
 

 

 مجموعه اسناد مصوب 
 کنگره اول 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

.   مجموعه اى که در اختيار داريد حاوى اسناد مصوب کنگره اول حزب است
 طى ،بجز اسناد جديد پيشنهاد شده به کنگره اول که بخشا تصويب شدند

 سال گذشته که به ٣قرارى منتخبى از اسناد و قطعنامه هاى حزبى در 
.   در کنگره اول مجددا تصويب شدند،تصويب پلنومهاى حزب رسيده بودند  

مجموعه اين اسناد تصوير روشنى از خط مشى سياسى و تفاوتهاى حزب  
.                                                اتحاد کمونيسم کارگرى را بدست ميدهد  

 انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠فروردين  - ٢٠١١آوريل 

Tel- SMS: +44 (0) 777 227 86 49 

Website: www.wupiran.org  &  www.wupiran.net 

Radio website: www.wupradio.org 

Email: markazi.wupi@gmail.com  

 
Mansoor Hekmat websites:  
http://hekmat.public-archive.net/   
www.m-hekmat.com/ 
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 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

  يک دنياى بهتر
 

عليرغم رواج ايده هاى     .  تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است                          
قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و                           
مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق                             

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و                   .  به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است              
زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است،                              

 .يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد

ن يک                            که ساخت ن ه اي ى ب کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پ
 .آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است



٢صفحه     

 21 تا    18اولين کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تاريخ               
اکثريت نمايندگان، تعدادی از     .  فوريه در کشور آلمان برگزار شد       

اعضای حزب بعنوان ناظر و شماری ميهمان در کنگره شرکت                
کنگره با خوش آمد گويی علی جوادی، يک دقيقه سکوت              .  داشتند

بياد منصور حکمت، جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم،                            
جانباختگان مبارزات اخير ايران و خيزش های توده ای تونس،                 
مصر و ساير کشورهای خاورميانه و آفريقای شمالی و سرود                     

 .انترناسيونال کار خود را آغاز کرد

 
گزارشی از  .  ابتدا آئين نامه پيشنهادى باتفاق آراء به تصويب رسيد        

روند انتخابات کنگره توسط آذر ماجدی ارائه شد و صحت                             
بعد از  .  انتخابات و اعتبار نامه نمايندگان توسط کنگره تصويب شد     
 . آن هيات رئيسه انتخاب و دستور جلسه کنگره تصويب شد

 
اولين دستور چشم اندازها و اولويت ها بود که بترتيب توسط علی              
جوادی تحت عنوان جايگاه ويژه حزب اتحاد کمونيسم کارگری،               
سياوش دانشور با تم پايان يک دوره و مصافهاى کمونيسم                              

 نسرين رمضانعلی با عنوان جايگاه حزب در ميان طبقه          ،کارگرى
کارگر و آذر ماجدی تحت عنوان حزب و جنبش کمونيسم                                

 سپس نمايندگان       .کارگری، حزب و قدرت سياسی ارائه شد                    
سپس نيکال دسو     .  پيرامون مباحث ارائه شده اظهار نظر کردند            

پيام ابتکار کمونيسم کارگری، جريانی که اخيرا در فرانسه بنيان               
 .گذاشته شده را به کنگره اعالم کرد

 
اجالس بعدى کنگره به مبحث گزارش فعاليتهاى حزب و بحث                    

ی از گزيده     ئابتدا اساليد شو    .  پيرامون گزارش اختصاص داشت      
ای از فعاليت های حزب پخش شد که مورد استقبال پرشور                            

آنگاه آذر ماجدی گزارشی عمومی از               .  حاضرين قرار گرفت     
فعاليتها و موقعيت حزب، ضعف ها و نارسايی های حزب و                         

سپس مسئولين عرصه های         .  چگونگی غلبه بر آنها ارائه داد             
مختلف فعاليت حزب، نسرين رمضانعلی مسئول کميته سازمانده،          
مجيد پستنچی مسئول سايت حزب و سايت راديوی يک دنيای                      
بهتر، سيروان قادری مسئول دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب،           
شهال نوری مسئول امور مالی و مريم کوشا مسئول کميته روابط               
بين الملل حزب و برنامه راديوئى بنياد منصور حکمت گزارشی              

پس از آن در مورد           .  از فعاليت های عرصه خود ارائه دادند               
گزارش ها و موقعيت حزب و نکاتی که بايد در فعاليت آتی مورد               

 . توجه خاص و تمرکز قرار گيرد بحث شد

 
جلسه سوم کنگره به مبحث قطعنامه ها و قرارها اختصاص                          

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          "علی جوادی قطعنامه       .  داشت
بحث زنده و داغی پيرامون اين          .  را معرفی کرد   "  قدرت سياسی 

اصالحيه های ارائه شده مورد بحث و رای               .  قطعنامه انجام شد    

 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 با موفقيت بپايان رسيد 

آنگاه کليت قطعنامه به رای گذاشته شد و به اتفاق                   .  قرار گرفت  
دورنمای فقر و فالکت و       "قطعنامه بعدی،    .  آراء به تصويب رسيد    

توسط "  جايگاه کارگر و کمونيسم در تحوالت سياسی جاری                       
سياوش دانشور معرفی گرديد و بحث داغ و مفصلی حول آن                          

در انتهای اين مبحث اين قطعنامه با رای اکثريت                  .  جريان يافت  
 .تصويب شد و برای بررسی نهايی به دفتر سياسی ارجاع شد

 
در بخش قرارها ابتدا کنگره طى قرارى، منتخبى از اسناد،                             
قطعنامه ها و بيانيه هاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را تصويب            

 ،همينطور چند قرار در باره ايجاد کميته خارج کشور                         .  کرد
سازماندهى خانه هاى حزب و انتشار آثار منصور حکمت را                        

 . تصويب کرد

 
.  دو سمينار در جوار کنگره تشکيل شد                ،عالوه بر مباحث فوق      

مبحث تحزب و حزبيت و لزوم انسجام و رشد و قدرت گيری                          
حزب توسط آذر ماجدی و اوضاع بين المللی، تحوالت انقالبی و                 
سياست کمونيسم کارگری توسط سياوش دانشور ارائه شد و                           
مباحث بسيار جالبی در هر دو سمينار توسط شرکت کنندگان                         

در مبحث حزبيت تاکيد بسياری بر ضرورت تحکيم         .  مطرح گرديد 
حزبيت، شکل دادن به ارگان های حزبی، ارتقاء ديسيپلين                                
تشکيالتی و تشکيل منظم خانه های حزبی توسط واحد های حزب              

بويژه ...   در مبحث اوضاع بين المللی      .در خارج کشور گذاشته شد     
به موقعيت خاورميانه و آفريقای شمالی، خيزش های توده ای اخير           

بر وجه بسيار روشن ضد کاپيتاليستی         .  در اين منطقه پرداخته شد      
همچنين به بحران عميق و گسترده سرمايه        .  اين جنبش ها تاکيد شد    

داری در دو سال گذشته و تاثيرات خانمان برانداز آن بر مردم                       
جهان، لزوم تاکيد بر سازمانيابی کارگران و مردم و ايفای نقش                    

اين مبحث مورد استقبال گرم            .  فعال توسط حزب پرداخته شد           
حاضرين قرار گرفت و کنگره رهبری حزب را موظف کرد که                  
پيامی خطاب به کارگران و مردم بپاخاسته اين کشورها تنظيم و                   

 .منتشر کند

 
ابتدا کنگره تصويب کرد      .  سپس کنگره وارد دستور انتخابات شد         

. که تعداد اعضای کميته مرکزی به بيست و يکنفر افزايش يابد                     
هما ارجمند،  :  رفقای زير به عضويت کميته مرکزی انتخاب شدند          

محمود احمدی، احمد بابايی، جليل بهروزی، کامران پايدار، مجيد            
پستنچی، علی جوادی، فخری جواهری، سياوش دانشور، نسرين              
رمضانعلی، مهيار شاهی، جمشيد عزيزی، سيروان قادری، پروين        
کابلی، مريم کوشا، مهرداد کوشا، آذر ماجدی، سعيد مدانلو، پدرام             

 .نوانديش، شهال نوری و کريم نوری

 
پس از آن آذر ماجدی از طرف کميته تدارکات کنگره از رفقايی                   

که برای تدارک هر چه بهتر و با شکوه تر                       

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣صفحه   



٣صفحه     

ضمنا حامد محمدی در     .  کنگره فعاليت کرده بودند، قدردانی کرد        
اين کنگره به عضويت حزب درآمد و صحبت کوتاهی در مورد                 

هيات .  دليل انتخاب حزب اتحاد کمونيسم کارگری ارائه کرد                     
رئيسه کنگره ضمن استقبال از اين تصميم و تبريک به حامد                          
محمدی، يک شاخه گل و يک نسخه از برنامه يک دنيای بهتر،                   

 .برنامه حزب، را به او تقديم کرد

 
برای اختتاميه، ويدئوی سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم            
حزب کمونيست کارگری تحت عنوان اوضاع سياسی و موقعيت             
. ويژه حزب پخش شد که با استقبال پرشور حاضرين مواجه شد                 

سپس کنگره با پخش سرود انترناسيونال رسما به کار خود پايان                
 . داد

 
پس از خاتمه کنگره پلنوم کميته مرکزی با شرکت اکثريت                             

پلنوم به انتخاب دبير کميته مرکزی و دفتر        .  اعضای آن تشکيل شد   
علی جوادی باتفاق آراء به دبيری کميته مرکزی         .  سياسی پرداخت 

محمود احمدی، جليل بهروزی، علی جوادی،        :  انتخاب شد و رفقا    
سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی، سيروان قادری، مريم کوشا،         
آذر ماجدی، سعيد مدانلو و شهال نوری براى دفتر سياسى حزب                 

سپس در جلسه دفتر سياسی هيات دائر حزب                      .  انتخاب شدند   
رفقا جليل بهروزی، علی جوادی، سياوش دانشور،       .  انتخاب گرديد 

نسرين رمضانعلی و آذر ماجدی بعنوان اعضاى هيات دائر دفتر              
 .سياسی حزب انتخاب شدند

 
کنگره اول حزب در يک فضای بسيار رفيقانه و صميمانه برگزار 

سطح .  شرکت کنندگان با حرارت در مباحث شرکت کردند             .  شد
 احساس حقانيت و اشتهاى باالى           ، صراحت لهجه    ،باالى مباحث  

فرصت کافى براى اظهار نظر         .  سياسى تصوير اين کنگره بود        
 .  ناظرين و ميهمانان اختصاص داده شد،نمايندگان

 
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری يک کنگره جدی                            
مارکسيستى بود که صالبت کمونيسم کارگری منصور حکمت را           

اين کنگره بار ديگر نشان داد که حزب         .  بخوبی نمايندگی می کرد   
اتحاد کمونيسم کارگری حزب ادامه دهنده کمونيسم کارگری                       

 .منصور حکمت است

 

 ٢٠١٠ فوريه ٢۴

 
 

 

 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ...با موفقيت بپايان رسيد  

 

 :کميته مرکزى منتخب کنگره اول حزب
 

هما ارجمند، محمود احمدی، احمد بابايی، جليل بهروزی، کامران          
پايدار، مجيد پستنچی، علی جوادی، فخری جواهری، سياوش                  
دانشور، نسرين رمضانعلی، مهيار شاهی، جمشيد عزيزی،                        
سيروان قادری، پروين کابلی، مريم کوشا، مهرداد کوشا، آذر                    
 .ماجدی، سعيد مدانلو، پدرام نوانديش، شهال نوری و کريم نوری

 

 :دفتر سياسى منتخب کنگره اول حزب
 

محمود احمدی، جليل بهروزی، علی جوادی، سياوش دانشور،                
نسرين رمضانعلی، سيروان قادری، مريم کوشا، آذر ماجدی،                    

 . سعيد مدانلو و شهال نوری
 

 : هيات دائر  دفتر سياسى حزب
 

جليل بهروزی، علی جوادی، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی         
 . و آذر ماجدی

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

جهان بدون فراخوان 
 بدون اميد ،سوسياليسم
” خطر“ بدون ،سوسياليسم
 به چه منجالبى ،سوسياليسم

!تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



۴صفحه     

. جامعه ايران دوران پر تحول و تالطمی را از سر ميگذراند                 -١
 تنها حلقه ای از تحوالت             ٨٨خيزش توده های مردم در سال               

 قيامها و     ، اعتراضات شهری    ، اعتصابات  ، خيزشها  ،سياسی آتی  
انقالبی است که ميتواند از دل جنبش توده های مردم برای                               

اين نبردها سرنوشت         .  سرنگونی رژيم اسالمی عروج کند                
اقتصادی آتی ايران را       -حکومت اسالمی و تکليف نظام سياسی          

حکومت اسالمی که تاکنون بزور سرنيزه و        .  مشخص خواهد کرد  
 ،اعدام و تحميل فقر و فالکت گسترده قادر به بقاء خود شده است                 

 و  ، استثمارگر ، ضد زن   ، اسالمی ،بمثابه يک حکومت استبدادی     
عقب مانده مورد تعرض توده های وسيع مردم و مشخصا نسل                    
جوان قرار داشته و سرنگونی اش در دستور روز جامعه قرار                    

يک نتيجه بالفصل اين تحوالت سرنگونی رژيم اسالمی و             .  دارد
 اسالم و زن ستيزی از جامعه            ،جارو شدن بساط استبداد مذهبی       

 . ايران است

  
 ، بحران العالج اقتصادی و سياسی     ،بن بست حکومت اسالمی     -٢

و خطر دائمی سرنگونی و انقالب کارگری به شکافهای درون                   
. جناحهای رژيم اسالمی ابعاد ويژه و متفاوتی بخشيده است                           

حکومت اسالمی اکنون شکننده تر از هر زمان با شدت بيشتری                 
سياست قداره بندی اسالمی و تشديد اختناق و فالکت اقتصادی را              

اما اين سياستها از پيش           .  در دستور کار خود قرار داده است               
شکست خورده و عامل انزجار بيشتر مردم و نه ابزار ارعاب                     

از طرف ديگر پروژه تعديل و اصالح حکومت اسالمی            .  آنهاست
و کنترل و مهار اعتراضات مردم در چهارچوب قانون اساسی در           
قالب جنبش سبز هم عمال شکست خورده و به کناری زده شده                       

اصالح طلبان حکومتی اکنون عمال از مراکز اصلی قدرت           .  است
يک نتيجه اين تحوالت اين است که              .  سياسی کنار زده شده اند        

صورت مساله اصلی سياست در ايران يعنی نخواستن مردم و                     
نتوانستن حکومت با شدت هر چه بيشتری در سطح جامعه مطرح            

اين رويدادها به کشمکش جنبشهای اصلی جامعه بر              .  خواهد شد 
نتيجتا .  متن تقابل طبقات اصلی جامعه حدت بيشتری می بخشد                 

 ، زنان ، جنبش کارگران  ،جنبش اعتراضی بخشهای مختلف جامعه     
جوانان و دانشجويان در اشکال مستقل تری بروز پيدا خواهند                     

از سوی ديگر رابطه اين اعتراضات مشخصا با آرمان و                  .  کرد
 رفاه  ، برابری ،سياستهای جنبش کمونيسم کارگری در تحق آزادی       

 . و برقراری يک جامعه سکوالر و سوسياليستی نزديکتر ميشود

  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمثابه نوک کوه يخ جنبش عظيم            -٣

کمونيسم کارگری برای سرنگونی همه جانبه رژيم اسالمی و                     
 ،تصرف قدرت سياسی در ايران و استقرار فوری حکومتی آزاد             

 ، يعنی يک جمهوری سوسياليستی         ،برابر و مرفه برای همگان         
ما ميکوشيم در صف مقدم جنبش سرنگونی رژيم               .  تالش ميکند  

اسالمی قرار گرفته و حکومت اسالمی را در پس يک انقالب                      
اين مطلوبترين  .  عظيم کارگری و با کمترين مشقت سرنگون کنيم         

 قطعنامه مصوب کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری و قدرت سياسی
تحوالت آتی ايران   .   اما تنها سناريو نيست     ،سناريوی تحوالت است  

رژيم اسالمی ميتواند    .  ميتواند سير پيچيده و کشداری بخود بگيرد         
در پس خيزش و قيامهای توده ای مردم فروبپاشد بدون آنکه الزاما             
سرنوشت قدرت سياسی و تکليف نهايی نظام سياسی و اقتصادی                

 . آتی در ايران فيصله يافته باشد

  
سرانجام تحوالت سياسی آتی محصول تالقی سه جنبش اصلی              -۴

 و جنبش   ، ناسيوناليسم پرو غربی   ، جنبش کمونيسم کارگری   ،جامعه
در اين جدال هم اپوزيسيون بورژوايی و        .  اسالمی است   -ناسيونال  

اما جنبش  .  هم جنبش کمونيسم کارگری شانس عينی پيروزی دارند        
کمونيسم کارگری عليرغم کمبودها و ضعفهای کنونی بنا به                            
موقعيت عينی گرايش سوسياليستی طبقه کارگر و جنبشهای                           
اعتراضی زنان و جوانان که ميتوانند بزير پرچم آزادی و برابری             
و رفاه همگان بسيج شوند تنها جنبشی است که متضمن خواستهای             
واقعی و عميق توده های مردم بوده و از اين امکان برخوردار                       
است که بتواند يک حکومت پايدار و متضمن خواستهای ديرينه                   

اين جنبشی است که نه تنها ميتواند           .  مردم را در ايران شکل دهد        
حضور مستقل طبقه کارگر با پرچم سوسياليستی در تحوالت آتی               
جامعه را تضمين کند بلکه در موقعيتی است که ميتواند توده های                
مردم را در سرنگونی رژيم اسالمی با کم ترين مشقت رهبری و                 

 . هدايت کند

  
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی مستلزم شکل گيری رهبری                 -۵

. کمونيستی در راس جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم است               
 سياست و     ،بدين منظور يک رکن تالش ما نقد همه جانبه افق                     

آرمانهای دو جنبش اصلی ديگر جامعه يعنی جنبش ناسيوناليسم                   
پرو غربی و جنبش ناسيونال اسالمی و کنار زدن نقطه سازشهايی            
است که نيروهای متنوع اين جنبشها در مقابل اعتراضات مردم                   

از طرف ديگر تالش برای سازماندهی حزبی و توده          .  قرار ميدهند 
ای کارگران و سازماندهی جنبشهای اعتراضی زنان و جوانان و               

در اين چهارچوب حزب       .  دانشجويان يک وظيفه حياتی ما است          
اتحاد کمونيسم کارگری بر برپايی شوراهای کارگری متکی بر                  
مجامع عمومی روتين و منظم و همچنين شوراهای سرخ جوانان                

شکل گيری رهبری کمونيستی در عين           .  در محالت تاکيد ميکند      
حال منوط به قرار گرفتن شخصيتها و رهبران جسور کمونيست و            
حزبی در راس جنبشهای اعتراضی آزاديخواهانه و برابری طلبانه          

 .جامعه است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای پيشروی و پيروزی بايد به             -۶

مرگ نابهنگام منصور     .  ضعفها و کاستی های متعددی فائق آيد             
حکمت و جدايی ها در صفوف اين جنبش ضربات متعددی را بر                 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد بر اين       .  پيکر ما وارد کرده است    
  بايد خوش بينی و اميد به ،شرايط غلبه کند

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

۵صفحه   



۵صفحه     

 

حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری 
 ...و قدرت سياسی

 
پيروزی کمونيسم کارگری را در يک                        
پروسه اجتماعی و حقيقی در جامعه                            

بدين منظور حزب      .  بازسازی و اعاده کند       
نيروهايی را که به اسم کمونيسم         )   الف ،بايد

کارگری عمال سياستها و اهداف جنبشهای             
غير کمونيستی و غير کارگری را تبليغ و                

 ، بطور همه جانبه نقد کند            ،پراتيک ميکنند  
 ،به نيروی بالمنازع سازمانی اين جنبش      )  ب

به تحزب گرايش سوسياليستی و راديکال               
طبقه کارگر و جامعه و به حزب سياسی                   

به )   ج ،کارگران و نماينده قيام کارگری آتی       
 پرچمدار   ،پرچمدار چپ افراطی اجتماعی        

 مذهب ستيزی و مقابله با                          ،مارکسيسم
 .  تبديل شود،فرودستی زن در جامعه

  
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تببين             -٧

استراتژی سازمانی خود برای سرنگونی               
) الف:  رژيم اسالمی بر حلقه های زير                   

حضور قدرتمند در جدال بر سر قدرت                      
سازماندهی و رهبری               )   ب       ،سياسی

)  ج ،اعتراضات جاری و راديکال کارگری       
گسترش همه جانبه سازماندهی حزبی و توده       

تالش برای کسب هژمونی      )   د ،ای کارگری 
سياسی در جنبش سرنگونی طلبانه توده های        

تبديل شدن به يک حزب بزرگ            )  مردم، ه  
سازماندهی قيام  )  توده ای با نيروی مسلح، و      

و جنگ توده ای برای سرنگونی رژيم                      
 .  تاکيد ميکند،اسالمی

  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری فعالين                -٨

 رهبران      ،راديکال سوسياليست کارگری          
عملی کارگری و فعالين کمونيست را                         
بمنظور رهبری مبارزه برای سرنگونی                 
انقالبی رژيم اسالمی و سازماندهی يک                  
انقالب عظيم کارگری به صفوف خود فرا              

 . ميخواند

 
 .اين قطعنامه به اتفاق آراء تصويب شد

 

 

 پيام کنگره اول حزب به مردم بپاخاسته در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا
 

 !شما چهره جهان را تغيير داده ايد
 

تالش .  اعتراض و قيام برحق شما عليه فقر و اختناق و فساد و ديکتاتورى شورانگيز است                      
 تن ندادن به زورگوئى ژنرالها و شيوخ                ،انقالبى براى بزير کشيدن ديکتاتوريهاى سرمايه          

.  مورد حمايت هر انسان آزاد انديش در جهان است          ،مرتجع و نظامهاى سلطنتى و عهد عتيقى       
 بارزانى ها و     ، عبداهللا صالح ها    ، قذافى ها  ، بن على ها    ،شما حق داريد که حاکميت مبارک ها        

شما حق داريد عليه گرسنگى و بيکارى و ناامنى سياسى             !  انواع مرتجعين سياسى را نپذيريد     
شما حق داريد با قدرت انقالبى اين مرتجعين سياسى و رژيم هايشان را                !  و اقتصادى بپاخيزيد  

 !در اين مبارزه انقالبى بشريت آزاديخواه در کنار شماست! بزير بکشيد

 

 تاثيرات آن بر       ،کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مفصال در باره اين دوران جديد                        
کنگره حزب همراه با طبقه       .   نقاط قدرت و ضعف آن تمرکز کرد          ،سياست منطقه اى و جهانى     

کارگر و جنبش سوسياليستى در ايران خود را در کنار شما ميداند و به تالش بزرگ و                                       
کنگره حزب در عين حال بر مخاطراتى که در مقابل مبارزه                   !  دورانساز شما دورد ميفرستد     

 . برحق شما صف کشيده اند و بر رفع انقالبى محدوديتهاى اين مبارزات تاکيد کرد

 

ما براين باوريم که پيشروى و پيروزى شما در هر کشور در گرو نفى کامل نظامى است که                           
اما .  بن على و مبارک رفته اند و قذافى و ديگران هم در حال رفتن اند             . عليه آن بپا خواسته ايد 

بدون نفى کامل   .  حکومت و نظامى که بن على ها و مبارک ها سمبل آن بودند سرجايش است                  
 بدون دخالت ، بدون لغو ديپلماسى سرى، بدون منحل کردن کليه ارگانهاى سرکوب،نظام کنونى

 اين  ، بدون خلع يد سياسى و اقتصادى از طبقه حاکم           ،گسترده و مستمر توده مردم در سياست       
با اينحال تالش تاکنونى شما کل                .  مبارزات عليرغم تمام جانفشانى ها شکست ميخورد                  

صفبنديهاى سياسى در منطقه را تغيير داده و پايه هاى نظامهاى مبتنى بر فقر و ديکتاتورى                      
شما فى الحال چهره جهان را تغيير داده ايد و بار ديگر اميد آزادى و                    .  را بلرزه انداخته است    

 !انقالب عليه وضع موجود را به افق و روش مبارزه صدها ميليون تبديل کرده ايد

 

ما هر  .  ما با عالقه رويدادهاى سياسى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا را دنبال ميکنيم              
 به   ،شرط پيشروى اينست که به کم رضايت ندهيد                .  پيروزى شما را پيروزى خود ميدانيم           

 ،جريانات مرتجع جنبش اسالم سياسى اعتماد نکنيد و وارد هيچ ائتالف سياسى با آنها نشويد                  
بر .  به ارتش بعنوان نهادى سرکوبگر و مافوق مردم اعتماد نکنيد و خواهان انحالل آن شويد                 

 ، آزادى بيقيد و شرط بيان و اعتراض              ، برابرى همه شهروندان      ، رفع تبعيض    ،سکوالريسم
. آزادى احزاب تاکيد کنيد و هيچ قانون اضطرارى و حق ويژه قدرت فائقه را برسميت نشناسيد                

شرط پيشروى در شرايط کنونى اتکاى بالفصل بر ارگانهاى اعمال اراده توده اى يعنى شوراها               
بايد در مقابل قدرت رو به زوال باالئى ها قدرت آلترناتيو را قرار               .  و ايجاد و گسترش آنهاست    

بويژه کارگران بايد حزب سياسى کمونيستى کارگرى شان را بسرعت بسازند و بعنوان                 !  دهيد
 ! رهبر آزادى جامعه قد علم کنند

 

اين شما هستيد که آينده . گذشته با تمام کراهت اش زير سوال رفته است اما آينده نامعلوم است
 . اين آينده ميتواند آينده اى آزاد و برابر و مرفه سوسياليستى باشد. را ميسازيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١فوريه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



۶صفحه     

رهبران شاخص جدال طبقاتى در تاريخ همواره موضوع جدال                 
منصور حکمت، نه فقط در مرکز جنبش کمونيستى طبقه                     .  اند

 از   ،کارگر، بلکه در ميان نيروهاى اپوزيسيون رژيم اسالمى                   
شاخص ترين شخصيتهاى سياسى است که همواره مورد بحث                   

هر کس که ميخواهد با رژيم اسالمى بسازد بايد با                    .  بوده است  
منصور حکمت و سازش ناپذيرى انقالبى کمونيستی او تسويه                    

هر کس که ميخواهد در طيف چپ خود را                                .  حساب کند   
نام بگذارد بايد حسابش را با         "  سوسياليست، انقالبى و کارگرى     "

هر کس که تا ديروز کارى ميکرد و           .  منصور حکمت صاف کند    
امروز نميخواهد بکند خود را ناچار می بيند با منصور حکمت                    

هر کس که تا ديروز به چپ و سوسياليست بودن و                        .  دربيافتد
همراهى با منصور حکمت افتخار ميکرد و امروز ميخواهد                         
ناسيوناليست، قوم پرست، دمکرات، دگرانديش و پست مدرنيست           

هر کس  .   اول سنگى به سوی منصور حکمت پرتاب ميکند           ،باشد
که ميخواهد ديدگاه هاى عتيق در چپ ايران را بازسازى کند و                    
نميتواند از اعتبار و ميزان نفوذ کمونيسم کارگرى صرف نظر                   

 چه   ،منصور حکمت  .   پشت منصور حکمت سنگر ميگيرد           ،کند
 از معدود کسانى     ،زمانى که زنده بود و چه پس از درگذشت اش             

است که همراه با توجه وسيع به عقايد و ديدگاه هايش همزمان                       
. مورد تعرض و تحريف سياسى و حتى حمله شخصى بوده است              

به همين اعتبار دفاع از منصور حکمت ادامه کشمکشى است که               
کمونيسم طبقه کارگر با جريانات متفرقه بورژوائى و جناح هاى               

 .مختلف آن داشته است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تصريح ميکند؛

 
 منصور حکمت برجسته ترين نظريه پرداز مارکسيست و                   -١

بدنبال شکست انقالب     .  رهبر انقالبى و کمونيست معاصر است           
 منصور حکمت تنها کسى است که روشن                ،اکتبر و مرگ لنين      

ترين رگه مارکسيستى را نه فقط در ايران، بلکه در قلمرو جهانى              
 با اعتماد به نفس ترين و           ،او صريح ترين   .  نمايندگى کرده است   

او در مقاطع مهم        .  انقالبى ترين نماينده کمونيسم پراتيک است            
 که ويژگى عمومى آن عقب نشينى و سرخوردگى و                       ،تاريخى

و "  ۵٧انقالب  " يعنى در اوج سرکوب خونين        ،انفراد و تسليم بود   
 ،در اوج آنتى کمونيسم بين المللى در مقطع فروپاشى بلوک شرق             

پرچم تشکيل حزب کمونيستى طبقه کارگر و پرچم حق با مارکس            
منصور حکمت در يک مقياس     .  و طبقه کارگر است را برافراشت     

تاريخى و از نظر فکرى و سياسى نماينده انسانيت طبقه کارگر،                
 . حقانيت مارکس و انقالبيگرى کمونيسم کارگرى است

 
 منصور حکمت بعنوان يک تئوريسين مارکسيست سهم و                    -٢

مکان ويژه اى در دفاع از مارکسيسم داراست و درافزوده های                   
انقالب "حجم آثار او در مقطع . عميقی به تئورى مارکسيستى دارد

 يعنى دورانى که چپ ايران تا مغز استخوان زير                     ،ايران"  ٥٧

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جايگاه منصور حکمت
 

 !کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست
سلطه کمونيسمهاى بورژوائى اردوگاههاى شوروى، چين و                         

 از زير آوار بيرون کشيدن کمونيسم و مارکسيسم و             ،پوپوليسم بود 
تالش براى ناظر کردن اين پرچم به حرکت سوسياليستى طبقه                     

تالش هاى فکرى و       .  کارگر يک استثناء در تاريخ جامعه است             
 چپ  ،سياسى منصور حکمت و دفاع پرشورش از مارکس و لنين             

ايران را دگرگون کرد و تشکيل حزب کمونيست ايران تنها يک                   
منصور حکمت به نماينده بالمنازع             .  محصول سياسى آن بود         

در تداوم اين تالش ها و در                     .  مارکسيسم در ايران بدل شد             
چهارچوب مباحث کمونيسم کارگرى درافزوده های تئوريک،                    

آثار .  سياسی و پراتيک منصور حکمت بسيار تعيين کننده است                 
متعدد و ماندگارى که از او بجا مانده است در موارد زيادى از                        

اين افتخار بزرگ از آن       .  متون مشابه مارکسيستى عميق تر است       
اوست که موفق شد پرچم انقالبى و کارگرى مارکسيستی را                           
بعنوان پرچمى سياسى، بسيار جذاب و قابل توجه در يک دوره                     

 . بشدت تاريک در دنيا تبديل کند

 
 منصور حکمت منشاء و         ، از زاويه دستاوردهاى تشکيالتى         -٣

اتحاد "رکن اساسى فکرى، سياسى و عملی تشکيل سازمان                            
حزب کمونيست   "،"حزب کمونيست ايران    "،"مبارزان کمونيست 

وی همچنين  .  است"  حزب کمونيست کارگرى عراق   "و  "  کارگرى
فدراسيون سراسری پناهندگان    "مبتکر و طراح پروژه هائى مانند          

و بسيارى از پروژه " کنوانسيون خط نو "،"اول کودکان "،"ايرانى
از نظر سنتهاى کار       .  هاى حزبى و غير حزبى ديگر بوده است              

سياسى و تشکيالتى، او نماينده چهارچوب هاى اجتماعى و غير                  
منصور حکمت تصويرى        .  فرقه اى فعاليت کمونيستی است               

اجتماعى از جنبش کمونيستى طبقه کارگر ارائه داد و با روشها و                
سنتهاى کار فرقه اى و حاشيه اى که طى دهه هاى متمادى هويت                 

يکی از دستاوردهای مهم وی        .    تعيين تکليف کرد     ،چپ شده بود   
تبديل کمونيسم به يک جنبش سياسى است که روزمره در جدال                    

منصور حکمت در زمان حياتش بيوقفه تالش         .  قدرت شرکت دارد  
کرد که نه فقط از مارکس و کمونيسم با تمام قدرت دفاع کند، بلکه                
کمونيسم را از تصوير سنتى و خاکسترى موجود خالص سازد و                
بعنوان يک سنت سياسى، مطرح، جذاب، مدرن و انسانى در مقابل           

در نتيجه کار و تالش او انقالبى زير و رو کننده            .  جامعه قرار دهد  
در سيماى فکرى و سياسى، سنت ها و سبک کار چپ موجود                         

منصور حکمت ارکان اساسى و هويتى يک کمونيسم             .  بوجود آمد 
براى او  .  کارگرى مارکسى، سياسى و خالف جريان را ترسيم کرد     

طى کردن اين مسير و تبيين استراتژى پيروزى کمونيسم در ايران            
 . تنها راه احياء کمونيسم در مقياسى جهانى بود

 
.  به اين اعتبار منصور حکمت دشمنان طبقاتى بيشمارى داشت           -۴

او قادر شد پرونده کمونيسم بورژوائى را در قلمروهاى فکرى،                   
سياسى، تئوريک و سبک کارى در جامعه ايران ببندد و کمونيسم               
. مارکسى و کارگرى را مجددا به يک جنبش سياسى معتبر بدل کند           

