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يادداشت سردبير،

اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.

چھارشنبه ھا منتشر ميشود

 ٢٨ژانويه  ٩ - ٢٠٠٩بھمن ١٣٨٧

اطالعيه پايانى
پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

سياوش دانشور

صفحه ١٠

"نه" به
معرکه گيرى "انتخابات"!
بار ديگر در ايران معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
شروع شده است" .انتخابات" در ايران مجراى تعيين
پست و مقام براى بچاپ بچاپ است .مجراى تجديد
تقسيم ثروت جامعه و غارت دسترنج طبقه کارگر
ميان جناح ھا و باندھاى متفرقه اسالمى است .در
ايران حتى به شکل فرمال انتخاباتى صورت
نميگيرد .در ايران اطالق عنوان انتخابات به اين
معرکه گيرى اسالمى توھين به شعور و حقوق پايه
اى مردم است .در جامعه اى که کارگران حق تشکل
ندارند ،احزاب سياسى اپوزيسيون غير قانونى اند ،نه
فقط کمونيستھا بلکه عمده اپوزيسيون بورژوائى و
حتى جريانات طرفدارا حکومت اسالمى حق شرکت
در انتخابات ندارند ،سازمانھاى زنان سرکوب شده
اند ،ھر تالش محدود و "غير سياسى" به وحشيانه
ترين شکلى سرکوب ميشود ،غير مسلمان بودن جرم
است و زندانھا مملو از مخالفين است" ،انتخابات"
مضحکه اى بيش نيست .و مضحکه تر کسانى اند که
آتش بيار اين نمايش کالھبردارى سياسى و سرکوب
عريان شدند و اطالعيه ھا و فراخوانھاى "شرکت در
انتخابات" ميدھند!

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

کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست!
صفحه ۴

روش برخورد سياسی ما به
"حزب کمونيست کارگری" و "حزب کمونيست کارگری -حکمتيست"
صفحه ۶

قطعنامه در باره سنديکاليسم
صفحه ۶

قطعنامه در باره عملکرد "کميته ھاى کارگرى"
و تاکيدی مجدد بر ايجاد تشکلھاى توده اى کارگرى
صفحه ۶

طبقه کارگر فرانسه در صف اول
سياوش دانشور

صفحه ١٢

کنفرانس بين الملللی بمناسبت  8مارس 2009
البته اين رفتارھا از جرياناتى امثال جمھوريخواھان و
اکثريت و حزب توده و کال انشقاقات جنبش ملى
اسالمى نه جديد است و نه مايه شگفتى ناظران
سياسى .اينھا يک خانواده واحد سياسى اند .بخشى
شان در حکومت است که گويا ايرادش اينست که
"افراطى و فاندمنتاليست" است .مابقى يا اپوزيسيون
صفحه ١٣
پدرام نو انديش
مجازند يا عليرغم ميل شان از مدار حکومت به
بيرون پرت شده اند .مسئله اين نيست که چه کسانى در صفحات ديگر :اخراج در پااليشگاه اصفھان ،اخراج کارگران ،تھديد پرستاران
در استوديوى بى بى سى و

چرا سکوالريسم اساسی است؟

نگاه بر جاده زندگی

صفحه  ٢کرمانشاه به اعتصاب ،کارگران رايان سايپا ،کودکان کار و خيابان ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

"نه" به
معرکه گيرى "انتخابات"...
آمستردام و سايتھاى گوش به
فرمان چه نقشى بعھده دارد و يا
چه کسانى در داخل برنامه ميدھد
و يا کدام احزاب تحليل ھاى
درونى حاکميت را اديت و به
مردم تحويل ميدھند .مسئله اينست
که کل اين کمپ بايد تنورى را
داغ کند که زير نظر خود خامنه
اى بساط نمايش بقاى "نظام عزيز
اسالمى" را رونق دھد .اگر
سيدى ،کسى که نخست وزير
"کابينه امام" بوده ،قاتلينى که
موج اول کشتارھاى مخالفين
سياسى را ھدايت کردند ،و يا
قاتلين ديگرى که به دستور خمينى
در زندانھا سال  ۶٧کرور کرور
کشتند ،به قدرت برسند فرقى
نميکند .ھدف اينست دور ديگرى
به رژيم جنايت تماما نامشروع
سرمايه داران "مشروعيت"
ببخشند .اينھا مجريان متفرقه اين
دور باطل اند .معرکه گيران
اسالمى اند .جناح چپ اينھا
کارش شعبده بازى است .مثال
يک آخوند مرتجع که روزى صد
بار به سنگسار و تجاوز به کودک
تحت عنوان ازدواج اسالمى و
قوانين از اين دست قسم ميخورد
را "ميانه رو" و "اصالح طلب"
و "مدنى" و "ليبرال" معرفى
ميکنند .تالش ميکنند تصويرى
جعلى بدست دھند که مثال
انتخابات در ايران شبيه انتخابات
در فرانسه و سوئد و آمريکا است
با اين تفاوت که اينجا کمى
شوراى نگھبان "سختگيرى"
ميکند .سياست و استراتژى و
رايزنى ھم اين ميشود که چه
کسى را بيابند که بتواند از فيلتر
شوراى نگھبان عبور کند! يعنى
نھادى که مردم و راى شان را به
پشيزى ھم حساب نميکند دندان
خير روى کانديد مورد نظر
بگذارد!
اما موضوع فقط به اينھا ختم
نميشود .خود ھمين کانديدھاى
ناياب و بسيار "مھم" زمانى
تشريف فرما ميشوند که "باالى
نظام" در مورد آنھا توافق کند و

چھارچوب کارشان را روشن کرده
باشد .يعنى اجازه شرکت دراين
عنترچرخانى دست آقا و سران
مافيائى است که "باالى نظام" نام
دارد .اين را البته ھمه ميدانند اما
خاتمى ملکه زيبائى اپوزيسيون ملى
اسالمى اخيرا در دانشگاه آنرا
تصريح کردند .اسم اين بازى
مضحک را "انتخابات" گذاشته اند
و عده اى دمکرات اسالم زده و
آخوند مسلک توده ايست براى آن
سر و دست ميشکنند! عده اى ديگر
که ميدانند تا آبدارخانه شوراى
نگھبان ھم راھشان نميدھد ،مثل
ملى مذھبى ھا و نھضت آزادى و
امثالھم ،و حتى جمھوريخواھان
خارج ،بعضا از کانديداى مستقل
حرف ميزنند و بعضا "برنامه
انتخاباتى" ميدھند! اينھا طورى
صحبت ميکنند که انگار با
انتخابات در حکومت کارگرى
روبرو ھستند که ھر فرد و دسته
اى ميتواند در ھر سطحى انتخاب
کند و انتخاب شود .گفته اند وعده
ارزانترين نرخ را بويژه در دوره
بحرانى دارد .اخيرا ملى مذھبى ھا
بعد از خواندن نماز جماعت و
دعاى خير براى خمينى و طالقاتى
و با تاکيدات مکرر به فرمايشات
آنھا برنامه اى با شعار مرحله اى؛
"رفع تبعيض در ھمه جا ،از ھمه
کس" داده اند! واقعا بايد به اينھا
جايزه داد! باالخره اين خودش
پيشرفتى است که کسانى که
سردمدار گروه ماشاله قصاب عليه
کمونيستھا بودند ،در چماق کشى
عليه سياسيون سال  ۵٧پيشکسوت
اند ،برخى شان اولين پابوسان
خمينى اند و در دولت موقتش
شرکت داشتند ،در حمله به
کردستان و کشتار مردم بيدفاع
نقش ايفا کردند ،و خالصه پرونده
سنگينى در دفاع از ارتجاع زمانه
دارند و خود اساسا بخشى از آنند و
ھنوز ھم به سر خمينى مرتجع قسم
ميخورند ،بله؛ اينھا از "رفع
تبعيض در ھمه جا ،از ھمه کس"
حرف ميزنند!
اما از آنجا که اينھا تربيت آخوندى

دارند و محصول ھمان سيستم
تحميق مسجد و حوزه و حجره و
شرقزدگى اند ،فکر ميکنند
جامعه کر و کور است و دسته
جمعى سکته مغزى کرده است!
اين تصور کودکانه که به
زعامت خامنه اى و سپاه
پاسداران و شوراى نگھبان و
ابواب جمعى دستگاه سرکوب
حضرات وعده تشکيل سنديکا
براى کارگران و معلمان بدھند،
به زنان "اختيار" بدھند که
حجاب سر کنند يا نکنند ،به اقوام
خودگردانى و وزير بدھند ،به
غير اقوام و شھروندان آزادى
سياسى و امکان گفتن و نوشتن و
حرف زدن بدھند ،به سرمايه
داران اطمينان خاطر بدھند که
خوب مديريت ميکنند و سرمايه
گذارى و استثمار را رواج
ميدھند ،به جامعه "عدالت"
ميدھند ،از ديپلماسى تشنج زدائى
ميکنند ،و خالصه بھشتى مى
آورند که وعده اش را عيسى و
موسى و محمد به برده ھايشان
داده اند ،از جوک جوک تر
است! اگر اينگونه است پس اين
نمايش براى چيست؟ مگر مردم
نديدند که احمدى نژاد تير
خالص زن اداى فمينيستھا را در
مى آورد و ميگفت آخر کى
حجاب مسئله ما بوده است؟ مگر
نديده اند که مبلغين کمپين
انتخاباتى رفسنجانى و قاليباف را
دخترانى تشکيل ميدادند که بقول
خودشان "مانکنى" ظاھر
ميشدند؟ مردم ميپرسند چى شد و
چرا بعد از دو سه ھفته مجددا
ارازل و اوباش در خيابانھا و
زندگى خصوصى به جان زنان
و جوانان افتادند؟ کارگران
گرسنه را زير باتوم و چماق و
لگد گرفتند و به شکنجه گاه و
زندانھا بردند؟ مگر اين حکومت
يک روز و يکساعت بدون ترور
و سرکوب و تحقير و انکار
انسان به حکم اسالم و قرآن و
شيعه دوام آورده است؟ پس اين
نمايش دروغ و معرکه گيرى
براى چيست و چه اھدافى را
دنبال ميکند؟
حقيقت اينست که اين ملى مذھبى
ھا که برنامه و شعار مرحله اى
ميدھند يک سر سوزن اميدوار
نيستند حتى در ائتالف فرضى

شماره ٨۵
خاتمى – موسوى جائى پستى
بگيرند .ھمينطور بعيد ميدانم
تصورشان اين باشد که اين برنامه
به بھانه انتخابات است اما خطاب
به کسان ديگرى و براى تعادل
سياسى ديگرى است که شايد از
حمايتى در باال برخوردار شوند.
دوران شيرين دولت موقت خمينى
تکرار نخواھد شد .حتى طبقه
سرمايه دار ايران ،دستکم آن بخش
شان که رژيم اسالمى را رژيم
مناسب نظام شان نميدانند ،از اين
ناپرھيزى ھا بعنوان وعده صرف
ھم خوششان نمى آيد .وضع و خط
سياسى آن بخش که به کل
ثروتھاى جامعه چنگ انداخته اند
ديگر روشن است .ھمينطور
مردمى که گرسنه اند و طبقه
کارگرى که براى احقاق دستمزد
دزديده شده اش سرکوب ميشود از
اين حضرات ميپرسد مگر ھمه اين
سالھا الل بوديد که حرفى بزنيد که
حاال وقت انتخابات يادتان افتاده
است؟ کارنامه تان در دفاع از
حقوق کارگر کجاست؟ زنان و
جوانان ميپرسند ھرچه ميکشيم از
دست خمينى و طالقانى شما و
مرتجعين ديگر نظام منحط اسالمى
سرمايه داران ميکشيم .زنان
موقعيت امروزشان را که امثال
شما را به صرافت طرح صورى
نفى حجاب اجبارى انداخته است با
جنگ در خيابان و زير پاگذاشتن
نص قوانين اسالمى بدست آورده
اند و نه مجاھدتھاى خمينى و
طالقانى .اگر لشکر اوباش نتوانسته
است ھنوز به "بدحجابى" فائق آيد
و داد ھر دايناسور اعظم نظام را
درآورده است نه بدليل مجاھدتھاى
اين آخوندھاى مکال بلکه بدليل
جنبش مستقل اش بوده است .اگر
جوانان عاشورا و تاسوعا و
مقدسات اسالم را به اين روز
انداخته اند روى پاى خودشان بوده
و نه محصول پروسه "دگر
انديشى" آقايان .حتى سروش و
گنجى که امروز از نظر خاتمى
دارند ملحد ميشوند ديروز قمه کش
و در راس حزب ﷲ و سپاه بودند
و امروز يک اپسيلون نزديک
شدنشان به تمدن مديون ھمين
جنگ جامعه عليه اسالم و قوانين
اسالمى است .اينھا زير فشار به
اينجا رانده شده اند و نه بدليل
تغيير ريل فکرى و غور و تفحص
فلسفى.
صفحه ٣

