين دليل بسياری .  کارکنان عرصه آموزش و پرورش واکسينه نشدند
از خانواده ها محروم شدن از تحصيل فرزندان را بر فرستادن آنها به 
محيط آموزشی که به جای فراگيری درس و آموزش متاسفانه ميتواند، 

آغاز سال .  مرگ فرزند دلبندشان را به همراه داشته باشد، ترجيح ميدهند
تحصيلی امسال سند ديگری بر جنايت پيشگی جمهوری اسالمی و خامنه 
ای جالد مسئول قتل عام جمعی کرونا و تاکيد مجددی براين حکم و اراده 

 . مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی است
 

اما عالوه بر درد و رنج و نگرانی از نتايج مرگبار کرونا، اين تاسف و 
درد عميق بر فکر و دلمان سنگينی ميکند که همزمان در ابعاد بسيار 
وسيع و حتی ميليونی، نوجوانان و جوانانی هستند که به دليل فقر و 
نداری و بی بضاعتی نميتوانند همراه هم سن و سالهايشان به تحصيل 

از مدتی قبل و در آستانه اول مهر دغدغه و نگرانی ميليونها .  بپردازند
خانواده کارگری و مردم زحمتکش اين واقعيت تلخ است که چگونه 
امکانات روانه کردن فرزندانشان را به مدرسه و آموزش مهيا کنند و 
بسياری توانايی تامين هزينه شهريه های سنگين و نوشت افزار و ديگر 
ابزار و وسايل آموزش، مسکن و معيشت فرزندانشان را به ويژه که دور 

اين در شرايطی است که خود .  از محيط خانواده خود زندگی کنند، ندارند
مقامات و رسانه های جمهوری اسالمی اذعان دارند که دولت فاقد برنامه 
ای برای تامين هزينه آموزشی تحصيلکردگان است و آمارهايی که 
بيشرمانه خودشان از کمبود مدارس و معلم، افزايش سرسام آور هزينه 
شهريه و نوشت افزار، وسعت مدارس کپری و زير چادری و خشت و 
گلی و ناامن، دو شيفته و مواردی سه شيفته بودن مدارس ارائه ميکنند، 

بخش .  تکان دهنده و مايه ننگ و نفرت حاکميت جمهوری اسالمی است
وسيعی از دانش آموزان و دانشجويان در حال تحصيل، با فقر و محدويت 

اين وضعيت ناشی از سيطره نظم .  مالی فشار اين دوره را طی ميکنند
وارونه سرمايه و جمهوری اسالمی و تبعيض و نابرابری و فقر و نداری 

به همين دليل بسيار زود بخش وسيع .  تحميل شده اين سيستم جهنمی است
نسل جوان به ماهيت طبقاتی و استثمارگرانه اين نظم پی ميبرند و جوانه 
های مبارزه جويی و تصميم به دگرگون کردن و تغيير اين نظم وارونه 
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 رحمان حسين زاده  

 .   را به امر خود تبديل ميکنند
 

عالوه بر تحمل فقر و نداری، واقعيت تلخ 
ديگر اينست که چهار دهه حاکميت سياه 
جمهوری اسالمی، دانش آموزان و 
دانشجويان ايران را با اين پديده متناقض 
روبرو کرده، که در کنار تالش برای 
فراگيری دستاوردهای علمی و اجتماعی و 

فرهنگی و آموزشی شايسته انسان امروز، همزمان با جهل و خرافه و 
افکار و عقايد قرون وسطايی اسالمی که در قالب درس و آموزش بر 

. محيط های آموزشی و نسل جوان تحميل شده، دست و پنجه نرم ميکنند
اين مسئله، مصافی بوده و هست که دانش آموزان و دانشجويان به آن 

عليرغم .  تن نداده اند و اين جدال هر ساله و امسال هم ادامه پيدا ميکند
کلی فشارها و تضييقات در اين عرصه، جمهوری اسالمی نتوانسته 
است نسل جوان پرتوقع و کنجکاو جامعه ايران را که به آسانی به 

 .دستاوردهای دنيا ی مدرن امروز دسترسی پيدا کرده، به تمکين بکشاند
  

در تقابل با کليت اين اوضاع يعنی عليه فقر و تبعيض و نابرابری، در 
مقابل تقالی مستمر جمهوری اسالمی برای تحميل جهل و خرافه بر 
مدارس و دانشگاهها و کااليی کردن آموزش، به طور واقعی محيط های 
آموزشی و به ويژه دانشگاهها هميشه کانون گرم مبارزات حق طلبانه 

مبارزات سراسری معلمان در سالهای اخير و همين روزها .  بوده اند
عليه شرايط بد آموزشی و فضای مختنق، عليه تبعيض و نابرابری، 

تجربه مهم مبارزه بخش ...  عليه حقوقهای پايين و کااليی کردن آموزش
با .  موثری از اردوی کار ايران در مدارس و محيط های آموزشی است

اتکا به تجارب دوران اخير، گسترش مبارزت معلمان و دانش آموزان و 
 . دانشجويان در صفی واحد در چشم انداز است

 
نسل جوان در دانشگاههای ايران، هميشه صف پيشرو آزاديخواهی و  

مبارزه عليه اختناق، سرکوب، تحقير و تبعيض و بی امکاناتی را عليه 
چه در دوره سلطنت و چه در همه دوران . ارتجاع حاکم شکل داده است

حاکميت جمهوری اسالمی نسل جوان ستون محکم مبارزه آزاديخواهانه 
 ۴٠در .  و انقالبی و راديکال و ميليتانت عليه استبداد حاکم بوده است