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٧صفحه   



٧صفحه     

منصور حکمت قادر شد يکبار ديگر بعد از لنين و بلشويکها در                  
جنگ اول، مرز روشنى با ناسيوناليسم و روايات مختلف نگرش              
ناسيوناليستى و پوپوليستى حاکم بر چپ ترسيم کند و در قلمرو                    

. سياسى ناسيوناليسم مرتجع و ضد کمونيست را سرجايش بنشاند             
قهرمانان " داستان تراشى       ، تحريف او    ،حمله به منصور حکمت      

جنگ با منصور    "که تمام جمال و جبروت شان را در              "  پوشالى
تبيين ميکنند و تالش دارند در بازار آنتى کمونيسم                         "  حکمت

 همه براين واقعيات تاريخى، مکتوب و            ،کارگرى سهمى بگيرند   
 . مدون و تالش بيوقفه و دورانساز او متکى است

 
 به همين اعتبار درگذشت نابهنگام او توازن سياسى را نه فقط              -۵

منصور .  در ميان چپ، بلکه در اپوزيسيون ايران بهم ريخت                    
. حکمت قطبى بود که سياست در ايران از او تاثير مي پذيرفت                    

منصور حکمت در سطح چپ ايران ستونى بود که به چپ امکان               
فقدان او تاثيرات تعيين کننده     .  می داد در مقابل راست سر بلند کند        

ای دراين شرايط گذاشت و انشقاق در حزبى که او ساخته بود و                   
 راه  ،دستاورد دو دهه تالش کمونيسم مارکسى نوين معاصر بود              

را بر ميدان دارى جريانات حاشيه اى و تعرض به منصور                            
حمله به منصور حکمت عميقا سياسى و طبقاتى               .  حکمت گشود  

ادامه جدال تمام نشده ناسيوناليسم و جنبشهاى غير کارگرى           .  است
آنهائى که در    .  و غير مارکسيستى با کمونيسم طبقه کارگر است            

زمان حيات او به کنج عزلت خزيده بودند و توان عينى هماوردى              
 بدنبال    ،فکرى و سياسى با کمونيسم طبقه کارگر را نداشتند                         

. درگذشت وی و بويژه بدنبال انشعاب در حزب او بيرون آمدند                  
هاى ناقهرمانان در اين دوره نگارش          "  قهرمانى"تاريخ مجعول    

شد و کمپين ضد کمونيستى حمله به منصور حکمت و حتى حمله                
به حرمت زندگى شخصى او تنها در اين دوران و در متن دنياى                  
 . مملو از ارتجاع و بى پرنسيپى و حاشيه شدن انسانيت ممکن شد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر پايه دفاع از منصور حکمت         -۶

. و برافراشتن پرچم سياسى و  کمونيستی کارگرى او بنا شده است            
اين حزب خود را        .  منصور حکمت پرچم سياسى حزب ماست           

اين حزب خود   .  موظف به دفاع مستمر از منصور حکمت ميداند          
را موظف به پراتيک سنت کمونيستى و کارگرى و مارکسى                        

اين حزب در   .  اين هويت اعالم شده آنست     .  منصور حکمت ميداند  
مقابل هر تعرض به منصور حکمت از هر سو و در هر قالبى                       

 ،اين حزب اجازه تحريف منصور حکمت را          .  قاطعانه مى ايستد   
چه از جانب جريانات رسما ضد کمونيست و چه از جانب کسانى              

تالش دارند سياستهاى راست و          "  کمونيسم کارگرى  "که با نام        
دفاع از منصور      .   نخواهد داد     ،پوپوليستى خود را توجيه کنند           

دفاع از منصور   .  حکمت براى ما دفاع از کمونيسم کارگرى است        
حکمت براى ما امرى صرفا شخصى، عاطفى و يا کليشه اى و                    

.  امرى سياسى، اجتماعى و طبقاتى است             ،نيست"  ايدئولوژيک"
سنتى .  منصور حکمت يک سنت متمايز در کمونيسم معاصر است        

 

 ...کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست

که به روشن ترين وجهى ادامه ماترياليسم پراتيک مارکس و لنين               
است و تاريخ جدالهاى سياسى و فکرى پيروز و پر افتخار را                         

منصور حکمت و کمونيسم کارگرى او تنها              .  پشتوانه خود دارد    
افقى است که در صورت ناظر کردن آن به اعتراض ضد سرمايه               
دارى طبقه کارگر ميتوان افق پيروزى کمونيسم در ايران را                          

پيروزى کمونيسم در ايران در گرو پيشروى اين سنت                      .  گشود
متمايز اجتماعى در تقابل با سنتهاى متفرقه غير کارگرى و بقاياى             

دفاع از منصور حکمت به اين               .  کمونيسمهاى اردوگاهى است     
اعتبار تداوم جدال ما در قلمروهاى متعدد جدال طبقاتى  با                                 

 .جريانات بورژوائى است

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر تداوم دفاع قاطع و روشن و                -٧

مستدل و سياسى از منصور حکمت و بر برافراشتن قدرتمند تر                   
حزب بر  .  اين پرچم در متن اعتراض سياسى و طبقاتى تاکيد ميکند         

 بويژه در اوضاع    ،معرفى وسيعتر منصور حکمت و انتشار آثار او      
کنونى جهان که کمونيسم و مارکسيسم بار ديگر مورد توجه طبقه               

فقدان پرچم و سنت کمونيستى کارگرى        .   تاکيد ميکند   ،کارگر است 
بناگزير اعتراض واقعى کارگران را پشت جريانات چپ                                  

 ،حزب.  بورژوائى و رفرميستى و آنارشيستى بسيج خواهد کرد               
 مارکسيستها و طرفداران کمونيسم کارگرى            ،کارگران کمونيست  

 . را به پيوستن به صفوف حزب منصور حکمت فرا ميخواند

 

 مصوب پلنوم چهارم به اتفاق آرا
 ١٣٨٧بهمن  – ٢٠٠٩ژانويه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم 
و ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 

.آموزش است  
 

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 



٨صفحه     

 

 !رفقای کارگر
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری در فضايی پرشور و با              

يکی از مباحث اصلی اين کنگره بررسی              .  موفقيت برگزار شد    
نقش کارگر و کمونيسم در سرنگونی رژيم اسالمی و چگونگی                  

.  مرفه برای همگان بود          ، برابر  ،برپايی فوری جامعه ای آزاد         
جامعه ای عاری از استثمار و مصائب و مشقات نظام سرمايه                     

 بدون مالکيت خصوصی بر     ، جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی     ،داری
 يک جامعه آزاد انسانی متکی بر        ، بدون مزد بگيری   ،وسايل توليد 

اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير و سرنوشت                  
اين کنگره شما کارگران راديکال، آزاديخواه و سوسياليست              .  آن
 .بود

  
کنگره تاکيد کرد که برخالف تحوالت سياسی دورانهای گذشته که           
کارگران و مردم زحمتکش هيچگاه در جدال بر سر قدرت سياسی           

 اين بار به لطف وجود         ،در جامعه و تحوالتش نمايندگی نميشدند        
 جنبش آنتی کاپيتاليستی طبقه             ،جنبش عظيم کمونيسم کارگری         

 و با توجه به موقعيت جنبش            ،کارگر و نيروی تحزب يافته اش         
آزاديخواهانه و برابری طلبانه زنان و جوانان که ميتوانند بزير                   

 بطور  ،متشکل شوند "   حکومت کارگری   ، برابری ،آزادی"پرچم  
عينی شانس پيروزی دارند و ميتوانند جامعه ايران را بطور                         
بنيادی دگرگون کرده و يک نظام پايدار و متضمن خواستهای                      

 . ديرينه توده های مردم را پايه ريزی کنند

 
. اين واقعيت شيرين تالشی عظيم را در دستور ما قرار ميدهد                      
 ،تالشی که تضمين کننده فردايی است که در آن کسی گرسنه نباشد  

 کودکی از   ، کسی شب را در خيابان بسر نبرد         ،کسی بيسواد نباشد  
استعداد و   .  گرسنگی و سوء تغذيه جان خود را از دست ندهد                     

خالقيت هيچ انسانی بخاطر تولدش در صفوف طبقه کارگر و                      
آرزوها و آمال توده انسان کارکن بخاطر سود        .  محروم نابود نشود  

فردايی که جايی از زن       .  و انباشت سرمايه به خاک سپرده نشود          
 زن بودن جرم      ،زن انسان فرودستی نباشد     .  ستيزی در آن نباشد     

خرافات و تحجر و عقب ماندگی و مذهب زندگی مردم را               .  نباشد
کسی برای زندگی ناچار     .  در چنگال خود به اسارت نگرفته باشد        

 کار مزدی دون شان      ،نباشد نيروی کار خود را به فروش برساند         
 ،کار فعاليتی کسل کننده و عذاب آور نباشد          .  انسان و جامعه باشد    

برعکس کار فعاليتی خالق برای رفع نيازمنديهای همگان در                     
جامعه باشد و هرکس به اندازه نيازش از محصوالت توليد شده که            
حاصل تالش همگان است برخوردار باشد و به ميزان توانش در               

سهم جوان از زندگی بيکاری و        .  رفع نيازمنديهای همگان بکوشد    
کنگره تاکيد داشت که اگر حکومت در               .  تباهی آينده اش نباشد       

دست ما باشد تحقق چنين جامعه ای در فردای سرنگونی رژيم                     
 .اسالمی تماما ممکن و مقدور است

  

 

 پيام کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری به طبقه کارگر

 که جامعه ايران در آستانه تحوالت         ،کنگره با تاکيد بر اين واقعيت      
عظيم سياسی قرار دارد و مردم برای سرنگونی تمام و کمال رژيم            

 اعالم کرد که پيروزی جنبش سرنگونی        ،اسالمی به ميدان آمده اند    
طلبانه توده های مردم هر چه بيشتر به نقشی که کارگر و کمونيسم              

کنگره تاکيد داشت    .   گره خورده است    ،در اين تحوالت ايفا ميکنند      
 متشکل و    ،که طبقه کارگر بايد با پرچم مستقل سوسياليستی خود              

 در اين اعتراضات شرکت کند و رهبری آن را در دست               ،متحزب
از اين رو کنگره بر برپايی فوری و همه جانبه جنبش                          .  گيرد

مجامع عمومی کارگری و سازمان يافتن آن و شکل دادن به                             
شوراهای کارگری و همچنين شوراهای کارگران و مردم                               

کنگره تاکيد کرد که      .  زحمتکش و جوانان در محالت تاکيد داشت          
از اين رو شکل      .  طبقه کارگر تنها با حزبش ميتواند پيروز شود             

دادن به حزب سياسی طبقه کارگر و تبديل حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری به حزب تمام عيار سياسی کارگران را در دستور حزب               

کنگره تاکيد کرد که حزب بايد به تشکل و تحزب                          .  قرار داد  
سوسياليست کارگری و ظرف تحزب                     -رهبران راديکال          

 .اعتراضی اين بخش از کارگران تبديل شود

  
کنگره در عين حال بر اين واقعيت تاکيد داشت که راه پيشروی ما                

بايد .  بايد بر مشکالت و معضالت بسياری فائق آمد         .  هموار نيست 
بايد در راس اعتراض توده های            .   بايد متحزب شد      ،متشکل شد  

بايد تالش    .  مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی قرار گرفت                    
نيروهای جنبشهای ارتجاعی ناسيوناليسم پرو غربی و جنبش ملی             

 اسالمی و   ،اسالمی را در حقنه کردن آلترناتيوهای ضد کارگری         –
بايد اعتماد و باور بخش قابل مالحظه ای         .  ناسيوناليستی خنثی کرد  

 .از جامعه به آلترناتيو کارگری و کمونيستی را جلب کرد

  

 ! رفقای کارگر
کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه شما را بمنظور رهبری             
مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و سازماندهی يک                
انقالب عظيم کارگری و استقرار حکومت کارگری به صفوف                    

 .خود فراميخواند
 

 ٢٠١١فوريه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

 زنده باد 

!جنبش شوراهاى کارگرى  



٩صفحه     

 

  زنان و جوانان،پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مردم آزاديخواه
 

 ! جمهورى اسالمى را با يک انقالب کارگری به زير کشيم
 

 به شما زنان     ،کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به شما مردم آزاديخواه که هيچوقت طوق لعنت اسالم و حکومتش را نپذيرفتيد                           
 درود   ، به شما جوانان انقالبى که روزمره حکومت و دستگاه سرکوبش را بمصاف ميطلبيد                            ،برابرى طلب و دشمن آپارتايد جنسى           

و مردم ايران را طرفدار        "  جامعه اى اسالمى   "اگر جمهورى اسالمى همراه با طيف نيروهاى اسالم زده نتوانسته ايران را                      .  ميفرستد
 اين  ،اگر ارتش ضد زن و چماقداران حکومت نتوانسته حجاب          !   مديون مبارزه آزاديخواهانه شماست     ،قوانين ارتجاع اسالمى معرفى کند     

 مديون مبارزه سرنگونى طلبانه و        ،سمبل بردگى زن و پرچم اسالم سياسى را بدنبال سه دهه سرکوب به واقعيتى پذيرفته شده تبديل کند                       
اگر اين حکومت حتى نتوانسته نسلى را که در جمهورى اسالمى چشم به جهان گشوده اند به چهارچوبهاى فکرى                       .  آزاديخواهانه شماست 

 . مديون مبارزه شما برای خواستهای برحق تان برای آزادی، برابری و رفاه است،و فرهنگى اسالمى مجاب کند

 
 برسر دره عميقى که بين تصور مردم         ، برسر ماهيت اعتراض اکثريت عظيم مردم       ،کمونيسم کارگرى برسر تصوير واقعى جامعه ايران       

 ما و جوانان    ، ما و زنان   ،ما و کارگران  .  از زندگى و خوشبختى و تصور حکومت و رسانه ها از ايران وجود دارد همواره جنگيده است                   
 همين اميد به ممکن     ، همين نخواستن  ،همين مقاومت .  در يک سنگر واحد عليه نابرابرى و بيحقوقى و بيحرمتى و فقر و اختناق جنگيده ايم                

 . ما آماده ايم که اين جنگ را به پيروزى برسانيم.  پرچم حزب و جنبش ماست،بودن يک دنياى بهتر

  
 حکم زنان    ،اين حکم طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى          .  با همه جناح ها و دستگاه سرکوب اش بايد برود               .  جمهورى اسالمى بايد برود     

يک شرط مهم پيروزى اينست که کليه نقطه        .   حکم جامعه و مردمى است که اين اوضاع را نميپذيرند           ، حکم جوانان انقالبى   ،برابرى طلب 
ما .  سازهاش هائى که از جانب نيروهاى حکومتى و بيرون حکومتى به اعتراض برحق ما تحميل ميشود را درهم شکنيم و شکست دهيم                         

ما کل نظام ضد    .  ما کل حکومت اسالمى را نميخواهيم      .  کل اختناق و حاکميت مبتنى بر فقر و بيحرمتى و بيکارى و ندارى را نميخواهيم                 
ما براى تحميل هر درجه عقب نشينى به حکومت اسالمى به نيروى اعتراض خود مبارزه ميکنيم و از آن در                        .  زن اسالمى را نميخواهيم   

 !  ما کل آزادى را ميخواهيم،اما ما براى يک ذره آزادى نيامده ايم. خدمت تهاجم بيشتر به کل حکومت استفاده خواهيم کرد

 
امروز که تاثير و رد پاى سنتهاى اعتراضى توده هاى انقالبى و جوانان و زنان بپاخواسته در ايران را در اعتراض و تحرک انقالبى                                   

 امروز که موجى از اعتراض عليه فقر و بيکارى و فساد و ديکتاتورى کشورهاى                     ،کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا مشاهده ميکنيد        
 ، امروز که کاخ آخوندها و خليفه ها و ژنرال ها و شاهان به لرزه در آمده و يکى بعد از ديگرى سقوط ميکنند                          ،منطقه را درنورديده است   

 وقت آنست که بساط نظام اسالمى در ايران            ،امروز که با صداى بلند اعالم کرده ايم که بعد از بن على و مبارک نوبت سيد على است                          
 . برچيدن حکومت اسالمى در ايران کمر جنبش تروريستى اسالم سياسى در منطقه و جهان را درهم ميشکند. جارو شود

 
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر تشديد مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه براى سرنگونى جمهورى اسالمى و برپائى جامعه اى                       

کنگره حزب بر برافراشتن پرچم مقاومت و اعتراض انقالبى و سازماندهى و رهبرى جنبش               .  آزاد و برابر و مرفه سوسياليستى تاکيد کرد       
هيچ زمان مانند امروز شرايط براى جمع کردن بساط حاکميت اسالمى فقر و اختناق و سرکوب                     .  سرنگونى بيش از هر زمان تاکيد کرد        

.  با افق سرنگونی انقالبی جمهورى اسالمى بميدان آمد        ، متشکل شد  ،بايد سازمان يافت  . بايد فرصت ايجاد شده را دريافت. آماده نبوده است 
نبايد به وعده ديکتاتورهاى در حال احتضار و مباشران و اپوزيسيون دربارى              .  نبايد به هيچ بخش حکومت و هيچ نوع اسالم رضايت داد           

 تا با هم بساط اختناق، فقر و استثمار         ، زير پرچم حزب انقالبى تان متشکل شويد       ،بميدان بيائيد .  که همان نظام را اعاده ميکنند رضايت داد       
. جمهورى اسالمى بايد بقدرت يک انقالب اجتماعی سرنگون شود        .  مردم ايران شايسته زندگى بهترى هستند     .  و تحميق اسالمى را برچينيم    

 !آينده از آن ماست

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١فوريه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



١٠صفحه     

  ،رفقاى عزيز
را در  "  سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى   "خوشحالم از اينکه پيام      

بايد از آذر ماجدى تشکر کنم که من            .  اين کنگره برايتان ميخوانم    
رفقاى ديگرم نيز که نميتوانستند در کنگره شما              .  را دعوت کرد   

ميبخشيد که نميتوانم فارسى      .  شرکت کنند به شما درود ميفرستند        
صحبت کنم به همين دليل به انگليسى صحبت ميکنيم که اکثر رفقا             

 . متوجه شوند

 
هنوز يک گروه کوچک از        "  ابتکار کمونيسم کارگرى   "سازمان  

به کارهائى  .   تشکيل شديم  ٢٠١٠در ماه اوت     .  فعالين متعهد است  
کارهائى .  که تاکنون در طول اين شش ماه کرديم افتخار ميکنيم                

 فعاليتهايمان  ،"کمونيسم کارگرى "نشريه انتشار ماهانه مان     :  نظير
 و همه کارهائى که براى بنياد       ، جلسات ، اعتصابات ،در اتحاديه ها  

گذاشتن يک هسته گروه کمونيسم کارگرى در فرانسه و بلژيک                  
 . کرديم

 
 يک  ، بعنوان يک گرايش جنبش طبقه کارگر           ،کمونيسم کارگرى 

بعنوان يک   .  پديده جهانى در مبارزه طبقاتى عليه سرمايه است              
 کمونيسم کارگرى براى اولين بار در ايران ظهور             ،گرايش معين 

کرد ولى هيچگاه به خاورميانه براى تامين نيازهاى طبقه محدود               
 . نماند

 
 تا آنجا که به انگليسى و              ،با خواندن دقيق آثار منصور حکمت          

 متوجه ميشويم که منصور          ،ساير زبانهاى اروپائى ترجمه شده         
حکمت به اين نکته توجه دارد که دير يا زود احزاب کمونيسم                       

 در اروپا و آمريکا رشد خواهد              ،کارگرى در کشورهاى غربى      
تشکيل محافل کمونيسم کارگرى در کشورهاى مختلف                     .  کرد

 .    اروپائى قدم برداشتن در جهت تشکيل حزب است

 
منصور حکمت در بسيارى از آثارش به نکاتى اشاره ميکند که به            

 ،موقعيت و مشکالت سياسى جنبش کمونيستى اين کشورها                         
 جنبش کارگرى و غيره ربط              ، دمکراسى  ، پارلمان  ،اتحاديه ها  
اميدورام آثار منصور حکمت که در حال حاضر در              .  کامل دارد 

 . دست ترجمه توسط رفقاى گروه ما است بزودى چاپ شود

 
بايد توجه کرد و به همه فهماند که کمونيسم کارگرى فقط يک                        

 فقط يک   ،شعبه حرفه اى مارکسيسم براى مسائل خاورميانه نيست       
 اين دقيقا کارى است که         ،نقد مارکسيستى از اسالم سياسى نيست        

آنها از  :  اکثر چپ و سکوالرهاى کشورهاى غربى ميخواهند بکنند      
کمونيسم کارگرى و شخصيت هاى معروف آن استفاده ميکنند                    
براى مباحث درونى خود ولى آنرا بعنوان مسائل خود جدى                           

 "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى"پيام 
 به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

وقت آن رسيده که کمونيسم کارگرى در کشورهاى                     .  نميگيرند
غربى فرود آيد و جواب کمونيستى به مسائل طبقه کارگر اين                         

 . کشورها بدهد

 
 فعالينى که در اروپا به دنيا آمده اند با              ، سال گذشته   ١٠حداقل در    

از خودم شروع    .  مسائل احزاب کمونيسم کارگرى درگير بوده اند         
 سال است که منصور حکمت را کشف کرده ام و با                   ٨االن  .  کنم

سالها اولين وظيفه ما          .  رفقاى کمونيسم کارگرى فعال بوده ام               
مسائلى از  .  در درون جنبش چپ بود      "  چپ اسالمى "مبارزه عليه    

 افغانستان و غيره از زاويه جنبش طبقه کارگر و                        ،قبيل عراق  
فکر ميکنم هر چقدر محدود ولى در مباحث مربوطه تاثر                  .  زنان
مبارزه عليه اسالم سياسى در درون چپ وظيفه مهمى                    .  داشتيم

است و ما افتخار ميکنيم که چنين وظيفه اى را در دستور گذاشته                  
حتى .  ما فقط يک جنبش سکوالر نيستيم       .  ولى اين کافى نيست    .  ايم

 بلکه فعالين   ،فقط يک گرايش سکوالر در درون جنبش چپ نيستيم          
 . جنبش طبقه کارگر هستيم

 
هدف ما حکومت سکوالر و جمهورى نيست بلکه يک جامعه                        

به همين دليل بايد به جلو            .  کمونيستى بدون دولت و طبقه است           
برويم و اولين پايه ها براى تشکيل يک سازمان کمونيسم کارگرى             

اين وظيفه اى     .  در کشورهائى که زندگى ميکنيم را درست کنيم              
اين يک پروسه   .  است که نميتوانيم بيشتر از اين به تاخير بياندازيم          

ما به اين امر     .  از يک گروه کوچک به يک حزب         :  طوالنى است 
 ،تحوالت جارى در مبارزه طبقاتى     .  واقفيم ولى از آن ترس نداريم      

 ممکن است تاثير مثبت به اين پروسه                   ،در اروپا و خاورميانه       
. در نتيجه اميدواريم که موفق شويم و بيشتر فعاليت کنيم               .  بگذارد

اين پروسه همچنين ميتواند در شرايط متفاوتى در کشورهاى ديگر           
 . اروپا شروع شود

 
با تشکر از اينکه من را دعوت کرديد و به صحبتهاى من گوش                      

 . کرديد

 

 ! زنده باد کمونيسم کارگرى،با اميد موفقيت کنگره

 

  ،نيکال دسو

 فرانسه   -" ابتکار کمونيسم کارگرى"سازمان 
 ٢٠١١ فوريه ١٩

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



١١صفحه     

 
 پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به زندانيان سياسى

 

 !آزادتان ميکنيم
 

 ! خانواده هاى زندانيان،زندانيان سياسى
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزه آزاديخواهانه و اعتراض برحق شما عليه حکومت مرتجع اسالمى درود ميفرستد و                           
در تالش انقالبى خانواده هاى زندانيان سياسى و آزاديخواهان براى آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى و برچيدن زندانهاى                       

 .سياسى خود را شريک ميداند

 
 و لزوم سرنگونی جمهورى      ، نامشروع بودن  ، حکم بر ورشکستگى   ، نفس وجود مقوله جرم سياسى در قوانين        ،نفس وجود زندانى سياسى   

 بيدادگاههاى فرمايشى و پرونده سازى براى مخالفين           ،زندان هاى سياسى و بساط شنيع اعدام        .  اسالمى و حکومتهائى از اين دست ميدهد        
سه دهه کشتار و    .   يک رکن اساسى قدرت سياسى جمهورى اسالمى است و بدون آن نميتواند حتی يک روز قدرتش را حفظ کند                        ،سياسى

 براين واقعيت تاکيد دارد که      ، تالش براى ارعاب و به سکوت کشاندن جامعه و مخالفين   ،فعاليت بيوقفه ماشين اعدام و سرکوب و جاسوسى 
جنبشى عظيم براى آزادى و برابرى و رفاه در جريان است و ارتجاع سياسى براى تداوم حاکميت ننگين خويش راهى جز اعمال خشونت                         

 .عريان و سلب آزادى و سلب حق حيات مخالفين ندارد

 
مبارزه اى که تاکنون قربانيان بيشمارى توسط        .  اما يک روی ديگر سکه سرکوب و اختناق مبارزه براى برچيدن بساط اين حکومت است                

حکومت اسالمى گرفته است و خاوران ها و گورهاى دسته جمعى بى نام و نشان و کهريزک ها و کشتارهاى مخوف را در کارنامه خود                            
کارگران و مردمى که عليه      .  جمهورى اسالمى در سراشيب سقوط قرار گرفته است        .  اما اين دوران دارد به پايان ميرسد       .  ثبت کرده است  

 اميدشان  ، با مشاهده موج اعتراضات توده اى عليه حکومتهاى مرتجع در خاورميانه و شمال آفريقا                  ،حکومت هار اسالمى بپا خواسته اند      
 عطش براى درهم شکستن       ،تجمعات مستمر مقابل زندانها    .  به آزادى و ممکن بودن سرنگونى حکومت اسالمى بيش از پيش شده است                   

شنيده "  زندانى سياسى آزاد بايد گردد     "وقتى در خيابانها شعار      .  درب زندانها و آزادى زندانيان سياسى بيش از هر زمان ديگر شده است                
 اميد آزادى و درهم شکستن      ، وقتى همه ميبينند که با يک تحرک انقالبى ديکتاتوريهاى مشابه فرو ميريزند و زندانيان آزاد ميشوند                  ،ميشود

 . ماشين سرکوب واقعى تر و توده اى تر ميشود

 
آنروز که  .  آنروز که بار ديگر درب زندان اوين و صدها زندان و سياهچال اسالمى به نيروى مبارزه انقالبى گشوده شود دور نيست                                  

زندانيان سياسى نه بعنوان اسراى بيدفاع بلکه بعنوان سمبلهاى مبارزه با ارتجاع توسط آزاديخواهان و بستگانشان در آغوش کشيده شوند                         
نه فقط جنبش توده های بجان آمده مردم براى سرنگونى جمهورى اسالمى شما زندانيان را از چنگ ارتجاع بيرون مى آورد                         .  دور نيست 

 .  سياست اعدام و شکنجه و نفس جرم سياسى را ملغى و زندانهاى سياسى را برميچيند،بلکه در بيانيه پيروزى اش

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١فوريه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

  ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند

!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      



١٢صفحه     

نه تنها  .  دنياى سرمايه دارى در يک بحران عميق بسر می برد           -١
بارقه اى از بهبود فوری بحران اقتصادى جهانى قابل مشاهده                      
نيست بلکه امواج بحران هر روز حوزه اى از نفوذ سرمايه را به               

تشديد بيکارى و گرسنگى و بى مسکنى سهم                .  کام خود ميکشد    
در اين    .  صدها ميليون خانواده کارگرى از اين بحران است                     

 بورژوازى تحميل فقر و فالکت و                      عمومیاوضاع پالتفرم        
سرشکن کردن هزينه بحران روى دوش طبقه کارگر و مردم                       

در اروپاى غربى جدال تاکنونى طبقه کارگر با             .  زحمتکش است 
سياستهاى حذف خدمات اجتماعی و رياضت کشی اقتصادی                        

سيماى آتى   .  کماکان يک مساله اساسی محوری در جامعه است              
 . جوامع غربى را فرجام اين تقابلها تعيين خواهد کرد

 
پيامدهاى بحران اقتصادى در کشورهائى که سرمايه دارى                   -٢

 ،متکى بر اختناق عريان و استثمار شديد نيروى کار ارزان است              
با تهاجم گسترده ترى به کارگران و محرومان همراه بوده و                          
دورنماى فقر و گرسنگى ميليونى و شورش گرسنگان را در چشم            

خيزش انقالبى در کشورهاى شمال آفريقا و        .  انداز قرار داده است   
 نه فقط سدى در مقابل سياست اعمال فقر و اختناق                     ،خاورميانه

دولتهاى سرمايه دارى ايجاد کرده است بلکه کل موجوديت استبداد        
اهميت .   و سرمايه را در اين جوامع در ابهام کامل قرار داده است           

 برخالف جنبشهاى ناسيوناليستى و خرده بورژوائى          ،اين تحوالت 
 در جوهر ضد کاپيتاليستى       ،و ضد آمريکايی در دهه هاى گذشته         

 که ابدا خصلت         ،يک مشخصه اساسى اين اعتراضات           .  آنست
 اعتراض عليه فقر و فالکت و اعتراض عليه              ،کشورى هم ندارد   

تهاجم سرمايه به زندگى و معيشت صدها ميليون کارگر و خانواده            
 ،اين نقطه عزيمت برخالف دوره هاى پيشين                 .  کارگرى است  

چهارچوب اعتراض سياسى در جوامع مختلف را شکل خواهد داد          
بار ديگر  .  و صفبنديهاى سياسى گذشته را زير و رو خواهد کرد             

تهاجم عليه استبداد و سرمايه افق انقالبات رهائى بخش کارگرى و 
 . سوسياليستى را به روى ميلياردها انسان محروم خواهد گشود

 
بحران حکومتى در ايران قديمى است و بويژه با عروج مجدد               -٣

 تاثيرات بحران جهانى سرمايه دارى و                           ،جنبش سرنگونى    
ايران نيز يکى از    .   تشديد شده است   ،رويدادهاى انقالبى در منطقه   

کشورهائى است که بار ديگر صحنه اعتراض توده اى و عظيم                  
کارگران و محرومان عليه فقر و اختناق سرمايه و اسالم سياسی                

 مانند  ،کارگران در ايران مانند اکثريت عظيم جامعه          .  خواهد بود 
کارگران و اکثريت توده های مردم در تونس و مصر و هر گوشه              

 آزادى، برابری، رفاه و حرمت ميخواهند و آينده بهترى را            ،جهان
در مقابل اين تمايالت و خواستهاى برحق صدها            .  جستجو ميکنند 

 اعم از    ، جنبشهاى سياسى بورژوائى     ،ميليون کارگر و زحمتکش     
 پاسخى به         ،ناسيوناليسم پرو غربی و يا ناسيونال اسالمی                         

حقوق بشر  "معضالت و خواستهای ديرينه مردم ندارند و با وعده           
 که اسم رمز تداوم قدرت سياسى و استثمار         ،"و دمکراسى و رفرم   

  ،بيانيه حزب در باره
 

 جايگاه کارگر و کمونيسم در تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا 

 تالش دارند اين اعتراضات و                  ،اقتصادى طبقه بورژوا است          
اعتراض .  خيزشها را عقيم و کنترل کرده و به شکست بکشانند                  

عليه فقر و فالکت بار ديگر طبقه کارگر و کمونيسم را بعنوان يک             
. بازيگر اساسى در جدال قدرت سياسى به جلو صحنه ميراند                         

کارگر و کمونيسم در اين تحوالت ميتوانند و بايد بعنوان رهبر                       
اکثريت عظيمى که خواهان سرنگونى        .  آزادى جامعه قد علم کنند      

ارتجاع اسالمى اند نيازمند يک رهبرى قدرتمند و آزاديخواه اند که           
 . بتواند بساط جمهورى اسالمى را برچيند

 
کليدى ترين سوال در اين تحوالت درجه آمادگى و دخالتگری                 -٤

طبقه کارگر و کمونيسم براى ورود به يک جدال سرنوشت ساز                   
 بدون  ،بدون تحزب کمونيستى کارگری    .  برسر قدرت سياسى است    

تشکلهاى توده اى که بتوانند نيروى انقالبى ميليونها انسان معترض        
 بدون افق روشن اعتراض ضد                ،عليه سرمايه را بکار گيرند            

 کارگران و محرومان عليرغم تمام فداکاريها و                           ،کاپيتاليستى
تحزب کمونيستى و رهبرى کننده        .  جانفشانى ها شکست ميخورند     

 متشکل شدن رهبران کارگرى کمونيست،                    ،در راس جامعه       
 ايجاد   ،سوسياليست و پيشرو در حزب طبقاتى و کمونيستى خود                

وسيع شوراها بعنوان سازمانهاى اعمال اراده توده اى در محل                     
 ، اعمال سياست کنترل کارگرى        ،کار، محالت، مناطق و شهرها        

 از ارکان      ،ايجاد قدرت آلترناتيو در پائين و تحکيم مستمر آن                      
آزادى جامعه در   .  پيروزی کارگر و کمونيسم در اين تحوالت است        

گرو بميدان آمدن طبقه کارگر متشکل با پرچم سوسياليستى اش                    
 . است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى قيام و خيزش توده اى عليه فقر                 -٥

و گرسنگى و اختناق را تخته پرشى براى يک انقالب پيروزمند                   
فراخوان حزب به کارگران پيشرو و کمونيست در        .  کارگرى ميداند 

