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حداقل دستمزد مكفى و   

 حداقل حقوق پايه
 

اوضاع اقتصادی اکثريت مردم بحرانی است، 
ً در خط مرگ هنوز نفس می کشند و  بخشا
ً با فقر شديد، گرسنگی، سوء تغذيه،  بخشا

دولت .  می کنند"  زندگی"بيکاری و بيماری 
رئيسی آدمکش که الحق بايد بدليل پرت و پال 
گوئی نوبل حماقت بگيرد، کارنامه ای جز 
تشديد گرانی و سرکوب نداشته و برخالف 
وعده های فريبکارانه تامين معيشت مردم، به 
سياست کشيدن آخرين قطره های خون 

شناور کردن کامل .  کارگران روآورده است
نرخ دالر، تورم سنگين، چند نرخی و گرانی 
ساعتی کاالها، عرضه عاملهای انرژی به 
نرخ دالری بازار منطقه ای و جهانی، کاهش 
مستمر دستمزدهای ريالی و قدرت خريد مردم 
و ارزان سازی بيشتر نيروی کار، سياست 

 .  رژيم اسالمی و سرمايه داران است
 

در  ١٤٠١مسئله تعيين حداقل دستمزد سال 
منگنه اين اوضاع اقتصادی، و موضوعات 
حاشيه ای تری مانند مذاکرات برجام و تزريق 
اميد و انتظار واهی به جامعه برای رفع 

اعالم يک نرخ .  تحريمها، پيچيده تر شده است
افزايش حداقل "جعلی تورم بعنوان مبنای 

در کنار سياستهای تعرضی ديگر به "  دستمزد
و "  دستمزد توافقی"سفره خالی کارگران مانند 

، چشم "دستمزد منطقه ای"

 

 قطعنامه در باره تشكلهاى توده اى طبقه كارگر

 شورا، مجمع عمومى، سنديكا

 و اعتراضات اجتماعى مبارزات كارگری ستون اخبار 
 

 سپيده امير عسگری، آرش كلهر: تنظيم

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
  گفتگوی منصور حكمت با كمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم

 !پيام تسليت به مناسبت درگذشت رفيق ايرج فرجاد

 به مناسبت درگذشت رفيق مسعود دقيقى اصلپيام تسليت شوراى همكارى 

 سياستهای اقتصادی دولت رئيسى تعرض به سفره خالى مردم
 

 ١٧ه صفحسعيد يگانه                                                                                                                   

  ٢صفحه   

 

با . سال نو را تبريک ميگوئيم

آرزوی تندرستى و رهائى 

  ! بشريت از مصائب كنونى

 يادداشت ها،

كشيشان پدوفيل  -نه حجاب، نه عمامه    

١٩سياوش دانشور                                                                                                           صفحه   

در كالب هاوس ٢٠٢٢ژانويه   ٥  

در شب همبستگى با مردم 

محروم و ستمديده 

!افغانستان شركت كنيد  
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انداز يک روياروئی گسترده کارگران با دولت اسالمی را در سال جديد 
آش بحدی شور است که پيشاپيش مزدوران حکومتی .  ترسيم ميکند

پرچم سفيد را "  شورای عالی کار"در "  نمايندگان کارگری"موسوم به 
هنوز جلسه اول اين نهاد برگزار شده و فرض اينست که .  باال برده اند

، به افزايش و "بدليل ناتوانی کارفرمايان و مشکالت اقتصادی"
بازسازی دستمزدها اميدی نيست و بايد دستمزدها با کمکهای غير نقدی 

 .جبران شود
 

ربطی به "  شورای عالی کار"بايد مکرراً تصريح کرد که؛ اوالً 
کارگران ندارد و نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند 

ثانياً .  است"  نمايندگان کارگران"مزدور حکومتی با عنوان جعلی 
کارگران سه جانبه گرائی را قبول ندارند و حتی اگر نماينده واقعی 

حضور داشت، اراده دولت و کارفرما " شورای عالی کار"کارگران در 
ً نهاد کارفرمائی .  با رأی دو بر يک تحميل ميشد شورای عالی "ثالثا

اين يک نمايش .  صالحيت تعيين دستمزد پايه کارگران را ندارد"  کار
مضحک تکراری است که هر سال روی صحنه می آيد و کسی به آن 

تعيين حداقل دستمزد در صالحيت نمايندگان واقعی و .  توجهی ندارد
منتخب سازمانهای کارگری مستقل از دولت است که در ايران توسط 

يک دليل راه .  ديکتاتوری اسالمی سرمايه سرکوب و ممنوع شده اند
نيافتادن جنبشی گسترده در جامعه برای افزايش دستمزدها همين شرايط 
است، امری که ميتواند با ايجاد يک هم جهتی سياسی و عملی تغيير 

 . کند
 

 دستمزد منطقه ای و توافقی
در ايران از اصالح طلبی و اصالحات زياد سخن بميان آمده اما اگر از 

نام برد، "  اصالحات"حق نگذريم، تنها مواردی که ميتوان از آن بنام 
حال طرح جديدی برای .  تغييرات در قانون کار بنفع کارفرمايان است

قانون کار با الحاق تبصره هائی بنفع کارفرمايان  ٤١اصالح بيشتر ماده 
شورای عالی کار همه ساله موظف "به مجلس آوردند که براساس آن 

است، ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا 
معيار افزايش هم همان نرخ تورم جعلی ".  صنايع مختلف تعيين نمايد

 .اعالم شده توسط بانک مرکزی است
  

دستمزد توافقی و منطقه ای، هردو، با هدف کاهش دستمزد کارگران و 
اين يک پروسه ارزان .  افزايش سود سرمايه داران طراحی شده است

طرح دستمزد .  سازی بيشتر قيمت نيروی کار و بازتوليد ارزانتر آنست
منطقه ای، عليرغم وجود واقعياتی جاری در اقتصاد سرمايه داری و 
تفاوت مخارج و هزينه های خانواده کارگری در مناطق مختلف، اساساً 
هدفش برداشتن هر نوع قانون و چهارچوبی در رابطه کارگر و 

در عمل اين تفاوتها البته محو ميشوند چون منطق بازار .  کارفرما است
مثالً کار کردن در تهران يا يک کالن شهر .  خشن تر از اين حرفهاست

و زندگی در بيرون شهر و يا برعکس، 
مستلزم صرف هزينه بيشتری است و 
دستمزد توافقی مستقيماً کاهش بازهم بيشتر 

فقدان بيمه و .  دستمزدها را بدنبال دارد
مزايای ديگر و يا رد کردن بيمه براساس 
ميل کارفرما، همه شرايط ناامن تری برای 
کارگران ايجاد ميکند و مسئوليت مستقيم 

اصالح مرتب .  کارفرما را کاهش ميدهد
قانون کار و اضافه کردن تبصره ها به اين و آن ماده، قانونيت دادن به 

 .سياسِت تعرض بيوقفه به معيشت کارگران است
 

دستمزد منطقه ای هم همين منطق را دارد و سياست کاهش متوسط 
قرار است تعيين حداقل دستمزد کارگر .  دستمزدها را دنبال می کند

های زندگی در  سراسری نباشد، بلکه نظر به تفاوت و متغير بودن هزينه
را کنار "  دستمزد توافقی"وقتی .  مناطق مختلف کشور محاسبه شود

ميگذاريم، سناريو اين ميشود که حداقل دستمزدی "  دستمزد منطقه ای"
تعيين ميشود که چند بار زير خط رسمی فقر است، سپس همان حداقل 
دستمزد و ديگر آيتم ها و مخلفات آن بنا به هزينه زندگی در استانها و 

کارگر با کارفرما توافق .  کالن شهرها و شهر و روستا بازهم کسر ميشود
کارفرمايان نه .  ميکند که چه نوع قراردادی و چه ميزان دستمزدی بگيرد

براساس قانونی سراسری بلکه براساس توافق فردی با کارگر روبرو 
دستمزد توافقی بين فرد کارگر با کارفرما، ادامه محروميت .  ميشوند

طرحی که در .  کارگر از تشکل و قرارداد دستجمعی و امنيت شغلی است
مجلس رژيم اسالمی مورد بحث است، يک تبصره ديگر دارد که ادامه 
اصالحات در دوره خاتمی و بيرون گذاشتن کارگاههای زير ده نفر از 

اين تبصره جديد، همان حداقل مزد منطقه ای را .  شمول قانون کار است
هم قبول ندارد و در روستاها و کارگاههای زير ده نفر اصوالً مشمول 
قانون کار هم نيستند بلکه توافق بين کارگر و کارفرما اصل است و 
سياست بيمه و تامين اجتماعی هم تابعی از توافق کارفرما با کارگر برای 

 . پرداخت يا عدم پرداخت بيمه است
 

 حداقل دستمزد مکفی و حداقل حقوق پايه
نظر به اينکه کارگران ايران هيچوقت در پروسه تعيين حداقل دستمزدها 
شرکت نداشته اند، از تشکل و نمايندگی و پيشنهاد خود محروم بودند؛ 
نظر به اينکه تعيين حداقل دستمزد در ايران شامل تعداد کمی از کارگران 
ميشود و بيشتر کارگران مشمول همان قانون کار ضد کارگری هم 
نيستند؛ نظر به اينکه اصالحيه های جديد قانون کار بخش بيشتری از 
کارگران را محروم تر و غير ايمن تر ميکند؛ نظر به اينکه بخش مهمی 
از جامعه در فقر و نداری دست و پا ميزند و هيچ قانون و نهادی 
مسئوليت اين وضعيت را بعهده نمی گيرد؛ سياست طبقه کارگر ايران 
نميتواند صرفاً روی حداقل دستمزدها متمرکز باشد بلکه بايد پاسخ تامين 
نيازهای پايه ای بخشهای مختلف طبقه کارگر و اکثريت مردم را داشته 

 . باشد
 

ما بعنوان کمونيست همراه با کارگران پيشرو در تعيين و طرح 
نقطه .  خواستهايمان به امکانات و مقدورات بورژوازی ارجاع نمی کنيم

عزيمت ما و کارگران کمونيست حق بی چون و چرای همه ساکنين 
محاسبه .  کشور برای برخورداری از يک زندگی مرفه و انسانی است

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 حداقل دستمزد مكفى و   

 ...حداقل حقوق پايه 

 



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 حداقل دستمزد مكفى و 

 ...حداقل حقوق پايه 

حداقل دستمزدها براساس نرخ تورم جعلی سال گذشته و يا محاسبه 
افزايش دستمزدها براساس خط فقر سياست ما و کارگران سوسياليست 

ما موظفيم چيزی را طرح کنيم که اوالً اهداف حکومت از اين .  نيست
ً متناسب با اوضاع  اليحه و سياست تشديد فقر را جواب دهد و ثانيا
سياسی کنونی و تداوم مبارزه کارگری برای تامين معيشت و درمان و 

پرچمی که بخشهای مختلف طبقه کارگر را .  رفاه و امنيت شغلی باشد
 . نمايندگی کند

 
ما بدواً بر تامين لوازم .  ميليون و بيشتر در خط فقر است ١٢امروز عدد 

و نيازهای زندگی کارگران و کليه شهروندان براساس استاندارهای 
افزايش دستمزد به خط "نقطه عزيمت ما هيچوقت .  امروز تاکيد داريم

نبوده و "  سبد خانواده کارگری"و چانه زنی برسر تعيين اقالم "  فقر
اين نسخه ها برای بورژوازی وجود ندارد، يک شام آنها ميتواند .  نيست

ما اين آپارتايد طبقاتی را برسميت نمی .  معادل يکماه حقوق ما باشد
ما خود را به مقدورات و .  شناسيم و کارگران هم نبايد برسميت بشناسند

امکانات کارفرمايان محدود نميکنيم، اين ميتواند سياست کسانی باشد که 
نهايت افق شان را خريد و فروش نيروی کار در بازار تعريف کرده اند 

 . اما نميتواند سياست گرايش راديکال کارگری باشد
 

درعين حال نبرد برسر دستمزدها جدالی برسر تعيين سهم کارگر از کل 
کارگران ميگويند همه .  ثروت اجتماعی توليد شده توسط خود اوست

مردم حق دارند زندگی کنند و از امکانات و حقوق پايه ای و مکفی 
لذا نظر به محدوديت های بحث حداقل دستمزد .  زندگی برخوردار باشند

و نظر به بيرون افتادن چند ده ميليون حاشيه نشين و بيکار و مردم فقر 
زده و محروم از روال تعيين حداقل دستمزد، بايد سياستی را اتخاذ کنيم 
که برخالف سياست بورژوازی برای تضعيف و ايجاد تفرقه ميان 
کارگران، جنبش واقعی و جاری محرومان را قويتر و متحدتر زير پرچم 

 . طبقه کارگر بميدان بياورد
 

حداقل دستمزد يا دستمزد پايه کارگران که علی القاعده :  بطور فشرده
شامل همه طبقه کارگر بدون هيچ استثنائی ميشود، بايد اوالً جوابگوی 
تامين هزينه ها و لوازم زندگی درخور باشد و ثانياً همين ميزان بعنوان 
حداقل حقوق پايه به همه افراد آماده بکار، بازنشسته، کسانی که آسيب 

کارگران تنها با برافراشتن اين پرچم و در .  ديدند و محرومان تعلق گيرد
جلوی صف جامعه قرار گرفتن برای رفاه همگانی است که ميتوانند 
. معادله باالئی ها را برهم زنند و در روند تعيين دستمزدها نقشی ايفا کنند

تمام آنچه امروز معلمان، بازنشستگان و بخشهای مختلف جامعه در 
مورد همسان سازی و امنيت شغلی و افزايش حقوقها و دستمزدها 

 . ميگويند، در اين سياست دربرگيرنده خالصه ميشود
 

تا به طبقه کارگر و مردم محروم يعنی بيش از هشتاد درصد جامعه 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

مربوط است، هيچ شاغل يا آماده بکار يا شهروندی نبايد از حداقل حقوق 
اين حقوق باالتر از خط فقر .  پايه که باالتر از خط فقر است دريافت کند

و جوابگوی حداقل های زندگی بايد بطور اتومات با نوسانات تورمی 
اين مبنا را بايد بعنوان حداقل دستمزد برای کليه شاغلين .  بازسازی شود
شعار امروز طبقه کارگر ايران حداقل دستمزد مکفی و .  در نظر گرفت

 . حداقل حقوق پايه، باالتر از خط فقر برای همگان است
 

 . سردبير
   ١٤٠٠ديماه  ٩

 اعالميه حزب حکمتيست
 

 اعالم همدری با كارگران نفت
 جانباختن ده كارگر نفت در تصادف رانندگى

 
، در ١٤٠٠ديماه  ٤صبح امروز شنبه  ٧:١٠با کمال تاسف در ساعت 

تن از  ١٠خرمشهر،   -اثر تصادف زنجيره ای در محور اهواز 
 . تن مصدوم شدند ١٥کارگران شرکت نفت جان باختند و 

 
ای بر  بنا به اظهارات رئيس پليس راه خوزستان، اين تصادف زنجيره

بوس سرويس اياب و ذهاب  اثر برخورد کاميون حامل احشام با مينی
دستگاه خودرو   ٣کارگران ميدان نفتی يادآوران به وقوع پيوسته و سپس 

تن از  ٩کنند که طی آن راننده و   سواری نيز با آنها برخورد می
 . کارگران جانباختند

 
حکمتيست ضمن ابراز تاسف عميق از اين   -حزب کمونيست کارگری 

رويداد دلخراش، به اعضای خانواده های کارگران جانباخته و 
همکارانشان در شرکت نفت صميمانه تسليت ميگويد و با آنها اعالم 

اميدواريم که مصدومين اين حادثه ناگوار سريعتر .  همدردی می کند
 .  سالمتی شان را بازيابند

 
 !ياد کارگران جانباخته گرامی است

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
دسامبر ٢٥ - ١٤٠٠دی  ٤  

 

  

متاسفانه اطالع يافتيم که تاکنون چهار نفر ديگر از کارگران مصدوم 
ما به خانواده های . نفر رسيده است ١٤نيان به جانباخته اند و تعداد قربا

  .                           کارگران و همکارانشان صميمانه تسليت ميگوئيم



، رفيق ايرج ٢٠٢١دسامبر  ٢٨با تاسف فراوان اطالع يافتيم که امروز 
فرجاد کادر سرشناس و قديمی حزب کمونيست کارگری ايران و از 

که از  ١٣۵٧چهره های محبوب و سرشناس شهر سنندج در انقالب 
مبتال شده بود، در بيمارستانی در شهر  ١٩مدتی پيش به بيماری کوويد 

 . کلن آلمان درگذشت

 

ايرج فرجاد چهره ای محبوب، صميمی، مهربان و خوش طبع بود و 
ما درگذشت .  زندگی اش را وقف مبارزه برای تحقق آرمانهايش کرد

رفيق ايرج فرجاد را به اعضای خانواده و بستگان، همسنگران و رفقای 
سالهای طوالنی مبارزه سوسياليستی و رفقايش در حزب کمونيست 

 . کارگری ايران صميمانه تسليت ميگوئيم

 

 !ياد ايرج عزيز گرامی باد
 

 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢١دسامبر  ٢٨

 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 پيام تسليت به مناسبت درگذشت 

 !رفيق ايرج فرجاد

 
رفيق مسعود دقيقی  2021دسامبر 27با کمال تاسف مطلع شديم كه روز 

ال  ع ق ف ي ت  و رف س ي اصل، يکی از فعالين سازمان اتحاد فدائيان کمون
ک دوره  ل ي م ح د از ت شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست، بع
ان  ه بيماری در يکی از بيمارستان های شهر گوتنبرگ سوئد چشم از ج

 .فرو بست
 

ی  دائ ای ف ه ک ري رفيق مسعود از دوران نوجوانی به صفوف سازمان چ
ت   خلق ايران پيوست  و در جريان انشعاب وی .  به سازمان اقليت پيوس

ه  رب ج ه را ت ج ن ک بعد از مدتی فعاليت مخفی، دستگير شد و زندان و ش
 .کرد

 
ر  بعد از آزادی از زندان به مبارزه اش ادامه داد  و  زي پس از مدتی ناگ

ان  او متعاقبا .  از کشور خارج شد به مبارزه خود در سازمان اتحاد فدائي
ف  ام وظائ ج کمونيست ادامه داد و تا آخرين روزهاى زندگى اش از ان

ت  اما .  انقالبی اش باز نماند ذش ا درگ داد و ب متاسفانه  بيماری امانش ن
ن و  ي ال ع ر از ف نابهنگامش جنبش کارگری و کمونيستی ايران يکی ديگ