يک دنياى بھتر

صفحه ٣

"نه" به
معرکه گيرى "انتخابات"...
زمانى که در اوج ناباورى و
انگشت بدھان شدن چپ سنتى،
جنبش کمونيسم کارگرى از موج
برگشت ضد مذھبى و خالصى
فرھنگى و انقالب زنانه سخن
ميگفت" ،روشنفکر" ترين اينھا
سرش در پست مدرنيسم و
ارتجاع قرون وسطى بود .اين
شايد طنز تاريخ است که امروز
جريانى که اين نام را به ناحق
يدک ميکشد جرات نقد مذھب را
از دست داده است ،اداى سنت
کسالت آور "احترام به باور توده
ھا" را در مى آورد ،مسلمان
سابقى ميشود ،و به نام برخورد
سياسى با مذھب به مذھب سياسى
آوانس ميدھد .چون در جامعه اى
که مذھب ابزارى سياسى است و
صرفا به جنبش اسالم سياسى
محدود نميشود و ھمزمان انزجار
از اسالم و آدمکشى و زن کشى
اسالمى ھر روز اوج ميگيرد،
اين برخورد به مذھب سرمايه
گذارى روى اقشارى است که
ميخواھند پائى در اين جھان و
پائى در آن جھان داشته باشند.
محصول پوک شدن راديکاليسم
سياسى و دنباله روى از باورھائى
است که کمترين شاخص حرکت
جامعه و نسل جديد نيست .در
جائى که ملى مذھبى ھا دستکم در
شعار و عوامفريبانه براى معرکه
گيرى از نفى قانون حجاب سخن
ميگويد ،فقط بايد بحال عقبگرد
سياسى اين چپ گريه کرد.
"انتخابات" در جمھورى اسالمى
يک ياوه سياسى است .نمايش
قلدرى مشتى باند جنايتکار است.
شرکت آگاھانه در آن تنھا رساندن
سوخت به ماشين جنايت است.
سياستى که ميگويد بين احمدى
نژاد و خاتمى  -مير حسين
موسوى باالخره دوميھا بھتر
است ،سياستى ورشکسته و
ارتجاعى است .اين قابل درک
است که منطق عمومى که
آلترناتيو ندارد بسيارى اوقات بين
بد و بدتر ناچارا به بد تمکين
ميکند اما اسم اين "انتخاب"

نيست بلکه اجبار است .ھمين منطق نيز
قابل تائيد نيست و اشتباه است .اما احزاب
سياسى اى که چنين اجبارى را به
"انتخابات" ارتقا ميدھند عوامفريب
سياسى و طرفدار اين حکومت اند.
کسانى که اين دو راھى را تنھا راه جامعه
ميدانند رژيمى اند .پاسخ واقعى يک "نه"
محکم به کل اين معرکه گيرى اسالمى
است .ھجوم براى بزير کشيدن اين نظام
است .تالش براى اعالم بى اعتبارى
مطلق آن با کليه جناحھا و جوارح آنست.
اعالم موجوديت در ابعاد وسيع براى
خواستھاى مستقل است .کارگران و
معلمان و پرستاران حقوق و رفاه
ميخواھند و ھمين امروز ميخواھند .بچه
ھاى گرسنه شان وعده سرشان نميشود.
زنان و جوانان آزادى و برابرى
ميخواھند.
احقاق حقوقھاى معوقه فورا و بدون قيد و
شرط انتخاب و شعار مرحله اى ماست!
رفاه و تامين امنيت انتخاب و شعار
مرحله اى ماست! جمع شدن ارازل و
اوباش در خيابان و دانشگاه و کارخانه
انتخاب و شعار مرحله اى ماست! کوتاه
شدن دست مذھب از زندگى مردم انتخاب
و شعار مرحله اى ماست! آزادى بيان و
ابراز وجود سياسى و آزادى احزاب
سياسى و حق برپائى تشکلھاى مستقل
کارگرى و اعتصاب و اعتراض انتخاب
و شعار مرحله اى ماست! آزادى فورى
زندانيان سياسى انتخاب و شعار مرحله
اى ماست! برچيدن چوبه ھاى دار و لغو
فورى احکام اعدام و سنگسار و الغا
مجازات اعدام و ھر نوع آدمکشى
انتخاب و شعار مرحله اى ماست! اگر
اين نظام اين خواستھاى فورى را
نميپذيرد بيخود ميکند مردم را دعوت به
انتخابات ميکند! اگر اين نظام نميتواند
ابتدائى ترين خواستھاى جامعه را قبول
کند بايد بساطش را جمع کند .و ھمه
ميدانند که رژيم اسالمى از منافعش پس
نميشيند ،به حق کسى گردن نميگذارد،
وعده ھايشان پوچ تر از پوچ است ،و
کسانى که جامعه را در دو راھى "بد و
بدتر" ميگذارند عمله و اکره ھمين ھا
ھستند .پس به انتخابات و معرکه گيرى
اسالمى شان "نه" محکم ميگوئيم و براى
سرنگونى اين نظام نيرويمان را آماده
ميکنيم* .
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اخراج در پااليشگاه اصفھان
بنا به خبر دريافتى ٣١ ،نفر از کارگران قسمت روغن سازى
پااليشگاه اصفھان به بھانه "ضرر کارخانه" توسط مديريت
اخراج شدند.
صرافى ،مديريت کارخانه اعالم ورشکستگى کرده و دست به
اخراج کارگران زده است .کارگران ميگويند روبرو کردن
کارخانه با ورشکستگى يک طرح حساب شده و يک توطئه است.
آنھا ميخواھند با اعالم ورشکستگى کارخانه را به "رانت خواران
دولتى" يا ھمان تخم و ترکه ھاى سران نظام به قيمت نازل
بفروشند .کارگران در مقابل اين تصميم گيرى يعنى اعالم
ورشکستگى و اخراجھا تماما غافلگير شدند .بنا به اخبارى که در
ميان کارگران ميچرخد اخراج ھا ادامه خواھد داشت .الزم به ذکر
است که از  ٣١کارگر اخراجى برخى کارگر پيمانى و برخى
داراى بيمه و اصطالحا تحت پوششى بودند.
در ايران خصوصى سازى به معنى واگذارى شرکتھا و مراکز
صنعتى از مالکيت دولت به سرمايه داران خصوصى نيست .آنچه
در ايران جريان دارد با روندھاى مشابه در کشورھاى غربى در
اساس متفاوت است .در ايران اين روند بيشتر تقسيم اموال و
ثروت عمومى بين دزدان حکومتى است .يک طايفه و خانواده
بزرگ حکومتى از سران و وزير و وزرا و نمايندگان مجلس تا
آخوندھا و فرزندانشان و نظاميھا و پاسداران و مجموعه دستگاه
سرکوب از طرق مختلف روى ثروت جامعه چنگ انداخته اند .از
نفت و ديگر منابع سابقا دولتى تا صنايع بزرگ و کوچک و
واردات و غيره در انحصار و در اختيار اين مجموعه است.
بنيادھاى مختلف که نام اسالمى "مستضعف" و غيره را ھم دارد
در واقع تراست ھائى است که روساى آن بيشتر وقت شان را در
خارج کشور ميگذرانند و دست راست خامنه اى ھستند.
ميلياردرى مانند سردار محصولى تنھا يک نمونه کوچک است.
آنچه که در دعواھاى دولتى عنوان "مافياى اقتصادى" گرفته در
واقع اعتراض بخشى به بخشى ديگر است که سھم چرب ترى را
به خود اختصاص داده است وگرنه اين حکومت باندھاى متفرقه
مافيائى و گردنه بگير است که دسته جمعى خون طبقه کارگر را
در شيشه کرده اند.
کارگران نبايد اسير صورت ظاھر بحث ھاى خصوصى و دولتى
و "مافياى اقتصادى" و "رانت خوارى" و غيره شوند .کل اين
حکومت براين اساس بنا شده و حافظ منافع اين نوکيسه ھا است.
در مقابل سياست فقر و فالکت و بيکارى بايد سياست رفاه
ھمگانى ،برخوردارى از بيمه بيکارى و کنترل کارگرى را
گذاشت .طبقه کارگر راھى بجز بميدان آوردن نيروى خود و
پيشبرد سياست مستقل طبقاتى خود در مقابل اين مجموعه سرمايه
دار و دزدان حرفه اى ندارد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٣بھمن  ٢٢ – ١٣٨٧ژانويه ٢٠٠٩
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کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست!
رھبران شاخص جدال طبقاتى در
تاريخ ھمواره موضوع جدال اند.
منصور حکمت ،نه فقط در مرکز
جنبش کمونيستى طبقه کارگر،
بلکه در ميان نيروھاى
اپوزيسيون رژيم اسالمى ،از
شاخص ترين شخصيتھاى سياسى
است که ھمواره مورد بحث بوده
است .ھر کس که ميخواھد با
رژيم اسالمى بسازد بايد با
منصور حکمت و سازش ناپذيرى
انقالبى کمونيستی او تسويه
حساب کند .ھر کس که ميخواھد
در طيف چپ خود را
و
انقالبى
"سوسياليست،
کارگرى" نام بگذارد بايد حسابش
را با منصور حکمت صاف کند.
ھر کس که تا ديروز کارى ميکرد
و امروز نميخواھد بکند خود را
ناچار می بيند با منصور حکمت
دربيافتد .ھر کس که تا ديروز به
چپ و سوسياليست بودن و
ھمراھى با منصور حکمت افتخار
ميکرد و امروز ميخواھد
پرست،
قوم
ناسيوناليست،
دمکرات ،دگرانديش و پست
مدرنيست باشد ،اول سنگى به
سوی منصور حکمت پرتاب
ميکند .ھر کس که ميخواھد ديدگاه
ھاى عتيق در چپ ايران را
بازسازى کند و نميتواند از اعتبار
و ميزان نفوذ کمونيسم کارگرى
صرف نظر کند ،پشت منصور
حکمت سنگر ميگيرد .منصور
حکمت ،چه زمانى که زنده بود و
چه پس از درگذشت اش ،از
معدود کسانى است که ھمراه با
توجه وسيع به عقايد و ديدگاه
ھايش ھمزمان مورد تعرض و
تحريف سياسى و حتى حمله
شخصى بوده است .به ھمين
اعتبار دفاع از منصور حکمت
ادامه کشمکشى است که کمونيسم
طبقه کارگر با جريانات متفرقه
بورژوائى و جناح ھاى مختلف آن
داشته است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تصريح ميکند؛

 -١منصور حکمت برجسته ترين
نظريه پرداز مارکسيست و رھبر
انقالبى و کمونيست معاصر است.
بدنبال شکست انقالب اکتبر و
مرگ لنين ،منصور حکمت تنھا
کسى است که روشن ترين رگه
مارکسيستى را نه فقط در ايران،
بلکه در قلمرو جھانى نمايندگى
کرده است .او صريح ترين ،با
اعتماد به نفس ترين و انقالبى ترين
نماينده کمونيسم پراتيک است .او
در مقاطع مھم تاريخى ،که ويژگى
عمومى آن عقب نشينى و
سرخوردگى و انفراد و تسليم بود،
يعنى در اوج سرکوب خونين
"انقالب  "۵٧و در اوج آنتى
کمونيسم بين المللى در مقطع
فروپاشى بلوک شرق ،پرچم تشکيل
حزب کمونيستى طبقه کارگر و
پرچم حق با مارکس و طبقه کارگر
است را برافراشت .منصور
حکمت در يک مقياس تاريخى و از
نظر فکرى و سياسى نماينده
انسانيت طبقه کارگر ،حقانيت
مارکس و انقالبيگرى کمونيسم
کارگرى است.
 -٢منص ور ح ک م ت ب ع ن وان ي ک
تئوريسين مارکسيست سھم و مک ان
وي ژه اى در دف اع از م ارکس ي س م
داراست و درافزوده ھای عميقی به
تئورى مارکسيستى دارد .حجم آث ار
او در مقط ع "ان ق الب  "٥٧اي ران،
يعنى دورانى که چپ ايران تا م غ ز
استخوان زير سلطه کم ون ي س م ھ اى
بورژوائى اردوگ اھ ھ اى ش وروى،
چين و پوپوليسم بود ،از زي ر آوار
ب ي رون کش ي دن ک م ون ي س م و
م ارکس ي س م و ت الش ب راى ن اظ ر
ک ردن اي ن پ رچ م ب ه ح رک ت
سوس ي ال ي س ت ى ط ب ق ه ک ارگ ر ي ک
اس ت ث ن اء در ت اري خ ج ام ع ه اس ت.
ت الش ھ اى ف ک رى و س ي اس ى
منصور حکمت و دف اع پ رش ورش
از مارکس و لن ي ن ،چ پ اي ران را
دگ رگ ون ک رد و تش ک ي ل ح زب
کمونيست ايران تنھا يک م ح ص ول
سياسى آن بود .منصور حک م ت ب ه
نماي ن ده ب الم ن ازع م ارکس ي س م در
ايران بدل شد .در ت داوم اي ن ت الش

