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 يک دنياى بهتر
 ًػريَ حسب اتحاد کوًْيطن کارگرٓ  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

185 

  e.mail: siavash_d@yahoo.com  1389دی  22 - 2011ژاّيَ  12

!آزادٓ، تراترٓ، حکْهت کارگرٓ  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

آررهاجذی:ضردتيرايي غوارٍ  

اساس سوسياليسم انسان است 

. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى

سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 

 

 شورش  عليه فقر

 در جزيره ثبات سرمايه

ده ها نفر در اعتراضات خيابانی در تونس کشته 

 شدند

از اواسط ماه دسامبر مردم به تنگ آمده تونس علیه 

فقر، فساد حکومتی و خشونت پلیسی به خیابان ها 

تونس کشوری است که ایدئولوگ های .  ریخته اند

بورژوازی جهانی بعنوان جزیره ثبات و آرامش 

سرمایه گذاران خارجی و توریسم بین المللی 

-0202توصیف کرده اند، فوروم اقتصادی جهان 

آنرا بعنوان موفق ترین اقتصاد در آفریقا و  0200

صندوق بین المللی پول آنرا بخاطر مقاومت موفقیت 

آمیزش در دوران بحران اقتصادی جهانی مورد 

آمارهای دولتی نرخ رشد .  تحسین قرار داده است

را باالی سه درصد اعالم  0202اقتصادی در سال 

 . کرده است

البته روشن است که این نرخ رشد و توصیفات 

نهادهای سرمایه داری بین المللی به قیمت استثمار 

 01خشن کارگران، ایجاد یک ارتش ذخیره کار 

درصدی، و تامین یک نیروی کار سرکوب شده و 

بدلیل همین شرایط .  خاموش شده فراهم آمده است

اجتماعی مختنق و سرکوب شده است که   –سیاسی 

در آفریقای "  جزیره ثبات و آرامش"تونس به لقب 

دیکتاتوری خشن حکومت .  شمالی نائل آمده است

که بیست و سه سال است با "  زین العابدین بن علی"

پنجه آهنین بر تونس حکم می راند و هر گونه 

آزادی بیان، تشکل و اعتراض را شدیدا سرکوب می 

کند، طی حیات ننگین اش هیچگاه با چنین شورش و 

برای اولین بار .  اعتراض اجتماعی روبرو نشده بود

در بیست و سه سال گذشته، مردم معترض عکس 

های این دیکتاتور را به آتش 

 هصاحثَ تا هٌصْر حکوت درتارٍ غعار فذراليطن

                 فذراليطن غعارٓ ارتجاعٔ اضت

                                                                                َ  01صفح

حذف سوبسيدها، تحميل استثمار وحشيانه تر بر 

 چه بايد کرد؟  -کارگران  

 5گفتگو با نسرين رمضانعلی                                    صفحه   

مانيفست جوانان غزه "کمونيسم کارگری و 

 "برای تغيير وضع موجود

 8صفحَ                                               علی جوادی  

 فعاليت ُای رضاًَ ای، عوْهی ّ ضخٌراًی ُای آرر هاجذی

 0101در ضال 

 01صفحَ سازمان آزادی زن                                                         

 هطالة ّيژٍ کٌگرٍ اّل حسب              

گفتگوهايی پيرامون کنگره اول حزب 

  اتحاد کمونيسم کارگری

 

 23با سياوش دانشور             صفحه      

 

 25با شهال نوری                  صفحه      

 

 و

   :کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری   صفحه  5اطالعيه شماره 

2صفحَ   

 يادداغت ضردتير،

؛ اطالعيه خبری خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در هلند: در صفحات ديگر
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 .کشیدند

پلیس وحشیانه به این 

. اعتراضات یورش برده است

در آخر هفته اخیر تعداد زیادی 

. در اعتراضات کشته شدند

دولت تعداد کشته شدگان را 

بیست ویک نفر اعالم کرده 

رسانه های بین المللی .  است

 53اعالم کرده اند که اسامی 

نفر از کشته شدگان را در 

اتحادیه های .  اختیار دارند

نفر  32کارگری از بیش از 

کشته گزارش می دهند و مردم 

ارقام را چندین برابر این تعداد 

بیشترین .  گزارش می دهند

" کاسرین"تعداد کشته از منطقه 

" سیبی بوزید"نزدیک شهر 

است؛ محلی که اولین 

 . اعتراضات شکل گرفت

اعتراضات حدود سه هفته پیش 

با جرقه آتش خودکشی یک 

جوان بیکار و زحمتکش شعله 

محمد "دسامبر  01در .  ور شد

ساله  02یک جوان " بوعزیزی

لیسانسه بیکار که برای تامین 

 شورش  عليه فقر

 در جزيره ثبات سرمايه

 ده ها نفر در اعتراضات خيابانی در تونس کشته شدند

معاش خانواده اش، بعنوان 

تنها نان آور خانواده، به 

شهری بزرگ نقل مکان 

کرده و یک دکه سبزی و 

میوه بدون اجازه شهرداری 

براه انداخته بود، با حمله 

پلیس .  پلیس مواجه می شود

دکه سبزی و میوه، تنها ممر 

درآمد ناچیز او و خانواده 

اش را ویران می کند و 

خود او را مورد ضرب و 

شتم و توهین شدید قرار می 

ناامید محمد بوعزيزی .  دهد

و مستاصل به شهر کوچک 

خود باز می گردد و در 

وسط میدان اصلی شهر، با 

ریختن گازوئیل خود را به 

محمد به .  آتش می کشد

بیمارستان منتقل می شود و 

ژانویه از شدت  1روز 

 .سوختگی جان می بازد

خودکشی محمد موجی از 

اعتراض در همبستگی و 

اعتراض به حکومت، به 

185غوارٍ   

فقر و فالکت، فساد و سرکوب 

اتحادیه های .  براه انداخت

کارگری نیز اکنون به دانش 

آموزان و دانشجویان، فعالین 

. سیاسی و بیکاران پیوسته اند

پلیس با خشونت به معترضین و 

تظاهرات کنندگان حمله کرده 

با باتوم به جان آنها افتاده، .  است

گاز اشک آور بسوی آنها پرتاب 

کرده و با پرتاب گلوله ده ها نفر 

را کشته و عده ای را مجروح 

 . کرده است

دولت سانسور سنگینی را بر 

. پخش اخبار اعمال کرده است

رسانه های رسمی اخبار 

اعتراضات و حمالت پلیس را 

رئیس .  کامال سانسور کرده اند

جمهور اما مجبور شده که طی 

سه هفته دو بار در تلویزیون 

ظاهر شود و ضمن وعده و 

وعید برای ایجاد سیصد هزار 

کار برای جوانان تحصیلکرده 

طی دو سال آینده، مانند تمام 

دیکتاتورهای دیگر، این 

عوامل "اعتراضات را به 

تهدید کرده .  نسبت دهد"  بیگانه

که با شدت به اخاللگران 

اما به یمن .  برخورد خواهد شد

تکنولوژی جدید، مانند خیزش 

مردم در ایران، جوانان فیلم 

های تظاهرات و سرکوب را 

که با تلفن موبایل گرفته اند از 

طریق اینترنت به جهان 

به این ترتیب .  مخابره کرده اند

اخبار اعتراضات وسیع و توده 

ای و سرکوب خشن دولت در 

تمام رسانه های بین المللی 

سپس پلیس .منعکس شده است

دست به دستگیری های 

تعداد .  گسترده شبانه زده است

بسیاری، از جمله وبالگ 

نویسان دستگیر و زندانی شده 

و مورد شکنجه های شدید 

 . قرار گرفته اند

سطح دستمزد در تونس بسیار 

پایین است، این یکی از 

عواملی است که تونس را در 

و "  یک اقتصاد موفق"رده 

مورد تحسین نهادهای سرمایه 

. داری جهانی قرار داده است

یک نیروی کار تحصیلکرده با 

دستمزدهای بسیار ناچیز و 

یک جامعه سرکوب شده و 

مختنق بهشتی برای سرمایه 

گذاری خارجی بوجود آورده 

 محمد بوعزيزی 
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" رقابت موفق"این رمز .  است