 .ياران پيگير و مبارز خود را از دست داد
 

ان  ت واده و دوس ان ه خ ل را ب ی اص ق و  ما در گذشت رفيق مسعود دقي
ت  همرزمان اش بويژه رفقاى اتحاد فداييان كمونيست از صميم قلب تسلي

 .ميگوئيم و خود را درغم و اندوه آنها شريک می دانيم
 

 !گرامی باد ياد و خاطره رفيق مسعود، کارگر کمونيست وانقالبی
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اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب  :امضاها

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان  -کمونيست کارگری
 .و هسته اقليت) اقليت( فدائيان

 

  ٥صفحه   

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری   

!كمک مالى كنيد  

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  

 پيام تسليت شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست
 

 به مناسبت درگذشت رفيق مسعود دقيقى اصل
 



 :با توجه به اينکه

هاى حزبى طبقه، يک  اى کارگرى، در کنار تشکل هاى توده تشکل  -١ 
رکن اساسى مبارزه طبقاتى کارگران است و پيشروى و پيروزى در 
اين مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين تشکلها و اتحاد وسيع توده هاى 

 طبقه کارگر از طريق آنها، مقدور نيست؛

 

هاى توده اى و علنى ادامه کار  طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکل  -٢
ها هم امروز يک ضعف اساسى  محروم بوده است و فقدان اين تشکل

پرولتارياى ايران براى .  مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازى است
اجتماعى آتى و ايفاى نقش تاريخى  - دخالت موثر در تحوالت سياسى

 خود بايد بر اين نقطه ضعف فائق آيد؛ 

 

يک شرط اساسى براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات جارى   -٣
کارگرى، که در سالهاى اخير در ابعاد بى سابقه و به نحو بيوقفه اى 

 ادامه داشته است، برپايى تشکلهاى توده اى کارگرى است؛

 

تمايل به سازمانيابى و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير   -۴
در ميان توده هاى کارگر است و مبارزه براى ايجاد اين تشکلها خود 
يک وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره اخير بوده است، جمهورى 

اى  اسالمى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهاى توده
مستقل کارگران را که در جريان انقالب و در سالهاى پس از آن شکل 

 گرفتند، مورد هجوم قرار داده و متالشى کرده است؛

   

بر متن اين شرايط، جمهورى اسالمى تالش ميکند تا با تبليغ و ايجاد   -۵
سازمانهاى زرد و ارتجاعى در کارخانه ها و واحدهاى توليدى، 
مطالبات کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مهار 

 کند؛ 

 

فشار رژيم اسالمى به جنبش کارگرى، موجب تقويت گرايشات   -۶
محافظه کارانه و سنديکاليستى در برخى محافل کارگرى و بويژه 

عالوه بر اين طرح ها و ايده هاى .  سازمانهاى چپ خلقى شده است
، که نه فقط مقدورات و "سنديکاى مخفى"ذهنى و غيره عملى نظير 

نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را نديده ميگيرد، بلکه اصوال از 
اى و علنى شانه  هاى توده پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکل

ها،  اين ايده.  خالى مينمايد، از جانب برخى گروه ها طرح شده است
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 قطعنامه در باره تشكلهاى توده اى طبقه كارگر

 شورا، مجمع عمومى، سنديكا

هرچند با استقبال وسيعى در ميان کارگران روبرو نشده است، اما به هر 
اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند، باعث آشفته فکرى کارگران شده و به 

 مانعى در راه سازمانيابى توده اى طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛

 

با توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمونيستها قرار ميگيرد 
که نقطه نظرات و طرح مشخص خود را براى سازماندهى توده اى 

 .کارگران بروشنى اعالم دارند

 

 رئوس سياست ما: الف

سياست کمونيستها در امر سازماندهى توده اى کارگران بايد بر عوامل 
 :زير مبتنى باشد

  

مبارزه اقتصادى کارگران در ايران، عموما خصلتى فراصنفى و   -١
در پايه اى ترين سطح، ادغام سرمايه ها در رشته هاى .  سراسرى دارد

مختلف توليد، مالکيت دولتى بر بخش عمده سرمايه هاى صنعتى، نقش 
اقتصادى دولت و سياستهاى دولتى در تنظيم رابطه عمومى بين کار و 
سرمايه، و نزديکى ارگانيک و بهم پيوستگى بيش از پيش مطالبات و 
خواستهاى بخشهاى مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و 
مبارزات کارگران در هر کارخانه، خصلت و جايگاهى عمومى و فرا 

 . صنفى داشته باشد

  

در اين شرايط سازمانهاى کارگرى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى   -٢
منطقه اى، و نه صنفى و رسته اى  - هاى فابريکى ميبايد بر تشکل

 . کارگران، مبتنى باشد

 

اى کارگرى بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر توده  سازمان توده  -٣
هاى کارگر در مبارزه را تامين کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقيم 

در غير اين صورت، شکل گرفتن بوروکراسى و .  کارگران مبتنى باشد
هاى کارگرى  هاى کارگر در تشکل گيرى جدا از توده مراجع تصميم

اجتناب ناپذير بوده و خود به مانعى بر سر راه پيشرفت مبارزات 
 . کارگران تبديل خواهد شد

 

جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى ناگزير   -۴
مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا ميکند 
و براى هيچ دوره طوالنى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و 

هاى توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت  لذا تشکل.  نظام موجود باقى نميماند
اى کارگران در هر شرايطى را داشته باشند و خود را به  بسيج توده

 .مبارزه در چهارچوب قانون و قانونيت بورژوائى محدود نکنند

 

تجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق   -۵

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

  ٦صفحه 



تاکيد کرده و شکل سازمانى متناسب با اين واقعيات را عرضه داشته 
در دوره .  اين شکل سازمانى تشکلهاى شورائى طبقه کارگر است.  است

انقالب بخش وسيعى از فعالين و پيشروان جنبش کارگرى به جنبش 
شورائى روى آوردند و در بسيارى از واحد هاى توليدى شوراهاى 
. کارخانه و در برخى مناطق، شوراهاى منطقه اى کارگران تشکيل شد

خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد  ٣٠اين جنبش، با سرکوب 
محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى ادامه يافت و هم اينک نيز 

هاى  خواست ايجاد شوراها يک گرايش وسيع و عمومى در ميان توده
 .کارگر است

 

  :با توجه به نکات فوق، ما اعالم ميداريم که

شعار اصلى و سياست عمومى حزب کمونيست در زمينه   -١
سازماندهى توده اى و سازماندهى توده اى کارگران، تبليغ و ايجاد 

 . شوراهاى کارگرى و سازماندهى شورائى طبقه کارگر است

  

ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل يابى   -٢
اى کارگرى ميدانيم و  هاى توده توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکل

هاى توده اى کارگرى بر محور سازمان  براى پيوند دادن ديگر تشکل
 .شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم

 

سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى کارگران و   -٣
ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و 

از اينرو ما براى برپائى يک جنبش فراگير .  واحدهاى بزرگ کار است
با اين وجود در .  و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم

کارگاههاى کوچک و کال در آن رشته هائى که بخاطر موقعيت 
اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاى کار محدود است و 
اتحاد حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت 
قوى ترى در برابر سرمايه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد 

ها مبارزه  اى فرا ميخوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه هاى حرفه اتحاديه
اى در اين رشته ها  ما تالش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديه.  ميکنيم

در ارتباط و پيوستگى نزديک با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر 
  .قرار بگيرند

 

 خصوصيات شوراهاى کارگرى: ب

خصوصيات اصلى شوراها و چشم انداز سازمانيابى شورائى کارگران، 
 :که بايد در تبليغات ما مورد نظر قرار بگيرد، عبارتست از

  

شوراها از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسى آنها دمکراتيسم و   -١
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 . اعمال اراده مستقيم توده هاى کارگرست

 

در هر واحد .  شورا مجمع عمومى منظم و سازمانيافته کارگرانست  -٢
توليدى، همه کارگران عضو شوراى آن واحد هستند و مجمع عمومى 

مجمع عمومى براى .  کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است
بعنوان کميته اجرائى و يا تحت هر نام (اجراى تصميمات خود افرادى را 

اين افراد در هر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و .  انتخاب ميکند)  ديگر
 .نصب مجدد هستند

 

هاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى همه کارگران عملى  در کارخانه  -٣
نيست، شوراى کارخانه از نمايندگان چندين مجمع عمومى، مثال مجمع 

 .عمومى قسمت ها، تشکيل ميشود

 

سازمان سراسرى شوراها يک سازمان هرمى است که شوراهاى   -۴
در سطح باالتر از فابريکها، شوراهاى .  فابريکى واحدهاى پايه آن هستند

و بهمين ترتيب در سطوح (نمايندگان شوراهاى کارخانه تشکيل ميشود 
 ) باالتر

  

ها و اتحاد آنها در اين شوراها را منتفى  سيستم شورائى وجود اتحاديه  -۵
اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند در .  نميکند

سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگى بفرستند و باين 
 . ترتيب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراها اعالم کنند

  

سيستم شورائى اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را   -۶
. در جهات ديگر و در هيات هاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه دارد

شوراهاى روستائى و يا شوراهاى سربازان ميتوانند در سطوح معينى به 
هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند  جنبش تعاونى.  اين جنبش متصل شوند

 . جاى خود را در وابستگى به شبکه شوراها بيابد

 

 جنبش مجمع عمومى: ج

به عنوان گام نخست در سازماندهى شورائى کارگران و به عنوان يک 
راه حل فورى و قابل تحقق براى پر کردن خالء ناشى از فقدان تشکلهاى 
توده اى کارگرى، حزب کمونيست خواهان شکل گيرى و گسترش جنبش 

هدف جنبش مجمع عمومى ايجاد يک شبکه .  مجمع عمومى کارگرى است
وسيع از مجامع عمومى کارگران در کارخانه ها و واحدهاى توليدى و 
اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از اينطريق 
ايجاد هرچه سريعتر يک ابزار تشکيالتى موثر و يک رهبرى عملى 

 .کمابيش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است

 

جنبش مجمع عمومى، که بايد با فعاليت آگاهانه کارگران کمونيست بر پا 
شود، از اين نقطه قدرت اساسى برخوردار است که در عين اينکه گام 

نخست در سازماندهى شوراهاى کارگرى است، هم اکنون 

 قطعنامه در باره تشكلهاى توده اى طبقه كارگر

 ...شورا، مجمع عمومى، سنديكا 

  ٧صفحه   



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٢٨شماره    

براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با يکديگر   -۵ 
  .مداوما تالش نمايند

مجامع عمومى را هر چه بيشتر در قلمرو قراردادهاى دسته جمعى،   -۶
حل اختالف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره طرحها و اقدامات دولت 

 . فعال نمايند

 

 درباره اتحاديه: د

ها در  نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى اتحاديه
ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى جنبش 

ها به دور شدن  اى با سياست سوسيال دموکراتيک، گرايش اتحاديه اتحاديه
گيرى يک بوروکراسى مافوق کارگران در  از دموکراسى مستقيم و شکل

هاى مادى براى تشکيل آنها در  آنها و باالخره با توجه به فقدان زمينه
شرايط کنونى در ايران، حزب اتحاد کمونيسم کارگری سياست تشکيل 

اى قرار  هاى توده ها را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ايجاد تشکل اتحاديه
در عين .  سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى است.  نميدهد

 : حال اعالم ميکنيم که

 

هاى کارگرى، جزئى از حق مسلم  آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه  -١
کارگران براى ايجاد هرنوع تشکل صنفى و سياسى است و ما قاطعانه از 

 . اين حق دفاع ميکنيم

از تالشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن يارى   -٢
 .ميرسانيم

هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، براى تقويت رهبرى  در اتحاديه  -٣
کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط 

 .کمونيستى را متحد ميکنيم

ها به يک شکل ساختمانى غير  براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه -۴
بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع 

 .عمومى کارگران تالش ميکنيم

اى که سياست ما براى ايجاد شوراهاى کارگرى و بسط جنبش  به درجه  -۵
مجمع عمومى بعنوان نخستين گام آن با تالشهاى محافل کارگرى و 

نظير ايجاد مجامع (جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته باشد 
، آماده )ها قرار دارد عمومى که مورد تائيد برخى هواداران تشکيل اتحاديه

 . اتحاد عمل با اين محافل و جريانات هستيم

 

 پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران

١٣٦٦آبانماه   

١٣٦٦ديماه  - ٣٥کمونيست شماره   

١٦٦تا  ١٥٩، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد   

 

اين قطعنامه از اسناد پايه ای حزب حکمتيست و ناظر بر سياست ما در * 
 .تشکلهای توده ای طبقه کارگر استباره 

بدليل وجود زمينه هاى مادى بسيار مناسب در جنبش کارگرى قابليت 
واقعيات موجود جنبش کارگرى ايران . تحقق سريع اهداف خود را دارد

 .صحت و حقانيت اين سياست را تاکيد ميکند

 

واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدهد که   -١
هم امروز ايده و خواست مجمع عمومى در جنبش کارگرى تثبيت شده 
. و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان توده هاى کارگر است

در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات خود و در برابر 
سازمانهاى زرد عمال اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت 

 . نام مجمع عمومى، بر پا داشته اند

علنى کارگران، در صورتى قابليت  - اى هر طرح سازماندهى توده  -٢
اى و تحقق خواهد داشت که هم امروز و در هر قدم از  فراگيرى توده

سير پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاى مبارزه جارى طبقه 
جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود خود، اين .  پاسخگو باشد

 . ظرفيت را از خود نشان داده است

سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى ايجاب  - شرايط اجتماعى  -٣
اى طبقه کارگر اوال از سطح محلى  ميکند که هر نوع سازماندهى توده

آغاز شود، ثانيا به رهبران محلى جنبش کارگرى متکى باشد و ثالثا از 
مجمع عمومى اين خصوصيات و .  اى باشد هم اکنون تشکلى توده

 .ملزومات را به خوبى برآورده و متحقق ميکند

 

حزب کمونيست و کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلى بايد بر 
مبناى اين زمينه مساعد و با اتکاء به تمايالت و گرايشات موجود در 
ميان کارگران براى اتکاء به مجامع عمومى در مبارزات جارى، 
جنبش مجمع عمومى را به عنوان يک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسيع 

کارگران کمونيست و .  در ميان کارگران سازمان و گسترش دهند
 : فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند

 

ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر و   -١
رکن شوراهاى کارگرى، و نيز افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى را 
در ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند و کارگران را به تبديل شدن به 

 . فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان دهند

در هر واحد توليدى کارگران را به تشکيل مجامع عمومى   -٢
 .فراخوانند

مستقل از وجود اعتراض (براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى   -٣
 .مستمرا فعاليت کنند) و اعتصاب در هر واحد

مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسميت   -۴
 . بشناسانند

 قطعنامه در باره تشكلهاى توده اى طبقه كارگر

 ...شورا، مجمع عمومى، سنديكا 
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در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از  :کمونيست
مهمترين علل .  اى و علنى بطور تاريخى محروم بوده است تشکلهاى توده

حال سئوال اينست که با وجود اين دالئل چرا ...  اين محروميت چيست ؟ 
تشکل شورايى ممکن است بتواند بطور وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه 
کار به موجوديت و فعاليتش ادامه دهد؟ آيا تفاوت تشکل شورايى با ديگر 

اى بحدى است که اين واقعيات بازدارنده در مقابلش  الگوهاى تشکل توده
النفسه مقاومت بيشترى در مقابل  خنثى ميشوند؟ آيا تشکل شورايى فى

 سرکوبگرى بورژوازى دارد؟
 

محروميت "اجازه بدهيد مقدمتا اين را بگويم که :  منصور حکمت
اى را نبايد يک امر مطلق  طبقه کارگر ايران از تشکلهاى توده"  تاريخى

هائى در تاريخ جنبش کارگرى ايران وجود داشته است،  دوره. تصور کرد
نظير دوران قبل از استبداد رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا 

، که شاهد شکل گيرى و ٥٧مرداد و باالخره دوره انقالب  ٢٨کودتاى 
اما .  گسترش اشکال مختلفى از تشکلهاى توده اى کارگران بوده است

يعنى تجربه يک تا دو نسل اخير (ساله اخير  ٢٠-٣٠بهرحال اگر 
اى در سطح  را مبنا قرار بدهيم، متوجه تفاوت هاى جدى)  کارگران

اى کارگران ايران با ساير کشورها، و نه فقط کشورهاى  سازمانيابى توده
 .تر، بلکه بسيارى از کشورهاى تحت سلطه ميشويم دارى پيشرفته سرمايه

 
اين اوضاع علل متعددى دارد که در سطوح مختلف ميتوان درباره آنها 

اوال تغيير سريع :  اولين عواملى که به ذهن ميرسد اينهاست.  صحبت کرد
و ورود بخش  ٤٠بافت طبقه کارگر پس از اصالحات ارضى دهه 

عظيمى از جمعيت روستايى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به 
رقابتى که تنها در اواسط دهه (رقابت در درون طبقه کارگر شدت بخشيد 

و )  شمسى با باال رفتن درآمد نفت و افزايش سطح اشتغال کاهش يافت ٥٠
تجربه .  آگاهى طبقاتى طبقه کارگر ايران تاثير گذاشت هم بر سطح خود

هاى معينى محدود ميشد،  مبارزات سنديکايى پيشين به اصناف و حرفه
، هم ٥٠و  ٤٠ها، صنعت چاپ و غيره، که در دهه هاى  نظير نساجى

جايگاه خود را در توليد و هم به درجه زيادى در اشتغال کارگران از 
نسل جديد کارگران مزدى ايران همراه با صنايع جديد، .  دست دادند

هاى  سنت.  تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جديد توليدى رشد کرد
هاى قبل، که تازه چندان قوى و ادامه کار نبود، در  تشکيالتى موجود دهه

طبقه کارگر جوانى پا به ميدان گذاشت که بخش .  اين شرايط تضعيف شد
اعظم آن در سنت مبازره متشکل کارگرى بار نيامده بود و از تاريخچه 

عامل ديگر، .  اى نپذيرفته بود مبارزات متشکل کارگرى تاثيرات جدى
وجود کمابيش دائمى اختناق شديد سياسى و حاکميت رژيمهاى سرکوبگر 
پليسى در ايران قرن بيستم است که تنها در طول دوره هاى معينى، در 

تالشهاى جنبش .  شرايط بحرانهاى سياسى، از دامنه آن کاسته شده است
کارگرى در ايران براى متشکل شدن و متشکل ماندن همواره با 

ترين سرکوب پليسى مواجه بوده و رهبران و فعالين جنبش کارگرى  خشن
 .تحت شديدترين پيگردها قرار داشته اند