ساله اخير دهها هزار دانشجو طعم اعدام و زندان و شکنجه و احضار و 
اخراج و ستاره دار شدن را توسط حکومت جمهوری اسالمی چشيده اند 
و به جرم مخالفت با ارتجاع حاکم، به جرم دفاع از آزاديهای سياسی 

جمهوری اسالمی با علم به اين حقيقت که دانشگاه .  سرکوب شده اند
يکی از کانونهای پر تپش جامعه است، تالش کرده است با سرکوب آن 

در دهه هشتاد شمسی شاهد جدال .  کل فضای جامعه را مختنق نگاه دارد
نسل جوان کمونيست و برابری .  وسيعی در دانشگاههای ايران بوديم

طلب به عنوان پرچمدار آزاديخواهی و برابری طلبی در تجربه 
قد علم کرد، فضای )  داب(دانشجويان آزاديخواه  و برابری طلب 

دانشگاهها را در دست گرفت، جريانات ارتجاعی از انجمنهای اسالمی 
و تحکيم وحدت، تا گرايشات ناسيوناليستی و ليبرالی را حاشيه ای کرد 

اين تحرک انسانی، .  و پرچم آزادی و برابری را به اهتزاز درآورند
اعتراضی که تا اعماق جامعه اثر کرد، توجه طبقه کارگر ايران و زنان 
و جوانان آزاديخواه را به خود جلب کرد و در دل کشمکشی خونين در 

اما همگامی اعتراض دانشجويی از مقطع ديماه .  آن مقطع سرکوب شد
پايه های جنبشی ، نشان داد با کل حرکت اعتراضی راديکال جامعه ٩۶

ماندگار بنا نهاده شده که دوباره خود را آماده کرده و 
  ٥صفحه   

 



. با اندکی فضای مساعد بسيار قدرتمندتر پا به صحنه ميگذارد
سربرآوردن مجدد تحرک اعتراضی از درون دانشگاهها و اعالم شعار 

در جريان )  اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا(درخشان 
دانشگاه تهران و عرض اندام محکم تحرک  ٩۶اعتراض دی ماه 

پتانسيل اميد بخش جنبش )  روز دانشجو(آذر  ١۶دانشجويی در روز 
اعتراضی نسل جوان را همگام با جنبش کارگری و جنبش سرنگونی به 

انتظار اينست امسال، جنبش و مبارزه برحق در .  خوبی نشان ميدهد
دانشگاه و محيط های آموزشی و در جنبش معلمان با خودآگاهی و 
سازمانيافتگی و اتحاد محکم فعالين آزاديخواه و برابری طلب استحکام 

به ابتکار شبکه خودآگاه و به هم پيوسته فعالين و محافل .  و گسترش يابد
کمونيستها و آزاديخواهان و برابری طلبان به مثابه جنبش متمايز و 

در خاتمه، اميدوارم .  قدرتمند در برابر جمهوری اسالمی قد علم کند
سال تحصيلی جديد فرصتی باشد که دختران و پسران، نسل جوان 
سرزنده و پرتوقع و بالنده جامعه ايران با پس زدن همه مشکالت و 
نگرانيهای موجود، بيشترين موفقيتها را در عرصه تحصيل و در ابعاد 

 . متنوع زندگی کسب کنند
 

*** 
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رفيق کارگری درد دل ميکرد که مشکل ما يکی دو تا نيست، غم نان 
شب و خانواده بيمار و فقر کم بود که حاال بايد جواب دلخوری اين و آن 

آشنائی زنگ زده و گفته خيابان ديدمت، سالم :  ميگفت.  را هم بدهيم
کردم، رد شدی و جواب ندادی، ناراحت شدم، بعد پيش خودم گفتم خب 

رفيق .  آدمها که سلبريتی ميشوند ديگر دوستان سابق را نمی شناسند
کارگرمان توضيح داده بود که سوء تفاهم شده، اشتباه می کنيد، در 
منگنه مشکالت دارم له می شوم، فکرم مشغول گرفتاری های بی پايان 

 ! است، چشمم نمی بيند، درک کنيد
 

فضای عمومی جامعه به لطف .  اين تصور و واکنش البته تعجبی ندارد
ميان کارگران و چپ ها کم و بيش تصور .  سوشيال ميديا همين است

مشابهی وجود دارد و رهبران عملی سرشناس کارگران را با 
ها يکی می گيرند و چه بسا برای سلبريتی شدن و کسب "سلبريتی"

عجيب هم نيست، هر اندازه خالف .  شهرت فردی مسابقه می گذارند
جريان باشيم و به وجود فرهنگ آوانگارد و ضد سيستم قائل باشيم، 

 .     فرهنگ مسلط جامعه فرهنگ طبقه حاکم است
 

 سلبريتی
برای افراد از زمانی دور سلبريتی يک واژه قديمی انگليسی است که 

مشهور و سرآمدان قلمروهای ورزشی، هنری، سياست، ادبيات، ُمد و 
ستارگان پاپ و .  فَشن، علوم و اکتشافات، رسانه و غيره کاربرد داشت

و "  پا طالئی"راک و رگه های مختلف موزيک، فوتباليستهای 
ورزشکاران پرآوازه، هنرپيشه های معروف و بعدتر سوپر استارهای 

مورد توجه و الگو بودند، هواداران "  عادی"هاليوود، ميان مردم 
بويژه با انقالب .  برايشان غش ميکنند و يک عالمه کشته و مرده دارند

انفورماتيک و شبکه اينترنت و تغييرات شگرفی که در روابط انسانها 
با پديده اِسمارت .  بوجود آورد، سلبريتی مفهومی گسترده تر پيدا کرد

فون در دنيای سوشيال ميديا با شاخ های توئيتری، اينستاگرامی، 
اگرچه ميدان رقابت جهانی سلبريتی ها .  تلگرامی و غيره روبرو هستيم