 به انقالبيون سوسياليست و آزاديخواه و برابرى طلب در                 ،منطقه
اين جوامع اين است که احزاب کمونيستی کارگری خود را شکل                 

همه جا سازمانهاى حزبى و توده اى شورائى خود را ايجاد               .  دهند
افق سرنگونى سرمايه دارى را با اعتراض و قيام         .  و گسترش دهند  

هيچ زمان انقالب     .  عليه فقر و اختناق به افق جامعه تبديل کنند                  
آينده .  کارگرى و سوسياليستى تا اين حد در دسترس نبوده است                   

کمونيسم در گرو پيشروى و پيروزى طبقه کارگر در متن تحوالت            
 . منطقه اى و جهانى استجارى 

 

 مصوب دفتر سياسى حزب با اکثريت آرا
 ٢٠١١مارس 

 
سند فوق در کنگره اول حزب تصويب شد و براى اصالح و تصويب * 

 .  و انتشار نهائى به دفتر سياسى حزب ارجاع شد

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



١٣صفحه     

  ،قطعنامه
 

 !نيروگاه هاى هسته اى بايد برچيده شوند
 

تجربه بشريت در چند دهه گذشته ثابت آرده است آه هر نقص فنی، آسيب              .  هر نيروگاه اتمی خود يك بمب اتمی عظيم و آماده انفجار است 
و انفجار در نيروگاه های اتمی ميتواند موجب مرگ هزاران نفر و صدمات جانی و روانی به چندين نسل از ساآنين يك منطقه وسيع و                                  

 .  بيخانمانی ميليونها نفر گردد

 

 :بطور مشخص

 

از آنجا آه در مناسبات سرمايه داری انرژی هسته ای همچون هر محصول ديگر خصلت آاال به خود گرفته و سود مبنای توليد و                           •
 بازتوليد آن و نيازها، رفاه، سالمت و امنيت انسان تابعی از منفعت سرمايه است؛ 

 
از آنجا آه سطح دانش و تكنولوژی آنونی بشريت نميتواند مانع جلوگيری از آسيب های فلج آننده به تاسيسات اتمی بوسيله سوانح                         •

طبيعی چون زمين لرزه، سيل و طوفان شود و از اين رو خطر بالقوه عظيمی جان و سالمتی ميليونها انسان را هر روز تهديد                                    
 ميكند؛  

 
از آنجا آه نيروگاه های اتمی در دنيای پر از جنگ و تنش و کشمکش کنونی ميتواند يک هدف تروريستی و نظامی تلقی شود، لذا                            •

 خطرات بالقوه آن برای جامعه بشری مانند بمب های اتمی است؛ 

 
ازآنجا آه سوانح محيط آار در عرصه توليد انرژی هسته ای آسيب های بسيار و جبران ناپذيری به آارگرانی شاغل در اين                                       •

 صنعت وارد ميكند؛ 

 

 از آنجا آه زباله های اتمی يك منبع بزرگ آلودگی محيط زيست در دنيا و عاملی جهت بيماريهای خطرناك و سرطان زا است؛ •

 

 
آلترناتيوهائی چون انرژی    .  ما براى پايان دادن به بهره برداری از انرژی هسته ای بعنوان يك منبع انرژی و سوخت مبارزه ميکنيم                                 

 . خورشيدی، باد، امواج درياها و اقيانوسها، حرارت زيرزمينی، زباله و فاضل آب و غيره بايد جايگزين انرژی هسته ای شوند

 
به منظور مصرف در امور پزشكی، علوم تحقيقی و تاريخی تا زمانی آه آلترناتيو مناسبی برای محصوالت هسته ای بوجود نيامده است                           

 .اين محصوالت بايد با رعايت ضريب ايمنی بسيار باال توليد گردند

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بشريت متمدن و در راس آن طبقه کارگر بين المللى را به تالش براى برچيدن نيروگاههاى هسته اى فرا                               

 .  ميخواند

 

 مصوب دفتر سياسى حزب با اکثريت آرا
 ٢٠١٠مارس 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



١۴صفحه     

بحران و جنگ تروريستی امروز ريشه در جدالهای به فرجام             -١
طرفين اين  .  نرسيده دنيای پس از جنگ سرد دارد و ادامه آنست              

تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف سياسی و منافع اقتصادی خود                 
آمريکا با قلدرى ميليتاريستى برای تحکيم                  .  را دنبال ميکنند       

رهبری بالمنازع آمريکا در         "هژمونی خود و کسب موقعيت               
کشمکش آمريکا و متحدينش با رژيم اسالمى        .  تالش ميکند "  جهان

 ،"صلح و امنيت جهانى   " نه جدالى برسر      ،برسر پرونده هسته اى   
 بلکه تالشى براى تحميل          ،"عليه تروريسم  "نه سياستى اصولی       

توازن قواى جديدى به اسالم سياسى در منطقه و در سطح جهانى              
يک رکن مهم اين سياست تقويت و تکيه بر جناحهاى                          .  است

در طرف ديگر     .  طرفدار سازش در جنبش اسالم سياسى است             
اسالم سياسى با توسل به سياست تروريسم کور ميکوشد به                            
پرچمدار انزجار مردم خاورميانه از تحقير تاريخى جهان عرب و          

اين نيرو بدنبال افول و شکست                  .  مسئله فلسطين تبديل شود          
ناسيوناليسم ميليتانت عرب تالش دارد به سخنگو و پرچمدار                       

آمريکا حتی اگر وارد جنگ با             .  بورژوازى منطقه تبديل شود       
جمهوری اسالمی شود هدفش در حال حاضر نه سرنگونی رژيم              

جنگ آمريکا در      .  اسالمی بلکه تضعيف و مطيع کردن آنست               
عراق منجر به تقويت و گسترش دامنه نفوذ و قدرت رژيم اسالمی     

رژيم اسالمی دستيابى به سالح هسته اى و           .  شده است    در منطقه 
سازماندهی جنبش اسالمی در منطقه را به استراتژی بقاء                               

. حکومت خود و تبديل شدن به قدرت منطقه اى تبديل کرده است                
در جدال با آمريکا جمهوری اسالمی دستيابی به اين هدف را                        

تقابل نظامی احتمالى اين دو نيرو يکی از خطرناک            .  دنبال ميکند 
ترين و در عين حال تعيين کننده ترين جبهه های نبرد دو قطب                      

اين ادامه جدال دو اردوى تروريسم بين            .  تروريستی جهان است   
المللى است که برمتن رقابتها و تجديد تعريف حوزه نفوذ بخشهاى            
مختلف بورژوازى در سطح بين المللى و منطقه خاورميانه در                   

 . جريان است
 
ديپلماسى، مذاکره، تبليغات، تهديدات جنگی، حمله نظامی و             - ٢

آمريکا در اين تقابل     .  جنگ بخشى از کشمکش اين دو قطب است         
از اهرمهای تحريم اقتصادى و اعمال فشار ديپلماتيک و تهديد                    

تحريم اقتصادى يک سالح     .  روزافزون ميليتاريستى استفاده ميکند    
کشتار جمعى است که جامعه ايران را به فقر و فالکت و استيصال    

هر .  سياسى ميراند و فقط به تحکيم ارتجاع و اختناق خدمت ميکند           
 ،نوع حمله نظامى، محدود يا گسترده، توسط آمريکا و اسرائيل                  

منطقه را به آتش ميکشد و اسالم سياسى و تروريسم اسالمى را به             
مصائب انسانى و        .  يک نيروى افسار گسيخته تبديل ميکند                   

اجتماعى و سياسی و محيط زيستی اين حمله نظامى دهشتناک و                 
نسلها .  غيرقابل مقايسه با تجارب و تراژديهاى تاکنونى خواهد بود         

از مردم در منطقه و جهان بايد تاوان مصائب اين جنگ ارتجاعی             
 . را بپردازند

 
جنگ، نيروهای سياسی اپوزيسيون جمهوری اسالمی را                 - ٣

برخی از اين نيروها نامشان در ليست                    .  متحول خواهد کرد      

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 جنگ، جامعه و قدرت سياسی ،یکمونيسم کارگر  

اين تغيير و تحول از هم          .  قربانيان سياسی جنگ ثبت خواهد شد         
  : اکنون آغاز شده است

 
ناسيوناليسم، چه عظمت طلب و چه قومی، در مقابل مردم و              :  الف

بستر .  کنار آمريکا و جمهوری اسالمی در حال صف کشيدن اند                
اصلی جريان ناسيوناليسم پرو غرب از هم اکنون زير پرچم                            

، برای قرار گرفتن در     "مقابله با تجزيه و دفاع از تماميت ارضی        "
ناسيوناليسم قوم  .  کنار جمهوری اسالمی اعالم آمادگی کرده است          

 . پرست در اين جدال متحد و ابزار جنگی آمريکاست
  
اسالمی نيز در همسويی و             –بخشهای مختلف جنبش ملی           :  ب

بخشهايی از اين جنبش        .  حمايت از رژيم اسالمی بسيج شده اند             
هدف اين نيروها    .  شده اند "  صلح و حقوق بشر     "اکنون پرچمدار    

و طرفدار مصالحه در رژيم اسالمی            "  معتدل"تقويت جناحهای     
" جنبش صلح "اسالمی با شعار       -بخشهای ديگر جنبش ملی      .  است

، عمال کنار جمهوری اسالمی       "دفاع از ميهن در مقابل اجانب       "و  
در جنبش ملى اسالمى مجاهدين يک استثنا است            .  قرار گرفته اند   

مجاهدين و جريانات دست       .  که کنار ارتش آمريکا ايستاده است           
ساز قومى، نقش کنترا و يونيتا و زائده های ارابه جنگی آمريکا را              

 . ايفا ميکنند
 
جنبش کمونيسم کارگری برخالف نيروهای متعدد کمپ راست،        :  ج

تنها همسوئی  .  هيچ نوع همسوئی با هيچکدام از طرفين جنگ ندارد       
. ما با انقالب کارگری و منافع و مصالح آزادی جامعه است                             

سرنگونی رژيم اسالمی و به شکست کشاندن دورنمای نظم نوينی             
يک وظيفه مهم    .  آمريکا ارکان استراتژی کمونيسم کارگری است        

جنبش کمونيسم کارگرى و حزب ما در اين بحران مقابله با سياست    
دفاع از اردوهاى تروريست و جنگ طلب و افشاى ماهيت ضد                    

 .اجتماعى و ضد مردمى اين نيروها به جامعه است
  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در هر شرايطی برای                                -۴

سرنگونی جمهوری اسالمی، تصرف قدرت سياسی و برقراری               
هدف ما نابودی جامعه    .  فوری يک جامعه کمونيستی مبارزه ميکند      

طبقاتی سرمايه داری و برقراری يک جامعه آزاد و مرفه و                             
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال در قبال             .  انسانی است 

هر وضعيت و سياستی که واپسگرائی فکری و فرهنگی و تعصب            
. مذهبی و قومی را به جامعه تحميل کند، قاطعانه ايستادگی ميکند               

شرايط جنگی تغييری در ارکان استراتژی جنبش ما ايجاد نميکند               
ما .  بلکه شرايط مبارزه براى تحقق اهداف ما را تغيير ميدهد                       

سياستهاى ارتجاعى ميليتاريستى و تروريستى آمريکا و متحدينش            
عليه مردم در ايران و عراق و فلسطين و کشورهای منطقه را قويا             

ما سياست تحريم اقتصادی را يک مجازات جمعی         .  محکوم ميکنيم 
ما اين  .  مردم ايران و استفاده از يک سالح کشتار جمعی ميدانيم                

سياست ضد بشری و مدافعانش را محکوم و برای لغو فوری اين                 
ما هرگونه حمله نظامی به ايران و تهديدات        .  تحريمها تالش ميکنيم  

ما .  جنگی عليه مردم را قويا محکوم ميکنيم                

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

١۵صفحه   



١۵صفحه     

تالشهای آمريکا و نهادهای دست راستی برای راه اندازی و                         
سازماندهی جريانات فرقه ای و ارتشهای دست ساز و دامن زدن              

. به نفرت و شکاف قومی و ملی را قاطعانه محکوم ميکنيم                              
کمونيسم کارگری در مقابل اين جريانات فرقه ای و تروريست و               

ما .  قوم پرست از امنيت مردم و مدنيت جامعه قاطعانه دفاع ميکند           
هر گونه همسوئی جريانات اپوزيسيون با رژيم اسالمی و آمريکا             
را دشمنى با طبقه کارگر و اهداف آزاديخواهانه مردم ايران                          

ما مخالف دستيابى جمهورى اسالمى به سالح اتمى                       .  ميدانيم
کمونيسم کارگرى مدافع خلع سالح عمومى و يک دنياى               .  هستيم

ما براى بسيج بشريت متمدن و               .  بدون سالح هسته اى است           
جنبشهاى برابرى طلب و انساندوست در دفاع از روندهاى پيشرو           

 .و سکوالر و آزاديخواهانه تالش ميکنيم
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری مخالفت با جنگ را به                            - ۵

معنی عملی و فوری اين      .  سرنگونی جمهوری اسالمی گره ميزند     
امر، هوشيار بودن در مقابل تبليغات ناسيوناليستی و ارتجاعی                   

خطرناک ترين  .  است که فراخوانشان دفاع از رژيم اسالمی است         
سياست برای مردم ايران در قبال اين بحران، سياست صبر و                      
انتظار و گره زدن سرنوشت و آينده خود به دولتهای جنگ طلب                 

تشديد مبارزه مردم براى سرنگونى حکومت اسالمى تنها              .  است
گسترش مبارزه   .  راه اصولی برای مقابله با اين سياستها است                 

 برعليه آپارتايد     ، بر عليه فقر و فالکت           ،براى آزاديهاى سياسى    
 بر عليه سياستهاى ميليتاريستى، برعليه تروريسم اسالمى          ،جنسى

. ميتواند بسرعت صحنه سياست در ايران و منطقه را عوض کند              
مردم ايران ميتوانند پيشاپيش مردم پيشرو جهان در مقابله با                          

 . تروريسم و ميليتاريسم در تمام اشکال آن قرار گيرند
 
برای آزادی و برابرى و       :  عليه جنگ، عليه جمهوری اسالمی      "

 اين خط مشی و فشرده سياستی است که ميتواند                 "!رفاه همگان 
اردوی آزادی و برابری و سوسياليسم را در صفی مستقل و                           

  . پيشرو در اين جدال نمايندگى کند و بميدان بکشد
 
همراه با بمبهای آمريکا، رژيم اسالمی به بهانه جنگ و                       - ۶

شرايط فوق العاده خواهد کوشيد مبارزات سرنگونی طلبانه توده               
و "  شرايط جنگی  "ميکوشد به بهانه        .  های مردم را قيچی کند          

در اين جنگ جنبش ملی     .  مردم را بکوبد  "  دفاع از ايران اسالمی   "
مصائب .  اسالمی در همسويی با رژيم اسالمی عمل خواهد کرد            -

بهمراه "  مبارزه برای صلح    "جنگ را توجيه و به مردم وعده                
اساس سياست کمونيسم کارگری     .  جمهوری اسالمی را خواهد داد     

در اين شرايط بسيج و سازماندهی مقابله توده ای مردم برای                         
کمونيسم .  سرنگونی رژيم اسالمی و ختم فوری جنگ است                       

کارگرى ميتواند و بايد در مقام رهبر مقاومت توده ای طبقه                            
کارگر و مردم در مقابل رژيم و جريانات باند سياهی و تروريست            

کمونيسم کارگری در اين دوران بايد در راس                         .  قرار گيرد   
سازماندهی شبکه ها و نهادها و ارگانهای مختلف مردم برای                       
تامين امنيت خود در محالت و مناطق و کارخانه ها و همينطور                 

 
 ...جنگ، جامعه و قدرت سياسی  ،یکمونيسم کارگر  

ايجاد سازمان نظارت و کنترل مستقل مردم بر توزيع نيازهای پايه           
اردوی آزادی و برابری بايد در اين دوران           .  ای جامعه قرار گيرد    

تعيين کننده بتوانند با خارج کردن قدرت از کنترل رژيم اسالمی                  
سازماندهی يک جنبش    .  سنگرها و مناطق آزاد و ايمن ايجاد کند             

مقاومت انقالبی و توده ای برای تصرف هر بخشی از قدرت،                       
دفاع از جامعه در مقابل جمهوری اسالمی و تروريستهاى متفرقه،           
در سطوح سياسی و نظامی، وجه مشخصه يک سياست فعال                         
کمونيستی برای سرنگونی جمهورى اسالمى در دوران جنگ                     

 . است
  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای بميدان کشيدن بشريت متمدن              
عليه اردوهای تروريستی و در دفاع از مبارزات مردم ايران                         

کمونيسم کارگرى بايد در صف مقدم اين جدال در                 .  تالش ميکند  
ايران و جهان قرار گيرد و به سخنگويان و رهبران جنبش مقابله                 
با سياستهاى ارتجاعى و ميليتاريستى آمريکا و متحدينش و                              

 .تروريسم اسالمى و جمهورى اسالمى تبديل شود
 

 
عليه جنگ، عليه جمهوری اسالمی، برای آزادى، برابری و "

 !" رفاه همگان
 ! نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به تروريسم اسالمى

 ! زنده باد جمهوری سوسياليستی
  
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ١٣٨۶ آذر ١١ – ٢٠٠٧دسامبر  ٢

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

سرنگون باد   
!جمهورى اسالمى  

 

زنده باد جمهورى 
!سوسياليستى  



١۶صفحه     

داغ شدن زمين زير پای جناحهای رژيم اسالمی و تشديد                 با    -١
دعواهای آنها در پس مضحکه انتخاباتی و تالش جناح راست                      

 جامعه وارد دور جديدی     ،برای حذف جناح اصالح طلب حکومتی     
دامنه و   .  از اعتراضات خود عليه رژيم جمهوری اسالمی شد                 

عمق اين خيزش توده ای درطول سه دهه حاکميت سياه اسالمی                  
نقش .  مردم در ابعاد ميليونی به خيابانها ريختند      .  بيسابقه بوده است  

زنان پيشاپيش مبارزات مردم عليه رژيم اسالمى و بعضا در نقش            
شعار مرگ بر خامنه ای بعنوان سمبل نظام     . رهبرى چشمگير بود 

اسالمى به شعارى توده اى تبديل شد و جنبش سرنگونى طلبانه                   
توده های مردم بسرعت سمبلها و تابوهاى اسالمى را مورد                           

در پس  .  يورش قرار داد و کليت اسالم مورد تعرض قرار گرفت            
اين اعتراضات جهانيان چهره خشمگين مردمی که عزم کرده اند             

چشمهای بسياری به       .   ديدند   ،کار رژيم اسالمی را تمام کنند               
حکومت اسالمی  .  تحوالت ايران و سرانجام موفق آن دوخته شد            

که بزور سرنيزه و کشتار و تحميل فالکت اقتصادی بر مردم تا                   
 ،اينجا دوام آورده است، اکنون رودرروى نسل جديدى از مردم                 

 رفاه  ، برابری ، که در يک مقياس دهها ميليونى آزادى        ،نسل جوان 
در طول  .   قرار گرفته است    ،و حقوق مدنى خود را مطالبه ميکنند        

اين سه دهه هرگز مردم در چنين موقعيت مناسبى براى برچيدن                
 .کل بساط رژيم اسالمى قرار نداشته اند

 
جدال اصالح طلبان حکومتی با جناح راست بر سر چگونگی              -٢

اين جريان، ادامه جنبش ارتجاعی     .  حفظ و بقای نظام اسالمی است 
خود را    "  جنبش سبز   "دوم خرداد است که امروز در قالب                       

اصالح طلبان حکومتی خواهان                 .  سازماندهی کرده است          
سازماندهى يک حکومت اسالمى تعديل يافته و متکى بر طيف                   

. اسالمى اند   -وسيع ترى از محافل و گروهبندى هاى جنبش ملى             
يک هدف اعالم شده اين جنبش کنترل و مهار مقابله با سرنگونی               
طلبى و کاناليزه کردن آن در چهارچوب جدال جناحهای رژيم                     

اما نه حکومت سرنيزه و سياست سرکوب و                      .  اسالمی است   
ارعاب و فالکت پاسخگوی جنبش عظيم سرنگونی طلبی توده                    
های مردم است و نه اصالح رژيم سياه اسالمی و نه سازش مردم              

جمهوری .  با رژيم اسالمی يکی از احتماالت سياسی جامعه است           
استراتژى جنبش   .  اسالمی در يک بن بست العالج قرار دارد                

 بنا به واقعيات سياسى       ، همانند استراتژی جنبش دوم خرداد        ،سبز
ايران امروز و مختصات جنبش سياسى عظيمى که عليه کليت                    

 يک استراتژی شکست خورده     ،حکومت اسالمى شکل گرفته است  
 . است

 
 بر   ،تحوالت و کشمکشهايی که در جامعه در جريان است                    -٣

 -خالف تبليغات اصالح طلبان حکومتی و جريانات متعدد ملی                  
 نه بر سر اصالح رژيم اسالمی بلکه          ،اسالمی در بيرون حاکميت   
 ،اين مبارزات ميتواند مراحل گوناگون    .  بر سر سرنگونی آن است    

شدت و حدت متفاوت و يا اشکال مختلفی بخود گرفته و يا دوره                   
اما آنچه مسلم است جامعه در          .  های متفاوتی را از سر بگذراند         

تقابل رژيم اسالمی ديگر به يک موقعيت غير بحرانی و                                   

 قطعنامه سياسی پلنوم ششم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 موقعيت سياسی حاضر و استراتژی ما
. جامعه وارد يک دوره انقالبى شده است       .  باز نميگردد "  متعارف"

مسئله قدرت سياسى   .  جمهوری اسالمی محکوم به سرنگونی است      
بار ديگر در جامعه ايران باز شده است و سرنگونى رژيم اسالمى             
بمثابه پيش شرط هر تحول آزاديخواهانه ای در دستور روز جامعه           

 .قرار گرفته است
 
يک واقعيت سياست در ايران وجود اپوزيسيون طرفدار رژيم              -٤

 ،عالوه بر جناحهايى از خود رژيم، نظير جبهه مشارکت                 .  است
 نهضت آزادى و جبهه ملى، و جريانات           ،مجاهدين انقالب اسالمی  

و محافل اسالمى که در نتيجه کشمکشهاى درونى رژيم از                               
حکومت به بيرون رانده شده و در موقعيت اپوزيسيونی و منتقدين              
دربارى رژيم قرار گرفته اند، جريانهاى مختلف خارج حکومت،              
نظير حزب توده و فدائيان اکثريت و محافل مختلف متشکل از                       

اسالمی در دوره هاى مختلف         -جمهورى خواهان ملى و ناسيونال      
رسما بعنوان حاميان و مدافعان رژيم ظاهر شده و چه در تبليغ                       
مشروعيت سياسى آن و چه در تقويت عملى آن نقش فعال بازى                    

در دوره اخير نيز شاهد بخط شدن اين جريانات در دفاع             .  کرده اند 
از اساس حکومت اسالمى و تقابل با سرنگونى طلبى و عمل                           

نزديکى اين جريانات به حکومت         .  انقالبى توده های مردم بوديم        
اسالمى از سر توهم، کج فهمى سياسى، اشتباهات تاکتيکى و غيره            

اين احزاب نزديکى سياسى و فصل مشترک                    .  نبوده و نيست      
اجتماعى عميقى با جناحهاى مورد حمايت خويش در حکومت                      

بعبارت .  اينها ادامه همان جنبش ها در خارج حکومت اند              .  دارند
اين احزاب رابطه مستقيمى با چند و         "  اپوزيسيونى"ديگر موقعيت   

پرتاب .  چون حضور جنبش سياسى آنها در حکومت داشته است               
شدن اين جريانات به اپوزيسيون نتيجه مستقيم خلع يد يا تضعيف                  

اين روند   .  خويشاوندان سياسى آنها در بافت حکومتى بوده است              
امروز با تعرض جناح راست به جناح اصالح طلب رژيم در حال              

بار ديگر سرنوشت اپوزيسيون پرو رژيم با کور              .  گسترش است 
شدن افق بقدرت رسيدن جناح متبوعشان در هاله اى از ابهام فرو                

اين جريانات ضمن اتخاذ موضع انتقادی نسبت به جناح         .  رفته است 
 از اساس حاکميت رژيم اسالمی و مبانی          ،راست حکومت اسالمی  

افشای اين جريانات و کنار زدن نقطه           .  پايه ای آن حمايت ميکنند      
سازشهايی که در مقابل جامعه قرار ميدهند يک وظيفه تعطيل                       

 . ناپذير حزب اتحاد کمونيسم کارگری است
 
از نظر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جنبش کنونى عليه رژيم              -٥

اسالمى و سرنگونى حکومت موجود ميتواند حلقه اى در يک                        
انقالب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى در               

از اين رو حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تحوالت             .  ايران باشد 
جارى ايران براى يک پيروزى تمام عيار سوسياليستى، براى                     
تحقق آزادى، برابرى، حکومت کارگرى و برقرارى فورى يک                

حزب براى سرنگونى فورى    .  جمهورى سوسياليستى مبارزه ميکند   
رژيم اسالمى مبارزه ميکند و با هر تالش نيروهاى درون و                            
بيرون حکومت براى حفظ حکومت اسالمى در اشکال جديد و                      

حزب .  جرح و تعديل شده قاطعانه مقابله ميکند         

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

١٧صفحه   



١٧صفحه     

اتحاد کمونيسم کارگرى در عين حال در مقابل هر تالش دولت                    
اسالمى براى تشديد اختناق، فالکت و پليسى تر کردن فضاى                       

 .جامعه قاطعانه مى ايستد
 
جامعه در حال حاضر در پلکان آخر حيات رژيم اسالمی قرار             -٦

نه رژيم اسالمی قادر به سرکوب اعتراضات مردم است و              .  دارد
نه اصالح طلبان حکومتی ميتوانند مردم را به سازش و تمکين                    

اما پيروزی مردم و سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی                   .  بکشانند
مستلزم تامين يک رهبرى انقالبى و کمونيستى در راس جنبش                   
توده ای و پاسخ به ملزومات مبارزه برای سرنگونی رژيم                             

در چنين شرايطى کمونيسم کارگرى ميتواند به يک         .  اسالمی است 
اين انتخابى ميان   .  آلترناتيو و يک انتخاب واقعى مردم تبديل شود          
انتخابی ميان راه    .  دو آلترناتيو و دو راه حل چپ و راست است               

 کودتاگرايانه و با اتکاء به قدرتهای غربی و           ،حل تغييرات از باال   
بر نيروی      مبتنی بر تحريم اقتصادی و جنگ يا انتخابی متکی                

جداکردن .  توده های مردم راديکال و انقالبی و از پائين است                     
مردم از هر آلترناتيو و خط مشی بورژوايی و سوق دادن آنها به                  

يک موضع چپ و انقالبی در            
تحوالت سياسی جاری يک                
رکن فعالين حزب اتحاد                         

حزب .  کمونيسم کارگری است     
اتحاد کمونيسم کارگری تامين          
يک رهبرى چپ و سازماندهى       
امر سرنگونى انقالبى را در              
گرو تبديل شدن به حزب                       

 حزب قابل        ،سياسی کارگران   
 و حزب مورد اعتماد        ،دسترس

مردم ميداند و براى آن تالش              
 . ميکند

 
حزب اتحاد کمونيسم                  -٧

کارگری بار ديگر تاکيد ميکند         
که پيروزى کمونيسم کارگرى و     
رهايى مردم در جدال تاريخساز     
کنونى در ايران قبل از هر چيز        

منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان يک نيروى                              
 متشکل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه            ،مستقل

بر سر قدرت سياسى بگذارد، و ثانيا، توده وسيع مردمى که عليه                
رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى           
بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق                   

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى حزب اتحاد کمونيسم                .  بنگرند
حضور طبقه کارگر به عنوان يک نيروی مستقل           .  کارگری است 

در گرو گسترش و تحکيم تشکل های توده ای شورايی و تحزب                  
حزب کارگران کمونيست و راديکال . کمونيستی طبقه کارگر است

حزب کارگران    .  را به پيوستن به صفوف خود فرا ميخواند                      
سوسياليست و رهبران عملی کارگران را به برپايی                 -راديکال   

 

 ...موقعيت سياسی حاضر و استراتژی ما 
جنبش مجامع عمومی و سازماندهی شوراها در محيط کار و                          
زيست و جوانان کمونيست را به برپايی شوراهای سرخ                                    

 . فراميخواند
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری براى ساختن يک جمهورى                      -٨

سوسياليستى تالش ميکند و اين هدف از طريق وحدت با طرفداران    
بازار آزاد و رقابت سرمايه و آمريکا و سلطنت مشروطه و يا                         

اسالمی و اسالم پاستوريزه و رژيم اسالمی اصالح             –جنبش ملی    
ما مردم را به اردوى سياسى       .  شده و ملی اسالميون بدست نمی آيد       

به اردوى کارگران، اردوى کمونيسم،            .  خودمان دعوت ميکنيم     
. اردوى آزادى و برابری و رفاه کامل و همه جانبه فرد و جامعه                   

اسالمی و ناسيوناليسم پرو      –از اين رو حزب جريانات متعدد ملی         
ميکوشند "  همه با هم   "غربی را که با علم کردن پرچم ارتجاعی               

 زنان و مردم      ،کمونيسم و کارگر را خلع سالح کرده و کارگران              
زحمتکش را سکوی پرش رسيدن به اهداف ارتجاعى و ضد                          

 .  قاطعانه افشاء ميکند،کارگرى خود تبديل کنند
 

تحوالت امروز ايران           -٩
فقط بر سر بود و نبود رژيم          

آنچه امروز   .  اسالمى نيست  
در ايران ميگذرد تعيين                  
ميکند که فردا دهها ميليون           
. انسان چگونه خواهند زيست   

اگر ما شکست بخوريم، آينده     
تکرار همان گذشته نکبت             

بار سلطنتى و اسالمى در               
اما .  قالبى جديد خواهد بود         

اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم      
بشويم، آنگاه اين آينده شاهد         

اى آزاد،              برپايى جامعه      
برابر، مرفه و انسانى خواهد     

اى بدون استثمار،     جامعه.  بود
بدون فقر، بدون طبقات                  
باالدست و فرودست، بدون         
استبداد، بدون حاکميت                   
خرافات مذهبى و سنتها و اخالقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى،                   

  اکنون يک فرصت کم        .  يک جامعه سوسياليستى     .  بدون تبعيض  
نظير تاريخى فراهم شده است که طبقه کارگر به سلطه احزاب                      
رنگارنگ سرمايه داری حاکم بر زندگى مردم و مقّدرات جامعه                 

اين فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم نمونه            .  پايان دهد 
شکوهمندى از يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در                      
ايران بنا کند و در سالهاى نخستين قرن جديد جلوى چشم تمام                          

 . جهان قرار بدهد
 
  ٢٠٠٩سپتامبر 
 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

از نظر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جنبش کنونى عليه رژيم             
اسالمى و سرنگونى حکومت موجود ميتواند حلقه اى در يک             
انقالب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى             

از اين رو حزب اتحاد کمونيسم کارگری در                .  در ايران باشد    
تحوالت جارى ايران براى يک پيروزى تمام عيار                                         
سوسياليستى، براى تحقق آزادى، برابرى، حکومت کارگرى و        
. برقرارى فورى يک جمهورى سوسياليستى مبارزه ميکند                

حزب براى سرنگونى فورى رژيم اسالمى مبارزه ميکند و با               
هر تالش نيروهاى درون و بيرون حکومت براى حفظ                               
حکومت اسالمى در اشکال جديد و جرح و تعديل شده قاطعانه             

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در عين حال در              .  مقابله ميکند 
مقابل هر تالش دولت اسالمى براى تشديد اختناق، فالکت و                  

 .پليسى تر کردن فضاى جامعه قاطعانه مى ايستد



١٨صفحه     

حکومت اسالمى  .  جمهوری اسالمی در حال سرنگونی است        - ١
و نظام سياسى در ايران، بعنوان يک نظام و رژيم سياسى                               

 مرتجع و ضد انسانى مورد تعرض توده وسيع              ،استبدادى مذهبی 
اين حکومت که بزور سرنيزه و کشتار تا اينجا دوام               .  مردم است 

آورده است، اکنون رودرروى نسل جديدى از مردم است که در                 
. مقياس دهها ميليونى آزادى و حقوق مدنى خود را مطالبه ميکنند             

حکومت سرنيزه و سياست سرکوب، ارعاب، شکنجه و تجاوز                  
اصالح "حکومت اسالمی    .  پاسخگوى اين موج اعتراضى نيست       

موقعيت کل حکومت و هر      .  نيز رويايی کودکانه بيش نيست     "  شده
بطور عينی مستقل از هر     .  دو جناح آن العالج و مستاصالنه است    

 کل جمهوری     ،سياست و تالشی از جانب هر يک از جناح ها                   
. اسالمی و اسالم سياسی راه خروجی از اين مهلکه ندارند                             
. سرنگونى رژيم اسالمى در دستور روز جامعه قراردارد                            

اعتراضات عظيم و خيزشهای توده ای در ايران بخشی از روند                 
 . سرنگونی و سقوط محتوم رژيم اسالمی است

 
جامعه اکنون وارد يک دوره از برآمد سياسی توده ای و                       - ٢

حضور گسترده مردم در ابعاد              .  تالطمات انقالبی شده است          
. ميليونی در تحوالت سياسی جامعه يک ويژگی دوران اخير است          