 .سرمایه داری تونس است

اما دیگر کارد به استخوان 

دستمزدهای .  مردم رسیده است

ناچیز، قیمت های باال، فقر و 

فالکت گسترده که هر روز 

تعمیق می شود، حکومت 

پلیسی و سرکوب شدید، فساد 

عیان حکومتی، بویژه خانواده 

رئیس جمهور، مردم را به 

این .  خیابان ها کشانده است

شورش اجتماعی یک جرقه 

الزم داشت، که خودکشی 

تراژیک و دردناک محمد 

. بوعزیزی، آنرا فراهم آورد

اتحادیه های کارگری اعالم 

کرده اند که دست به یک 

اعتصاب عمومی در اواخر 

پلیس .  این هفته خواهند زد

محدودیت های بسیاری بر 

رفت و آمد مردم اعمال کرده 

است، از جمله قدغن کردن 

 .عبور و مرور در شب

در هفته پیش بدنبال اعتراضات 

وسیع و خونین در تونس، در 

 شورش  عليه فقر

 در جزيره ثبات سرمايه

 ده ها نفر در اعتراضات خيابانی در تونس کشته شدند

الجزیره، پایتخت الجزایر 

نیز تظاهرات وسیعی علیه 

باال رفتن قیمت ارزاق 

اصلی مانند آرد، روغن و 

. شکر صورت گرفت

اعتراضات در محله فقیر 

نشین شهر روز چهارشنبه 

آغاز  شد و همچنان تا 

دیروز سه شنبه ادامه داشته 

پلیس به معترضین .  است

تیراندازی کرده است و 

مردم نیز با به آتش کشیدن 

ساختمان های دولتی و 

پرتاب سنگ با پلیس درگیر 

دولت تعداد کشته .  شده اند

شدگان را سه نفر اعالم 

اما کامال روشن .  کرده است

است که به آمارهای دولتی 

هیچگونه اعتمادی نیست و 

قاعدتا تعداد کشته شدگان و 

مجروحین بسیار باال تر 

 . است

اعتراضات توده ای در 

تونس و بدنبال آن در 

الجزایر بشدت دولت های 

185غوارٍ   

پلیسی در دو کشور آفریقایی که 

برخوردار "  ثبات سیاسی"از 

است، عکس العملل اتحادیه 

اروپا و آمریکا را موجب شده 

نمایندگان آنها ضمن اعالم . است

نگرانی از شرایط از دولت 

خواسته اند که در سرکوب از 

واقعا .  خود خودداری نشان دهد

که چقدرمسخره و خصلت نما 

 .است

نظام سرمایه داری در دنیا وارد 

. بحرانی عمیق شده است

اعتراض و شورش توده های 

کارگر و زحمتکش در اروپا و 

کشورهای دیکتاتوری زده شعله 

این یک فرصت .  ور شده است

طالیی برای به زیر کشیدن 

سرمایه داری و لغو مالکیت 

خصوصی و کار مزدی می 

تنها راه مقابله با فقر .  تواند باشد

و فالکت، با اختناق و سرکوب، 

سرنگونی حکومت های 

دیکتاتوری سرمایه در این 

کشورها و واژگونی سرمایه 

تنها راه مقابله با .  داری است

فقر و نابرابری و بی عدالتی، 

تنها راه دستیابی به یک دنیای 

بهتر، یک جامعه آزاد و برابر 

و مرفه برای همگان، یک 

 .جمهوری سوسیالیستی است

تالش برای پر کردن خالء بی 

سازمانی و بی تشکلی یکی از 

اولین و مبرمترین مسائلی است 

که فعالین سوسیالیست و 

کمونیست در این کشورها باید با 

ایجاد تشکالت .  آن مقابله کنند

توده ای مردم، ایجاد شوراهای 

کارگری و مردم در محالت 

. یک قدم مهم در این جهت است

سازمانیابی جنبش کمونیسم 

کارگری در این جوامع و ایجاد 

یک حزب قوی کمونیستی 

کارگری یک اقدام حیاتی و 

  .ضروری دیگر است

غربی و منطقه ای را نگران 

اعتراضات توده ای .  کرده است

به عواقب بحران سرمایه داری 

جهانی بر زندگی مردم، به اروپا 

در .  محدود نمانده است

کشورهایی که زیر چکمه 

دیکتاتوری منکوب شده اند، در 

کشورهایی که زندان و شکنجه و 

سرکوب هر نوع آزادی یک امر 

شناخته شده است و بعنوان یک 

تلقی می شود، "  نرمال"پدیده 

مردم مستاصل و فقر زده به 

خیابان ها آمده اند و خواهان یک 

زندگی بهتر، خواهان آزادی، 

 .برابری و رفاه هستند

گفته می شود که بدنبال شورش 

های توده ای در تونس و 

الجزایر، دولت مراکش که در 

همسایگی این دو کشور است و 

از نظر موقعیت اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی تشابهات 

زیادی با دو کشور دیگر دارد، 

. بسیار نگران و هراسان است

شورش های خیابانی و تداوم آنها 

علیرغم سرکوب شدید و خشن 

دولت به فقر و فالکت و اختناق 
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گزارشات  ;يک دنيای بهتر

حاکی از آنست که صاحبان 

کوره پزخانه ها اعالم کرده 

اندکه بعلت حذف سوبسیدها و 

در نتیجه افزایش قیمت 

سوخت، بسیاری از کوره 

پزخانه ها تعطیل خواهند شد، 

مگر آنکه کارگران به 

دستمزدهای بسیار پایین تر 

از سوی دیگر .  رضایت دهند

خبر می رسد که دولت به 

. سرمایه داران سوبسید می دهد

شما وضعیت را چگونه می 

بینید؟ آیا صاحبان کورپزخانه 

ها دارند از این وضعیت برای 

تحمیل استثمار شدید تر به 

کارگران استفاده می کنند؟ آیا 

واقعا برای کارگران راهی 

بجز قبول کاهش دستمزدها 

وجود ندارد؟ چگونه می توان 

در مقابل این شرایط مقاومت 

 کرد؟

طبق ;  نسرين رمضانعلی

آخرین گزارشاتی که از مناطق 

کوره پزخانه ها دریافت کرده 

ایم، کارفرمایان از هم اکنون، 

که هنوز فصل کار اصلی در 

این مراکز شروع نشده است، 

تعرض بی شرمانه ای را به 

سطح معیشتی کارگران آغاز 

طبق گزارشات، .  کرده اند

بدنبال حذف سوبسیدها قیمت 

برابر افزایش یافته  02سوخت 

کارفرمایان گرانی .  است

سوخت را بهانه ای برای 

تحمیل استثمار بیشتر به 

کارگران قرار داده اند؛ بهانه 

ای برای اینکه حقوق کارگران 

را با تاخیر بیشتر پرداخت کنند 

و همچنین کارگران را وادرا 

کنند به دستمزد پایین تر تن 

 .دهند

حذف سوبسيدها، تحميل استثمار وحشيانه تر بر 

 چه بايد کرد؟  -کارگران  

 گفتگو با نسرين رمضانعلی  
طبق آخرین اخبار، قیمت 

درصد افزایش یافته  52آجر 

تقریبا کلیه آجرهایی .   است

که  اکنون و تا چند ماه آینده 

در بازار به فروش می رسد، 

از تولیدات سال گذشت 

لذا سرمایه دارن از .  هاست

این طریق سود های هنگفتی 

بعالوه، .  به جیب می زنند

همین حضرات در همکاری 

نزدیک با دولت، قرار است 

پولهای هنگفتی نیز دریافت 

در واقع دولت سوبسید .  کنند

کاالها را برای کارگران و 

مردم حذف کرده است، اما 

به کارفرما سوبسید پرداخت 

تا همینجا، یک .  می کند

حساب سرانگشتی نشان می 

دهد که  کارفرمایان و 

سرمایه داران نه تنها صدمه 

مالی ندیده اند، بلکه سود 

 . کالنی هم به جیب زده اند

در مقابل، کارگرانی که نان 

تومان را حاال  52الی  02

تومان بخرند و  022باید 

 02سایر مایحتاج زندگی نیز 

برابر گران  شده است، زیر 

فشار قرار گرفته اند که به 

دستمزدهای پایین تر و فشار 

برای زهر .  بیشتر تن دهند

چشم گرفتن از کارگران، 

کارفرمایان تعدادی از 

. کارگران را اخراج کرده اند

بهانه اخراج را هم چنین 

"اعالم کرده است برای : 

 032سوختی که قبال 

هزارتومان پرداخت می 

میلیون و  0کردم االن باید 

." هزار تومان بدهم 322

این دروغ بزرگ به عامل 

فشاری توان فرسا برای 

. کارگران بدل شده است

کارگران زیر فشار قرار 
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گرفته اند تا با حقوق کمتری کار 

سخت و طاقت فرسا در کوره ها 

را بدون بیمه درمانی، حقوق 

بازنشستگی و بیمه بیکاری 

 .تحمل کنند

حذف سوبسیدها یک اعالم جنگ 

به طبقه کارگر و تعرضی بی 

شرمانه و افسارگسیخته به سفره 

انتقال .  خالی طبقه کارگر است

خبر وضعیت کوره پزخانه ها به 

مناطقی که اکثرا در فصل بهار 

به این مراکز برای کار می 

روند نگرانهای فراوانی را 

خیلی از این .  بوجود آورده است

کارگران فصلی به دنبال این 

هستند تا بتوانند کاردیگری پیدا 

در مناطق مرزی ایران .  کنند

تعداد زیادی از مردم مجبور شده 

اند با توجه به این شرایط، تن به 

کارهای خطرناک بدهند؛ از 

جمله بارکشی در مرزهای 

کشورهای همسایه که ساالنه 

دهها نفر از مردم زحمتکش را 

این زحمتکشان .  قربانی می گیرد

همواره در خطر حمالت پلیس 

 .مرزی هستند

کوره پزخانه ها نمونه مسلم یک 

محیط استثمار شدید و کار طاقت 

هزار نفر کارگر  02. فرسا است

فصلی سالیانه در این مراکز، با 

برخورداری از کمترین امکانات 

رفاهی، بهداشتی و زیستی 

اما .  مشغول به کار هستند

صاحبان کوره ها پولهای 

. هنگفتی به جیب می زنند

کارگران این مراکز هر سال 

برای افزایش دستمزد دست به 

. اعتصاب و اعتراض می زنند

در یکی دو سال گذشته، 

کارگران کوره پزخانه ها تقریبا 

بشکل سراسری برای خواست 

افزایش دستمزد و حق ایاب 

. ذهاب دست به اعتصاب زدند

یک مورد این اعتصابات بیش 

 . هفته بطول انجامید 5از 

کارگران در مجامع عمومی 

نمایندگان خود را  انتخاب 

مجامع عمومی کارگران .  کردند

. بطور روتین برگزار می شود

در طول اعتصابات بارها 

نیروهای سرکوبگر به همراهی 

کارفرماها و اوباش 

جنایتکارشان، بمنظور متفرق 

کردن صف متشکل و متحد 

کارگران، به کارگران اعتصابی 

حمله کردند و آنها را مورد 

کارگران .  ضرب شتم قرار دادند

این مراکز وارد کشمکشهای 

طوالنی مدت با کارفرمایان شده 

اند و در نهایت توانستند با اتحاد 

و همبستگی و سراسری بودن 

اعتصابشان خواستهای خود را 

. به کارفرمایان تحمیل کنند

مورد اخیر یکی از تجارب مهم 

و برجسته کارگران این بخش 

است که بدنبال آن کارگران 

 .پیروزی خود را جشن گرفتند

با توجه به این سابقه مبارزاتی 

و فضای تشکل و اتحاد میان 

کارگران کوره پزخانه ها، 

امسال هنوز فصل کار اصلی 

شروع نشده کارفرما برای 

کارگران خط و نشان کشیده 

برخی از کارفرمایان  .  است

"حتی اعالم کرده اند اگر : 

سوخت این چنین گران باشد، ما 

کوره ها را تعطیل می کنیم چرا 

اگر این ."  که به صرف نیست

تهدید عملی شود، این بمعنای 

جهان بدون فراخوان 

بدون اميد  ،سوسياليسم

“ خطر”بدون  ،سوسياليسم

به چه منجالبى  ،سوسياليسم

  !تبديل ميشود

 هٌصْر حکوت
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هزار کارگر  02بیکاری 