وسيع تر است اما ميشود به ضرب پول و روبوت و اقدامات جنجالی 
بمجرد اينکه از حدّی عبور کرديد، ميزان اليک و .  وارد اين بازار شد

قلب های دريافتی و تعداد فاالورها خود شاخص پيشرفت و رقابت در 
اين خودش يک سرمايه معنوی است که .  مسير سلبريتی شدن است

ً در خدمت تجارت واقعی يک سلبريتی قرار ميگيرد اين مانند .  اساسا
است که به فرد جان و نيرو می دهد تا آنرا در "  نفس مسيحائی"يک 

خدمت ثروتمندتر شدن بکار گيرد، يکروز ممکن است مثل توپ قلقلی 
سلبريتی برای بقا بايد .  باال رود و يکروز مانند باران بهاری پائين بيايد

توليد کننده دائم نياز فاالورها و هواداران باشد و گرنه مانند قيمت سهام 
. در تابلوهای بازار بورس، نرخش ميتواند ثانيه ای باال و پائين برود

سلبريتی شدن و سلبريتی ماندن هزينه و کار ميخواهد، درست مثل توليد 
 . و عرضه هر کاال در بازار
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 سلبريتى، رهبر كارگری، سنتهای طبقاتى
 

 سياوش دانشور  

 سلبريتی و جامعه بورژوائی
بورژوازی و ليبراليسم کالسيک تا مکاتب مختلف آن همواره از اصالت 

در  اصل اصالت فردايندويدواليسم  و فردگرائی و .  فرد سخن گفته اند
و سوسياليسم در  اصل اصالت انسانايدئولوژی بورژوائی در مقابل 

قلمرو حقوق فردی و اجتماعی و اقتصاد و سياست و فرهنگ طرح شده 
سلبريتی در دنيای امروز ايندويدواليسم تکامل يافته است که .  است

ما در جامعه ای زندگی ميکنيم .  فردگرائی و فرد اتميزه را تقديس ميکند
که عليرغم انقالبات صنعتی و تحوالت تکنولوژيک و بارآوری کار، در 

کار مزدی و بردگی مزدی و مالکيت .  بر همان پاشنه سابق می چرخد
امروز .  خصوصی و استثمار فرد از فرد، ستون فقرات اين جامعه است

نفس ماندن در متن جامعه با سرعت تحوالت تکنولوژيک يک سوال 
کسانی که نتوانستند خود را با نيازهای بازار و دانش .  نسلی است

تکنولوژيک و تحوالت سرمايه داری هماهنگ کنند، از موضع سرمايه 
محسوب ميشوند و بايد بگونه "  مازاد جمعيت"و "  بی مصرف ها"جزو 

از آنجا که هميشه بعنوان نيروی کارکن .  شان خالص شد"شرّ "ای از 
محتاجيم و هيچوقت نمی توانيم نفس راحتی بکشيم، يک بخش از 

آرزوی اينکه خوشبخت باشيم، آرزوی اينکه !  وجودمان شده آرزو کردن
اينکه عقايد مهجور و انواع !  يکروز مثل استارها باشيم، مثل اَبر انسان ها

فرقه های مذهبی و بيربط به زندگی واقعی و مادّی و معنوی بشر مجال 
رشد می يابند، همين گسترش فاصله واقعيت بيرونی با آمال و آرزوهای 

خوشبختی برای اکثريت باالئی از مردم کره ارض همان .  انسانی است
معنای قديمی را دارد؛ يعنی در آسايش بودن، سالم بودن، رفاه و امنيت 
داشتن، برخورداری از آموزش، مورد قبول واقع شدن در جامعه، حقوق 
داشتن، برابر بودن، نوعدوستی، هارمونی بين انسان و طبيعت، لذت 

. بردن و مفيد بودن، دنيا و انسانهايش را ديدن، سهمی گذاشتن در جامعه
اينها برای اقليتی يک درصدی که بيش از هشتاد درصد ثروت و امکانات 
ً پيش و پا افتاده است و خود بانی وضع  دنيا را در اختيار دارند عمدتا

خوشبختی و احساس خوشبختی برای اين اقليت .  نابسامان امروز جهانند
ناچيز در مخيله کسی نمی گنجد، با اينحال آش بحدی شور است که 
بورژوازی نياز دارد هرازگاهی به آمال ديرپاتر بشر چنگ بزند و با 

 . دربياورد" نوعدوستی"همين سلبريتی ها ادای 
 

زمانی که سوسياليسم در جهان هژمونی داشت، کم ستاره و سلبريتی نبود 
ً در خدمت .  که بنفع جنبشی برای تغيير جهان تالش ميکرد امروز عمدتا

در ايران سلبريتی مثل هر .  منافع دولتهای سرمايه داری کار می کنند
سلبريتی .  پديده ديگر، بدلی تر و کاسه ليس قدرت و ارتجاع سياسی است

ً يا  اند يا مجيزگوی خامنه ای و حاج "سگ امام حسين"های ما عمدتا
قاسم، يا مثل اکثر ادبا و شعرا و هنربندان اپورتونيست نان در خون 

در ايران سلبريتی نشان بی عاری و بی .  جوانان ميزنند تا سوبسيد بگيرند
هر کسی که پايش به دو برنامه .  مسئوليتی و ضديت با مردم گرسنه است

تلويزيونی افتاد يا در مسابقات فوتبال چند گل زد، ميشود سلبريتی يا 
سلبريتی در ايران شده .  اصرار دارد سلبريتی معرفی شود

  ٧صفحه   
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برای . انسانی اش را سرمايه گرفته و به بيلبوردی تبليغاتی بدل کرده است
کارگر مسئله تماماً متمايز است، کارگر نيازمند آزادی فردی و اجتماعی 