اين تحوالت شروع دور جديدی از اعتراضات عظيم توده های                   
از دل اين تحوالت        .  مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی است            

از .  ميتواند و بايد يک انقالب عظيم توده ای در ايران شکل بگيرد            
نقطه نظر کمونيسم کارگری انقالب در ايران تنها ميتواند يک                     

براى کمونيسم کارگری انقالب يعنى               .  انقالب کارگری باشد       
خيزش طبقه کارگر براى عملى کردن تمام اين تحول عظيم                           

 يعنی مبارزه براى تحقق آزادى، برابرى و حکومت                  ،اجتماعى
طبقه کارگر بايد بطور مستقل و بعنوان رهبر رهائى                .  کارگرى

دوران کشيده شدن کارگران بدنبال            .  کل جامعه به ميدان بيايد           
حزب اتحاد کمونيسم        .  جريانات بورژوايی بسر رسيده است              

کارگری برای تجهيز کارگران به اين دورنما، سازماندهی حرکت         
مستقل کارگران، تامين رهبری براى کسب قدرت سياسى و انجام            

  . انقالب کارگرى تالش ميکند
 
 سازمانيافته ترين، متمدنانه      ،انقالب کارگری مطلوب ترين       - ٣

ترين و قاطعانه ترين شکل پايان دادن به تمامی مصائب موجود                  
جامعه ای که در آن توليد کنندگان            .  در اين جامعه وارونه است       

پست .  ثروت جامعه، کارگران، بى چيزند و بيکارگان ثروتمند                
ترين و فرومايه ترين عناصر، نجبا و عاليجنابان اين جامعه اند و              
. شريف ترين مردم، توده زحمتکشان فرودست و بى حقوق اند                   

آنها که يک عمر کار کرده اند و ثروت ساخته اند حتى پس از سى       
سال براى گذران هر روز از زندگى خود بايد از نو براى کارشان     

قدرت خالقه و مولد کارگر خود را در قدرت               .  مشترى پيدا کنند   
اجتماعى و سياسى روزافزون سرمايه و فرودستى هرچه بيشتر               

براى حفظ اين جامعه وارونه دولت ها پيدا              .  کارگر نشان ميدهد   
شده اند، ارتشها ايجاد شده اند، زندانها و شکنجه گاهها بنا شده اند،        

اين جامعه مبتنى    .  خدايان آفريده شده اند و مذاهب ساخته شده اند            

 

 زنده باد انقالب کارگری
هيچ درجه رشد خدمات اجتماعى و . بردگى مزدى: بر بردگى است 

بيمه ها و افزايش درآمد کارگران که تازه همه بايد با نبرد و با                          
زور از حلقوم طبقات حاکم بيرون کشيده شوند، در اساس اين                         

کودکى که امروز در       .  موقعيت برده وار کارگر تغييرى نميدهد           
ميان ما متولد ميشود مهر استخدام سرمايه شدن را بر پيشانى خود               

کل تبعيضات اجتماعى و سياسى و کل فساد و تباهى اخالقى             .  دارد
جامعه حاضر، از ستمگرى بر زنان و تبعيض نژادى تا اعتياد و                  
فحشا، از رقابت و منفعت طلبى فردى که در خون جامعه جريان                  
دارد تا قحطى و گرسنگى و بيمارى که هر روز ميليونها انسان                     
محروم را بکام مرگ ميکشد، همه حاصل اين وارونگى جامعه                   
اند؛ جامعه اى که صاحبان برحق و آفرينندگان واقعى آن،                                 

انقالب کارگرى بر سر در هم         .  کارگران، اسير بردگى مزدى اند      
بنياد اين نظام مالکيت          .  کوبيدن بنياد اين جامعه طبقاتى است               

مادام که  .  خصوصى اقليتى کوچک بر وسائل توليد در جامعه است         
انسانها براى نان خوردن و براى برخوردار شدن از حداقلى از                    
رفاه ناگزيرند براى کس ديگرى کار کنند که اختيار وسائل توليد                  
را در دست گرفته است، مادام که توليد اجتماعى و تامين مايحتاج               
بشر تنها از طريق سود رسانى به مالکان انگل وسائل توليد ممکن              
است، صحبتى از آزادى و برابرى انسانها و از ميان بردن                               

انقالب کارگرى  .  محروميت ها و تبعيضات نميتواند در ميان باشد          
در اساس خود انقالبى عليه مالکيت خصوصى طبقه سرمايه دار                 
بر وسائل کار و توليد اجتماعى و تبديل آن به دارايی جمعی کل                      

انقالب کارگرى انقالبى براى محو طبقات و استثمار          .  جامعه است 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای سرنگونی رژيم        .  طبقاتى است 

اسالمی و نظام سرمايه داری در ايران در پس يک انقالب                                
  . کارگری تالش ميکند

 
پيروزى کمونيسم کارگرى و رهايى مردم در جدال تاريخساز           - ۴

کنونى در ايران قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه                    
کارگر بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا           
به ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد؛ و ثانيا، توده وسيع                
مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم و                               
جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى                   

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى        .  واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند       
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى    .  حزب اتحاد کمونيسم کارگرى است    

  . بايد به حزب سياسى کارگران و رهبر انقالب مردم بدل شود
 
تحوالت امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم اسالمى                    - ۵

آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها                   .  نيست
آن آينده دارد امروز ساخته        .  ميليون انسان چگونه خواهند زيست       

اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان                    .  ميشود
اما اگر  .  بار سلطنتى و اسالمى در قالبى جديد باشد               گذشته نکبت 

پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى                            
اى بدون    جامعه.  اى آزاد، برابر، مرفه و انسانى خواهد بود            جامعه

استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرودست، بدون                         
استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها          

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

١٩صفحه   



١٩صفحه     

يک جامعه  .  و اخالقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض        
نظير تاريخى فراهم شده است       اکنون يک فرصت کم   .  سوسياليستى

که طبقه کارگر در ايران به يک قرن سلطه احزاب رنگارنگ                     
اين .  طبقات حاکم به زندگى مردم و مقّدرات جامعه پايان دهد                     

فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم نمونه شکوهمندى                 
از يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در ايران بنا کند                   
 و در سالهاى نخستين قرن جديد جلوى چشم تمام جهان قرار بدهد

 .  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری تاکيد ميکند که رئوس عمومی                       

 : استراتژی پيروزمند کمونيستی کارگری در گرو
 
تامين استقالل سياسی و تشکيالتی جنبش طبقه کارگر و                     - ١

جنبش طبقه  .  بميدان آمدن اين طبقه با پرچم سوسياليستی اش است          
کارگر جنبشی برای رهائی جامعه است و بايد در ابعاد وسيع                       

 . اجتماعی بمثابه آلترناتيو آزادی جامعه قد علم کند
 
تشکل های توده ای کارگری در کنار تشکلهای حزبی طبقه،             - ٢

پيشروی و    .  يک رکن اساسی مبارزه طبقاتی کارگران است                   
پيروزی در مبارزه عليه بورژوازی و استقرار حکومت کارگری          
بدون ايجاد و تقويت ارگانهای اعمال اراده توده ای اعم از مجامع              
عمومی و شوراها و اتحاد وسيع توده های طبقه کارگر مقدور                     

   . نيست
 
 –متشکل شدن و انسجام هر چه بيشتر گرايش راديکال                        - ٣

سوسياليست طبقه کارگر بعنوان ستون فقرات انقالب کارگری                  
کارگران کمونيست و حزب کمونيستی                 .  امری حياتی است        

کارگری بايد پرچمدار متحد کردن صفوف کارگران و ابراز                       
حزب کمونيستی کارگری بايد به     .  وجود مستقل طبقه کارگر باشند    

رهبر مبارزه توده های مردم برای سرنگونی انقالبی جمهوری                
  . اسالمی بدل شود

 
يک شرط پيشروی امر انقالب کارگری و سوسياليسم نقد                   - ۴

  . مستمر انواع گرايشات بورژوائی و غير کارگری است
 
. انقالب کارگری يک انقالب سازمانيافته و آگاهانه است                  - ۵

حزب سياسی طبقه کارگر و فعاليت کمونيستی کارگری اساسا                   
تالشی معطوف به سازماندهی و تامين رهبری در يک مقياس                    

تبديل حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب سياسی          .  وسيع است 
که قادر به تامين اين ملزومات باشد اولويت           "  رهبر  –سازمانده  "

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمامی فعالين و                 .  اساسی ماست  
نيروهای انقالب کارگری را به تشديد فعاليت برای تحقق                                

  . ملزومات و سازماندهی اين امر خطير تاريخی فرا ميخواند
 

 ، حزب انقالب کارگری            ،به حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
 ! بپيونديد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩سپتامبر 

 

  ...زنده باد انقالب کارگری
 قطعنامه در باره

و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 
"ناسيوناليسم طرفدار غرب"  

 
صحنه سياسی ايران يکبار ديگر برای ابراز وجود جنبشها و              - ١

از هم اکنون کشمکش طبقات     .  احزاب طبقات مختلف باز شده است     
و جنبشهای اجتماعی بر سر اينکه چه نظامی بايد بر جای رژيم                    
اسالمی بنشيند در بطن مبارزه عليه اين حکومت بطور گسترده در            
جريان است و در پی سرنگونی رژيم اسالمی و تا تثبيت حکومت               

از نقطه نظر حزب اتحاد کمونيسم                 .  بعدی ادامه خواهد يافت         
کارگری خيزش کنونی توده های مردم عليه رژيم اسالمی ميتواند             
حلقه ای در يک انقالب عظيم اجتماعی برای برقراری يک نظام                

اما جنبش کمونيسم کارگری تنها            .  سوسياليستی در ايران باشد        
دو جنبش  .  نيروی اجتماعی مدعی قدرت سياسی در جامعه نيست           

و جنبش      "  اسالمی  -ملی" جنبش سنتی                ،بورژوايی ديگر     
در عين حال مدعی قدرت سياسی در        "  ناسيوناليسم طرفدار غرب  "

جدال ميان اين جنبشها بخشی از يک کشمکش                    .  جامعه هستند  
  . تاريخی بر سر آلترناتيوها است

 
اين يک جنبش واقعى و            :  اپوزيسيون سنتى ملى اسالمى          - ٢

نيروها و محافل سياسى متعددی با پرچم هاى                      .  گسترده است   
اين يک جنبش      .  ايدئولوژيک گوناگون به اين کمپ تعلق دارند               

بورژوايى خاص در ايران است که در تقابل با افق غربى و                              
آمريکايى اردوى ديگر اين طبقه، سنتا اميدوار بوده است که بتواند            
پايه حاکميت سرمايه و سرمايه دارى در ايران را بر تقابل و                            

از نظر سازمانى گروهها و محافل           .  رقابت با غرب استوار کند        
متعدد اين طيف حاصل تالشى و تجزيه احزاب اصلى اپوزيسيون              
سنتى ايران، يعنى حزب توده و جبهه ملى و همينطور تحوالت                     

عوام فريبى، مستضعف   .  درونى اسالم سياسى قرن بيستم ايران اند       
پناهى و شرقزدگی جريان اسالمى و يا خلق گرايى جناحهاى چپ               
اين جنبش، وعده تعديل ثروت و ايده ايجاد يک جامعه مبتنى بر                     
سازش طبقاتى و تمکين کارگران به بورژوازى خودى به مبناى                 

بخش عمده اپوزيسيون      .  هويت اقتصادى اين جنبش بدل ميشود             
. سازشکار و طرفدار حکومت اسالمى به اين جنبش تعلق دارند                  

اين يک قطب سياسى عقب مانده، ارتجاعى و بيگانه با آزادى و                    
اين جنبشی است که پشت سر خمينى                .  حقوق مدنى مردم است       

رفت، برخی از نيروهايش در حکومت اسالمى شريک شدند و                    
مترقى و   "همواره جناحى از رژيم اسالمی را در اين سی سال                     

دوم "با عروج جنبش ارتجاعی         .  ارزيابى کرده است    "  قابل دفاع  
. جريانات متعدد اين جنبش بزير اين پرچم گرد آمدند                      "  خرداد

و شدت گيری جدال         "  جنبش سبز  "امروز نيز با شکل گيری               
اما .  جناحهای رژيم اسالمی، بزير اين پرچم ارتجاعی جمع شده اند         

. اسالمی است   -اين نيز صرفا يک دوره گذرا در حيات جنبش ملی          
اساسا برای بقاء حکومت اسالمی در اشکال جديد و           "  جنبش سبز "

اين جنبش حفظ بنيادهای رژيم     .  يا جرح و تعديل شده فعاليت ميکند       
کنونى را تنها راه حفظ نفوذ خويش در حاکميت اسالمی و مقابله با              
. جنبشهاى سياسى خواهان سرنگونی رژيم اسالمی تلقى ميکند                   

تالش برای کنترل و مهار جنبش سرنگونی                  

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢٠صفحه   



٢٠صفحه     

. طلبانه توده های مردم يک رکن تالش اين جنبش ارتجاعی است             
اسالمی حداکثر باندازه عمر        -عمر سياسى مفيد کل جنبش ملی             

با سرنگونى رژيم اسالمى پرونده                 .  حکومت اسالمى است        
اسالمى در سياست ايران بسته ميشود و            -اپوزيسيون سنتى ملى     

نيروهاى مختلف اين جنبش به محافل و گروهبنديهاى کم تاثيرى               
در حاشيه جدال نيروهاى اصلى راست و چپ در جامعه تبديل                     

  . ميشوند
 
ناسيوناليسم محافظه کار طرفدار    :  ناسيوناليسم طرفدار غرب    - ٣

غرب قديمى ترين و ريشه دار ترين سنت و جنبش سياسى در                       
چون .  ايران امروز است، ارتجاعى است، اما کهنه نيست                           

. کاپيتاليسم و غرب امروز، کاپيتاليسم و غرب صد سال قبل نيست           
اين جنبش بورژوازى ايران است براى شرکت تمام و کمال در                   

اين جنبشى است که     .  سرمايه دارى جهانى و دگرگون شده امروز        
هژمونى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى غرب را نه فقط                  

خود را نماينده اين قطب جهانى        .  ميپذيرد، بلکه هويت خود ميداند     
از نظر اقتصادى اين يک جريان عميقا             .  در ايران اعالم ميکند      

از نظر سياسى کوچکترين     .  محافظه کار و مدافع بازار آزاد است        
توهمى به ايجاد يک سازش طبقاتى بر مبناى تعديل ثروت در                       

از نظر  .  جامعه ندارد و شديدا آنتى کمونيست و ضد کارگر است             
فرهنگى مدافع مدل جامعه غربى است، اما دقيقا منطبق بر الگوى            
ايدئولوژيکى حاکم بر غرب در اين دوران، ابدا، روشنگر و                         

بلکه کامال خواهان بقاى نقش مذهب، باورها و            .  مدرنيست نيست 
افکار و نهادهاى سنتى بعنوان نيروهاى کمکى در حفظ اقتدار                     
بوروژايى در برابر طبقه کارگر و سوسياليسم و کمونيسم                               

اين جنبش با زوال جمهورى اسالمى            .  کارگرى اين دوره است      
بخشهاى مهمى از اپوزيسيون سنتى ملى اسالمى و مدافعان رژيم              

  . کنونى را نيز در تقابل با کمونيسم و کارگر بخود جذب ميکند
 
جنبش کمونيسم کارگری از نظر سياسی، نظری و                              - ۴

چهارچوبهای فکری و فرهنگی از اساس با اين دو جنبش                                
اختالفات به شدت عميق، عقيدتی و               .  بورژوايی متفاوت است     

کمونيسم کارگری تنها اردوی پرچمدار آزادی،               .  طبقاتی است  
يک .  برابری، رفاه و يک جامعه آزاد سوسياليستی در ايران است           

پايه فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اين راستا معطوف              
به جدا کردن مردم ايران از هر آلترناتيو و خط مشی بورژوايی و              
سوق دادن آنها به يک موضع چپ و انقالبی در تحوالت سياسی                 

در اين راستا باال بردن توقعات و انتظارات مردم و             .  جاری است 
نپذيرفتن نقطه سازشهايی که هيات حاکمه و يا بخشهای مختلف                  
اپوزيسيون بورژوايی قدم به قدم برای کنترل و مهار مبارزات                   
توده های مردم آزاديخواه و برابری طلب در مقابل جامعه قرار                  

  . ميدهد، يک شاخص تعيين کننده است
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری هر تالشی برای اتحاد عمل                 - ۵

ميان جنبش کمونيسم کارگری و نيروهای اين جنبشهای ارتجاعی            
را يک امر غير واقعی، غير قابل حصول و همچنين نامطلوب                    

 

 قطعنامه در باره
 " ...ناسيوناليسم طرفدار غرب"و " اسالمی-ملی"روش برخورد به جنبش 

ما برای آزادی، برابری، رفاه، حکومت کارگری          .  ارزيابی ميکند 
و يک جمهوری سوسياليستی تالش ميکنيم و اين هدف از طريق                 
وحدت با جريانات مدافع بازار آزاد، آمريکا، سلطنت، اسالم ناب               

جمهوری اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه                  "محمدی و    
و يا تکرار    "  همه با هم   "تحوالت آتی ايران     .  ، ممکن نيست   "کمتر

 نخواهد بود و اين جنبشها يک رهبری واحد را               ١٣۵٧    تحوالت
   . نخواهند پذيرفت

 
يک بخش مهم جدال ميان جنبشهای اجتماعی کشمکش بر سر             - ۶

هژمونی سياسی در اعتراضات جامعه و در سير مبارزه برای                     
اينکه کدام جنبش و نيروها در        .  سرنگونی جمهوری اسالمی است    

اين پروسه دست باال را پيدا ميکنند محصول انتخاب سياسی توده                
اين انتخاب بدوا يک انتخاب           .  های مردم سرنگونی طلب است          

مردم در خطوط کلی       .  يک انتخاب اجتماعی است      .  حزبی نيست  
مساله اين است که کدام افق           .  ميان راست و چپ انتخاب ميکنند          

آلترناتيو در برابر رژيم اسالمی در خطوط کلی در اعتراضات                    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ميکوشد         .  دست باال را پيدا ميکند        

مردم در سرنگونی رژيم اسالمی نه به يک آلترناتيو راست و يا                   
بلکه به يک راه حل راديکال، آزاديخواهانه، چپ و  " سبز اسالمی "

. تعميق نه مردم يک اهرم پيشروی ماست         .  کمونيستی روی آورند   
از اين رو در حال حاضر تعين حزبی و جنبشی در جامعه و بويژه              
تفکيک آرمانی و برنامه ای و سياسی برای جنبش ما از اهميت                     

حزب در عين حال قاطعانه سياستهائی که       .  اساسی برخوردار است  
سازش و معدل گيری ميان جنبش کمونيسم کارگری با جنبشهای                 

  . بورژوايی را تبليغ ميکنند، نقد و افشاء ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور سرنگونی انقالبی رژيم                   
اسالمی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی، مردم را به اردوی            
کمونيسم کارگری، اردوی آزادی، برابری، رفاه و انسانيت فرا                   

  . ميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩سپتامبر 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 
ما برای آزادی، برابری، رفاه، حکومت کارگری و           
يک جمهوری سوسياليستی تالش ميکنيم و اين                 
هدف از طريق وحدت با جريانات مدافع بازار آزاد،           

جمهوری "آمريکا، سلطنت، اسالم ناب محمدی و            
، "اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر             

و يا  "  همه با هم  "تحوالت آتی ايران    .  ممکن نيست 
 نخواهد بود و اين جنبشها            ١٣۵٧ تکرار تحوالت  

  . يک رهبری واحد را نخواهند پذيرفت



٢١صفحه     

مردم حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و اکنون در ابعاد            .  جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است        -١
يک نتيجه اين تحوالت روی آوری گسترده و ميليونی توده های مردم به اعتراض و مبارزه                  .  ميليونی دست به کار بزير کشيدن آن هستند        

 . است، چه در ايران و چه در خارج کشور،سياسی در سطوح مختلف
 
يک وظيفه مهم ما جلب و سازماندهی توده وسيع          .  خارج کشور يک عرصه مهم و قائم به ذات کار و فعاليت آلترناتيو کمونيستی است                  -٢

سازماندهی اين نيرو و قرار دادن توان مبارزاتی آن در خدمت           .  جوانان و مردمی است که به مبارزه سياسی در اين دوره روی می آورند              
تحول آزاديخواهانه و سوسياليستی و مقابله با آلترناتيوهای دست راستی و ارتجاعی يک وظيفه حياتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری                                 

 . است
 
اسالمی با هدف اصالح حکومت اسالمی بزير          –جريانات ملی   .  در خارج کشور ما شاهد شکل گيری سه اردوی سياسی عمده هستيم               -٣

 با پالتفرم دفاع از سياستهای        ، اعم از سلطنت طلب يا جمهوريخواه         ،جريانات متعدد ناسيوناليست پرو غرب      .  گرد آمده اند   "  سبز"پرچم  
و باالخره اردوی وسيع چپ که در برگيرنده             .   محافظه کارانه و کاپيتاليستی به زير پرچم شير و خورشيد جمع شده اند                      ،دست راستی 

اين جنبش سرخ ها را بايد در مقابل قطبهای          .  پرچم سرخ سمبل اين جنبش است     .  کمونيست، سوسياليست و کارگری است       جريانات متعدد 
 . ارتجاعی و دست راستی گسترش داد و تقويت کرد

 
 

 : از اينرو حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند
 
 تقويت و گسترش سياسی و سازمانی توده مردم و نيروهايی                   ،سياست سازماندهی توده ای ما در خارج کشور بر پايه شکل دادن                      -١

   .استوار است که خواهان يک تحول آزاديخواهانه و سوسياليستی در جامعه ايران هستند
 
. در هر شهر و منطقه ای است      "  شورای سرخ ها  "واحد پايه سازمانی مورد نظر ما برای سازماندهی اين صف در خارج کشور ايجاد                 -٢
 . از اتحاد و همبستگی واحدهای پايه شهری در هر کشور و قاره ای شکل ميگيرد" فدراسيون شوراهای سرخ ها"

 
 : در برگيرنده تمامی افرادی است که خواهان مفاد زير اند" شورای سرخ ها "-٣

 
 سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی؛ ) الف
 تحقق آزادی های بی قيد و شرط سياسی؛ ) ب
 آزادی و برابری بی قيد و شرط زن و مرد؛ ) ج
 رفع هرگونه تبعيض حقوقی و اجتماعی؛ ) د
 . جدايی دين از دولت و آزادی مذهب و بی مذهبی) ه
 . از مبارزه برای استقرار جامعه ای آزاد، برابر، سکوالر و سوسياليستی حمايت ميکنند) و

 
بر پايه مکانيسم فعاليت شورايی و بر مبنای اکثريت آراء شرکت کنندگان در جلسات مجمع عمومی                   "  شورای سرخ ها  "تصميمات در     -٤

 . مجمع عمومی شورا ظرف تصميم گيری و اتخاذ سياست در هر زمينه ای است. صورت ميگيرد
 
دارای يک هيات اجرايی است که در فواصل ميان دو مجمع عمومی وظيفه پيشبرد سياستهای مصوب شورا را                         "  شورای سرخ ها   "-٥

 .انتخاب شدگان در هر اجالس ميتوانند بر اساس تصميم جمع عزل و تعويض شوند. عهده دار ميشود
 

 .فراميخواند" شورای سرخ ها"حزب اتحاد کمونيسم کارگری کليه فعالين آزادی، برابری و سوسياليسم را به سازماندهی و راه اندازی 
 

 
 کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩  ژوئيه ٢٧
 
 

 قطعنامه پيرامون
 سياست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



٢٢صفحه     

ما بايد تضمين    .  جمهوری اسالمی در آستانه سرنگونی است           -١
کنيم که مبارزه برای بزير کشيدن رژيم نکبت بار اسالمی هر چه             
گسترده تر، هدفمند تر، قدرتمند تر به پيش رود و هر چه سريعتر               

سرنگونی رژيم اسالمی گام اول       .  و کم مشقت تر به نتيجه برسد         
در تحقق هرگونه بهبودی در زندگی مادی و معنوی مردم و کسب            
بديهی ترين حقوق و آزاديهای فردی و مدنی در زندگی ميليونها                 

 .توده مردم است
 
. تحوالت امروز فقط بر سر بود و نبود رژيم اسالمی نيست                    -٢

آنچه امروز ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان                          
از هم اکنون کشمش طبقات و جنبشهای             .  چگونه خواهند زيست    

اجتماعی بر سر اينکه چه نظامی بايد بر جای رژيم اسالمی                           
بنشيند در بطن مبارزه عليه اين حکومت آغاز شده است و در پی                
سرنگونی رژيم اسالمی و تا تثبيت حکومت بعدی ادامه خواهد                   

آينده ميتواند شاهد     .  انتخابی بزرگ دارد صورت ميگيرد         .  يافت
پيروزی ما و برپايی جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی باشد،                 
جامعه ای بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرو              
دست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبی و سنتها و                      

 .اخالقيات ارتجاعی، بدون نابرابری، و بدون تبعيض
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تحوالت جاری برای يک                  -٣

پيروزی تمام عيار سوسياليستی، برای تحقق آزادی، برابری،                   
حکومت کارگری و برقراری يک جمهوری سوسياليستی مبارزه           

حکومت کارگری با به اجرا گذاشتن کليت برنامه                             .  ميکند
کمونيستی خويش، شرايط آزادی و رهايی و برابری واقعی و                      

سازماندهی انقالب کارگری عليه    .  کامل همه مردم را فراهم ميکند     
جمهوری اسالمی مطلوب ترين و مطمئن ترين راه رسيدن مردم              

 . به خواستهايشان است
 
شعار استراتژيک  "  شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری     "  -۴

آزادی، "در عين حال شعار         .  حزب ما در تحوالت جاری است         
شعار تاکتيکی حزب و چهارچوب عمومی و               "  برابری و رفاه    

فشرده مطالبات مردم در مبارزه عليه بی حقوقی و استبداد و                         
نابرابری و فقر و فالکت و حکومت مذهبی و حلقه اتصالی ميان                 

 .مطالبات امروز و خواستهای استراتژيک ما است
  
مستلزم سرنگونی   "  آزادی، برابری، رفاه     "تحقق مطالبات        -۵

رژيم اسالمی و استقرار نظامی متضمن اين خواستها در جامع                   
جمهوری سوسياليستی مطلوبترين حکومت    .  ترين شکل خود است   

ضامن اين مطالبات و تامين وسيعترين آزادى و برابرى حقوقی و            
 .اجتماعی شهروندان در تمام سطوح است

 
 ، جوانان ، زنان ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه       -۶

و کارگران را به تالش برای تبديل اين منشور به خواست گسترده             
 .توده های مردم فرا ميخواند

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره 

 "منشور آزادی، برابری و رفاه"
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 منشور آزادی، برابری و رفاه
 

 آزادی
 
رورش              :  سکوالريسم  -١ و   .  جدايی دين از دولت و آموزش و پ غ ل

ی      .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند        آزادی مذهب و ب
 .مذهبی

 
وعات،                :  آزادی بيان  -٢ ان، مطب ي ده، ب ي ق آزادی بی قيد و شرط ع

اب                                ص ت زب و اع ح ل، ت ک ات، تش اع م ت  .اج
 
اسى   " لغو مقوله   :  آزادی تمامی زندانيان سياسی     -٣ و     " جرم سي غ ، ل

جازات متضمن                  مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع م
 .تعرض به جسم و روان افراد

 
 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 
محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى منتخب          -۵

 .و عادالنه مردم
 

 برابری
 
رد             :  برابری زن و مرد     -۶ برابری کامل و بی قيد و شرط زن و م

د               .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی     اي ارت ا و آپ ه ازي دا س لغو ج
 .جنسی

 
ی    -٧ وق ق ری ح راب دان،          :  ب رون ه شه م ی ه وق ق امل ح ری ک راب ب

 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت
 

 رفاه
 
ان                :  حداقل دستمزد   -٨ دگ ن اي م وسط ن تعيين حداقل دستمزد مکفى ت

زد           . تشکل های سراسری کارگری  م ل دست ی حداق در شرايط کنون
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 
راد                   :  بيمه بيکاری   -٩ ه اف م رای ه پرداخت بيمه بيکاری مکفی ب

ل                   .  بيکار و آماده به کار     ادل حداق ع گی م ازنشست ه ب م ي پرداخت ب
 .دستمزد رسمی

 
گان در                 -١٠ رس، آموزش راي ل دست طب و درمان رايگان و قاب

ه مسکن        :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         ن زي ه
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ – ١٣٨٨ خرداد ٣٠

 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



٢٣صفحه     

 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 
 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 
 
بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و                                     -١

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی     .  تاريخسازی قرار گرفته است   
رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن                      

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق                   .  هستند
سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و                
کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                         

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 
يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت                  -٢

 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  توسط توده کارگران و مردم است     
سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت                           
کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى                    

شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى          .  اسالمی است 
 در محيط زيست و کار در سطح محلی          ،بايد همه جا  .  اسالمى اند 

 . و سراسری شوراها را سازمان داد
 
شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و                         -٣

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و          .  اعمال اراده توده ای است       
ارتجاع    مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت                    

 .اسالمی شود
 
. طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                          -۴

 تامين استقالل طبقاتى و          ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران         
شوراها امکان   .  اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند           

حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی                       
کارگران سوسياليست   .  طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد           

 . بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند
 
شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى                         -۵

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت     . برخوردار است 
 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى      ،و تجمعات مبارزاتى در آن     

بايد کنترل محالت را از        .  وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است         
   .دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد                    

 
 کارگران و مردم زحمتکش        ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۶

 . را به برپائى شوراها فراميخواند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

کميته هاى "قطعنامه در باره عملکرد 
و تاکيدی مجدد بر ايجاد " کارگرى

 تشکلهاى توده اى کارگرى
 

تشکل های توده ای کارگری در کنار تشکلهای حزبی طبقه،                   -١
پيشروی و    .  يک رکن اساسی مبارزه طبقاتی کارگران است                    

پيروزی در مبارزه عليه بورژوازی و استقرار حکومت کارگری             
بدون پيدايش و تقويت اين تشکلها و اتحاد وسيع توده های طبقه                      

ايجاد سازمانهاى توده اى کارگرى امر خود        .  کارگر، مقدور نيست  
 . کارگران است و توسط کارگران و در مراکز کار بايد ايجاد شود

 
" کميته ها و نهاد های کارگری        "اخيرا، ما شاهد شکل گيری           -٢

، "کميته هماهنگی "،  "کميته پيگيری "تحت عناوين متفاوت از قبيل      
اتحاديه کارگران اخراجی و                     "،       "کميته اقدام کارگری             "

و غيره  "  شورای هماهنگی  "،)سپس اتحاديه آزاد کارگران   " (بيکار
اگر چه هدف اعالم شده اين نهادها تالش برای ايجاد                     .  بوده ايم  

تشکلهای توده ای کارگری است، اما کارنامه عملی و فعاليت                         
تاکنونی شان نشان دهنده پراتيکی خالف اين اهداف اعالم شده                      

 . است
 
اين نهادها اساسا بيرون مراکز کار شکل گرفته اند و فعاليت                    -٣

 عليرغم هر اختالفى که       ،سنت حاکم به فعاليت اين نهادها        .  ميکنند
 سنتى غير کارگرى و خارج از سوخت و ساز اعتراض                     ،دارند

تاکنون هيچيک از اين جريانات         .  واقعى و جارى کارگران است        
نتوانسته اند موجد شکل گيری تشکل های توده ای و علنی                                 

بعالوه، سنت کار و مشغله هاى فکرى و . کارگری در جامعه باشند 
مرزبندي هاى سياسی آنها عمال به بيراهه اى براى ايجاد تشکل                   

روی آوری به اين پروسه ها و تداوم اين         .  کارگرى منجر شده است   
سنت کار به معنای عدم پاسخگويی به نياز حياتی طبقه کارگر در               
ايجاد تشکل توده ای کارگری و شانه خالی کردن از اين وظيفه                      

 . حياتی است
 
يک وظيفه دائمی هر تشکل کارگرى تالش برای متحد کردن و             -٤

دفاع از منافع کارگران        متحد نگهداشتن صفوف طبقه کارگر و             
اما تجربيات تاکنونی اين جريانات نشان دهنده دامن زدن به             .  است

شکاف و تفرقه و سکتاريسم بيشتر در صفوف بخشهای معدودی                 
از طبقه و فعالين کارگری ای است که اين جمع ها و محافل را                        
مجرايی برای دستيابی به تشکلهای توده ای کارگرى تصور کرده             

 . اند
 
اين نهادهای کارگری، هرچند با استقبال وسيعى در ميان                          -۵

کارگران روبرو نشده اند، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا                     
کرده اند، باعث آشفته فکرى کارگران شده و عمال به مانعى در                    
راه دستيابی به سازمانيابى توده اى و علنی طبقه کارگر تبديل شده              

 . اند
 
عملکرد تاکنونی اين نهادها ضمن نشان دادن کارنامه منفی آنها             -۶

بيانگر ضرورت، اهميت، کارآيی و مطلوبيت سنت سازماندهى                 
شورائى و جنبش مجامع عمومی در سازماندهی       

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢۴صفحه   



٢۴صفحه     

ريت قريب به اتفاق      .  اعتراضات و اعتصابات کارگری است        اک
اعتراضات موفق کارگری بر مجمع عمومی کارگران متکی بوده          