ھ ا و در
چ ھ ارچ وب
م ب اح ث
ک م ون ي س م
ک ارگ رى
درافزوده ھای
ت ئ وري ک،
س ي اس ی و
پ رات ي ک
م ن ص ور
حکمت بس ي ار
ت ع ي ي ن ک ن ن ده
است .آثار متعدد و ماندگارى ک ه
از او بجا مان ده اس ت در م وارد
زي ادى از م ت ون مش اب ه
مارکسيستى عميق تر اس ت .اي ن
افتخار ب زرگ از آن اوس ت ک ه
م وف ق ش د پ رچ م ان ق الب ى و
کارگرى مارکسيستی را ب ع ن وان
پرچمى سياسى ،بس ي ار ج ذاب و
قابل توجه در ي ک دوره بش دت
تاريک در دنيا تبديل کند.
 -٣از زاويه دستاوردھاى
تشکيالتى ،منصور حکمت
منشاء و رکن اساسى فکرى،
سياسى و عملی تشکيل سازمان
"اتحاد مبارزان کمونيست"،
"حزب کمونيست ايران"،
"حزب کمونيست کارگرى" و
"حزب کمونيست کارگرى
عراق" است .وی ھمچنين مبتکر
و طراح پروژه ھائى مانند
"فدراسيون سراسری پناھندگان
کودکان"،
"اول
ايرانى"،
"کنوانسيون خط نو" و بسيارى
از پروژه ھاى حزبى و غير
حزبى ديگر بوده است .از نظر
سنتھاى کار سياسى و تشکيالتى،
او نماينده چھارچوب ھاى
اجتماعى و غير فرقه اى فعاليت
کمونيستی است .منصور حکمت
تصويرى اجتماعى از جنبش
کمونيستى طبقه کارگر ارائه داد
و با روشھا و سنتھاى کار فرقه
اى و حاشيه اى که طى دھه ھاى
متمادى ھويت چپ شده بود،
تعيين تکليف کرد .يکی از
دستاوردھای مھم وی تبديل
کمونيسم به يک جنبش سياسى

است که روزمره در جدال قدرت
شرکت دارد .منصور حکمت در
زمان حياتش بيوقفه تالش 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 جامعه
قرار دھد .در نتيجه کار و تالش
او انقالبى زير و رو کننده در
سيماى فکرى و سياسى ،سنت ھا
و سبک کار چپ موجود بوجود
آمد .منصور حکمت ارکان اساسى
و ھويتى يک کمونيسم کارگرى
مارکسى ،سياسى و خالف جريان
را ترسيم کرد .براى او طى کردن
اين مسير و تبيين استراتژى
پيروزى کمونيسم در ايران تنھا
راه احياء کمونيسم در مقياسى
جھانى بود.
 -۴به اين اعتبار منصور حکمت
دشمنان طبقاتى بيشمارى داشت .او
قادر شد پرونده کمونيسم
بورژوائى را در قلمروھاى
فکرى ،سياسى ،تئوريک و سبک
کارى در جامعه ايران ببندد و
کمونيسم مارکسى و کارگرى را
مجددا به يک جنبش سياسى معتبر
بديل کند .منصور حکمت قادر شد
يکبار ديگر بعد از لنين و
بلشويکھا 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
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کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست ...
کمونيست را سرجايش بنشاند.
حمله به منصور حکمت ،تحريف
او ،داستان تراشى "قھرمانان
پوشالى" که تمام جمال و جبروت
شان را در "جنگ با منصور
حکمت" تبيين ميکنند و تالش
دارند در بازار آنتى کمونيسم
کارگرى سھمى بگيرند ،ھمه
براين واقعيات تاريخى ،مکتوب و
مدون و تالش بيوقفه و دورانساز
او متکى است.
 -۵به ھمين اعتبار درگذشت
نابھنگام او توازن سياسى را نه
فقط در ميان چپ ،بلکه در
اپوزيسيون ايران بھم ريخت.
منصور حکمت قطبى بود که
سياست در ايران از او تاثير مي
پذيرفت .منصور حکمت در سطح
چپ ايران ستونى بود که به چپ
امکان می داد در مقابل راست
سر بلند کند .فقدان او تاثيرات
تعيين کننده ای دراين شرايط
گذاشت و انشقاق در حزبى که او
ساخته بود و دستاورد دو دھه
تالش کمونيسم مارکسى نوين
معاصر بود ،راه را بر ميدان
دارى جريانات حاشيه اى و
تعرض به منصور حکمت گشود.
حمله به منصور حکمت عميقا
سياسى و طبقاتى است .ادامه

جدال تمام نشده ناسيوناليسم و
جنبشھاى غير کارگرى و غير
مارکسيستى با کمونيسم طبقه
کارگر است .آنھائى که در زمان
حيات او به کنج عزلت خزيده
بودند و توان عينى ھماوردى
فکرى و سياسى با کمونيسم طبقه
کارگر را نداشتند ،بدنبال درگذشت
وی و بويژه بدنبال انشعاب در
حزب او بيرون آمدند .تاريخ
ھاى
"قھرمانى"
مجعول
ناقھرمانان در اين دوره نگارش
شد و کمپين ضد کمونيستى حمله
به منصور حکمت و حتى حمله به
حرمت زندگى شخصى او تنھا در
اين دوران و در متن دنياى مملو
از ارتجاع و بى پرنسيپى و حاشيه
شدن انسانيت ممکن شد.
 -۶حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
بر پايه دفاع از منصور حکمت و
برافراشتن پرچم سياسى و
کمونيستی کارگرى او بنا شده
است .منصور حکمت پرچم
سياسى حزب ماست .اين حزب
خود را موظف به دفاع مستمر از
منصور حکمت ميداند .اين حزب
خود را موظف به پراتيک سنت
کمونيستى و کارگرى و مارکسى
منصور حکمت ميداند .اين ھويت
اعالم شده آنست .اين حزب در

مقابل ھر تعرض به منصور
حکمت از ھر سو و در ھر
قالبى قاطعانه مى ايستد .اين
حزب اجازه تحريف منصور
حکمت را ،چه از جانب
جريانات رسما ضد کمونيست
و چه از جانب کسانى که با نام
"کمونيسم کارگرى" تالش
دارند سياستھاى راست و
پوپوليستى خود را توجيه کنند،
نخواھد داد .دفاع از منصور
حکمت براى ما دفاع از
کمونيسم کارگرى است .دفاع
از منصور حکمت براى ما
امرى صرفا شخصى ،عاطفى
و يا کليشه اى و "ايدئولوژيک"
نيست ،امرى سياسى ،اجتماعى
و طبقاتى است .منصور
حکمت يک سنت متمايز در
کمونيسم معاصر است .سنتى
که به روشن ترين وجھى ادامه
ماترياليسم پراتيک مارکس و
لنين است و تاريخ جدالھاى
سياسى و فکرى پيروز و پر
افتخار را پشتوانه خود دارد.
منصور حکمت و کمونيسم
کارگرى او تنھا افقى است که
در صورت ناظر کردن آن به
اعتراض ضد سرمايه دارى
طبقه کارگر ميتوان افق
پيروزى کمونيسم در ايران را
گشود .پيروزى کمونيسم در

ايران در گرو پيشروى اين سنت
متمايز اجتماعى در تقابل با
سنتھاى متفرقه غير کارگرى و
بقاياى کمونيسمھاى اردوگاھى
است .دفاع از منصور حکمت به
اين اعتبار تداوم جدال ما در
قلمروھاى متعدد جدال طبقاتى با
جريانات بورژوائى است.
 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
بر تداوم دفاع قاطع و روشن و
مستدل و سياسى از منصور
حکمت و بر برافراشتن قدرتمند تر
اين پرچم در متن اعتراض سياسى
و طبقاتى تاکيد ميکند .پلنوم حزب
بر معرفى وسيعتر منصور حکمت
و انتشار آثار او ،بويژه در اوضاع
کنونى جھان که کمونيسم و
مارکسيسم بار ديگر مورد توجه
طبقه کارگر است ،تاکيد ميکند.
فقدان پرچم و سنت کمونيستى
کارگرى بناگزير اعتراض واقعى
کارگران را پشت جريانات چپ
بورژوائى و رفرميستى و
آنارشيستى بسيج خواھد کرد.
حزب ،کارگران کمونيست،
مارکسيستھا و طرفداران کمونيسم
کارگرى را به پيوستن به صفوف
حزب منصور حکمت فرا
ميخواند.
مصوب پلنوم چھارم به اتفاق آرا
ژانويه  – ٢٠٠٩بھمن ١٣٨٧
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آثار منصور حکمت

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد!

را بخوانيد!

يک دنياى بھتر

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى است.

ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.

يک دنياى بھتر

http://hekmat.public-archive.net/

برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است!

www.m-hekmat.com/

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

روش برخورد سياسی ما به
"حزب کمونيست کارگری" و "حزب کمونيست کارگری -حکمتيست"
 -١احزاب سياسى را نه آنطور
که خود ادعا ميکنند بلکه بر
مبنای پراتيک شان بايد قضاوت
کرد .احزاب اجتماعى احزابى
ھستند که به سنتھاى ريشه دار
طبقاتى متکى اند و سوخت و ساز
مادى روشنى با جنبش طبقه خود
دارند .احزاب سياسى ھمواره
تحت تاثير گرايشات و سنتھاى
اجتماعى بيرون خود قرار دارند،
از آنھا تاثير ميگيرند و بر آنھا
تاثير ميگذارند.

تشکيل حزب کمونيست ايران
پيروزى مارکسيسم انقالبى بر چپ
خلقى و ناسيوناليست بود .پديده اى
که طيف وسيعى از چپ موجود را
با خود ھمراه کرد .پس از تشکيل
حزب کمونيست ايران ،جدال
نظری -سياسی منصور حکمت
برای تبديل اين حزب به حزب
اعتراض سوسياليستی طبقه کارگر
ادامه يافت .اين تالش در قالب
مباحث کمونيسم کارگری بروز
يافت.

 -٢کمونيسم کارگرى يک جنبش
اجتماعى و طبقاتى است .کمونيسم
کارگرى گرايشى در درون جنبش
طبقه کارگر است که افق نابودى
نظام سرمايه دارى از طريق يک
انقالب کارگرى و برپائى يک
جامعه آزاد کمونيستى را نمايندگى
ميکند .اما بدنبال شکست انقالب
اکتبر و شکست سوسياليسم
کارگری در روسيه ،کمونيسمى
به ميدان آمد که ناسيوناليسم،
رفرميسم و دمکراسى عناصر
اساسى آن بود .احزاب متفرقه
چپ جھان در طول قرن بيستم
کمابيش از اين سنت تاثير گرفتند.
تاريخ قرن بيستم تاريخ جدائى اين
"کمونيسم" از کارگر و از
مارکسيسم است .آنچه بعنوان
بستر رسمى کمونيسم و
اردوگاھھاى آن در طول قرن
بيستم وجود داشت چيزى جز يک
ناسيونال -رفرميسم بورژوائى
نبود.

منصور حکمت با طرح مباحث
کمونيسم کارگری در دھه 80
ميالدی ،به جنبش کمونيسم
کارگری در ايران نه تنھا يک
ھويت و تعين تئوريک و سياسی،
بلکه يک خودآگاھی جنبشی و
سياسی بخشيد .در ادامه اين تالش
ھای فکری – تئوريک ،منصور
حکمت با تشکيل حزب کمونيست
کارگری در سال  1991اين ھويت
و آگاھی را در قالب عملی و
سازمانيابی حزبی جنبش کمونيسم
کارگری متبلور کرد .حزب
کمونيست کارگری اولين حزب
کمونيستی کارگری در تاريخ ايران
است .گسستن از سوسياليسم ھای
غير کارگری نه تنھا در تئوری و
سياست بلکه در غالب سازمانيابی
حزبی نيز متحقق شد .اين حزب
نقشی بسيار تعيين کننده در ابراز
وجود اجتماعی جنبش کمونيسم
کارگری و در دخالت فعال اين
جنبش در جدال ھای سياسی و
فکری طبقاتی در جامعه داشته
است.

 -٣تالش براى احياى سنت حزبى
کمونيسم کارگرى و پايان دادن به
اين شکاف تاريخى کارگر و
کمونيسم امرى بود که در ايران و
با تالش منصور حکمت آغاز شد.
جدالھاى فکری ،نظری و سياسی
بعد از "انقالب  "۵٧که به جنبش
مارکسيسم انقالبی معروف شد،
اساسا جدالى بود براى دفاع از
ارتدوکسى کمونيسم مارکسى و
ضرورت سنگربندى طبقه کارگر
انقالبى در يک حزب کمونيستى.