فصلی و از هم پاشیده  شدن 

شیرازه زندگی هزاران هزار 

خانواده کارگری و فرو رفتن 

در فقر و فالکت حتی بیشتر 

همین آینده ای که .  خواهد بود

این تهدید در مقابل کارگران 

قرار می دهد، می تواند به 

عامل فشاری برای تن دادن به 

دستمزدهای کمتر برای 

 .کارگران باشد

حذف سوبسیدها دست کارفرما 

را باز کرده است که 

افسارگسیخته به سطح معیشت 

طبق .  طبقه کارگر حمله کنند

گزارشات از مراکز و محالت 

کارگری، هزاران کودک 

مجبور به ترک مدرسه شده 

خانواده های کارگری از .  اند

تامین هزینه مدارس فرزندان 

 .   خود عاجز هستند

آیا باید در مقابل این تعرض 

بیشرمانه حکومت هار اسالمی 

و سرمایه دارن به زندگی و 

معیشت مان به حقوقهای پایین 

تر تن دهیم؟ آیا در مقابل این 

تعرض وحشیانه کارفرما و 

تحمیل استثمار خشن تر باید 

 سکوت اختیار کنیم؟ 

باید توجه داشت که کارفرما و 

صاحبان ابزار تولید تاکنون در 

همین شرایط بن بست اقتصادی 

رژیم اسالمی و همچنین 

تحریمهای اقتصادی دول 

غرب، سودهای هنگفتی به 

اکنون نیز با .  جیب زده اند

حذف سوبسیدها دارند 

میلیاردها تومان سود به جیب 

سرمایه دارن از .  می زنند

رژیم اسالمی سوبسید می 

گیرند، از سوی دیگر به بهانه 

حذف سوبسیدها استثمار 

وحشیانه تری را به کارگران 

بعالوه مواد .  تحمیل می کنند

اولیه زندگی و سایر مواد 

تولیده شده را با قیمت ده برابر 

می فروشند و سود بجیب می 

یک نگاه به جامعه و .  زنند

مقایسه شرایط طبقه سرمایه 

دار و کارگر و زحمتکش 

بخوبی نشان می دهد که حذف 

سوبسیدها باعث فقر و فالکت 

بی سابقه کارگران و ثروتمند 

تر شدن سرمایه داران شده 

 .است

وضعیت کارگران کوره 

پزخانه ها یک تصویر کوچک 

از یک واقعیت بزرگ است 

که امروز طبقه کارگر در 

سراسر ایران با آن دسته پنچه 

حال به این بخش .  نرم می کند

از سوال تان بپردازیم، آیا 

طبقه کارگر راهی بجز تسلیم 

 شدن ندارد؟ چه باید کرد؟ 

دهه  5رژیم اسالمی بیش از 

است با سرکوب، ترور، 

شکنجه، زندان و اعدام سرپا 

در تمام این دوران .  مانده است

یک تالش دائمی رژیم اسالمی 

ممانعت از تشکل یابی طبقه 

تصور طبقه .  کارگر بوده است

کارگر متشکل خواب از 

چشمان این جنایتکاران ربوده 

طبقه کارگر قدرتش در .  است

وقتی .  اتحاد و تشکل است

کارگران در مجامع عمومی 

خود متشکل شوند، وقتی 

کارگران شوراهای خود را 

برپا کنند، رژیم اسالمی و 

ماشین سرکوبش در مقابل 

صف متحد طبقه کارگر عاجز 

 .و ناتوان خواهد بود

امروز بیش از هر زمانی 

طبقه کارگر باید برای ایجاد 

تشکلهای مستقل خود تالش 

کند و این حق ابتدائی را به 

185غوارٍ   

نه فقط طبق اخبار .  کرسی بنشاند

و گزارشاتی که به حزب رسیده، 

بلکه حتی طبق اخبار منتشره در 

سایتها و رسانه های خود رژیم، 

در مراکز مختلف کارگری هر 

: روزه اعتراضات انجام می گیرد

اعتراض برای دریافت حقوقهای 

معوقه، قراداد دائم، افزایش 

دستمزد به نسبت نرخ تورم و 

این خواستهای کارگران در .  غیره

صنایع مختلف، از نساجی ها تا 

مراکز تولیدی مهم مثل ماشین 

سازی، پتروشیمی ها و مراکز 

 .پاالیشگاهی نفت و گاز است

طبق اخبار و گزارشات رسیده به 

حزب، مدیریت، کارفرما و اداره 

کار که ظاهرا باید رابط بین 

کارفرما، کارگر و دولت باشد، 

همگی دست در دست هم گذاشته 

اند و با تمام قوا مانع تشکل یابی 

رسما به .  طبقه کارگر می شوند

"کارگران اعالم کرده اند که هر : 

کارگری که مشکلی یا حرفی دارد 

ما .  می تواند فردی اقدام بکند

پاسخگو به افراد هستیم، نه به 

همین صحبت رو ."  جمع کارگران

به کارگران هراس سرمایه داران 

و رژیم را از تشکل و اتحاد 

 .  کارگران بخوبی آشکار می کند

باید تاکید کرد، برپایی سریع و 

منظم مجامع عمومی در کلیه 

مراکز کار و سازماندهی خود 

برای مقابله با توحش و تعرض 

دولت و سرمایه داران، کلید 

اصلی پاسخگویی طبقه کارگر 

ایجاد مجامع عمومی در .  است

تمامی مراکز بزرگ و کوچک 

کارگری راه برون رفت طبقه 

کارگر از این فالکت و مشقتی 

است که رژیم اسالمی تحمیل 

کارگران تنها با این .  کرده است

ابزار می توانند به خواستهای خود 

 . برسند

عالوه بر تشکل در محیط کار و 

تشکیل شوراهای کارگری، ایجاد 

شوراهای محالت یک اقدام مهم و 

این .  فوری دیگر است

زنجیری است که محل کار و 

. زیست را بهم پیوند می دهد

باین ترتیب کارگران و خانواده 

هایشان می توانند در مقابل هر 

تعرض سازمان یافته از جانب 

حکومت پاسخی محکم و 

تشکیل .  سازمانیافته ارائه دهند

شوراهای سرخ ها، بویژه 

توسط جوانان انقالبی راه 

دیگری برای عقب نشاندن 

تعرض رژیم سرکوب اسالمی 

 .است

کارگران کار می کنند، زحمت 

می کشند، غرق می ریزند و 

باید برخوردار از بهترین 

کارگران .  سطح زندگی باشند

نباید حقوق خود را از کارفرما 

این حقوق .  و دولت گدائی کنند

بسیار از حق آنها پایین تر و 

طبقه کارگر .  ناچیز تر است

باید در مقابل وعده و 

وعیدهای دولت و سرمایه دار، 

در مقابل تالش های آنها برای 

ایزوله کردن کارگران و ایجاد 

تفرقه میان آنها، در مقابل 

تهدیدها و زهر چشم گرفتن 

آنها که منجر به اخراج و 

بیکاری تعدادی از هم طبقه ای 

هایمان می شود، در مقابل 

وقاحت آنها که برای کاهش  

دستمزدها ارتش  بیکاران را 

به ما نشان می دهند، ما نیز 

باید با سازماندهی خویش، با 

متشکل شدن و اتحاد طبقاتی 

. مان، قدرتمان را نشان دهیم

طبقه کارگر می تواند و باید با 

نشان دادن قدرت متشکل و 

متحد طبقاتی اش این رژیم 

هار اسالمی را به زانو 

 . درآورد

 !کارگران و مردم زحمتکش

پیییییش بسییوی ایییجییاد مییجییامییع  

پیییییش بسییوی ایییجییاد !  عییمییومییی

شوراهای سرخ ها در محالت، 

 ! دانشگاه ها و مدارس

حذف سوبسيدها، تحميل استثمار وحشيانه تر بر 

 چه بايد کرد؟  -کارگران  



 اطالعيه خبری 
 خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در هلند

را در " خانه حزب"واحد هلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسهيل گردهمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری 
 در خانه حزب ادبيات و نشريات حزب در دسترس می باشد. ژانويه خواهد بود 25جلسه بعدی ما روز جمعه . هلند سازمان داده است

 .شرکت برای عموم آزاد است .
 . منتظر حضورتان هستيم ژانويه 25روز جمعه  

  
 02:52تا  05:52زمان از 

  Amsterdam 1013ZD : مکان
Buurtcentrum de Horizon 50 - Zaandammerplein  

   
 : از سنترال استیشن آمستردام میتوانید از اتوبوس زیر استفاده کنید –برای استفاده از اتوبوس شهری آمستردام 

  

Stadsbus 48 
 richting Station Sloterdijk؛ 

 Westerdokایستگاه 
کسانی که با . دقيق پياده روی دارد 4از ايستگاه تا پاتوق . بهتر است آدرس را به راننده نشان دهيد تا در ايستگاه مناسب پياده شويد

; برای هماهنگی با تلفن. را وارد کنند 61استفاده نمايند و پالک    2124ZDماشين خود ميايند ميتواند از کد پستی 

  .جمال ارژنگ تماس حاصل نمائيد1796433285
 واحد هلند –حزب اتحاد کمونیسم کارگری 
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 ;اوضاع سياسی ايران

 دورنمای فقر و فالکت و جايگاه جنبش طبقه کارگر در تحوالت آتی

 سياوش دانشور، عضو دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم کارگری; سخنران

 

 

 عصر 7ژانويه ساعت  25جمعه 

 3تورنتو، نورت يورک، سويک سنتر، اتاق شماره 

 527848:611; تلفن اطالعات

  تشکيالت کانادا -حزب اتحاد کمونيسم کارگری; برگزار کننده
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 سياست حذف سوبسيدها و تجربه بوليوی

 زنده باد کارگران بوليوی
 

مورالس یار غار احمدی نژاد و نوکر سرمایه همان سیاستی را در بولیوی پیش گرفت که جمهوری اسالمی توسط احمدی نژاد دنبال 
. سیاست حذف سوبسیدها در بولیوی ابتدا با آزاد سازی قیمت سوخت شروع شد و بالفاصله قیمت سوخت هفتاد درصد باال رفت.  میکند

نام گداشته است، مورالس در "  هدفمند کردن یارانه ها"اگر جمهوری اسالمی و احمدی نژاد تعرض به سفره خالی طبقه کارگر را 
مورالس در عین حال ".  یارانه ها تنها به قاچاقچی ها خدمت میکند"بولیوی حذف یارانه سوخت را با این توجیه و بهانه پیش برد که 

 .وعده داده بود که دستمزدها بیست درصد افزایش خواهد یافت و تغییری در قیمت آب و برق و تلفن ایجاد نخواهد شد

رانندگان و بخش حمل و نقل دست به .  اما کارگران بولیوی وقعی به این وعده های دولت نگذاشتند و وارد اعتصاب و اعتراض شدند
اعتصاب زدند، نانوائیها وسیعا به اعتصاب پیوستند، مردم زحمتکش و کارگران بیکار که توان تحمل افزایش هزینه هفتاد درصدی 

سیاست حذف سوبسید سوخت به بحرانی سیاسی تبدیل شد و دولت .  سوخت را ندارند به خیابانها ریختند و به مراکز دولتی حمله کردند
مورالس مانند اسالفش ارتش و نیروی سرکوب را به خیابانها آورد و به مقابله با مردم و "  چپ و ضد امپریالیست"به اصطالح 

دولت برای تخفیف بحران از نانوائیهای ارتش استفاده کرد تا اعتصاب کارگران نانوائی را به شکست .  کارگران معترض پرداخت
با اینحال اعتصاب قدرتمند نانوائی ها سیاست دولت و ارتش سرکوبگرش را بی خاصیت کرد و مهمتر از آن طبقه کارگر .  بکشاند

قدرت و ایستادگی طبقه کارگر کاخ .  بولیوی خود را برای اعتراض و اعتصاب و تظاهرات وسیع در سوم ژانویه آماده کرده بود
دولت .  سرمایه و حکومتش را به لرزه در آورد و چشم انداز تشدید بحران سیاسی و سقوط دولت را مقابل سرمایه داران قرار داد