پيشروی جنبش کارگری در دوران حاضر در گرو روی                    .  اند
آوری بخشهای گسترده تری از رهبران عملی و فعالين راديکال و    
سوسياليست کارگری به اين سنت کمونيستی مبارزه طبقه کارگر             

   .است
  
تشکل توده ای کارگری تنها در محيط کار طبقه کارگر ميتواند      -٧

مناسبترين پروسه ايجاد اين تشکلها دامن زدن به                .  شکل بگيرد  
جنبش ايجاد شوراهای کارگری و مجامع عمومی کارگری و                      

شورا مجمع عمومى منظم کارگران      .  تثبيت و روتين کردن آنست     
. است و ايجاد و سازمان دادن آن از لحاظ عملی مقدور است                         

مجمع عمومی شکل طبيعی سازمانيابی بسياری از اعتراضات                 
کارگری است، به قدرت مستقيم توده متجمع کارگران متکی است           

پشتوانه عملی آن تاريخ تالش کمونيستی       .  و دفاع از آن ساده است      
مجامع .  طبقه کارگر و نه رفرميسم و سوسيال دمکراسی است                 

عمومى با رشد و راديکاليزاسيون توده های کارگر و تغيير                           
تناسب قوا به سرعت به شوراهاى کارگرى تبديل ميشود و بر                      
خالف تشکالت سنديکاليستی و رفرميستی نه تنها ظرفيت                             

 . مبارزاتی خود را از دست نداده بلکه بيشتر باز می يابد
 
حلقه های پيشروی جنبش مجمع عمومی در شرايط کنونی                     -٨

 منظم   ،تحميل مجمع عمومی به دولت و کارفرما                :  عبارتند از  
کردن مجامع عمومی، مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در                

 تالش آگاهانه برای مرتبط کردن مجامع عمومی                ،واحد توليدی  
 و تبديل مجمع عمومی به       ،کارگری در سطح منطقه ای و سراسر       

 .عنوان سخنگوی واقعی کارگران
 

از اين رو حزب اتحاد کمونيسم کارگری بار ديگر بر ايجاد                            
تشکلهای توده ای و علنی کارگران در مبارزه عليه بورژوازی                 

شورا، مجمع   :  قطعنامه تشکلهای توده ای کارگری          "بر مبنای      
يک شرط اساسى براى پيشروى،     .  تاکيد ميکند "  عمومی و سنديکا  

تعميق و پيروزى مبارزه طبقه کارگر که در سالهاى اخير در                       
ابعاد گسترده و به نحو بيوقفه اى ادامه داشته است، رو آورى به                  
سنت سازماندهى شورائى کارگران و گسترش جنبش مجامع                      

 . عمومی کارگری است
 

حزب بار ديگر تمامی فعالين و رهبران عملى و بويژه کارگران                
راديکال سوسياليست را به دامن زدن و سازمان دادن جنبش                         

 . مجامع عمومی کارگری فراميخواند
 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 مصوب پلنوم چهارم به اتفاق آرا 
 ١٣٨٧بهمن  – ٢٠٠٩ژانويه 

 

کميته هاى "قطعنامه در باره عملکرد 
و تاکيدی مجدد بر ايجاد " کارگرى

 ...تشکلهاى توده اى کارگرى 

 

 قطعنامه در باره سنديکاليسم

 
سنديکاليسم، گرايش اتحاديه و سنديکا سازی، بويژه در دنياى                -١

کارگران در دفاع از    "  خودبخودی"و " طبيعی"امروز يک گرايش  
سنديکاليسم آلترناتيو يک       .  سطح معيشت و زندگی شان نيست               

رفرميستی و بورژوايی در جنبش کارگری               -گرايش ناسيونال      
براى سنديکاليسم وجود سرمايه دارى بعنوان يک نظام                     .  است

گرايشی است که نقدی به بنيادهای نفرت          .  استثمارگر فرض است   
انگيز نظام سرمايه داری، يعنی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد             

 . و توزيع ثروت اجتماعی، تقسيم طبقاتی و نظام کار مزدی ندارد
 
يک ويژگی سنديکاليسم محافظه کاری، بوروکراسی و تالش                -٢

ويژگی .  برای کنترل راديکاليسم و عمل مستقيم کارگری است                  
ديگر سنديکاليسم قانونگرايی و تالش برای محدود کردن مبارزات          
اقتصادی کارگران در چهارچوب قوانين ارتجاعی سرمايه داری و         

با حاد شدن تخاصمات طبقاتی و گسترش        .  نظام اسالمی حاکم است   
 اين گرايش هر چه بيشتر در           ،راديکاليزاسيون اعتراض کارگری   

 . مقابل گرايش شورايی و انقالبی کارگری قرار ميگيرد
 
در کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى غربی، عمدتا بعلت قدمت            -٣

و تاريخ جنبش سنديکايی، ماهيت بورژوايى سنديکاليسم عليه منافع         
در .  عمومی و پايه ای طبقه کارگر به روشنی عيان شده است                       

کشورهائى مانند ايران بدليل اختناق، نبود هر نوع آزادى سياسی و            
عدم وجود يک سنت پايدار، اين ماهيت سنديکا هنوز تجربه نشده                

لذا در نظر گرفتن سنديکا يا اتحاديه صرفا به عنوان ابزار                 .  است
دفاعی کارگران برای بهبود معيشت و شرايط کار طبقه کارگر                    

اين تشکالت اساسا آلترناتيو جنبش بورژوايی و يا    . يک اشتباه است 
احزاب و گرايشات بورژوايی در صفوف طبقه            "  کارگری"رکن  

بعالوه، بايد توجه داشت که بخشهای معينی از                    .  کارگر هستند  
بورژوازی در دوران تالطم انقالبی در جامعه ايران در مقابل                      
تالش کارگران برای سازماندهی جنبش مجمع عمومی کارگری و           

 از سنديکاها در مقابل جنبش عمل                    ،ايجاد شوراهای کارگری      
 . مستقيم کارگری دفاع ميکنند

 
در ايران سنديکاليسم اساسا بازتاب سنت ناسيونال رفرميسم و               -۴

اکثريتی و نيروهای اپوزيسيون         –مشخصا جريانات توده ايستی         
سنديکا سازی اساسا گرايش و سياست       .  اسالمی است   –جنبش ملی   

تجربه و عملکرد محدود      .  اين خط مشی در جنبش کارگری است          
سنديکاليسم در ايران، چه در دوره اخير و چه در گذشته، منعکس               
کننده مختصات پايه ای اين جنبش اجتماعی در صفوف جنبش                       

    .کارگری است
 
طبقه کارگر در ايران فاقد يک سنت قوی سنديکايی و جنبش                    -۵

که طبقه کارگر      "  ۵٧انقالب   "در   .  سنديکاليستی ادامه کار است      
امکان ابراز وجود سياسى در ابعاد وسيع يافت، گرايش و سنت                     

گسترش و تعميق     .  شورائى و راديکال کارگرى دست باال داشت           
سوسياليستی و      –مبارزات کارگری و رشد گرايش راديکال                    

شورايی در صفوف طبقه بسرعت گرايش سنديکايی را حاشيه ای             
و توان آن را در محدود کردن مبارزات توده                 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢۵صفحه   



٢۵صفحه     

 . های کارگر خنثی خواهد کرد
 

از اينرو حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر نکات زير در مبارزه                
خود برای ايجاد تشکل های توده ای کارگری و در مبارزه عليه                  

 :خط مشى و افق سنديکاليستى تاکيد ميکند
 
 کارگران را به ايجاد سنديکا ، مگر در موارد معين،ما، راسا -١

فرا نمی خوانيم، بلکه بر سازماندهى شورائى و سنت عمل مستقيم 
 بر مجمع عمومی و جنبش مجامع عمومی مرتبط با هم ،کارگرى

 .تاکيد داريم و براى گسترش آن تالش ميکنيم
 
مانند تالش (ما از هر نوع تالش کارگران برای ايجاد سنديکا  -٢

دفاع ميکنيم و به آن ) برای هر نوع تشکل يابی ديگر کارگری
 . ياری ميرسانيم

 
ما در سنديکاهای کارگری مستقل شرکت ميکنيم و برای کسب          -٣

در درون هر سنديکا گرايش مستقل خود را          .  رهبری آن ميکوشيم  
 . متحد ميکنيم

 
ما برای نزديک کردن هر چه بيشتر اتحاديه ها به يک                               -٤

ساختمان غير بوروکراتيک و بويژه برای متکی شدن آنها در                      
سطوح مختلف به مجامع عمومی و دخالت مستقيم و مستمر                           

 . کارگران تالش ميکنيم
 
تالش برای گسترش حيطه نفوذ و عمل جنبش راديکال                             -۵

و تامين هژمونی    سوسياليستی و شورايی در صفوف طبقه کارگر        
اين گرايش در جنبش کارگری يک رکن عمومی فعاليت کارگری            

 . ماست
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 مصوب پلنوم چهارم به اتفاق آرا
 ١٣٨٧بهمن  – ٢٠٠٩ژانويه 

 

...قطعنامه در باره سنديکاليسم   

 

قطعنامه در باره تشکلهاى 
 توده اى طبقه کارگر

 شورا، مجمع عمومى، سنديکا
 

 :با توجه به اينکه
   
هاى حزبى طبقه،      اى کارگرى، در کنار تشکل        هاى توده   تشکل  -١

يک 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          طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکل         -٢

ها هم امروز يک ضعف        کار محروم بوده است و فقدان اين تشکل         
پرولتارياى .  اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازى است                

اجتماعى آتى و ايفاى     -  ايران براى دخالت موثر در تحوالت سياسى       
 نقش تاريخى خود بايد بر اين نقطه ضعف فائق آيد؛ 

 
يک شرط اساسى براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات                -٣

جارى 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                     -۴

فراگير در ميان توده هاى کارگر است و مبارزه براى ايجاد اين                    
تشکلها خود يک وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره اخير بوده                   
است، جمهورى اسالمى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و               

اى مستقل کارگران را که در جريان انقالب و در               سازمانهاى توده 
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                -۵

ايجاد 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      "سنديکاى مخفى "ذهنى و غيره عملى نظير       
و نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را نديده ميگيرد، بلکه اصوال از             

اى و علنى      هاى توده   پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکل           
اين .  شانه خالى مينمايد، از جانب برخى گروه ها طرح شده است               

ها، هرچند با استقبال وسيعى در ميان کارگران روبرو نشده                    ايده
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           

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢۶صفحه   

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

شوراهاى روستائى و يا شوراهاى . دارد
سربازان ميتوانند در سطوح معينى به اين 

هاى کارگرى  جنبش تعاونى. جنبش متصل شوند
و غيره نيز ميتواند جاى خود را در وابستگى به 

 . شبکه شوراها بيابد



٢۶صفحه     

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    -١

در پايه اى ترين سطح، ادغام سرمايه ها در                .  و سراسرى دارد   
رشته هاى 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                    -٢

منطقه اى، و نه صنفى و         -  هاى فابريکى   اقتصادى ميبايد بر تشکل    
 . رسته اى کارگران، مبتنى باشد

 
اى کارگرى بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر              سازمان توده   -٣

توده هاى کارگر در مبارزه را تامين کند و بر دموکراسى اعمال                
در غير اين صورت، شکل         .  اراده مستقيم کارگران مبتنى باشد        

هاى کارگر    گيرى جدا از توده     گرفتن بوروکراسى و مراجع تصميم    
هاى کارگرى اجتناب ناپذير بوده و خود به مانعى بر سر             در تشکل 

 . راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواهد شد
 
جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى                        -۴

ناگزير مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، به مبارزه سياسى             
سوق پيدا ميکند و براى هيچ دوره طوالنى در سطح اقتصادى و                 

هاى   لذا تشکل .  در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند           
اى کارگران در هر          توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج توده              

شرايطى را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون             
  . و قانونيت بورژوائى محدود نکنند

 
تجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد                   -۵

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

دوره 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                         

 خرداد و اختناق     ٣٠اين جنبش، با سرکوب       .  کارگران تشکيل شد   
پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى                     
ادامه يافت و هم اينک نيز خواست ايجاد شوراها يک گرايش                        

  . هاى کارگر است وسيع و عمومى در ميان توده

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 ...شورا، مجمع عمومى، سنديکا 

 :با توجه به نکات فوق، ما اعالم ميداريم که
 
شعار اصلى و سياست عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگری                -١

در زمينه 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                  -٢

اى کارگرى    هاى توده   يابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکل          
هاى توده اى کارگرى بر          ميدانيم و براى پيوند دادن ديگر تشکل           

  . محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم
 
سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى                         -٣

کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه                         
از اينرو ما براى     .  کارگر در صنايع و واحدهاى بزرگ کار است          

برپائى يک جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه         
با اين وجود در کارگاههاى کوچک و کال در آن رشته                     .  ميکنيم

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                           

هاى     سرمايه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اتحاديه                       
. ها مبارزه ميکنيم     اى فرا ميخوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه            حرفه

اى در اين رشته ها در         ما تالش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديه        
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                                  -١

 . دمکراتيسم و اعمال اراده مستقيم توده هاى کارگرست
 
در هر  .  شورا مجمع عمومى منظم و سازمانيافته کارگرانست            -٢

واحد توليدى، همه کارگران عضو شوراى آن واحد هستند و مجمع            
مجمع .  عمومى کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است              

بعنوان کميته   (عمومى براى اجراى تصميمات خود افرادى را                   
اين افراد در هر      .  انتخاب ميکند )  اجرائى و يا تحت هر نام ديگر          

  . جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد هستند
 
هاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى همه کارگران           در کارخانه   -٣

عملى نيست، شوراى کارخانه از نمايندگان چندين مجمع عمومى،            
  . مثال مجمع عمومى قسمت ها، تشکيل ميشود

 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢٧صفحه   



٢٧صفحه     

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

فابريکها، شوراهاى نمايندگان شوراهاى کارخانه تشکيل ميشود              
 ) و بهمين ترتيب در سطوح باالتر(
   
ها و اتحاد آنها در اين شوراها را          سيستم شورائى وجود اتحاديه     -۵

اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل آنهاست                .  منتفى نميکند  
ميتوانند در 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                                   -۶

زحمتکشان را در جهات ديگر و در هيات هاى اجتماعى ديگر به              
شوراهاى روستائى و يا شوراهاى                .  خود متصل نگاه دارد           

. سربازان ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل شوند                   
هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در                  جنبش تعاونى 

 . 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 اتحاد کمونيسم کارگرى              
خواهان شکل گيرى و گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى                    

هدف جنبش مجمع عمومى ايجاد يک شبکه وسيع از مجامع           .  است
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 بدليل وجود زمينه هاى مادى بسيار مناسب در                    

واقعيات .  جنبش کارگرى قابليت تحقق سريع اهداف خود را دارد           
موجود جنبش کارگرى ايران صحت و حقانيت اين سياست را                     

  . تاکيد ميکند
 
واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدهد             -١

که هم امروز ايده و خواست مجمع عمومى در جنبش کارگرى                    
تثبيت شده و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان توده                       

در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات        .  هاى کارگر است  
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        -   اى   هر طرح سازماندهى توده        -٢

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 ...شورا، مجمع عمومى، سنديکا 

اى و تحقق خواهد داشت که هم امروز و در                قابليت فراگيرى توده  
هر قدم از سير پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاى مبارزه                

جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود       .  جارى طبقه پاسخگو باشد    
 . خود، اين ظرفيت را از خود نشان داده است

 
سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى              -   شرايط اجتماعى    -٣

اى طبقه کارگر اوال از         ايجاب ميکند که هر نوع سازماندهى توده         
سطح محلى آغاز شود، ثانيا به رهبران محلى جنبش کارگرى                        

مجمع عمومى  .  اى باشد   متکى باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلى توده         
  .اين خصوصيات و ملزومات را به خوبى برآورده و متحقق ميکند

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 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 در ميان کارگران سازمان و گسترش                        

کارگران کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه                 .  دهند
 : دارند

 
ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر             -١

و 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      (براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى                  -٣

  . مستمرا فعاليت کنند) اعتراض و اعتصاب در هر واحد
 
مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به                         -۴

 . رسميت بشناسانند
   
براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با                    -۵

  . يکديگر مداوما تالش نمايند
 
مجامع عمومى را هر چه بيشتر در قلمرو قراردادهاى دسته                    -۶

جمعى، حل اختالف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره طرحها و              
 . اقدامات دولت فعال نمايند

 
 درباره اتحاديه: د

 
ها   نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى اتحاديه          

در ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى مبارزه کارگرى، پيوند                      
اى با سياست سوسيال دموکراتيک، گرايش          تاريخى جنبش اتحاديه   

ها به دور شدن از دموکراسى مستقيم و              اتحاديه

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢٨صفحه   



٢٨صفحه     

گيرى يک بوروکراسى مافوق کارگران در آنها و باالخره با             شکل
هاى مادى براى تشکيل آنها در شرايط کنونى          توجه به فقدان زمينه   

ها   در ايران، حزب اتحاد کمونيسم کارگری سياست تشکيل اتحاديه        
اى قرار    هاى توده   را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ايجاد تشکل          

در .  سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى است       .  نميدهد
 : عين حال اعالم ميکنيم که

 
هاى کارگرى، جزئى از       آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه          -١

حق مسلم 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                 -٢

  . آن يارى ميرسانيم
 
هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، براى تقويت             در اتحاديه   -٣

رهبرى کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و در درون هر                       
  . اتحاديه خط کمونيستى را متحد ميکنيم

 
ها به يک شکل            براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه               -۴

ساختمانى غير 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                  به درجه   -۵

بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستين گام آن با تالشهاى                        
محافل کارگرى و جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته          

نظير ايجاد مجامع عمومى که مورد تائيد برخى هواداران              (باشد  
، آماده اتحاد عمل با اين محافل و               )ها قرار دارد       تشکيل اتحاديه  
 . جريانات هستيم

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٧مه 

 
 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر

 ...شورا، مجمع عمومى، سنديکا 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای پيروزی کامل و همه جانبه            -١
. انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری مبارزه ميکند                 

انقالبی که کل مناسبات استثمارگرانه سرمايه داری را واژگون و              
به مصائب ناشی از اين نظام خاتمه ميدهدهدف ما برقرار فوری                  

جامعه ای، بدون تقسيم طبقاتی، بدون       يک جامعه کمونيستی است؛     
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، بدون مزدبگيری، بدون دولت،         

يک جامعه آزاد انسانی متکی بر               .  بدون استثمار و بدون ستم           
. اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير سرنوشت آن               

ما برای نظامی مبارزه ميکنيم که در آن هرکس داوطلبانه به اندازه       
توان و خالقيتش در توليد وسايل زندگی و رفاه همگان شرکت                       
ميکند و به اندازه نيازش از محصوالت اين تالش جمعی بهره                        

 ! جامعه ای آزاد، برابر و مرفه. ميگيرد
 
درعين حال، تا زمانيکه نظام استثمارگر سرمايه داری                             -٢

پابرجاست، حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای تحميل گسترده                  
ترين اصالحات بمنظور تضمين رفاه و آسايش و بهبود وضعيت                 

در شرايط کنونی     .  زندگی کارگران و توده مردم مبارزه ميکند              
 : محور سياستهايی که حزب برای آن مبارزه ميکند عبارتند از

 
تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران و برمبنای                  -الف

 . نيازهای يک زندگی انسانی
 
پرداخت بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل            -ب

 . دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل و بازنشسته
 
طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رايگان، مناسب و قابل                        -پ

 . دسترس برای همه
 
هزينه مسکن نبايد   .  تامين و تضمين مسکن مناسب برای همگان    -ج

 در آمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقی هزينه، بايد                     %١٠از  
 . توسط سوبسيد دولتی تامين گردد

 
لغو قراردادهاى سفيد امضا و موقت و انعقاد قراردادهاى دسته               -د

 .جمعى رسمى توسط نمايندگان منتخب تشکلهاى مستقل کارگرى
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين تالش برای تحميل مفاد               -٣

 همزمان برای    ، به دولت و کارفرمايان و بهبود شرايط کار             ٢بند  
پيشبرد سياست کنترل کارگری که متضمن نظارت و کنترل                          

و توزيع و    ارگانهای توده ای کارگران و کارکنان در مراکز توليد           
قطعنامه کنترل  .  ارائه خدمات زندگی اجتماعی است، مبارزه ميکند      

کارگری ضرورت، مفاد، چگونگی و دامنه اجرای سياست کنترل           
 . کارگری را روشن ميکند

 
در شرايطی که سياستهاى سرمايه دارى و حکومت اسالمى                   -۴

عمال برخی از مراکز توليدی و اقتصادی را به ورشکستگی                          
کشانده اند، کارگران را دسته دسته اخراج و                  

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٢٩صفحه   

 

بيانيه حزب در مورد جايگاه 
 سياست کنترل کارگری

 
ها و اتحاد        سيستم شورائى وجود اتحاديه       

. آنها در اين شوراها را منتفى نميکند                     
اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل                 
آنهاست ميتوانند در سطوح معينى                            
نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگى              
بفرستند و باين ترتيب وابستگى خود را به         

 . سازمان سراسرى شوراها اعالم کنند



٢٩صفحه     

بيکار ميکنند و حقوق صدها هزار تن را ماهها پرداخت نميکنند،              
کنترل کارگری يک پاسخ واقعى و راديکال کارگری در مقابل                   

کنترل کارگری يک راه حل کارگری دراين           .  اين وضعيت است   
 و    ، ادامه کارى کارخانه         ،شرايط براى دفاع از امنيت شغلى               

سازماندهى واحدهاى اقتصادى و توليدى در جهت رفع نيازهای               
 . کارگران و جامعه است

 
کنترل کارگری يک گام در جهت حاکم کردن طبقه کارگر بر                -۵

سرنوشت اقتصادی خود و خارج کردن کنترل شرايط کار و                         
پروسه توليد و توزيع محصوالت مورد نياز زندگی مردم از                         

پيشبرد موفق سياست کنترل کارگری     .  حوزه بازار و سرمايه است    
نيازمند تامين همبستگی و اتحاد گسترده طبقه کارگر و عقب                         

 . راندن دستگاه سرکوب دولت اسالمی حافظ سرمايه داری است
 
در مراکز توليدی و خدماتی     "  کنترل کارگری "اجرای سياست     -۶

مترادف و به معنای اجرای سياستهای اقتصادی دولت کارگری و            
" تعاون"در يک واحد توليدی و يا             "  سوسياليسم"يا پياده کردن       

تحميل .  کارگر و سرمايه برای راه اندازی واحد توليدی نيست                  
اراده مستقيم کارگر، نظارت و کنترل کارگری بر پروسه و                          
شرايط توليد و توزيع، در برخی از واحدهای اقتصادی در                             

 .چهارچوب مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه است
 
سرنوشت سياست کنترل کارگری در تحليل نهايی در جامعه                -٧

منوط به تسويه حساب با قدرت سياسی و تصرف قدرت سياسی                 
توسط کارگر و کمونيسم و نابودی مناسبات استثمارگرانه سرمايه           

حزب اتحاد کمونيسم کارگری طبقه کارگر و تمامی            .  داری است 
فعالين راديکال سوسياليست طبقه کارگر را به تشديد مبارزه عليه            

پيروزی .  فالکت اقتصادی و رژيم اسالمی و سرمايه فراميخواند            
انقالب کارگری در گرو تامين رهبری طبقه کارگر در مبارزه                   
برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و استقرار فوری جامعه ای           
مبتنی بر آزادی، برابری و رفاه همگان، يک جمهوری                                    

 . سوسياليستی، است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 
 قطعنامه در مورد کنترل کارگری

 
کارگران کار ميکنند، اما صاحبان صنايع و دولت از پرداخت              -١

حقوق و مزايای آنها، به بهانه عدم سود آوری و عدم توانايی                          
فروشگاهها و   .  رقابت با محصوالت وارداتی، خودداری ميکنند          

مراکز توزيع و انبارها پر از کاالها و محصوالت مورد نياز                        
مردمند، اما توليد کنندگان اين محصوالت خود در زمره                                  
. محرومترين اقشار جامعه و از محصوالت توليد شده بی بهره اند            

تعداد . بيکار سازيها و اخراج کارگران ابعاد گسترده ای يافته است 

 ...بيانيه حزب در مورد جايگاه سياست کنترل کارگری 
 قطعنامه در مورد کنترل کارگری

واحدهاى اقتصادى و کارخانجاتی که هر روز تعطيل ميشوند و يا              
در آستانه تعطيلى هستند و يا توسط کارفرمايان به بهانه وضعيت                
 . بحرانی به تعطيلی و رکود کشانده ميشوند، در حال گسترش است

 
بخشهای وسيعی از کارگران قادر به تامين ملزومات اوليه                      -٢

بيکاری و عدم پرداخت دستمزدها زندگی کارگران         .  زندگی نيستند 
آنها که کار ميکنند، دستمزد        .  را به تباهی و فالکت کشانده است           

مکفی دريافت نميکنند و همان حقوق ناچيزشان نيز ماهها پرداخت            
آنها که بيکار گشته اند، در غياب بيمه بيکاری مکفی و                  .  نميشود

برخورداری از هرگونه سيستم تامين اجتماعی، محکوم به فالکت             
بعالوه تحميل فقر و فالکت، سرکوب هر                      .  و محروميت اند      

اعتراض حق طلبانه کارگران و توده های مردم يک رکن سياست              
 .رژيم اسالمی برای بقاء و بزانو درآوردن اعتراضات جامعه است

 
 و در تقابل با سياستهائى که طبقه کارگر را             ،در چنين شرايطى  -٣

به حمايت از راه حل هايی سازشکارانه و بورژوايی دعوت                           
ميکند، اتخاذ سياست کنترل کارگری در بخش های صنعتی و                       
خدماتی که در آستانه رکود و تعطيلی قرار دارند، يک راه حل                       
کارگری راديکال و سوسياليستی در پاسخ به اين وضعيت بحرانی            
در کنار ساير مطالبات ديگر کارگری، از جمله افزايش فوری                      

 . دستمزدها و بيمه بيکاری مکفی است
 
مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر موسسه ای ارگان                         -۴

تشکلهای توده ای     .  اجرايی اعمال سياست کنترل کارگری است           
کارگری، مجامع عمومی منظم شده و شوراهای کارگری، با                         
اعمال اراده مستقيم خود فعاليتهای واحد توليدی و خدماتی را تحت             

کليه تصميمات مجمع عمومی     .  نظارت و کنترل خود قرار ميدهند       
نمايندگان .  برای کليه کارکنان واحد صنعتی الزم االجرا است                   

منتخب مجمع عمومی دارای اختيارات محدود در فاصله بين دو                  
 . اجالس مجمع عمومی کارگران و کارکنان واحد اقتصادی هستند

 
دامنه اعمال سياست نظارت و کنترل کارگری بر حسب قدرت              -۵

و نيروی کارگری ميتواند تا کليه امور مربوط به واحد توليدی، از              
تهيه مواد خام و قطعات، تعيين نوع و ميزان محصوالت توليد                       

 ،شده، تعيين قيمت تمام شده محصوالت، اعتبارات الزم بانکی                    
دخالت در شرايط کار و امور استخدامی و همچنين ميزان دستمزد             

 . کارگران و کارکنان را در بر بگيرد
 
کليه دفاتر و اسناد امور مالی و حسابداری واحد صنعتی می                     -۶

بايست باز و تحت کنترل و نظارت مجمع عمومی کارکنان و                          
 . نمايندگان منتخب آنها باشد

 
حراست و کليه ارگانهای اطالعاتی و سرکوبگر کارگران و                   -٧

انجمنهای اسالمی ضد کارگر و انگلی بايد منحل و از محيط کار                  
 .اخراج شوند

 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣٠صفحه   



٣٠صفحه     

رسانه های رسمی، ايدئولوگها، متخصصين اقتصادی و                        -١
سياستمداران طبقه حاکمه، تصوير گمراه کننده و محدودی از                      

گام اول در شناخت واقعيت بحران           .  بحران کنونی ارائه ميدهند      
"کنونی کنار زدن اين تصاوير است          انقباض "،  "وام های آلوده   . 

بيان تمام حقيقت پايه ای بحران       "  بحران مالی "، و يا     "بازار مالی 
اين کلمات بمنظور پرده پوشی و پنهان کردن                     .  کنونی نيستند  

بحران کنونی،  .  ماهيت واقعی اين بحران جايگاهی کليدی يافته اند        
نيست، بلکه    "  وام های آلوده       "برخالف اين تبليغات، زائيده               

خود ناشی از شکل گيری بحران اقتصادی در                "  وامهای آلوده  "
ماهيت و علل پايه ای بحران را نميتوان         .  نظام سرمايه داری است   

بيکاری ميليونی و     .  با شکل و زمينه های بروز آن توضيح داد                
گسترش يافته، کاهش سطح معيشت و رفاه توده های مردم،                           
انقباض اعتبارات و سرمايه گذاری ها و کاهش قابل مالحظه حجم           
توليدات در سطح جهانی، همه و همه دال بر عمق و دامنه گسترده            

 . بحران جهانی کنونی است
 

آنچه اکنون جهان را در چنگال خود به اسارت گرفته است، در                    
بحران های   .  يک کالم بحران جهانی نظام سرمايه داری است                

اقتصادی ادواری با عواقب وخيم و خانمان برانداز اقتصادی و                   
اجتماعی يک جزء اجتناب ناپذير و ذاتی نظام سرمايه داری                         

تناقضات نظام سرمايه داری پس از يک دوره نسبتا                           .  است
طوالنی انباشت سريع سرمايه در دوران پس از جنگ سرد و                       
گسترش بازارهای سرمايه گذاری و سود آوری در سطح جهان به           

    .بحرانی منجر شده است که اکنون شاهد مراحل اوليه آن هستيم              
اين بحران نيز مانند تمام بحرانهای ادواری نظام سرمايه داری                   
اساسا از يک تناقض بنيادی در پروسه انباشت سرمايه نشات                       

در پايه ای ترين سطح، قانون گرايش نزولی نرخ سود                 .  ميگيرد

 
 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون 

 بحران جهان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما
در .  مبنای کليه بحرانهای اقتصادی جامعه سرمايه داری است                   

جامعه سرمايه داری کار منشاء سود و انباشت سرمايه است، نرخ             
هر .  سود، بنا به قوانين مادی روند انباشت، گرايش به نزول دارد              

زمان که اين گرايش نزولی منجر به سقوط نرخ سود ميشود، کل                  
   .نظام سرمايه داری دچار بحران ميگردد

 
بر خالف بسياری از بحرانهای ادواری، بحران کنونی دامنه و                     
ر کشورهای عمده سرمايه                       عمق بسيار گسترده تری دارد و اک

جهان سرمايه داری رقابتی و بازار          .  داری را در برگرفته است       
آزاد پس از سقوط سرمايه داری دولتی بلوک شرق و قرار گرفتن               
ابه عرصه های جديدی برای سرمايه گذاری و سود              اين جوامع بم

اگرچه اين  .  آوری، وارد يک دوره گسترده سودآوری و انباشت شد        
عرصه های جديد سودآوری برای مدت طوالنی بحرانهای ادواری         
ذاتی نظام سرمايه داری را تخفيف داده و به تعويق انداختند اما در               

بحرانهای .  عين حال اين بحرانها را متراکم تر و عميق تر نمودند              
تخفيف يافته و به عقب افتاده به ناگاه خود را در بيکاری ميليونی،                
وام های آلوده، کاهش سطح توليدات و انقباض بازار اعتبار مالی                

سقوط و ورشکستگی بزرگترين موسسه     .  در سطح جهانی نشان داد 
 . های مالی و بانکی سرمايه داری از نتايج بحران کنونی است

 
وجود بحران گسترده جهانی شکستی برای ايدئولوژی و                          -٢

. سياست بازار آزاد و سرمايه داری رقابتی در سطح جهانی است              
با فروپاشی بلوک شرق ما شاهد گسترش تبليغات کر کننده مدافعين           

ادعا ميشد که سرمايه       .  بازار آزاد و سرمايه داری رقابتی بوديم            
داری متکی به بازار و رقابت بهترين، کارآ ترين و عملی ترين                    

پايان تاريخ، پايان مبارزه    .  نظام اقتصادی برای جامعه بشری است     
طبقاتی و پايان تالش بشريت زحمتکش برای دستيابی به آزادی،                
. برابری، رفاه و يک زندگی شايسته انسانی را اعالم کردند                            

فردگرايی، کاريريسم، سودجويی و منفعت پرستی حقير به صدر               
هر گونه نوعدوستی، انسانگرايی و     . تبليغات و افق جامعه رانده شد 

قانون جنگل و اصل       .  دفاع از منفعت اجتماعی را حقير شمردند            
مره   .  بقاء اصلح را به قانون عام جامعه تبديل کردند          بحران کنونی 

 . اجتناب ناپذير نظامی است که تنها شاخص آن سود است                                  
اکنون حتی برخی از هارترين مدافعين بازار آزاد به شکست اين                 

اگر در پس شکست سياست               .  الگوی اقتصادی اذعان ميکنند          
دولتگرايی اقتصادی نشان داده شد که دولتی شدن سرمايه، مالکيت           
دولتی و کنترل نهادهای بازار توسط برنامه ريزی دولتی، بعنوان              
الگوی سرمايه داری اصالح شده ، نميتواند چهارچوب مناسب و                
کارآمدی برای تخفيف تناقضات درونی نظام سرمايه داری باشد؛              
در دوران کنونی نيز ما شاهديم که بازار، جهانی شدن بيشتر                           
سرمايه و گسترش رقابت نه تنها تناقضات اين نظام را تخفيف                       
نميدهد بلکه در شديدترين شکل اين تناقضات را بمنصه ظهور می            