سلبريتی شدن کارگر .  و رهائی از يوغ سرمايه به مثابه يک طبقه است
ايدئولوژيک سرمايه   -يعنی بازی کردن در زمين و چهارچوب سياسی 

رهبر عملی کارگری هنوز يک کارگر است، بدون امتياز خاصی، . داران
سخنگوی يک اعتصاب .  بدون حقوق اضافی و حتی با مخاطرات بيشتر

قدرتش را از نيروی کارگران اعتصابی ميگيرد و بدون پشتوانه نيروی 
رهبران کارگران در هر دوره نمايندگان .  کارگران هيچ قدرتی ندارد

نيستند، نمی "  سلبريتی"منافع جمعی کارگران و جنبش طبقه شان هستند، 
رهبران کارگری و کمونيست هم در جامعه مشهور می .  توانند باشند

شوند اما هر گردی گردو نيست، اين اعتبار و شهرت مشروط و مقيّد به 
سلبريتی گفتن به کارگر قبل از اينکه نشان احترام باشد .  منافع طبقه است

يک توهين به رهبر کارگری و تقليل جايگاه و شخصيت سياسی وی 
متقابالً جنبش طبقه کارگر بدون صفی از نمايندگان و پيشروان .  است

. مورد اعتماد و وثوق کارگران مادّيت نمی يابد و از معنی تهی ميشود
رهبران مبارزات کارگری هم بدون اتکا به منفعت جمعی طبقه و قدرت 

 .  اين دو از هم غيرقابل تفکيک اند. کارگران معنی ندارند
 

سلبريتی قدرتش فردی است و با غش و ضعف عده ای شارژ می شود، 
رهبر کارگری بايد هر دقيقه فکر کند که من مسئوليت دارم، چطور رفتار 

هرجا رهبری يک حرکت کارگری از .  کنم که منافع جمعی رعايت شود
بدنه دور ميشود، مانند سری که از تن جدا شده، هر دو به هم بی ربط می 

آنها ميخواهند فرهنگ و .  برای سرمايه داران کامال برعکس است.  شوند
سلبريتی .  سياست خودشان را در جامعه و در ميان کارگران جا بياندازند

بازی ميان کارگران دشمن اتحاد کارگری است و جنبش طبقه ما را از 
سنت .  سنتهای مبارزه کارگری برای تحقق منافع طبقاتی دور ميکند

شورائی و رجوع به توده کارگران، آن سنگر محکمی است که به 
ما ضمن احترام به فرديت و آزادی و .  سلبريتی بازی مجال بروز نميدهد

حريم شخصی و برسميت شناختن آن، روی ريل منفعت جمعی و طبقاتی 
ما هم يک شهروند مملکت هستيم و بصورت فردی نيز .  حرکت ميکنيم

فرد کارگر اما ضعيف ترين موجود است چون سرمايه .  هويت داريم
قدرت ما در باهم بودن، در .  داری اين موقعيت را به ما تحميل کرده است

رهبران .  اتحادمان، در منفعت واحد، در برابری و در طبقه بودن است
 . کارگری تنها در اين چهارچوب معنی دارند

 
نمايندگان کارگران سلبريتی نيستند، با اين لقب به آنها بی احترامی نکنيد، 

هر کدام ما يکی از ميليونها .  کارگران را به اين بازی بورژوائی نکشانيد
هستيم که پيام اتحاد طبقاتی داريم و هرکسی که عمالً تجسم آنست، ميان 

درست مانند تمام رهبران جنبش .  ما احترام و آتوريته اش بيشتر ميشود
 . طبقه ما در کل تاريخ جنبش سوسياليستی طبقه کارگر

 
 

       ٢٠٢١سپتامبر  ٢٣

. بادکنکی که با باد کردنش طرف احساس شخصيت و هويت ميکند
برخی که تا ديروز کسی جواب سالمشان را نميداد، بدون چند نفر 

مردم "سکيوريتی و باديگارد بيرون نميروند که مبادا مورد تهاجم 
 !قرار بگيرند" عادی

  
سلبريتی ها تنها محصول حاکميت و فرهنگ بورژوائی نيستند، خود ما 

بله، ما هم بسهم خود خالق .  هم در ايجاد و ارتقای آنها نقش داريم
ما کارگران هر .  سلبريتی ها هستيم، درست مثل ثروت سرمايه داران

روز سرمايه را از طريق کار اجتماعی فربه تر ميکنيم و هرچه اين 
سپس به سجده .  سرمايه قويتر می شود خودمان ضعيف تر می شويم

اين هم .  می کنيم"  او شدن"آنچه که خود ساخته ايم می نشينيم و آرزوی 
سلبريتی محصول و يک کاالی جامعه !  برای خودش مذهبی است

بورژوائی است، حاصل تکامل فرديت در ايدئولوژی بورژوائی و 
سلبريتی نماد شکاف .  منطبق با تحول و تکامل سرمايه داری است

عميق فرد و جامعه، بيان جدائی مفرط انسان از همنوع خويش، شکلی 
 .  پيشرفته از خود بيگانگی انسان در جامعه سرمايه داری است

 
 رهبران کارگری سلبريتی نيستند

رهبران کارگری محصول سوخت و ساز .  کارگران سلبريتی ندارند
مبارزه جنبش طبقه کارگرند و بدون طبقه و درخود صرفاً يک شهروند 

رهبر کارگری ژنرال بدون ارتش نيست، عنصر .  محسوب می شوند
بيرون مبارزه جاری کارگری نيست، سازمانده و فعال مبارزه واقعی و 