 !زنده باد کارگران بولیوی. مورالس ناچار شد عقب نشینی کند، شکست را بپذیرد، و سیاست حذف سوبسیدها را کنار بگذارد

 : تجربه بولیوی از چند جنبه برای طبقه کارگر ایران باید مورد توجه قرار بگیرد

مهم نیست اسم این دولت سرمایه . سرمایه داری برای تهاجم به معیشت طبقه کارگر در همه جای دنیا یکسان استهای اول، سیاست دولت
سیاست واحد سرمایه نتیجه ماهیت ضد کارگری واحد سرمایه .  یا دمکراتیک و یا سلطنتی"  چپ و سوسیالیست و ملی"اسالمی است یا 

تهاجم به معیشت طبقه کارگر و ارزان تر تمام کردن زندگی طبقه کارگر، سیاست کلیه اقشار و جناح های سرمایه اعم از راست .  است

 . افراطی تا مرکز و چپ آنست

دوم، کارگران بولیوی نشان دادند که گردن نگذاشتن به تعرض سرمایه و اعتراض متحد بسادگی میتواند سیاست ارتجاعی و ضد 
کارگران و مردم زحمتکش در ایران باید از تجربه هم طبقه ایهایشان در بولیوی استفاده . کارگری حذف سوبسیدها را به شکست بکشاند

 .    کنند و خود را برای تعرض به حکومت اسالمی و در گام اول شکست سیاست حذف سوبسیدها آماده کنند

سوم، سیاست انترناسیونالیستی کارگری و تقابل آگاهانه با سیاستهای ناسیونالیستی در این مبارزه برای پیشروی و پیروزی طبقه کارگر 
مورالس و احمدی نژاد و روسای سرمایه داری غربی هر دوستی و دشمنی درون خانوادگی داشته باشند اما در تقابل با .  حیاتی است

در مقابل اتحاد مورالس و چاوز و احمدی نژاد و شرکا باید پرچم اتحاد طبقه .  سیاست انقالبی و کمونیستی طبقه کارگر عمیقا متحد اند
کارگران باید قاطعانه در مقابل توهمات ناسیونالیستی که یا .  کارگر در کشورهای مختلف و همسرنوشتی طبقاتی کارگران را قرار داد

کارگران ایران معرفی میکنند و یا کارگران را به حمایت از سیاستهای ناسیونالیستی جناحی از "  دوست"چاوز و مورالس و امثالهم را 

 . سرمایه فرا میخوانند بایستند

حزب اتحاد کمونیسم کارگری مبارزه قاطع و پیروزی کارگران بولیوی را پیروزی طبقه کارگر در یکی از سنگرهای جهانی اش میداند 
اعتراض کوبنده کارگران و .  و صمیمانه این پیروزی را به کارگران و مردم زحمتکش در بولیوی و طبقه کارگر جهانی تبریگ میگوید

 . استیصال بورژوازی و دولتش در بولیوی منشا افتخار و روحیه مبارزاتی کارگران در کشورهای مختلف خواهد شد

 

مادام که نظام استثمارگر و . در عين حال بايد تاکيد کرد که عقب راندن و به شکست کشاندن بورژوازی در يک سنگر پايان کار نيست
جهنهبهش کهمهونهيهسهتهی کهارگهری .  سرکوبگر و ننگين سرمايه برجاست، هر دستاورد قهرمانانه طبقه کارگر ميتواند بازپس گرفتهه شهود

. موظف است هر پيروزی را تخته پرشی برای پيشرويهای گسترده تر در خدمت ارتقا حرمت و حقوق و اتحاد طبقه کارگر تبديهل کهنهد
پيروزی نهائی و رهائی از نظام بردگی مزدی تنها با سرنگونی سرمايه داری و برقراری حکومت انقالبی و سوسياليستی طبقه کارگر 

 . ممکن است
 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 0202ژانویه  1 – 0531دی  01
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اخیرا مانیفستی از جانب 

گروهی از جوانان غزه منتشر 

شده است که توجه بسیاری را 

این بیانیه .  برانگیخته است

گویای درد و .  بسیار گویاست

رنج مردم زخم خورده 

فلسطین، گویای فریاد و 

اعتراض به این وضع فالکت 

 .زده و سیاه است

گند بزنند .  گند بزنند حماس را"

. گند بزنند الفتح را.  اسرائیل را

گند .  گند بزنند سازمان ملل را

بزنند آژانس امداد و کار 

سازمان ملل برای پناهندگان 

گند . را UNRWA))فلسطینی 

ما جوانان !  بزنند آمریکا را

غزه از اسرائیل، حماس، 

اشغال، تجاوز به حقوق بشر و 

بی تفاوتی جامعه بین المللی 

 !"حالمان به هم می خورد

به وضع موجود "  نه"این بیانیه

نه به اشغالگری و .  است

تجاوز همه جانبه دولت 

نه به ارتجاع اسالمی .  اسرائیل

و حماس و ناسیونالیسم مرتجع 

نه به سازمان ملل و .  الفتح

نه به دولتهایی که  ،نهادهای آن

به تماشای درد و رنج این 

. مردم بخت برگشته نشسته اند

نه به .  نه به فقر و فالکت

نه به  ،محرومیت و بی آیندگی

 ! ذلت و بی حقوقی و خواری

بیانیه .  این بیانیه اعتراض است

اعتراض به .  تسلیم نیست

وضعیتی که این مردم و 

جوانان اسیر آن گشته اند بدون 

آنکه خود در ایجاد این 

وضعیت کوچکترین نقش و 

زندانیان و .  دخالتی داشته باشند

قربانیانی هستند که هر روز 

زندگیشان به  ،تحت تعقیب اند
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  علی جوادی

. گروگان گرفته شده است

غذای روزمره شان تحریم 

رفت و آمدشان .  شده است

. تحت کنترل پلیسی است

اسیر تجاوزگری و 

ناسیونالیسم و ارتجاع 

این .  اسالمی و سرمایه اند

برای تغییر "بیانیه اعتراض 

 .است" وضع موجود

. این بیانیه مطالبات است

جوانانی که آزادی 

جوانانی که  ،میخواهند

. برابری و رفاه میخواهند

جوانانی که صلح میخواهند 

از جنگ و تجاوزگری 

جوانانی که سهم .  بیزارند

خود را از زندگی و شادی 

 .و رفاه میخواهند

و آنچه در این بیانیه آمده 

است گویای وضعیت و حال 

. جوانان در ایران نیز هست

هر چند که جغرافیا متفاوت 

هر چند که شرایط .  است

اما درد .  بعضا متفاوت است

معضالت کم .  مشترک است

و .  و بیش یکسان است

مهمتر پاسخ عموما یکی 

 .  است

اما سئوال محوری این است 

که کدام جنبش اجتماعی 

میتواند به این آرمان جوانان 

چه در غزه و چه در ایران 

پاسخ گوید؟ کدام آرمان و 

افق اجتماعی میتواند به این 

معضالت پاسخ گوید؟ کدام 

جنبش اجتماعی کلید حل این 

معمای جوانان را در دست 

 دارد؟ 

بیانیه این جوانان به بخشی 

. از مساله پاسخ داده است

این جوانان دنبال حماس و 

185غوارٍ   

الفتح و آمریکا و دولتهای 

به دنبال .  متحدشان نیستند

اسرائیل .  آلترناتیو دیگری هستند

و ناسیونالیسم فلسطین و 

ارتجاع  ،سازمانهای رنگارنگش

اسالمی و جریانات متفاوت 

حماس و جهاد اسالمی جملگی 

بخشی از معضل و صورت 

جریانات پرو غربی .  مساله اند

هم که اصوال نه درد این مردم 

را به رسمیت میشناسند و نه راه 

حلی برای یک زندگی آزاد و 

تنها و تنها .  برابر و مرفه دارند

یک آلترناتیو میتواند به این 

تنها و تنها .  معضل پاسخ گوید

 ،جنبش کمونیسم کارگری

جنبش  ،کمونیسم طبقه کارگر

طبقه کارگر برای استقرار یک 

جامعه آزاد و کمونیستی میتواند 

سرنخی برای معضالت و 

 . معمای این جوانان بدست دهد

تنها جنبشی که سوسیالیسم و  

انترناسیونالیسم و انسانگرایی از 

خصوصیات پایه ای آن است 

میتواند درمانی بر این زخم 

. دیرین و درد مردم فلسطین باشد

جنبشهایی که استثمار انسان از 

 ،انسان پایه و اساس شان است

جنبشهایی که تقسیم جامعه به 

طبقات و اقوام و ملیت و نژاد 

 ،مبنای هویت آنها است

جنبشهایی که هدفشان حقنه کردن 

ارتجاع مذهبی به جامعه و مردم 

. خود صورت مساله اند ،است

 .  خود مسبب این وضعیت اند

سئوالی اگر هست این است که 

آیا این جوانان قادر خواهند شد 

راه خود برای آزادی و برابری 

و رفاه را در شرایط سخت و 

تاریکی که قرار گرفته اند پیدا 

کنند؟ ما به نمایندگی از جنبش 

کمونیسم کارگری در ایران در 

 . این راه پیشقدم خواهیم شد

مانيفست جوانان غزه برای 

 تغيير وضع موجود

گند بزنند .  گند بزنند حماس را

. گند بزنند الفتح را. اسرائیل را

گند .  گند بزنند سازمان ملل را

بزنند آژانس امداد و کار 

سازمان ملل برای پناهندگان 

. را UNRWA))فلسطینی 

ما !  گند بزنند آمریکا را

جوانان غزه از اسرائیل، 

حماس، اشغال، تجاوز به 

حقوق بشر و بی تفاوتی جامعه 

بین المللی حالمان به هم می 

 !خورد

ما می خواهیم فریاد بکشیم و 

های اسرائیل که  F02همچون 

دیوار صوتی را می شکنند این 

دیوار سکوت و بی عدالتی و 

بی تفاوتی را بشکنیم؛ فریادی 

با تمام قدرت نهفته در جان 

هایمان برای رهایی از این 

سرخوردگی عمیق که به علت 

زندگی در این وضعیت جهنمی 

جسم و جان ما را تحلیل می 

 ...برد

ما از این که گرفتار این 

مبارزه سیاسی شده ایم، 

بیزاریم؛ بیزاریم از شب های 

تاریک و قیرگون و 

هواپیماهایی که بر فراز خانه 

هایمان چرخ می زنند؛ بیزاریم 

از کشتار کشاورزان بی گناهی 

که در منطقه بی طرف مورد 

اصابت گلوله قرار می گیرند 

زیرا می خواهند از زمین 
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هایشان مراقبت کنند؛ بیزاریم 