 
اى است که شکل گيرى و ادامه کارى تشکلهاى  اينها عوامل عمومى

اما ذکر اينها هنوز هم بدرستى .  کرده است دشوار کارگرى را در ايران
سئوال ميتواند اين باشد که چرا جنبش کارگرى .  پاسخ مسئله را نميدهد

نتوانسته است بر اين محدوديتها فائق بيايد؟ اينجا ديگر بايد قدرى 
و اين به قسمت دوم .  حرف بزنيم"  اى تشکلهاى توده"مشخص تر از 

آنجا که از شورا و سنديکا بعنوان .  سئوال شما مربوط ميشود
واقعيت اينست که شورا، .  اى ياد ميکنيد از تشکل توده"  هايى الگو"

اى  تشکل توده"  هاى الگو"هاى کارخانه و غيره صرفا  سنديکا، کميته
هائى که گويا به يک نياز واحد جواب ميدهند و کارگران  نيستند، الگو

سنديکا و شورا .  مخيرند اين الگو يا آن الگو را انتخاب کنند
هاى اجتماعى متفاوت و گرايشات متفاوت در درون  هاى جنبش آلترناتيو

بعبارت ديگر اينها را نبايد بصورت طرحها و .  جنبش طبقاتى اند
هاى سازمانى تجريدى و خارج از زمان و مکان و بدون پيشينه و  الگو

 .محتواى اجتماعى و تاريخى معين در نظر گرفت
 

هاى کارخانه و  جنبش سنديکايى و جنبش شورايى و نيز جنبش کميته
جنبشهائى که .  غيره، جنبشهاى متمايزى در درون طبقه کارگر هستند

محتواى سياسى و افق عملى متفاوتى را نمايندگى ميکنند و حتى نفوذ 
بنابراين سئوال بايد .  هاى مختلف طبقه کارگر يکسان نيست آنها در اليه

و  جنبش سنديکائى علل عدم موفقيت.  تر طرح شود بطور مشخص
تريديونيونى در ايران چه بوده است؟ و يا، جنبش شورائى مشخصا چرا 

اى کارگران پاسخگو باشد؟ اينجا  نتوانسته به نيازهاى سازماندهى توده
ديگر بايد از بحث موانع و دشوارى هاى عام فراتر رفت و به ديناميسم 

 .حرکت خود اين جنبشهاى معين و مشکالت آنها در ايران پرداخت
 

اگر مسئله را اينطور در نظر بگيريم، فورا متوجه ميشويم که 
اى کارگران، اجزاء حرکتهاى  هاى واقعى براى سازماندهى توده جنبش

اجتماعى وسيعترى هستند که نه فقط در قبال سازمانيابى کارگرى، بلکه 
در رابطه با کل اوضاع اقتصادى و سياسى در جامعه آلترناتيو خود را 

جنبش سنديکائى يا جنبش شورائى، اجزاء حرکات .  ارائه ميدهند
اين تصور .  وسيعترى براى تغيير کل جامعه هستند در جهت خاصى

خام انديشانه سنتى در چپ را بايد کنار گذاشت که گويا احزاب سياسى 
مبارزه آگاهانه و هدفمند سياسى را نمايندگى ميکنند و تشکلهاى 

کارگران براى بهبود اوضاعشان "  خودبخودى"کارگرى فعل و انفعال 
 .را منعکس ميکنند

 
اى هر قدر هم که در  واقعيت اينست که تريديونيونيسم و جنبش اتحاديه

که (بوده باشد "  خودبخودى"گامهاى اول خود در قرن گذشته حرکتى 
، دهها سال است که جزء تفکيک ناپذير يک خط مشى عمومى )نبوده

تريديونيونيسم .  اجتماعى است، يعنى رفرميسم و سوسيال دمکراسى
آلترناتيو مشخص رفرميسم و سوسيال دمکراسى بعنوان يک جريان 

. متعين و تعريف شده سياسى و طبقاتى براى سازماندهى کارگران است
. اين آلترناتيو بسيار از محدوده کارگرى و تشکيل اتحاديه فراتر ميرود

همراه اين، افق معينى در باره شکل کل دولت، اشکال و شيوه هاى 
ها و برنامه  تصميم گيرى اقتصادى و حتى تئورى

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
  گفتگوی منصور حكمت با كمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم

  ٩صفحه   
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اگر شما ساير بخشهاى اين .  هاى اقتصادى معين نيز طرح ميشود عمل
رفرميستى و سوسيال دموکراتيک را قلم بگيريد،  - آلترناتيو اجتماعى

آنوقت سنديکاليسم بخودى خود ظرفيت تبديل شدن به يک حرکت وسيع 
اى، بازوى کارگرى يک حرکت سياسى  جنبش اتحاديه.  اجتماعى را ندارد

و اجتماعى است که اجزاء ديگرى را نظير رهبران و احزاب سياسى، 
هاى اقتصادى براى کل جامعه، سيستم ادارى خاص خود و غيره  آلترناتيو

علل محروميت کارگر ايرانى از اتحاديه .  را نيز طلب ميکند و الزم دارد
فقط اين نيست که بورژوازى مانع تشکيل اتحاديه شده است، بلکه اساسا 

مرداد رفرميسم در ايران به پايان يک  ٢٨در اين است که الاقل بعد از 
دوره تعيين کننده در حيات سياسى خود ميرسد و پس از آن جايى جدى 

 .در صحنه سياسى ايران اشغال نميکند
 

اينهم فقط يک .  در مورد جنبش شورائى هم عين اين مسئله صادق است
الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک جريان اجتماعى خاص و يک گرايش 

شوراها .  خاص در درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى است
اگر چه تاريخا بدرجه زيادى مورد توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما 
مدتهاست که بطور روزافزونى با کمونيسم تداعى شده و پيوند خورده 

تجاربى نظير کمون پاريس و انقالب اکتبر، ايده شوراها و .  است
سازمانيابى شورائى کارگران را به تئورى کمونيسم و سياست کمونيستى 

جنبش شورائى نيز به اين ترتيب جزئى از يک حرکت .  جوش داده است
اجتماعى متمايز، با افق و دورنماى سياسى، اقتصادى و ادارى خاص 

اوضاع جنبش شورائى هم دقيقا به اوضاع کمونيسم در ايران .  خود است
ايده شوراها بر ايده سنديکاها در  ٥٧اينکه در انقالب .  مربوط ميشود

درون طبقه کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس بى پايگى و ضعف 
هاى عام کمونيستى و  رفرميسم و سوسيال دمکراسى و غلبه عمومى ايده

و اينهم که ).  تحت شرايط انقالبى(سياست راديکال در بين کارگران بود 
اين جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش الزم را بدست بياورد 
ناشى از محدوديتهاى فکرى و عملى خاص کمونيسم ايران در آن دوره 

 .معين بود
 

خالصه کالم، بحث شورا و سنديکا، بحثى بر سر انتخاب يکى از 
هاى  اين انعکاس جدال آلترناتيو.  اى کارگرى نيست تشکل توده" هاى الگو"

گرايش کمونيستى و .  دو گرايش اساسى در درون طبقه کارگر است
در (اگر شوراها .  راديکال و گرايش رفرميستى و سوسيال دمکراتيک

ترى براى  ، به اعتقاد ما، از پايه مادى بسيار مناسب)ها مقايسه با اتحاديه
گيرى و رشد در ايران برخوردارند، صرفا به دليل مناسب بودن  شکل

بلکه خود اين کارآئى بيشتر نيز ناشى از غلبه . الگوى سازمانى آنها نيست
گرايشهاى راديکال در دورن کارگران پيشرو و رهبران عملى، و قوى 
تر بودن زمينه هاى مادى نفوذ سياست کمونيستى در درون جنبش طبقه 
. کارگر در مقايسه با سياستهاى سوسيال دمکراتيک و رفرميستى است

، نحوه عملکرد کارگران ٥٧تجربه انقالب .  اين صرفا ادعاى ما نيست
پيشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى سنديکائى در مقايسه با حرکتهاى 
شورائى و نيز امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در 

 .مبارزات جارى کارگران گواه اين امر است

ها جائى براى  تذکر بدهم که اين گفته به اين معنى نيست که کمونيست
اى نبايد باشند  ها در سياست خود قائل نيستند، فعال جنبش اتحاديه اتحاديه

ها  ها همواره اتحاديه بحث من اينست که کمونيست.  و يا تاريخا نبوده اند
را بعنوان يک واقعيت عينى در جنبش کارگرى، بعنوان محصول 

کمونيستى در ميان کارگران ديده اند و  عملکرد گرايشات اجتماعى غير
به همين دليل است که ما همواره در .  وجود آنها را برسميت شناخته اند

کمونيست ها به جنبش "  شيوه برخورد"ادبيات کمونيستى با مسئله 
هاى  تريديونيونى مواجه ميشويم و کمتر با راه انداختن جنبش

(ها تريديونيونى توسط کمونيست هاى سرخ کمينترن هم  تجربه سنديکا. 
دقيقا تالشى در جهت ايجاد يک آلترناتيو راديکال در برابر 
تريديونيونيسم واقعا موجود که تحت تاثير سوسيال دمکراسى قرار 

 .(داشت بود
 

بحث اينست که تريديونيونيسم آلترناتيو ويژه کمونيسم براى سازماندهى 
با .  اين آلترناتيو ويژه کمونيسم جنبش شورائى است.  کارگرى نيست

اينحال کمونيستها در موارد زيادى تحت شرايط اجتماعى معينى، با 
وظيفه شرکت فعال در اتحاديه هاى کارگرى يا حتى تالش در جهت 

هاى  کمونيستها همواره عناصر فعال جنبش. ايجاد اتحاديه روبرو ميشوند
اى بوده اند، اما تاريخ جنبش کارگرى نشان داده است که هر جا  اتحاديه

سياست کمونيستى به سياست غالب در جنبش کارگرى تبديل شده، 
 .شوراها سر بر آورده اند و گسترش يافته اند

 
پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از اين نيست که اين الگو شانس 
بيشترى براى پياده شدن دارد، يا در برابر سرکوبگرى بورژوازى بهتر 

اگر هم اينطور نبود ما بايد کارى ميکرديم که اينطور .  مقاومت ميکند
ما داريم، بعنوان کمونيست، آلترناتيو جنبش خود را براى .  بشود

ميگويم يکبار ديگر، .  سازمانيابى طبقه خود يکبار ديگر طرح ميکنيم
چون تاريخ جنبش کارگرى همواره صحنه تقابل آلترناتيو کمونيستى و 

اينکه .  رفرميستى در عرصه سازماندهى و عمل کارگرى بوده است
دارى پيشرفته به شکل ادامه کارترى  ها در کشورهاى سرمايه اتحاديه

) اى هاى اتحاديه البته با افق و محدوديت(براى متحد کردن کارگران 
ها "الگو"تبديل شده اند، به اين دليل نبوده که کارگران در خواص اين 

تر تشخيص داده اند، بلکه به اين دليل  غور کرده اند و سنديکا را مناسب
دارى  بوده است که سياست راديکال بطور کلى، با توجه به ثبات سرمايه

پس از جنگ دوم، با توجه به پشتيبانى جناح چپ بورژوازى در اين 
کشورها از رفرميسم و با توجه به بقدرت رسيدن متناوب احزاب 
سوسيال دمکرات در کشورهاى اروپائى، در برابر سياست رفرميستى 

اين کشمکش ميان اين دو خط مشى را در شرايط .  عقب نشسته است
ها با  پس از انقالب اکتبر، جدال اتحاديه.  انقالبى و بحرانى بهتر ميبينيم

همين امروز هم شاهديم که .  شوراها و کميته هاى کارخانه باال گرفت
چگونه با ناتوان شدن جنبش سنديکايى در اروپاى غربى، تالش براى 

اى در خارج ساختار  هاى کارگرى براى سازماندهى توده ايجاد آلترناتيو
 .ها شدت گرفته است اتحاديه

 
ما آلترناتيو ويژه خود را بار ديگر طرح ميکنيم، بى آنکه به جنبش 

باتوجه به (پشت کنيم و يا مطلوبيت آنرا )  اگر موجود باشد(سنديکائى 
سنديکاها، حتى به  اگر قطعا.  انکار کنيم) اوضاع موجود کارگران ايران

فرض که رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک 
قطعا .  نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ايران محسوب ميشد

ها در اين سنديکاها دخالت وسيعى ميکردند،  کمونيست

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 

 ... در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم

  ١٠صفحه   
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اما تمام مساله بر سر همين .  قطعا اوضاع کارگران از اين بهتر بود
جنبش سنديکائى در ايران حتى بيشتر از جنبش شورائى از .  است"  اگر"

درچنين شرايطى دليلى .  تبديل شدن به يک موجوديت مادى دور است
ندارد که کارگر راديکال سوسياليست مستقيما آلترناتيو خودش را طرح 
نکند، آلترناتيوى که بدليل شرايط خاص ايران، که در قطعنامه ذکر شده 
حتى اقبال عمومى کارگران به آن بيشتر است و هم اکنون ماتريال زيادى 

ترى  ما ميگوئيم شوراها روشهاى طبقاتى. گيرى آن بوجود آمده براى شکل
براى سازمانيابى کارگران ارائه ميدهند، اراده مستقيم کارگران را بهتر 
بيان ميکنند، اتحاد عميقترى بوجود مى آورند، شکافهاى صنفى و 

اى در ميان کارگران را تشديد نميکنند، اجازه کمترى به نفوذ  رسته
سياست بورژوائى ميدهند، ظرف بهترى براى بيان راديکاليسم کارگرى 
هستند، تاريخا مورد تبليغ کمونيستها بوده اند، در ايران از زمينه هاى 

از اينرو خود را فعال .  مادى مناسبى براى رشد برخوردارند و غيره
جنبش شورائى در ايران بحساب مى آوريم و کارگران را به مبارزه در 

 .راستاى تشکيل شوراها فرا ميخوانيم
 

تجربه نشان داده است که حتى وقتى تشکل کارگرى خودش  :کمونيست
را به بورژوازى تحميل ميکند و دولتها ناگزير از برسميت شناختن 
موجوديت آنها ميشوند تالش سيستماتيکى صورت ميگيرد که اين تشکلها 
. از درون مهار شوند و ديگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند

آيا ممکن نيست که تشکل شورائى کارگران هم به همين سرنوشت دچار 
 ها در آمريکا و اروپا شده اند؟ شود همانطور که بعضى از اتحاديه

 
اما کم .  ها نشان داده است تجربه اين را در مورد اتحاديه :منصور حکمت

مهار شده باشند و به عمر خود "  درون"است نمونه شوراهائى که از 
شوراها، اگر به همان صورت که مورد نظر ماست .  ادامه داده باشند

ظرف عمل مستقيم و دمکراسى مستقيم کارگرى بوده باشند، عمدتا با 
البته ممکن است بتوان .  تفوق بورژوازى سرکوب و تعطيل ميشوند

شرايطى را فرض کرد که در آن شوراها هم بتدريج از محتواى واقعى 
اما از آنجا که براى بورژوازى هم شورا تنها يک .  خودشان تهى بشوند

شکل سازمانى کارگران نيست بلکه يک جنبش راديکال واقعى است که 
بايد سرکوب بشود، معموال ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم 

تر و قابل  شکسته شدن و تعطيل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه
 .کنترل تر سازمانيابى کارگران منجر شده است

 
در واقع ادامه منطقى اين بحث اينست که آيا شوراها در  :کمونيست

انقالبى هم ميتوانند موجوديت و مبارزه جوئى خود را  هاى غير دوره
انقالبى و  هاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرايط غير بعنوان تشکل

اختناق سياسى عمال نمايندگان آگاه و رهبران راديکال طبقه کارگر امکان 
بهتر است بگوئيم بطور   -عرض اندام در مجامع عمومى کارگرى را 

پيدا نميکنند و اين ميدان را براى رهبران سازشکار و   -ادامه کار 
کار باز ميگذارد که توده کارگران را حتى اگر در شورا جمع شده  محافظه

آيا واقعا امکانپذير است که .  باشند، به دنبال خواست بورژوازى بکشانند

اى وجود داشته باشند که طبق  اى تحت يک استبداد سياه تشکالت توده
نميخواهند در چهارچوب نظام قوانين "تعريف خودشان از خودشان 

 ؟"موجود باقى بمانند
 

اى بتواند در شرايط غير انقالبى  اينکه يک تشکل توده :منصور حکمت
بايد ديد تناسب قوا در .  رزمنده بماند به عوامل زيادى بستگى دارد

چهارچوب قانونى مبارزه تا چه حد .  جامعه مورد نظر چگونه است
سنت هاى مبارزه کارگرى چقدر ريشه دار است، رهبران .  تنگ شده

هائى تبعيت ميکنند و کال رزمندگى و  آن دوره کارگران از چه سياست
مبارزه جوئى در چنان شرايطى چه معنا و چه دامنه مشخصى ميتواند 

اى، البته  اما بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحاديه.  داشته باشد
عموما نفيا، نشان داده است، ادامه کارى و رزمندگى يک تشکل 
کارگرى کامال بستگى به اين دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در 
ميدان نگاهدارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسيع و توده اى باشد و 
چقدر کارگران را در تصميم گيرى و تعيين سياست ها و پيشبرد آنها 

به اين ترتيب شورا هنوز بيشترين امکان را دارد، چون .  دخيل کند
اش، برخالف تجربه بسيارى از سنديکاها، سازماندهى  فلسفه وجودى

 .اى کارگران است اى و ابراز وجود توده عمل توده
 

. بهر صورت طرح سئوال به اين شکل خيلى مجرد و فرضى است
حزب کمونيست ايران در زمان و مکان معين، در کشور معين و در 
مقطع معينى از مبارزه طبقاتى در ايران، کارگران را به جنبش مجمع 

اين استبداد سياه و  همين امروز .عمومى و جنبش شورائى فرا ميخواند
مبارزات جارى  همين امروز ، ووجود دارد اين شرايط غير انقالبى

هائى که قانونيت بورژوايى را پذيرفته اند،  کارگرى نه توسط اتحاديه
بلکه به يمن کارگرانى پيش ميرود که آماده اند پايشان را از محدوده 

بيرون )  که در ايران بسيار ناچيز است(امکانات قانونى مبارزه 
بگذارند، برخالف دستور دولت و جلوى چشم عمال سرکوب او، 

قانونى  مجمع عمومى تشکيل بدهند، بطور غير قانونى غير بطور
اگر کسى پيدا بشود که به .  اعتصاب کنند، تظاهرات کنند و غيره

اى تشکيل بدهد  ، اتحاديه"قانونى"روشى غير از اين، يعنى به طريق 
که از نظر دولت حق داشته باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را 