 -۴تشکيل حزب کمونيست
کارگرى درمتن تحوالت مھم
جھانى يک پيشروی مھم و نقطه
عطفی تعيين کننده در تاريخ جنبش
کمونيسم کارگری است .اين حزب
طى يک دھه در نامساعدترين
شرايط جھانى ،که آنتى کمونيسم
لجام گسيخته و کمونيسم گريزى
وجه مشخصه آن بود ،به ترندى
معتبر در ايران و منطقه تبديل شد.

حزب کمونيست کارگری،
ھمانگونه که منصور حکمت
بارھا تاکيد کرده است ،صرفا
نوک کوه يخ جنبش کمونيسم
کارگری بود .عليرغم يک
گسست کامل و ھمه جانبه با
سوسياليسم ھای غيرکارگری و
تالش برای استوار کردن حزب
بر جنبش اعتراضی سوسياليستی
گرايشات
کارگر،
طبقه
سوسياليستی غيرکارگری و چپ
راديکال در اين حزب کماکان به
حيات خود در حاشيه و سکوت
ادامه دادند.
بخشى از اين گرايش با تغيير در
فضاى سياسى ايران و آغاز
جنبش توده ای برای سرنگونی
رژيم اسالمی مجددا فعال شد.
جنبش سرنگونى با افق
راديکاليسم ضد رژيمى اين چپ
تطابق يافت .چپ راديکال در
حزب کمونيست کارگرى با
سياست تشکيالت دارى ،حفظ
وضع موجود ،گوشه نشينى،
رژيمى،
ضد
انقالبيگرى
تمايالت سوسيال دمکراتيک ،و
بخشا تسليم به فرمولھاى جنبش
دو خرداد و اساسا استنکاف از
تالش کارگرى و کمونيستى
تداعی می شد .چپ راديکال در
حزب کمونيست کارگرى تا
سطح برنامه يک دنياى بھتر
عقب نشست اما اين عقب نشينى
فرمال ھيچوقت به سنت پراتيکى
آن تبديل نشد.
 -۵درگذشت نابھنگام منصور
حکمت ،رھبر سياسی ،فکری و
حزبی کمونيسم کارگری ،در
حزب کمونيست کارگرى يک
زلزله سياسى ايجاد کرد و فضا
را برای تعرض اين گرايشات
آماده کرد .جدالى در حزب
توسط دو جناح شکل گرفت که
در آن نه کمونيسم کارگرى و نه
منصور حکمت نمايندگى نشد.
در نتيجه اين مصاف حزب به
سرعت بسمت انشعاب ٢٠٠۴

شماره ٨۵
رانده شد و بدنبال آن حزب
"حکمتيست" تشکيل شد .پس از
انشعاب جدال گرايشات متوقف
نشد ،بلکه در درون ھر دو حزب
منتسب به کمونيست کارگری ادامه
يافت .انشعاب ،اما ،بروز
گرايشات چپ راديکال را تحت نام
خود و بر پای خود ميسر کرد.
پروسه عبور از منصور حکمت
توسط بخش حاکم رھبری ھر دو
حزب با سرعتی غير قابل انتظار
و شگفت آور به پيش رفت .وجه
مشخصه خطوط مختلف چپ
راديکال عبور از منصور حکمت
و بازسازى سنت ھاى عتيق چپ
ايران و جھان زير نام "کمونيسم
کارگرى" بود .ھمان گونه که
احزاب کمونيسم بورژوايی در
قرن بيستم با استناد به مارکس و
لنين سوسياليسم ھای غير کارگری
را نمايندگی می کردند ،رھبری
اين دو حزب تحت عنوان کمونيسم
کارگری ،با استفاده از نفوذ و
اتوريته فکری و سياسی منصور
حکمت و با استناد به برنامه يک
دنيای بھتر سياست ھای چپ
راديکال و غير کارگری را طرح
و بسط می دھند.
 -۶اين احزاب در حال تغيير و
تحول جدی ھستند .تالش ما ،چه
در فراکسيون اتحاد کمونيسم
کارگری و چه پس از آن برای
ناظر کردن خط کمونيسم منصور
حکمت بر اين احزاب به نتيجه
نرسيد .تحوالت سياسی و تداوم
پراتيک اجتماعی کنونی "حزب
کمونيست کارگری" را به کمپ
ناسيوناليسم پرو غرب و "حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست"
را به اردوی ناسيوناليسم ضد
امپرياليستی سوق خواھد داد.
 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در نقد اين ديدگاھھا و مبتنى بر
بازسازى حزبى سنت کمونيستى
منصور حکمت و ناظر کردن ھمه
جانبه کمونيسم کارگرى بر جنبش
اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه
کارگر تشکيل شده است.
ما اعالم ميکنيم:
صفحه ٧
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صفحه ٧

روش برخورد سياسی ما به
"حزب کمونيست کارگری" و "حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست" ...
 -١سياستھاى حاکم به رھبرى اين احزاب در سازشى صورى با کمونيسم
کارگرى و ادبيات آن و از نظر اجتماعى و سنت طبقاتى در مقابل آن قرار
دارد و آگاھانه براى عبور از آن تالش ميکند.
 -٢اين سنن با گرايش و سنت سوسياليستی طبقه کارگر ربطی ندارد.
سنتھاى فکرى ،سياسى و تئوريک حاکم بر اين دو حزب اساسا سنتھاى
چپ راديکال است .نگرش حزبى و سبک کار آنھا مبتنى بر ھمين سنتھا و
در تقابل کامل با تئورى حزب اجتماعى و کارگرى و سياسى منصور
حکمت و کمونيسم کارگرى قرار دارد.
 -٣اھداف و نظرات سياسی اين احزاب با برنامه يک دنياى بھتر در
تناقض است و برخی از سياستھا و مصوبات رسمى و ھمچنين پراتيک
عملی شان در مقابل اين برنامه قرار دارد.
 -۴نوع رھبرى ،سنت تشکيالتى ،سکتاريسم ،فرقه گرايی ،شيوه برخورد
به مخالفين سياسى و تحريف منقد و مخالف ھمگی از بروزات تسلط
گرايش چپ راديکال در اين احزاب است.
 -۵موقعيت کمونيسم کارگری در اين احزاب بعنوان ماتريال انسانى در
گرو تعيين تکليف با سنتھا و ديدگاه حاکم بر رھبرى و گرايش چپ
راديکال حاکم بر اين احزاب است .آرمانخواھى و کمونيست بودن بخشى
از کادرھاى اين احزاب با سياست و سنت فکرى و نظرى حاکم بر حزب
آنھا دو مقوله متفاوت است .اگر کمونيستھای کارگری دراين احزاب
پرچمى براى تغيير نداشته باشند الجرم در سيستم جديد موجود حل
ميشوند.
 -۶اين احزاب به درجه ای که سياستھای خود را در لفافه کمونيسم
منصور حکمت می پيچند ،سرپل ،ايستگاه و ظرفی برای پيوستن نيروی
انسانی ای ھستند که خواھان مبارزه کمونيستی اند .سياست ما در اين
راستا نشان دادن ماھيت واقعی خط حاکم بر اين احزاب و تالش برای
سوق دادن اين نيروھا به حزب پرچمدار کمونيسم منصور حکمت ،حزب
اتحاد کمونيسم کارگری ،است.
سرنوشت اين احزاب برای حزب اتحاد کمونيسم کارگری مھم است .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری تاکيد می کند که پيروزی کمونيسم کارگری تنھا با
کمونيسم مارکس و منصور حکمت ممکن است .ما کادرھا و نيروھاى
کمونيسم کارگری در اين احزاب را به برافراشتن پرچم کمونيسم کارگرى
منصور حکمت و پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا ميخوانيم.

مصوب پلنوم چھارم به اتفاق آرا
ژانويه  – ٢٠٠٩بھمن ١٣٨٧

شماره ٨۵

اعتراض کارگران رايان سايپا!
بنا به خبر دريافتى ،کارگران رايان سايپا ھنوز بن ھای گوشت و
خواربار ماھيانه خود مربوط به ديماه را دريافت ننموده اند .اين در
حاليست که کارگران اين مرکز توليدی ھر ماه بن کمک غير نقدی خود
را دريافت می کردند .اين بن ھا شامل  2کيلو گوشت منجمد و چندين
کيلو حبوبات است که کارگران با ارائه بن ھا به فروشگاه داخلی رايان
سايپا اين مواد غذايی درجه چندم را تھيه می نمودند .اين ميزان ناچيز
حداقل گوشه کوچکی از سفره ھای خالی خانواده ھای کارگری را پر
ميکرد که ھم اکنون مسئولين رايان سايپا از پرداخت اين حداقل ناچيز
ھم به انحا مختلف طفره ميروند .ھمينطور در دو ھفته اخير دو نوبت
غذای گوشت و مرغ از برنامه غذايی کارگران سايتھای يک و دو
ايتکو پرس ايران خودرو نيز قطع شده و کيفيت غذای کارگران را به
شدت تنزل داده اند.
در چند روز اخير کارگران در دسته ھای  20تا  30نفره به اين اقدام
ضد کارگری کارفرما شديدا اعتراض نموده اند .مسئولين رايان سايپا
در جواب کارگران معترض گفته اند" :اين مشکل بعلت تعويض
قرارداد با شرکت پيمانکاری می باشد که خواربار ماھيانه کارگران را
تامين ميکرد" .بدنبال اعتراض کارگران از جانب مسئولين وعده ھائی
داده شده اما از عمل خبری نيست!
رايان سايپا واقع در جاده مخصوص کرج يکی از زير مجموعه ھای
صنعتی مھم شرکت سايپا با بيش از  1200کارگر قراردادی است که
بيش از  800نفر از اين کارگران دارای قراردادھای سفيد امضا با
شرکت پيمانکاری با پايه دستمزد  219ھزار تومانی می باشند و در دو
شيفت سنگين و فشرده کاری از  7صبح تا  4عصر و از  4تا 30/12
نيمه شب مشغول به کارند.
يورش به غذا و سفره خالى کارگران و خانواده ھای محرومشان از
جانب سرمايه داران مفتخور و حکومت اوباش اسالمی دور ديگری از
تالش اين انگلھاى ضد جامعه برای کسب سود بيشتر و انباشته تر
کردن حسابھای بانکيشان است .اين منطق ساده سرمايه دارى است؛
براى تامين سود بيشتر بايد به طبقه کارگر فقر بيشترى تحميل کرد.
سرمايه دارى ھمين است ،اسالمى و غير اسالمى آن فرق نميکند .فقر
و فالکت و بيمارى و گرسنگی و مرگ و مير کارگران و خانواده
ھايشان پشت سکه تشديد استثمار و توحش سرمايه است.
طبقه کارگر بايد در مقابل برنامه فقر و فالکت سرمايه داران و دولت
مرتجع اسالمى شان برنامه رفاه ھمگانى را بگذارد .نميتوان ھم گرسنه
بود و ھم ھفت روز ھفته از بوق سگ تا نيمه شب کار کرد .حزب،
کارگران بخشھاى مختلف مجموعه صنعتى ايران خودرو را به مقابله
با دست درازى سرمايه داران به سفره ھاى خالى شان و ھماھنگ
کردن اعتراضات در واحدھاى صنعتى دعوت ميکند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٣بھمن  ٢٢ – ١٣٨٧ژانويه ٢٠٠٩
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قطعنامه در باره سنديکاليسم
 -١سنديکاليسم ،گرايش اتحاديه و
سنديکا سازی ،بويژه در دنياى
امروز يک گرايش "طبيعی" و
"خودبخودی" کارگران در دفاع
از سطح معيشت و زندگی شان
نيست .سنديکاليسم آلترناتيو يک
گرايش ناسيونال  -رفرميستی و
بورژوايی در جنبش کارگری
است .براى سنديکاليسم وجود
سرمايه دارى بعنوان يک نظام
استثمارگر فرض است .گرايشی
است که نقدی به بنيادھای نفرت
انگيز نظام سرمايه داری ،يعنی
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد
و توزيع ثروت اجتماعی ،تقسيم
طبقاتی و نظام کار مزدی ندارد.
 -٢يک ويژگی سنديکاليسم
محافظه کاری ،بوروکراسی و
تالش برای کنترل راديکاليسم و
عمل مستقيم کارگری است.
سنديکاليسم
ديگر
ويژگی
قانونگرايی و تالش برای محدود
اقتصادی
مبارزات
کردن
کارگران در چھارچوب قوانين
ارتجاعی سرمايه داری و نظام
اسالمی حاکم است .با حاد شدن
تخاصمات طبقاتی و گسترش
اعتراض
راديکاليزاسيون
کارگری ،اين گرايش ھر چه
بيشتر در مقابل گرايش شورايی و
انقالبی کارگری قرار ميگيرد.
 -٣در کشورھاى پيشرفته سرمايه