از آدم های ریشو که با تفنگ 

هایشان در خیابان ها گشت می 

زنند، از قدرت شان 

سوءاستفاده می کنند و جوانانی 

را که برای اهداف مورد 

اعتقادشان تظاهرات می کنند، 

کتک می زنند و یا به زندان 

می اندازند؛ بیزاریم از دیوار 

شرم آوری که ما را از سایر 

قسمت های کشورمان جدا 

کرده و ما را در در قطعه 

زمینی بس کوچک حبس کرده 

است؛ بیزاریم از این که ما را 

تروریست ها و خشک مغزان 

کوته بینی بنامند که در جیب 

هایمان مواد منفجره و در چشم 

هایمان شرارت نهفته است؛ 

بیزاریم از بی تفاوتی جامعه 

بین المللی نسبت به وضعیت 

ما، از به اصطالح 

کارشناسانی که نگرانی ها را 

بیان می کنند و قطع نامه 

صادر می کنند اما از عملی 

کردن هر آنچه که مورد 

توافق شان است می هراسند؛ 

ما از این زندگی گند و 

کثافت، از زندانی شدن توسط 

اسرائیل، از کتک خوردن 

توسط حماس و از نادیده 

گرفته شدن کامل توسط سایر 

 .قسمت های جهان بیزاریم

انقالبی در درون ما در حال 

رشد و نشو و نماست، 

نارضایتی و سرخوردگی 

عظیمی که ما را نابود می 

کند مگر آن که راهی برای 

هدایت این انرژی عظیم به 

سوی چیزی پیدا کنیم که 

بتواند وضع موجود را به 

چالش بکشد و نوعی امید در 

 .دل های ما بدمد

ما به زحمت حمله اخیر 

اسرائیل به غزه را تاب 

آوردیم، حمله ای که طی آن 

اسرائیل ما را سخت درهم 

کوبید و خرد و خمیر کرد و 

هزاران خانه و زندگی و آرزو 

در جریان این .  را نابود نمود

جنگ، ما به این احساس 

خطاناپذیر رسیدیم که اسرائیل 

می خواهد ما را از صفحه گیتی 

در سال های اخیر، .  محو کند

حماس هر کاری خواسته است 

کرده تا بتواند اندیشه ها، رقتار 

. و انتظارهای ما را کنترل کند

ما اینجا در غزه نگران آنیم که 

به زندان بیفتیم، بازجویی شویم، 

کتک بخوریم، شکنجه شویم، 

بمب بر سرمان بریزد و کشته 

ما می ترسیم زندگی کنیم، .  شویم

زیرا برای هر قدمی که در هر 

مورد برمی داریم باید کلی فکر 

کنیم که نکند برایمان عواقب 

همه با .  ناگواری داشته باشد

نمی .  محدودیت روبه روییم

توانیم آن طور که می خواهیم 

عمل کنیم، آن طور که می 

خواهیم حرف بزنیم، نمی توانیم 

کاری را که دوست داریم بکنیم، 

گاه حتی نمی توانیم آن طور که 

می خواهیم فکر کنیم زیرا 

اشغال سرزمین با چنان شدتی 

ما را در چنگال خود فشرده 

که مغزها و قلب هایمان را به 

درد آورده و ما را واداشته که 

خود را به دریای اشک 

 !حرمان و خشم بسپاریم

بس است !  دیگر بس است

درد، بس است اشک، بس 

است رنج، بس است کنترل، 

محدودیت، توجیه های 

ناموجه، ترور، شکنجه، بهانه، 

بمباران، شب های بی خوابی، 

غیرنظامیان مرده، خاطرات 

سیاه، آینده یاس آور، حال 

دردناک، سیاست آشفته، 

سیاستمداران خشک مغز، 

مزخرفات مذهبی، بس است 

! ما می گوییم بس کنید!  زندان

این آینده ای نیست که ما می 

ما سه چیز می !  خواهیم

می خواهیم آزاد .  خواهیم

می خواهیم زندگی .  باشیم

می .  بهنجار داشته باشیم

. خواهیم در صلح زندگی کنیم

آیا مطالبه این ها چیز زیادی 

 «است؟
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 اطالعيَ چِارم کٌگرٍ اّل حسب اتحاد کوًْيطن کارگری
 

  تَ هتقاضياى غرکت در کٌگرٍ اّل حسب اتحاد کوًْيطن کارگری

 

 02اص کلیَ هتمبضیبى ؽشکت دس کٌگشٍ اّل اتحبد کوًْیغن کبسگشی تمبضب هی کٌین کَ دس اعشع ّلت ّ حذاکثش تب                             

حضة ُوچٌیي اص احضاة ّ عبصهبى ُبی عیبعی ّ                .  توبیل خْد ثَ ؽشکت سا ثشای هب اسعبل کٌٌذ                  0222ژاًْیَ  

تؼذادی اص اؽخبؿ فؼبل دس ػشصَ عیبعی، اجتوبػی، کبسگشی ّ ٌُشی ثشای ؽشکت دس کٌگشٍ ثؼٌْاى ًبظش                                   

 .دػْت ثؼول آّسدٍ اعت

کویتَ تذاسکبت کٌگشٍ دس اعشع ّلت      .  لغفب توبیل خْد ثشای ؽشکت ّ کغت اعالػبت الصم ثب ایویل صیش توبط ثگیشیذ 

 . ثَ ایویل ُبی ؽوب پبعخ خْاُذ گفت

 com.gmail@congress.wup  :ایمیل تماس

 کميته تدارک کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

mailto:wup.congress@gmail.com
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آرس هبجذی، سئیظ عبصهبى                