هاى اسالمى را ببندد  نپذيرد و کارگران را عليه آن بسيج کند، در انجمن
و شوراهاى اسالمى را جارو کند و به رهبران کارگرى ميدان فعاليت 

 !بدهد، ما اولين کسانى خواهيم بود که دست او را بفشاريم
 

اى را هم بايد به زور به  مسئله اينست که خود چنين اتحاديه قانونى
استبداد آنقدر سياه و سنگين است که هر اعتراض .  دولت تحميل کرد

در اين شرايط تنها آن جنبشى با واقعيات .  کارگرى غيرقانونى است
سازگار است که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و غيرقانونى 

جنبشى که .  کارگران را رهبرى کند، سازماندهى کند و متحد نمايد
اى کارگران را به بورژوازى و قانون بورژوازى  بتواند حقوق پايه

اين جنبش، جنبش شورائى است، جنبش مجامع عمومى .  تحميل کند
است، و نه جنبشى که نقطه عزيمت خود را رسميت قانونى از پيشى 

جنبش تريديونيونى به .  خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد
اى از اجازه عمل قانونى  اى ثبات در قانونيت بورژوايى و درجه درجه

احتياج دارد که در ايران بندرت فراهم بوده است و امروز کمتر از 
 .هميشه وجود دارد

 
ما براى مبارزه قانونى کارگران اهميت حياتى قائليم، 

  ١١صفحه   

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 

 ... در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم
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اما اين نميتواند به معناى ارجحيت سياسى تريديونيونى به سياست 
تذکر ميدهم که در واقع امروز کسى، مگر در طيف توده .  شورائى باشد

هر سنديکاليستى که بخواهد قدرى .  اى و اکثريتى، چنين توهماتى ندارد
واقع بين و الجرم قدرى راديکال باشد، اين را ميفهمد که حتى ايجاد 

کارگران است که "  غير قانونى"سنديکاها مستلزم يک مبارزه وسيع 
سنديکاى "اى از  از همين روست که عده.  سازمان خودش را ميخواهد

علنى  قانونى، سنديکاليسم غير سخن ميگويند، يعنى سنديکاليسم غير" مخفى
که اين ديگر به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود .  اى توده و غير

کارگران را  اى علنى و توده بحث شورا و سنديکا پاسخ مسئله سازمانيابى
بحث ما اينست که حتى در شرايط استبداد بورژوايى و اسالمى .  بدهد

اى کارگرى که وجود خود را به  کنونى امکان ايجاد تشکلهاى علنى و توده
دولت تحميل کنند وجود دارد، تشکلهايى که قطعا رابطه نزديکى با 

هاى مخفى کارگران پيشرو خواهند  سازمانهاى مخفى حزبى و آرايش
اولى .  نه سنديکاى قانونى پاسخ مسئله است، نه سنديکاى مخفى.  داشت

توهم آميز و توهم برانگيز است و تخيالت رفرميسم سترون در ايران را 
بيان ميکند و دومى گواه ديگرى بر عجز سوسياليسم خلقى ايران از درک 

اى است و آلترناتيوى ذهنى،  نيازهاى مبارزه کارگرى در بعد علنى و توده
 .روشنفکرانه و نامربوط به مساله مورد بحث است

 
راه واقعى، راه کمونيستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش 

اينکه اگر اين جنبش رشد کند و در دوره .  شوراهاى کارگرى است
انقالبى بعدى اوج بگيرد، بعدا در صورت شکست انقالب به چه 
سرنوشتى دچار خواهد شد، بحثى نيست که کمکى به روشن شدن مسئله 

 .مورد اختالف در مقطع حاضر بکند
 

در مقدمات قطعنامه گرايشات سنديکاليستى همرديف با  :کمونيست
آيا .  گرايشات محافظه کارانه و بصورت منفى مورد اشاره قرار گرفته اند

هاى مختلف تاريخى و اوضاع و  سنديکاليسم مستقل از نقشى که در دوره
احوال متفاوت جنبش ميتواند بعهده بگيرد يک گرايش منفى در درون 

 جنبش کارگرى است؟
 

مقدمات بخش کليات قطعنامه اصوال اشاره مستقيمى به  :منصور حکمت
"بخش د(شايد منظور شما مقدمه قسمت آخر .  سنديکا ندارد در باره : 

اينجا هم از سنديکاليسم بطور کلى بعنوان گرايش منفى .  است")  سنديکا
بحث بر سر مشاهده يک سير تجربى و واقعى است که در .  صحبت نشده

تجربه سنديکاهاى تاکنونى، .  آن نقاط ضعف سنديکاها آشکار شده است
تاريخ جنبش سنديکائى تاريخ نيات سنديکاليست ها نيست، تاريخ خود 

ناتوانى از ايجاد يک وحدت وسيع طبقاتى، نزديک شدن .  سنديکاهاست
عملى تا حد رابطه تنگاتنگ با سياست و جريانات حزبى رفرميستى و 
سوسيال دمکراتيک، دور شدن از دمکراسى مستقيم و پيدايش يک سيستم 

تا حد تعيين روساى مادام العمر در برخى اتحاديه (ادارى بوروکراتيک 
و غيره که )  هاى عضو اتحاديه ها و بى اختيارى تجمعات اعضاء و توده

در قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده، جزء خصوصيات مشخصه 

تريديونيونيسم است، آنطور که عمال اين جريان تا امروز حرکت کرده 
اما هيچيک از اينها براى اين ادعا که سنديکاليسم بطور کلى يک . است

نقش سنديکاها را بايد در .  است کفايت نميکند"  گرايش منفى"
در بخش اعظم .  چهارچوب اجتماعى و تاريخى معين بررسى کرد

امروز .  اوقات سنديکاها تنها ابزارهاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند
معدنچى بريتانيائى عمال ابزارى جز اتحاديه معدنچيان براى دفاع از 

هاى کارگرى نقش بسيار  در آفريقاى جنوبى اتحاديه.  حقوق خود ندارد
عيب و ايراد اين . پيشروترى از سنديکاهاى اروپاى غربى بازى ميکنند

سازمانها هرچه باشد، اينها در يک مقاطع معين ابزارهاى مبارزاتى 
 .کارگرانند

 
اما مسئله اينست سازمانيابى تريديونيونى در مقام مقايسه با چه 

پس از انقالب .  آلترناتيوى و در متن چه اوضاعى دارد ارزيابى ميشود
هاى کارگرى در روسيه، براى مدتى به پناهگاه  اکتبر، اتحاديه

براى کارگران ايران، .  جناحهاى سازشکار و رفرميست تبديل شدند
امروز وجود يک اتحاديه ادامه کار که حتى از حقوق يک بخش از 

اما اگر ما در .  کارگران دفاع کند، يک دست آورد مثبت و ارزنده است
شرايطى حرف ميزنيم که اين اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطى که 

ترى را عرضه  جنبش مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتيو واقعى
سنديکا باالخره از هيچ چيز "ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که 

مرکز ثقل سياست يک حزب کارگرى را به تشکيل سنديکا "  بهتر است
 .معطوف کرد

 
تالش براى ايجاد سنديکا در شرايطى که کارگران از هر  :کمونيست

اى محرومند الزاما به اين معنى نيست که طرفداران  نوع تشکل توده
. اند دارى سنديکا خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعه سرمايه

استدالل آنها ميتواند اين باشد که اگر مسئله اساسى متشکل کردن 
اى است بايد به اين شکل شناخته شده از  کارگران در سازمانهاى توده

. تشکل روى آورد، چرا که آسانتر ميتوان وجود آنرا به دولت قبوالند
. اين کار ممکن است و موارد زيادى از عملى بودنش در دست است

واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به انقالب روى آورد 
سنديکا هم به تبع شرايط نقش غير متعارف يعنى متناسب با شرايط را 

 در مقابل اين استدالل چه ميگوئيد؟. بعهده خواهد گرفت
 

. اجازه بدهيد باالخره تکليف يک نکته را روشن بکنيم :منصور حکمت
هست يا خير، بر حسب "  تشکل شناخته شده"آيا سنديکا باالخره يک 

 ميل تشکيل دهندگان آن تغيير ميکند؟
 

سنديکا يک شکل شناخته شده از .  بنظر من اولى درست است
سازمانيابى کارگرى است و دقيقا قول امروزى هيات موسس سنديکاى 
فرضى ما مبنى بر اينکه سنديکا در دوره انقالبى متناسب با شرايط 
نحوه کارش را تغيير خواهد داد، مثال راديکالتر خواهد شد يا در 
ظرفيت هاى ديگرى و به اشکال ديگرى عمل خواهد کرد، ارزش 

همانطور که ما نميتوانيم امروز به دليل اختناق .  عملى زيادى ندارد
حزب رفرميست بسازيم و قول بدهيم که در آستانه انقالب سرموقع آنرا 
به يک حزب کمونيست تبديل خواهيم کرد، طرفداران سنديکا هم 

يعنى سنديکاى قابل قبوالندن (نميتوانند امروز سنديکاى مجاز بسازند 
و قول بدهند در فرداى بحران سياسى آنرا به ارگان قدرت و )  به دولت

سير مبارزه طبقاتى اينچنين .  اى تبديل خواهند کرد عمل مستقيم توده
اين موسسين سنديکا نيستند که .  سناريوهائى را نميپذيرد

  ١٢صفحه   

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 

 ... در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

مقدرات آتى سنديکا را تعيين ميکنند، بلکه خصوصيات خود حرکت 
است که "  يک شکل شناخته شده"سنديکايى و ظرفيت هاى سنديکا بعنوان 

دامنه عمل سياسى و مبارزات آتى آن، رهبران آن و کارگران سازمان 
 .يافته در آن را مشروط ميکند

 
جنبش سنديکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل گيرى آگاهى سياسى 
کارگران نقش بازى ميکند، آنان را با افق و روحيه سنديکائى بار خواهد 

اين تعريف سنديکا از خود و جايگاه اجتماعى موجود آن است که .  آورد
. انسانهاى متناسب با خود را به ميدان ميکشد و به فعالين خود تبديل ميکند

نميدانم آيا واقعا جريانى استدالل فرضى شما را در دفاع از سنديکا طرح 
بهرحال پاسخ من اينست که چنين استداللى متکى به .  کرده است يا خير

تعبيرى ذهنى و ولونتاريستى از مختصات و خصوصيات جنبشهاى 
 .اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى بطور اخص است

 
اما بحث اصلى من اينست که اصوال اين استدالل گرهى از کار ما باز 

اى در ايران  چرا که بنظر من شرط مطلوبيت يک تشکل توده.  نميکند
امروز اين نيست که لزوما در فرداى انقالب هم ارگان عمل انقالبى 

حتى يک تعاونى و صندوق کارگرى هم براى ما ارزش .  کارگران باشد
مسئله برسر واقعى بودن اين .  مسئله اينجا نيست.  خاص خود را دارد

آلترناتيو، جدى بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و 
اوضاع اجتماعى و سياسى حاکم بر جامعه و ارزش آن در قياس با 

ما طرفدار .  آلترناتيو سوسياليست راديکال براى همين شرايط جارى است
شورا انقالبى عمل خواهد کرد، و "  فردا"شورا نشده ايم چون صرفا 

جنبش  همين امروز بلکه همچنين و از آن مهمتر به اين دليل که.  سنديکا نه
شورايى و جنبش مجمع عمومى قابليت سازماندهى کارگران براى دفاع از 

البته بايد باز هم اشاره کنم که سنديکاليست .  حقوق و منافعشان را دارد
هائى که ميخواهند واقعا فردا انقالبى عمل کنند، امروز برخالف مثال 

اى، بلکه از سنديکاى مخفى  شما، نه از سنديکاى علنى و قانونى و توده
و گفتم که اين در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله .  حرف ميزنند

با ظرفيت مبارزه علنى و وسيع  اى توده نياز کارگران ايران به تشکل هاى
اى که به اعتقاد ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى به آن  مسئله. است

 .را دارد
 

با اين تفاصيل اين نکته را که قطعنامه ميگويد ما از تالشهاى  :کمونيست
کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم کمى از لحاظ عملى بيشتر باز 

آيا تالش همزمان براى ايجاد تشکل شورائى و در عين حال حمايت .  کنيد
فعال از کارگرانى که در همانجا قصد ساختن سنديکا را دارند در عمل با 

 اشکال مواجه نميشود؟
 

ما از تالشهاى کارگران براى تشکيل سنديکا حمايت  :منصور حکمت
ميکنيم زيرا به صرف اعالم موضع حزب به نفع شورا و به صرف 
معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش مجامع عمومى و به 

طبقه .  آلترناتيو جنبش شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نميکشند

در کار سنگر بندى در برابر  اشکال گوناگونى ما همچنان در
بورژوازى خواهد بود و يکى از اين اشکال تالش براى ساختن 

ما از هر سنگربندى طبقه .  سنديکاهاست، اعم از مخفى و علنى و غيره
ما هيچ دو خشتى .  کارگر حمايت ميکنيم و براى تقويت آن تالش ميکنيم

را که کارگران در مبارزه روى هم چيده باشند برنمى چينيم، بلکه 
ميکوشيم با دخالت خود، با حمايت خود و با فداکارى در صف هر نبرد 
طبقاتى، اين تالشها را به آن جهتى برانيم که به اعتقاد ما منافع واقعى 

 .کارگران در آن تامين ميشود
 

هدف ما اينست که جنبش کارگرى در برابر بورژوازى هرچه 
گير در درون طبقه  اگر سياست ما به سياست همه.  تر باشد قدرتمند

کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران به بهترين وجه به 
ظهور خواهد رسيد، اما مادام که همگام با ما گرايشات مبارز ديگر در 
درون جنبش طبقه دست بکار ايجاد اشکال ديگرى از اتحاد باشند، ما 
به آنها يارى ميرسانيم و در عين حال ميکوشيم جنبش مجامع عمومى و 
شوراها بيشترين نفوذ و اعتبار را در ميان کارگران پيدا کنند، زيرا 
معتقديم کارگران از اين طريق به قدرت واقعى خود در مبارزات 

اگر .  جارى و در مبارزه برسر قدرت سياسى دست پيدا ميکنند
کارگرانى بخواهند امروز سنديکائى سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها 
را به مثبت تر بودن تالش براى ايجاد شوراها از طريق دامن زدن به 

اما اگر کسانى هم اکنون چند گام .  جنبش مجامع عمومى جلب ميکنيم
در اين مسير پيش رفته باشند، اگر واقعا گامى در جهت ايجاد سنديکاى 
مورد نظر خود پيش رفته باشند، ميتوانند روى کارگران کمونيست 

البته در چنين .  بعنوان حاميان و تقويت کنندگان خود حساب کنند
شرايطى نيز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، ما خواهيم کوشيد 
حرکت سنديکائى مقهور نقاط ضعف سنتى سنديکاها نشود و از تجارب 
مثبت جنبش شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مستقيم و اراده 
کارگران، اجتناب از بوروکراتيسم، حفظ فاصله از جريانات رفرميستى 

 .و غيره استفاده کنند
 

بعالوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصى، خود ما 
مستقيما براى ايجاد سنديکاها خواهيم کوشيد، اما تالش خواهيم کرد که 
اين سنديکاها در آينده رابطه تنگاتنگى با جنبش شورائى داشته باشند و 

 .تحت موازين معينى به آنها متصل شوند
 

در بخش رئوس سياست ما آمده است که ادغام سرمايه ها  :کمونيست
در رشته هاى مختلف و مالکيت دولتى موجب ميشود که سازماندهى 

سوال .  منطقه اى استوار باشد  -بهتر کارگرى بر تشکلهاى فابريکى 
اينست که کارگر در مبارزه اقتصادى بطور مستقيم در مقابل مالک 

چرا که سرمايه يک بنگاه ميتواند متعلق به تعداد نسبتا .  قرار نمى گيرد
زيادى سهامدار باشد که حتى يکبار هم کارگران تحت استخدام شرکت 

کارگر با کارفرما يا نمايندگانى از سرمايه مواجه .  خود را نديده باشند
آورده و از او کار  است که کار را سازمان داده او را به استخدام در

مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل اين دستگاه صورت .  ميکشد
مثال کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر .  ميگيرد

سازمانى که بخواهد در هر سطح کارگر را .  صنعت برق با توانير
بطور يکپارچه و بسادگى در مقابل اين حريفان قرار بدهد البته يک 
سازمان رسته اى يا صنفى نيست اما در عين حال يک سازمان منطقه 

اگر کارگران پااليشگاه تهران و پااليشگاه شيراز .  اى هم نيست
بالواسطه با هم در يک سازمان باشند حربه براترى در 

  ١٣صفحه   

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 
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مبارزه اقتصادى خود دارند تا اينکه با واسطه سازمانهاى منطقه اى 
آيا سازمان شورائى با اين نوع .  بيکديگر مربوط شده و متمرکز شده باشند

از کار مبارزه اقتصادى خوانائى دارد؟ اين مورد را يک مثال فرض کنيد 
و در کل توضيح بدهيد که اين جنبش مجمع عمومى مورد نظر قطعنامه به 
چه طرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بى آنکه ظاهرا نيازمند 

 تغيير شکل باشد پاسخ ميدهد؟
 

منظور قطعنامه اينست که با تمرکز توليد و گسترش  :منصور حکمت
مالکيت هاى بزرگ دولتى و انحصارى، و نيز با ورود دولت به صحنه 
بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى که اوضاع زيست و کار 
کارگران را تعيين ميکند، و نيز روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى 
عمل سياسى کارگران، هرچه بيشتر خصلتى سراسرى و فراصنفى بخود 

اگر به مبارزه چند ساله اخير طبقه کارگر ايران توجه کنيد اين .  ميگيرند
قانون کار، طرح طبقه بندى مشاغل، .  واقعيت را به روشنى مى بينيد

در .  اى در اين دوره بود ساعات کار، بيمه بيکارى و غيره، مسائل گرهى
ايران بطور مشخص هر اعتراض کارگرى، و در يک کارگاه کوچک 
بخش خصوصى، فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قيم کارفرما به ميان 

در ايران، اتحاديه هاى کارفرمايان خصوصى در رشته هاى معين . ميکشد
کمتر وجود داشته و عمدتا دولت اين نقش را براى بخش خصوصى انجام 

کارگر ايرانى خيلى سريع خود را در برابر دولت، وزارت کار و .  ميدهد
 .قوانين و مقررات دولتى مييابد

 
موارد زيادى .  اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى ميگذارد

هست و خواهد بود که در آن کارگران يک رشته يا شاخه توليدى معين در 
مقابل مسائل مشترکى قرار ميگيرند که فورا قابل تعميم به ساير شاخه ها 

اى کارگرى بايد بتواند رهبرى مبارزه در اين  هر سازمانيابى توده.  نيست
هاى کارگرى، البته در همان شکل بيشتر  اتحاديه.  موارد را تامين کند