دارى غربی ،عمدتا بعلت قدمت و
تاريخ جنبش سنديکايی ،ماھيت
بورژوايى سنديکاليسم عليه منافع
عمومی و پايه ای طبقه کارگر به
روشنی عيان شده است .در
کشورھائى مانند ايران بدليل
اختناق ،نبود ھر نوع آزادى
سياسی و عدم وجود يک سنت
پايدار ،اين ماھيت سنديکا ھنوز
تجربه نشده است .لذا در نظر
گرفتن سنديکا يا اتحاديه صرفا به
عنوان ابزار دفاعی کارگران برای
بھبود معيشت و شرايط کار طبقه
کارگر يک اشتباه است .اين
تشکالت اساسا آلترناتيو جنبش
بورژوايی و يا رکن "کارگری"
احزاب و گرايشات بورژوايی در
صفوف طبقه کارگر ھستند.
بعالوه ،بايد توجه داشت که
بخشھای معينی از بورژوازی در
دوران تالطم انقالبی در جامعه
ايران در مقابل تالش کارگران
برای سازماندھی جنبش مجمع
عمومی کارگری و ايجاد شوراھای
کارگری ،از سنديکاھا در مقابل
جنبش عمل مستقيم کارگری دفاع
ميکنند.
 -۴در ايران سنديکاليسم اساسا
بازتاب سنت ناسيونال رفرميسم و
مشخصا جريانات توده ايستی –
اکثريتی و نيروھای اپوزيسيون
جنبش ملی – اسالمی است .سنديکا
سازی اساسا گرايش و سياست اين

شماره ٨۵

خط مشی در جنبش کارگری
است .تجربه و عملکرد محدود
سنديکاليسم در ايران ،چه در
دوره اخير و چه در گذشته،
منعکس کننده مختصات پايه ای
اين جنبش اجتماعی در صفوف
جنبش کارگری است.
 -۵طبقه کارگر در ايران فاقد
يک سنت قوی سنديکايی و
جنبش سنديکاليستی ادامه کار
است .در "انقالب  "۵٧که طبقه
کارگر امکان ابراز وجود
سياسى در ابعاد وسيع يافت،
گرايش و سنت شورائى و
راديکال کارگرى دست باال
داشت .گسترش و تعميق
مبارزات کارگری و رشد
گرايش راديکال – سوسياليستی
و شورايی در صفوف طبقه
بسرعت گرايش سنديکايی را
حاشيه ای و توان آن را در
محدود کردن مبارزات توده ھای
کارگر خنثی خواھد کرد.
از اينرو حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بر نکات زير در
مبارزه خود برای ايجاد تشکل
ھای توده ای کارگری و در
مبارزه عليه خط مشى و افق
سنديکاليستى تاکيد ميکند:
 -١ما ،راسا ،مگر در موارد
معين ،کارگران را به ايجاد
سنديکا فرا نمی خوانيم ،بلکه بر
سازماندھى شورائى و سنت
عمل مستقيم کارگرى ،بر مجمع
عمومی و جنبش مجامع عمومی

کارگر زندانى،
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مرتبط با ھم تاکيد داريم و براى
گسترش آن تالش ميکنيم.
 -٢ما از ھر نوع تالش کارگران
برای ايجاد سنديکا )مانند تالش
برای ھر نوع تشکل يابی ديگر
کارگری( دفاع ميکنيم و به آن
ياری ميرسانيم.
 -٣ما در سنديکاھای کارگری
مستقل شرکت ميکنيم و برای
کسب رھبری آن ميکوشيم .در
درون ھر سنديکا گرايش مستقل
خود را متحد ميکنيم.
 -٤ما برای نزديک کردن ھر چه
بيشتر اتحاديه ھا به يک ساختمان
غير بوروکراتيک و بويژه برای
متکی شدن آنھا در سطوح مختلف
به مجامع عمومی و دخالت
مستقيم و مستمر کارگران تالش
ميکنيم.
 -۵تالش برای گسترش حيطه
نفوذ و عمل جنبش راديکال
سوسياليستی و شورايی در
صفوف طبقه کارگر و تامين
ھژمونی اين گرايش در جنبش
کارگری يک رکن عمومی فعاليت
کارگری ماست.
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مجمع عمومى کارگرى
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده
مستقيم و مستمر کارگران است!
کارگران در مبارزات جارى به
مجمع عمومى متکى شويد!
جنبش مجمع عمومى را گسترش
دھيد!
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قطعنامه در باره عملکرد "کميته ھاى کارگرى"
و تاکيدی مجدد بر ايجاد تشکلھاى توده اى کارگرى
 -١تشکل ھای توده ای کارگری
در کنار تشکلھای حزبی طبقه،
يک رکن اساسی مبارزه طبقاتی
کارگران است .پيشروی و
پيروزی در مبارزه عليه
بورژوازی و استقرار حکومت
کارگری بدون پيدايش و تقويت
اين تشکلھا و اتحاد وسيع توده
ھای طبقه کارگر ،مقدور نيست.
ايجاد سازمانھاى توده اى
کارگرى امر خود کارگران است
و توسط کارگران و در مراکز
کار بايد ايجاد شود.
 -٢اخيرا ،ما شاھد شکل گيری
"کميته ھا و نھاد ھای کارگری"
تحت عناوين متفاوت از قبيل
"کميته
پيگيری"،
"کميته
اقدام
"کميته
ھماھنگی"،
کارگری"" ،اتحاديه کارگران
اخراجی و بيکار" )سپس اتحاديه
"شورای
کارگران(،
آزاد
ھماھنگی" و غيره بوده ايم .اگر
چه ھدف اعالم شده اين نھادھا
تالش برای ايجاد تشکلھای توده
ای کارگری است ،اما کارنامه
عملی و فعاليت تاکنونی شان
نشان دھنده پراتيکی خالف اين
اھداف اعالم شده است.
 -٣اين نھادھا اساسا بيرون مراکز
کار شکل گرفته اند و فعاليت
ميکنند .سنت حاکم به فعاليت اين
نھادھا ،عليرغم ھر اختالفى که
دارند ،سنتى غير کارگرى و
خارج از سوخت و ساز اعتراض
واقعى و جارى کارگران است.
تاکنون ھيچيک از اين جريانات
نتوانسته اند موجد شکل گيری
تشکل ھای توده ای و علنی
کارگری در جامعه باشند .بعالوه،
سنت کار و مشغله ھاى فکرى و
مرزبندي ھاى سياسی آنھا عمال
به بيراھه اى براى ايجاد تشکل
کارگرى منجر شده است .روی
آوری به اين پروسه ھا و تداوم
اين 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.
 -٤يک وظيفه دائمی ھر تشکل
کارگرى تالش برای متحد کردن و
متحد نگھداشتن صفوف طبقه
کارگر و دفاع از منافع کارگران
است .اما تجربيات تاکنونی اين
جريانات نشان دھنده دامن زدن به
شکاف و تفرقه و سکتاريسم بيشتر
در صفوف بخشھای معدودی از
طبقه و فعالين کارگری ای است که
اين جمع ھا و محافل را مجرايی
برای دستيابی به تشکلھای توده ای
کارگرى تصور کرده اند.
 -۵اين نھادھای کارگری ،ھرچند
با استقبال وسيعى در ميان
کارگران روبرو نشده اند ،اما به
ھر 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.
 -۶عملکرد تاکنونی اين نھادھا
ضمن نشان دادن کارنامه منفی آنھا
بيانگر ضرورت ،اھميت ،کارآيی
و مطلوبيت سنت سازماندھى
شورائى و جنبش مجامع عمومی
در سازماندھی اعتراضات و
اعتصابات کارگری است .اکٽريت
قريب به اتفاق اعتراضات موفق
کارگری بر مجمع عمومی
کارگران متکی بوده اند .پيشروی
جنبش کارگری در دوران حاضر
در گرو روی آوری بخشھای
گسترده تری از رھبران عملی و
فعالين راديکال و سوسياليست
کارگری به اين سنت کمونيستی
مبارزه طبقه کارگر است.
 -٧تشکل توده ای کارگری تنھا در
محيط کار طبقه کارگر ميتواند
شکل بگيرد .مناسبترين پروسه
ايجاد اين تشکلھا دامن زدن به
جنبش ايجاد شوراھای کارگری و

مجامع عمومی کارگری و تثبيت
و روتين کردن آنست .شورا
مجمع عمومى منظم کارگران
است و ايجاد و سازمان دادن آن
از لحاظ عملی مقدور است.
مجمع عمومی شکل طبيعی
از
بسياری
سازمانيابی
اعتراضات کارگری است ،به
قدرت مستقيم توده متجمع
کارگران متکی است و دفاع از
آن ساده است .پشتوانه عملی آن
تاريخ تالش کمونيستی طبقه
کارگر و نه رفرميسم و سوسيال
دمکراسی است .مجامع عمومى
با رشد و راديکاليزاسيون توده
ھای کارگر و تغيير تناسب قوا
به سرعت به شوراھاى کارگرى
تبديل ميشود و بر خالف
و
سنديکاليستی
تشکالت
رفرميستی نه تنھا ظرفيت
مبارزاتی خود را از دست نداده
بلکه بيشتر باز می يابد.
 -٨حلقه ھای پيشروی جنبش
مجمع عمومی در شرايط کنونی
عبارتند از :تحميل مجمع
عمومی به دولت و کارفرما،

منظم کردن مجامع عمومی،
مستقل از وجود اعتراض و
اعتصاب در واحد توليدی ،تالش
آگاھانه برای مرتبط کردن مجامع
عمومی کارگری در سطح منطقه
ای و سراسر ،و تبديل مجمع
عمومی به عنوان سخنگوی واقعی
کارگران.
از اين رو حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بار ديگر بر ايجاد
تشکلھای توده ای و علنی کارگران
در مبارزه عليه بورژوازی بر
مبنای "قطعنامه تشکلھای توده ای
کارگری :شورا ،مجمع عمومی و
سنديکا" تاکيد ميکند .يک شرط
اساسى براى پيشروى ،تعميق و
پيروزى مبارزه طبقه کارگر که
در سالھاى اخير در ابعاد گسترده
و به نحو بيوقفه اى ادامه داشته
است ،رو آورى به سنت
سازماندھى شورائى کارگران و
گسترش جنبش مجامع عمومی
کارگری است .حزب بار ديگر
تمامی فعالين و رھبران عملى و
راديکال
کارگران
بويژه
سوسياليست را به دامن زدن و
سازمان دادن جنبش مجامع
عمومی کارگری فراميخواند.
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تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند،
حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست!
کارل مارکس

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com
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اطالعيه پايانی
پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم
کارگری طی سه روز از تاريخ
 ٢۴تا  ٢۶ژانويه با شرکت
اکثريت اعضای کميته مرکزی و
تعدادی از کادرھا ،بعنوان ناظر،
برگزار شد .پلنوم با سرود
انترناسيونال و يک دقيقه سکوت
بياد جانباختگان سوسياليسم و
منصور حکمت کار خود را آغاز
کرد .ابتدا آئين نامه تصويب و
ھيات رئيسه انتخاب شد .سپس
دستور جلسه بدينقرار به تصويب
رسيد:
 -١افتتاحيه،
 -٢اوضاع سياسی بين المللی و
ايران،
 -٣گزارش و بررسی عرصه
ھای مختلف فعاليت حزبی در
فاصله دو پلنوم و بحث پيرامون
گزارش،
 -۴قطعنامه ھا:
 ۴-١روش برخورد سياسی ما به
"حزب کمونيست کارگری و
"حزب کمونيست کارگری-
حکمتيست" ۴-٢ ،درباره عملکرد
"کميته ھاى کارگرى" و تاکيدی
مجدد بر ايجاد تشکلھاى توده اى
کارگرى،
 ۴-٣درباره سنديکاليسم،
 ۴-۴بيانيه حزب اتحاد کمونيسم
کارگری درباره نقش و جايگاه
منصور حکمت،
 -۵اولويت ھای سياسی و فعاليت
ھای آتی حزب؛
 جنبش کارگری و جھت گيریاساسی ما،
 -۶انتخابات
 -٧اختتاميه.
در مبحث افتتاحيه علی جوادی به
اوضاع بين المللی و بحران
جھانی سرمايه داری پرداخت.
وی اشاره کرد که شرايط بشدت