دس    0222آصادی صى دس عبل          

کٌفشاًظ ُبی هتؼذدی ؽشکت         

ّ ثب سعبًَ ُبی هختلف دس                  

هْسد حمْق صى، جٌجؼ آصادی        

صى، عکْالسیغن، حجبة ّ               

ثشلغ ّ اّضبع عیبعی دس                   

. جبهؼَ ایشاى گفتگْ کشد                     

فؼبلیت ُبی عیبعی،                                

اًتؾبساتی، هغجْػبتی ّ                       

عخٌشاًی ُبی آرس هبجذی ثب              

ُذف اؽبػَ ایذٍ ّ اسصػ ُبی        

آصادی علجبًَ، ثشاثشی علجبًَ ّ      

عکْالسیغتی، ػلیَ هزُت ّ           

صى عتیضی ّ دس افؾبی ثی                  

ػذالتی راتی ًظبم هْجْد اًجبم       

ایي فؼبلیت ُب         .  گشفتَ اعت    

تالؽی اعت ثشای اؽبػَ                      

ًظشات، هغبلجبت ّ ثشًبهَ                 

آصادیخْاُبًَ ّ ثشاثشی علجبًَ        

 . عبصهبى آصادی صى

ثشخی اص فؼبلیت ُبی ثیي                     

الوللی ّ سعبًَ ُب ثؾشح صیش            

 :اعت

آرس .  داًػگاٍ دّتليي، ايرلٌذ       

ژاًْیَ دس            25هبجذی دس           

کٌفشاًغی دس داًؾگبٍ دّثلیي            

ایي کٌفشاًظ       .  ؽشکت کشد      

تْعظ اًجوي ثحث داًؾکذٍ                

حمْق ایي داًؾگبٍ ّ ثب تن                      

هزُت ّ حمْق صى عبصهبى               

دس ایي کٌفشاًظ          .  یبفتَ ثْد    

ثحثی هیبى دّ دیذگبٍ، هذافغ               

حمْق صى ّ عکْالسیغت دس           

همبثل اعالهیغت ُب ّ هذافغ              

 .لْاًیي ؽشع دسگشفت

هارش،   8کٌفراًص تيي الوللی     

عبصهبى آصادی صى ثب           .  ضْئذ

ُوکبسی اثتکبس فویٌیغتی اسّپب     

یک کٌفشاًظ ثیي الوللی ثب تن             

حمْق صى ّ عکْالسیغن دس      

ؽِش گْتٌجشگ، عْئذ                      

عخٌشاًبى .  عبصهبى داد         

هتؼذدی اص کؾْسُبی                     

هختلف، اص جولَ ًْال                      

الغؼذاّی اص هصش ّ هاللی       

جْیب اص افغبًغتبى دس ایي               

آرس .  کٌفشاًظ ؽشکت داؽتٌذ   

هبجذی یکی اص عخٌشاًبى             

سّص پیؼ  .  ایي کٌفشاًظ ثْد   

اص کٌفشاًظ، یک کٌفشاًظ          

هغجْػبتی ًیض دس هحل دفتش      

عبصهبى آصادی صى عبصهبى        

 .یبفتَ ثْد

ضويٌار تيي الوللی ايراى،           

آرس هبجذی . داًػگاٍ تْرًتْ

ثذػْت هغبلؼبت ثیي الوللی       

ایي داًؾگبٍ ثؼٌْاى عخٌشاى      

ثَ عویٌبس ثیي الوللی دسثبسٍ        

هبسط دػْت      4ایشاى، دس     

ؽذٍ ثْد کَ هتبعفبًَ ثؼلت            

فؼبلیت دیگش ًتْاًغت دس آى      

 .ؽشکت کٌذ

کٌفراًص ارّپايی اّهاًيطت 

هبٍ  02ؽٌجَ . ُا در اضتکِلن

هی یک کٌفشاًظ اسّپبیی            

دس هْسد هزُت ّ حمْق صى 

دس ؽِش اعتکِلن، عْئذ                 

دس ایي        .  عبصهبى یبفت       

عویٌبس ؽؼ عخٌشاى ؽشکت    

داؽتٌذ کَ ُش یک دس هْسد         

ّجُْی اص ًمؼ عشکْثگش         

ّ صى عتیض هزُت صحجت           

آرس هبجذی اػالم          .  کشدًذ

کشد کَ کلیَ هزاُت                           

هشدعبالس، صى عتیض ّ ضذ         

توبم هزاُت هجلغ    .  صى ُغتٌذ 

ُن دس اًجیل،      .  خؾًْت اًذ  

ُن دس تشات ّ ُن دس لشاى،         

هْهئٌیي تؾْیك ّ تشغیت            

ؽذٍ اًذ کَ ثب کبفشاى ّ هلحذیي              

ثجٌگٌذ ّ ثب خؾًْت ّ ؽمبّت              

. کبهل توبم کفبس سا کؾتبس کٌٌذ             

دس عْل تبسیخ ثیؾتشیي اًغبى ُب       

تحت ًبم خذا ّ ثیشق هزُت کؾتَ 

  .ؽذٍ اًذ

هجوع عوْهی اتتکار فويٌيطتی،    

سّصُبی پٌجن  ّ ؽؾن             .  آلواى

ژّئي هجوغ ػوْهی اثتکبس                   

فویٌیغتی اسّپب دس کؾْس آلوبى           

آرس هبجذی دس ایي       .  ثشگضاس ؽذ  

 .کٌفشاًظ ؽشکت داؽت

تيطت ّ يکويي کٌفراًص تٌياد           

دس .  پژُّع زًاى ايراى، پاريص 

ژّئیَ، ثٌیبد                25-23تبسیخ        

پژُّؼ صًبى ثیغت ّ یکویي                

دس داًؾگبٍ  کٌفشاًظ خْد سا دس        

پبسیظ، فشاًغَ       دس         عْسثي

دس ایي کٌفشاًظ       .  ثشگضاس کشد   

حذّد ثیغت ًفش عخٌشاًی کشدًذ        

ًفش دس      222ّ ُش سّص حذّد           

. جلغبت آى ؽشکت داؽتٌذ                      

جلغبت اص عشیك ؽجکَ پبلتبک             

ًیض دس دعتشط لشاس داؽت کَ             

چٌذ صذ ًفش اص ایي عشیك                         

ایي یک   .  هجبحث سا دًجبل کشدًذ     

. کٌفشاًظ ثغیبس هْفمی ثْد                   

عخٌشاًبى گشایؾبت هختلف                   

دسّى جٌجؼ حمْق صى سا                       

ًوبیٌذگی هی کشدًذ ّ دس هْسد            

جٌجَ ُبی هختلف هغبلَ صى،                 

جٌجؼ حمْق صى دس ایشاى ّ                   

ؽشایظ صًبى دس ایشاى اص ًمغَ              

 –ًظش آکبدهیک یب عیبعی                       

هجبحث .  اجتوبػی صحجت کشدًذ    

داغی دس عْل کٌفشاًظ                            

 .دسگشفت

آرس هبجذی، ثؼٌْاى عخٌشاى دس         

تن .  داؽت  ایي کٌفشاًظ ؽشکت     

اًمالة :  ایشاى"عخٌشاًی اّ             

صًبًَ، هصبفی هِن ػلیَ اعالم        

آرس دس ایي عخٌشاًی ثش        ."  ثْد

اُویت ّ جبیگبٍ ثغیبس هِن ّ           

تؼییي کٌٌذٍ جٌجؼ آصادی صى            

اجتوبػی   -دس تحْالت عیبعی     

اّ .  دس جبهؼَ ایشاى تبکیذ کشد       

اص ایي سّ اعت کَ هي           :  گفت

تحْالت آتی دس ایشاى سا یک           

  .هی ًبهن" اًمالة صًبًَ"

دّ ضخٌراًی در تْرًتْ،                    

آرس هبجذی دس                    .  کاًادا

جِبًی :  کٌفشاًغی تحت ػٌْاى    

ؽذى اعالم عیبعی ّ تبثیش آى           

ثش حمْق صًبى کَ اص عشف               

کوپیي ثیي الوللی ػلیَ                             

دادگبُِبی اعالهی دس کبًبدا            

اّت ؽشکت  21ثشگضاس ؽذ دس 

دس ایي کٌفشاًظ چِشٍ            .  کشد

عشؽٌبط ثیي الوللی حمْق صى       

ّ عکْالسیغن ّ ػضْ ؽْسای     

هشکضی عبصهبى آصادی صى،            

 . ُوب اسجوٌذ ًیض ؽشکت داؽت

اّت آرس          02ُوچٌیي سّص         

هبجذی دس هْسد اّضبع                     

عیبعی ایشاى، ًیشُّبی                       

اپْصیغیْى، جٌجؼ عجض ّ                  

کوًْیغن کبسگشی دس ؽِش                

ایي .  تْسًتْ عخٌشاًی کشد           

هیتیٌگ تْعظ حضة اتحبد                 

کوًْیغن کبسگشی عبصهبى یبفتَ 

 .ثْد

ضازهاى  تيي الوللی حقْق               

آرس هبجذی،   .   اقليت ُا، لٌذى    

ثذػْت عبصهبى ثیي الوللی                

 00ّص         سحمْق اللیت ُب،            

اکتجش، دس عویٌبسی دس لٌذى، ثب    

" آصادی ثیبى، آصادی هزُت    "تن  

ایي یک عویٌبس      .  ؽشکت کشد  

 22دسًّی ثْد کَ ثب ؽشکت              

ًفش اص اػضبی ؽْسای                         

عبصهبى ّ تؼذادی هیِوبى                   

ُذف ایي     .  ثشگضاس هی ؽذ         

عویٌبس کوک ثَ تؼییي عیبعت       

ایي عبصهبى دس لجبل آصادی                 

ثیبى ّ آصادی هزُت، ثْیژٍ دس       

صهیٌَ هوٌْػیت ثشلغ دس                    
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. ثشخی کؾْسُبی اسّپب ثْد             

عخٌشاًبى هیِوبى ایي عویٌبس           

جبًبتبى ُی ّّد، هذیش اًجوي           

للن اًگلغتبى ّ آرس هبجذی                   

 . ثْدًذ

 .داًػگاٍ تريطتْل، اًگلطتاى     

 ۰۲۰۲دعبهجش          ۷عَ ؽٌجَ          

ثذػْت اًجوي آتئیغت ُبی                

داًؾگبٍ ثشیغتْل، آرس هبجذی         

عخٌشاًی ای ثب ػٌْاى صى                    

عتیضی هزُت دس ایي داًؾگبٍ          

ّی دس ایي               .  ایشاد کشد       

عخٌشاًی ػٌْاى کشد کَ توبم            

هزاُت راتب صى عتیض ُغتٌذ،             

خؾًْت سا تجلیغ هی کٌٌذ ّ                 

گغتشػ هیذٌُذ ّ اص تجبّص               

ثؼٌْاى عالحی ثشای ثَ ؽکغت  

ؽبى ّ پبداػ    "  دؽوي"کؾبًذى  

" عشثبصاى هْهي   "دادى ثَ        

آرس .  ؽبى اعتفبدٍ هی کٌٌذ         

هبجذی آًگبٍ دس هْسد اعالم      

اّ .  ثغْس ّیژٍ عخي گفت        

گفت کَ حجبة عوجل ّ                  

اثضاس ثَ ثشدگی کؾبًذى                 

. صًبى تحت اعالم اعت                  

آپبستبیذ جٌغی یک عتْى              

اصلی اعالم اعت کَ ًَ فمظ       

صًبى سا تحمیش هی کٌذ ّ ثَ           

ثٌذگی هی کؾذ، ثلکَ ػمت          

گشد ُبی هِوی ثَ جبهؼَ             

  .تحویل هی کٌذ

ػالٍّ ثش عخٌشاًی ُبی                

فْق، آرس هبجذی ثَ دّ                   

کٌفشاًظ ثیي الوللی کَ دس            

غِر تيرّت، لثٌاى ّ                      

، هصش ثشگضاس ؽذ،           قاُرٍ

. ثؼٌْاى عخٌشاى دػْت ؽذٍ ثْد      

و  05اّلیي کٌفشاًظ ثَ تبسیخ           

تحت عنوان  0202نوامبر  01

ساختار خشونت مردساالر علیه "

ایجاد صلح و امنیت :  زنان

و "  انجمن نجده"توسط "  انسانی

باهمکاری فروم زنان عرب 

و ابتکار فمینیستی )  عایشه)

و دومین در .  اروپا سازمان یافت

دسامبر با ابتکار  01  -03تاریخ 

و سازماندهی سازمان های 

مختلف مصری و بین المللی در 

. شهر قاهره سازمان یافته بود

سازمان آزادی زن از ابتدا در 

جریان روند سازماندهی این 

هیاتی از .  کنفرانس نقش داشت

سازمان آزادی زن، شهال و 

کریم نوری در این کنفرانس 

 .شرکت و سخنرانی کردند

 فعاليت ُای هطثْعاتی

آرس هبجذی        0222عی عبل       

هصبحجَ ُبی هتؼذدی ثب                      

سادیُْبی فبسعی صثبى دس                 

ًمبط هختلف اسّپب، چٌذیي                  

هصبحجَ ثب سادیُْبی هٌغمَ            

ای ثی ثی عی دس هْسد حمْق         

صى، عکْالسیغن ّ هوٌْػیت         

ثشلغ؛ هصبحجَ ای ثب سادیْ ثی        

ثی عی دس هْسد ًمؼ                             

اػتشاض ّ تظبُشات دس                     

پیؾجشد جٌجؼ ُبی اجتوبػی؛          

ثب تلْیضیْى صذای آهشیکب، دّ       

هصبحجَ تلْیضیًْی ثب                            

تلْیضیْى کْهَ لَ، چٌذیي                  

هصبحجَ ثب تلْیضیْى یک                    

دًیبی ثِتش ّ ُوچٌیي سادیْی         

عتالیتی ّ ایٌتشًتی یک دًیبی         

آرس ُوچٌیي دس       .  ثِتش داؽت   

عفش ثَ کبًبدا ثب سّصًبهَ                      

 .ؽِشًّذ گفتگْ داؽت

 ضازهاى آزادی زى

 0100ژاًْيَ  7
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 کارگران عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست از کار کشيدند

 کارگران خواهان افزايش دستمزد شدند

در مجموعه صنعتی عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آبیانیمیاه بیمیدت ییک  3و  1  -2کارگران فازهای  0531دیماه  02امروز دوشنبه 

. که بخش سرویس عسلویه را بدست دارد، حیقیوق آبیانیمیاه کیارگیران را پیرداخیت نیکیرده اسیت"  پروصنعت" شرکت .  ساعت دست از کار کشیدند

 . کارگران نیز مجمع عمومی تشکیل دادند و در مجع عمومی تصمیم به اعتراض و اعتصاب گرفتند

کیارگیران فیازهیای اخیییر فیاقید قیرارداد .  نیز به عدم پرداخت دستمزدها دستجمعی اعتراض کردنید 02و  1 -3-1-5-0 -0کارگران فازهای دیگر 

عالوه بر اعتراض به عدم پرداخت یک ماه دستمزد، کارگران خواهان بسیتین قیرارداد .  تا ماه بهمن دارای قرارداد اند 3-2اما کارگران فاز . هستند

 .شدند و ضمنا اعالم کردند که حقوق شان با توجه به تورم باید افزایش یابد

بدنبیال اعیتیراض و تیجیمیع در .  هزار تومان دستمزد ماهیانه شدند 022کارگران فاز یک طی نامه ای به کارفرما خواهان بستن قرارداد و افزایش 

اما قول دادند که ظرف چند روز آتی حقوق معوقه را پرداخت کنند . مقابل دفاتر شرکت ها، کارفرمایان گفتند که دولت هنوز به آنها پولی نداده است

 .در مورد امضای قرارداد و افزایش دستمزد، آنها موضعی اعالم نکردند. و از این پس دیگر پرداخت حقوق کارگران بتعویق نیافتد

اما در ماه بهمن کلیه . که کارگران واحد ماشین آالت هستند، فعال قراردادی با همان مضمون قراردادهای پیشین امضاء کردند 02و  1کارگران فاز 