شناخته شده شان، سنتا اين کار را ميکنند، اما به بهاى منزوى کردن 
تجربه مبارزات معدنچيان يا .  مبارزه در اين شاخه از شاخه هاى ديگر

کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله اخير نمونه کالسيک اين نقطه 
معدنچى براى حفظ اشتغال خود يک سال تمام .  هاست ضعف اتحاديه

هائى که حول  قهرمانانه اعتصاب ميکند، دهها هزار خانواده و گاه کل شهر
اى دچار ميشوند، اما  توليد ذغال سنگ شکل گرفته است، به فقر بيسابقه

اتحاديه حمل و نقل، يا اتحاديه کارگران برق و غيره، از آنجا که فورا خود 
را مورد مخاطره نمى بينند، دست روى دست ميگذارند و يا از آن بدتر در 

اى و  اين هويت رشته.  خدمت شکستن اعتصاب معدنچيان عمل ميکنند
 .اى اگر بيش از حد برجسته شود به کارگران ضربه ميزند شاخه

 
يعنى مبنا را هويت طبقاتى کارگران .  جنبش شورائى اين ضعف را ندارد

اما اين نگرانى ميتواند وجود .  و تمرکز محلى و منطقه اى آنها قرار ميدهد
اى  هاى شاخه داشته باشد که همانطور که گفتيد آن حساسيتى را که اتحاديه

و صنفى در مقابل مسائل ويژه کارگران يک صنف و يا رشته معين دارند 
بنظر ما جنبش شورائى و سيستم .  بايد براى اين فکرى کرد.  نداشته باشد

ساختمان محلى و .  شورائى ظرفيت انطباق با اين شرايط را دارد
اى ساختار اصلى و ستون فقرات سيستم شورائى را تشکيل  منطقه
هاى ديگرى در درون  اما اين مانع از اين نيست که آرايش.  ميدهد

سيستم شورائى، براى همسو کردن و هدايت مبارزه شوراهاى کارگرى 
اى يا شوراى  شوراهاى منطقه.  در يک رشته معين بوجود نيايد

اى براى تمرکز روى  هاى ويژه ها و کميته سراسرى ميتواند کميسيون
هاى مختلف توليدى در حيطه فعاليت خود  امور کارگران در شاخه

اى يا سراسرى ميتواند اختيارات اين  شوراى منطقه.  داشته باشند
ها را بنحوى تعريف کند که به نيازهاى رهبرى  ها و کميته کميسيون

بهرحال بايد نقطه مبدا و .  مبارزه در چنين مواردى پاسخگو باشند
جنبش .  ساختار اصلى را تعريف کرد و خود را با واقعيات منطبق نمود

اى اساس را هويت و موقعيت کارگر در تقسيم کار قرار ميدهد،  اتحاديه
ها و  و سپس، البته معموال با موفقيت کمى، ميکوشد تا با ايجاد ائتالف

هاى مختلف، بنوعى رهبرى سراسرى  هاى ترکيبى ميان اتحاديه آرايش
به همين دليل، ايجاد همبستگى طبقاتى و .  براى کل کارگران شکل بدهد

در .  اى مشکل دائمى جنبش تريديونيونى است رشته صنفى و فرا فرا
مقابل، جنبش شورائى از موقعيت عمومى کارگر بعنوان مزدبگيران 
تحت استثمار در برابر سرمايه حرکت ميکند، يعنى از 

کارگران، و ميکوشد به نيازهاى ويژه کارگران در  طبقاتى هويت
هر دو شکل .  هاى مختلف توليدى پاسخگو باشد ها و رشته شاخه

تر و  اما اين دومى بنظر ما، شيوه طبقاتى.  معضالت خود را دارد
 .ترى است اصولى

 
اگر قرار است ايده شوراها به واقعيت بپيوندد بايد همه  :کمونيست

هاى کامال  اجزايش بيان عملى و ملموس پيدا کند که همانطور که الگو
اى از تشکل سنديکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد فعاليت در  تعريف شده

آيا حزب .  اش وجود دارد ها و مقررات داخلى اين تشکل و حتى آئيننامه
هاى عملى و اجرائى را وظيفه خودش ميداند يا  تدقيق ايده شورا از جنبه

 اين را به خود اين جنبش واگذار کرده است؟
 

اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من  :منصور حکمت
ها و قواعد و آئين  تشکل سنديکايى و نهاد تعريف شده هاى کامال الگو"

نه فقط ديگر نقطه قدرت جنبش سنديکائى نيست، " ها و مقررات آن نامه
بلکه مانع مهمى براى اين جنبش در ايجاد رابطه با اعتراضات رزمنده 

هر سنديکاليستى که امروز ميخواهد خود را با مبارزه .  کارگران است
راديکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از اين 

اين .  را ملغى اعالم کند"  کامال تعريف شده"ها و قواعد و موازين  الگو
 .بخصوص در مورد ايران صدق ميکند

 
هاى  سنديکاها، يعنى الگو"  کامال تعريف شده"ها و موازين  الگو

قطعا .  سنديکاهاى قانونى در کشورهاى سرمايه دارى اروپا و آمريکا
متوسل شدن به اينها در ايران کسى را يک قدم به هيچ نوع سنديکائى 

براى همين عناصر رزمنده تر جنبش سنديکائى امروز .  نزديک نميکند
، بلکه از تجديد نظرهاى خود در آن "تعريف شده"نه از اين موازين 

 .حرکت ميکنند
 

. مجمع عمومى با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف شده سنديکا نيست
طرفداران راديکالتر سنديکا در ايران حاضرند سنديکاهاى خود را به 

پذيرش محدوديت به مبارزه اقتصادى در .  مجامع عمومى متکى کنند
تعريف شده "چهارچوب قوانين موجود، يکى از موازين 
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هاى مبارز حاضر به  است که احدى از سنديکاليست"  و شناخته شده
ها و موازين الزم براى خود  بنابراين تعريف الگو.  پيروى از آن نيست

سنديکاليست ايران در انتهاى قرن .  جنبش سنديکائى هم يک مسئله است
بيستم و تحت رژيم اسالمى استفاده خيلى کمى ميتواند از ميراث جنبش 
سنديکائى در عرصه موازين و قواعد و مقررات سنديکاها بکند و خود 

در واقع اگر .  بايد از نو تعابير جديدى از سنديکا و موازين آن بدست بدهد
هاى  هاى امروز بسيار مبهم تر از ايده دقت کنيم، نظرات سنديکاليست

از اکثريت و حزب توده تا جناح چپ .  طرفداران شورا است
هايشان کمتر  سوسياليستهاى خلقى طرفدار ايجاد سنديکا هستند، اما الگو

 .اگر اصوال الگوئى را مد نظر داشته باشند -شباهتى به هم دارد 
 

تا .  ترى دارد؟ بله اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوى تعريف شده
در .  امروز ما در باره شوراها و خصوصيات آنها زياد صحبت کرده ايم

مورد ساختمان سيستم شوراهاى کارگرى اين نکات را ميتوان برجسته 
 :کرد

 
شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران يک واحد و يا قسمت هائى از   -١

هر کارگرى، نه به اعتبار .  توليدى و اقتصادى است)  بزرگتر(يک واحد 
دريافت کارت عضويت و پرداخت حق عضويت، بلکه به اعتبار کارگر 

 .بودن، عضو مستقيم و صاحب راى شوراست
. اى يا صنفى اى تبعيت ميکند، و نه رشته شورا از يک ساختمان منطقه  -٢

يعنى شوراى باالتر، شوراى نمايندگان شوراهاى پايه در يک منطقه 
اين ساختمان هرمى تا تشکيل شوراى سراسرى بسط .  تعريف شده است

 .مييابد
نمايندگان شوراها در شوراهاى باالتر، هر زمان که انتخاب کنندگان   -٣

 .آنها بخواهند، عزل و فراخوانده ميشوند
مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پايه تا شوراى نمايندگان،   -٤

مجمع عمومى واحدها .  عاليترين مرجع تصميم گيرى هر شوراست
هاى خود  مسئولين اجرائى خود را براى انجام وظيفه در فاصله نشست

اين مقامات نيز در هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل .  تعيين ميکند
 .و تغيير خواهند بود

اساسنامه و موازين شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادى محدود   -٥
شوراها خود را مجاز ميدانند در هر مسئله اجتماعى، سياسى و .  نميکند

اى که  ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله
 .الزم بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند

شوراهاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلهاى کارگرى را چه در سطح   -٦
موازين اين .  محلى و چه در سطح سراسرى به خود متصل و ملحق کنند

 .الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعيين خواهند کرد
 

. اى از ساختمان يک سيستم شورائى بدست ميدهد اين نکات تصوير کلى
تر را خود جنبش در سير حرکت خود  تر و کنکرت اما موازين عملى
دامنه عمل واقعى شوراها در تحليل نهائى تابع تناسب .  تعريف خواهد کرد

اى اين دامنه  هيچ مقررات و اساسنامه از پيشى.  قواى طبقاتى خواهد بود

 .عمل شوراها را نبايد محدود کند
 

در مورد جنبش شورائى و شوراها بايد يک نکته را اضافه کنم که 
کارگر در جامعه .  براى توضيح اساس موضع حزبى الزم است

دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و  سرمايه
اوضاع خود را بعنوان فروشنده نيروى کار بهبود بدهد، و هم بايد 

دارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست  انقالب خود عليه سرمايه
گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاى قدرت طبقات 

اى  تا آنجائى که چپ اصوال براى تشکلهاى توده.  استثمارگر آماده کند
ها و نقش دوم  کارگرى نقشى قائل بوده، معموال نقش اول را به اتحاديه

 .را به شوراها محول کرده است
 

هاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط  اين تصور قطعا به سير رويداد
ها و غيبت شوراها  هاى غير انقالبى شاهد فعاليت اتحاديه دوره.  ميشود

اما .  هاى انقالبى نقش شوراها برجسته شده است بوده است و در دوره
هائى نيستند که  ها و شوراها الگو اتحاديه.  اين يک قاعده از پيشى نيست

کارگران بنا بر يک تصميم و طرح از پيش معلوم در دوره انقالبى به 
شورا و اتحاديه .  يکى و در دوره هاى رکود به ديگرى متوسل شوند

همانطور که گفتم دو افق سياسى و مبارزاتى مختلف را نمايندگى 
در غير .  هاى متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند ميکنند که در دوره

ها ميبايست در شرايط انقالبى قاعدتا به نفع شوراها  اينصورت اتحاديه
ها  کنار بروند و شوراها در شرايط رکود رسما خود را به نفع اتحاديه

اى وجود  مدار و قانونمندى و واقعيت اينست که چنين قرار.  منحل کنند
ها در شرايط انقالبى باقى ميمانند و براى حفظ و گسترش  اتحاديه. ندارد

نفوذ خود ميکوشند و تا آنجا که تاريخ انقالبات گواه بوده است در اين 
ها  هاى کارخانه، با اتحاديه شرايط رقابت ميان جنبش شورائى، يا کميته
شوراها به سهم خود با .  بر سر رهبرى جنبش کارگرى باال ميگيرد

. اوجگيرى ضد انقالب در برابر انحالل و تعطيل خود مقاومت ميکنند
هاى سياسى در جامعه،  بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندى

 .دادى ندارد يک رابطه تئوريک نيست و يک دستورالعمل قرار
 

سوالى که به اين ترتيب پيش مى آيد اينست که آيا جنبش شورائى و 
شوراها ميتوانند خود را با نيازهاى مبارزه کارگرى در يک دوره غير 

ها ميکوشند تا در دوره  همانطور که اتحاديه  -انقالبى تطبيق بدهند 
بنظر ما اين امکان وجود .  انقالبى خود را با واقعيات جديد دمساز کنند

. هاى انقالبى محکوم نيستند شوراها به فعاليت در محدوده دوره.  دارد
کارگران ميتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان 

در مورد ايران معتقديم نه فقط اين .  فروشندگان نيروى کار استفاده کنند
اى جدى و فقدان  امکان وجود دارد، بلکه فقدان يک جنبش اتحاديه

هاى اجتماعى و سياسى مساعد به حال تريديونيونيسم در ايران،  زمينه
ميکند، و اين جنبش  موظف جنبش شورائى را به پرکردن اين خالء

هاى مادى  ها و پايه براى انجام اين وظيفه در ايران امروز زمينه
شک نيست که جنبش شورائى در چنين شرايطى به تمام .  مناسبى دارد

شک نيست که جنبش شورائى در .  افق مبارزاتى خود دست پيدا نميکند
به همين .  هاى زيادى برخوردار خواهد بود مراحل اوليه از محدوديت

دليل ما در وهله اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن 
اين جنبشى براى شکل دادن به شوراهاى پايه و ايجاد نوعى .  ميگوئيم

رابطه بالفعل و غير رسمى ميان آنهاست که در مراحل بعدى ايجاد 
 .شوراهاى عاليتر را ممکن ميکند
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باين ترتيب جنبش مجمع عمومى هم يک پاسخ در خود و مستقل به 
نيازهاى مبارزات جارى است و هم يک سنگ بناى اساسى براى جنبش 

اى کارگران،  طرفداران اشکال ديگر سازمانيابى توده.  شورائى در کل
مثال مدافعان سنديکاهاى رزمنده، ميتوانند و محق خواهند بود که جنبش 

هاى بعدى خود در جهت ايجاد سنديکاها  مجامع عمومى را پايه پيشروى
ما نه فقط ايرادى در اين مسئله نمى بينيم، بلکه فکر ميکنيم اگر .  تلقى کنند

اين درجه همسوئى ميان جناحهاى رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از 
تر آنها، وجود داشته باشد، جنبش مجمع عمومى و به  مدت دورنماى دراز

اما .  تبع آن، مبارزات جارى کارگرى با سرعت بيشترى رشد خواهد کرد
به سهم خود مطمئنيم که جنبش مجامع عمومى تناسب بيشترى با 

گيرى بعدى شبکه شوراهاى کارگرى خواهد داشت تا اتحاديه ها و  شکل
اى کارگرى در  نيز تضمينى خواهد بود براى اتکاء بيشتر تشکلهاى توده
 .آينده، از هر نوع که باشند، به دمکراسى مستقيم کارگرى

 
ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت ميکرديم :  کمونيست

. صحبت ميشود"  جنبش مجمع عمومى"اما در اين قطعنامه بوضوح از 
منظور از جنبش مجمع عمومى چيست؟ اين جنبش با چه خصوصياتى 
مشخص ميشود بجز يک شکل معين از تشکل چه هدفى را تعقيب ميکند و 

 قرار است بکجا برسد؟
 

تبليغات ما در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف به  ::  منصور حکمت
توضيح مطلوبيت و کارآئى مجمع عمومى، بعنوان يک ظرف مبارزاتى، 

آنچه ما امروز ميگوئيم اينست که بايد از .  براى کارگران بوده است
دوره هائى در تاريخ مبارزات .  مجامع عمومى سخن گفت جنبش يک

مثال .  کارگرى وجود دارد که با پا گرفتن جنبشهاى معينى تعريف ميشود
هاى کارخانه در روسيه، جنبش سنديکائى در اوائل قرن در  جنبش کميته

، جنبش کنترل کارگرى و ٥٧ايران، و يا جنبش شورائى در طول انقالب 
فرق تبليغ مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مفيد با تالش در ايجاد .  غيره
مجمع عمومى در اين است که در اينمورد اخير ما ميخواهيم  جنبش يک

مبارزه براى برپائى اين مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت 
مبارزات کارگرى بايد با .  نماى يک دوره مبارزات کارگرى تبديل بشود

جنبش مجمع عمومى جوش بخورد، هر چه بيشتر اين ارگانها تشکيل 
. بشوند، قوام بگيرند و در اعتراضات کارگرى نقش محورى پيدا کنند

اعتراضات  جنبش مجمع عمومى پاسخ فورى و عملى ما به سازماندهى
شوراها و جنبش تمام عيار .  کارگران در دوره کنونى است اى توده

اى از پيشرفت جنبش مجمع عمومى  شورائى تنها ميتواند حاصل درجه
 .باشد

 
در آن زمان کل . ما ايده مجمع عمومى را بسيار پيش از اين طرح کرده ايم

چند .  اى خلقى اين ايده را ذهنى و غريب ناميد چپ روشنفکرى و کليشه
سال مبارزه کارگران ايران معلوم کرد که آنچه ذهنى و غريب است نحوه 

نه فقط .  اى کارگرى است تفکر سوسياليسم خلقى ايران در باره جنبش توده
کارگران عمال بطور روز افزونى اين مجامع را تشکيل دادند و در مبارزه 

خود به آنها متکى شدند، بلکه شعار و ايده مجمع عمومى جاى خود را 
امروز خوشبختانه .  در ذهنيت کارگر آگاه و پيشرو ايران باز کرد

. اند اند و يا به آن تسليم شده ها صحت ايده مجمع عمومى را پذيرفته خيلى
ما ميگوئيم کارگران کمونيست بايد فعالين جنبش مجامع عمومى باشند، 
چرا که اين تنها راه واقعى براى سازماندهى کارگران در مقياس وسيع 

. علنى کارگرى است  -اى  و براى پر کردن خالء کار سازمانيافته توده
چپ خلقى و روشنفکرى ميتواند از اين مسئله صرفنظر کند، ميتواند 
اين مشغله ما را اکونوميسم بخواند، همه چيز را به بعد از سرنگونى 

امثال اکثريت و حزب توده ميتوانند به .  رژيم اسالمى حواله بدهد
شوراهاى اسالمى بپيوندند و بعد هم سرخود نماينده نديده و نشناخته 

هاى شغلى به اتحاد  را به کنگره هجدهم اتحاديه(!)  کارگران ايران
هاى سنتى ميتوانند منتظر شرايطى  سنديکاليست!  شوروى بفرستند

بشوند که دولت اسالمى اجازه تشکيل اتحاديه به آنها بدهد و 
اى  ميتوانند فعال از سازماندهى عمل توده"  مخفى"هاى  سنديکاليست

 .براى ما مسئله بنحو ديگرى مطرح است. کارگران چشم پوشى کنند
 

ما معتقديم هم کمونيسم و ايده هاى اساسى جنبش شورائى، و هم تجربه 
جارى کارگران ايران در مبارزات چند ساله اخير روش مبارزه 

انسان .  اى کارگرى در دل همين شرايط اختناق را بدست داده است توده
اين روش برپا کردن جنبش .  بايد فقط چشمش را باز کند و آن را ببيند

مبارزه توده صدها هزار نفرى کارگران . مجامع عمومى کارگرى است
رهبرى سراسرى کارگران .  تحت هيچ شرايطى نميتواند مخفى باشد