تغيير يافته است و ما به پايان يک
دوره رسيده ايم .دوره ای که با
تھاجم ريگان و تاچر آغاز شد،
سقوط بلوک شرق و تھاجم
وحشيانه سرمايه داری به طبقه
کارگر ،آزاديخواھی و کمونيسم
اوج آن بود و بحران عميق و
گسترده سرمايه داری نقطه پايان
آن است .او اشاره کرد که شرايط
بيش از ھر زمان برای تعرض و
عمل مستقيم کمونيستی مھيا است.
سپس پلنوم به بحث درباره جوانب
مختلف اين مبحث پرداخت .طی
مباحث بر اين نکته تاکيد شد که
بايد ويژگی ھا و اھميت شرايط
کنونی را برای مبارزه کمونيستی
دريافت .اشاره شد که مبارزات
طبقه کارگر جھانی پشتوانه ای
برای مبارزه طبقه کارگر و
کمونيسم در ايران برای کسب
قدرت سياسی است .بر نقش حزب
بعنوان حزب کمونيستی کارگری
که سنت منصور حکمت را دنبال
می کند در اين شرايط ،بويژه در
ايران ،تاکيد شد.
دستور بعدی به گزارش فعاليت
ھای حزب در فاصله دو پلنوم
اختصاص داشت .مسئولين ھر
عرصه گزارش خود را به پلنوم
ارائه دادند و در مورد نقاط ضعف
و قدرت حزب در ھر عرصه
صحبت و توجه حزب را به
ملزومات رفع نواقص جلب کردند.
رفقا نسرين رمضانعلی در مورد
کميته سازمانده ،سياوش دانشور در
مورد تبليغات ،آذر ماجدی
تشکيالت خارج کشور ،سيروان
قادری دفتر حزب در دفاع از
حقوق پناھندگی ،شھال نوری مالی،
مجيد پستانچی در مورد وب سايت
حزب و کميته آی تی و مريم کوشا
کميته روابط بين الملل به پلنوم
گزارش دادند..
نسرين رمضانعلی بر گسترش نفوذ
حزب در ميان فعالين کارگری و

کارگران راديکال – سوسياليست
تاکيد گذاشت .وی گفت که اين
فعالين کارگری بر اين نظر اند
که حزب به روشنی دارای نفوذ
است ،اما بايد اين نفوذ گسترش
يابد .نسرين رمضانعلی ھمچنين
اشاره کرد که مساله ارتباط
گيری با مشکالتی روبرو شده
است که بايد در جھت رفع آنھا
سريعا اقدام شود .حزب در چند
مبارزه کارگری دخالت فعال
داشته است و نقش حزب در
پيشبرد اين مبارزات و احساس
مسئوليت باالی حزب برای حفظ
امنيت فعالين موجب توجه بيش
از پيش فعالين به ما شده است.
اين احساس مسئوليت و عدم
سکتاريسم دو فاکتور مھم در
جلب فعالين کارگری به حزب
طرح مساله کنترل
است.
کارگری از جانب حزب به بحث
عميق و گسترده ای در جنبش
کارگری دامن زده و رھبران
کارگری بسياری را بخود جلب
کرده است .مباحث و نقد حزب
در مورد نھاد ھای کارگری که
در خارج محيط کار شکل گرفته
اند تاثير مثبتی در ميان فعالين
کارگری داشته است .نسرين
رمضانعلی در انتھا اشاره کرد
که ما احتياج داريم نيروی
بيشتری را بر اين عرصه از
فعاليت متمرکز کنيم .مشکالت و
کمبود ھای مالی حزب نيز يک
مانع جدی در گسترش نفوذ
حزب در ميان نه تنھا جنبش
کارگری ،بلکه جنبش ھای
اجتماعی راديکال ديگر است.
سياوش دانشور در مورد انتشار
نشريه برای يک دنيای بھتر و
انتشار اطالعيه ھای حزبی به
پلنوم گزارش داد .نشريه برای
يک دنيای بھتر کماکان محبوب
تر شده است .مباحث آن توسط
بخش وسيعی از فعالين کارگری
و نيروھای چپ و اپوزيسيون
مطالعه می شود و به مباحث
داغی در زمينه مسائل اجتماعی
و سياسی دامن می زند .حزب
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در اين مدت بطور متوسط دو سه
اطالعيه در روز منتشر کرده
است .يک نکته قابل توجه اين
است که تماما منابع خبری اين
اطالعيه ھا رفقای حزبی ما
ھستند .بدنبال انتشار اطالعيه
ھشدار حراست ايران خودرو در
مورد نقش حزب در اعتصابات
کارگری ،اخيرا حراست اين
کارخانه در يکی از اطالعيه ھای
حزب دخل و تصرف کرده است و
اطالعيه جعلی را با نام و امضاى
حزب به چاپ رسانده و در ميان
کارگران پخش کرده است .به
ابتکار رفقای حزب اطالعيه ھای
حزب اکنون در بخش ھايی از
کشور توزيع می شود .بغير از
اطالعيه ھای حزبی ،بيانيه حزب
در مورد فقر و در مورد انجماد
دستمزد کارگران نسبتا وسيع در
محالت کارگری پخش شده است.
با اطمينان بايد اعالم کرد که حزب
در ميان جنبش کارگری توجه
ويژه جلب کرده است.
آذر ماجدی به موانع سازماندھی
فعاليت و ساختن ساختار حزبی در
خارج اشاره کرد .وی گفت که
فعاليت در خارج طی اين مدت
چندان رضايت بخش نبوده است.
رفقای حزبی در انگلستان ،کانادا
و سوئد موفق شده اند چند آکسيون
سازمان دھند .جلسات آموزشی
کار خود را آغاز کرده اند ،اما
ھنوز روتين نشده و بايد مرتبا
گسترش يابد .اعضای جديدی در
انگلستان ،سوئد ،سوئيس ،ھلند و
ترکيه به حزب جلب شده اند.
مساله مالی و درگيری کادرھا در
فعاليت ھای متنوع حزبی دو رکن
اصلی کندی پيشرفت فعاليت در
خارج کشور ارزيابی شد.
مجيد پستانچی به پلنوم در زمينه
فعاليت کار کميته آی تی و وب
سايت حزب گزارش داد .وی گفت
که خوشبختانه رژيم اسالمی ھنوز
موفق نشده است که وب سايت
حزب را فيلتر کند .اما تاکنون دو
بار سرور سايت را مورد حمله
قرار داده است که ھر بار چند
روزی کار وب سايت مختل شد.
تالش برای در دسترس نگاه داشتن
سايت در داخل کشور ،انرژی و
وقت زيادی را
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اطالعيه پايانی
پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
طلب ميکند .بازديد کنندگان سايت
گسترش پيدا کرده اند .بويژه روز
پنجشنبه ،روز بعد از انتشار
نشريه برای يک دنيای بھتر،
تعداد بازديد کنندگان سايت بسيار
افزايش پيدا ميکند .بطور متوسط
روزھای پنجشنبه سايت حدود ۴٣
ھزار بازديد کننده دارد .جالب
اينجاست که از نقاط حتی دور
افتاده کشور به سايت رجوع
ميشود.
سيروان قادری در زمينه پيشرفت
کار دفتر حزب در دفاع از حقوق
پناھندگی ،بويژه در ترکيه اشاره
کرد .وی گفت که فعاليت ھای اين
دوره حزب تاثيرات بسزائی در
کمک به پناھجويان داشته است.
سازمان عفو بين الملل و دفتر
سازمان ملل در ترکيه اکنون با ما
در مورد برخی پرونده ھا تماس
می گيرد و به نامه ھای
اعتراضی ما سريعا پاسخ می
دھد.
شراره نوری در مورد فعاليت
دبيرخانه و ميزان آمار ارسال
نشريات و اطالعيه ھای حزبی به
يک ليست وسيع گزارش داد .و
مريم کوشا گفت که کار ترجمه
اسناد حزبی آغاز شده و سايت

انگليسی حزب راه اندازی شده
است .اما پيشرفت کار بعلت کمبود
نيرو بسيار کند بوده است.
پس از پايان گزارشات بحث و
پرسش در مورد آنھا آغاز شد .در
مجموع کليه رفقا بر اين نکته تاکيد
داشتند که حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بعنوان يک حزب جدی،
فعال و راديکال در ميان
اپوزيسيون ،جنبش کارگری و
جامعه بطور کلی تثبيت شده است.
يک نکته بسيار مھم اين است که
حزب بعنوان حزب کمونيستى
کارگری که بر سنت منصور
حکمت پای ميفشارد و بعنوان مدافع
سرسخت نظرات ،سبک کار و
سنت منصور حکمت شناخته شده
است.
در روز دوم پلنوم با بحث در مورد
قطعنامه ھا آغاز بکار کرد .ابتدا
آذر ماجدی قطعنامه برخورد
سياسی ما به "حزب کمونيست
کارگری" و "حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست" را معرفی
کرد .اين يکی از اسناد مھم مصوب
پلنوم چھار است .بدنبال بحث
مفصل در اين مورد ،قطعنامه
باتفاق آراء به تصويب رسيد.
نسرين رمضانعلی قطعنامه درباره

عملکرد "کميته ھاى کارگرى"
و تاکيدی مجدد بر ايجاد
تشکلھاى توده اى کارگرى ،علی
جوادی درباره سنديکاليسم و
سياوش دانشور بيانيه حزب
درباره نقش و جايگاه منصور
حکمت را معرفی کردند .ھر
چھار سند به اتفاق آراء به
تصويب پلنوم رسيدند.
در مبحث اولويت ھای سياسی و
فعاليت آتی حزب رفقا فعاالنه
دخالت کردند .ھمه بر گسترش
فعاليت حزب چه در داخل کشور
و چه در خارج تاکيد داشتند.
تحکيم تصوير حزب به عنوان
يک حزب سياسی مدعی قدرت
سياسی ،در دسترس قرار دادن
ھر چه بيشتر حزب و در اين
راستا تالش برای گسترش
برنامه ھای تلويزيونی و
راديويی حزب ،گسترش توان
مالی حزب بعنوان کليد گسترش
فعاليت ھای حزب ،تحکيم
ساختار حزبی و تمرکز بيشتر بر
نقد دائمی اپوزيسيون از نکات
مورد اشاره در اين بخش بود.
رفقا بر نقش موثر و چشمگير
حزب در نقد اپوزيسيون،
ناسيوناليسم پرو غرب ،ملی –
اسالمی ھا و احزاب موسوم به

شماره ٨۵
کمونيسم کارگری و انعکاس مثبت
اين نقد ھا در جامعه تاکيد گذاشتند.
مبحث بعدى انتخابات بود .علی
جوادی به اتفاق آراء بعنوان دبير
کميته مرکزی انتخاب شد و رفقا
نسرين
دانشور،
سياوش
رمضانعلی ،مريم کوشا ،آذر
ماجدی ،سعيد مدانلو و شھال نوری
بعنوان اعضاى دفتر سياسی حزب
انتخاب شدند.
پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم
کارگری با موفقيت کامل پس از
سخنان اختتاميه علی جوادی و
پخش سرود انترناسيونال به پايان
رسيد.
در اين سه روز عالوه بر جلسات
رسمی پلنوم ،سمينارھايی در
رابطه با مسائل جنبش کمونيسم
کارگری نيز برگزار شد .کليه رفقا
فعاالنه در اين مباحث شرکت
داشتند .اين سمينارھا مباحث بسيار
جالب و داغی را طرح کرد و به
بحث گذاشت.
در پايان پلنوم جلسه دفتر سياسى
برگزار و ھيئت دائر دفتر سياسى
انتخاب شد .آذر ماجدى ،على
جوادى و سياوش دانشور بعنوان
اعضاى ھيئت دائر حزب انتخاب
شدند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٨ژانويه ٢٠٠٩

کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه
کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر ،چه
امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى
برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق
مالکيت نميتوانست باشد.
اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش ،دقيقا
بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى
از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در اساس اقتصادى  -اجتماعى
است.