اعتراض امروز در عین حال مقدمات طرح خواست های کارگران در مورد قرارداد جدید . قراردادها فسخ شده و الزم به امضای قرارداد جدید است

 .نمایندگان کارگران از جانب کارفرمایان به اخراج تهدید شده اند. نیز هست

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری در مورد اعتراض و اعتصاب در مجمع عمومی را ییک پیییشیروی میهیم بیرای 

. باید از هم اکنون برای قرارداد جدید و پیشبرد خواست افزایش دستمزد آماده شد و تدارک دید.  کارگران ارزیابی می کند و به آنها تبریک می گوید

حزب اتحاد کمونیسم کیارگیری بیرای کیارگیران در ایین .  تشکیل منظم مجمع عمومی و بحث و تبادل نظر در این مورد یک امر مهم و حیاتی است

 .مبارزه آرزوی موفقیت و پیروزی دارد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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کنگره اول  ;يک دنيای بهتر

برگزاری .  حزب در راه است
این کنگره چه جایگاه خاص و 
چه جایگاه عامی در سیر 

تشکیالتی   -تحوالت سیاسی 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری 

 ایفا میکند؟ 

احزاب  :سياوش دانشور
کشمکش به سیاسی ای که 

جاری و بیوقفه طبقات 
اجتماعی ربط خاصی نداشته 
باشند، کنگره و افت و خیزهای 
آنها نیز بدرست توجه جامعه و 
جنبشهای سیاسی و طبقاتی را 

حزب اتحاد .  جلب نمیکند
کمونیسم کارگری چنین حزبی 

ما جریانی مارکسیستی .  نیست
و کارگری هستیم که با تمام 
ایرادات و نقاط ضعف مان 
بطور روزمره درگیر مسائل و 

ما .  مبارزه طبقه مان هستیم
جریانی کمونیستی کارگری و 
نماینده رگه متمایزی از 
مارکسیسم و کمونیسم پراتیک 
هستیم و برای به کرسی 
نشاندن این خط و توانائی و 
پتانسیل این جریان برای یک 
پیروزی سوسیالیستی اصرار 

ما جریانی نیستیم که .  داریم
صرفا برسر خلوص عقاید 
مارکسیستی پای میفشارد بلکه 
بدوا در موضع و منافع 
اجتماعی طبقه خاصی، طبقه 
کارگر، ایستاده ایم و به این 
اعتبار و از این جایگاه 
اجتماعی بر صحت دیدگاهها و 
سنت فکری و سیاسی و سبک 
کاری کمونیسم کارگری 
مارکس و منصور حکمت پای 

پاسخ به این سوال .  میفشاریم

 . را من با این مفروضات میدهم

هر کسی که به تاریخ ما 
بعنوان مارکسیست و کمونیست 
کارگری عموما و بعنوان یک 

جریان حزبی خصوصا نگاه 
کند، می بیند ما دوره ها و 
جدالهای متفاوتی را پشت 
سر گذاشته ایم و امروز در 
آستانه کنگره اول حزبی 
هستیم که یک محصول این 

اهمیت این .  جدالهاست
حزب در درجه اول اینست 
که نگذاشت پرچم حزبی این 

: سنت سیاسی مدفون شود
سنت اعتراض ضد سرمایه 
داری طبقه کارگر با پرچم 
مارکسیسم، سنت کمونیسم 
خود طبقه کارگر، سنت 

جریان .  کمونیسم کارگری
کمونیسم کارگری تحوالت 
زیادی را از سر گذرانده و 
دچار انشقاقات مختلف شده 
است که گروهبندیهای 
اصلی آن یا به چپ رادیکال 
و پوپولیست تسلیم شده است 
و در کمپ ناسیونالیسم پرو 
غرب و دمکراسی و حقوق 
بشر بازی میکند و یا بعد از 
دوره ای تسلیم به نگرش و 
چهارچوبهای سوسیالیسم دو 
خردادی دچار بحران هویت 
و بی خطی و انزوا و خطر 

اگر یک .  فروپاشی است
محصول این وضعیت ایجاد 
ناامیدی و بی اعتمادی در 

میان کمونیستها و کارگران  
جنبش کمونیسم کارگری 
بود، از طرف دیگر 
خوارک تبلیغاتی برای طیف 
وسیعی از جریانات متفرقه 
چپ غیر کارگری و محافل 
مرتجع بورژوا و 
ناسیونالیستها فراهم کرد تا 
هرچه در توان دارند علیه 
کمونیسم کارگری و نفس 
انقالب کارگری تبلیغات 

ما .  مسموم راه بیاندازند
ناچار بودیم کل این وضعیت 
را ببینیم و برای بازسازی 

جریان فکری و سیاسی کمونیسم 
کارگری در جبهه های مختلفی 

ما ناچار بودیم این .  شمشیر بزنیم
انتقاد متمایز کمونیستی کارگری 
را از زیر آوار تحریفات و 

. سیاستهای راست بیرون بکشیم
ما موظف بودیم به این وضعیت 
تسلیم نشویم و نه فقط چهره 
کارگری و مارکسیستی کمونیسم 
کارگری را احیا کنیم بلکه این 
سنت سیاسی را بعنوان سنت 
اعتراض رادیکال کارگری علیه 
بورژوازی و حکومت اسالمی با 

 . قدرت بمیدان آوریم

به این معنا و با کارنامه ای که 
این جریان مجموعا بجا گذاشته 
است، کنگر اول حزب، کنگره 
جریان اصلی کمونیسم کارگری 

کنگره سنت اعتراض .  است
رادیکال و کمونیستی طبقه 

کنگره برافراشتن .  کارگر است
پرچم رادیکالیسم افراطی در 

کنگره .  تقابلهای سیاسی است
. حزب انقالب کارگری است

کنگره تالش برای پیروزی 
بجز .  کمونیسم در ایران است

این .  این نمیتواند و نباید باشد
کنگره، کنگره حزبی درخود و 

اگر اینطور .  برای خود نیست
بود اساسا موضوعیت نداشت و 

هر .  قابل بحث و اشاره هم نبود
حزبی، حتی حزبی مارکسیستی، 
اگر دستوری و کاری برای 
تغییر زندگی انسان امروز 
نداشته باشد، هیچ اهمیت 

به فرقه ای .  اجتماعی ندارد
میماند که راجع به خود و در 
ثنای خود میگوید اما نمیتواند در 
وضعیت میلیونها انسان واقعی و 
کنکرت، یعنی کارگران و مردم 
زحمتکش کوچکترین تاثیری 

کمونیسم کارگری .  داشته باشد
فرقه ای در کنار دیگر فرقه 

کمونیسم .  های چپ نیست
کارگری عاشق عقاید خود 

ما به سنت مکتب داری . نیست
و حراست از عقاید خوب تعلق 

ما به سنت کمونیسم .  نداریم
پراتیک، سنت انقالبی و 
انتقادی کارگران کمونیست 
متعلقیم که برای زیر و رو 
کردن انقالبی جهان سرمایه 

کمونیسم .  داری تالش میکنند
کارگری سنتی سیاسی است که 
باید روزی و در جائی پیروز 
شود و محصول این پیروزی 
مقدار زیادی آزادی و رفاه و 
خوشبختی برای همگان باشد و 
گرنه تاریخ مملو از عقاید 
خوب است که هیچوقت اهمیت 

کنگره اول .  پیدا نکرده اند
حزب باید کنگره برسمیت 
شناختن و درک درست و 
عمیق مسیری باشد که طی 

بویژه باید نقاط .  کرده ایم
ضعف و اشتباهاتمان را دقیقا 
بشناسیم و باید آگاهانه گامهای 

. بعدی پیشروی را طی کنیم
کنگره اول حزب کنگره اعالم 
زنده بودن کمونیسم کارگری 
بعنوان جریانی مارکسیست و 
کارگری است که در جدال 
سیاسی ایران برای یک 
پیروزی تمام عیار کارگری و 
سوسیالیستی تالش میکند و 
نیروی این پیروزی را به گرد 

 . خود فرا میخواند

حزب اتحاد  ;يک دنيای بهتر

کمونیسم کارگری حزبی نیست 
نقاط  ،که چشم بر حقیقت ببندد

ضعف خود را بپوشاند و 
پیرامون نقاط قوت خود جنجال 

شما نقاط ضعف و .  برپا کند
قوت این حزب را کدامها 
میدانید؟ بطور مشخص حزب 
در زمینه نفوذ و ارتباط با 
جنبش کارگری و بخش 

سوسیالیست آن   –رادیکال 
پیشرفتهای چشمگیری داشته 
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 هجوع عوْهی کارگری

کارگراى در اعتراضات جاری تَ هجوع عوْهی هتکی 

هجوع عوْهی ظرف دخالت هطتقين ّ هطتور تْدٍ . غْيذ

هجوع عوْهی رکي اضاضی غْراُای . کارگراى اضت

!جٌثع هجاهع عوْهی هٌظن را تقْيت کٌيذ. کارگری اضت  
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این پیشرفتها بر مبنای .  است
کدام سیاستها بدست آمده است؟ 

 چگونه باید فراتر رفت؟

نقاط ضعف  ;سياوش دانشور
برای یک جریان کمونیستی که 
با جنبش طبقه اش چفت است و 
طبق تعریف با نبض جنبش 
کارگری باال و پائین میشود، 
چیزی جز نقاط ضعف همین 

. طبقه بطور کلی نمیتواند باشد
اما اگر حزبی با کارگران 
بیگانه است آنوقت بحث نقاط 
ضعف دیگر پوششی برای 

اگر .  بیربطی اجتماعی است
طبقه کارگر و پیشروان طبقه 
بطور کلی و بنا به 
محدودیتهای تحمیلی سیاسی در 
موقعیت مناسبی نیست، 
موقعیت یک جریان کارگری 
نمیتواند متاثر از فاکتورهای 
محدود کننده اعتراض رادیکال 

با اینحال حزب .  کارگری نباشد
کارگری موظف است که به 
سواالت اساسی و روزمره 
مبارزه طبقه کارگر علیه 
بورژوازی پاسخ بدهد و 
بعنوان حزب سازمانده و رهبر 
اعتراض علیه سرمایه ظاهر 

حزب کارگری فاکتور .  شود
اختناق را میشناسد اما تسلیم 
اختناق نمیشود به این دلیل 
ساده که کارگران با اختناق 
دست از اعتراض و مبارزه 

دامنه .  علیه سرمایه نمیکشند
کار ما میتواند هر دوره ای 
محدود شود اما نفس 
سازمان کارگری و 
اعتراض کمونیستی در 

 . اشکال مختلف وجود دارند

با این فرض، ما بعنوان 
حزب، علیرغم تالشهای 
موفق و بیوقفه، هنوز 
نتوانسته ایم به نیازهای 
ضروری مبارزات جاری 
کارگران در مقیاس ایران و 
مراکز متعدد کارگری پاسخ 