ميتواند مخفى باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت 
مستمر رهبران عملى و علنى و تشکيل تجمعات گوناگون کارگران 

حزب کارگران بايد راه .  است، نميتواند در بعد علنى صورت نگيرد
. واقعى و عملى براى سازماندهى عمل توده کارگران را نشان بدهد

 .جنبش مجمع عمومى اين راه واقعى است
 

در قطعنامه فقط چند وظيفه براى فعالين جنبش مجمع  :کمونيست
تر و همه  عمومى برشمرده شده است آيا ميتوانيد يک تصوير ملموس

ترى از چهره فعال اين جنبش بدست بدهيد؟ براى اينکه بتوان  جانبه
رهبران خوب و خستگى ناپذيرى براى اين جنبش تربيت کرد بايد 
آموزش و تبليغ چه مقوالت و موضوعات ديگر را عالوه بر اهداف 

 مستقيم خود اين جنبش در دستور گذاشت؟
 

من از .  در اين باره بايد مفصل و مکرر صحبت کرد :  منصور حکمت
فعال جنبش مجمع .  اين فرصت براى اشاره به چند نکته استفاده ميکنم

آل مجرد در باره مجمع عمومى،  عمومى کسى است که نه از يک ايده
بحث شورا و سنديکا .  بلکه از مبارزات جارى کارگران حرکت ميکند

در درون چپ هر چه باشد، اعتراض کارگرى هم اکنون جريان دارد و 
سازمان مناسب، رهبرى مناسب و دورنماى پيشروى فورى خود را 

در نظر "  مومنين به شورا"اگر خود را بجاى اينکه .  طلب ميکند
بگيريم، کارگر پيشرويى بدانيم که بايد به مسئله سازماندهى اعتراضات 

هاى معين پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکيل  معين در واحد
فعال مجمع .  مجامع عمومى و ايفاى نقش آنها را بهتر درک ميکنيم

کارگران را به استفاده از  اعتراضات جارى عمومى کسى است که در
ميکوشد .  مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مبارزاتى موثر فرا ميخواند

تا اين عمل در واحدهاى هر چه بيشترى تکرار شود، ميکوشد که اين 
مجامع خصلت ادامه کارترى بخود بگيرند، با هم مرتبط شوند و به 

براى فعال مجمع .  هاى اجرائى شکل بدهند رهبرى
  ١٦صفحه   

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 

 ... در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

پيشى آنقدر مسئله نيست که ايجاد  عمومى انطباق مجامع با يک الگوى از
فعال مجمع عمومى کسى است که دائما از نفوذ .  آنها و گسترش نقش آنها

خود بعنوان يک کارگر پيشرو براى متقاعد کردن کارگران و رهبران 
عملى براى اتکاء به اين ارگان سود ميجويد، نقاط قدرت آنرا به کارگران 
مى شناساند، و تالش ميکند عناصر و محافل هر چه بيشترى از کارگران 

براى .  پيشرو را به يک حرکت هماهنگ براى برپائى اين مجامع جلب کند
تربيت فعالين جنبش مجمع عمومى، حزب بايد بيش از هر چيز روى 

بنظر من رهبران و فعالين .  رابطه اين جنبش با مبارزات جارى تاکيد کند
جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون رهبران عملى جنبش اعتراضى 

 .موجود پيدا خواهند شد
 

يکى از موضوعاتى که جزء اليتجزاى تبليغات ما بايد باشد، توضيح اين 
اى کارگرى  واقعيت است که حتى در دل اختناق ميتوان کار علنى و توده

روابط پنهانى کارگران پيشرو، روابط حزبى و مخفى  .را سازمان داد
کارگران کمونيست به تنهايى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى 

را از  دستجمعى اگر امکان اعتراض.  حياتى است، اما کافى نيست.  نيست
کسبه ميتوانند .  ماند کارگران بگيريد، هيچ چيز از جنبش کارگرى باقى نمى

به فتواى غيابى فالن مرجع يک روز چهارشنبه همگى دکانهايشان را 
کارگر در مبارزه نيازمند تجمع فيزيکى و اعمال قدرت .  تعطيل کنند

تنها به اين شکل کارگران احساس قدرت ميکنند، تنها به .  دستجمعى است
اين شکل کارگران پيشرو ميتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف 

بنابراين ايده هاى متکى به مراکز غيبى و تبعيت .  کارگران بازى کنند
بايد امکان مبارزه دستجمعى و . هاى کارگرى از آن را بايد کنار گذاشت اتم

کسى که ميگويد اختناق نميگذارد، بايد .  دوشادوش کارگران را ايجاد کرد
ما ميگوئيم مجمع عمومى ظرف امتحان پس .  برود خانه و استراحت کند

تبليغات ما بايد اعتماد به مجامع عمومى و قدرت .  داده اين مبارزه است
 .آنها را افزايش بدهد

 
و باالخره در پايان ميتوانيد کمى در باره رابطه حزب يا فعالين : کمونيست

اى و مشکالتى که ممکن است در عمل براى  حزبى با اين تشکلهاى توده
 آنها بوجود بيايد صحبت کنيد؟

 
پاسخ جامع به اين سوال هم تنها ميتواند به آينده و به سير :  منصور حکمت

بسيارى از سوالهاى پراتيک هنوز بطور .  عملى فعاليت ما موکول بشود
بنابراين اينجا صرفا به برخى جوانب کلى مسئله .  جدى طرح نشده اند

تثبيت و آموزش ايده :  بطور واقعى ما با اين مسائل روبروئيم.  اشاره ميکنم
شوراها، براه انداختن يک جنبش واقعى مجامع عمومى و برقرارى يک 

در مورد .  اى رابطه سالم و خالق با مدافعان ساير اشکال تشکلهاى توده
ما بايد حقانيت شوراها و اصوليت جنبش .  اى وجود ندارد اولى نکته پيچيده

شورائى را مداوما و بطور زنده، با ارجاع به خصوصيات بنيادى شورا 
اى کارگران، ميدان دادن به رهبران  سازمانيابى حداکثر نيروى توده(

عملى وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقيم، آمادگى براى کسب 
 .توضيح بدهيم) قدرت و غيره

بايد از .  در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبال صحبت کردم
الک تبليغى صرف بيرون آمد و دست بکار برپا کردن، گسترش دادن 

. فقط اين نکته را اضافه و تاکيد ميکنم.  و به هم مرتبط کردن آنها شد
همانطور که گفتم جنبش مجمع عمومى جنبشى براى ممکن کردن عمل 

اما اين به آن معنى نيست که اين جنبش .  اى و وسيع کارگران است توده
کارگران .  اى متکى است تماما به يک فعل و انفعال علنى و توده

کمونيست و فعالين اين جنبش بايد روابط نزديک تر و از لحاظ اجرائى 
پشت سر جنبش .  مخفى خود را براى هدايت اين جنبش سازمان بدهند

هاى بهم مرتبط کانونها و محافل کارگرى و  مجمع عمومى، شبکه
در باره جوانب مختلف .  سازمانهاى حزبى کارگران پيشرو قرار دارد

رجوع (اى قبال صحبت کرده ايم  تلفيق کار مخفى با فعاليت علنى و توده
کنيد به مقاالت مختلف در باره آژيتاتورها، سياست سازماندهى حزب و 

فقط تاکيد ميکنم که اين فعاليت مخفى براى موفقيت جنبش ).  غيره
مجمع عمومى و هدايت اعتراضات کارگرى از طريق مجامع عمومى 

 .حياتى است
 

در مورد نکته آخر، يعنى رابطه ما با مدافعان ساير اشکال سازماندهى 
اى، نظير سنديکاها و غيره، بايد رفقا را به بحثهاى قبلى حزب در  توده

ما متعلق به طيف کارگران کمونيست و .  نقد سکتاريسم ارجاع بدهم
رابطه درونى اين .  راديکال و عنصر سازمانده و فعال اين طيف هستيم

طيف با خود و رابطه آن با ساير گرايشات درون طبقه کارگر، 
اتحاد و تقويت  اى مبتنى بر درک منافع بنيادى کل طبقه ماست که رابطه

ما .  در مبارزه عليه بورژوازى محور اساسى آن است صف کارگران
هاى خود را با حرارت تمام  هاى خود و آلترناتيو نظرات خود، سياست

تبليغ ميکنيم و ميکوشيم به نظر و سياست بخش هرچه وسيعترى از 
اما در همان حال .  کارگران و رهبران و محافل پيشرو آنها تبديل شود

هرجا حرکتى در جريان است که ابزارى براى مبارزه کارگران 
بسازد، بر اتحاد آنها، ولو در يک بخش، بيافزايد، حقى از حقوق انکار 
شده کارگران را بگيرد، خود ما اولين کسانى هستيم که آستين باال 

هيچ تالش کارگرى نيست که .  ميزنيم و در اين حرکت شرکت ميکنيم
ما آلترناتيو خود را با شرکت بخش .  ما به سرنوشت آن بى اعتنا باشيم

هر چه بيشترى از کارگران پيشرو و مبارز ميسازيم، ما ارجحيت 
سياست عملى خود را هميشه و در هر شرايطى توضيح ميدهيم، اما در 

مهم .  بندى واقعى کارگران خواهيم بود عين حال عنصر فعال هر سنگر
در هر (تشخيص حرکتهاى اصيل کارگران براى اتحاد و مبارزه 

از حرکتهاى غير واقعى، تخيلى و يا مضر بحال مبارزه )  شکل
تشخيص اين مسئله در هر مورد، براى کمونيست و .  کارگرى است

اى که از نزديک با حرکات کارگرى در تماس باشد و  کارگر پيشروى
مشروط بر .  منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نيست

اينکه فعالين ما در هر مورد معين با حساسيت و دلسوزى الزم اين 
 .حرکات را مطالعه و تحليل کنند

 
سياست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى 

سياست ما تضعيف تالشهاى گرايشات ديگر براى ايجاد .  است
اميد ما اينست که با تالش ما .  اى ديگر نيست سنديکاها و تشکلهاى توده

جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى بخش هر چه بيشترى از 
نيروهاى طبقه کارگر براى متشکل شدن و متحد شدن را بخود کاناليزه 

 .کند
 ١٣٦٦، اسفند ٣٧نشريه کمونيست شماره 

 ١٨٨تا  ١٦٧، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد 

 اى طبقه كارگر تشكلهاى توده
 گفتگوی منصور حكمت با كمونيست 

 ... در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم
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همچنانکه قابل پيش بينی بود، دولت رئيسی جنايتکار بدتر از دولتهای 
قبلی برای کاهش تورم و جبران کمبود بودجه دولتی و تامين نيازهای 
مبرم دولت در جهت حفظ بقای نظام بحرانی و به گل نشسته، به جيب 

تمام اقتصاددانان حامی نظام را بسيج .  خالی مردم چنگ انداخته است
کرده اند تا راهی بيايند و رژيم تماما بحرانی را از اين منجالب رها 
بکنند، اما دست آخر مثل هميشه راهی جز حمله به جيبهای ضعيف مردم 

دولت رئيسی مدعی .  فقر زده نمی بينند تا آخرين نفسهای مردم را بکشند
بود که تورم را کاهش می دهد و به وضعيت معيشت مردم رسيدگی 
خواهند کرد، اين ادعا تاکنون به سنگ خورده و اتفاقا وضع معيشتی 

اين را ما از اول گفتيم .  مردم در دوره رئيسی بدتر و بدتر شده است
دولتی که دل بحرانهای پيچيده اقتصادی به قدرت رسيده است، هر چقدر 
هم ادعای مردمی داشته باشد و هر طرح اقتصادی را به ميدان بياورد، 
همانند دولتهای ماقبل خود، بزودی ناکارآمدی آنان آشکار خواهد شد و 
تناقضات جديدی سر باز خواهند کرد و دولت را با موانع جديدتری 
روبرو خواهد کرد، آنهم در شرايطی که روز به روز نارضايتی اکثريت 
مردم از فقر و گرانی بيشتر می شود و هيچگونه بهبودی برای امروز و 
فردای زندگی خود نمی بينند، شرايط را برای رژيم  پيچيده و بحرانی تر 

تازه اقدامات اقتصادی دولت رئيسی کوچکترين راه کار .  کرده است
جديدی نسبت به دولتهای پيشين ندارد که همه يکی بعد از ديگری به 
سنگ خورد و ناکار آمدی خود را در کاهش بحران موجود به نمايش 

 .گذاشتند
 

درصد و تورم ميدانی بنا به  ۴٣تورم رسمی االن به گفته بانگ مرکزی
اقدامات .  درصد و چه بسا بيشتر شده است ۶٠گرانی سرسام آور به 

تومانی که درازای  ۴٢٠٠دولت در اين مدت چه بوده است؟ حذف ارز
کيلوگوشت استُ  به يک نفر  ١هزار تومانی که معادل  ١۵٠آن يارانه 

 ۴٢٠٠بصورت نقدی و بن کااليی داده می شود، بماند که حذف ارز 
تومانی خود تورم زا است و دست سرمايه داران و کالشان اقتصادی را 
برای گرانی کاالهای اساسی همچون دارو و غيره باز می گذارد و به 

گفته اند يارانه را دوبرابر يا بيشتر خواهند کرد، اما .  تورم دامن می زند
درصد ماليات  ٩در عوض دولت اعالم کرده است که در روزهای آتی 

در گمرکات بر کاالهای اساسی و وارداتی مثل دارو، گوشت، برنج و 
اين يعنی گرانی همين کاالهای اساسی در بازار و .  غيره خواهند بست

دولت اعالم کرده است بنزين سهميه بندی .  حمله به جيب خالی مردم
خواهد شد و به هر نفر ماهانه سهميه بنزين خواهند داد و مردم هم آزادند 

 ١۵٠٠در بازار آزاد به قيمت دلبخواه بفروشند، در عوض سهميه بنزين 
تومانی پايه  ٣٠٠٠تومانی را از دستور خارج می کنند و بنزين آزاد 

گفته اند بنزين از اين گرانتر .  فروش بنزين خواهد شد و شايد گرانتر

سياستهای اقتصادی دولت رئيسى تعرض به 

 سفره خالى مردم
 

 سعيد يگانه

نخواهد شد، اما بايد ديد اين داستان سر 
اين يعنی هرج و مرج در .  دراز دارد

بازار و دست آخر کشيدن نقدينگی از 
شغل جديد برای مردم ايجاد .  جيب مردم

کرده اند، فروش بنزين در بازار آزاد و 
سياست سهميه بندی بنزين را اکنون به 
طور آزمايشی در کيش و قشم به اجرا 

دولت جمهوری اسالمی .  درآورده اند
سياستهائی را از سر ناچاری اتخاذ می 

اينها اقدامات اقتصادی تاکنونی .  کند که در قوطی هيچ عطاری نيست
دولت رئيسی در رابطه با بهبود معيشت مردم به اجرا درآورده يا قرار 

سياستهای اقتصادی دولت جمهوری اسالمی . است در آينده به اجرا درآيد
عين گردابی است که هر چه به دورخود می چرخد فقط خرابی و نابودی 

 .و بحران می آفريند و اين را خواهيم ديد
 

دولتی که اساسا امورات اکثريت مردم کارگر و محتاج را بر پايه يارانه، 
بن کااليی، سبد کااليی، سهميه بندی بنزين و سياستهايی از اين دست 
سازمان می دهد و امورات خود را می گذراند، فقط نشانه ويرانی و 
بحران عميق اقتصادی است که دامن رژيم سرمايه داری ايران را گرفته 

. است و عواقب مخرب آنرا مردم کارگر و زحمتکش بر دوش می کشند
سراسرعمر جمهوری اسالمی با اين سياستها پيش رفته است و روز به 

گره اصلی و مانع اصلی رفع .  روز اين بحرانها تشديد و وخيمتر شده اند
اين بحرانها، نه تنها بحران اقتصادی، خود جمهوری اسالمی است و ما 
بارها اين را تاکيد کرده ايم و معتقديم که تا زمانی که جمهوری اسالمی 
در مسند قدرت باشد اوضاع به همين منوال پيش خواهد رفت و مردم 

ما اساسا از بيخ و بن با سيستم سرمايه داری حاکم .  رنج آن را می کشند
مخالفيم، جامعه ای که مبتنی بر استثمار نيروی کار اکثريت و سودآوری 
به نفع اقليت سرمايه دار و قدرتمندان سازمان يافته باشد، فقر و فالکت و 
اختالف عمق طبقاتی جز ذات اين نظام است و کشوری همانند ايران که 
نيروی کار کارگر به شيوه ای خشن و وحشيانه استثمار می شود و 
اکثريت آنان از حداقل مزايای قانونی بی بهره اندُ، وضع بمراتب بدتر و 

در جامعه ای که در چهارچوب همين نظام .  فالکت بيشتر خواهد بود
امنيت شغلی نيست، بيکاری بيداد می کند، مراکز توليدی يکی بعد از 

در جامعه ای که نه .  ديگری تعطيل و بر خيل بيکاران افزوده می شود
کارگر و نه جوان و نه زن اميدی به فردا ندارد و آينده ای نمی بينند، در 
جامعه ای که تورم و گرانی افسارگسيخته زندگی اکثريت مردم را به 
نابودی کشانده است، در جامعه ای که حتی گردش سرمايه در آن برای 
توليد شغل و سود امنيت ندارد، نشانه آنست که اين جامعه با دولتش در 
بحرانهای عميقی به سر می برد که حل آنان از عهده رژيم سرمايه داری 
و مذهبی ايران خارج است و خو د يکی از موانع اصلی رفع اين 

 .بحرانها است
 

بخوبی نشان می دهد که   ١۴٠١نگاهی به بودجه بندی دولت در سال 
دولت جمهوری اسالمی پول و ثروتی که در اختيار دارد نه صرف 
امکانات و نيازهای ضرروی مردم، باز به تامين نيازهای ضروری 

بودجه حوزه .  دولت در جهت بقای نظام اختصاص می دهد

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  

 

  ١٨صفحه 
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! اعدام قتل عمد دولتى است  

. علميه قم از اختصاص بودجه آموزش و پرورش بيشتراست
اختصاص بودجه به نيروهای نظامی، اماکن مذهبی، صدا و سيمای 
جمهوری اسالمی و توليد موشک و بمب چندين برابر بودجه ای 
است که به امورات ضروری مردم همچون حقوق و بهداشت و 
. سالمت و بيمه درمانی و تهيه کاالهای ضروری اختصاص داده اند

دولت پول دارد اما برای مردم خرج نمی کند و برايش اهميتی 
 .ندارد

 
اميد به اينکه در چهارچوب نظام کنونی بهبودی در زندگی مردم 

. مشکل تنها معيشت و فقر نيست.  حاصل شود به صفر رسيده است
هر .  مردم در اين نظام گنديده اسالمی نمی توانند نفس بکشند
در .  اعتراضی را با گلوله و زندان و شکنجه جواب می دهند