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص
کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام
طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است.
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چند خبر از اخراج کارگران
اخراج کارگران کارخانه پچ پچ!
طی چند روز گذشته  6نفر از
کارگران ناراضی و قراردادی
کارخانه پچ پچ به دستور کارفرما
از کار اخراج شدند" .جرم" اين
کارگران نارضايتی از شرايط
کار غير انسانی موجود و
افزايش
اصليشان
خواست
دستمزدھا بوده است!
شريفی مالک کارخانه و سرمايه
دار ميلياردری که بقول کارگران
تا خرخره غرق فساد اخالقی و
مالی است ،با گستاخی به
کارگران اخراجی گفته است :من
که سر پرست و وکيل شماھا
نيستم .بر طبق قانون قراردادی با
ھمديگر داشتيم و نداشتيم از االن
به شما نيازی ندارم .خوش آمديد!
اين انگل مفتخور ھمچنان به جمع
ديگری از کارگران که خواھان
افزايش دستمزدھاى ناچيزشان
ھستند به صراحت گفته است :تنھا
چيزی که زياده کارگره .با ھمين
دستمزدھا کار می کنيد بسم ﷲ
نمی خواھيد خدا حافظ!
کارخانه پچ پچ يکی از مراکز
صنعتى بزرگ در زمينه توليد
کيک و کلوچه واقع در صفا دشت
جاده مالرد کرج می باشد .بيش
از  700نفر کارگر قراردادی
سفيد امضا با قراردادھای يک
طرفه و پايه دستمزد  219ھزار
تومانی در يک شيفت کاری
سنگين از  7صبح تا  5عصر
مشغول به کارند .انجام اضافه
کاری پس از اتمام ساعت کار
عادی اجباری بوده و از کارگران
خسته ھمچنان تا پاسی از شب
کار می کشند .در ايام تعطيل نيز
بنا به خواست شريفی کارگران
بايستی در کارخانه حاضر باشند.
نحوه محاسبه مبالغ مربوط به
اضافه کاری شبانه و تعطيالت
بقول يکی از کارگران به روش
سگ خوريست!! يعنی ھر طور
که دلشان بخواھد و صالح بدانند.
ھمچنين طی اين روزھا شريفی به
کارگران اعالم نموده است :چون

کارخانه از سود دھی کافی
برخوردار نيست تا پايان امسال،
حداکثر تا  2ماه آينده ،آندسته از
کارگرانی را که قراردادشان به
اتمام می رسد از کار اخراج
خواھند شد.
اخراج در سازمان بھزيستی
تھران!
بر طبق يک بخشنامه محرمانه که
در روز دوشنبه  10/11/87به
پرسنل و کارمندان بخش جمعيت
آفتاب ،که يکی از بخشھای
خصوصی سازمان بھزيستی
تھران در زمينه معالجه و مشاوره
معتادين به مواد مخدر می باشد،
اعالم گرديده که اين مرکز تا پايان
سال منحل شده و ساختمان اداری
اين مرکز واقع در خيابان
سھروردی جنوبی بايستی تا پايان
سال تخليه شود .سھامداران اصلی
جمعيت آفتاب آخوند خاتمی سيد
خندان و کروبی ھستند که سودھای
ساليان سال اين مرکز به جيب ھای
گشاد اين حضرات سرازير بوده
است و حاال که بنا به قولی "سود
دھی کافی را ندارد" می خواھند
از شرش خالص شوند .اين مرکز
دارای  20نفر کارمند و پرستار
قراردادی با سابقه کاری بين  5تا
 18سال با دستمزد ماھانه 240
ھزار تومانی می باشد که کارشان
را از دست خواھند داد .از ديروز
با اعالم انحالل و اخراج از جانب
آخوند ھای سرمايه دار اين  20نفر
و خانواده ھايشان در اضطرابی
عميق و وحشت ازبيکاری و فقر
فرو رفته اند.
طرح اخراج کارگران شرکت
لبنياتی دامداران!
نوربخش کالن سرمايه دار بزرگ
و مالک کارخانه لبنياتی دامداران
که نقشه اخراج و بيکارسازی جمع
کثيری از کارگران اين واحد
صنعتی را در دست تھيه و اجرا
دارد ،خطاب به جمعی از کارگران
گفته است بدليل کسر بودجه و
مشکالت مالی و عدم اجرای وعد
ه ھايی که برخی از بانکھا در
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زمينه پرداخت وام و تسھيالت
داده اند ،ما مجبوريم دست به
کاھش نيرو زده و با عدم تمديد
قرار دادھای برخی از کارگران
حداقل خودمان را نجات دھيم!
اين زمزمه ھا يعنی اخراج و
بيکارسازی طيف وسيعی از
کارگران زحمتکش و تحميل
گرسنگی و فقر ھر چه بيشتر به
خانواده ھايشان .اين طرح
جديدی نيست .اين ترفند و توطئه
مشترک سرمايه داران مفتخور و
حکومت اسالميشان در پايان ھر
سال ماليست .آنھا در جھت کسب
سود بيشتر ،که بر بستر خانه
خرابی و نابودی ھر چه بيشتر
زندگی کارگران و خانواده
ھايشان ھموار می شود ،به تب
گرفته اند تا کارگر به لرز
راضی شود .با اين بھانه ھا و
ايجاد فضای رعب و وحشت از
بيکاری از افزايش ساالنه
دستمزدھا طفره می روند ،دست
مزدھای معوقه را نمی پردازند،
فشار و شدت کار را باال می
برند ،و در آغاز سال جديد با اين
روشھا از شر کارگران قديمی
که توقعشان بيشتر است خودشان
را خالص ميکنند و کارگران
قراردادی جديدی را با
دستمزدھای کمتر و با شدت

استثمار بيشتری به کار می گيرند.
اين "عيدی" سرمايه داران و
حکومت اسالميشان در پايان ھر
سال به کار گران زحمتکش و
خانواده ھای شريفشان است که
يک سال را با فقر و گرسنگی و
بيماری و ھزار محروميت ديگر
به سر رسانده اند.
کارخانه لبنياتی دامداران واقع در
شھريار کرج يکی از مراکز مھم
توليد انواع مواد لبنی در ايران
است که انواع محصوالتش به
شھرستانھا نيز صادر می شود .در
اين مر کز بيش از  2000کارگر
قراردادی سفيد امضا با دستمزد
ھای  219ھزار تومانی در شرايط
نامنا سب و شيفت ھای سنگين
شبانه روزی مشغول به کار می
باشند .الزم به يادآوريست شرکتی
به نام تليسه واقع در شھريار کرج
که کارش جمع آوری شير برای
کارخانه دامداران است نيز اعالم
نموده به دليل مشکالت مالی در
پايان امسال جمع زيادی از
کارگران قراردادی خود را اخراج
خواھد نمود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٩بھمن  ٢٨ – ١٣٨٧ژانويه ٢٠٠٨

جامعه کمونيستى
محور اساسى انقالب کمونيستى ،لغو مالکيت خصوصى بر
وسائل کار و توليد ،و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است.
انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدھد و نظام
مزد بگيرى را از ميان برميدارد .بازار ،مبادله کااليى و پول
حذف ميشوند .بجاى توليد براى سود ،توليد براى رفع نيازھاى
ھمه مردم و براى رفاه ھرچه بيشتر ھمه انسان ھا مينشيند .کار،
که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى
ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است،
جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاھانه مردم براى
ھرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدھد.
ھرکس ،به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى،
به يکسان از کليه مواھب زندگى و محصوالت تالش جمعى
برخوردار خواھد بود .از ھرکس به اندازه قابليتش و به ھرکس
به اندازه نيازش ،اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است.

صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

پرستاران کرمانشاه!
يا رسيدگی به خواستھايمان يا اعتصاب!

شماره ٨۵

اسالمی سرمايه داران ارسال
خواھند نمود.
پرستاران شريف و زحمتکش!

بنا به خبر دريافتى ،به دنبال
اوضاع نابسامان و پرتشنج
بيمارستانھا و مراکز درمانی
کرمانشاه و عدم پاسخگويی و
رسيدگی حکومت اسالمی سرمايه
داران به خواستھای پرسنل بخش
درمان ،پرستاران کرمانشاه تھديد
به اعتصاب و تجمع نمودند.
در  20روز گذشته طوماری که
پرستاران
امضای
به
بيمارستانھای کرمانشاه رسيده بود
برای نوری زاد رييس دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه ارسال و
طی آن درخواست شده بود به
خواستھا و مشکالت مالی
پرستاران رسيدگی شود که البته
از جانب نوری زاد نه تنھا پاسخی
داده نشد بلکه فشارھای کاری و
مالی بيشتری را به پرستاران
تحميل نمودند .ھم اکنون تومار
اعتراضی ديگری از جانب
پرستاران مبنی بر پافشاری بيشتر
بر خواستھايشان تھيه شده و دست
به دست بين پرسنل ميچرخد و در
حال جمع آوری امضاست .در
اين تومار اعتراضی آمده است ما
پرستاران مصرانه خواھان
رسيدگی و دستيابی به حقوق
پايمال شده مان ھستيم و تا تحقق
خواستھای خود تحت ھيچ
شرايطی کوتاه نخواھيم آمد.
مھمترين بندھای تومار اعتراضی
به قرار زير است:
 -1اختالف و شکاف طبقاتی حاد
از نظر مالی بين پرستارانی که
شبانه روزی به کار طاقت فرسا
و سخت مشغولند با مديران ارشد
و پزشکان متخصص بايد برچيده
شود.
 -2عدم دريافت حق لباس از آغاز
سال  1387تاکنون از بابت ھر6
ماه 30ھزار تومان.
 -3عدم دريافت جيره نقدی
ساليانه برای ھر يک از

پرستاران به مبلغ  80ھزار تومان
مربوط به سال .1387
 -4عدم پرداخت مبالغ و دستمزد
اضافه کاری بيش از  2500نفر از
پرستاران مربوط به ماھھای مھر،
آبان ،آذر و ديماه .1387
 -5افزايش خود سرانه ساعت کار
پرستاران از  35ساعت به 44
ساعت.
 -6کسر  %4از ضريب کارکنان
ارشد و کاھش دستمزدھا.
 -7آموزش ضمن خدمت پرسنل
بايد مانند سابق ھمچنان بخشی از
ساعت کاری و جز کار پرستاران
ديده و محاسبه شود .ھيچ پرستاری
بدليل شرکت در کالس و دوره
ھای آموزشی نبايد از مرخصی
ساليانه اش که به خود و خانواده
اش تعلق دارد استفاده نمايد.
 -8يک روز استراحت کاری در
ھفته برای آن دسته پرستارانی که
سابقه کارشان باالی  18سال است
بايستی بمانند گذشته رعايت و
اجرا شود .
 -9ما پرستاران بر دستيابی به
خواستھای ابتدايی و برحق و
انسانی خود جدی و مصمم بوده و
در صورت عدم رسيدگی و
دريافت جواب مناسب در محوطه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دست به اعتصاب و تجمع خواھيم
زد.
پرستاران معترض اعالم داشته اند
طی چند روز آينده که کار جمع
آوری و تھيه اين تومار به پايان
رسد رونوشت آن را نيز برای
غفوری استاندار کرمانشاه ،دفتر
احمدی نژاد ،لنکرانی وزير
بھداشت و درمان ،سازمان نظام
پرستاری و ديگر مراکز حکومت

تجارب يکسال گذشته نشان
ميدھد که مسئولين مفتخور
دولتى به تومار و امضاى
صرف وقعى نميگذارند .اما
وقتى اراده متحد شما را ميبينند
عجز و البه شان شروع
ميشود .آنھا تالش ميکنند با
تقسيمات مختلف استخدامى و
دسته بندى کردن شما کارگران
و کارکنان شريف بيمارستانھا
ايجاد تفرقه کنند و ازاين مجرا
سياستھاى ارتجاعى شان را
پيش ببرند .اين سياست در تمام
مراکز درمانى از انديمشک تا
تھران و کرمانشاه بچشم
ميخورد.
اتحاد کنونى بين پرستاران را
بايد بمراتب تقويت کرد و مثل
تنى واحد عليه اين دزدان و
کالھبرداران حرفه اى بميدان

آمد .ضامن پيروزى شما تنھا اتحاد
و قدرت متشکل شماست .به وعده
و وعيدھا توجھى نکنيد .اسير
سياست سردوانى و فرسايشى
نشويد .در مقابل زورگوئى آنھا
قدرتان را بميدان بياوريد .ھر
وقتى طبقه ما گوشه اى از قدرت
و اتحادش را نشان ميدھد ،سرمايه
داران راھى جز عقب نشينى
ندارند.
حزب ،پرستاران را به اتحاد
وسيعتر ،اعتصابات اخطارى ،و
اعتراض دسته جمعى دعوت
ميکند .دخيل کردن ھمه کارکنان و
پرستاران و تشکيل مجامع عمومى
منظم ضامن تقويت اتحاد وسيعتر
است .اين اتحاد بايد کل مراکز
درمانى استان را درنوردد .حزب،
ضمن حمايت از خواستھاى برحق
پرستاران براى تالش و مبارزه
آنھا آرزوى موفقيت ميکند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٣بھمن  ٢٢ – ١٣٨٧ژانويه ٢٠٠٩

جامعه کمونيستى
جامعه کمونيستى براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان
ھا به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند .آزادى ،نه فقط از ستم و
سرکوب سياسى ،بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى.
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ھا و
عواطف واالى انسانى .برابرى ،نه فقط در برابر قانون ،بلکه در بھره
مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه .برابرى شان و ارزش ھمه در
پيشگاه جامعه.
جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست .تمام
شرايط پيدايش چنين نظامى ،در دل ھمين جھان موجود سرمايه دارى
فى الحال فراھم شده اند .توان علمى ،تکنولوژيکى و توليدى انسان
امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى
معطوف به رفع نيازھا و تامين آسايش ھمگان کامال مقدور است.
انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دھه ھاى اخير و تحوالت شگرف
در ابزارھا و روش ھاى ارتباطاتى و اطالعاتى سمعى و بصرى،
سازمان دادن يک جامعه جھانى و شرکت ھمگانى در طراحى و برنامه
ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از پيش ميسر ساخته
است .بخش عظيمى از اين توان توليدى ھم اکنون يا به اشکال مختلف
به ھدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بستن اين
امکانات در خدمت رفع نيازھاى بشر ميشود .اما عليرغم ھمه عظمت
امکانات مادى جامعه ،پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى
خالقه و زنده ميلياردھا انسانى تشکيل ميدھند که از اسارت طبقاتى ،از
بردگى مزدى ،از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که
نظام موجود به آنھا تحميل ميکند رھا ميشوند .انسان آزاد ،ضامن
تحقق جامعه کمونيستى است.