 . رساند
 

اين واقعيات در کليت خود نشان دهنده اين حقيقت پايه ای است که                
سرمايه داری، مستقل از الگوهای اقتصادی،              

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب
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دستمزد هيچيک از کارکنان فنی و امور ادارى نبايد از حقوقی    -٨
   .معادل مزد متوسط کارگران واحد بيشتر باشد

 
مجمع عمومی کارگران و کارمندان ارگان اجرايی جلوگيری              -٩

از هر گونه سوء استفاده شخصی از امکانات و تسهيالت و                            
 . محصوالت واحد توليدی و خدماتی است

 
مقررات جزيی تر و ويژه هر واحد در امور کنترل کارگری             -١٠

توسط مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر واحد تعيين و تنظيم             
 . ميشود

  
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 قطعنامه 
 ...در مورد کنترل کارگری



٣١صفحه     

چه سرمايه داری دولتی، چه سرمايه داری رقابتی و متکی بر                     
تا .  بازار آزاد، يک نظام تماما ضد کارگر و ضد انسانی است                     

زمانيکه بنيادهای نفرت انگيز اين نظام يعنی مالکيت خصوصی و    
تقسيم طبقاتی جامعه و نظام کار مزدی پا برجاست، سهم کارگر و             
مار و تبعيض و ستمکشی و بی               مردم زحمتکش محروميت و است

نظام سرمايه داری مسبب فقر و فالکت و عامل بقاء           .  حقوقی است 
بحران اخير سرمايه    .  کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است        

مارگر، ضد                      داری، اين حقيقت که سرمايه داری يک نظام است
مارگر است را در ابعادی                    انسانی و نماينده اقليت سودجو و است

 .جهانی عيان کرده است
  
راه حل سرمايه دارانه بحران اقتصادی از همان قانونمندی                    -٣

مار، کاهش      .  های عمومی اين نظام پيروی می کند                تشديد است
دستمزدها، افزايش بيکاری، حذف خدمات اجتماعی و رفاهی و                
کال تحميل تمام عواقب بحران به توده های مردم کارگر و                                

در يک کالم، بورژوازی و دولت سياست رياضت                 .  زحمتکش
در حال حاضر دولت آمريکا           .  کشی اقتصادی را اتخاذ ميکند          

نزديک به هزار ميليارد دالر از دسترنج مردم را به موسسات                     
انتقال يک جای چنين حجمی از       .  مالی طبقه سرمايه دار داده است     

روت اجتماعی به طبقات سرمايه دار، يک اقدام بی سابقه و                         
با بخشی از اين رقم ميتوان مساله          .  بزرگترين در نوع خود است      

بيمه درمانی، بيمه بيکاری، بی خانمانی و بسياری از معضالت                
 . اجتماعی را بنفع مردم حل کرد

 
راه حل سرمايه در حل بحرانهای سرمايه داری و عملکرد دائمی              
اين نظام در عين حال نشان دهنده موقعيت اسارت آور انسان در                 

قربانيان اين نظام و بحران های سرمايه داری،              .  اين نظام است   
اين گوشه ای از يک حقيقت         .  کارگران و مردم زحمتکش هستند      

در جامعه سرمايه داری انسان       .  عام و پايه ای در اين نظام است          
در اين نظام انسان از تمامی           .  اسير قوانين کور اقتصادی است        

و انسانی جدا شده      خصوصيات و ويژگی ها و مشخصات فردی           
و صرفا به ابزار و محملی برای توليد و سود آوری سرمايه تبديل              

در اين نظام انسانها بر مبنای موقعيت طبقاتی و اقتصادی            .  ميشود
ريت عظيم مردم،            .  تقسيم و دسته بندی ميشوند          در اين نظام اک

روت اجتماعی، از محصوالت توليد شده محروم و            توليد کنندگان 
در اين نظام کارگران تا زمانيکه کارشان سودی                 .  بی بهره اند    

برای سرمايه توليد ميکند، به کار گرفته ميشوند، در غير اين                        
صورت مانند ابزار و ماشين به گوشه ای پرتاب شده، بيکار و بی             

 .خانمان ميشوند
 

نبايد اجازه داد که بار بحران سرمايه داری را بر دوش توده های                
نبايد اجازه داد رياضت کشی اقتصادی، حذف          .  مردم خراب کنند   

. بيمه ها و خدمات اجتماعی را مجرای حل بحران اقتصادی کنند              
نبايد اجازه داد با به تعطيلی کشيده شدن کارخانجات و واحدهای                 

بايد با تمام قوا    .  توليدی کارگران را خانه خراب و بی خانمان کنند         
برای بيمه بيکاری، خدمات اجتماعی، بيمه درمانی رايگان، برای          
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 ...بحران جهان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما 
راه حل آنها تحميل فالکت      .  آموزش و تحصيل رايگان مبارزه کرد      

اقتصادی بر توده های مردم و در دستور قرار دادن سياست                             
اين راه حلهای ضد انسانی را بايد           .  رياضت کشی اقتصادی است     

 .متحدانه در هم شکست
 
يک رکن تبليغات عوامفريبانه مدافعين الگوی اقتصادی بازار              -٤

آزاد و رقابت، مساله عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار در                         
تاچريسم و ريگان   .  مقابل سيستم کينزی و سوسيال دمکراسی است       

 معنای غلبه اين گرايش بر            ١٩٩٠ و     ١٩٨٠ايسم در دهه های          
اما سرمايه داری بقاء خود را مديون              .  سرمايه داری غرب بود      

دخالت مستمر دولت و فرای نهادهای اقتصادی و بازار در تعيين                
در حال   .  شرايط اقتصادی و عملکرد نظام سرمايه داری است                 

حاضر نيز بدون دخالت دولت برای حفظ بزرگترين موسسات                      
اين موسسات، نظام سرمايه      "  طرح نجات  "مالی و بانکی، بدون        

واقعيت اين   .  داری عمال فلج شده و چرخهای آن متوقف ميشود                 
است که مستقل از الگوهای سرمايه داری، مدل بازار آزاد و                           
رقابتی و يا برنامه ريزی شده و دولتی از نوع سوسيال دمکراسی               
مارگر و ضد انسانی                 و کينزی، سرمايه داری تماما يک نظام است

   .است
 

دخالت همه جانبه دولت به نفع سرمايه، در عين حال افشاگر                            
تبليغات ايدئولوگهای سرمايه داری در مورد نقش نهاد دولت در                  

برخالف تبليغات سخنگويان طبقات حاکم، دولت           .  اين نظام است    
يک نهاد عمومی، حاصل اراده جمعی و منفعت عمومی و مشترک           

دولت نهادی مستقل و مافوق طبقات        .  تمامی اعضای جامعه نيست    
دولت مهم ترين ابزار طبقه           .  و منافع طبقاتی در جامعه نيست             

مار توده های مردم زحمتکش است                         . حاکمه برای انقياد و است
دولت ابزار   .  دولت قوه قهريه سازمان يافته طبقه حاکمه است                   

هر .  اعمال حاکميت طبقاتی سرمايه داری در جوامع کنونی است             
دولتی مستقل از شکل و ظاهری که بخود گرفته باشد، دولتی                          

اما بر خالف    .  طبقاتی و منعکس کننده طبقه حاکم در جامعه است            
مارگر در جامعه هستند،                         دولتهای کنونی که نماينده اقليت است
مار شده                       ريت توده های مردم است حکومت کارگری، دولت اک

 .بمنظور اعمال حکم آزادی و برابری انسانها است
 
پيامدهای بحران اقتصادی نظام سرمايه داری محدود به قلمرو              -٥

هر بحران اقتصادی دارای عواقب وخيم        .  اقتصاد در جامعه نيست    
جنگ های جهانی خانمان برانداز،           .  اقتصادی و اجتماعی است       

جدال بر سر حوزه نفوذ سياسی و اقتصادی، ميليتاريسم و لشگر                   
کشی نظامی تماما از عواقب و پيامدهای بحران اقتصادی و تشديد              

از طرف   .  کشمکش ميان بلوکهای متفاوت سرمايه جهانی هستند            
ديگر گسترش گرايشات راست افراطی، فاشيستی، نژادپرستانه،              
ضد انسانی، غقب گرايانه، ارتجاعی و مذهبی از خصوصيات                     

 . دوره های بحران سرمايه داری است
 

يکی از پيامدهای اين بحران در سطح جهان                  

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب
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٣٢صفحه     

تغيير .  تغيير توازن قوای سياسی و حوزه های تحت نفوذ در سطح جهانی و تشديد رقابت دول و بلوکهای عظيم سرمايه داری جهانی است                       
آمريکا در سطح جهان، گسترش تقال و پر و بال يافتن ساير بلوکهای جهانی، گسترش دامنه و جنگ تروريستها، از                       "  ابر قدرتی "موقعيت  

افت وزن اقتصادی سرمايه داری آمريکا در سطح جهان در نتيجه منجر به افول و کاهش موقعيت                   .  عواقب اجتناب ناپذير اين بحران است     
بحران اقتصادی جهان سرمايه داری در عين حال دورنمايی سياه تر و تاريک تری را در غياب       . سياسی آمريکا در سطح جهان خواهد شد 

 . دخالت گسترده کمونيسم و طبقه کارگر در مقابل بشريت قرار ميدهد
 
تاريخ يکبار ديگر حقانيت مارکس و روايت منصور حکمت از نقد نظام اقتصادی و عملکرد نهادها و دولتهای سرمايه داری را نشان                            -٦

مردم جستجوگر بعضا پاسخ خود را در نقد مارکس از نظام سرمايه داری موجود               .  مارکس بار ديگر به جلوی صحنه آمده است       .  داده است 
اکنون بيش  .  واقعيات امروز بيش از هر زمان ديگری بر صحت حقانيت تبيين و انتقاد مارکسيستی از اين جامعه تاکيد ميکند                      .  پيدا ميکنند 

ترديدی نيست که در مرکز جدال و کشمکش جامعه،           .  از هر زمان ديگری روشن شده است که دولت ابزار چه کار و چه طبقه ای است                     
 . جدال دائمی ميان کارگر و سرمايه دار، مزدبگير و مزد بده قرار دارد

 
کمونيسم کارگری  .  از طرف ديگر دوران تعرض مارکسيستی و کمونيستی کارگر در سطح جهانی به نظام سرمايه داری فرا رسيده است                     

دوران رونق بازار و راه حل        .  ميتواند و بايد در قامتی اجتماعی و بدون تخفيف پا به ميدان اصلی نبرد سياسی و طبقاتی جاری بگذارد                          
ايدئولوژی های رنگارنگ بورژوايی نه تنها در حال تعرض نيستند، بلکه عمال در محاق                  .  های سرمايه داری عمال به پايان رسيده است         

نه تنها هجوم سياسی و ايدئولوژيکی بورژوازی به مارکسيسم و سوسياليسم شکست خورده و به پايان رسيده است، بلکه شاهد                     .  قرار دارند 
فضا برای مارکسيسم و کمونيسم کارگری      .  عقب نشينی و افول مقبوليت الگوها و راه حل های بورژوايی در اذهان توده های مردم هستيم                  

امروز مساله شکل دادن به يک کمونيسم کارگری و عميقا مارکسيستی در سطح جهانی يک ضرورت حياتی                     .  مناسب تر از هميشه است     
 .است

 
. بايد توده های وسيع کارگر را مورد خطاب قرار داد          .  يک راه حل سوسياليستی   .  جهان بيش از هر زمان نيازمند راه حل ديگری است            -٧

امروز بيش از هر زمان ديگری ميتوان نشان داد که اين ادعا که نظام سرمايه داری بهترين نظام اقتصادی است، بزرگترين دروغ تاريخ                          
نظامی که در آن، هدف فعاليت اقتصادی نه توليد برای سود و انباشت سرمايه                .  ميتوان نشان داد که نظام ديگری ممکن است        .  کنونی است 

چنين نظامی نه تنها مطلوب است بلکه تمام شرايط شکل گيری . بلکه رفع نيازمنديهای گسترده مردم و رفاه هر چه بيشتر همه انسانها است
روند کنونی اوضاع حاکی از باز شدن فضا برای عروج کمونيسم کارگری در مرکز صحنه سياست،                         .  آن در حال حاضر ممکن است        

 . يک شرط اساسی پيشروی ايجاد احزاب کمونيسم کارگری در جدال بر سر آينده است. بويژه در کشورهای پيشرفته صنعتی است
 

جنبش کمونيسم کارگری در پس اين اوضاع ميتواند و بايد با نقد عميق مارکسيستی به جامعه سرمايه داری و سازماندهی مبارزه طبقاتی                           
در هر کشور، پرچم وحدت و اتحاد منافع مشترک کارگران را در سراسر جهان برافرازد و در تمامی جبهه های مختلف مبارزه طبقه                                  

 . کارگر و توده های مردم زحمتکش مصالح عمومی اين جنبش را نمايندگی کند
 

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ آبان ٧ – ٢٠٠٨ اکتبر ٢٨

 
 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون 

 ...بحران جهان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  



٣٣صفحه     

 گرانى سرسام     ، گرسنگى و سوتغذيه      ،گسترش فقر و فالکت        -١
تامين نيازهاى پايه اى        آور و ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از        

 ، گسترش بيکار سازيها و اخراج گسترده کارگران                          ،خويش
 گسترش وسيع شرکتهای        ،افزايش کار قراردادى و سفيد امضا            

پيمانی که کمترين دستمزدها را به کارگر ميپردازند، فقدان سيستم           
رفاه اجتماعى و عدم دسترسى مکفی به بهداشت و درمان و                            

 جامعه را در آستانه يک بحران عميق سياسى و          ،آموزش و مسکن  
در شرايطی که فقر و گرانى کمر مردم         .  اجتماعى قرار داده است   

 و مردمى ناراضى و منزجر هر روز بيشتر            ،را خرد کرده است    
 شورش گرسنگان عليه وضع موجود        ،قربانى اين اوضاع ميشوند    

وظيفه فورى جنبش کمونيستى         .  يک چشم اندازى واقعى است          
کارگران، سازماندهى اين پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و مردم           
زحمتکش و تبديل آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه                   

 .دارى و نظام اسالمی حاکم است
 
با تشديد گرانى و گسترش فقر و بروز پيامدها و مصائب                          -٢

اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى مختلف بورژوائى تالش ميکنند             
تز مقابله با    .  يکديگر را مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند            

حمايت " سياست    ،"واردات بى رويه   "، نقد به     "مافياى اقتصادى "
و کال ديدگاههاى ناسيوناليستى و                         "  از توليدات داخلى            

پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى درمان اين اوضاع بلکه تالشى              
آگاهانه براى خارج کردن مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام              
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع اسالمى از تيررس تعرض و            

در عين حال طرح اين       .  اعتراض کارگران و مردم گرسنه است        
سياستها تالشی برای پاسحگويی به فشار پائينى ها از جانب                          
باالئى ها است که به سهم خود به جدال درون حکومتى برسر                       

جمهوری .  کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت دامن ميزند                        
. اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع را تخفيف دهد                          

تحميل فقر و فالکت يک سياست رژيم اسالمی برای بزانو                              
 .درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است

 
نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى                      -٣

. اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها وعده بهبود اين اوضاع را نميدهد،                
بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن براى بازسازی                              

" خرابيهاى ناشى از عملکرد حکومت اسالمى        "سرمايه دارى و      
اسالمى اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى  -جريانات ملى. فرا ميخواند 

را ابزارى در خدمت جنگ جناحى می بينند و عموما سياستهاى                 
" چپ رايکال "برخی از جريانات    .  ناسيوناليستى را مطرح ميکنند   

يا گسترش فقر را ابزارى در خدمت شورش و عصيان مردم عليه             
رژيم تلفی ميکنند يا با طرح سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از                           

حزب .  سازماندهى توده اى و کارگرى عليه فقر طفره ميروند                   
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت و گرانى را                      
مبارزه اى حياتى عليه نظام سرمايه دارى و حکومت اسالمی و                 
جزيی از مبارزه بيوقفه براى بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر و              

بدرجه اى که طبقه کارگر و جنبشهاى اعتراضى                .  مردم ميداند  

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان را در تحميل فقر و فالکت                      
 به همان درجه شرايط براى سرنگونى رژيم              ،بيشتر عقب برانند   

اسالمى و برپائى يک انقالب عظيم کارگرى عليه وضع موجود                  
 . فراهم تر ميشود

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و جنبش سوسياليستى طبقه                       -۴

کارگر، نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم فقر و فالکت و                            
بيکارى و گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى از آن                         

نظامى و    -رژيم اسالمى، حکومت مشتى کانگستر سياسى        .  ميداند
باندهاى اقتصادى مافيائى است که بر تمام امکانات جامعه چنگ                 

نميگذارد "  مافياى اقتصادى "مساله اين نيست که گويا        .  انداخته اند 
اين .  دولت کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده است                    

سران رژيم   .  حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در ايران است                   
. اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى اقتصادى در ايران هستند         

کارگران و مردم گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و                   
کمونيسم و طبقه       .  رقابت بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند               

کارگر بر استقالل طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى دولتى و غير             
 و بر مطالبات     ،دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل اش          

و نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                            
 در عين حال که مبارزه اى         ،مبارزه عليه فقر  .  اوضاع تاکيد ميکند  

 درعين حال     ،براى رفع نيازهاى فوری کارگران و مردم است                
جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى                

اين دوره اى است که بيش از هر زمان               .  سرمايه در ايران است     
کارگر و اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى در سياست          
و نگرش و سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا             

 .ميکند
 
مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط دهشتناک يک واقعيت                       -۵

اعتراض و شورش عليه وضعيت موجود يکی         .  انکار ناپذير است  
اما در اين     .  از اشکال محتمل اعتراض در چنين وضعيتی است              

شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران پيشرو و                                         
سوسياليست بايد آنها را بشناسند و راه حل واقعى و عملى در مقابل             

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و گرسنگى،               .  آن ارائه دهند    
بدون سازمان و بدون رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق                            

 به تحرک و اعتراضى کور          ،روشن سياسى در مقياس سراسرى       
نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که دارد،                 .  تبديل ميشود  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در               .  سرکوب و شکست است        
 متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم               ،مواجهه با اين اوضاع      

 بعنوان  ،گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم افق و سازمان و رهبرى          
تبديل شورش کور   .  سه رکن مهم تضمين پيشروى و پيروزى است        

به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض عليه وضعيت موجود                 
 . درگرو تامين اين سه رکن اساسى است

 
کمونيسم و طبقه کارگر بايد در راس مبارزه عيله فقر و                              -۶

گرسنگى و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار               

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣۴صفحه   



٣۴صفحه     

در اين مبارزه يک هدف استراتژيک ما خارج کردن                      .  گيرند
کنترل پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم مورد نياز پايه ای                         

دسترسی و برخورداری از    .  مردم از مکانيزم و تسلط بازار است       
غذا و آموزش و بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز ويژه طبقات                   
دارا، بلکه حق پايه ای همگان و هدف عمومی ما در اين مبارزه                 

هر انسانی به محض چشم گشودن به اين جهان بايد از                        .  است
از اينرو مبارزه برای        .  تمامی نيازهای انسانی برخوردار شود         

وادار کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم مورد نياز                      
و تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر سياست                    زندگی مردم      

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع                    .  ماست
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد مواد غذايی و نيازهای                       
مردم، برگزاری مجامع عمومی در محالت کارگرى و فقر زده،              
سازمان دادن ايجاد شبکه هاى متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط              

بايد در هر گوشه    .  اساسی پيشبرد چنين استراتژی و سياستی است       
 . جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی برافراشت

 
 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                 -٧

 فعالين اردوى آزادى و         ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه        
حزب اتحاد  .  برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند             

 متشکل   بهکمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را                 
شدن و مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه                       

 !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند
 
 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا
 ٢٠٠٨ژوئن 

 !عليه گرانى و فقر
وظايف فورى کمونيسم و طبقه 

 ...کارگر 

 
 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

جنگ داخلی در 
 فلسطين و راه حل ما

 
. وضعيت مردم فلسطين مايه شرمسارى جامعه بشرى است                          

سرکوب، تحقير، بمباران دائم و وحشيانه توسط دولت نژاد پرست             
 گرو گرفتن زندگى مردم و                ،اسرائيل، اعمال تحريم اقتصادی         

گرسنگی دادن به گوشه ثابتی از زندگی مردم فلسطين تبديل شده                  
به اين سرنوشت دهشتناک و محروميت تاريخی مردم                       .  است

فلسطين اکنون جنگ داخلی و فرقه اى دستجات تروريستی اسالمی     
تاکنون صدها تن قربانى        .  و ناسيوناليستی نيز اضافه شده است            

جامعه عمال در يک سناريوی     .  جنگ قدرت حماس و الفتح شده اند       
يک پی آمد . سياه فرو رفته و شيرازه جامعه از هم پاشيده شده است 

اين جنگ فرقه اى تقسيم سرزمينهای فلسطينی به مناطق تحت                      
کنترل و نفوذ دستجات تروريست اسالميستی و جريانات مرتجع                

نوار غزه در کنترل حماس و ساحل غربی                 .  ناسيوناليستی است  
مردم از هر زمان بی حقوق      .  تحت حاکميت الفتح قرار گرفته است     

تر و بيشتر در اسارت تشبثات دولت اسرائيل و جريانات                                    
ترديدى نيست که ادامه     .  اسالميست و ناسيوناليست قرار گرفته اند       

اين وضعيت به تشديد دامنه جنگ دستجات مسلح موجود و                               
ما عميقا در درد     .  گسترش بمباران دولت اسرائيل منجر خواهد شد        

 .و اندوه و لطمات انسانى مردم محروم فلسطين شريکيم
 

بر خالف تفسيرهای رسانه های مرتجع دول غربی وضعيت                         
حاضر نشان هيچ درجه پيشرفت و گشايش در دستيابی به صلح و                
يا خالصی اين مردم از سرکوبگری اسرائيل، خالصی از شر                      

تهديد دولت ارتجاعی     .  اسالميستها و ارتجاع ناسيوناليستی نيست        
اسرائيل به بمباران گسترده تر نوار غزه به بهانه مقابله با                                  
اسالميستها، تشديد جنگ ميان حماس و الفتح، تنها منجر به                              

 . گسترش زخمهای موجود بر پيکر اين مردم خواهد شد
 

جنگ و وضعيت کنونی اقدامی بی مقدمه در تاريخ زندگی مردم                  
مسبب چنين وضعيتی تاريخا و در درجه اول               .  اين منطقه نيست    

دولت اسرائيل و ساير دولتهای مدافع سرکوب و کشتار و تحريم                   
اما اين جنگ در حال حاضر دارای سه                  .  مردم فلسطين هستند     

در يک طرف يکی از بزرگترين ماشينهای کشتار و            .  طرف است 
دولت اسرائيل يک رکن ثابت       .  آدمکشی جهان معاصر قرار دارد      
جريانات راست و مذهبی در         .  جنگ و آدمکشی در منطقه است          

اسرائيل عامل مهمی در به شکست کشاندن هرگونه طرح صلحی              
در سوی ديگر حماس و جهاد اسالمی و                 .  در خاورميانه هستند    

اين جريانات مورد     .  جنبش تروريستى اسالم سياسى قرار دارند           
اسالم سياسى  .  حمايت گسترده جمهورى اسالمی و سوريه هستند           

از سرکوب و ستم تاريخی اسرائيل و دولتهاى غربى عليه مردم                    
يک .  عرب زبان و بطور مشخص عليه مردم فلسطين تغذيه ميکند           

 سرکوب و کشتار مستمر      ،عامل گسترش نفوذ اين جنبش ارتجاعى      
مردم فلسطين توسط اسرائيل و الينحل ماندن               

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣۵صفحه   

 
 

 در عين حال که              ،مبارزه عليه فقر      ...  
مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری                        

 درعين حال جبهه       ،کارگران و مردم است      
مهمى از مبارزه عليه حکومت و قدرت                 
. سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران است       

اين دوره اى است که بيش از هر زمان                   
کارگر و اعتراض و مطالبات کارگرى                     
جايگاه مهمترى در سياست و نگرش و                
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف رژيم         

 .اسالمى پيدا ميکند
 



٣۵صفحه     

جنبش اسالم سياسی از زخم مسئله فلسطين           .  مساله فلسطين است   
برای خود سرمايه سياسی ميسازد و بقای خود را در باز                                   
نگهداشتن اين زخم ديرينه و تداوم خصومت و جنگ در منطقه                    

اين هيوالی اسالمی محصول مستقيم آمريکا و                    .  دنبال ميکند   
دولتهاى غربى است که اکنون در يک جنگ تروريستی به جان                  

و باالخره در سوی ديگر             .  مردم منطقه و جهان افتاده است               
جريانات مرتجع و فاسد ناسيوناليست فلسطينی قرار دارند که                      
مورد حمايت گسترده شيوخ مرتجع و دولتهاى ناسيوناليستی عرب         

وجود مساله فلسطين عاملی برای سو استفاده                        .  قرار دارند   
ارتجاعی اين جريانات براى بهره بردارى از موقعيت مردم                         

    .محروم در فلسطين و خاورميانه است
 

دولت اسرائيل و متحدينش     .  وضعيت حاضر خطير و بغرنج است      
از برسميت شناسی کشور مستقل فلسطينی لجوجانه سرباز                           

. تمامی طرحهای نيم بند صلح به شکست کشيده شده اند                .  ميزنند
مردم يا تحت بمباران قرار دارند، يا زير فشار محاصره و تحريم              
اقتصادی اند، و يا قربانى بيدفاع جنگ باندهاى سياسى و نظامى                

وضعيت حاضر ميتواند در صورت عدم دخالت فعال بشريت           .  اند
به اين وضعيت سياه بايد فورا         .  متمدن رو به وخامت بيشتر رود        

 . پايان داد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری معتقد است اگر آينده اى برای اين                
مردم وجود داشته باشد، در گرو عروج يک خط مشى فعال،                         

بايد به نيروى مردم      .  آزاديخواهانه و پيشرو و سوسياليستی است        
به تروريسم و جنگ، اعم از دولتى و غير دولتى، اسالمی و                           

فراخوان ما به مردم اينست که به          .  ناسيوناليستی، فورا خاتمه داد    
ميدان بيايند و سرنوشت خود را مستقل از دولتهای حاکم و                              
جريانات ارتجاعی اسالميستی و ناسيوناليستی و مذهبی در دست             

 . بگيرند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری معتقد است که مبانی يک جنبش                    
مردمى در برابر چنين اوضاعى نميتواند دعوت به آرامش و حفظ            
وضع موجود و نتيجتا بقای حاکميت دستجات مرتجع بر سرنوشت          

چنين وضعيتی نه فقط عملى نيست، بلکه عادالنه                   .  مردم باشد  
جنبش مقاومت     .  نيست، آزاديخواهانه نيست، کارساز نيست                 

مردمى در برابر جنگ و تروريسم فقط ميتواند حول پاسخهای                    
اثباتی برای معضالت سياسی و تاريخی گرهی اين منطقه و با                     
اتخاذ يک موضع فعال نه برای حفظ وضع موجود بلکه برای                       

 . تغيير ريشه ای اين اوضاع سازمان يابد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری معتقد است حل مساله فلسطين و                   
تشکيل کشور برابر و متساوی الحقوق فلسطينی يک رکن اصلی              

اين معضل تاريخى بايد سريعا     .  حل مسائل بغرنج خاورميانه است    
. مردم فلسطين بايد کشور مستقل خود را داشته باشند                .  حل شود  

بايد آمريکا و دولتهاى غربى را ناگزير کرد از حمايت يکجانبه                   
بايد اسرائيل را وادار کنند صلح و       .  خود از اسرائيل دست بردارند    

 

 ... جنگ داخلی در فلسطين و راه حل ما
هرگونه تحريم اقتصادی و مالی بايد           .  استقالل فلسطين را بپذيرد      

حل مساله فلسطين مهم ترين       .  فورا و بدون قيد و شرط لغو گردد           
رکن مقابله با اسالم سياسى و تروريسم اسالمى است و جزء اصلى     

  . يک دستور کار پيشرو و فعال در قبال اوضاع کنونى است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری معتقد است که صلح در فلسطين                     
بدون به چپ چرخيدن هردو جامعه در اسرائيل و در فلسطين                         

سکوالريسم، عدالت طلبى و انساندوستی در هر دو           .  مقدور نيست 
سوى اين کشمکش بايد بر قوم پرستى و مذهب چيره شود، تا                           

. مساله فلسطين راه حل نظامى ندارد         .  صلحی پايدار ممکن گردد     
در نتيجه نهايتا تا نگرش دو جامعه نسبت به هم   . ارعاب بر نميدارد 

و صف بندى سياسى ميان چپ و راست در درون هردو تغيير                        
همين امروز بخش وسيعى     .  نکند، مساله بجاى خودش باقی ميماند       

از مردم در فلسطين و اسرائيل خواهان پايان دادن به اين جنگ و                 
 . نفرت انگيز هستند  کشتار

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری براى يک صلح پايدار و حل ريشه                

در عين حال ما مخالفتی با هر پروسه صلح         .  ای مساله تالش ميکند   
که به درجه ای جنگ، تحريم اقتصادی، فالکت و بالتکليفى مردم               

ما معتقديم بمنظور پايان دادن فورى به              .  را تخفيف دهد، نداريم      
جنگ فرقه اى و کشتار مردم و اجتناب از سوء استفاده دولت                          
اسرائيل براى تداوم بمباران مردم محروم فلسطين به بهانه مقابله با           

 ميتوان و بايد با استقرار نيروهای حافظ صلح سازمان ملل            ،حماس
در منطقه جلوی سرکوبگری و بمباران و تحريم اقتصادی دولت                 
اسرائيل و همچنين جنگ دستجات تروريستی اسالمی و جريانات             
ارتجاعی ناسيوناليستی را گرفت و از تشديد وخامت اوضاع                          

   .کاست
 

ان                     اي ه پ اور است ک ن ب حزب اتحاد کمونيسم کارگری عميقا بر اي
ار بشريت                             ه اى ک رق وزی ف ه ت ن ي دادن به جنگ و تروريسم و ک

وق و حرمت            .  متمدن است  رى حق کار جنبشی است که براى براب
ا      .  انسانها و به کرسى نشاندن آنها تالش ميکند  تروريسم دولتى را ب

ه دارد           م ات ر       .  بزير کشيدن دولتهاى تروريست بايد خ روريسم غي ت
ار و                      م ث ت عيضات و اس ب دولتى را بايد با پايان دادن به مشقات و ت
ات                ان اختناقى که انسانها را به استيصال سوق ميدهد و قربانى جري

ا يک       .  و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميکند، از بين برد         وي بايد ق
ور              سياست تعرضى عليه مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى در دست

ر و            .  قرار داد  راب پاسخ ما مبارزه براى ايجاد جوامع باز و آزاد و ب
مرفه و انسانی و سکوالر است که در آن آدميزاد و جان و حرمت         

ارگرى و         .  و آسايش اش هدف اساسى است      حزب اتحاد کمونيسم ک
ه                    ابل ق احزابى نظير ما بايد با هرسه سوى اين جنگ و آدمکشی م

ه موشک                  .  کنند ل دست ب ي ما نميخواهيم مردم زير حاکميت اسرائ
اى اسالمى را                زندگى کنند، ما نميخواهيم اسالم سياسى و حکومته
ن و                             سطي ل ردم ف ى کشورى م ه ب ا ب در خاورميانه تحمل کنيم، م

م                ي ده ي م روريسم چه           .  سرکوب هرروزه شان رضايت ن ا از ت م
 اسالمى و انتحارى و چه ارتشى و پاگونى 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣۶صفحه   



٣۶صفحه     

بيش .  مساله فلسطين مشقت بارترين مساله ملى جهان امروز است         
از نيم قرن است که ابتدائى ترين حقوق مردم فلسطين، از حق                       
حيات و سکونت تا برخوردارى از ضروريات زندگى مدنى و                    
متعارف امروزى، به خشن ترين شيوه توسط دولت اسرائيل                         

بخش اعظم اين مردم، بر اثر اشغال مناطق،                .  پايمال شده است    
کشتار جمعى، قهر و تروريسم دولتى از محل سکونت خود بيرون          
رانده شده و بخش ديگر تحت شرايط مادون انسانى به اسارت                       

  ٠کشيده شده اند
 

مردم فلسطين تاريخا قربانى بهره بردارى شوونيستى دولت                         
مساله يهود يک    .  اسرائيل از ستم تاريخى بر مردم يهود شده اند              

يهودستيزى، اذيت و آزار و کشتار            .  معضل قديمى جهان است      
جمعى يهوديان، شرم آورترين صفحات تاريخ ستمگرى حکومت            

سميتيستى، قلع و قمع يهوديان       -اوج اين توحش آنتى   .  ها بوده است  
دولت .  توسط نازيسم آلمان در سالهاى جنگ جهانى دوم بود                       

اسرائيل اين ستم تاريخى بر مردم يهود را مبنا و دستاويز ستم بر                
  . مردم فلسطين قرار داده است

 
سرنوشت مردم فلسطين در نيم قرن گذشته از هر دو سو                                   
دستخوش جدال قدرت و جنگ دولتها، احزاب و گروههاى                            