. اعتراض مردم اصفهان به کمبود آب چشم چهل نفر را کور کردند
آخوندهای .  تازگيها محدوديت را بر زنان دارند بيشتر می کنند

بی "مرتجع و نمايندگان مرتجع مجلس مثل سگ هار فتوا عليه 
 .صادر می کنند" بی بند و باری"و " حجابی

 
دولت را به خيال خود . جمهوری اسالمی همه جانبه تحت فشاراست

يکدست کردند، هرچه آدم  جنايتکار را سراغ دارند به راس قدرت 
. آوردند به اميد اينکه مردم را بترسانند و جامعه را منکوب کنند

سرکوب و ارعاب و دستگيری را گسترش داده اند به اميد اينکه 
مردم وحشت کنند و دست از اعتراض و نارضايتی بردارند، اما با 
ُ تجربه اين دوره نيز و بعد از آمدن دولت رئيسی  همه اينها
جنايتکار، نشان داد که مردم نه تنها مرعوب نمی شوند بلکه 

در کنار .  معرض تر و راديکال تر از هميشه به ميدان آمده اند
اعتراض و اعتصاب روزمره کارگران، معلمان وسيعتر و با عزم 

به قول يکی . جزمتری به ميدان آمده اند و گفته اند که کوتاه نمی آيند
که شما ما را "از زنان معلم که در اعتراضات اخير گفته است؛ 

اصل بر اين است که ."  نابود کرديد، ما شما را نابود می کنيم
اکثريت مردم کارگر و تهيدست جامعه از اين وضع به تنگ آمده 

کارگر، معلم، .  رفاه وآسايش و امنيت و آزادی می خواهند.  اند
بازنشسته، زن،  مرد، جوان به وضعيت کنونی معترضند و 

جمهور اسالمی نه می خواهد، نه توان حل .  خواهان تغييرند
جمهوری اسالمی بايد برود، بدست .  مشکالت عديده مردم را دارد

راه ديگری در مقابل .  مردم به شيوه ای انقالبی بايد سرنگون شود
وقتی زنی در .  طاقت مردم به انتها رسيده است.  مردم قرار ندارد

مألعام عمامه آخوند را زير لگد می گيرد، بايد منتظر باشند کليت 
 .نظام را زير پا له بکنند و به اين جهنم پايان دهند

 
  ٢٠٢١دسامبر  ٣٠

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال آلترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

!آموزش رايگان برای همگان  
!آموزش يک حق است نه يک امتياز  

سياستهای اقتصادی دولت رئيسى تعرض به 

 ...سفره خالى مردم 



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٩صفحه    

برعکس، نقد فعال مذهب، حمايت .  نياز جامعه به مذهب تعطيل است
فعال از نگرش علمی و روشنگری و ادبيات ِاته ايستی و ماترياليستی، 
جلو صحنه و جانبدار بودن حزب کمونيستی کارگری عليه مذهب، جزو 

حجاب و عمامه باهم ظهور کردند و باهم از بين .  برنامه عملی ماست
جنبش آزادی زن در ايران و منطقه بعنوان يک رکن مبارزه .  ميروند

سوسياليستی، در شکست دادن اسالم سياسی و الغای قوانين اسالمی نقش 
 .*دورانسازی ايفا می کنند

 

 كشيشان پدوفيل
دادگاهی در روسيه، نيکالی استرمسکی کشيش ارتدوکس را بدليل 

جرم اين فرزند خدا .  سال زندان محکوم کرده است ٢١کودک آزاری به 
آميز عليه آنها در   تجاوز به شماری کودک و اعمال خشونت"و مسيح 

بنا به گزارش بی بی سی .  بوده است"  ناحيه تحت خدمت خود
خانه را از اوايل  استرمسکی و همسرش در شهر استراکتاش يک يتيم"

سرپرست در آن ناحيه نگهداری  کردند و از کودکان بی اداره می ١٩٩٠
 ٢٠١٩او در سال .  اند کودک اکنون بزرگ شده ٧٠اغلب آن .  کردند می

خاطر اذيت و آزارهايش نسبت به هفت کودک خردسال  بازداشت شد و به
 ".او اين اتهامات را افتراء عليه خود خواند. مورد بازپرسی قرار گرفت

 
ديگری از تاريخ سراسر جنايت دستگاه ننگين نيکالی استرمسکی برگ 

" پدران روحانى"آنچه تاکنون از اسکاندال هاى پدوفيلى .  مسيحيت است
در آمريکا و روسيه و کشورهاى اروپا رو شده است، " راهب بزرگ"و 

براى اين دستگاه مخوف که قدرتهاى دنيا در .  تنها مشتى از خروار است
دمکراسى .  مقابل آن سجده ميکنند، هيچ قانون جوامع امروز اعتبار ندارد

و عدالت بورژوائى، از آنجا که به صنعت مذهب نياز دارد و آنرا به يک 
رکن حاکميت سرمايه دارى تبديل کرده است، حتى اجازه سرک کشيدن 

 .به دهليزهاى تاريک واتيکان را هم ندارد
  

استرامسکی اين موجود کثيف الهی، برای بيش از سه دهه تعرض به 
اما کسی نشنيد که آخِر جنجاِل .  سال زندان محکوم شد ٢١کودکان به 

مربوط به پرونده هاى پدوفيلى کليساى مسيحيت، کاردينال ها و کشيشان 
هيچ سياستمدار دول غربى، هيچ .  مورد اتهام در دادگاهی محکوم شوند

اين سوال را مطرح نميکند "  حقوق بشر"رئيس دمکراسى هاى طرفدار 
دارند؟ "  مصونيت آهنين"اند، و چرا "  فوق بشر"که چرا اين حضرات 

اين حقوق ويژه از کجا آمده است و به کدام قدرت و منافع تکيه دارد که 
 عدالت بورژوائى در مقابل آن الل شده است؟ 

 
افشاى تماميت اين جنايات و به صندلى محاکمه :  پاسخ روشن است

نشاندن مجرمان و کسانی که اين مجرمان را حفاظت ميکنند، دستگاه 
ديگر کاتوليک و پروتستانى .  مسيحيت را براى هميشه نابود خواهد کرد

از کنار اين برجهاى قدرت قرون وسطى هم رد نخواهد شد تا چه رسد به 
ديگر کسى صليب بر .  اينکه براى ديدن پاپ يا فالن کاردينال غش کند

گردنش نخواهد انداخت و اعتبار وارونه مذهب ضربه سهمگينى خواهد 
دنياى امروز اما به صنعت مذهب و پاپ و امام و خاخام نياز .  خورد
همانطور که سرمايه به استثمار نياز دارد، همانطور که جامعه .  دارد

صنعت و .  سرمايه دارى به مردساالرى و تبعيض و نابرابرى نياز دارد
دستگاه مافيائى مذهب جزو اليتجزاى ارتجاع بين المللى سرمايه دارى 
است که در هر گوشه جهان با عناوين و پرچمهاى مختلف خادم نظم 

مصونيِت اين قيصرها و تزارهاى مذهبى از مصونيِت .  کنونى است
 * .سراِن کوکاکوال و ميکروسافت بيشتر نباشد کمتر نيست

 !نه حجاب، نه عمامه
واقعه قم تنها يک اتفاق نيست، بيان فشرده ای از يک جنگ قديمی و در 

جنگی که خود را در سمبلها و پرچمها فشرده . جريان زنان با اسالم است
کرده است، اما از همين دريچه ديدن وسعت جنگ و منظره های پيش 

 . رو سخت نيست
 

حجاب را آخوندها، دايناسورهای . حجاب اجباری است و عمامه اختياری
حجاب پرچم پيروزی آپارتايد اسالمی .  عمامه بسر به زنان تحمل کردند
امروز بيش از هر زمان آخوند جماعت . در جامعه ای غير اسالمی است

. سمبل و بانی کليه مشقات جامعه عموماً و فرودستی زن خصوصاً هستند
حجاب و عمامه هر دو از اسالم برخاسته اند، هر دو محصول يک سلطه 
سياسی اند، هر دو زير حمله جامعه غير اسالمی اند و هر دو بطرق 

 .  سياسی ور انداخته می شوند
 

اگر تا ديروز آخوندی بخود جرات ميداد و به خانمی تذکر ميداد که 
، با اردنگ و تعرض جواب ميگرفت، امروز "حجابت را رعايت کن"

خفه شو مفتخور نادان و "اينست که "  حجاب ات را رعايت کن"جواب 
حاال که بزور ميخواهی حجاب برسر من کنی من "!  به تو مربوط نيست

! بجنگ تا بجنگيم!  هم بزور عمامه ات را برميدارم و زيرپا له ميکنم
هم ميتواند بخشی از مبارزه عملی عليه جمهوری "  کشف عمامه"

عمامه کشان از سر آخوندها پيش پرده بزير کشيدن .  اسالمی باشد
اين تعرض شجاعانه با شرايط سياسی ملتهب و .  جمهوری اسالمی است

منبعد آخوند نبايد در خيابان .  شريط فوق بحرانی حکومت خوانائی دارد
 . احساس امنيت کند

 
تاريخ کهن و جديد زن ستيزی و فرودستی زن و نقش سرمايه داری 

يک هدف فوری انقالب .  امروز در بقای زن ستيزی بجای خود محفوظ
کارگری، الغای نظام آپارتايد جنسی و قوانين مترتب بر آن و ايجاد يک 

اما سکوالريسم به تنهائی .  اداری سکوالر و مدرن است  -نظام سياسی 
جوابگوی موج نفرت از نمادهای مذهب و صنعت دين و سمبلهای طفيلی 

سکوالريسم نهايتا جدائی دين از دولت و .  آن يعنی آخوندها نيست
آموزش و پرورش را تامين و مذهب را امر خصوصی بزرگساالن 

 .  اعالم ميکند
 

کشورهای اسالم زده خاورميانه اما به يک جنبش روشنگرانه و انقالبی 
اين شايد بدنبال يک پيروزی انقالبی .  ضد دينی و ضد اسالمی نياز دارند

ما .  در ايران تازه آغاز شود اما زمينه اجتماعی بسيار قدرتمندی دارد
ما نيازمند اقداماتی انقالبی .  نيازمند اسالم زدائی و اليروبی مذهبی هستيم

و قاطع بر عليه مذهب، ارگانهای مذهبی، آتوريته مذهبی، قدرت مالی و 
 . سرمايه در گردش صنعت مذهب هستيم

 
ً نياز به مذهب و بازتوليد نياز مذهبی را رفع  بدون ترديد بايد اجتماعا

اما معنی اين سخن اين نيست که مبارزه عليه مذهب تا زمان نفی .  کرد

 يادداشت ها،
 

 سياوش دانشور



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه    

 تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان 
در روز سه شنبه هفتم دی ماه طی فراخوانی از پيش اعالم شده، 

هايی از بازنشستگان و  بازنشستگان فرهنگی در شهرهای  جمع
قزوين، اردبيل، شيراز، استان مازندران، قم، اصفهان، اهواز و 

های بازنشستگی خدمات کشوری، در سنندج  بندرعباس مقابل صندوق
مقابل شرکت تعاونی فراگير پيشکسوتان، در تهران در مقابل مجلس، 

ن در شهرهای زنجان، چهارمحال بختياری يهمچن.  دست به تجمع زدند
، قروه کردستان، بازنشستگان و شاغلين لردگان، همدان، )شهرکرد(

در همين روز فرهنگيان .ايالم، کرمانشاه تجمعات اعتراضی برپا کردند
بازنشسته الهيجانی مقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع 

 .اعتراضی زدند
 

 اجتماع بازنشستگان تامين اجتماعی
ماه بازنشستگان تامين اجتماعی در اعتراض به  دی ٨روز چهارشنبه 

سازی حقوق مجددا مقابل  های پايين و اجرايی نشدن همسان حقوق
بازنشستگان نسبت به وضعيت نامناسب معيشتی  .هم آمدند مجلس گرد

ها و اجرای  خود اعتراض دارند و خواستار افزايش حقوق و مستمری
 ١٢های دولتی  خط فقر به گفته خود رسانه.  سازی هستند کامل همسان

فرودست جامعه با بخش اما اين .  ميليون تومان عنوان شده است
سر  سوم خط فقر در بدترين وضعيت معيشتی به  های زير يک حقوق

 .برند می
 

 يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران 
روز يکشنبه پنجم ديماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران 
صندوق بازنشستگی فوالد اهواز و اصفهان مقابل ساختمان اين 

بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی .  صندوق تجمع کردند
اهواز نيز دست به راهپيمايی و تجمع اعتراضی زدند ودر همين روز 

نيز همزمان با ديگر )  دامغان(بازنشستگان معدن البرز شرقی 
بازنشستگان فوالد و معدن در شهرهای مختلف، تجمع اعتراضی 

بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان افزايش و همسان .  برگزار کردند
 .ها هستند سازی کامل حقوق

 
 قطعنامه پايانی تجمع سراسری بازنشستگان ايران 

 بازنشستگان گرامی کشوری ولشگری  وتامين اجتماعی 
های دولت ومجلس درباره  ما امروز اينجا جمع شديم که به سياست

 : توجهی به پيشکسوتان  اعتراض کنيم و اعالم کنيم بازنشستگان و بی
 
زندگی بازنشستگان شريف و عزيز با مخاطرات جدی روبرو است .  ١

کارآمد محرومند و قانون  حقوق آنان نصف خط فقر است از بيمه
سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مديريت خدمات کشوری  همسان

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

سازی از اول مهر  ما خواهان اجرای کامل قانون همسان.  شود اجرا نمی
 .توانيم  اين وضعيت ظالمانه را تحمل کنيم هستيم و بيش از اين نمی ١۴٠٠

اليحه رتبه بندی فرهنگيان شاغل طبق قانون بايد به بازنشستگان  .  ٢
 .تسری يابد

قانون مديريت خدمات کشوری بايد برای بازنشستگان اجرايی  ۶۴ماده .  ٣
شود و هرگونه تبعيض در پرداخت ها  وبی عدالتی ها يکبار برای هميشه 

 .رفع گردد
برای  ١۴٠٠قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای فروردين  ٣٠ماده .  ۴

 .افزايش فوق العاده همانند شاغالن  اجرايی شود 
ما از افزايش حقوق تمام اقشار اجتماعی و کارگران و زحمتکشان به .  ۵

کنيم و زندگی شرافتمندانه را حق همگانی  باالی خط فقر حمايت می
های غيرکارشناسی که افزايش حقوق بازنشستگان و  دانيم و با تحليل می

 .مخالفيم ،داند زا می معلمان را تورم
شورای بازنشستکان باشگاه کشوری ضمن تشکر از حمايت  شورای .  ۶

های صنفی فرهنگيان، خواهان استعفای هيات مديره  هماهنگی تشکل
کانونهای بازنشستگان که هيچ حمايتی از حقوق قانونی بازنشستگان  نمی 
کنند، می باشد تا بازنشستگان از ميان خود افرادی غير وابسته و غير 

 .فرصت طلب را انتحاب نمايند
ما خواهان  بيمه کامل و کارآمد برای بازنشستگان و خروج از دست .  ٧

رانت خواران هستيم، بيمه آتيه سازان محلی برای رانت  خواری عده ای 
 .شده است

قانون اساسی برای رفع تبعيض و پرداخت  ٩ما خواهان اجرای بند .  ٨
عادالنه حقوق ها براي همه حقوق بگيران دولتی وغير دولتی به ويژه 
بازنشستگان و رفاه و آسايش برای همه ايرانيان قبل از کشورهای بيگانه 

 .هستيم
ما بازنشستگان خواستار آزادی بدون قيد و شرط معلمان و کارگران .  ٩

 .فعال صنفی هستيم
 

بدون جانبداری از جناح ها پيگر مطالبات برحق :  در پايان اعالم می کنيم
همه بازنشستگان و فرهنگيان هستيم و اتحاد بين شاعل و بازنشسته  را 

در صورت عدم تحقق خواسته ها و عدم تصويب .  رمز موفقيت می دانيم
سازی و عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری حق  اليحه همسان

قانون اساسی برای خود محفوظ می داريم و  ٢٧اعتراض را طبق اصل 
خواهان پيوستن همه بازنشستگان  به اعتراضات واقعی هستيم و از 

 .فرصت طلبان که بنام مذاکره حرکاتی انجام می دهند برائت می جوييم 
 

 ١۴٠٠دی  ٧-شورای باشگاه کشوری بازنشستگان
 

 پرداخت حقوق و مطالبات کارگران چاه های ژرف سيستان   عدم
  ٢١صفحه   کارگران شاغل در پروژه چاههای ژرف سيستان نسبت به 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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اجرای آيين نامه استخدامی شرکت :  های مقابل مجلس با خواسته
آنها .  مخابرات و رفع تبعيض و برقراری عدالت مزدی تجمع کردند

چرا کارکنان رسمی مخابرات شهری حدود بيست ميليون :  گويند می
ترين روستاها کار نگهداری  گيرند و ما که در دورافتاده تومان حقوق می

دهيم، فقط  رسانی به مشترکان را انجام می های مخابراتی و خدمت  دکل
پنج ميليون تومان دريافتی داريم؟ چند صد نفر از کارگزاراِن مخابرات 

های مختلف کشور در اين روز و برای شرکت در  روستايی از استان
 .اند اين تجمع به تهران سفر کرده

 
 تجمع کارگران پيمانکاری تهران جنوب جلوی فرمانداری ماهشهر

، کارگران اخراج شده شرکت پيمانکاری تهران ١۴٠٠دی ۶دوشنبه 
آنها .  جنوب شاغل در پروژه بندر مجيديه دست به تجمع اعتراضی زدند

روبروی فرمانداری ماهشهر گردهم آمده و خواهان رسيدگی و برگشت 
اين کارگران بارها در اعتراض به اخراج خود دست به  .به کار شدند

ولی تاکنون پاسخی از مديران پيمانکاری تهران جنوب و .  اند تجمع زده
شرکت تهران جنوب در يک اقدام  .اند مقامات فرمانداری دريافت نکرده

  .جانبه بدون هيچ اطالع قبلی، اقدام به اخراج اين کارگران کرده بود يک
 

 مراکز خدمات جامع سالمت قم   اجتماع کارکنان شرکتی
دی جمعی از نيروهای شرکتی مراکز خدمات جامع  ۵روز يکشنبه 

سالمت استان قم که به صورت شرکتی مشغول کارند، در پيگيری 
وضعيت شغلی و استخدامی خود ابتدا مقابل ساختمان دانشگاه علوم 
پزشکی تجمع کردند و سپس اجتماع خود را به مقابل ساختمان 