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴
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نگاه بر جاده زندگی
پدرام نو انديش
و اينک نگاه بر جاده زندگی
دوخته ايم
براستی فردايمان چه می شود ؟
آقا لطفا از ما عکس نگير؟؟؟
نکنه که عکسھا برای
انتظامی باشد؟؟؟

نيروی

من نه افغانی ام و نه عراقی و
نه ...

ميکشيم.
من انسانم .چشمم ھيچ خط
جغرافيايی را نميبيند .مرزی را
نميبينم  ...اما لبھا را که فرياد بر
می آورند کارگريم کارگريم ،گرسنه
ايم گرسنه ايم را به خوبی ميبينم و
صدايشان را ميشنوم .چشمانی را
که نفرت از جنگ و ويرانی در آن
موج ميزند را ميبينم .و دستھايی را
که در ھر گوشه ای از اين جھان به
سويم است را ميبينم.

من انسانم!
لطفا از ما عکس نگير .به کجا
بايد باز گردم؟؟؟
فکر ميکنيد اگر ما را نگذارند که
کار کنيم
کسی ديگر فقير و گرسنه نيست.
آنچه ميدانم اين وطن مال من و
کسا نی چون من نيست.
اين وطن رويايی است برای رويا
پردازان.
ولی من نمی توانم با رويا شکمم
را سير کنم.
من اينجا ھستم برادرم و خواھرم
شايد بر سر چھار راھی و يا
خوابيده بر گوشه ای که بستری
جز زمين ندارند.
کاش ميتوانستم بخندم .خنده ای که
اشکم را سرازير کند .خندھای که
جز نفرت چيزی در آن نخواھد
بود .نفرتی که وطن پرستان "ما
ھستيم" گفته معنای آن را می
دانند و از آن ھراسانند.
نفرتی که معنای آن را صاحبان
سرمايه ميدانند .و اينانند وطن
پرستان واقعی !
من و آن وطن پرست که بانگ بر
ميآورد :ما ھستيم؛ با ھم برابريم
و ...اما فقط در ھوايی که نفس

من انسانھايی را ميبينم که ھدفشان
خوشبختی انسانھا است .و آنھا نيز
خطوط جغرافيا يی را نمبينند.
آنھا ميگويند کمونيست ھستيم.
کمونيسم يعنی رھايی انسان.
کمونيسم يعنی خوشبختی من و
مادرم و خواھرم .کمونيسم يعنی
برابری نه فقط در نفس کشيدن
بلکه در تمام امکانات زندگی.
يعنی اينکه من و برادرم و خواھرم
ديگر مجبور به گرسنه خوابيدن
نخواھيم بود .مادرم ديگر کتک
نخواھد خورد .و پدرم را به ھر
بھانه ای روانه زندان نخواھند کرد.
يعنی اينکه ھيچ انسانی به خاطر
ديگری کشته نشود .گاه که از کنار
تلويزيونی رد ميشوم جنازه ھای
کودکانی چون خودم در غزه و يا
عراق و يا در افغانستان را ميبينم
که گوينده خبر با کت و شلواری
شيک اخبار جنگ را اعالم ميکند!
کمونيسم يعنی اينکه شاھد ھيچ
جنايتی نباشيم و جنگ را برای
ھميشه متوقف کنيم.
من ھم کمونيستم چون که اين ھا؛
يعنی کمونيست ھا حرف دل من را
ميزنند.
من انسانم چون کمونيستم*.

منفعت کودک بر ھر منفعت سياسى،
اقتصادى ،و ايدئولوژيک مقدم است!
کودک مذھب و مليت ندارد .کودکان بايد
مستقل از موقعيت اقتصادى خانواده از يک
زندگى مرفه و شاد و ايمن برخوردار
باشند!
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کنفرانس بين الملللی بمناسبت  8مارس 2009
چرا سکوالريسم اساسی است؟
سازمان آزادی زن روز شنبه  7مارس يک کنفرانس يک روزه با تم" :نقش مخرب مذھب در زندگی و بر
حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟" در شھر گوتنبرگ ،سوئد سازمان ميدھد .در اين کنفرانس فعالين
و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و اورپا گرد می آيند تا تاثير رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر
زندگی زنان را مورد بررسی قرار دھند .مذھب کاتوليک ،کليسای ارتدوکس ،مذھب يھود ،اسالم و جنبش
اسالم سياسی مورد بررسی قرار می گيرد.
اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است:

ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو ،زنان برای صلح  -سوئد ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،مرکز برای تحقيق
سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است:
ھما ارجمند

ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه

ھوگو استرال

سکوالريست ،مسئول بخش اروپای CFI

سواد بابا آيسا

عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا -فرانسه/الجزاير

جولی بيندل

ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء -انگلستان

مالينه بوسک

فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن -دانمارک

سوسن تامپيه ری

نويسنده ،مدافع حقوق زن ،آرژانتين

فرانسس رادای

مدير انجمن برای آزادی علم ،مذھب و فرھنگ ،استاد دانشگاه اورشليم ،اسرائيل

سابينه سامون

رئيس سازمان ھمبستگی زنان ،فرانسه

بث سيه سيلسکی

فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن -رومانی

نينا سانکاری

معاون سازمان سکوالر راسيوناليست ،عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی -لھستان

ليزا سروش

فعال حقوق زن ،افغانستان

کارولين فورس

سازمان انديشه آزاد ،نويسنده و ژورناليست سکوالر ،مدافع حقوق زن -فرانسه

پروين کابلی

مسئول سازمان ميخک سفيد

آذر ماجدی

رئيس سازمان آزادی زن

کريم نوری

شبکه مردان عليه خشونت ناموسی -سوئد

ليال نافع ھمارنه

مدير پروژه در سازمان زنان عرب ،اردن

خانم لطيف

مدير مرکز زنان آسودا ،سليمانيه ،کردستان عراق

ليليان ھالس-فرنچ

رئيس ابتکار فمينيستی اروپا -فرانسه

ماريا ھاگبری

ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی –سوئد

مريم کوشا

گرداننده و مدراتور -سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن

بوتينا کانان خوری،

فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد.

از عالقمندان شرکت در کنفرانس خواھشمنديم که با ما تماس بگيرند .اطالعات دقيقتر در آينده از طريق نشريه آزادی زن و وب سايت سازمان به اطالع عموم
خواھد رسيد.

سازمان آزادی زن
+44 (0)7886973423 wlmedusahuset@gmail.com

www.azadizan.net Majedi.azar@gmail.com

+46(0)737262622 www.womensliberation.net/
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ستون آخر

آدرس تماس
با مسئولين

طبقه کارگر فرانسه در صف اول

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

سياوش دانشور
فرانسه کشور شگفتى ھاست؛ کشور
انقالب کبير ،کشور کمون اولين
انقالب کارگرى جھان ،کشور جنبش
عمل مستقيم کارگرى ،کشور مه ۶٨
و اعتصابات پرشور سالھاى اخير.
ما ھمواره تاکيد کرده ايم که چشمھا
در اروپا به فرانسه و ايتاليا و يونان
دوخته شده است .سنتھاى انقالبى و
راديکال و سوسياليستى قوى دراين
کشورھا ھمواره زبانزد بوده است.
در چند ماه اخير که موجھاى بحران
اقتصادى دنيا را درنورديد ،ايتاليا و
يونان پيشرو اعتراض عليه سياست
شکستن بار بحران روى دوش طبقه
کارگر بودند .بدنبال شگفتى يونان
نوبت طبقه کارگر فرانسه است .و
فردا  ٢٩ژانويه فرانسه وارد اولين
اعتصاب عمومى دور جديد جدال با
بورژوازى ميشود .ھشت اتحاديه و
فدراسيون و سازمان بزرگ
کارگرى طى بيانيه اى کليه
کارگران و حقوق بگيران و کارکنان
بخشھاى دولتى و خصوصى و
بيکاران و بازنشستگان را به
دراينروز
عمومى
اعتصاب
فراخوانده اند .فردا خيابانھاى
شھرھاى فرانسه موج اعتراض و
اميد و نه به سرمايه دارى موج
خواھد زد.
طبقه کارگر فرانسه پيشاپيش طبقه
کارگر اروپا در مقابل با بورژوازى
سنگربندى ميکند و اين حرکت که
بدون ترديد با استقبال وسيعى مواجه
ميشود اولين تالش دنياى جديد است.
اساس اين اعتصاب و اعتراض
اينست که بورژوازى فرانسه
ميخواھد بار بحران اقتصادى را
روى دوش نحيف طبقه کارگر
بشکند و کارگران در مقابل از
افزايش دستمزدھا ،رفاه اقتصادى و
اجتماعى ،امنيت شغلى و بھبود
شرايط کار سخن ميگويند .اين
آغازى محکم از جانب طبقه کارگر

است .و چرا که نه؟ در جائى که
مارکس اعتبارش را بر فرق ھر
ايدئولوگ بورژوا و برجھا و
کاخھاى سرمايه ميکوبد ،در جائى
که آلترناتيو سوسياليستى و نقد
مارکسى نظام موجود دوباره اذھان
را متوجه خود ميکند ،اعتراض
کارگرى معنى ديگرى دارد .کارگر
در چنين شرايطى احساس قدرت
ميکند و جنبش و سنت راديکال
کارگرى با نقد مارکس از نظام
موجود چفت ميشود.
ترديدى نيست اتحاديه ھاى کارگرى
فرانسه که در دور قبل و در جريان
اعتراض وسيع عليه قانون استخدام
اول دنباله رو اعتراضات راديکال
و شورائى شدند ،تالش ميکنند
پتانسيل اعتراض طبقه کارگر را در
چھارچوبھاى تريديونيونيسم و جناح
ھاى مرکز طبقه حاکمه مھار کنند و
قالب بزنند .ترديدى نيست
"راديکال" ترين سياستھاى اين
اتحاديه ھا تالش ميکند طبقه کارگر
را نيروى احزابى مانند حزب
سوسياليست فرانسه در تقابلھاى
پارلمانى در مقابل امثال سارکوزى
و شيراک و لوپن کند .ھمان دور
باطلى که دھه ھاى متمادى تکرار
شده است .مسئله اينست وقتى طبقه
کارگر بيرون مى آيد ،وقتى
کارگران قدرت خود را با اعتصاب
و اعتراض بنمايش ميگذارند ،نه
فقط سرھا مجددا به اعتراض و
قدرت عظيم کارگر برميگردد ،بلکه
سنت راديکال و عمل مستقيم
کارگرى که در فرانسه از ھر جاى
جھان قويتر است امکان تحرک
وسيعترى مى يابد.
بايد به استقبال مصافھاى طبقه
کارگر و اعتراضات کارگرى در
فرانسه رفت و اميدوار بود که
جريان راديکال کارگرى بتواند در
دوره اى در راس اعتراضات قرار

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

بگيرد و پالتفرم و حزب مستقل
طبقاتى و کمونيستى کارگرى خود را
شکل دھد .ھمه ميدانند که چند سال
پيش چگونه اين نيرو پوزه بورژوازى
را به خاک ماليد و طرحش را باطل
کرد .امروز شرايط بسيار مھياتر و
تجارب بسيار عميقتر و بورژوازى
بسيار ناتوان تر و درھم ريخته
تراست .نه طبقه حاکم ميتواند بقاى
سرمايه و پاسخ به بحران را بدون به
فقر کشاندن طبقه کارگر فيصله دھد و
نه طبقه کارگر ميتواند براى افسار
زدن به توحش بورژوازى در توھم
تغييرات پارلمانى و وعده ھا بنشيند.
اتحاديه ھاى کارگرى اگر دراين جدال
سياست سنتى را دنبال کنند اولين
قربانيان موج وسيع اعتراض کارگران
و نسل جديداند .سنت عمل مستقيم و
شورائى طبقه کارگر در فرانسه
چھارچوبى است که کمونيسم کارگرى
ميتواند در فرانسه به سياست و تحزب
و آينده به نفع آزادى کل جامعه شکل
دھد.
ما ھمراه با طبقه کارگر جھانى با
اشتياق وافر اعتراض طبقه کارگر
فرانسه را دنبال ميکنيم .از اعتصاب
عمومى و موج پرخروش کارگران
حمايت ميکنيم و نيرو ميگيريم .طبقه
کارگر ايران و ھر جاى جھان اين
حرکت را سرمشق خود قرار خواھند
داد و از تجارب آن خواھند آموخت.

زنده باد طبقه کارگر فرانسه!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
زنده باد انقالب کارگرى!

به حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

علی جوادی
)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده
)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
Routing Number :
121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