سرمايه بدون سلبريتی هم با استثمار نيروی کار .  اصيل کارگری است
خودافزائی ميکند، اما رهبران کارگری بدون جنبش طبقه کارکردی 

عضوی از طبقه اش است و آزادی و رقابت وی در  فرد بورژوا. ندارند
هيچ قدرتی ندارد  فرد کارگربازار جزو قانون اساسی سرمايه است، اما 

بورژوازی به .  و پشتوانه رهبر کارگری قدرت متشکل طبقه اش است
اتميزه کردن انسانها در کنج انزوای خويش برای تداوم حاکميت طبقاتی 
نيازمند است اما جنبش طبقه کارگر بدون اتحاد و سازمان کارگری 

جنبش کمونيستی طبقه کارگر انکار کل .  امکان هيچ تحرکی ندارد
سوسياليسم جنبشی .  اوضاع موجود و محصوالت اصلی و فرعی آنست

برای آزادی از انقياد و سلطه سياسی و اقتصادی و فرهنگی و اخالقی 
سلبريتی بودن يا سلبريتی شدن با گروه خون ما .  نظم موجود است

در نظام سرمايه داری، .  کارگران و جنبش طبقه در تناقض عميق است
فرد سرمايه دار و مالکيت خصوصی بر ابزار کار و توليد محور 

هرچه سرمايه ات بيشتر و گردن کلفت تر باشيد، آزادی .  جامعه است
در جنبش .  عمل فردی بيشتر و الجرم قدرت و شهرت بيشتری داريد

طبقه کارگر همين روال به جدائی رهبران عملی از طبقه و حل شدن در 
 .  مکانيزمهای قدرت حاکم منجر ميشود

 
نيست، سخنگوی منافع جنبش واقعی و زنده "  سلبريتی"رهبر کارگری 

فرد سرمايه دار و سلبريتی فقط منفعت خودش را دنبال .  کارگری است
سلبريتی دنبال شهرت فردی و هورا کشيدن و تشويق است و با .  ميکند

او معتاد اين انرژی کاذب است چون شخصيت .  اينها اوج ميگيرد

 سلبريتى، رهبر كارگری، 

 ...سنتهای طبقاتى 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 پارس جنوبی ١۴ای شاغل در فاز  اعتصاب مجدد کارگران پروژه
های مستقر در بخش  شهريورماه کارگران شاغل در شرکت ٢٧روز 
عسلويه مجدداً دست به اعتصاب زده و مقابل دفتر  ١۴ی فاز  توسعه

اين کارگران پيشتر و با قول مساعد پيمانکاران مبنی  .مپنا تجمع کردند
بر قبول شرايط کارگران به سر کار بازگشته بودند اما اينک و با ُخلف 

کارگران  .وعده از سوی پيمانکاران دوباره دست از کار کشيدند
خواستار عقد قرارداد جديد با افزايش دستمزد بر اساس ليست مزدی 

روز  ١٠روز کار و  ٢٠تغيير نوبت کاری به   پيشنهادی خود و
استراحت هستند و پيمانکارانی از جمله شرکت استيم با وعده اجرای 

اما در .  ها کارگران را به سر کار بازگردانده بودند اين خواست
درصد  ١۵اند که دستمزدها را  روزهای اخير به کارگران اعالم کرده

افزايش داده و تغييری نيز در نوبت کاری صورت نخواهد گرفت که 
کارگران امروز در اعتراض به اين خلف وعده دوباره دست به 

 .اعتصاب زده و مقابل دفتر کارفرما تجمع کردند
 
 ای شاغل در پتروپااليش کنگان  اعتصاب مجدد کارگران پروژه 

شهريورماه کارگران شرکت پيمانکاری پارس قدرت  ٢٧روز شنبه 
اين .  شاغل در پتروپااليش کنگان نيز مجدداً دست به اعتصاب زدند

کارگران پيشتر و با قول مساعد پيمانکاران مبنی بر قبول شرايط 
کارگران به سر کار بازگشته بودند اما اينک و با ُخلف وعده از سوی 

ای نفت  کارگران پروژه .پيمانکاران دوباره دست از کار کشيدند
خواستار افزايش دستمزد بر طبق ليست مزدی پيشنهادی خود کارگران 

 .روز استراحت هستند ١٠روز کار و  ٢٠و تغيير نوبت کاری به 
 
 تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی بندر امام مقابل اين شرکت 

شهريور جمعی از کارگران پتروشيمی بندر امام در  ٢٧روز شنبه 
 ٣٠٠اعتراض به اقدام اين شرکت نسبت به قراردادن وضعيت و انتقال 

نفر از پرسنل به زير نظر شرکت عمليات غيرصنعتی بندر ماهشهر، 
کارگران .  مقابل پتروشيمی بندر امام دست به تجمع اعتراضی زدند

سال، خواستار بازگشت خود به  ١۵الی  ١٠مذکور با سابقه بيش از 
شرکت مادر هستند چرا که اين انتقال موجب حذف برخی مزايا مانند 

تا روز  .های کارگران شده است پاداش توليد و کاهش دريافتی
چهارشنبه سيزدهمين روز اعتصاب کارگران بوده و خواست آنها 

 . بازگشت به شرکت مادر يعنی پتروشيمی بندر امام است
 
 ای شاغل در نيروگاه غرب کارون اعتصاب مجدد کارگران پروژه 

ای شاغل در شرکت  شهريورماه کارگران پروژه ٣١روز چهارشنبه 
توليد برق غرب کارون در اعتراض به ُخلف وعده کارفرما مجدداً 

کارگران شاغل در اين نيروگاه در  .دست به تجمع و اعتصاب زدند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