در يکسو دولت    :  ناسيوناليست و قوم پرست و مذهبى بوده است             
اسرائيل که سياستهايش عليه مردم فلسطين، مورد حمايت دائم                    
دولتهاى غربى بويژه آمريکا بوده است؛ و در سوى ديگر دولتهاى        
مرتجع و مستبد عرب و جريانات ناسيوناليستى و اسالمى، که از              
بيحقوقى مردم فلسطين براى اشاعه نفرت و دشمنى قومى و                          
مذهبى، گسترش يهودستيزى و تحميل حاکميت و تثبيت موقعيت               

ارتجاع .  خود در جدال قدرت در منطقه بهره بردارى کرده اند                  
حاکم در کشورهاى عرب در عين حال همواره يک رکن بيحقوقى           

در نتيجه اين   .  مردم آواره فلسطين و نسلهاى بعدى آنها بوده است           
جدال قدرتها، مساله فلسطين به يک بحران مزمن و دامنه دار                       
منطقه اى مبدل شده و همواره از جانب ناسيوناليسم عرب، دولت              
هاى ارتجاعى منطقه و اسالم سياسى مورد بهره بردارى                                

حل اصولى و قطعى رهائى مردم            .  ارتجاعى قرار گرفته است      

 

 قطعنامه درباره مساله فلسطين
فلسطين و خالصى از ستم و تحقير و بيحقوقى، در گرو تحقق                         

اما در فقدان    .  آزادى و برابرى و رفاه و استقرار سوسياليسم است           
اين شرايط راه حل فورى حزب کمونيست کارگرى ايران براى                   

  : مساله فلسطين به قرار زير است
 
تشکيل کشور مستقل فلسطين در کنار کشور اسرائيل گام اول                 -١

دولت فلسطين ميبايد نظير هر           .  حل قطعى مساله فلسطين است          
المللى از کليه حقوق متعارف يک دولت       دولت ديگرى در سطح بين 

طرحهاى تاکنونى با محروم کردن دولت فلسطين         .  برخوردار باشد 
و قطعه قطعه   ...  از حق کنترل مرزها، کنترل هوايى، ذخائر آبى،          

کردن سرزمينهاى فلسطينى عمال طرحهايى براى تحميل دائم                      
بر حيات سياسى، اقتصادى و                  )  بانتوستان(کولونياليزاسيون     

 . اجتماعى اين مردم بوده است
 
حل مشکل چهار ميليون آواره و پناهنده فلسطينى در اقصى                     -٢

برسميت شناختن  .  نقاط جهان جزء الينفک حل مساله فلسطين است        
حق تابعيت و شهروندى اين مردم در کشورهاى کنونى محل                          
سکونتشان، جبران خسارت ناشى از اخراج و آوارگى، و برداشتن           

. مانع بازگشت، اجزاء راه حل مساله آوارگان فلسطينى است                         
 . گزينش هر کدام از اين راه حل ها به انتخاب خود اين مردم است

 
يک مانع جدى در راه حل مساله فلسطين، سياست ايجاد                             -٣
در سرزمينهاى فلسطينى توسط دولت          "  شهرکهاى يهودى نشين     

در عين حال    .  اين سياست بايد سريعا متوقف گردد       .  اسرائيل است 
تشکيل کشور فلسطين مستلزم اعمال حاکميت اين دولت بر تمامى              

 . است " شهرکها" سرزمينهاى فلسطينى و از جمله اين
 
در شرايط فعلى بخشى از سرزمينهاى فلسطينى همچنان تحت               -٤

اشغال دولت اسرائيل هستند و اين دولت با تداوم سياست اشغال و                 
اشغال مجدد، مردم فلسطين را تروريزه و بطور دسته جمعى                         

از طرف ديگر گروههاى تروريست اسالمى با              .  مجازات ميکند  
عمليات انتحارى خود امنيت و آسايش مردم غيرنظامى اسرائيل را           

حل اين معضل قبل از هرچيز مستلزم خروج                  .  اند   از بين برده    
فورى نيروهاى اسرائيل از مناطق اشغالى و بازگشت به مرزهاى             

 و همچنين مستلزم استقرار نيروهاى حافظ                ١٩٦٧قبل از سال        
 . صلح سازمان ملل در منطقه است

 
. صلح خواست انکار ناپذير مردم اسرائيل و فلسطين است                      -٥

صلح واقعى و پايدار در منطقه فقط ميتواند صلحى مبتنى بر                            
. آزاديخواهى، انترناسيوناليسم، انساندوستى و برابرى طلبى باشد            

هاى جارى صلح نيز تا آنجا که به کاهش مشقات مردم                   اما پروژه 
فلسطين، قطع کشتار مردم غيرنظامى در دو طرف، و ايجاد کشور        

 . مستقل فلسطين کمک کند بايد به سرانجام برسد
 
ار                 -٦ ن دولت آمريکا در راس يک قطب بين المللى تروريسم در ک

د و شرط و                         ي ى ق ل، حامى ب ي دولت تروريست و اشغالگر اسرائ
 تامين کننده منابع مالى و تسليحاتى آن دولت 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣٧صفحه   

. بيزاريم، ما اين فقر و بی حقوقی گسترده در منطقه را نميخواهيم             
بايد .  راه حل ريشه ای در دخالت گسترده بشريت متمدن است                    

بشريت نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل اين اوضاع به ميدان                 
اين سياست تنها راه تحفيف مشقات مردم فلسطين و حل                 .  بکشيم

 . مسئله فلسطين است

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ خرداد ٢٨ – ٢٠٠٧ ژوئن ١٨

 

 ... جنگ داخلی در فلسطين و راه حل ما 



٣٧صفحه     

هر .  موج عمليات تروريستی اسالمی جهان را در برگرفته است            
روز بمبی در گوشه ای از جهان تعدادی را به خاك و خون                              

از عراق و فلسطين و تل آويو و مصر و پاآستان و                            .  ميكشد
خاورميانه گرفته تا نيويورك و بالی و مسكو و مادريد و لندن همه              

تروريسم .  جا به صحنه عمليات آور تروريستی تبديل شده است              
 . فاجعه می آفريند  اسالمی دارد هر روز در گوشه ای از جهان

 
عابر و  .  قربانيان اين عمليات تروريستی عادی ترين مردم هستند          

توريست بيخبر، وآودك و جوان و پير را در خيابان، در اتوبوس،           
در مترو، در رستوران، در ديسكو ويا در ساحل دريا، با بمب و                  

آودآان معصوم را در صف            .  گلوله به خاك و خون ميكشند              
 . مدرسه به گروگان ميگيرند و به قتل ميرسانند

 
عامل اين عمليات جنايتكارانه جنبش اسالم سياسی و تروريسم                    
. اسالمی است آه زندگی و مدنيت مردم را به گروگان گرفته است           

پرونده و آارنامه تروريسم اسالمی و جنبش ارتجاعی اسالم                        
سياسی در نسل آشی و قتل عام و سربريدن و اعدام و سنگسار و                
جنايت شرعی عيان و غير و قابل انكار جلوی چشم مردم جهان                  

 . قرار دارد
 

تروريسم اآنون يك تهديد و خطر        .  بايد به اين وضعيت خاتمه داد       
برای يك   .  جدی عليه مدنيت و زندگی بشر و آزاديخواهي است                

جهان را ميتوان و بايد      .  آينده انسانی بايد بساط تروريسم را برچيد       
 . از دست بمب گذارها و تروريستها خارج آرد

 
راه حل  . "برای نابودی تروريسم اسالمی بايد دست به ريشه برد            

. موجود دول غربی بارها شكست خود را اثبات آرده است            "  های
لشكر آشی و عمليات نظامی گسترده نه تنها پاسخ نيست، نه تنها                
عاملی در محدود آردن دامنه تروريسم اسالمی نبوده است، بلكه               

 بيانيه دفتر سياسی
 

 چگونه ميتوان تروريسم اسالمی را نابود آرد؟

. خود زمينه ساز و حلقه ای در گسترش عمليات تروريستی است                
 . خود يك نمونه زنده عمليات تروريسم دولتی است

 
" جنگ جهانی عليه تروريسم    "آنچه آه هيات حاآمه آمريكا به آن           

چرا آه به     .  نام نهاده است، جنگی عليه تروريسم اسالمی نيست              
هيچيك از مبانی پايه ای در مبارزه با تروريسم اسالمی متكی                         

. برعكس خود بر بخشی از جريان اسالم سياسی متكی است         .  نيست
اقدامی تروريستی و به همان اندازه دهشتناك است آه ثمره ای جز              

بمباران .  خانه خرابی و ناامنی و محروميت بدنبال نداشته است                  
افغانستان و عراق توسط آمريكا جنگی عليه تروريسم اسالمی                      

اقدامی تروريستی و تبهكارانه در قطب ديگر تروريسم                   .  نيست
. گوشه ای از سياست ارتجاعی نظم نوين آمريكاست          .  جهانی است 

تجاوزگری، قلدری نظامی و بند و بست با جريانات قومی و                            
اين جنگ و لشكر    .  مذهبی از ارآان نظم نوين جهانی آمريكا هستند       

آشی ها نه تنها ذره ای امنيت برای ساآنين اروپا و جوامع غربی                 
بدنبال نداشته است بلكه بر عكس باعث گسترش عمليات ترويستی             

هدف هيات حاآمه آمريكا از اين جنگ         .  در سطح جهان شده است     
نابودی تروريسم اسالمی و اسالم سياسی بلكه تحكيم                           ها نه   

موقعيت و سلطه سياسی و نظامی خود بر جهان به عنوان تنها                        
 . ابرقدرت است

 
در سياست نظم نوينی آمريكا نه تنها دولتهای اسالمی جايگاه ويژه              
ای دارند، بلكه متكی شدن و يا شكل دادن به دولتهای اسالمی و                       

در اين   .  قومی يك رآن سياست آنونی آن در خاورميانه است                    
سياست نه تنها دولتهای اسالمی ميتوانند سر آار باشند، بلكه حتی               
تروريسم اسالمی تا زمانيكه متوجه غرب و متحدين غرب نباشد،              

مقابله همه جانبه با سياستهای تجاوزگرانه و قلدری               .  مجاز است  
نظامی و سياسی آمريكا يك رآن تعيين آننده نابودی تروريسم                       

در عين حال بايد در مقابل هر گونه تالش دول                      .  اسالمی است  
غربی در محدود آردن آزاديهای سياسی و مدنی مردم و گسترش               

   .حاآميت پليسی به بهانه مقابله با تروريسم اسالمی، ايستاد                            
 
 

 رآن استراتژيك اسالم سياسی: تروريسم اسالمی  
  

برای ريشه آن آردن تروريسم اسالمی بايد به سراغ اسالم                              
سياسى، دولتهاى اسالمى، جنبشها و سازمانهاى اسالمى و دولتهای         

براى پايان دادن به     .  حامی اين جريانات در سطح بين المللی رفت          
تروريسم دولتى بايد دولتهاى تروريست را بزير آشيد و سرنگون              

هم اآنون مردم در ايران در جدال برای سرنگونی رژيم                     .  آرد
سرنگونی رژيم اسالمی، جنبش اسالم         .  جمهوری اسالمی هستند    

سياسی و جريانات اسالمی را بدون افق و چشم انداز خواهد آرد و             
نيروی عظيمی را برای برچيدن اسالم سياسی و تروريسم اسالمی            

 . در آل خاورميانه به حرآت در خواهد آورد
 

برای پايان دادن به تروريسم غير دولتی بايد جلوی حمايت مادی و             
معنوی دولتهای غربی از جريانات اسالمی                  

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣٨صفحه   

يک محور تالش براى حل مساله فلسطين اعمال فشار                      .  است
جهانى بر دولت آمريکا براى قطع حمايت از تجاوزگرى دولت                  

  . اسرائيل است
 

حل مساله فلسطين يک رکن مهم مقابله با اسالم سياسى و                                 
حل مساله ملى فلسطين راه را        .  تروريسم اسالمى در منطقه است     

هاى کارگر و زحمتکش در فلسطين و                 براى عمل مستقيم توده      
ما بار  .  اسرائيل و جنبشهاى سياسى و آزاديخواهانه هموار ميکند          

ديگر تاکيد ميکنيم که آزادى و رفاه و برابرى در منطقه تنها با                      
انقالب اجتماعى و خاتمه دادن به اسارت طبقاتى بدست خواهد                   

 .آمد
   
 ٢٠٠٢ژوئن 

 

 ...قطعنامه درباره مساله فلسطين 



٣٨صفحه     

بايد مذهب، اسالم، قوم پرستی، راسيسم و           .  رنگارنگ را گرفت   
نسبيت فرهنگی و هر نظريه و تفكری آه فرهنگ و آمال و                             

يکسان و جهانشمول انسانی را به رسميت نمی شناسد                ارزشهای
و باالخره بايد به مشقات، محروميتها، ستم، استثمارو                .  نقد آرد  

اختناقی آه انسانها را به استيصال سوق ميدهد و برخی را قربانی             
تالش ما برای نابودی          .  جريانات تروريستی ميكند، پايان داد            

تروريسم اسالمی، بخشی از مبارزه عمومی ما برای ايجاد                            
جوامعی باز، آزاد، برابر، مرفه و سكوالر است آه در آن جان و                

 . حرمت و آسايش و امنيت انسان ارزش داشته باشد
 

اما تروريسم اسالمی صرفا آار چند گروه مرتجع و آدمكش                          
اسالمى بريده از جامعه نيست آه با نابوديشان بتوان بساط                              

تروريسم اسالمی يك رآن استراتژيك     .  تروريسم اسالمی را برچيد   
اسالم سياسی آن جنبش ارتجاعی و            .  جنبش اسالم سياسی است      

بستری است آه جريانات تروريست اسالمی بر متن آن فعاليت                   
اسالم سياسی جنبشی ارتجاعی با پرچم اسالم بمنظور                   .  ميكنند

تجديد سازمان دهی قدرت سياسی در سطح جوامع خاورميانه                     
اين جنبش مدعی قدرت سياسی در آشورهای مسلمان نشين          .  است
اين جنبش ارتجاعی اآنون پر و بال خود را به جوامع                         .  است

 .غربی نيز گسترانده است
 

اسالم سياسی جنبشی ارتجاعی است که برای تجديد سازماندهی                
حاآميت سياسی جوامع خاورميانه و مقابله با چپ و طبقه آارگر               

اين جنبش را غرب در دوران جنگ سرد از حاشيه            .  به ميدان آمد  
جوامع خاورميانه برای مقابله با آزاديخواهی و برابری طلبی و                 

. سوسياليسم و فشار به بلوك رقيب به جلوی صحنه سياست آشاند             
نظم "اين جنبش ارتجاعی در دوران پس از جنگ سرد در دوران             

توانست جايگاه برجسته ای در سياست جهانی، از بوسنيا و           "  نوين
چچنيا و فلسطين و شمال آفريقا تا برخی از جوامع غربی، پيدا                      

در ايران اسالم سياسی به آمك غرب به قدرت رسيد و خود                .  آند
را در شكل يك حكومت سازمان داد و به همين اعتبار جنبش                           
اسالم سياسی را به يك نيروی آدمكش با امكانات وسيع دولتی در                

اين جنبش اآنون يك پای جنگ قدرت در          .  سطح منطقه تبديل آرد   
و در جنگی برای      .  آشورهای مسلمان نشين در خاورميانه است         

پالتفرم ما برای نابودی       .  بقا دست به عمليات تروريستی ميزند           
 : تروريسم اسالمی به قرار زير است

 
 حل مساله فلسطين 

 

مردم فلسطين بايد آشور     .  آشور مستقل فلسطينی بايد تشكيل شود       
اسالم سياسی  .  مستقل و دولت متساوی الحقوق خود را داشته باشند        

از ظلم و ستمی آه تاريخا بر مردم فلسطين رفته است تغذيه                            
اين جنبش ارتجاعی عليرغم اينكه آوچكترين ربطی به ستم          .  ميكند

وارده بر مردم فلسطين ندارد اما از نارضايتی و بی حقوقی مردم              
درفلسطين و خاورميانه بهره برداری ميكند و برای خود سرمايه              

بايد دولت اسرائيل و حاميان غربی آن را تحت               .  سياسی ميسازد 
فشار قرار داد تا صلح و ايجاد دولت مستقل فلسطينی را با تمام                     

 بيانيه دفتر سياسی
 

 ...چگونه ميتوان تروريسم اسالمی را نابود آرد 

بايد دول غربی را     .  حقوق شناخته شده بين المللی برسميت بشناسد        
تحت فشار قرار داد تا به حمايت بی قيد و شرط خود از سياستهای                

تشكيل آشور  .  ارتجاعی و تجاوزگرانه دولت اسرائيل خاتمه دهند          
فلسطينی و برقرار صلح پايدار در خاورميانه رآن اساسی و يك                  

 . پايه ريشه آن آردن تروريسم اسالمی در سطح جهان است
 

 پايان فورى اشغال نظامی عراق 
لشكر آشی نظامی و اشغال عراق خود يك نمونه زنده عمليات                       
. تروريسم دولتی توسط آمريكا و بريتانيا و متحدينشان است                            

بمباران و اشغال عراق نه تنها موجب تخفيف عمليات تروريستی و       
يا آم آردن مشقات مردم نشد، بلكه باعث از هم پاشيدگی شيرازه                  
جامعه، از بين رفتن امنيت مدنی و اجتماعی و اقتصادی، و باعث               

عراق اآنون به      .  گسترش بيسابقه عمليات تروريستی شده است            
هر روز  .  آعبه و پايگاه اصلی تروريسم اسالمی تبديل شده است              

در گوشه ای تروريسم اسالمی با عمليات انتحاری گروهی را به                 
مشقاتی آه اآنون مردم عراق به علت مصائب              .  هالآت ميرساند 

ناشی از اشغال نظامی و تحرك گسترده اسالم سياسی متحمل                         
ميشوند، تاثير جانگدازی بر زندگی و روحيات نسلها بجا خواهد                  

يك رآن مهم ريشه     .  به اشغال نظامی عراق بايد پايان داد        .  گذاشت
آردن تروريسم اسالمی پايان دادن فورى به اشغال نظامی عراق و           

 . تخفيف مشقاتی است آه مردم عراق اآنون به آن دچار شده اند
 

 پايان دادن به حمايت غرب از دولتها و احزاب اسالمی 
بدون حمايت دول غربی رژيم اسالمی در ايران به سر آار نمی                   

بدون حمايت  .  آمد و بدون حمايت اين دولتها قادر به بقا نخواهد بود           
دول غربی نظامهای برده داری و شيوخ مختلف در عربستان                        

بدون .  سعودى و امير نشينان حاشيه خليج قادر به بقا نخواهند بود              
حمايت غرب دولتهای آشورهای مسلمان نشين قادر نميشدند                         

بدون .  قوانين اسالمی را به يك رآن سياه زندگی مردم تبديل آنند               
حمايت غرب جريانات اسالمی و طالبان در افغانستان قدرت                         

بدون حمايت غرب جريانات اسالمی در عراق به                     .  نميگرفتند
بدون حمايت    .  نيرويی اصلی در قدرت سياسی تبديل نميشدند                   

سياسی، نظامی و ديپلماتيك غرب از دولتهای اسالمی مردم اين                   
برای پايان دادن   .  منطقه بسرعت اين دولتها را بزير خواهند آشيد          
بايد جلوی بند و     .  به تروريسم دولتی بايد اين دولتها را بزير آشيد            

بست و حمايت دول غربی از دولتها و جريانات و احزاب اسالمی               
 . را در هر شكل آن، چه ضد غربی و چه پرو غربی، گرفت

 
دولتها و رسانه های غربی برای توجيه دفاع خود از جريانات                       
اسالمی مقوله فاندمانتاليسم اسالمی را پيش آشيده اند تا بتوانند                      
شاخه های ضد غربی اسالم سياسی را از شاخه های پرو غربی و              

اين سياست قدرتهای غربی     .  اهل بند و بست و سازش آن جدا آنند          
بايد تاثيرات مخرب ان در گسترش دامنه                  .  را بايد افشاء آرد        

. تروريسم اسالمی و اسالم سياسی را به مردم خاطر نشان آرد                    
راهی "  خوب و بد   "و يا اسالم     "  بنيادگرايی اسالمی "پيش آشيدن    

. برای بقاء جنبش ارتجاعی اسالم سياسی است          

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

٣٩صفحه   



٣٩صفحه     

اسالم سياسی بدون حمايت غرب قادر به بقاء نيست و از مردم                     
آزاديخواه و سكوالريسم و سوسياليسم بسرعت شكست خواهد                     

 . خورد
 

 دفاع پيگير از سكوالريسم 
جنبش اسالم سياسی و تروريسم اسالمی اآنون پر و بال خود را                  
به محيط های اجتماعی اسالمی در آشورهای غربی نيز گسترانده          

اين جنبش از يك طرف زندگی و حقوق مدنی اين مردم و به  .  است
خصوص زنان و دختران و قوانين سياه ارتجاعی را به آنها                           

و از طرف ديگر اين محيط ها را عمال به                    .  تحميل آرده است    
پايگاههايی برای سربازگيری در عمليات انتحاری و آدمكشی                    

دولتهای غربی از يك طرف با تز تماما                        .  تبديل آرده است      
ارتجاعی نسبيت فرهنگی و از طرف ديگر بعضا با دست شستن               
و يا حاشيه ای آردن مبانی سكوالريسم در ساختار دولت و                             
آموزش و پرورش عمال دست جريانات مرتجع اسالمی را در                     
ارعاب و تعرض به زنان و حاآم شدن بر سرنوشت و زندگی                       

اين جريانات حتی از آمكهای مادی و                 .  مردم باز گذاشته اند        
برای ريشه آن      .  معنوی دولتهای غربی نيز برخوردار هستند             

آردن تروريسم اسالمی بايد بدون قيد و شرط از جهانشمولی                        
حقوق مدنی و شهروندی انسانها در همه آشورها و در تمام محيط             

هر گونه زير پا گذاشتن حقوق         .  های اجتماعی اسالمی دفاع آرد      
جهانشمول شهروندان و سازش و همكاری با جريانات اسالمی در          
 . حاآم آردن دين بر زندگی مردم در اين جوامع بايد محكوم شود                

در عين حال بدون دفاع پيگير از سكوالريسم در خود جوامع                        
غربی نميتوان از سكوالريسم و حاآم شدن قوانين جهانشمول                       
حقوق بشر و حقوق مدنی در محيط های مسلمان نشين بطور                         

يك پايه ريشه آن آردن اسالم سياسی در جوامع           .  پيگير دفاع آرد  
غربی دفاع پيگير از سكوالريسم در اين جوامع و مقابله با قوانين              
و روندهايی است آه منجر به نفوذ مذهب و دستگاه مافيايی مذهب            

 . در حاآميت سياسی اين جوامع ميشود
 

 برچيدن مدارس اسالمی 
مدارس اسالمی مراآزی برای گسترش دامنه آموزش و سياستهای  

آودآان در مدارس اسالمی         .  است  ضد انسانی اسالم سياسی           
طعمه تحميق و شستشوی مغزی و تحجر و عقب ماندگی اسالمی              

در اين مدارس نفرت، نا برابری انسانها، ضديت با زن و           .  ميشوند
اين مدارس مجرايی     .  آزادی و تمدن به آودآان خورانده ميشود            

برای عضو گيری گروهها و فرقه های اسالمی و تروريستی                       
آليه .  دست مذهب را بايد از آموزش و پرورش آوتاه آرد           .  هستند

آودآان بايد بدور از تعرض و             .  مدارس مذهبی را بايد برچيد         
بايد قاطعانه از حقوق آودآان      .  دست اندازی مذهب آموزش ببينند     

. جدا از مذهب دفاع آرد         در برخورداری از آموزش و پرورش       
يك رآن نابودی و ريشه آن آردن اسالم سياسی جلوگيری از                       
دست اندازی جريانات اسالمی به آودآان و مصون داشتن آنها از            

دولتهای غربی با باز         .  دست فرقه ها وجريانات مذهبی است              
گذاشتن دست فرقه ها و جريانات مذهبی و يا با آمك مادی به آنها                
عمال در قربانی شدن آودآان توسط جريانات اسالمی شريك                       

هر گونه حمايت و    .  مدارس اسالمی بايد فورا برچيده شوند     .  هستند

 

 ...چگونه ميتوان تروريسم اسالمی را نابود آرد 

حجاب آودآان  .  سوبسيد دولتی به جريانات مذهبی بايد قطع شود            
حجاب آودآان تحميل پوشش فرقه       .  بدون استثناء بايد ممنوع شود      

های مذهبی اسالمی به آودآان و ابزاری برای ايجاد آپارتايد                         
جنسی در جامعه و محروم آردن آودآان از فعاليت اجتماعی،                     
. تفريح و برخورداری از يك زندگی شاد و خالق و ايمن است                        

آودآان .  جامعه بايد از منافع و حقوق آودآان قاطعانه دفاع آند                  
جامعه بايد شرايط يكسان و برابری برای آموزش              .  مذهب ندارند 

 . همه آودآان فراهم آند
 

 مقابله با راسيسم و مسلمان ستيزی 
سياست استراتژيك جنبش اسالم         .  تروريسم آار مسلمانان نيست       

سياستی آه بجای      .  سياسی و جريانات تروريست اسالمی است             
جريانات و دولتهای اسالمی افراد مسلمان را هدف تهاجم سياسی و           

اين .  تبليغی خود قرار ميدهد، راسيستی و ضد انسانی است                           
سياستهای ارتجاعی عمال منجر به مقبوليت جريانات و فرقه های              
ارتجاعی اسالمی در ميان قربانيان راسيسم و محيط های اسالمی              

مبارزه قاطع با راسيسم و مسلمان ستيزی يك وجه مهم                    .  ميشود
 . مبارزه عليه اسالم سياسی و تروريسم اسالمی است

 
 فراخوان ما 

 
سازمانها و دولتهای تروريست، تروريسم را به يك واقعيت سياه                  

اين .  به اين وضعيت بايد پايان داد      .  در زندگی مردم تبديل آرده اند      
فراخوان ما به مردم جهان       .  آار بشريت متمدن و آزاديخواه است        

اين است آه برای نابودی تروريسم اسالمی به ميدان بيائيد و پرچم             
 :مبارزه برای خواستهای زير را برافرازيد

 
قطع آمك های مادی و سياسی و ديپلماتيك به تمامی دولتها،                      -١

 . احزاب و جريانات اسالمی
قطع فوری حمايت از سياستهای تجاوزگرانه و دولت ارتجاعی            -٢

 . اسرائيل
خروج فوری نيروهای نظامی آمريكا و بريتانيا و متحدينشان                 -٣

مبارزه .  از عراق و مقابله با سياستهای ميليتاريستی آمريكا و ناتو             
 .قومی حاکم در عراق –برای بزير کشيدن دولت اسالمی 

دفاع پيگير از مبانی سكوالريسم، جدايی آامل آموزش و                        -۴ 
ممنوعيت مدارس و دادگاه های             .  پرورش و دولت از مذهب            

 . ممنوعيت حجاب آودآان. مذهبی
 . مقابله قاطعانه با سياست راسيستی مسلمان ستيزی -۵
 

ما قاطعانه اعالم ميكنيم آه در صورت عدم حمايت غرب از                           
جريانات اسالمی اين جريانات اسالمی و تروريستی از جنبشهای              
سكوالريستی، آزاديخواهانه و سوسياليستی در منطقه به آسانی و               

 . بسرعت شكست خواهند خورد
 
 

 دفتر سياسی حزب اتحاد آمونيسم آارگری 
 

 ٢٠٠٧ژوئيه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب



۴٠صفحه     

اى بدون مذهب، بدون خرافه و بدون زنجير                  جامعه آزاد جامعه    
مذهب جريانى  .  سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسانها است         

فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض آميز، خرافى و مغاير با آزادى     
مذهب حتى بعنوان امر خصوصى افراد        .  و شکوفايى انسان است    

 . سد راه رهايى و شکوفايى و اعتالى انسان است
 

اسالم يک  .  حکومت اسالمى است  .  اى اسالمى نيست    ايران جامعه 
پديده ارتجاعى و تحميلى در ايران است که تنها با قدرت سرکوب              

بيش .  و کشتار و شکنجه و سنگسار تاکنون بر سر کار مانده است            
قادر .  از دو دهه است که ميخواهند بزور جامعه را اسالمى کنند               

اسالمى .  اسالم يک وصله ناجور بر پيکر جامعه است             .  اند  نشده
کردن جامعه بخشى از جهاد ضد انسانى بر عليه تمامى آحاد                          
جامعه است که جنبش اسالم سياسى و حاکميت اسالمى دنبال                        

 . ميکنند
 

امروز مبارزه عليه حاکميت اسالمى، اسالم، سنن و اخالقيات و                
روابط عقب مانده اسالمى و کل ارتجاع اسالمى بخشى از مبارزه            
. وسيع و همه جانبه مردم براى خالصى فرهنگى و رهايى است                

اى تاريخى عليه خدا و تمام مظاهرش و براى                                اين مبارزه   
اين جنبشى است که اصالت و        .  بازگرداندن اختيار به انسان است      

اين مبارزه  .  ارزشهاى انسانى را در مقابل مذهب نمايندگى ميکند          
پس از رنسانس بزرگترين تالش تاريخى عليه سلطه نفوذ مذهب               

تاثيرات اين تحول اجتماعى سيماى سياسى                 .  در جامعه است      
اين جنبش امروز توسط جنبش     .  خاورميانه را دگرگون خواهد کرد    
 . کمونيسم کارگرى نمايندگى ميشود

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمنظور قطع نفوذ مذهب از جامعه             
خواهان يک مبارزه صريح و روشن و باز و همه جانبه عليه نفوذ              

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در عين تالش        .  دستگاه مذهب است  
براى آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، در عين اينکه اعتقاد به هر             
باورى، حتى عقب مانده ترين و ضد انسانى ترين احکام، را حق                
انکار ناپذير آحاد جامعه ميداند، اما در عين حال خواهان تشديد                   
مبارزه عليه مذهب، گسترش فعاليتهاى روشنگرانه ضد مذهبى و            

اى همه جانبه بمنظور مذهب زدايى از تمامى شئونات                        مبارزه
 . جامعه است و براى تحقق اهداف زير مبارزه ميکند

 
   يک نظام سکوالر

سکوالريسم گام اول در مسير رهايى همه جانبه انسانها از چنگال             
حزب اتحاد کمونيسم     .  خرافات و تعصبات جاهالنه مذهبى است          

کارگرى بمنظور استقرار يک نظام سکوالر خواهان تحقق شرايط        
 . زير است

 
حذف کليه مضامين و ارجاعات     .  جدايى کامل مذهب از دولت     - ١

مذهبى و متاثر از مذهب از قوانين کشور در حوزه آموزش،                         
لغو هر نوع    .  لغو مقوله مذهب رسمى    .  قضا، کار و تقويم رسمى      

ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتى و ادارى                         

 بيانيه دفتر سياسی

 !براى مذهب زدايى از جامعه 
ممنوعيت انتساب افراد، فردى يا جمعى، به هر               .  مربوط به آنها    

ممنوعيت هر  .  نوع تعلق مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غيره         
 . گونه تظاهر و ابراز وجود مذهبى افراد در نظام ادارى جامعه

 
آزادى مذهب و بى        .  تبديل مذهب به امر خصوصى افراد             - ٢

آزادى انتقاد به کليه جوانب اخالقى، فرهنگى و تاريخى                 .  مذهبى
ممنوعيت تحريکات و تهديدات مذهبى عليه بيان و ابراز               .  مذهب

ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکى و روحى              .  وجود آزادانه افراد    
 . براى پذيرش مذهب

 
لغو کامل کليه قوانينى که متضمن جدايى          .  لغو آپارتايد جنسى    - ٣

زن و مرد در تمامى شئونات جامعه، در موسسات و مجامع و                        
اجتماعات و معابر و وسايل نقليه عمومى، اماکن کار،                                         

 . آموزشگاهها، و تردد در جامعه است
  
ممنوعيت تدريس  .  جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش           - ٤

دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در                      
لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض       .  مدارس و موسسات آموزشى   

برقرارى آموزش و    .  اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند          
 . پرورش مختلط در تمام سطوح

  
. ممنوعيت مراسم مذهبى خشونت آميز و غير انسانى                          - ٥

ممنوعيت هرنوع فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبى که با                          
. آزادى ها و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى همه مغاير باشد                

ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبى که مخل آرامش و احساس                 
ممنوعيت هر نوع مراسم و رفتار مذهبى که با            .  امنيت مردم باشد  

قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سالمت افراد و محيط                          
 . زيست و قوانين مربوط به حمايت حيوانات مغاير باشد

  
لغو هرنوع شرط و        .  آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس                - ٦

شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و                 
ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال              .  مرد، در اماکن عمومى       

 . محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم
  
زدودن هرنوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع                    - ٧

ممنوعيت ايراد هرنوع خطبه مذهبى در مراسم                 .  رسمى دولتى  
 .ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه . دولتى ثبت ازدواج

  
 برابرى و رفع تبعيض از زنان 

تبعيض مذهبى عليه زنان يک مشخصه موقعيت زن در جامعه                     
در جامعه ايران که سلطه و فشار مذهب و سنتهاى کهنه بر                .  است

نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى               
و بيحقوقى و فرودستى زن در آشکارترين و زمخت ترين اشکال                

رئوس اقداماتى که بايد بفوريت براى رفع                     .  خودنمايى ميکند   
 : تبعيض بر زنان به اجرا در آيد عبارت است از