برای اینکار تالش .  دهیم
کردیم و بخشا نقشه عمل هم 
داشتیم اما نیرویمان آنطور 
که الزم و ضروری است 

ما .  پاسخگو نبوده است
بعنوان حزب در دانشگاهها 
علیرغم وجود هوادارانی 
حضور سیاسی نداشتیم و 
اساسا در این زمینه تمرکز 

ما بعنوان حزب .  نکرده ایم
نیروی موثری برای 
سازماندهی بخشهای دیگر 
جامعه، بعنوان مثال جوانان 

لذا .  رادیکال نگذاشته ایم
انعکاس حضور سیاسی ما 
در این قلمروها یا بسیار 
کمرنگ است و یا اساسا 

از نظر .  وجود ندارد
تشکیالتی، در بدنه کادری 
موثر، توان مالی و امکانات 

185غوارٍ   

که در کلید زدن پروژه ها 
در .  اساسی اند، کمبود داشته ایم

مواردی و در ابتدای تشکیل 
حزب برای مباحثی مانند 

پروژه اتحاد کمونیسم "
، علیرغم نشان دادن "کارگری

عملی نقد ما به گذشته و تاثیرات 
مثبت آن، نیرویمان از نظر 

در واقع .  سیاسی هرز رفت
دچار یک خوشبینی غیر 
ضروری بودیم که خود محصول 
نقد ضعیف سیاسی ما به 

کمونیسم "جریانات موسوم به 
و چشم پوشی بر "  کارگری

تفاوتهای سیاسی و جنبشی 

 .کمونیسم منصور حکمت بود

نقطه قدرت حزب اما اتکا بر 
کمونیسم منصور حکمت بود که 
توانست علیرغم گیج زدنهای 
اولیه روی ریل قرار گیرد و 
بسرعت چهره یک جریان 
رادیکال کارگری و کمونیستی 

ما بعنوان جریانی .  را ترسیم کند
انتقادی مستمرا اپوزیسیون غیر 
کارگری را زیر نقد و فشار 
قرار دادیم و در این مسیر نقد 

. کمونیستی را تیز و تیزتر کردیم
همین شفافیت فکری و سیاسی 
در ترسیم تفاوتهای این حزب با 
دیگر احزاب مدعی کمونیسم 
کارگری و جریانات دیگر چپ 

همین .  نقش مهمی داشته است
تفاوتهای فکری و سبک کاری 

در پیشروی ما در جنبش 
. کارگری نقش اساسی داشتند

ما بسرعت وارد دریائی شدیم 
که بزرگی آن تصاویر کوچک 
قدیمی را حاشیه ای کرد و 
همراه خود افق حزب و 
رهبری و کادرهای آنرا را نیز 

پیشرویهای ما در .  تغییر داد
جنبش کارگری در هر قدم 
صرفا محصول این بوده است 
که حقانیت با کمونیسم رادیکال 
و سبک کاری است که منافعی 
جدا از منافع طبقه کارگر 
ندارد، سکتاریست نیست، 
مسئول است، معامله گر و یا 
متعصب نیست، سالح نقد را 
زمین نمیگذارد، و حقانیت 
فکری و سیاسی اش را نه در 
شعار و هیاهو بلکه در 
پراتیک انقالبی جستجو و 

ما مخالف .  اثبات میکند
بزرگنمائی و کارهای شعاری 
و جنجال های ژورنالیستی 
هستیم اما به همان اندازه 
مخالف خود کوچک کردن 
هستیم و به موفقیتهای خود 

در عین حال میدانیم که . میبالیم
این موفقیتها در قیاس با ابعاد 

ما .  وظایفمان هنوز ناچیز است
ضعفها و قدرتمان را میشناسیم 
و باید خودمان را برای جهش 

اعتبار .  های بزرگ آماده کنیم
و نفوذ کالم حزب در محافل 
کارگری و سیاسی موجب 

اما این .  خوشوقتی ماست
اعتبار باید به قدرت حزبی و 
سازمان قدرتمند و موثری که 
میتواند کارهای بزرگ 

هر .  صورت دهد تبدیل شود
تک عضو این حزب باید 
همواره ناراضی باشد و در 

 

 

 کتاب 

 کٌترل کارگرٓ

 

!را از ضايت  حسب دريافت ّ تْزيع کٌيذ  
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اوج موفقیت برای تسخیر 
. سنگرهای دیگر هجوم ببرد

حزب انقالبی باید انقالبی فکر 
برای فراتر .  کند و عمل کند

رفتن باید وسیعا سیاستهای 
حزب را در قلمروهای مختلف 
عملی کرد و سازمان و نیروی 
کادری عملی کردن این نقشه 
بزرگ را فراهم کرد و بکار 

 .          گرفت

موفقیت  ;يک دنيای بهتر

کنگره از نقطه نظر شما منوط 
به پاسخگویی به کدام مسائل و 
معضالت پیشاروی حزب 
است؟ چگونه میتوان به حزب 
سیاسی کارگران و حزب 

تبدیل "  سازمانده  -رهبر"

 شد؟

کنگره  :سياوش دانشور

چیزی جز بیان فشرده یک 
. دوره پراتیک سیاسی نیست

کنگره فقط یک مناسبت 
تقویمی و اساسنامه ای 
نیست بلکه باید تخته پرش 
استحکام حزب و 

. سازمانهای حزبی باشد
حزب باید به معنی وسیع 
کلمه ساخته شود و سالح 
حزبیت انقالبی و کمونیستی 
برای دخالتگری گسترده در 
جدال سیاسی تیز و تیزتر 

کنگره ضروری است .  شود
که بر محورهای اساسی و 

185غوارٍ   

اولویت های سیاسی تاکنونی که 
بصورت اسناد حزبی منتشر 
شدند مهر تائید و یا نقد و اصالح 

کنگره باید .  خود را بزند
چهارچوب سیاستهای عملی 
حزب برای دوره آتی در داخل 

کنگره .  و خارج را ترسیم کند
باید بعنوان پرچمدار کمونیسم 
منصور حکمت خود را بشناساند 
و تمایزات خود را با جریانات 

. مدعی کمونیسم روشن بیان کند
کنگره باید برای عملی کردن 
اهداف بزرگ حزب فراخوان 
دهد و بسیج کند و راسا در 
پیشاپیش این صف آلترناتیو قرار 

کنگره باید امید و اعتماد .  گیرد
به کمونیسم رادیکال کارگری را 
احیاء و منشاء بسیج کمونیستها و 
کارگران پیشرو حول حزب 

. اتحاد کمونیسم کارگری شود
هر حزبی که متشکل کننده 
رهبران موثر طبقه و جنبشهای 
برابری طلب باشد و یا 
سیاستهایش در میان این الیه 

نفوذ داشته باشد، به حزب 
سیاسی طبقه کارگر و حزب 
رهبر و سازمانده اعتراضات 

. انقالبی نیز تبدیل میشود
بیرون این دنیا تنها باید به 
بورژوازی لم داد و در چشم 
طبقه خاک پاشید و تئوریها را 
مطابق این پراتیک غیر 

 . کارگری دستکاری کرد

فراخوان من به کارگران 
کمونیست و سوسیالیست، 
کمونیستهای کارگری و مردم 
شریف و انقالبی اینست که به 

ما برای .  این حزب بپیوندند
پیروزی به نیروی هزاران 
کادر برجسته و میلیونها انسان 
رزمنده و رادیکال و سازش 

پیروزی .  ناپذیر نیاز داریم
میتواند از آن کمونیسم 

جامعه ای آزاد .  کارگری باشد
و برابر و خوشبخت ممکن 
است اگر ما بدوا بخواهیم و 
برای عملی کردن آن بمیدان 

 *. بیائیم
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کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم 

  کارگری

سه سال و نیم از تأسیس حزب 

اتحاد کمونیسم کارگری می 

طی این مدت حزب .  گذرد

اتحاد کمونیسم کارگری با بیش 

یک "شماره  نشریه  031از 

و ضمیمه های آن، " دنیای بهتر

ساعته ساته الیتی و  01رادیو 

 02اینترنتی، ویدئو کلیپ های 

دقیقه ای، مصاحبه های رادیو 

و تلویزیونی، شرکت در 

کنفرانس ها و سمینارهای 

سیاسی، سازماندهی 

اعتراضات علیه رژیم اسالمی 

و برپایی جلسات متعدد، دارای 

پرونده قطوری از دخالتگری و 

تأثیر گذاری مستقیم  رادیکال 

و کمونیستی در سیاست ایران 

 . است

نقش حزب اتحاد کمونیسم 

کارگری در اوضاع سیاسی 

جامعه، بویژه در جریان 

خیزش اخیر مردم، غیر 

حزب .  قابل انکار است

موفق شد پرچم کمونیسم 

کارگری منصور حکمت را 

در جامعه و در میان جنبش 

طبقه کارگر برافراشته نگاه 

دارد؛ توانست کمونیسم 

کارگری رادیکال و انقالبی 

در .  را نمایندگی کند

شرایطی که رهبری حزب 

اکس کمونیست کارگری 

خود را با فعالیتهای 

" حقوق بشری  -دمکراتیک"

سرگرم کرده و دست 

دوستی بسوی احزاب و 

جریانات راست دراز کرده 

بود و حزب موسوم به 

حکمتیست خانه نشینی خود 

را با اعالم شکسِت کمونیسم 

در ایران توجیه می کرد، ما 

موفق شدیم با اتخاذ سیاست های 

کمونیستی توجه جامعه و 

بخصوص کارگران را بخود 

 . جلب کنیم

تالش مصرانه و قاطعانه 

رهبری حزب تازه تأسیس اتحاد 

کمونیسم کارگری جهت حفظ 

پالتفرم کمونیستی منصور 

حکمت در سمتگیری جنبش 

آنچه .  کارگری قابل مشاهده است

برای شخص من قابل تحسین 

است پیگیری مباحث مطرح شدۀ 

ما در بین جمعهای کارگران 

آنها .  سوسیالیست است  -رادیکال

که به ماهیت تالش حزب ما می 

نگرند و بدون جار وجنجال 

منشاء پیشروی و تالش خود را 

 . رهنمودهای حزب می دانند

در شرایط اوج گیری جنبش 

سرنگونی، جامعه عموما در 

مرحله انتخاب بین راست و 

کنگره .  چپ قرار می گیرد

اول حزب اتحاد کمونیسم 

کارگری وظیفه دارد افق چپ 

و انقالبی را به افق هژمونیک 

در روند سرنگونی رژیم 

. اسالمی سرمایه تبدیل کند

کنگره اول حزب باید 

پاسخگوی معضالت و مسائل 

پیش روی جنبش سرنگونی 

 .طلب چپ و طبقه کارگر باشد

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 0200ژانویه  00
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