های پيمانکاری هستند که با وعدهی افزايش  استخدام شرکت مپنا و شرکت
روز  ٢٠و تغيير نوبت کاری به  دستمزد بر مبنای ليست مزدی کارگران 

ی  روز استراحت به سر کار بازگشته بودند اما با خلف وعده ١٠کار و 
 .کارفرما امروز دوباره دست به اعتصاب و تجمع زدند

 
 تپه تجمع مجدد کارگران غيرنيشکری شرکت هفت 

تپه  شهريورماه جمعی از کارگران غيرنيشکری شرکت هفت ٢٧روز شنبه 
کارگران  .مقابل درب مديريت اين شرکت دست به تجمع زدند

اند و خواهان بازگشت  غيرنيشکری با چندين سال سابقه از کار اخراج شده
 .به کار و تبديل وضعيت هستند

 
 تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا مقابل استانداری خوزستان 

شهريورماه جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدهللا در  ٢٧روز شنبه 
ماه حقوق و بيمه مقابل استانداری خوزستان  ۴اعتراض به عدم پرداخت 

 .دست به تجمع زدند
 
 تجمع کارگران شهرداری دهدشت مقابل فرمانداری 

شهريور کارگران خدمات شهری شهرداری دهدشت در  ٢٨روز يکشنبه 
های مسئوالن در وصول مطالباتشان جلوی  اعتراض به محقق نشدن وعده

 .فرمانداری کهگيلويه تجمع کردند
 
 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی واحد اجرائيات شهرداری اهواز 

کارگران اخراجی واحد اجرائيات شهرداری اهواز برای چندمين بار در 
اعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان شورای شهر اهواز دست به تجمع  

 .اين کارگران خواستار بازگشت به کار خود هستند. زدند
 
 ماه حق بيمه کارگران شهرداری سنندج پرداخت نشده است ٧ 

کارگران شهرداری سنندج در بخش خدمات شهری و فضای سبز با مشکل 
های پيمانکاری آن  شهرداری سنندج و شرکت.  اند بيمه درمانی مواجه شده

اين موضوع پس .  اند ماه گذشته حق بيمه کارگران را پرداخت نکرده ٧از 
از آن برای کارگران مسجل شد که هنگام مراجعه به مراکز درمانی از 

 .های درمانی خود با خبر شدند عدم اعتبار بيمه
 
 خط متروی تهران مقابل شورای شهر ۴تجمع کارگران پيمانی  

شهريور جمعی از کارگران پله برقی خط يک، دو،  ٣٠شنبه  روز سه
اين .  چهار و پنج مترو تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند

کارگران نسبت به تعويق سه ماهه در پرداخت حقوق، سنوات، حق بيمه و 
 .از سوی شرکت پيمانکار اعتراض دارند ٩٩عيدی سال 

 
  ٩صفحه   
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خريد خدمات  !رسيدگی به خواسته های کارنامه سبزها !آموزان
 !خدمتگذاری مربيان پيش دبستانی !آموزشی نهضت سواد آموزی

شهرستانها .  تجمعات در تهران و البرز مقابل سازمان برنامه و بودجه
 .جلو مراکز استانی

 
 ادامه تحصن شبانه کارنامه سبزها 

تا روز پنجشنبه اول مهر، کارنامه سبزها در بيستمين روز تجمع 
شدگان آزمون  قبول .پرورش بودند  اعتراضی مقابل وزارت آموزش و

پرورش که اصطالحاً کارنامه سبز ناميده   آموزش و ٩٩استخدامی سال 
ميشوند برای بيستمين روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام خود 

اين .  مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار کردند
هايی  جمع .تجمع کنندگان خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند

اند  کنندگان که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده از اين تجمع
همان محل مقابل -های شبانه نيز دارند و طول شب را نيز در  تحصن

 .کنند وزارتخانه سپری می
 

 بازنشستگان
شهريورماه جمعی از  ٢٨مطابق با يکشنبه های اعتراضی روز يکشنبه 

بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق بازنشستگی فوالد خوزستان 
اين بازنشستگان  .مقابل ساختمان اين صندوق در اهواز تجمع کردند
 . خواستار تحقق مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند

 
 مرگ يک کولبر بر اثر ايست قلبی  

شهريورماه يک کولبر  ٢۶خبر منتشر شده شامگاه روز جمعه   بر پايه
ساله و اهل روستای زاور از توابع نودشه با نام  ٤۵ميانسال حدوداً 

شود  شوکت قربانی، پس از اينکه در کمين نيروهای نظامی گرفتار می
بر اثر فشار ناشی از ترس و اضطراب دچار ايست قلبی شده و جانش 

 .دهد را از دست می
 
 راهپيمايی اعتراضی جوان معلول از مريوان تا تهران 

فعال محيط زيست کامران  ١۴٠٠شهريورماه  ٢۴روز چهارشنبه 
ای که در زمان کولبری هر دو پای خود را از دست داده است،  دوپلوره

با دو پای مصنوعی و يک ويلچر اقدام به آغاز راهپيمايی اعتراضی 
کيلومتری از شهر مريوان تا مقابل مجلس در تهران کرده  ٧٠٠مسافت 

راهپيمايی وی در اعتراض به تداوم کشتار کولبران، وضعيت .  است
شهرهای کردستان و   اسفبار محيط زيست و نابودی محيط زيست در

تخريب درختان زاگرس و وضعيت نامناسب حمايت از شهروندان 
 .معلول نجام ميگيرد

 
بار مورد عمل جراحی بر روی هر دو پا قرار  ٢٠وی تاکنون بيشتر از 

به گفته فعاالن محيط زيست زاگرس اين شهروند به دليل .  گرفته است
شرايط جسمانی در طی اين مسير طوالنی با مشکالت زيادی روبهرو 