اعتراض نيروهای :  يکی از کارکنان گفت.  استانداری قم انتقال دادند
ها و مراکز خدمات جامع سالمت استان قم که در واقع از  شرکتی پايگاه

اند، برای مشخص شدن وضعيت شغلی  بهره همه مزايای قانونی کار بی
اين کارکنان خواستار حذف مراکز خصوصی بهداشت و .  ها برپا شد آن

 .عقد قرارداد مستقيم همانند همکاران ايثارگر خود هستند
 

 اعتراض کارگران شهرداری آبادان از پرداخت حقوق
شود، کارگران  به دليل آنچه که کاهش درآمد شهرداری آبادان عنوان می

ای  کم دو ماه معوقات مزدی و چندين ماه معوقات بيمه اين مجموعه دست
به گفته کارگران؛ هم اکنون در مجموعه شهرداری آبادان .  طلبکارند

نزديک به دو هزار کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند که 
: يکی از کارگران افزود.  های خود هستند نگران تامين نيازهای خانواده

مسئوالن شهری همواره اذعان دارند که اين واحد خدمات شهری چندين 
های خود از ادارات بخش  سال است در دريافت عوارض و بدهی

 . خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است
 

 حادثه خونين برای کارگران نفت 
تصادف زنجيره ای بين خاور، رانا، پژو، پرايد و کاميون واژگون شده 

مصدوم بر جا  ١۵کشته و و  ١٠خرمشهر   -در جاده قديم اهواز 
يکی از خودروها که سرويس اياب و ذهاب کارگران يک .  گذاشت

. شرکت بوده است متاسفانه کشته های زيادی به همراه داشته است
اسامی کارگران عزيزی که در روز شنبه چهارم دی ماه و در حادثه 

خرمشهر کشته -دلخراش خودروی اسقاطی کارفرمايان در جاده اهواز
دمحم   -۴جنگى بالدى   -٣عماد بالدى   -٢مالك بالدى   -١  :  شدند عبارتند از

عبدالرضا بالدى   -٨حليم بالدی   -٧فاخر بالدى   -۶سعيد بالدى   -۵بالدى 
ما ضمن ابراز تاسف .  حاتم بغالنی  -١٠نزار بالدی   -٩

پيمانکار پروژه در .  پرداخت حقوق و مطالبات شان اعتراض دارند  عدم
حال جمع آوری کارگاه بوده و اين نيروها نگرانند در صورت خروج 
پيمانکار از منطقه ديگر امکان وصول مطالبات و حقوق شان وجود 

کارگران بارها از حبيب هللا دهمرده، نماينده مجلس رژيم .  نداشته باشد
درخواست رسيدگی به مشکالت و معضالت خود را داشته اند و 

 .هيچگونه پاسخی دريافت نکرده اند
 

 ممانعت حراست مخابرات خوی از ورود کارگران 
نفر از کارگران مخابرات شهرستان خوی که به دليل تضييع  ۴٠بيش از 

حق و حقوق خود به اداره کار شکايت کرده بودند و پيرو احکام صادره 
را )  پيمانکار/  شرکت مخابرات(از مرجع حل اختالف کار، کارفرما 

نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت مخابرات طبق آرای 
ميليون ريالی از بابت  ٨۵٠الی  ١۵٠قطعی الصدور به پرداخت 

. التفاوت عدم اجرای اين طرح در حق کارگران مکلف نموده بودند مابه
، توسط حراست مخابرات خوی از ١۴٠٠دی ماه  ۵پس از آن صبح روز 

شرکت (کارفرما .  ورود اين کارگران به داخل اداره جلوگيری بعمل آمد
کارگران را تحت فشار قرارداده تا اعالم رضايت )  پيمانکار/مخابرات

و اعالم کرده در غير اين !  ثبتی نموده و اظهار ندامت و پشيمانی کنند
 .صورت اخراج خواهند شد

 
 تجمع مجدد کارگران پارچه سبالن 

کارگران سبالن پارچه صبح روز دوشنبه ششم ديماه و برای سومين روز 
دور .  متوالی در سالن توليد اين شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند

جديد تجمع کارگران اين شرکت از روز شنبه شروع شد و به سومين 
روند اخراج کارگران اين کارخانه سرعت پيدا .  روز متوالی خود رسيد

پس از آنکه .  نفر هم رسيده است ١٨٠کرده و به گفته برخی کارگران به 
سال گذشته شرکت از تصرف بانک خارج شد، شرکت سبالن پارچه در 

اما در يک سال .  اختيار سرمايه داری به نام حجازی نيا قرار گرفت
گذشته هم توليد پسرفت داشته و هم تعداد کارگران اخراجی روز به روز 

های يک ماهه، تعويق دستمزدها، تغيير کاربری  قرارداد.  شود بيشتر می
از جمله مسائلی است که اين ...  بخشی از کارخانه به مکان تفريحی و 

 .ها در سبالن پارچه جريان دارد روز
 

 کارگران سد شفارود رضوانشهر مجدداً تجمع کردند
نفر از کارگران سد شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن  ٧٠حدود 

ديماه در محوطه کارگاه سد شفارود تجمع  ٧شنبه  حقوقشان صبح روز سه
ماه است که حقوق نگرفته اند، عالوه بر آن  ٧اين کارگران حدود .  کردند
ساخت سد .ماه هم حق بيمه اين کارگران پرداخت نشده است  ۴حدود 

 .کارگر بيکار شده اند ٩٠٠شفارود از شهريور متوقف شده و حدود 
 
 تجمع کارگزاران مخابرات روستايی مقابل مجلس 

روز سه شنبه هفتم ديماه جمعی از کارگزاران مخابرات روستايی کشور 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ٢٢صفحه   
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عميق از اين اتفاق تلخ به بازماندگان جانباختگان تسليت ميگوييم و خود 
 . را در اندە بزرگ آنان شريک ميدانيم

 
 ديدار جمعی با رسول بداقی و خانواده او

روز جمعه سوم دی ماه جمعی از فرهنگيان شاغل و بازنشسته به همراه 
وکال، فعاالن کارگری، فعاالن حقوق کودکان، زنان، دانشجويان، 

با رسول بداقی ...  بازنشستگان تامين اجتماعی، زندانيان سياسی سابق و 
در اين ديدار نماينده اعضای انجمن صنفی .  و خانواده وی ديدار نمودند

فرهنگيان شاغل و بازنشسته کرمانشاه و اعضای سنديکای رانندگان 
اتوبوسرانی، کانون صنفی معلمان ، وکال ، زنان، بازنشستگان و تعدادی 

 .از حضار بر همبستگی اقشار اجتماعی تا تحقق مطالبات تاکيد نمودند
 

 انتقال معصومه عسکری به زندان کچوئی البرز 
چهارشنبه اول دی ماه، معصومه عسکری، فرهنگی بازنشسته ساکن 
تهران و زندانی سياسی محبوس در بند زنان زندان اوين بدون اعالم 

معصومه عسکری، در .  قبلی به زندان کچويی در استان البرز منتقل شد
، توسط شعبه بيست و هشت دادگاه ١٣٩٧تاريخ بيست و نهم بهمن ماه 

اجتماع «انقالب تهران به رياست قاضی وقت، دمحم مقيسه از بابت اتهام 
، به تحمل پنج سال حبس »و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور

 .تعزيری محکوم و اين حکم در دادگاه تجديدنظر عينا تائيد شد
 

 هيراد پيربداقی به بند عمومی زندان اوين منتقل شد
ديماه، به بند  ٣هيراد پيربداقی، مدافع حقوق کارگری روز جمعه 

عمومی زندان اوين منتقل  و هم اکنون در قرنطينه زندان اوين به سر 
ماه همراه با ضرب و شتم  آبان ١۵آقای پيربداقی در تاريخ .  ميبرد

ديماه از بازداشتگاه وزارت اطالعات به بند  ٣بازداشت و روز جمعه 
جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات هيراد .  عمومی زندان اوين منتقل شد

دادگاه انقالب تهران برگزار  ٢۶دی در شعبه  ٨پيربداقی، چهارشنبه 
 . شد
 

 آباد شيراز  زاده به زندان عادل انتقال ليال حسين
شناسی دانشگاه تهران که در شيراز  زاده، دانشجوی انسان ليال حسين

توسط وزارت اطالعات بازداشت شده بود، به بند قرنطينه زنان زندان 
وی طی تماس تلفنی که ابتدای هفته جاری با .  آباد منتقل شده است عادل

زندان  ٢٠٩خانواده خود داشت، اعالم کرد؛ چهارشنبه هفته گذشته به بند 
. اوين منتقل شده و حين بازجويی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

العالج است و بنا به گواهی پزشکی قانونی،  وی مبتال به بيماری صعب
 .کند زندان، بيماری خطرناک وی را تشديد می

 
 ی سرگشاده اسماعيل گرامی بازنشسته نامه

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!آموزش رايگان برای همگان  

گرامی کارگر بازنشسته کارخانه ی کارتن سازی که _من اسماعيل 
خواهان افزايش حقوق خود وديگر بازنشستگان طبق قانون بوده و در 
تجمعات قانونی بازنشستگان شرکت کرده ام، با قوانين جمهوری 

سال حبس شده و هم  ۴اسالمی ايران مجرم شناخته شده و محکوم به 
 .بسر می برم" زندان تهران بزرگ "ماه است که در  ٩اکنون مدت 

 
سال سن و بيماری های صرع،  ۶۶در کجای دنيا يک فرد بازنشسته با 

پروستات، کمردرد و دندان دردهای پی درپی فقط به خاطر اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق خود و شرکت در تجمعات مجرم شناخته شده و به 
حبس محکوم می گردد؟ حکومت جمهوری اسالمی ايران درحالی با 
يک بازنشسته چنين برخوردی می کند که ادعای رعايت حقوق بشرش 

"گوش جهانيان را کر کرده است که در آن "  زندان تهران بزرگ. 
محبوس هستم نمونه ای از زندان های ايران است که آب آشاميدنی 

حتی از نظر مواد غذايی .  ندارد و زندانی بايد خود خريداری نمايد
که در مواردی زندانی خود مجبور به !  دارای کيفيت بسيار پايين است

حتی آب گرم "  زندان تهران بزرگ"در .  خريد مواد و طبخ آن است
 .مناسب برای استحمام وجود ندارد

 
من اسماعيل گرامی صدايی از بازنشستگان بودم و از تمامی 
بازنشستگان، همکاران، دوستان، و آشنايان انتظار دارم صدای من 
باشند و اين نامه را به هر زبانی که برايشان مقدور است ترجمه کرده و 
آن را برای سنديکاها و اتحاديه های کارگری کشورهای مختلف و 
همچنين سازمان حقوق بشر ارسال نمايند تا جهانيان بدانند که ادعای 
رعايت حقوق بشر حکومت جمهوری اسالمی ايران دروغی بيش 

 .نيست
     

 ١۴٠٠/١٠/۶  -زندان تهران بزرگ  -اسماعيل گرامی کارگر بازنشسته
 ٢٠٢١دسامبر  ٢٧برابر 

 
 تداوم بازداشت و بی خبری از وضعيت يک شهروند در سنندج

کژال نصری شهروند بازداشتی اهل سنندج، عليرغم گذشت بيش از دو 
. برد خبری به سر می هفته از زمان دستگيری کماکان در بازداشت و بی

آذر امسال توسط نيروهای امنيتی در  ٢١ساله روز  ٢۶کژال نصری 
سنندج بازداشت و تا اين لحظه از سرنوشت و محل نگهداری وی 

های خانواده نصری در  پيگيری و تالش.  اطالع دقيقی در دست نيست
نتيجه بوده و تاکنون اين خانواده موفق به تماس و مالقات با  اين مدت بی

 .اند فرزندشان نشده
 

 ژيال کرم زاده مکوندی جهت تحمل حبس راهی زندان اوين شد
دی ماه جهت  ٨ژيال کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، روز چهارشنبه 

خانم کرم .  ساله خود راهی زندان اوين شد ۵تحمل دوران محکوميت 
زاده مکوندی پيشتر طی ابالغيه ای جهت تحمل دوران محکوميت خود 

 .احضار شده بود) شهيد مقدس(به واحد اجرای احکام دادسرای 
 

 خودکشی يکی از کارگران پيمانکاری پارس جنوبی
کارگران پارس جنوبی از خودکشی يک کارگر 

  ٢٣صفحه   



 ٦٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٣صفحه    

ی اين کارگران، فرد متوفی فارغ  پيمانکاری در منزل خبر دادند؛ به گفته
های برتر و دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اما  التحصيل دانشگاه

گويند سطح  کارگران می.  گرفته است حدود شش ميليون تومان حقوق می
  ها بسيار پايين است و همچنين تفاوت و تبعيض زيادی ميان حقوق حقوق
منابع خبری، .  ها در پارس جنوبی وجود دارد ها و پيمانکاری رسمی

متاسفانه ساالنه شاهد .  کنند عنوان می »حاجيان«هويت فرد متوفی را 
موارد متعدد خودکشی کارگران در محيط کار به داليل مختلف هستيم که 

 . اساسا ناشی از شدت کار و فشارهای اقتصادی است
 
 جانباختن يک سوختبر بر اثر شليک نيروهای رژيم 

محمود براهويی اهل سفيدابه شهرستان زاهدان که مشغول سوختبری 
بود، چند روز پيش توسط ماموران نظامی در محور سفيدابه به نهبندان 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

!آموزش رايگان برای همگان  

مورد هدف تيراندازی قرار گرفته بود ديروز در بيمارستان بيرجند جان 
خالی از بار بوده  ستانیخودروی اين شهروند بلوچ. خود را از دست داد

به .  و نيروهای رژيم بدون هشدار قبلی به سمت او تيراندازی کرده اند
های اعمال شده رژيم بر  دليل بيکاری و نبود شغل مناسب و تبعيض

، اين شهروندان به ناچار شغل سوختبری را انتخاب ستانمردم بلوچ
به دليل تيراندازی نيروهای  ستانیها شهروند بلوچ کنند و ساالنه صد می

 .شوند رژيم و سوانح رانندگی کشته و مجروح می
 

 اسيدپاشی به سه زن در شهريار
دی ماه تعدادی از زنان برای ورزش صبحگاهی  ٧شنبه  صبح روز سه

به پارک مريم شهرک انديشه شهريار رفته بودند که مردی ناشناس که 
ماسک به صورت داشت و پشت بوته های پارک پنهان شده بود از 

خوشبختانه به   .پشت به خانم ها اسيد می پاشد و سپس متواری می شود
دليل لباس های ضخيمی که تن خانم ها بوده است آسيب جدی به آنها 

اند يکی از آنها به دليل  وارد نشده و شاهدان حاضر در صحنه گفته
 سوختگی بيشتر توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شده است

 
*** 

!در شب همبستگى با مردم محروم و ستمديده افغانستان شركت كنيد  

! مرگ بر طالبان، چه در كابل چه تهران  
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!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 منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 جمال كمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

 !فراخوان به سازمانهای كارگری، اتحاديه های معلمان، افكار عمومى
 

 !از اعتصاب و اعتراض معلمان در ايران حمايت كنيد
در .  معلمان ايران سالهاست در مبارزه اند و در دو هفته اخير همراه با معلمان بازنشسته وسيعا بميدان آمدند

 ١٠٠دسامبر در  ١٢در روز .  شهر دست به اعتصاب و تحصن زدند ٢٠٠دسامبر در  ١١و  ١٠روزهای 
بندی و امنيت شغلی، همسانسازی  خواستهای فوری آنان رتبه.  شهر ايران اجتماعات بزرگ برگزار کردند

با  و  يا برابر کردن حقوق بازنشستگان با سطح معيشت کنونی، آزادی معلمان زندانی، آموزش رايگان 
معلمان عليه فقر و تبعيض اعمال شده به اکثريت عظيم جامعه .  کيفيت علمی برای همه دانش آموزان است

معلمان خواهان لغو قوانين آپارتايد جنسی در مراکز آموزشی اند و با مذهبی کردن مراکز . ايران معترضند
 . آموزشی و حضور آخوندها در مدارس مخالفند

 
اجاره نرخ .  حقوق ها ريالی است اما هزينه ها دالری محاسبه ميشود.  ارزش پول ايران مرتبا سقوط ميکند

طبق بررسی .  درصد گرانتر شده اند ٣٠٠خانه و مواد اوليه غذائی و بهداشتی ظرف يکسال گذشته حداقل 
های دولتی يک خانواده چهار نفره برای تامين هزينه هايش در سطح خط فقر به دوازده ميليون تومان 

اما حقوق کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان بطور .  يورو در ماه نيازمند است ٤٠٠معادل تقريباً 
در دوره پاندمی کرونا مردم فقيرتر شدند اما صاحبان صنايع .  ميانگين نصف خط فقر رسمی و کمتر است

قريب بيست .  تعداد زيادی رسما گرسنه اند.  و حکومتگران ثروتمندتر و ميليونرهای ايرانی بيشتر شدند
ميليون حاشيه نشين، ميليونها بی مسکن، چهار و نيم ميليون کودک کار و خيابان، تن فروشی و اعتياد 

اعتصابات معلمان گوشه ای از پتانسيل اعتراضی در محيطهای آموزشی .  وسيع از نتايج اين حکومت اند
معلمان، بازنشستگان در کنار کارگران .  شغل معلمی يکی از کم درآمدترين و سختترين مشاغل است.  است

 . و نيروهای کادر درمان کشور برای تامين هزينه های حداقل زندگی نيازمند شغل دوم و حتی سوم اند
 

دولت ده سال است در مقابل خواستهای معلمان مقاومت ميکند و نهايتا با اعتراضات اخير قدمهائی عقب 
. رفته اما اعتراض معلمان قويتر ادامه دارد و از حمايت دانش آموزان و خانواده ها برخوردار است

حکومت ايران به جای پاسخ به خواسته های برحق کادر آموزشی، به سياست سرکوب و اخراج و زندان و 
اين رژيم با هر چيزی که به آموزش، پيشرفت و سعادت بشری مربوط می شود، .  تهديد روآورده است

به دولت ايران فشار بياوريد که حقوق . معلمان و طبقه کارگر ايران نيازمند حمايت شما هستند. دشمنی دارد
 . پايه ای معلمان را برسميت بشناسد و زندانيان سياسی را آزاد کند

 
ما از سازمانهای کارگری، احزاب سياسی و افکار عمومی پيشرو ميخواهيم از مبارزات آزاديخواهانه 

معلمان و بازنشستگان و کارگران در .  مردم در ايران و معلمان و کارگران به هر شکل مقدور حمايت کنند
 . اين مبارزه به همبستگی انترناسيوناليستی شما نيازمندند

 

 حکمتيست –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢١دسامبر  ٢٣