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب
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۴١صفحه     

اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق                     - ١ 
مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقررات و راه و                                  
رسمهاى مذهبى و عقب مانده اخالقى، فرهنگى و ناموسى که                      
نافى استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک                              

لغو کليه تعهدات   .  شهروند آزاد و متساوى الحقوق در جامعه است        
 . انقياد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه

  
. برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده            - ٢

و برقرارى حقوق   "  سرپرست خانواده "لغو امتيازات مرد بعنوان      
و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت               
فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى                                
خانواده، وراثت، طالق، و سرپرستى کودکان در صورت جدايى            

 . و تقسيم و تملک اموال خانواده
  

 مصونيت کودکان 
يکى از اقدامات عاجل براى تضمين شادى و خالقيت و ايمنى                     

کودکان جلوگيرى از تعرض مذهب به روح و روان کودک و                      
بمنظور مصون داشتن کودکان     .  جلوگيرى از کودک آزارى است      

از تعرض مذاهب و نهادهاى مذهبى حزب اتحاد کمونيسم                               
 : کارگرى اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد

  
ممنوعيت دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى                   - ١

ممنوعيت جلب افراد   .  مذهبى به کودکان و افراد زير شانزده سال         
. هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى             زير شانزده سال به فرقه       

. ممنوعيت حجاب براى کودکان و افراد زير شانزده سال                               
 . ممنوعيت ختنه کودکان

  
ممنوعيت و لغو کليه قوانين مذهبى که مانع برخوردارى                     - ٢

کودکان، اعم از دختر و پسر، از يک زندگى خالق و شاد و                             
تفريحات و شرکت در فعاليتهاى اجتماعى مخصوص کودکان                    

 . گردد
  

   روابط جنسى آزاد
قوانين و سنن و اخالقيات مذهبى يک مانع اصلى برقرارى                           

رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى همه کسانى است که به سن قانونى               
از اينرو حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             .  اند   بلوغ جنسى رسيده    

  .  تحقق مفاد زير است خواهان
 

ممنوعيت هرگونه دخالت از جانب هر مرجعى اعم از                       - ١ 
بستگان و اطرافيان و يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى                              

روابط .  خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى افراد                   
جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم امر خصوصى آنهاست و                 
هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعالن                        

   . عمومى آن را ندارد
 
لغو کليه قوانين و مقررات مذهبى و ارتجاعى که به رابطه                   - ٢

 بيانيه دفتر سياسی

 ...براى مذهب زدايى از جامعه  
جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد             

 . ميکند
  
مبارزه با تلقيات مذهبى و عقب مانده در جامعه که مانع رشد                 - ٣

شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه آموزش جنسى در مدارس و              
استفاده افراد بزرگسال از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ                     

 . ايمنى رابطه جنسى است
  

 " صنعت مذهب"مبارزه با 
صنعت جهانى مذهب، دستگاه مذهب اسالم و اديان اصلى ديگر                 

نظير مسيحيت، يهوديت، هندوئيسم، و غيره، انجمنهاى داوطلبانه             
هاى معينى نيستند، بلکه نهادهاى سياسى و                     معتقدين به انديشه     

بنگاههاى مالى بسيار عظيمى هستند که هرگز بطور واقعى                           
اند، و در قبال اعمال خود مورد بازرسى            حسابرسى و کنترل نشده    

مانند تمام صنايعى که مضر حال      "  صنعت مذهب . "اند  قرار نگرفته 
و رفاه آحاد جامعه هستند بايد تحت کنترل جامعه قرار گرفته و                      

بدين منظور   .  مردم بايد از صدمات آنها مصون نگهداشته شوند               
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اقدامات زير را در دستور قرار                      

 : ميدهد
  
ممنوعيت هر نوع تقويت مالى و مادى و معنوى مذهب و                       - ١

. هاى مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى        فعاليتها و نهادها و فرقه    
هاى مذهبى بعنوان بنگاه ها و نهادهاى              ثبت رسمى اديان و فرقه       

خصوصى و تابعيت مذهبى از کليه قوانين و مقررات ناظر بر                      
کنترل مراجع قانونى بر حسابها و دفاتر و                        .  فعاليت بنگاهها   

تابعيت اين  .  ها و نهادهاى مذهبى      ها و پرداختى هاى فرقه        دريافتى
 . نهادها از قوانين مالياتى ناظر بر بنگاههاى مشابه

  
مصادره و باز پس گيرى کليه اموال و دارايى ها و اماکنى که               - ٢

) سازمان اوقاف و ساير نهادهاى متعدد مذهبى            (نهادهاى مذهبى     
چه در طول حکومت رژيم اسالمى و چه در دوران سلطنت پهلوى           
به زور و يا از طريق تصميمات دولت، نهادها و بنيادهاى مختلف               

قرار گرفتن اين اموال در اختيار نهادهاى       .  اند  مذهبى تصاحب کرده  
 . هاى عام المنفعه و رفاهى جامعه منتخب مردم براى استفاده

  
   تقويم و تعطيالت رسمى جامعه

تقويم جامعه و تعطيالت رسمى جامعه بايد هيچگونه نشانى از                      
بمنظور تغيير تقويم و تعطيالت رسمى      .  مذهب برخود نداشته باشند   

جامعه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى تحقق شرايط زير                        
 . مبارزه ميکند

  
حذف هر نوع اشاره به مناسبتها و سالروزهاى مذهبى از                      - ١

درکنار تقويم محلى، تقويم ميالدى رسميت قانونى              .  تقويم رسمى  
 .پيدا کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود 
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۴٢صفحه     

 مقدمه
ى آزادى از      .  جامعه بايد آزادى انسان را تضمين کند      آزادى به معن

صادى،                       ت اد اق ي ق ار و ان ب سرکوب و اختناق سياسى، آزادى از اج
دگى                    لف زن اد مخت آزادى از اسارت فکرى، آزادى در تجربه ابع

يت              ى خالق ائ هاى بشرى و آزادى در              انسانى، آزادى در شکوف
 . تجربه ابعاد عظيم عواطف انسانى

   
ه         .  جامعه بايد تضمين کننده برابرى انسانها باشد       قط ب برابرى نه ف

رخوردارى از                    رى در ب راب معنى برابرى در مقابل قانون بلکه ب
ه        ع رى در حرمت و           .  امکانات و نعمات مادى و معنوى جام راب ب

 . ارزش همه انسانها در پيشگاه جامعه
   

ه        اکثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادى بهره   ه ب مند هستند و ن
امکانات و نعمات مادى و معنوى جامعه، که خود خالق آن هستند،            

د                  .  دسترسى دارند  ي ول ه ت وى انسان ب ن مقدرات زندگى مادى و مع
م                   .  براى سود وابسته است    وده عظي تصادى ت اد اق ي ق استثمار و ان

د سود و سود                   ي انسانى قانون حاکم بر جهان است و مقتضيات تول
ه                    اي ظام سرم دارى    آور نگاه داشتن صدها ميليون انسان منطق ن

اق و سرکوب          .  است ن ت فقر و محروميت، تبعيض و نابرابرى، اخ
کارى،                                ي گى، ب ن ره دگى ف ان ه و عقب م سياسى، جهل و خراف

ايت همگى                          بى ن اد و ج اسى، فس ي مسکنى، ناامنى اقتصادى و س
ن                           ت و در م ه هر روز از ن د ک ن ت مصائب و محروميت هائى هس
ظام،             سرمايه دارى مدرن امروز، به عنوان اجزاء اليتجزاى اين ن

 . باز توليد ميشوند
   

ار کردن               م آزادى بشر از نظر بورژوازى، در اساس، آزادى استث
ده                .  و استثمار شدن است    ي ان کش ي ه م آنجا هم که پاى حقوق بشر ب
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ر             ميشود در بهترين حالت حقوق سياسى مشروط و محدودى تصوي
ه شامل آن                             م ک ى ه ريت کسان ث راى اک ميشود که استفاده از آن ب

اقض              .  اند ممکن نيست    شده ن ت آزادى و برابرى با انقياد اقتصادى م
عيت                   .  است ن واق ن اي ذاشت حقوق بشر سرمايه دارى با مسکوت گ

ده      .  نميتواند پاسخگوى نياز انسان باشد     بيانيه حقوق بشر تضمين کنن
ردم             .  آزادى و برابرى انسانها نيست     ان م ي رى از طغ ابزار جلوگي
عت از جلب              وسيله.  آزاديخواه و برابرى طلب است     ان اى براى مم

وق بشر و                         ر حق ت ق ي اد عم مردم و متفکرين و آزاديخواهان به ابع
 . دارى است درک تناقض حقوق انسان با ماهيت نظام سرمايه 

   
انشمول                    وق جه ه حق ي حزب اتحاد کمونيسم کارگرى با انتشار بيان

د                        ده ي دست م وق انسان را ب اى حق . انسان تصوير روشنى از مبن
ا در               ه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين حقوق را حقوق همه انسان

 . هر نقطه جهان ميداند و براى تحقق آن ميکوشد
   

اسى و                    حوالت سي ن ت اعالم حقوق جهانشمول انسان بعالوه در مت
ده              اجتماعى ايران و نقشى که حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر عه

کى از                .  دارد اهميت ويژه خود را دارد   خوش ي ران دست ه اي جامع
جمهورى اسالمى در شرف      .  عظيم ترين تحوالت تاريخ خود است     

ى                  گون سرنگونى است و مردم ايران ميتوانند و بايد عالوه بر سرن
جمهورى اسالمى نظامى را بنا نهند که در آن آزادى و برابرى در              

 . ترين و وسيعترين سطح فردى و اجتماعى متحقق گردد عميق
   

وق                                  واد حق ه م د ک ن ک ي ارگرى اعالم م سم ک ي ون م اد ک حزب اتح
ا تصرف             جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپذير مردم ميداند و ب
وق را                    ن حق ه اي م قدرت سياسى و اعالم جمهورى سوسياليستى ه

 . هاى جامعه اعالم ميکند بعنوان مبناى قوانين و سياست
   

ردم در              حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کليه احزاب سياسى و کليه م
ايران و جهان را به حمايت جدى از بيانيه حقوق جهانشمول انسان              

 . دعوت ميکند
 

  بيانيه حقوق جهانشمول انسان 
ر انسان است                       ذي اپ کار پ چ   .   مواد زير حقوق جهانشمول و ان هي

ن           دهاى اي قانون، سياست و مقرراتى در جامعه نميتواند حقوق و بن
هيچ فرد يا بخشى از جامعه را از هيچ يک از             .  بيانيه را نقض کند   

رار داد                         عيض ق ب ورد ت ا م رد ي . حقوق اين سند نميتوان محروم ک
وق               دولت و ارگانهاى اداره جامعه موظف به تضمين تحقق اين حق

 . و بندهاى اين بيانيه هستند
   
راد از هر            .  اى ترين حق انسان است      حيات پايه   -١ جسم و روح اف

 . نوع تعرض مصون است
  
ار                 .  استثمار انسان ممنوع است    -٢ م ث ت ه اساس اس ار مزدى، ک ک

ردگى و              اد، ب ي ق انسان در دنياى امروز است، و همچنين هرنوع ان
وع              ن م بيگارى در هر پوشش و با هر توجيهى م

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب
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انتقال روزهاى تعطيل در هفته از جمعه به شنبه و يکشنبه                   - ٢
 . براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان

  
 . حذف کليه تعطيالت مذهبى از تقويم رسمى جامعه - ٣
  

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعالم ميکند که تحقق شرايط فوق               
در گرو بزير کشيدن و سرنگونى رژيم ارتجاعى و ضد بشرى                   

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى             .  جمهورى اسالمى است      
سرنگونى رژيم اسالمى و برقرارى جمهورى سوسياليستى                        

جمهورى سوسياليستى اجرا و تحقق فورى اقدامات       .  مبارزه ميکند 
حزب .  از جامعه تضمين ميکند       "  مذهب زدايى  "فوق را براى        

ئيستها و همه      اتحاد کمونيسم کارگرى همه آزاديخواهان، همه آته          
انسانهاى برابرى طلب و انساندوست را به اين مبارزه تاريخى                   

 . فراميخواند

براى مذهب زدايى  بيانيه دفتر سياسی
 ...از جامعه 
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ى جمعى کل                        .  است اعی دارائ م د اجت وسائل و ابزار کار و تولي
 . جامعه است

   
يت آزاد و خالق انسان است                    -٣ ال ع هر کس حق دارد          .  کار ف

 . هاى فکرى و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد خالقيت
   
ادى و                -۴ مات م ع هرکس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از ن

ردد                  رخوردار گ ه ب ع ام ا در          .  معنوى موجود در ج ه ان ه انس م ه
ه داراى                  ع ام برخوردارى از نعمات مادى و معنوى موجود در ج

 . حق برابر هستند
   
د               -۵ يت دارن ن هر  .  همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و ام

ارف               ع ت کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروريات زندگى م
 . در جامعه امروزى برخوردار باشد

   
من و خالق را دارد                                -۶ اد، اي دگى ش . هر کودک حق يک زن

وادگى،              ان تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خ
دارد واحدى از       . با جامعه است  همه کودکان و نوجوانان بايد استان

ه                    مکن، را داشت رفاه و امکانات رشد مادى، در باالترين سطح م
 . باشند

   
ان آن در                  -٧ ي هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و ب

شکل نوشتارى، شفاهى، هنرى، يا هر شکل ديگرى چه بصورت            
نقد هر چيز و انتقاد به کليه جوانب           .  فردى و چه جمعى آزاد است     

ن                          ي چن ه، هم ع ام کى ج وژي ول دئ سياسى، فرهنگى و اخالقى و اي
اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردى يا جمعى حق بى قيد و            

اد          .  شرط هر فرد است    ج ى را اي هر فرد ميتواند هر حزب يا تشکل
 . کند و يا به چنين نهادهائى بپيوندد

   
را،     .  داشتن حرمت و شخصيت حق هر انسان است         -٨ ت هر نوع اف

ى،          .  هتک حرمت ممنوع است    ب ذه هر نوع تبليغ نفرت يا برترى م
 . ملى، قومى، نژادى و جنسى ممنوع است

   
هر کس آزاد است که .  تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است        -٩

د                 ن وع     .  درباره نظرات و اعتقادات شخصى خود سکوت ک هر ن
 . تحريکات و تهديدات عليه بيان آزادانه نظرات افراد ممنوع است

   
رد است                -١٠ . شرکت مستقيم و مستمر در امر حاکميت حق هر ف

ن              مقامات و نهاد   ي ائ ا پ اال ت هاى دولتى و ارگانهاى اداره امور از ب
امات و            .  بايد منتخب مردم باشند    ق مردم حق انتخاب و عزل کليه م

د                   اسى و ادارى در کشور را دارن ي اى س راد   .  پست ه ه اف ي ل ک
د                بزرگسال از حق راى همگانى و برابر برخوردارند و حق دارن
ام                             ق ا احراز هر پست و م دگى و ي ن براى هر نهاد و ارگان نماي

 . انتخابى کانديد شوند
   

دولت، ارگانهاى اداره امور يا مقامات مختلف به خودى خود    -١١
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ردى و چه بصورت                           ردم، چه بصورت ف ل م اب هيچ حقى در مق
جمعى، ندارند مگر اينکه مردم اين حق را به صراحت به آنها داده              

 . باشند
   

ومى            -١٢ دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير ق
وع                       .  باشد ا دادن هر ن هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب ي

وع است                ن م . مضمون يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين م
ن و در                   ي وان راد در ق هر نوع ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت اف

 . اوراق هويتى و ادارى مربوط به آنها ممنوع است
   

مذهب از     .  داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است            -١٣
رورش جداست           کى و               .  دولت و آموزش و پ زي ي ار ف ب وع اج هرن

خاب             .  روحى براى پذيرش مذهب ممنوع است      ت ا عدم ان انتخاب ي
کودکان و نوجوانان از هر نوع دست        .  مذهب امر بزرگساالن است   

د                           اي ى مصون ب ذهب ادهاى م ه ذاهب و ن اندازى مادى و معنوى م
راسم و                  .  باشند ى و م جلب افراد غير بزرگسال به فرقه هاى مذهب

تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و        .  اماکن مذهبى ممنوع است   
يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع          

 . است
   

 . تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجبارى ممنوع است -١۴
   

ه                                  -١۵ ي ل رد است و هر کس حق دارد از ک سالمتى حق هر ف
امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن خود از صدمات و                 
ى در                   ان بيمارى ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتى و درم

 . جامعه استفاده کند
   

برخوردارى از يک محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسان               -١۶
 . است

   
وع     .  معاشرت و زندگى اجتماعى حق هر انسان است                -١٧ هر ن

اعى و امکان                            م ط اجت راد از محي جداسازى و محروم سازى اف
 . معاشرت با ديگران ممنوع است

   
دگى                         -١٨ ه جوانب زن ي ل ورد ک جستجو و اطالع از حقيقت در م

سانسور، و کنترل بر اطالعاتى که در .  اجتماعى حق هر کس است   
 . اختيار شهروندان قرار ميگيرد ممنوع است

   
ات                 .  آموزش حق هر فرد است      -١٩ ان ک هر کس حق دارد از ام

ا          ى ب جامعه امروزى براى ارتقاى دانش و تخصص خود و يا آشنائ
. دست آوردهاى فکرى و عملى بشريت زمان خود برخوردار شود     

اده از                 ف ت دسترسى به کليه امکانات آموزشى موجود درجامعه و اس
 . آنها حق هر کس است

   
من را دارد                            -٢٠ اد، خالق و اي دگى ش د حق يک زن . هر سالمن

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب
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ن  .  هرکس حق دارد در دوره سالمندى، مستقل از موقعيت مادى خود، از بهترين امکانات زيستى، درمانى و بهداشتى بهره مند گردد           تضمي
 . اين حقوق براى سالمندان با جامعه است

   
ر            .  آزادى بى قيد وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال است  -٢١ ه هر کشور سف هر کس بدون قيد و شرط حق دارد ب

 . کند و يا در هر کشورى اقامت گزيند
   

 . هرکس ميتواند با پذيرش تعهدات حقوقى شهروندى، شهروند جامعه شود -٢٢
   

 . زندگى خصوصى افراد، محل زندگى، مکاتبات و مراسالت و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعى مصون است -٢٣
   

رد، در            .  هرکس در انتخاب لباس آزادى بى قيد و شرط دارد  -٢۴ هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و م
 . اماکن عمومى ممنوع است

   
 . هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامى که با اصول و اعتقادات وى مغايرت داشته باشد امتناع نمايد -٢۵

   
د          برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار         -٢۶ ده ان ي سى رس سى       .  ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جن روابط جن

ا اعالن عمومى آن را                           داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و ي
 . ندارد

   
 . ، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است)باالى سن قانونى بلوغ(رابطه جنسى افراد بزرگسال  -٢٧

   
 . انتخاب و عزل قضات و ساير مقامات قضايى حق مردم است. قضات، دادگاه ها و سيستم قضايى بلحاط حقوقى مستقل هستند -٢٨

   
 . کليه محاکمات بايد علنى برگزار گردند. برپائى دادگاه هاى ويژه ممنوع است -٢٩

   
ام           .  هيچ مقام يا فردى مصونيت قانونى ندارد.  همه افراد در مقابل قانون مساوى هستند  -٣٠ ق ه هر م ي ل هر کس بى قيد و شرط حق دارد ع

 . دولتى در دادگاههاى عادى اقامه دعوا کند
   

 . هرکس حق دارد از اداى شهادت عليه خود يا اعتراف خوددارى کند -٣١
 

هر نوع شکنجه، . برخوردارى از امکان رسيدگى و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است -٣٢
ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى 

 . کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است. محسوب ميشود
   

 . مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرايطى ممنوع است -٣٣
   

 بيانيه دفتر سياسی 

  ...بيانيه حقوق جهانشمول انسان

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

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

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

 ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن                                 
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                          .  زندگى انسانى ميدهد  
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود
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مردساالرى و زن ستيزى يکى از وجوه تاريک و شرم آور                         
رهايى زن و برابرى زن و مرد يک آرمان              .  جامعه بشرى است   

تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع           .  تاريخى و قديمى بشريت است          
 .براى آزادى زن بوده است

      
تبعيض عليه زنان خاص ايران تحت حاکميت جمهورى اسالمى              

. تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است              .  نيست
ولى در ايران تحت حاکميت جمهورى اسالمى ستمکشى زن                        

جمهورى اسالمى از بدو          .  ابعادى هولناک بخود گرفته است             
حاکميتش با شالق و ترور و شکنجه به حقوق زنان يورش برده                  

همواره تالش کرده است تا موجوديت زنان را زير حجابى             .  است
سياه بپوشاند؛ تالش شان براى دستيابى به استقالل اقتصادى را                  
سد کند؛ موجوديت جنسى شان را با سنگسار پاسخ گويد؛ و با                        
توسل به خشن ترين شيوه هاى سرکوب موقعيت زن را در جامعه             

حاکميت آپارتايد   .  و خانواده به دوران قرون وسطى بازگرداند               
جنسى و تحميل حجاب اسالمى برجسته ترين نمودهاى بردگى                   

 .جنسى جامعه امروز ايران است

      
از همان ابتداى حيات جمهورى اسالمى يک مبارزه بالانقطاع و            

راديکال عليه اين بردگى جنسى و زن ستيزى عريان تولد يافته                    
مبارزه عليه ستمکشى زن بمثابه يک رکن مهم مبارزه                     .  است

اجتماعى، سياسى و فرهنگى در جامعه برسميت شناخته شده                       
هم اکنون يک جنبش وسيع، پر قدرت و بالنده براى دفاع از             .  است

طى دو دهه گذشته اين جنبش از             .  حقوق زنان در جريان است        
فراز و نشيب هاى بسيارى عبور کرده است و اکنون با صدايى                   
رسا خواست آزادى زن را در مبارزات مردم عليه جمهورى                       

جنبش .  اسالمى و براى آزادى و برابرى طنين انداز کرده است                
 .آزادى زن جنبشى راديکال و ضد اسالمى است

      
جنبش براى آزادى زن در ايران به يمن مبارزات خستگى                            

ناپذير، دخالت گسترده و نفوذ و تاثير کمونيسم کارگرى هر روز               
کمونيسم کارگرى تالش هاى          .  راديکالتر و منسجم تر ميشود            

اسالمى در به سازش کشيدن جنبش                 -جريانات راست و ملى        
آزادى زن و در کند کردن راديکاليسم اين جنبش را افشاء و طرد                

کمونيسم کارگرى در پيوند عميق خود با جنبش                    .  نموده است  
آزادى زن خواستها و آمال آن را گسترش داده و تعميق کرده                          

کمونيسم کارگرى به سخنگو و رهبر راديکال اين جنبش                 .  است
جنبش آزادى زن    .  بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند کرده است             

امروز از ارکان مهم مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى                
 .است

      
رهايى زن و برابرى کامل زن و مرد در گرو سرنگونى                                

جمهورى اسالمى، لغو مناسبات سرمايه دارانه و برقرارى                          

  ،بيانيه دفتر سياسى

 بيانيه حقوق زنان
امرى که حزب اتحاد کمونيسم               .  جمهورى سوسياليستى است       
 .کارگرى براى آن مبارزه ميکند

      
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و                

رئوس قوانين و     .  شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند                 
اقداماتى که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر                     

 :زنان به اجرا درآيد عبارت است از

      
 اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق                      -١  

مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين                    
 .اصل است

      
 تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات                    -٢  

حق بى قيد و شرط زنان به              .  سياسى جامعه در سطوح مختلف         
شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و                

لغو هر قانون و      .  مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره             
مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى               

 .جامعه را محدود ميکند

      
 لغو کامل آپارتايد جنسى، ممنوعيت هرنوع جداسازى و                      -٣  

از محيط اجتماعى و امکان           )  زن و مرد     (محروم سازى افراد        
 .معاشرت

      
 سال به زندگى مشترک به ميل و              ١٦ حق هر زوج باالى           -٤  

ممنوعيت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر             .  انتخاب خود 
فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک و                 

 .جدايى

      
 برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در                               -٥  

و "  سرپرست خانواده    "لغو امتيازات مرد بعنوان                   .  خانواده
برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با                         
سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و            
امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت،                         

اى، طالق، سرپرستى کودکان در                 کارخانگى و اشتغال حرفه         
ممنوعيت تعدد   .  صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده               

لغو کليه تعهدات انقياد آور زن به                  .  ممنوعيت صيغه  .  زوجات
ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى       .  شوهر در شرع و سنن کهنه           

. توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت                           
اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى                  

ممنوعيت تحميل  .  توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند     
کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن          

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

۴۶صفحه   



۴۶صفحه     

اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب،           .  در خانواده 
 .سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده

      
 برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير                  -٦  

 .همه کسانى است که به سن قانونى و بلوغ جنسى رسيده اند

      
 برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه              -٧  
شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد               .  اى

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان          .  بدون هيچ نوع تبعيض   
لغو هر نوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى              .  و مردان 

برابرى کامل زن و مرد در کليه امور                     .  مختلف توسط زنان     
مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات و شيفت کار،                
تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى کارگران             

تصويب و اجراى مقررات و موازين ويژه در         .  در سطوح مختلف  
بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظير                
ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به                
. زنان باردار و وجود تسهيالت ويژه مورد نياز زنان در محل کار           

 هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى               ١٦
براى نگهدارى نوزاد با پرداخت حقوق که بايد با توافق طرفين                   

تشکيل هيات  .  توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد         
هاى بازرسى و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق               

 .توسط بنگاه ها

      
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و             

مرد در اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير                    
تعقيب قانونى و مجازات سنگين      .  دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى      

بنگاه ها و مديرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در                            
 .فعاليت حرفه اى تخطى کنند

      
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيالتى نظير                 

تربيتى   -هاى تفريحى      شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب            
کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى               
و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود زنان به             
فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل            

 .ميکند

      
 لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير                  -٨  

و عقب مانده اخالقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقالل و اراده            
مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در           

لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان                     .  جامعه است  
زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و                 

لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب            .  اراده خود 

  ،بيانيه دفتر سياسى

 ...بيانيه حقوق زنان 
. لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند                

ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع             
آموزش و پرورش    .  و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومى             

ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير               .  مختلط در تمام سطوح           
دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در               
قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط                      

ممنوعيت هر  .  مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى             
نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا                       
نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و               

ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز،           .  عاطفى و جنسى زنان       
مردساالرانه، پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات           

حذف کليه  .  ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى           .  اجتماعى
آميز نسبت به زنان از کتب و منابع             اشارات تبعيض آميز و تحقير     

درسى و متقابال گنجاندن مواد درسى الزم براى تفهيم برابرى زن              
ايجاد نهادهاى  .  و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه         

بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به                     
 .موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان

      
 آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط و                           -٩ 

شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و                 
ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال              .  مرد، در اماکن عمومى       

 .محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم

      
 تالش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با        -١٠ 

تشويق و تقويت       .  فرهنگ مردساالرانه و ضد زن در جامعه                  
 .نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد

      
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمحض کسب قدرت اين حقوق                   

 .را بعنوان قوانين رسمى کشور اعالم خواهد کرد

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

   
رهايى زن و برابرى کامل زن و مرد 
در گرو سرنگونى جمهورى اسالمى، 

لغو مناسبات سرمايه دارانه و برقرارى 
امرى که . جمهورى سوسياليستى است

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن 
 .مبارزه ميکند



۴٧صفحه     

ما برای استقرار يک نظام آزاد، برابر، مرفه، سکوالر و پيشرو،             
برابری کامل و   .  برای يک جمهوری سوسياليستی، مبارزه ميکنيم      

بی قيد و شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از تابعيت، محل تولد و                
يا مدت اقامت در ايران در کليه حقوق و وظايف قانونی، اعم از                  
فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و رفاهی، يکی از ارکان پايه ای              

ما به صف مقدم مبارزه عليه تبعيض       .  جمهوری سوسياليستی است  
و نابرابری در جهان امروز تعلق داريم و معتقديم که برابری                       
حقوقی و شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت،                 
مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت بايد بعنوان           
يک اصل تخطی ناپذير و محوری در صدر قوانين جامعه اعالم                

ما در عين حال عليه هر گونه درجه بندی رسمی و تلويحی               .  شود
شان و شخصيت افراد بر حسب محل تولد و يا تابعيت، قاطعانه                    

ما برای تحقق و تضمين وسيعترين آزاديها و                   .  مبارزه ميکنيم  
حقوقهای فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و رفاهی برای کليه                    

اهم اين حقوق و      .  ساکنين ايران مستقل از تابعيت مبارزه ميکنيم          
   :آزاديهای عبارتند از

 
کليه ساکنين ايران مستقل از تابعيت و محل تولد، بدون                              -١

هيچگونه تبعيضی، از حقوق و وظايف شهروندی برابر در تمامی          
عرصه های فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و رفاهی برخوردار           

هر فرد ساکن ايران عضو برابر و متساوی الحقوق             .  خواهند بود 
ناء مستقل از تابعيت و . جامعه است تمامی قوانين جامعه بدون است

 . يا زمان اقامت شامل حال تمامی ساکنين در ايران ميشود
 
ممنوعيت اعمال هر نوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع                  -٢

اعطای تابعيت کشور به هر فرد متقاضی که                    .  ساير کشورها  
صدور جواز ورود، اقامت،    .  تعهدات حقوقی شهروندی را ميپذيرد    

اجازه کار و کارت های بيمه و غيره برای همه متقاضيان اقامت                
 . در ايران

 
آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات،                      -٣

تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل کليه افراد مستقل از تابعيت             
. آزادی بی قيد و شرط انتقاد و نقد              .  و يا زمان اقامت در ايران         

ممنوعيت هر گونه تحريک و تهديد عليه مهاجرين و يا افراد                         
 . دارای تابعيت کشورهای ديگر

 
تمامی ساکنين جامعه باالتر از شانزده سال مستقل از تابعيت                 -۴

از حق رای همگانی و دخالت در کليه شئون زندگی و حيات                           
سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه برخوردارند و ميتوانند برای      

 . هر نهاد و ارگان و يا احراز هر پستی و مقامی کانديد شوند
 
برخورداری کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت از حق                        -۵

معاش و ضروريات يک زندگی متعارف، حق فراغت، تفريح و               
آسايش، حق آموزش و استفاده از کليه امکانات آموزشی جامعه،               
حق سالمتی و برخورداری از کليه امکانات بهداشتی و درمانی                 

 . موجود

 

   !بيانيه حقوق مهاجرين

شمول کليه قوانين کار و رفاه اجتماعی نظير کليه حقوق و                         -۶
وظايف شهروندان کشور بدون هيچ تبعيضی بر کليه کارگران و                 
خارجيان مقيم کشور، برابری کامل حقوقی همه کارگران، مستقل             

 . از تابعيت و محل تولد
 
 سال، مستقل از تابعيت، به زندگی              ١۶حق هر زوج باالی           -٧

شمول برابر کليه قوانين مربوطه       .  مشترک به ميل و انتخاب خود        
برابری کامل حقوق و وظايف زن و مرد مستقل از                  .  به خانواده 

تابعيت در امور مربوط به تکفل و سرپرستی فرزندان پس از                         
برابری حقوق طرفين در هنگام جدايی نسبت به دارايی ها            .  جدايی

در    و امکاناتی که در طول زندگی مشترک عايد خانواده شده و يا              
 . طول زندگی مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است

 
تمام ساکنين ايران مستقل از تابعيت در انتخاب محل زندگی،                  -٨

هرگونه جداسازی و ايجاد محدوديت       .  سکونت و شغل خود آزادند      
بر اتباع خارجی در انتخاب محل زندگی، سفر، نقل مکان و                             

 . انتخاب شغل، ممنوع است
 
برخورداری کليه کودکان از يک زندگی شاد، ايمن و خالق،                  -٩

تضمين استاندارد واحدی از رفاه و امکانات               .  مستقل از تابعيت    
رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان، در باالترين سطح                           

 . ممکن
 

حذف هر نوع ارجاع به تابعيت افراد از اوراق هويتی، اسناد               -١٠
 . دولتی و فعل و انفعالت اداری و يا اعالم آن در رسا نه ها

 
ما اعالم ميکنيم که تحقق حقوق و آزاديهای فردی، مدنی، سياسی،             
اجتماعی و رفاهی تمامی شهروندان ساکن ايران در گرو بزير                     
کشيدن و سرنگونی رژيم ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسالمی 
و همچنين مبارزه ای همه جانبه عليه ناسيوناليسم، قوم پرستی و                  

جمهوری سوسياليستی موازين مندرج در اين             .  نژادپرستی است  
بيانيه را بعنوان حقوق انکار ناپذير تمامی ساکنين ايران مستقل از              

 . تابعيت تضمين خواهد کرد
 
 

  فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٧فوريه 

 مجموعه اسناد کنگره اول حزب

 

تحقق حقوق و آزاديهای فردی، مدنی، سياسی، 
اجتماعی و رفاهی تمامی شهروندان ساکن ايران در گرو 
بزير کشيدن و سرنگونی رژيم ارتجاعی و ضد بشری 

جمهوری اسالمی و همچنين مبارزه ای همه جانبه عليه 
. ناسيوناليسم، قوم پرستی و نژادپرستی است  