از . انداخت شد و هر قدمی که برميداشت سالمتی خود را به خطر می می
ای آنها او را از  رغم برحق بودن اعتراض آقای دوپلوره اين جهت علی

 .طی کردن اين مسير طوالنی منصرف کردند
 

 حال اميرحسين مرادی، زندانی سياسی وخيم است
بابک پاکنيا وکيل دادگستری با انتشار يادداشتی در صفحه شخصی خود 

خطاب به محسن اژه ای، رئيس قوه قضائيه، از بی 

 اعتراض کادر درمان شرکتی ياسوج به عدم پرداخت حقوق معوقه
شهريور جمعی از کادر درمان شرکتی شهرستان باشت  ٢٧روز شنبه 

عدم دريافت   ياسوج در استان کهگيلويه و بويراحمد در اعتراض به
اين نيروها که در  .معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند

هفت ماه است که حقوق :  گويند اند، می شبکه بهداشت باشت جمع شده
انداز شغلی ما روشن نيست؛ مشخص نيست چه زمانی  ايم و چشم نگرفته

يک ماه از سال قبل و .  خواهند مطالبات مزدی ما را پرداخت کنند می
شش ماه سپری شده از سال جاری، حتی يک لایر به حساب ما واريز 

شويم، هيچ  کنيم و به اين مساله معترض می اند و هرچه مراجعه می نکرده
نفر است و از طريق آزمون به  ٢۶تعداد اين نيروها حدود  .ای ندارد فايده

صورت شرکتی و با قرارداد يکساله جذب بخش خدماتی دانشگاه علوم 
 .اند پزشکی شده

 
 ممانعت از ورود کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر به محل کار

شهريور از ورود جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات  ٢٧روز شنبه 
اين کارکنان که حاضر به امضای .  شوشتر به محل کار ممانعت شد

قراردادهای تنظيمی :  گويند اند، می قراردادهای جديد از ابتدای سال نشده
يکی از اين کارکنان  .گيرد يکطرفه است و حقوق قانونی ما را دربرنمی

بندی مشاغل و انعقاد قرارداد  ما خواستار اجرای دقيق طرح طبقه:  گفت
مستقيم با مخابرات هستيم؛ وقتی کار ما دائمی است، چرا بايد شرکتی 

ها حقوق بگيريم؟ اين کارکنان پيشتر در  باشيم و کمتر از نصف رسمی
بندی، شکاياتی تنظيم و به مراجع ذيربط تحويل  زمينه اجرای طرح طبقه

ها  اند؛ حاال معتقدند؛ قراردادهای جديد غير قانونی است و بايد در آن داده
 .تجديدنظر شود

 
 دور تازە تجمعات سراسری فرهنگيان 

شهريور تا پنجشنبه اول مهر دور جديد تجمعات  ٢٧از روز شنبه 
تاکنون فرهنگيان در شهرهای .  سراسری فرهنگيان شروع شدە است

تهران، کرج، قم، قزوين، همدان، کرمانشاە، خرم آباد، شهرهای 
خوزستان، سنندج، مشهد، شهرهای استان فارس، کهکويه بوير احمد، 
اليگودرز، اصفهان، آبادان، ايالم، البرز، ايذە،  شاهرود، تبريز، زنجان، 
کوهدشت و شيراز در اجتماعات اعتراضی مقابل اداره کل آموزش و 

معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح .  پرورش شرکت کردند
درصد هيأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای  ٨٠بندی به ميزان  رتبه

های  سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق ديگر خواسته همسان
را بعنوان  ١٤٠٠همچنين در فراخوان تازە روز سوم مهر  .خود هستند

 .تجمع سراسری گستردە تعين کردند
 

 :خواستهای اجتماعات روز سوم مهر عبارت از
همسان سازی حقوق  !اجرای قانون رتبه بندی !آزادی معلمان زندانی

هر ميز و   !تهيهی گوشی مبايل دانش آموزان و معلمان !بازنشستگان
توزيع روزانه ماسک و الکل برای دانش  !نيمکت برای يک دانش آموز

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٠صفحه   



  ٦١٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

توجهی قاضی نسبت به وضعيت وخيم بيماری اميرحسين مرادی انتقاد 
او ضمن انتشار تصويری از پای اميرحسين مرادی که شرايط  .کرد

ناگوار بيماری موکلش را نشان ميدهد، در صفحه شخصی خود نوشته 
"است امروز فرموديد که اگر در بازداشت اتفاقی برای زندانی بيفتد : 

عرض می کنم بنده برای شما نامه نوشتم که !  مسئوليتش با قاضی است
حال مولکم وخيم است و قاضی توجهی نمی کند؛ دفتر شما توجهی 

 !مسئوليت جان موکلم بر عهده کيست؟! نکرد
 
 سال زندان اسماعيل گرامی کارگر بازنشسته زندانی ۶تأييد حکم  

دادگاه تجديدنظر حکم دادگاه بدوی عليه اسماعيل گرامی را  ٣۶شعبه 
توسط مأموران  ١۴٠٠فروردين  ١۴اسماعيل گرامی که روز  .تأييد کرد

اش دستگير شده و تاکنون در زندان به سر ميبرد توسط  امنيتی در منزل
ضربه  ٧۴سال زندان،  ۶دادگاه انقالب تهران در مجموع به  ٢۶شعبه 

اسماعيل گرامی کارگر بازنشسته  .شالق و جزای نقدی محکوم شده بود
کارخانه کارتن سازی تهران است که تنها و تنها بخاطر دفاع از حقوق 
کارگران و بازنشستگان بازداشت شده و به حکم ضدانسانی زندان و 

 .شالق محکوم شده است
 
 يورش نيروهای امنيتی به منزل پوران ناظمی  

نيروهای امنيتی کرمان در موج جديدی از سرکوب، به خانه پوران 
بردند و وسايل شخصی او از جمله کامپيوتر،  ناظمی، فعال مدنی يورش 

نيروهای :  پوران ناظمی در اينباره گفت.  تلفن همراه  را ضبط کردند
 .امنيتی با فريب و بدون هيچ حکمی به منزل من يورش آوردند

 
 تفتيش منزل مريم رحمانی فعال حوزه زنان و احضار وی به دادسرا 

شهريور مأموران امنيتی وابسته به قرارگاه  ٢۴صبح روز چهارشنبه 
فعال حوزه زنان اقدام  »مريم رحمانی«ثارهللا سپاه با حضور در منزل 

به تفتيش منزل و توقيف برخی از وسايل شخصی او از جمله تلفن 
مأموران امنيتی به اين فعال مدنی .  اند همراه، لپ تاپ و کتاب کرده

بايست طی روزهای  ای که در دست دارد، می اند که با احضاريه گفته
 .آينده به مراجع ذيربط مراجعه کند

 
 تفهيم اتهام نگار مسعودی فعال حقوق زنان 

نگار مسعودی عکاس مستند اجتماعی و فعال حقوق زنان که در تاريخ 
در رابطه با برگزاری نمايشگاهی از مرضيه ابراهيمی  ١٣٩٩آبان  ٦

قربانی اسيدپاشی و همچنين عکاسی از زنان کارتن خواب و ديگر 
روز  ٧۴فعاليتهايش در حوزه حقوق زنان بازداشت و پس از از 

سنگين دو و نيم   الف سپاه پاسداران، با توديع وثيقه ٢بازداشت در بند 
ای به  ميلياردی آزاد شده بود، جهت اخذ آخرين دفاع طی ابالغيه

" فعاليت تبليغی عليه نظام"اوين احضار و با دو عنوان ٢دادسرای شعبه 
 .تفهيم اتهام شد" اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی"و 
 

 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 
! ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها را 
امروز شورا ارگان مبارزه ! برپا كنيد

!و قيام و فردا ارگان حاكميت  

 زاده به دادسرا احضار و تفهيم اتهام شد  افسانه عظيم 
 ٢افسانه عظيم زاده فعال حوزه زنان و کودکان کار توسط شعبه 

اجتماع و تبانی به قصد ”بازپرسی دادسرای اوين احضار و اتهامات 
 .به وی تفهيم شد“  فعاليت تبليغی عليه نظام”  و “  اقدام عليه امنيت ملی

در حاليکه مادرش را برای  ٩٩آذرماه  ٢۵افسانه عظيم زاده روز 
درمان به بيمارستان ميالد برده بود در همانجا توسط مأموران اطالعات 

. الف واقع در زندان اوين منتقل شد ٢سپاه دستگير شده و به بازداشتگاه 
روز بازداشت با قرار وثيقه پانصد ميليونی به بطور  ۴٠او پس از 

 .موقت آزاد شد
 

 وند آزادی موقت امير عباس آزرم
وی .  وند موقتا و با وثيقه سنگين پانصد ميليونی آزاد شد امير عباس آزرم

متن پيام امير .  پيامی بعد از آزادی برای انتشار عمومی منتشر کرد
 :وند عباس آزرم

 
. های گسترده ممکن نبود من امروز در حالی آزاد شدم که بدون حمايت"

نگارم  ويژه همکاران روزنامه دانم که از همه حاميانم به بر خود الزم می
بدون شک در نبود اين .  های کارگری و چپ و مترقی تشکر کنم و تشکل
سازی  تواب«اصطالح  های به ها مشخص نبود در مقابل تالش حمايت

رسد تداوم و  پروژه جديد به نظر می.  کردم چگونه برخورد می »جديد
ها تنها  اين تالش.  تشديد بند و بست از سوی نهادهای موازی امنيتی است

 .خورد با ايستادگی همگانی شکست می
 وند اميرعباس آذرم

 ١۴٠٠مهر  ١
 

 . آزادی امير عباس آزرم وند را به خانواده و دوستان تبريک ميگوئيم
 

*** 

 ستون اخبار كارگری 
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 انقالب اجتماعى و كمونيسم
 جامعه آزاد كمونيستى

تالش عظيم و هر .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست.  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد .  روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين .  مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، .  نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى .  رقابت سلطنت ميکند
قانون، اراده و منفعت طبقه .  حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در .  حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است
 .جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 
 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت

 
انقالب کمونيستى به .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است

بجاى توليد براى سود، توليد .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند.  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد
کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند

 ردنناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر ک
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى .  زندگى انسانى ميدهد
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

 
شکوفايى هر فرد به .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود.  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود

مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است.  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود
جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد .  انسانى ميگيرد

 .انسان ها
 

جامعه کمونيستى جامعه اى .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند.  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 
آزادى، نه فقط از ستم .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند

آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و عواطف .  و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى
 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. واالى انسانى

 
تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست

توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و .  فراهم شده اند
انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است

اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از 
بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار .  پيش ميسر ساخته است

اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود
م نظاخالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که 

 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
 

قدرت شگرف سرمايه که در .  سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است
جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى . مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است

طبقه کارگر، برخالف کليه .  به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند.  مزدى است
جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول و .  طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند

 *.مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است. هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است
 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب



 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

 ٦١٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٢صفحه    

 

جنبش مجمع عمومى كارگری 
!را گسترش دهيم  

!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :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

 

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت


