
 
 کنگره 

 سوم  دوره نهم شماره 
 سردبیر: سیوان کریمی 

  ۲۹آبان  – ۹۱۰۲ نوامبر

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

بیانیه کنگره نهم حزب حکمتیست 

 درباره اوضاع جهان

 قطعنامه در باره اوضاع سیاسی ایران

 حکمتیست -بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران

رهایی جامعه ایران در گرو عروج 

 ۱۱ آلترناتیوکارگری است!

۸ 

کنگره نهم حزب کمونیست  ۳

حکمتیست در ماه  -کارگری

 نوامبر برگزار میشود!

۲ 

سری اول اسناد پیشنهادی به کنگره نهم حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری ایران 

سند منتشر شده در این شماره نشریه کنننهنره ا        ۷تمها و موضوعات 

طرف دفتر سیاسی حزب پیشنهاد شد. بر این اساس تهیه هر سند را دو  

رفیق به عهده گرفت و سپس در دفتر سیاسی مورد بحث و بررسی قنرار  

گرفتند. اکنون به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد آنها به کنهنره   

حزب  پیشنهاد میشوند. همین جا ا  نمایندگان کنهره در داخل و خارج  

کشور میخواهیم، اسناد پیشنهادی مورد نظرشان را برای طرح و بررسی 

)یک هفته قبل ا  کنهره(   ۹۱۶۲نوامبر  ۶۱و تصویب در کنهره، تا شنبه 

 ارسال کنند.  

 موفق باشید  

 رحمان حسین  اده 

  ۹۱۶۲نوامبر 

۱۱ 

 حکمتیست، –بیانیه  کنگره نهم حزب کمونیست کارگری 

سرنگونی انقالبی حکومت آپارتاید جنسی، 

 گام اول تحقق برابری زن و مرد!

 حکمتیست -بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری

راست   تقابل با آلترناتیوهای

 ۱۱ بورژوائی! و

 بیانیه

نظام سرمایه داری محیط زیست انسانها 

 ۱۸ را در آستانه نابودی قرار داده است!

 قرار 

بندوبست احزاب و  جریانات   در محکومیت 

 ۲۲ ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی



حکمتیست در ماه  -کنگره نهم حزب کمونیست کارگری

 نوامبر برگزار میشود!
 

در اسکاندیناوی به طور علنی بنرگنزار    ۹۱۶۲نوامبر  ۹۲و  ۹۲حکمتیست در تاریخ   –کنهره نهم حزب کمونیست کارگری ایران 

 میشود.  

دفتر سیاسی حزب حکمتیست، احزاب، تشکلها، نهادهای سیاسی و اجتماعی، شخصیتهای سیاسی اپو یسیون جمهوری اسالمی، 

نیروهای چپ و کمونیست و نهادها و فعالین سوسیالیست و کارگری را، رسما به کنهره دعوت میکند. ما ا  همه مبار ین سیاسی  

و ا  همه دوستداران حزب دعوت میکنیم که در کنهره نهم حزب حکمتیست فعاالنه شرکت کنند. هیئت برگزار کننده کنننهنره     

مهمانان و شرکت کنندگان را ا  فرودگاهها و ایستهاههای مرکزی قطار شهرهای استکهلم و گوتنبرگ و اسلو به محل کنننهنره      

 انتقال میدهد.

 

در اطالعیه های بعدی اطالعات ال م در مورد نحوه ثبت نام و هزینه شرکت در کنهره، و جنبه های فنی و عملنی ضنروری در       

 اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت. برای کسب اطالعات میتوانید با آدرس ایمیل دفتر مرکزی حزب حکمتیست تماس بهیرید.

daftaremarkzy@gmail.com 

 

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۹۱۶۲بیستم سپتامبر 

 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

 ۹صفحه                                                                                               3کنگره                                                                                              شماره 



 مرگ بر جمهوری اسالمی!

  3صفحه                                                                                              3کنگره                                                                                              شماره 

 بیانیه کنگره نهم حزب حکمتیست درباره اوضاع جهان

 انسان هائیر

 در گرو انقالب کارگری

 استو رهائی سوسیالیستی

فه کنیم:  اکنون باید اضا  “. ا  فرق سر تا نوک پا، چرک و خون جاری است            ،ا  هر منفذ پیکرش     ،ا  آن دم که سرمایه  اده میشود      ”مارکس گفته است:    

این ناسا گاریِ  شت و  مخت را        .سرمایه و استثمار هزار بار خونبارتر آن، بیش ا  هر  مان، با ار شهای واال و توقعات باالی انسان امرو  ناسا گار است                     

ا استثمارشدگان و رنجدیدگان روی  مین رو  و شب با پوست و گوشت و استخوان لمس و درک میکنند. میلیاردها کارگر آفریننده مواهب جامعه، ب                         

وضعیت خارج ا  تحمل، معیشت چند پله  یر فقر، ناامنی شغلی، افت ار ش واقعی مزد، بیکاری انبوه و محرومیت ا  آمو ش و بهداشت دست به                               

 گریبانند. اینها همهی حاصل نظام سرمایه و شکاف طبقاتی بیسابقه آن است. کارگران ناگزیرند با این نظام بجنهند.  

ی خیزشهای مکرر مردم در چهارگوشه جهان، نقطه جوش مقابله هررو ه کارگران و محرومان اعماق جامعه با مشقات و محرومیتها و عقب ماندگیهای                       

ناپذیر سرمایه تولید و با تولید میکند. این منطق مبار ه طبقاتی در جوامع سرمایه داری معاصر است. مبار ه ای بیوقفه که                     است که سودجوئی سیری   

 آشکار و پنهان همه جا جریان دارد و هر جا و هر آن امکان فوران دارد. 

مبار ه طبقاتی جهان امرو  بر سر دو سناریوی سرنوشت سا  است: یک سناریو تراژدی نابودی انسان و طبیعت در چنگ سرمایه و دیهری حماسه                            

در جامعه    لیدبرچیدن سرمایه و برپائی جامعه آ اد و برابر و مرفه به دست پرولتاریای پرچمداِر رهائی انسان است. بورژوا ی با تصاحب وسائل کار و تو                        

، ابلو تحمیل دیکتاتوری طبقاتی خود بر جامعه، کل انباشت حاصل ا  استثمار جهانی طبقه کارگر را در ا اء مزد ناچیز تصاحب میکند. در قطب مق                           

ی صف میلیاردی مزدبهیرانی که مزدشان کفاف معیشت شایسته انسان نیست، محرومانی که انباشت انزجار درونشان به نقطه انفجار میرسد، با ندا                        

بپا میخیزند تا بساط فالکت و بیکاری و فساد فراگیر را واژگون کنند. کشمکش محوری نظام سرمایه داری همینجاست. انبوه                        “ ذلت نمی پذیریم!  ”

 ستمها و کشمکشهای دیهر این نظام بر همین محور میهردند.  

  ١٢جهان در انتهای دهه دوم قرن 

کرده اند که   گزارشهایشان اعالم   تا فورومهای اقتصاد جهان درجدیدترین     ( IMFاتاق فرمانهای سرمایه ا  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول )              

بورژوا ی سکان چندین اقتصاد کالن و میانه       افراطی تر   اقتصاد گلوبال عقب رفته است و اقتصادهای بزرگ و متوسط کشوری دچار کسادند. بخشهای               

 را به دست گرفته اند و با ایجاد موانع پروتکشنیستی، حرکت ارابه تجارت جهان به دور  مین را کند کرده اند. رشد بیسابقه جدال قدرتهای                                   

، معلول وخامت اقتصاد جهان و به سهم خود علت وخیمتر شدن آن              ر کانونهای متعدد بحران   قدرتهای منطقه ای د   جدال  امپریالیستی و به تبع آن      

است. بورژوا ی هزینه بحرانها و افت اقتصاد خود را همیشه بر معیشت کارگران و محرومان جامعه سرشکن میکند و حقوق و دستاوردهایشان را                             

 میزند.

چین، اتحاد اقتصادی روسیه و چین در تقابل با سلطه اقتصاد آمریکا و نهادهای جهانی آن، رشد                   جدال تجاری بزرگ اقتصادهای آمریکا و       

 ۴گرایش به قطب روسیه در بخشهای راست افراطی چند کشور اروپایی، نقطه مشترک ترامپ و پوتین در ضدیت با اتحادیه اروپا بویژه                             



ی بنددشمنی با دستاوردهای اجتماعی دهها سال مبار ه کارگران اروپا، معضل فرساینده برگزیت برای بریتانیا و کل اروپا با تاثیرات مهم بر صف                              

ژاپن و بر یل و ترکیه در رقابتهای گلوبال مهمترین وجوه شکاف و رقابت فزاینده و فرساینده در جهان                       اقتصادهایاقتصادی و سیاسی جهان، عروج       

 سرمایه است.

افسار بریدن ناسیونالیسم، فاشیسم، جنگ     عالوه بر اقتصاد، در میدان سیاست جهان هم جدال قدرت بخشهای مختلف بورژوا ی شدیدا باال گرفته است.              

ونهای کانافرو ی و انزواطلبی اقتصادی، فیصله نیافتن کشمکش قطبهای سرمایه داری بر سر حو ه نفوذ و با ارهای کار و کاال، سبب شده است که اکثر                          

جان در فضای مه آلود بی نظمی جهانی پس ا  دوران دو قطبی غرب و شرق، جدال قدرتهای بزرگ سرمایه، بویژه                          سابق بحران بحران  ده تر شوند.     

با است.  کشانده  وحشتناک و بی پایان   و جنههای   مصائب  به دره هایی ا      جهان، بشریت را    خود در   جدال آمریکا و روسیه بر سر موقعیت         تا ه گرفتن   

در آن سو تالش پوتین در راس ناسیونالیسم عظمت طلب روسیه برای تجدید             و  “! آمریکا دیهر نمیخواهد پلیس بین المللی باشد      “اذعان ترامپ به اینکه   

بر مردم جهان گسترده تر شده است. دخالت دولت روسیه در سیاست              آن  این جدال بیشتر و میزان تحمیل مصیبتهای           سابق، دامنه قدرت شوروی   

ده ا   ا ش جهان در تقابل با دولت آمریکا گسترش یافته و در خاورمیانه ) با دخالت نظامی در سوریه (، درشمال آفریقا، آمریکای التین، کشورهای جد                          

 شوروی سابق حضور رو  افزون داشته است.

بن بست بسترهای اصلی سیاست بورژوایی کنسرواتیو و سوسیال دمکرات، همچنین بی پاسخی ترندهای چپ تری                   در تحوالت سالهای اخیر جهان،       

راسی دمکنظیر سیریزا در یونان، برنی ساندر  در آمریکا، جرمی کوربین در بریتانیا و ناتوانی این ترندها در حل بحران بی اعتباری عمومی سیاسی                              

ه تودنیابتی، به مراتب آشکارتر شده است. بن بست این بسترهای اصلی  مینه سا  با  شدن راه برای تکیه بیش ا  پیش شهروندان جهان بر اعتراض                              

 در  ای، اعتصاب، دست بردن به سنتهای انقالبی فراپارلمانی و روی آوری به سنت شورائی و عمل مستقیم کارگری توده ای است. این روند امیدبخش                         

ریکا، آم  اعتراضات توده ای در ایران، فرانسه، الجزایر، سودان، عراق، لبنان و شیلی قابل مشاهده است. همچنین میتوان آن را در اعتصابات گسترده                          

 دید.“جلیقه های  رد”آلمان، بریتانیا و در اعتراضات پر دامنه و پایدار کارگران و توده ها در جنبش 

ثر در اوضاعی که بخشهای مختلف بورژوا ی بیش ا  پیش برای مقابله با طبقه کارگر و کمونیسم آماده میشود و اتحادیه های کارگری سنتی در اک                             

و ایجاد  تی  کشورها در برابر توقعات باال و مبار ات وسیع کارگران، کمر به همدستی با بورژوا ی بسته اند، ضرورت تاکید بر همبستهی انترناسیونالیس                       

های رندارگانهای اتحاد جهانی کارگری متناسب با اوضاع امرو  جهان بیش ا  هر  مان عیان است. ایستادگی علیه ناسیونالیسم در سیاست دولتها و ت                          

ی نیافاشیستی خارج ا  دولتها مستلزم تحکیم همبستهی جهانی طبقه کارگر و بشریت تشنه رهایی و تاکید بر ضرورت و امکانپذیری و مبرمیت بنای د                        

 بهتر در یک آینده سوسیالیستی در جوامع کنونی و در سطح جهان است. 

 مالدر سطح دیهری ا  تحوالت جهان امرو ، نشانه های بار تری ا  روند سقوط اسالم سیاسی در رویدادهای اخیر در مناطق بحرانی خاورمیانه و ش                            

ی قومافریقا برو  کرده است. در سودان خیزش اعتراضی توده ای تا سقوط عمر البشیر، در لبنان خیزش گسترده سرشار ا  شادی و شکوه علیه تفرقه                            

د حش  مذهبی دهها ساله، جنگ داخلی و سلطه حزب اهلل وابسته به رژیم ایران، در عراق خیزش وسیع علیه سلطه و نفوذ رژیم ایران و دارودسته های                           

شعبی، شواهد مسلم به سرا یری افتادن اسالم سیاسی و در راس آن تروریسم رژیم اسالمی ایران و توحش اسالمی آشکارتر داعش و نظایر                        

 آنهاست.

 نه به حکومت ضد زن    

 4صفحه                                                                                               3کنگره                                                                                             شماره 

۱ 

 بیانیه کنگره نهم حزب حکمتیست درباره اوضاع جهان



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!

 5صفحه                                                                                               3کنگره                                                                                             شماره 

میتوان و میباید بر امکانپذیری و ضرورت و مبرمیت برقراری سوسیالیسم             ۹۶نهایتا نظر به روندها و مولفه های موثر در جهان انتهای دهه دوم قرن               

ب همچون راه رهایی میلیاردها انسان ا  چنگ سرمایه داری تاکید کرد. تالش کمونیستها ا  راه پاسخ دادن به این ضرورت مبرم با ایجاد احزا                              

و کمونیستی کارگری انقالبی و اشاعه بدیل شورائی در سا ماندهی کارگری و توده ای، عامل تعیین کننده شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی                           

 تحقق عملی آن توسط انقالب کارگری است.

 خاورمیانه در منگنه جنگ و ویرانی

بحران جهان بوده، با  هم بحران  ده تر و خونبارتر          ی  کانونهاا  سو ان ترین      در میانه بلبشوی جهانی موجود، منطقه خاورمیانه که طی چندین دهه          

و کا  شده است. به موا ات جدال قدرتهای بزرگ امپریالیستی در خاورمیانه، دولتهای حاکم بر ترکیه ایران با بهره گیری ا  شکاف افزاینده آمری                           

ندارند. ی  هم گریز با  روسیه، در پی داعیه تبدیل شدن به قدرت اول منطقه ا  تالشهای تروریستی و جنگ افرو انه ابا نمیکنند، همچنانکه ا  رقابت                       

ا  دولت عربستان متکی به سرمایه نفتی و همسو با دولتهای عربی بویژه مصر، در پی افزایش نفوذ خود در منطقه است و در این جدال قدرت بیش                             

حول مساله فلسطین در    “ اعراب و اسرائیل  ”چهار سال است در یمن با دارودسته های نیابتی رژیم اسالمی ایران درگیر جنگ ویرانهر است. معادله                   

دولت و    سالهای اخیرمعادله محوری خاورمیانه باقی نمانده و به معادله همسوئی دولتهای عرب، آمریکا و اسرائیل در مقابله با رژیم اسالمی ایران                        

یک پروژه فوق ارتجاعی دولتهای آمریکا و اسرائیل در همسویی با دولتهای عرب برای تداوم و تشدید                   “ معامله قرن ”ترکیه تبدیل شده است. پروژه      

 سیاست فاشیستی دولت اسرائیل در فلسطین است.

یورش نظامی دولت ترکیه به کردستان سوریه بخش خونباری ا  نقشه اردوغان برای گرفتن سهم بیشتر در تقسیم مجدد مناطق نفوذ و با ار                               

خاورمیانه با بهره گیری ا  شکاف و اختالف میان آمریکا و روسیه است. این تعرض دولت ترکیه با دفاع آ ادیخواهان جهان ا  مقاومت مردم                                 

 کردستان سوریه و دستاوردهایشان پاسخ گرفته است.

سب رژیم اسالمی ایران با دخالت تروریستی و گسترش جنگ و کشتار در خاورمیانه به طور مستقیم و یا ایجاد میلیشیاهای مذهبی وابسته، درپی ک                       

نچه ا   ن آ مناطق نفوذ و دستیابی به دریای مدیترانه است. با خیزش وسیع و بیداری رو افزون مردم منطقه بویژه در عراق و لبنان، رژیم اسالمی ایرا                        

 راه اشاعه تفرقه مذهبی و جنگ و ویرانی و سناریو سیاه به چنگ آورده است را دارد به سرعت ا  دست میدهد.

ن مساله فلسطین و مساله کرد دو معضل سیاسی دیرین و شناخته شده خاورمیانه اند. معضالتی که راه حل فوری میطلبند و بر خالف ابتدائی تری                           

موا ین حقوق جهانشمول انسان، در منهنه جنگ و جدال قدرتهای جهان و منطقه حل نشده باقی مانده اند و عواقب مشقت بارشان دهها سال است             

بر معیشت و حیات سیاسی و مدنی دهها میلیون مردم ستمدیده سنهینی میکند. درسالهای اخیر این دو معضل سیاسی منطقه نه تنها به حل                              

راههشا و چاره سا  نزدیک نشده اند بلکه به حاشیه جنگ و جدالهای جاری منطقه رانده شده اند. توده های ستمدیده هر ا  گاهی با تعرض                                  

ر دولتهای ستمهر اسرائیل، ترکیه، ایران، عراق و سوریهبه مصائب فراوان کشتار و ویرانی و آوارگی و محرومیت ا  حداقل امکانات  ندگی دچا                             

 است.  ۶۲۱۷میشوند. راه حل مساله فلسطین تشکیل دولت مستقل دارای حقوق کامل سیاسی در سر مین فلسطین بر مبنای مر های 
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 راءمساله کرد در هر یک ا  کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه مختصات سیاسی متفاوت دارد. حل عادالنه و راههشای مساله کرد مراجعه به آ                            

 مردم ستمدیدها  راه برگزاری رفراندم است.

 آلترناتیو سوسیالیستی در قبال اوضاع کنونی جهان

نه تش  ترا نامه اقتصادی و کارنامه سیاسی سرمایه داری، جز کابوس تونل بی نور و دیوار بی عبور، چشم اندا  دیهری جلو بشریت نمیهذارد. انسان                           

و رهائی راهی پیش پا ندارد جز اینکه آن کابوسها را ا  سر راه  یستن و گام برداشتن خود بردارد. نقش طبقه کارگر، شکل دادن به آلترناتی                                     

ت سوسیالیستی و ریختن شالوده تحقق عملی آن است. نیروی محرک انسان امرو  امید به امکان برچیدن سرمایه داری و اعتماد و اعتقاد به ضرور                           

بی یک و دو ا  گذرگاه انقالب کارگری و رهائی سوسیالیستی میهذرد.در هیج گوشه جهان امرو                     ۹۶آلترناتیوسوسیالیستی است. رهایی انسان قرن      

 انقالب کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی  ودرس نیست.

ا  نظر نظام سیاسی اداره جامعه، شاهد گرایش امیدبخش کارگران به نظام شورائی در این گوشه و آن گوشه جهان مشخصا در جنبش رادیکال                               

کارگری جاری ایران هستیم. در شرایطی که با توجه به امکاتات شهرف پیشرفت تجربه و دانش بشری در جهان امرو ، ماهیت مردم فریب نظام                               

ترین ست  دمکراسی نیابتی پارلمانی رو  به رو  در انظار شهروندان هشیار تشنه آ ادی آشکارتر و رسواتر میشود و ا  آنجا که  یر ضرب قدرتهیری را                          

ی جناحهای بورژوا ی، نظام دمکراسی پارلمانی بیش ا  پیش لهدمال و بی مصرف شده است، گرایش توده های آ ادیخواه به نظام آلترناتیو شورائ                           

مع همجون بدیل سا مانیابی رادیکال کارگری و توده ای و اداره شورائی جامعه، یک مولفه مثبت در شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی در جوا                            

 امرو ی است.

شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی در همه جوامع امرو یامکانپذیر است. در عین حال اولویت بخشیدن به تمرکز پراتیک بر حلقه های ضعیف                            

یکی   ونیسرمایه داری، بخشی ا  استراتژی جهانی قدرتهیری پرولتاریا و خلع ید سیاسی و اقتصادی ا  بورژوا ی حاکم است. سرمایه داری در ایران کن                   

در و    ا  ضعیفترین حلقه های سرمایه داری جهان است. رژیم اسالمی سرمایه در ایران گرفتار بحرانهای مرکب و العالج اقتصادی و سیاسی و فرهنهی                       

نسل جوان و توده های محروم اعماق جامعه است. به عالوه در اوضاع کنونی منطقه و جهان                  معلمان،  همان حال هدف مبار ات بیوقفه کارگران،  نان،        

امید طه  دچار بیسابقه ترین انزوا و درگیر جنههایی بی انتهاست. نظر به این پارامترها بپاخاستن توده های اعماق جامعه ایران علیه این رژیم نق                             

که در تاریخ معاصر جامعه ایران       درخشانی در جهان گرفتار تاریکی و توحش سرمایه داری موجود است. حضور پرشور جنبش رادیکال کارگری                       

شفاف و ثابت قدم جنبش کمونیسم کارگری، کمونیسم اجتماعی دارای چهار دهه سابقه و نفوذ و اعتبار، اهرم                       بیسابقه است و همهام با آن، حضور       

 یسمقدرتمند مبار ه قاطعانه برای سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی است. سرنهونی رژیم اسالمی یکی ا  ملزومات تحقق انقالب کارگری و سوسیال                     

به   تکادر ایران است. امرو  بیش ا  پیش باید تاکید کرد که در شرایط سیاسی مشخص ایران  یر حاکمیت جمهوری اسالمی آلترناتیو سوسیالیستی با ا       

تحرک گرایش رادیکال سوسیالیست درون طبقه کارگر و تحزب کمونیستی کارگری، بر متن انزجار عمومی و رو افزون توده های ناراضی جامعه                           

 ممکن و ضروری است.

۱ 
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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کنهره نهم حزب حکمتیست ضمن پافشاری مستحکم بر ضرورت سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی همچون بخشی ا  استراتژی انترناسیونالیسم                     

جهان بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون     ”کمونیستی، محکمتر ا  هر  مان بر صدای شکست نخوردگان در ندای منصور حکمت تاکید میهذارد که:                   

ما همچون گردانی ا  کمونیسم کارگری جهان اعالم میداریم که پرچم           “. سوسیالیسم به چه منجالبی تبدیل میشود     “ خطر”امید سوسیالیسم، بدون    

ه تشنرهایی سوسیالیستی و اراده و اقدام در راستای برقراری سوسیالیسم با سا ماندهی انقالب کارگری، بیهمان پرچم پرولتاریا پیشاپیش بشریت                       

آ ادی در هر جای جهان است. این پرچم را در آستانه بزرگداشت صد و پنجاهمین سال کمون پاریس، چون گرامیترین گرامیداشت تجربه کمون                          

طرحی نو دراندا یم. جامعه ای برمبنای تعاون         ۹۶برمیافرا یم. ما مصمم هستیم که سقف جهان بردگی مزدی را بشکافیم تا برای جامعه انسانی قرن      

 .اردانسانها که در آن هر کس به میزان توان در فعالیتها و خالقیتهای نامتناهی آن شرکت دارد و به میزان نیا ش ا  محصوالت مشترک آن برمید

 حکمتیست –کنهره نهم حزب کمونیست کارگری 

 ۹۱۶۲نوامبر   -۶۲۲١آذر 

 

 پیشنهاد کنندگان : فاتح شیخ و عبه دارابی

 بیانیه کنگره نهم حزب حکمتیست درباره اوضاع جهان

هرگونه سا ش و بند وبست ا  باالی سر مردم کردستان که احزاب ناسیونالیست در کردستان به بهانه ستم ملی همواره به آن مشغولند   -۹

وحزب حکمتیست در مقابل آن خواهد ایستاد.  محکوم   

عمال  شروط مذاکرات با جمهوری اسالمی، باتعیین و شرط  رهبری کومه له ) سا مان حزب کمونیست ایران ( در جریان بند وبست این احزاب  -۲ 

در این اقدام مذاکره کنندگان راتوجیه کرد. کومه له به جای افشا و طرد سیاست این جریانات ، خطرات چنین توطئه هایی را علیه منافع مردم 

  شرایط کنونی پرده پوشی کرد.

فراخوان به طبقه کارگر ومردم ، به تمامی احزاب ، جریانات و شخصیتهای چپ وکمونیست برای خنثی کردن این  د وبند که هنو هم در جریان    -۲

  است یکی دیهر ا  وظایف رهبری آتی حزب حکمتیست است

 

  سعید یهانه -پیشنهاد کنندگان : همایون گدا گر 

بندوبست احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی در محکومیت   



 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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 قطعنامه در باره اوضاع سیاسی ایران

 الزاماتِ سرنگونی انقالبی و دورنمای تحوالتِ سیاسی،  

 رئوس وظایف حزب حکمتیست

حل اقتصادی ندارد، نمیتواند گشایش سیاسی ایجاد کند و با فرهنگِ بخشِ اَعنظنِم جنامنعنه در           ای که جمهوری اسالمی راه امرو  این حُکم پایه -۶

کننده قرار داد، یک داده سیاسی است که جنبش ما همواره بر آن تاکید داشته است. دیهر مدتهاست که مدافعان خصنوصنی سنا ی و          تناقضی خُرد

ایدئولوژیکِ کنونی قابلِ حنل      -اند که بحران اقتصادی جمهوری اسالمی با ادامه چهارچوبهای سیاسی اقتصاد با ار در درون و بیرون حکومت، پذیرفته

هنای راسنت        ممکن است. امرو  تنئنوریسنینن      کشیدن پرچم ایدئولوژیک اسالم سیاسی غیر نیز بدون پائین“  تعامل سیاسی با دنیای بیرون” نیست و 

حل نیست. لذا نه فقط بحثهنائنی منثنل         ، میهویند خصوصی سا ی هم راه“ همه چیز دارد ا  دست میرود” سا ی در ایران، در وحشت اینکه   خصوصی

داری تحت حاکمیت جمهوری اسالمی بشدت مَهجور بنظر میرسد بلکه نفس حفظِ حاکمیتِ سرمایه در ایران با همان پالتفرم  سرمایه“  متعارف شدن” 

حنرانِ  بستِ العالج و بُن      با ار آ اد دیهر اطمینان خاطری به هیچ بخش بورژوا ی نمیدهد. همه اینها یعنی سرمایه داری ایران بیش ا  هر  مان در بُن 

ان، رگنر فروپاشی قرار دارد. به این اعتبار جنبشهای طبقاتِ دارا برای مُمانعت ا  پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی و عروج جنبش سوسیالیستی کنا  

کنننند.   هم تالش میکنند بدون دخالت مردم و یا با حداقل دخالت کنترل شده مردم، مَلزوماتِ یک دولتِ انتقالی را ا  درون صفوف بورژوا ی ایران فرا

 گیرد.    امری که آغا  شده و با تشدید بحران سرنهونی بیش ا  پیش در دستور بورژوا ی قرار می

و شبح سوسیالیسم را به کنابنوسنی      “  خطر” ا  نظر سیاسی، تعمیقِ مبار ه طبقاتی و گسترش انتقاد سوسیالیستی طبقه کارگر علیه وضع موجود،  -۹

مندافنعِ   ها تا احزابِ حکومتنیِ     ژورنالیست -برای کُل بورژوا ی اَعم ا  حکومتی و اپو یسیونی بَدل کرده است. قطبی شدنِ سیاست در ایران، ا  با جو 

لیستی طبقه های متفرقه در اپو یسیون را، آگاهانه علیه کمونیسم و انتقاد سوسیا قرص با ار آ اد، ا  مشروطه خواه و جمهوریخواه تا ناسیونالیست پروپا

کارگر در یک صف واحد قرار داده است. اینها در شرایطی است که هنو  حجاب اختناق مانع ا  آن است که واقعیات و روندهای بنننینادی جنامنعنه            

 منعکس گردد.  

ها و احنزاب  ، به بَسترِ اصلی سیاستِ ایران تبدیل شده است. طبقاتِ متخاصم اجتماعی و جنبش ۲۱رویدادهای دیماه خواهی بویژه بعد ا  سرنهونی -۲

 کدام بنوعی ا  سرنهونی جمهوری اسالمی یا ضرورت عبور ا  حاکمیت اسالمی سخن میهویند.شان ا  چپ تا راست، همه و هرسیاسی

اصالح طلب، اصنولنهنرا،    ” اصالح طلبی حکومتی و اسالمی بعنوان یک جنبش شکست خورد و پایان آن در رویدادهای دیماه با صدای بلند و شعار  -۲

اعالم شد. بخش حکومتی این جنبش قبلتر  یر پرچم محافظه کاری اسالمی موسوی و روحانی رفت و امرو  عمدتا  ینر پنرچنم         “  دیهه تمومه ماجرا

در خامنه ای برای حفظ نظام سینه میزند. تعدادی نیز به خارج کشور آمدند و همراه با ناسیونالیسم پرو غرب کمابیش همان سیاستهای سنابنق را          

طنلنبنی و       جوئی اپو یسیون طرفدار رژیم خود را در تقابل با سرنهونی طلبی حکومتی و مسالمت در دوره قبل اصالحاشکال جدیدی پیش میبرند. اگر  

با سنرننهنوننی       “  آمیز ا  جمهوری اسالمی گذار مسالمت” های طبقاتی برای  حل انقالبیهری تعریف میکرد، در شرایط جدید این تقابل در کشمکش راه

ف انقالبی خود را بیان میکند. بعبارت دیهر، همراه با تبدیل سرنهونی خواهی به بستر اصلی سیاست ایران و عروج جنبش رادیکال کنارگنری در صن        

مقدم سرنهونی خواهی، جنبشهای بورژوائی نیز سیاست خود را در قبالِ سرنهونی و مسئله قدرتِ سیاسی، با هدفِ حنفنِظ اسناِس ننظنم          

 ۹ اند. کنونی، تغییر داده



  زنده باد شوراها
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ع ارابطه جامعه با حکومت، کشمکش آ ادیخواهی و برابری طلبی با اختناق و تبعیض و واپسهرائی، تقابل مردم کارگر و  حمتکش با حاکمیتِ ارتج -٥

 تر ارتقا یافته است. تر و آنتاگونیزه ای خصمانه اسالمی و سرمایه در ایران، به رابطه

ا     نتر و نناتنوا   تر، بی افق تر، نامشروع حکومت اسالمی در متن تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی و فسادِ بی حّد و حصر، بیش ا  هر  مان متشتت -۱

ینک دوره    های اوضاع سیاسی نوید ورود جامعه ایران به یکدوره انقالبی را میدهد.     ای شهروندان است. در یک کالم، موئلفه  تامینِ حداقل نیا های پایه

حّاِد کشمکش سیاسی و طبقاتی که سرنهونی جمهوری اسالمی و مسئله قدرت سیاسی در محور و در مرکز آن قرار دارد. ایننندوره بنرای حنزب و            

جنبش ما تعیین کننده و سرنوشت سا  است. هم پیرو ی و هم شکست هردو ممکن است. یک شرط پیرو ی اینست که جنبش طنبنقنه کنارگنر و            

 منی رهبران کارگری سا مانیافته و آگاهانه با پرچم کمونیستی در این کشمکش حضور یابد و تصویر روشنی ا  معنای سرنهونی انقالبی جمهوری اسنال 

ل و یکاداشته باشد. پروسه سرنهونی جمهوری اسالمی میتواند پیچیده و کشدار باشد، بدون تردید نیروهای مدافع وضع موجود و مخالفان تغییرات راد 

ه را   ریشه ای سناریوهای مختلفی جلو صحنه خواهند آورد. بورژوا ی بعنوان یک طبقه بسادگی میدان را ترک نخواهد کرد. لذا کسب هژمونی در افق،  

 حل، نیروی اجتماعی و تامین یک رهبری قدرتمند سراسری کمونیستی در این جدال تعیین کننده است. 

و این کنهره اعالم میکنیم که تحوالت مهمی در راه اسنت        ای و انقالبی برای سرنهونی جمهوری اسالمی در دستور جامعه است. در   خیزش توده -۷

حکمتیست به مثابه بخش الینفک جننبنش     - جنبش و طبقه ما یک فرصت تاریخی برای پیرو ی در این نبرد دورانسا  دارد. حزب کمونیست کارگری 

و سوسیالیستی و شورایی طبقه کارگر در صف اول مبار ه انقالبی، همراه دیهر جنبشهای اعتراضی رادیکال همچون جنبش آ ادی  ن، جنبش معلمان 

ت کنومن  اعتراضات دانشجویی برای برابری و رفع تبعیض، همراه با کلیه انسانهای آ ادیخواه و مخالِف فقر و اختناق، برای سا ماندهی قیام عنلنینه حن        

 استبداد و استثمار تالش و مبار ه میکند.     

 خط مشی سیاسی و تاکتیکی حزب حکمتیست دراین دوران پُرتحول مُبتنی بر چند اصلِ بنیادی است:  -١

ما برای یک پیرو ی کارگری و سوسیالیستی مبار ه میکنیم و یک شرطِ اساسی این پیرو ی تاکیدِ مُشدّد بر تامینِ استقاللِ سیاسی و  -الف

های طبقاتِ دارا و صفوف بورژوا ی است. ما و طبقه کارگر و اردوی انقالبی برای تغییر   تشکیالتی طبقه کارگر و اردوی آ ادیخواهی ا  جنبش

ای خنود       مُعادله قدرت مُستمراً تالش میکنیم و هرجا بتوانیم قدرت خود را با اتکا به شوراها، بریهادهای کارگری و نیروی نظامنی و تنوده      

 مُستقر میکنیم. 

اش بمثابه یک قدرتِ آلترناتیو ظاهر شود. جنننگ     در ایندوره بیش ا  هر  مان ضروری است که جنبش طبقه کارگر و حزب کمونیستی -ب

امنان بنا پنوپنولنینسنم و               برسر افق و هژمونی انقالبی و سوسیالیستی در مقیاسِ جامعه یک هدفِ اساسی ماست و در این مسیر جنگ بی

 را وظیفه حزب و پیشروان طبقه کارگر و کمونیست ها میدانیم.  “ همه باهم”اپورتونیسم، با سا شکاری و 

شکستِن هر نقطه سا شی که جنبشهای طبقاِت دارا در مقابل جنبش کمونیستی و شورائی طبقه کارگر قرار میدهنند، ینک وظنینفنه           -ج

 ناپذیر حزب ما و هر کمونیست انقالبی است.  ناپذیر و تخطی تعطیل

۱۲ 
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ما به هیچ دولت بورژوائی و هیچ نوع بَند و بَست ا  باالی سر کارگران و مردم تن نمیدهیم و همراه با طبقه کارگر سوسیالیست و اردوی    -د

 انقالبی، سیاست سرنهونی و درهم کوبیدن کل ماشین دولتی بورژوائی را داریم. 

های جنبشهای بورژوائی، در مقابل سیاستهای آلترناتیو سا ی اپو یسیون راست، مضاف بر نقند و     بندی حزب حکمتیست در مقابل جبهه -ه

افشای سیاستهای ضد کارگری و ضد اجتماعی این پروژه ها، برای بسیج انقالبیون و سوسیالیستها حول سرنهونی انقالبی رژیم اسنالمنی و       

 تقویت یک راه حل کارگری کمونیستی تاکید دارد. 

منجنلنس    ” حزب حکمتیست و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در مقابلِ سیاستِ دولتهای انتقالی رنهارنگِ بورژوا ی برای تشنکنینل       -و

ید سیاسی و اقتصادی ا  بورژوا ی و تشکیل دولنِت شنورائنی         و نوشتنِ قانون اساسی، بر تداوم انقالب برای خلع“  مجلس ملی” و “  موسسان

 مبار ه میکند.  

های حکمتیست، انقالب بیوقفه یک مقوله تعیین کننده در دوره گذار انقالبی است. لذا اوالً، تالش منا      برای ما بعنوان کمونیست کارگری -ز

اینست که سرنهونی جمهوری اسالمی با یک پرچم چپ صورت گیرد. ثانیاً، دولت برآمده ا  سرنهونی انقالبی که بناگزیر دولتی متشنکنل ا       

 قیام کنندگان، یک دولتِ موقتِ انقالبی است، وظیفه اش درهم کوبیدن ماشینِ دولتی بورژوا ی، استفاده ا  ابزار دولت برای بَسنطِ منبنار ه     

طبقاتی و بسیج طبقه کارگر برای تداوم انقالب و سا ماندهی انقالب کارگری است. طبقه کارگر بدوِن درهم کوبیدنِ کُلِ نهنادهنا و قندرتِ         

بورژوا ی نمیتوانند بمثابه یک طبقه آ اد شود و برای آ ادی بعنوان یک طبقه ال م است کُل جامعه را ا  قید بردگی مُنزدی و منالنکنینت            

 خصوصی و استثمار اقتصادی آ اد کند.  

تنها راه آ ادی مردم ایران ا  مَشقاتِ کنونی سرمایه داری و انقیاد و سلطه سیاسی و اقتصادی بنورژوا ی را    حکمتیست  -حزب کمونیست کارگری -۲

هیچ  مان مانند امرو  کمونیسم به نیا  طبقه کارگر و اکثریت مردم محروم جهان تبدینل نشنده اسنت.        یک رهائی همه جانبه سوسیالیستی میداند.  

امرو  در ایران، با گسترش اعتراضات کارگری و انتقاد ضد سرمایه داری طبقه کارگر به نظام موجود، شرایط بیش ا  هر  منان بنرای ینک تنحنول              

سوسیالیستی آماده است و این کنهره بار دیهر اعالم میکند که حزب حکمتیست در این تحوالت برای یک پیرو ی کارگری و سوسیالیستی منبنار ه     

 میکند.      

ها، انقالبیون و مردم آ ادیخواه را به متحد شدن و مبار ه تحت پرچم سوسینالنینسنتنی و         کنهره نهم حزب حکمتیست، طبقه کارگر، کمونیست -۶۱

ا در   ترین کشورها برای این پیرو ی پنرولنتنارین     کمونیستی فرامیخواند. دنیای امرو  نیا مند یک انقالب کمونیستی کارگری است و ایران یکی ا  آماده 

 قلمرو جهانی است. 

 

  ۹۱۶۲نوامبر  

 سیاوش دانشور، جمال کمانهر پیشنهاد کنندگان:
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 حکمتیست -بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری ایران

 رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکارگری است!

 بیش ا  هر دوره ای در تاریخ سیاسی ایران، امید و نهاهها به نقش رهایی بخش طبقه کارگرو جنبش کارگری برای نجات جامعه ا  مصائب فاجعنه  -۶

بار حاکمیت کاپیتالیستی و جمهوری اسالمی دوخته شده است.  مردم جان به لب رسیده جامعه ایران در نبردی بی امان برای سرنهونی جنمنهنوری     

اور کنه    ن بن   اسالمی و تحقق آینده ای   به دور ا  ستم و رنج و ناهنجاریهای کنونی، به آلترناتیوی متضمن آ ادی و برابری و رفاه چشم دوخته اند. ای 

رفناه     ت وطبقه کارگر و آلترناتیو کارگری ظرفیت و توانایی ساختن آینده ای به دور ا  حاکمیت سرمایه و استثمار و تبعیض و نابرابری و تحقق سعاد

همهانی برای شهروندان را دارد، بیش ا  پیش توجه جنبشهای اعتراضی رادیکال و محرومان جامعه را به  خود جلب کرده است. این ننقنطنه عنطنف         

مهمی در مسیر تامین رهبری طبقه کارگر بر جنبش سرنهونی جمهوری اسالمی و تعیین تکلیف قدرت سیاسی به نفع آ ادی و برابری و حنکنومنت        

 کارگری و رهایی قطعی کل جامعه ا  مشقات نظم وارونه سرمایه داری و جمهوری اسالمی است. 

که فوران خشم مردم علیه فقر، گرانی و فساد گسترده بود، موجب تغییربالنسبه توا ن قوا به نفنع ادامنه منبنار ه          ۲۱تظاهراتهای سراسری دیماه  -۹

ور بنا  کارگران و مردم عاصی ا  نظام سرمایه داری شد. اقتدار ماشین سرکوب رژیم اسالمی را درهم شکست و امید به سرنهونی جمهوری اسالمی را به 

عمومی جامعه تبدیل کرد. واقعیت مهم اینست، جنبش طبقه کارگر خود نیروی فعاله و سا نده شرایط خیزش توده ای امید بنخنش دی مناه بنود.            

، با  اعتصابات و اعتراضات کارگری مداوم،  مینه سا  به میدان آمدن توده ای مردم معتنرض  ۲۱جنبش کارگری با تپش مبار اتی خود قبل ا  دی ماه 

 اولعلیه فقر و بیکاری و گرانی و سیستم فاسد حاکم بود. ا  آن دوره ببعد در اذهان مردم حق طلب و در افکار عمومی، جنبش کارگری به ننینروی        

 جدال سیاسی و طبقاتی جاری و به ستون محوری جنبش اعتراض توده ای و سرنهونی طلبانه تبدیل شده است. 

دوره  جدید توانمند شدن مبار ات کارگری با گسترش اعتصاب و تجمعات اعتراضی به بخش  یادی ا  مراکزی کارگری و مشخنصنا ا  منقنطنع           -۲

 ت، اعتصابات بزرگ بافق و چادرملو، هپکو، آذرآب، شرکت واحد تهران و حومه، نیشکر هفت و فوالد اهوا در سالهای اخیررقم خنورد. اینن اعنتنراضنا          

رگری بود، کا ایستادگی در مقابل تعرض همه جانبه سرمایه داران و دولت به  شرایط کار و معیشت طبقه کارگر بود. مقابله آگاهانه تر و سا مانیافته تر 

ماهه و گاها بیشتر، علیه ناامنی شغلی و    ۹۲علیه تحمیل  ندگی چند بار  یر خط فقر، علیه کاهش دایمی دستمزدها و دستمزدهای معوقه یکماهه تا 

ب واقن بیکارسا ی وسیع، علیه دستهیری و با داشت فعالین کارگری، علیه قراردادهای سفید امضا، علیه کارکرد ضدانسانی شرکتهای پیمانی و علیه عن   

بسیار مخرب خصوصی سا یها بر وضعیت طبقه کارگر. در اعتصابات و اعتراضات کارگری این دوره ابتکارات و سنتهای رادیکال در جنبنش کنارگنری       

برجسته شد. اتکا به مجامع عمومی کارگری و سنت عمل مستقیم کارگری، به میدان آمدن طیف وسیعی ا  رهبران و فعالین کنارگنری رادینکنال و          

سوسیالیست، برقراری ارتباط آگاهانه تر بین رهبران کارگری، برجسته شدن فصل مشترکهای بیشتر مبار ات کارگری چه در خواسته ها و چنه در        

 روشهای عملی مبار ه و شکل گیری حمایتهای مبار اتی بین بخشهای مختلف جنبش کارگری ا  هم، ا  دستاوردهای مهم جنبش کارگری است.  

خصوصی سا یها و مبار ه کارگران علیه عواقب مخرب آن بر  ندگی و کار کارگران یک مساله گرهی  در جنبش کارگری ایران است.  هر کنارگنر       -۲

آگاه و ضد سرمایه به خوبی میداند، مالکیت خصوصی و یا دولتی سرمایه، هر دو برای کارگر یعنی استثمار و ستم و کنار منزدی، ینعنننی          

 ۱۲تبعیض و  دن حقوق کارگران و هر دو شیوه مالکیت دارای کارکرد ضد کارگری مشترکی هستند. اعتراض گسترده کارگران به خصوصی  
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تعنرض  با شدن بخشهایی ا  کارخانه ها و مراکز تولیدی به معنای تایید مالکیت دولتی نیست. هدف کارگران ا  مبار ه با خصوصی سا یها مقابله کردن  

افسار گسیخته کارفرمایان که با طرح خصوصی سا ی به شیوه سبعانه و بسرعت  دن دستمزدها و بسیاری ا  مزایای کارگری، بیکارسا ی وسنینع و       

ل تحمیل دستمزدهای معوقه را در دستور میهذارند. کارگران با مبار ه خود تاکتیک عقب راندن کارفرمایان و تحت فشار قراردادن دولنت بنه قنبنو           

طه رابتعهداتی در مقابل حقوق کارگران را تعقیب میکنند. تردیدی نیست اگر جریانات رفرمیست و امکانهرا در درون جنبش کارگری بخواهند در این  

ثنی  اندک توهمی را نسبت به ماهیت و کارکرد استثمارگرانه مالکیت دولتی اشاعه دهند، کارگران آگاه و سوسیالیست ، چنین توهمی را افشا و خننن      

 خواهند کرد.

اتفاق افتاد. آنجا که   ۲۷جهش بزرگ در جنبش کارگری ایران با اعتصاب و اعتراض بیش ا  یک ماهه نیشکر هفت تپه و فوالد اهوا  در پایان سال  -٥ 

ات مبار ات درخشان آن دو مرکز کارگری چه در محتوا و مضمون چه در روش و قالب و شکل، با دست  دن به ابتکارات خالقانه سطح مبار ه و توقنعن  

ننی  امنین  کارگری را فراتر ا  موقعیتی بردند که تا آنزمان در جنبش کارگری جاری بود. اعتصاب و تحرک اعتراضی این دو مرکز، با اعتراض علیه بی تن    

 شغلی، علیه خصوص سا ی و دستمزدهای معوقه، و علیه اخراج کارگران شروع شد، اما بسرعت به آن محدود نماند. بلکه کارگران و رهنبنران جسنور      

اکنز  مر کارگری در هفت تپه بی کفایتی دولت حاکم را در پاسخهویی به ابتدایی ترین خواست کارگران و عجز این سیستم حاکم را در اداره کارخانه و

را مطرح کردند این پدیده آن جهش و گام سیاسی بلندی بود کنه رهنبنران جسنور         “  اداره شورایی” کار اعالم کردند. در مقابل راه حل کارگری خود  

 کارگری در این دو مرکز برداشتند، پوسته محدودیتهای تا آن  مان تحمیل شده بر جنبش کارگری را شکستند. ا  آن دوره به بعد توقعات جنننبنش      

جاد ای کارگری ارتقا پیدا کرد. جنبش طبقه کارگر به عنوان نیروی صاحب آلترناتیو برای به دست گرفتن سرنوشت خود و جامعه ابرا  وجود کرد. طرح  

ده شوراها و اداره شورایی نه فقط در سطح جنبش کارگری، بلکه در میان جنبشهای اعتراضی رادیکال و در سطح جامعه به شعار مبار اتی تبدینل شن    

ا  اهنو است. به عالوه تجربه به میدان آمدن طیف وسیعی ا  رهبران و فعالین و آژیتاتورهای روشن بین و جسور کارگری در نیشکر هفت تپه و فنوالد     

ری دستاورد مهم دیهری بود که دامنه آن به دیهر بخشهای جنبش کارگری گسترش پیدا کرد و تجربه میشود.  دستاورد مهم دیهر این دو مرکز کارگ 

کشاندن اعتراضات به شهرهای شوش و اهوا ، که موجب حمایت گسترده مردم ا  کارگران وخانواده های کارگری شریک در این اعتراضات و عنجنینن    

فت ن هشدن مبار ات کارگری و اعتراض توده ای با هم در مقابله با استثمار و  ور و سرکوب و حاکمیت جمهوری اسالمی شد. اقدام مهم دیهر کارگرا 

 رانتپه، تالش جدی برای خنثی کردن اقدامات تفرقه افکنانه  کارفرما و دولت بود.  به ویژه هشدار آنها علیه ترفند تفرقه منلنی در صنفنوف کنارگن             

 و و  اعتصابی، نشانه روشن بینی و آگاهی طبقاتی باالیی بود. به عالوه دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگری ماههای اخیر نیشکر هفت تپنه، هنپنکن       

دی آ اآذرآب تاکید مجددی است، بر ظرفیت ها و ابتکارات مبار اتی  جدید در جنبش کارگری علیه کارفرمایان و دولت سرمایه.  پافشاری بر خواست  

ان فعالین کارگری در بند و ا  جمله اسماعیل بخشی و دیهر دستهیر شدگان همراهش در اعتصاب دوره قبل ا  جانب کارگران هفت تپه، نمونه درخش

ارگنران  ی کا  همسرنوشتی و تعهد مشترک مبار اتی را نشان میدهد، که نهایتا با آ ادی این دستهیرشدگان به ثمر رسید. اقدام مهم دیهر، باریهاد بند 

ز هپکو و آذرآب در مسیر راه آهن شمال و جنوب، کشاندن اعتراضات برحقشان به سطح شهر و دیهر اقدامات میلیتانت آنها و همبستهی هر دو منرکن    

ت کارگری در تحرک اعتراضی اخیر ا  هم، ابتکاراتی است که ظرفیتهای قابل گسترش جنبش کارگری علیه سرمایه داران و جمهوری اسالمی را تقوین 

 کرده است.  

 جنبش کارگری و گامهای اساسی که باید برداشته شود!  -۱ 

 رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکارگری است!

۱۳ 



 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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جنبش طبقه کارگر ایران با شرایط حساس و رسالت تعیین کننده ای روبرو است. این شرایط توقعات مهمی را در مقابنل  جنننبنش کنارگنری و                

ید ا   خلعسوسیالیستی قرار میدهد که همزمان با مبار ه رو مره برای بهبود شرایط کار و  ندگی در مبار ه برای سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی و 

 نیم:  میکنظم سرمایهداری به رسالت خود عمل کند. به سرانجام رساندن این رسالت در این مقطع در گرو تامین ملزوماتی است که ذیال بر آنها تاکید 

تامین رهبری سراسری در مبار ات جاری : اکنون جنبش کارگری ایران دارای طیف وسیعی ا  رهبران و فعالین کارگری شناخته شده و مبنار     -الف 

 ست.است و این دستاورد مهمی است. همه اعتراضات کارگری تاکنونی با ابتکارات رهبران و فعالین کارگری که در صحنه حضور داشتند، ممکن شده ا 

با این وصف و به دلیل محدودیتهای تاکنونی که بر جنبش کارگری تحمیل شده، هنو  جنبش کارگری با خالء رهبری سراسری روبرو است. گامنهنای    

ش راین اولیه برداشته شده در بطن مبار ات کارگری جاری، با تغییر قدم به قدم تناسب قوا و با طرح و نقشه آگاهانه رهبران کارگری رادینکنال و گن         

 سوسیالیستی طبقه کارگر، راه فایق آمدن بر این خالء را نشان میدهد. شکل گرفتن ارتباط  بین محافل رهبران و فعالینن  کنارگنری رادینکنال و              

سوسیالیست، و ایجاد شبکه همهام و هم جهت رهبران کارگری مراکز کارگر ی مختلف با هم در سطح منطقه ای و سراسری، هم جنهنتنی عنمنلنی         

مشترک در مبار ات پیش رو در راستای به وجود آمدن رهبری هم بسته و متحد منطقه ای و سراسری تحول مهمی در ابرا وجود قدرتمند جنننبنش    

 کارگری خواهد بود، که ال مست با جدیت پیهیری شود.    

مبرمیت گسترش مجامع عمومی و ایجاد شوراها: جنبش کارگری ایران در روند مبار ات جاری خود به مجامع عمومی به عنننوان ظنرف اولنینه            -ب

.  اسنت سا مانیابی خود متکی بوده است. به همت و جسارت فعالین کارگری در موارد معینی اتحادیه و شورا و نهاد کارگری مستقل سا مان داده شده  

و گسترش تالشهای مبار اتی برای ایجاد شوراها قدم مهمی در راستای سا مانیابی توده ای کارگری مورد نیا  جنبش کنارگنری     “  اداره شورایی” طرح 

است.  با طرح اداره شورایی و استقبال  ا  جنبش شورایی،  جنبش کارگری و رهبران سوسیالیست کارگری بیش ا  پیش و هدفمند ال مسنت دامنن      

رشنتنه   و   دن به جنبش مجامع عمومی و ایجاد شوراها را در مراکز و رشته های کارگری در اولویت اساسی قرار دهند. به عالوه فراتر ا  یک مرکز کار 

کارگری، در سطح منطقه ای و سراسری هم با طرح و نقشه واقعی و  مینی تالش برای ایجاد تشکل و شورای منطقه ای و سراسری کنارگنران را در       

 دستور گذاشت. 

به تحزب کمونیستی باید متکی شد: تحزب کمونیستی بخش الینفک و ضروری جنبش کارگری و سوسیالیستی در جدال سیاسی و طنبنقناتنی           -ج

دایمی با بورژوا ی است. حضور قابل لمس گرایش کمونیستی و سوسیالیستی در جنبش کارگری ایران واقعیت قابل اتکای طبقه ما در ننبنرد هنمنه        

ده جانبه با بورژوا ی است. در شرایطی که جنبش  طبقه کارگربه عنوان جنبش مدعی قدرت، رسالت هدایت مبار ه و تحرک انقالبی جامعه را به عنهن   

ه، دارد، واضح است، به سرانجام رساندن  چنین رسالتی  سا مان رهبری کننده و کمونیستی جنبش طبقه کارگررا میطلبد. در جدالهای سیاسی جامعن  

جنبش ها و طبقات اجتماعی ا  کانال احزابشان نمایندگی میشوند. طبقه کارگر هم ا  طریق حزب کمونیستی خود باید در همه لحظات جندالنهنای       

 به اجتماعی و طبقاتی و به ویژه در مقطع تعیین تکلیف قدرت سیاسی نمایندگی شود. کارگران کمونیست، رهبران رادیکال و پیشرو کارگری ال مست 

 روشنی مبرمیت اتکا به تشکل یابی حزبی و حزبیت کمونیستی طبقه کارگر را در میان صفوف کارگران اشاعه دهند. با گرایش تحزب گرینزی و دور      

و درسهای برگرفته ا  همه تحوالت مهم چند دهنه اخنینر اینن          ٥۷کردن کارگران ا  دخالتهری در تحوالت سیاسی مبار ه کنند. درس مهم انقالب  

واقعیت بدیهی را تاکید میکند، که جنبش طبقه کارگر بدون تحزب کمونیستی خود و حزب کمونیستی هم بدون درهم تنیدگی طبقاتی و 

 رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکارگری است!

۱۴ 



 نه به حکومت ضد زن    
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 اجتماعی با طبقه کارگر نمیتوانند آ ادی و رهایی قطعی  انسان را ا  استثمار و ستم ممکن سا ند.  

حکمتیست اعالم  میکند، جامعه ایران در آستانه تحوالت سرنوشت سا ی  قرار گرفته است.  جمهوری اسالمی   -کنهره نهم حزب کمونیست کارگری 

 وننی رفتنی است. دوره جدالهاى تعیین کننده بر سر سهم انسانها ا  آ ادى و رفاه و سعادت فرارسیده است. تحوالت امرو  ایران فقط بر سنر سنرننهن        

ننه  جمهوری اسالمى نیست. بلکه بر سر شکل دادن به آینده هم هست. آنچه امرو  در ایران میهذرد تعیین میکند که فردا دهها میلیون انسان چنهنو      

بر و مرفنه و    براخواهند  یست. آن آینده دارد امرو  ساخته میشود. اگر پیرو  بشویم، و میتوانیم بشویم، آنهاه این آینده شاهد برپایى جامعه اى آ اد و   

 ا و  انسانى خواهد بود. جامعه اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکمیت خرافات مذهبى و سنتنهن   

حکمتیست بر نقش تنارینخنسنا         -اخالقیات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعیض. یک جامعه سوسیالیستى. کنهره نهم  حزب کمونیست کارگرى   

طبقه کارگر و جنبش کمونیسم کارگرى در شکل دادن به آینده ایران و فرصت کم نظیرى که براى ایفاى نقش کارگر و کمونیسم بعنوان رهبنر ینک     

اهنان  یخوجنبش عظیم براى آ ادى و برابرى در ایران فراهم شده است تاکید میکند. کنهره رهبران و فعالین کارگری رادیکال و همه کمونیستها و آ اد 

 حکمتیست فرامیخواند.  -را برای تحقق چنین آینده و دورنمایی به همهامی مبار اتی و پیوستن به حزب کمونیست کارگری ایران 

 رحمان حسین  اده  –پیشنهاد کنندگان: رضا کمانهر 

  *** 

 

 رهایی جامعه ایران در گرو عروج آلترناتیوکارگری است!

ضمن تاکید بر مبار ه مستمر و بی امان برای سرنهونی جمهوری اسالمی  طبقه کارگر، کمونیست ها و پیشروان                       کنهره نهم حزب حکمتیست     -٥

و جنبشهای اعتراض همهانی        ٥۷جنبشهای اجتماعی را به تقابل قاطع علیه آلترناتیوهای  راست و بورژوایی فرامیخواند. تجربه انقالب                      رادیکال

طبقه کارگر و مردم آ ادیخواه نمیتوانند راه حل آ ادیخواهانه و برابری            “ همه با هم  ”سالهای اخیر در خاورمیانه این واقعیت را تاکید میکند،در صف            

مستقل  صف طلبانه خود را به کرسی بنشانند. اکنون دوره ترسیم بیش ا  پیش تمایز، با سیاستها و روشهای جریانات راست بورژوایی و تقویت                            

طبقاتی و انقالبی است. ما اعالم می کنیم در متن کشمکش و جدال افقهای سیاسی و طبقاتی جامعه ایران برای تقویت آلترناتیو سوسیالیستی                             

شاخص پیشروی برای ما و جنبش اعتراضی علیه رژیم اسالمی در ایران افشای هر آلترناتیوی است که انتظارات و توقعات طبقه                         مبار ه می کنیم.  

کنهره نهم حزب کمونیست     کارگر و مردم را به هر نقطه سا شی با جمهوری اسالمی واحزاب وجریانات راست و سخنهویان سرمایه سوق بدهد.                       

در مقابل آلترناتیوهای  بورژوائی، ناسیونالیستی و فدرالی، قاطعانه خواهد ایستاد وطبقه کارگر و مردم ایران                                    حکمتیست – کارگری

 و ارتجاع و تبعیض فرا می خواند. کل استثمار و استبداد رژیم اسالمی و  سلطه به قاطع “نه” به را

 ۹۱۶۲نوامبر  

 پیشنهاد دهندگان:

 صالح سرداری  -ناصر مرادی

 بورژوائی! راست و تقابل با آلترناتیوهای



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!
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 حکمتیست، –بیانیه  کنگره نهم حزب کمونیست کارگری 

 سرنگونی انقالبی حکومت آپارتاید جنسی، گام اول تحقق برابری زن و مرد!

آپارتاید جنسی یک ستون محکم استقرار و استمرار جمهوری اسالمی و جنبش اسالمی است؛ بعالوه، در دهه های اخیر حجاب اسالمی به بنننر اینن      

ه نظام و جنبش بدل شده است. جنبش آ ادی  ن در ایران ا  بدو به قدرت رسیدن رژیم اسالمی علیه این دو رکن بپا خاسته و یک آن ساکت ننشست 

 است. جنبش آ ادی  ن در ایران به الهویی برای مبار ین حق  ن در منطقه بدل شده و آوا ۀ آن در دنیا پژواک یافته است.

حکمتیست بر آ ادی بی قید و شرط و برابری کامل  ن و مرد در تمام شئون اجتماعی پای میفشنارد. مسنالنه آ ادی و             –حزب کمونیست کارگری 

ی تبعیض دهابرابری  نان و مبار ه برای رفع تبعیض، یک امر قائم به ذات کمونیسم کارگری است. ما راسا و قاطعانه برای بهبود حقوق  نان و نفی بنیا 

بندل   ن   و نابرابری تالش میکنیم.  جنبش ما در این مبار ه افق، سیاست و شعارهای خود را دارد؛ نیا  ندارد و نباید به دنبالچۀ جنبش عمومی حق    

اسالمی یا ناسیونالیسم پرو غرب در مقابل جنبش آ ادی     –شود و یا به آن خدمات دهد. تالش برای مقابله با نقطه سا ش هایی که جنبش های ملی  

ینر   ن قرار می دهند و مبار ه برای جهش ا  دست اندا هایی که جنبش های فوق الذکر در برابر جنبش آ ادی  ن ایجاد می کنند، یک امر مهم و غن   

 قابل گذشت برای ما به مثابه جنبش کمونیسم کارگری بوده است.

اسالمی که بیش ا  دو دهه تنالش  –عروج توده ای جنبش سرنهونی طی دو سال اخیر به روشنی تحلیل های ما را به اثبات رسانده است. جنبش ملی  

با تمام قوا کوشیده است که جنبش آ ادی  ن را و    ۲۱نموده امر رهایی  نان را به انحراف بکشاند و خواست ها و آرمان های آنرا تقلیل دهد، ا  دیماه 

تقلیل دهد. هراس ا  انقالب کارگری و عروج کمونیسم دو جنبش دست راستنی   “  حجاب اجباری” آرمان آ ادیخواهی و برابری طلبی آنرا به مساله لغو 

در    منی و ضد انقالبی ملی اسالمی و ناسیونالیسم پرو غرب را در کنار هم و در یک جبهه متحد قرار داده است. عَلم کردن چهره های مرتجع ملی اسال 

 یکی ا  تاکتیک هایی است که این دو جنبش در همکاری نزدیک و تنهاتنگ با قدرتهای غربی دنبال می کنند.“ رهبر  نان”قامت 

 

تراضی اع ا  ابتدای خیزش دیماه  نان بسیاری در مقابله با حجاب اسالمی با داشت و اسیر شده اند. بعالوه، حضور فعال و ر مندۀ  نان در جنبش های 

ان ی شن و سرنهونی یک امر قابل توجه است. این حضور یکبار دیهر این نظر ما را که موقعیت دوفاکتوی  نان در جامعه در تضاد عمیق با موقعیت رسم 

 جناب قرار دارد، باثبات می رساند. بار دیهر دانشهاهها به سنهر دفاع ا  برابری  ن و مرد بدل شده اند. جنبش رادیکال و چپ دانشجوینی عنلنینه حن           

ه اسالمی و آپارتاید جنسی، این دوستون اصلی جنبش اسالمی و ابزار حیاتی جمهوری اسالمی برای سرکوب جامعه، قدرتمندتر ا  گذشته به منقنابلن     

 برخاسته اند. این مبار ات هدفمند و خستهی ناپذیر به خوبی وجود گرایشات مختلف درون جنبش حق  ن را آشکار می کند.

 

د و   حدودنیا بر وجود یک جنبش عظیم آ ادی  ن در ایران واقف است و ا  اینرو دولت های غربی و رسانه های نوکر کوشیده اند که تصویر و روایتی م

دولت های امپریالیستی به سرکردگی آمریکا برای مقابله با خطر کمونیسم جنبش اسالمی را بنعنننوان     ۶۲٥۷وارونه  ا  این جنبش ارائه دهند. اگر در 

آلترناتیو رژیم سرکوب سلطنت علم کردند و در ایران فرود آوردند؛ اکنون با ارائه یک تصویر و روایت ناقص و دروغنینن ا  آ ادی  ن و           

۱۶ 



 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!
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جنبش ضد اسالمی و علم کردن چهره ها و جریانات شناخته شدۀ ضد مردمی و ضد آ ادی می کوشند که جنبش سرگونی طلبانه مردم را به بینراهنه   

 بکشانند.

 

ای حکمتیست با تمام قوا می کوشد تا این تصاویر و روایت های ناقص و دروغین را افشاء و طرد کند. ما بعنوان جزء الیتجر  -حزب کمونیست کارگری

ل کنامن  جنبش آ ادیخواهی و ماکزیمالیست  نان اجا ه نخواهیم داد که به  نان و به جامعه کم فروشی شود. ما برای آ ادی بی قید و شرط و برابنری     

  نان مبار ه می کنیم و این تعهد خود را در تئوری و عمل به اثبات رسانده ایم.  

جامعه اکنون برای عروج یک جنبش آ ادیخواه، ماکزیمالیست و رادیکال آ ادی  ن کامال آماده است. فعالین جنبش آ ادی  ن در کنننار جنننبنش             

 منی    رادیکال کارگری، جنبش نسل جوان و مردم  حمتکش برای ایجاد یک جامعه آ اد، برابر و مرفه قرار گرفته اند و برای یک دنیای بهتر منبنار ه    

حکمتیست در کنار و همراه این جنبش قرار داد و برای یک انقالب کارگری که هر نوع نابرابری چه حقوقی و چنه      –کنند. حزب کمونیست کارگری  

بنر  اقتصادی را ریشه کن خواهد کرد، مبار ه میکند و فعالین جنبش آ ادی  ن را به فشرده کردن صفوف خود، به استکام اتحاد خویش و به تمنرکنز     

 افق رهایی کارگری فرا می خواند.

 

در شرایط خطیر کنونی امر سا ماندهی مهمترین مساله ای است که فعالین باید بر آن تمرکز کرده و برای آن تالش کننند. بندون ینک جنننبنش              

طینر  ر خسا مانیافته و متحد امر رهایی امکان ناپذیر است. نقش فعالین رادیکال سوسیالیست در این مقطع بسیار تعیین کننده است و وظیفه ای بسیا 

نیا بنرای  ثا و سنهین بر عهده دارند. باید کوشید تا اوال با سا ش هایی که جنبش های راست و مرتجع در مقابلمان قرار می دهند قاطعانه مبار ه کنیم؛ 

 ینهنر  ارائه یک تصویر و روایت روشن ا  افق رهایی بکوشیم و باالخره باید دست تک تک عناصر و محافل و کانونهای فعال این جنبش را در دست یکد

 ایند قرار دهیم و یک صف مستحکم و رادیکال قدرتمند برای دستیابی به آ ادی و برابری کامل  نان را شکل دهیم. درون جنبش های اجتماعی دیهر ب 

ی هونن این افق رهایی را تثبیت کنیم. جنبش آ ادی  ن در ایران یک ستون محکم مبار ه برای یک جامعه آ اد، برابر و مرفه سوسیالیستی است و سرن 

 انقالبی حکومت آپارتاید جنسی گام اول برای تحقق برابری  ن و مرد است. 

حکمتیست به مبار ه بیوقفه و رادیکال  نان علیه حجاب اسالمی و حکومت آپارتاید جنسی درود میفرستند و      –کنهره نهم حزب کمونیست کارگری 

م  نان و مردان آ ادیخواه را به متشکل شدن و گسترش مبار ه برای سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی و نظام سرمایه داری، نظنامنی کنه در تنداو          

 تبعیض و نابرابری براساس جنسیت ذینفع است، فرامیخواند!

  *** 

 سیاوش دانشور -پیشنهاد کنندگان: آذر ماجدی  

 سرنگونی انقالبی حکومت آپارتاید جنسی، گام اول تحقق برابری زن و مرد!



 زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 ۰7صفحه                                                                                              3کنگره                                                                                            شماره 

 حکمتیست -بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری

 بورژوائی! راست و تقابل با آلترناتیوهای

راه و بحران فزاینده حکومتی هم     بن بست سیاسی   اقتصادی، در دوره کنونی روبرو است.فلج     ای و فزاینده  بحران همه جانبه   رژیم اسالمی ایران با      -۶

  است. کرده تضعیف به طورکم سابقه ای ایران را موقعیت رژیم اسالمی باانزوای بین المللی و منطقه ای،

و در متن بی اعتباری       ۲۱با تشدید بحران و بدنبال ناتوانی رژیم اسالمی و شکست اصالح طلبان بعد ا  اعتراضات وسیع و گسترده مردم در دیماه                         -۹

 پروو نفرت مردم ا  جمهوری اسالمی و کلیه جناح های حکومتی، اکنون بخشهای مختلف اپو یسیون راست، احزاب و جریانات متعلق به ناسیونالیسم                   

غربی و عظمت طلب،شامل طرفداران نظام سابق و بخشی ا  جمهوریخواهان و ناسیونالیستهای قومی و فدرالیست چی، جنبش ملی اسالمی و                              

نفره، شورای مدیریت گذار و       ۶۲رفراندم، کنهره ملی، کنفرانس مدیریت گذار، بیانیه های          دوخردادی های سابق با طرح های محتوم به شکستی مانند       

آمیز ا     لمتاتحاد برای دمکراسی و حقوق بشر و غیره با هدف ضدیت با مبار ات رادیکال و میلیتانت کارگران و مردم آ ادیخواه، با تاکید بر گذار مسا                          

یم جمهوری اسالمی و برای حفظ ارکان نظام سرمایه داری و ماشین سرکوب وارگانهای مافوق مردم،  تالش می کنند مبار ه مردم برای سرنهونی رژ                         

 مطرح کنند. اسالمی را ا  هر گونه عمل مستقیم انقالبی با  دارند و خود را بعنوان آلترناتیو و جانشین جمهوری اسالمی

 رفیچنین طرح و پروژهائی در کردستان نیز ا  طرف احزاب وجریانات ناسیونالیست و طرفدار فدرالیسم در جریان است. بخشی ا  این جریانات ا  ط                         

برای شریک شدن و سهیم شدن در قدرت به قدرتهای جهانی و موئتلفین منطقه ای درهمکاری و ائتالف با جریانات راست و بورژوائی چشم دوخته                            

  مشغول بند وبست و مذاکره با رژیم جمهوری اسالمی هستند.“ مرکزهمکاری نیروهای کرد”اند و ا  طرفی دیهر با ایجاد 

با وجود اینکه جریانات و احزاب مختلف راست و بورژوائی تمام تالش خود را برای جلب توجه و حمایت حکومتهای امپریالیستی و دولتهای                                -۲

، رفراندم و    رژیم چینج ” مرتجع منطقه بکار گرفته اند، اما تاکنون تمام طرح ها و نقشه های اپو یسیون راست و آلترناتیوهای بورژوایی در قالبهای                        

فدرالیسم و غیره یکی بعد ا  دیهری شکست خورده است و به قالبی مورد اعتنا و پذیرفتنی تبدیل نشده                    “گذار مسالمت آمیز   اصالحات، انتخابات آ اد، 

 است.

آلترناتیو دیهری موجود است. آلترناتیو                    بورژوائی، و طرح و برنامه نیروهای اپو یسیون                        راست آلترناتیو در مقابل     -۲

همراه با جنبش طبقه کارگر و جنبش آ ادیخواهی و برابری طلبی، نیروها و جریانات چپ و                        حکمتیست حزب سوسیالیستی. آلترناتیو کارگری،

در مقابل افق و راه حل        برای سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی و ایجاد یک آلترناتیو سوسیالیستی تالش میکند. ما اعالم می کنیم                     کمونیست،

و  میتقویت افق و راه حل کارگری، برافراشتن پرچم آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر با هدف سرنهونی انقالبی رژیم جمهوری اسال                    بورژوائی، های  

ممکن و مطمئن برای رهائی ا  شر جمهوری اسالمی است.آلترناتیو سوسیالیستی متضمن وسیعترین                دولتی بورژوائی تنها راه    سرکوب انهدام ماشین 

در  برای انقالب کارگری و ایجاد جامعه ای سوسیالیستی واستقرار حاکمیت شورائی است.                               پیشروی آ ادیهای سیاسی و مبنای        

یل رفاه و رفع نیا مندهای همهان اساس فعالیت اقتصادی جامعه را تشک              آ ادی، برابری،  نه انباشت سرمایه، بلکه     نه سود و   سوسیالیستی آلترناتیو

میدهد. جامعه ای که سهم اکثریت تولید کنندگان فقر و فالکت و محرومیت نیست. بلکه رفاه و برابری اقتصادی یک رکن پایه ای فعالیت                          

 ۱۴ جامعه است.



 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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 بیانیه

 نظام سرمایه داری محیط زیست انسانها را در آستانه نابودی قرار داده است!

 

 بحران محیط  یستی نتیجه مستقیم عملکرد نظام سرمایه داری و رقابت سرمایه داران برای تصاحب منابع طبیعی و سود بیشتر است.

تحول سریع تکنولوژی و صنعت و اختیار و انحصار استفاده و بکارگیری آن ا  طرف اقلیت صاحب سرمایه و قدرت، رشد سرسام آور و بنکنارگنینری         

ای دو دنیماشین و آلودگی های ناشی ا  آن در ابعاد وسیع، تاثیرات بسیار مخربی بر  ندگی انسان و طبیعت بجا گذاشته است. امرو مشاهده واقعی در  

قطبی کار و سرمایه چنین است؛ در یک طرف صاحبان سرمایه و قدرت که مشامشان تنها بوی پول و سود را در هر پدیده ای جستجو می کند و در     

عنرض  ر من   یک طرف میلیاردها انسان کارکن که عملکرد نظام سرمایه داری، یا خانه و  ندگی آنها را به ویرانه تبدیل کرده و یا نفس بقای آننهنا را د      

 مخاطراتجدی قرار داده است.

 

 لیند افزایش گا های گلخانه یی، نابودی جنهلها، افزایش سطح دریاها خطراتی جدی برای ساکنین کره  مین بوجود آورده است.حاکمیت سرمایه بر تو 

و منابع طبیعی جهان و حرص و طمع افسارگسیخته بورژا ی در جهت سودجویی بیشتر، بیش ا  هر  مان خسارات ناشی ا  آن را متنوجنه منحنینط        

 ندگی بشرکرده است. این اوضاع محصول دور طبیعی گرمایش و سرمایش  مین نیست، بلکه محصول تخریب نظام حاکم کنونی بنر جنهنان اسنت.          

افنزاینش   و  صنایع آمریکا و چین به تنهائی و بدرجه ای دیهر کشورهای سرمایه داری در اروپا و دیهر نقاط جهان، تاثیرات فراوانی بر روی آلودگی هوا

جمعنینت   و  گا های گلخانه ای داشته است. مسئله ای که ا  کنفرانس کیوتو تا امرو  الینحل مانده و این سیر تخریب آگاهانه همچنان ادامه دارد. امر  

ا و   رینکن  فقر ده کشورهای تحت سلطهقربانیان خاموش  باله گردی و با یابی فلزات و مواد بیماری  ای مورد نیا  کارخانه های تولیدی در اروپا و امن     

 توسعه و گسترش تکنولوژی در این جوامع هستند.

 

امرو  ساکنین دنیا و مشخصا طبقه کارگر در سطح جهان، هم با فقر شدید و هم با نابودی محیط  یست توسط نظام کنونی روبرو هستننند. بنحنران        

محیطی در چهارچوب نظام سرمایه داری میتواند کنترل و قابل حل باشد اما ایجاد یک محیط  یست ایمن و شرایطی که فعالیت اقنتنصنادی      - یست

 انسانها تناقضی با تخریب مستمر محیط  یست نداشته باشد، در چهارچوب این نظام غیر ممکن است. 

 

گنرتنا   ” اعتراض میلیونی جوانان و نسل جدید به تخریب محیط  یست بیانهر جدی تر شدن بحران محیط  یستی در کره خاکی است. بدنبال اعتصاب  

)دانش آمو  جوان سوئدی( موجی ا  اعتراض نوجوانانبه تخریب محیط  یست با ترک مدارس در رو های جمعه در سراسر دنیا،،علیه نابودی   ”  نونبرگ 

کره  مین شکل گرفته است. سرمایه داری امرو  اما این اعتراضات را که پایه واقعی و اجتماعی دارند، به کریدورهای سا مان ملل هنداینت      

 ۱۹میکند ولی به کمترین تعهدات خویش در این  مینه پایبند نیستعلیرغم شورانهیز بودن این اعتراضات و هدف درست آن، اما بطور واقنعنی   



  زنده باد شوراها
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 آنچه که دلیل اصلی و پایه ای انهدام محیط  یست است هنو  مورد هدف قرار نهرفته است. نقش صاحبان قدرت و سرمایه هنو  بطور خاص در اینن    

اعتراضات برجسته نیست. هنو  خوشبینی تغییر وضع موجود توسط عاملین اصلی آن در این اعتراضات بچشم میخورد. در این میان احزاب سبز هنم      

ه اعالم میکنند مسئله اصلی آنها بحران محیط  یست است،آنها اعالم میکنند امرو  در بحران  یست محیطی فقیر و غنی به یک اننداره در منخناطنر        

اه حنلنی   ، رهستند.میهویند جمعیت کره  مین رشد بسیار باال و نامو ونی دارد و منابع کافی برای همه وجود ندارد. احزاب سبزبعنوان احزابی بورژوائی  

برای بحران محیط  یست ندارند. سیاست احزاب سبزکه طبیعت را بر انسانهائی که در آن  ندگی میکنند ترجیح میدهد و خراشی به عملکنرد ننظنم       

قنه  طبقاتی و عملکرد آن نمیزند، پشت سکه دیدگاههائی است که بحث در باره محیط  یست را فرعی میداند. این دو دیدگاه ا  موضع کمونیسم و طبن  

 کارگر ارتجاعی اند چون به مسئله اساسی و بالفصل کنترل بحران کنونی تا چه رسد به حل آن و نفی تناقض انسان و طبیعت توجهی ندارند.  

 

ایران تحت حاکمیت رژیم اسالمی سرمایه یک مورد خطیر ا  موقعیت هشداردهنده محیط  یست است. جنبش اعتراضی علیه وضعیت خطیر محینط   

رو  یست در ایران در حال گسترشمیباشداست و حکومت اسالمی با سرکوب و پرونده سا ی و در دفاع ا  منافع کارفرماها با فعالین این جننبنش روبن     

 میشود. 

 

کنهره نهم حزب کمونیست کارگری حکمیتست ضمن تاکید براین اصل که تا حاکمیت سرمایه و تولید برای سود دهی ا  بین نرود نمنینتنوان رونند       

دن تخریب طبیعت و ساختار اکوسیستم  مین را به طور برگشت ناپذیریقطع متوقف نمود، در عین حال به هر تالش واقعیو ا  پائین برای محدود کنر   

حکمتیست برخورداری ا  یک محیط کار و یک محیط  یست ایمنن و    -این تخریبات و حفاظت ا  محیط  یست ارج مینهد.حزب  کمونیست کارگری 

ت سالم را حق بدیهی و پایه ای شهروندان میداند وا  جنبش هایی که تالش میکنند خود آگاهی نسبت به محیط  یست و عواقب آلودگی هوا و طبیعن 

ببرند و ایجاد یک محیط  یست سالم و رفع تناقض انسان با طبیعت را امری ضروری میدانند، پشتیبانی میکند و در تقویت و گسترش آننهنا و     ال  را با

 مرتبط ساختن آنها به مبار ات جاری طبقه کارگر تالش میور د. 

 

 ملکه عزتی -پیشنهاد دهندگان. پروین کابلی 

  *** 

 

 

 نظام سرمایه داری محیط زیست انسانها را در آستانه نابودی قرار داده است!



 زنده باد سوسیالیسم!
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 قرار 

بندوبست احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی در محکومیت   

ماههای گذشته جامعه کردستان شاهد بر مال شدن بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی بود. چنین امری اگرچه جزو 

سال گذشته و بخشی ا  سیاستهای آشکار و پنهان آنها بوده است ، اما در اوضاع سیاسی حاضر در ایران  ۲۱همیشهی این احزاب و در طول  سنت 

ه در جامع  د و بند اخیر این احزاب به حق با موجی ا  اعتراض و تنفر  وکردستان و برمتن کشکمش حاد جامعه علیه جمهوری اسالمی ، تالش برای 

 کردستان و ایران روبرو شد.

در شرایطی که بخصوص در طی دو سال گذشته خواست سرنهونی انقالبی جمهوری اسالمی در دستور هر اعتراض بزرگ و کوچک توده های معترض 

قرار گرفته است ، چرخش این احزاب بسوی جمهوری اسالمی نه تنها سا ش طلبی، بلکه توطئهای در جهت مقابله با خواست سرنهونی جمهوری 

سال است مردم کردستان و هر صدای اعتراضی در آن را باقصاوت تمام سرکوب کرده است. ۲۱اسالمی و کمک به بقای رژیمی است که   

 

،  جمهوری اسالمی در شرایط بن بست اقتصادی و انزوای بین المللی و بخصوص به میدان آمدن توده های مردم برای برچیدن حاکمیت استثمارگرانه

ار در نتظارتجاعی و سرکوبهرانه خود، با این ترفند وکمک طلبیدن ا  احزاب ناسیونالیست در کردستان به خیال خود می خواهد انفجار اعتراضی قابل ا

 تحوالت پیش رو در کردستان را به این وسیله خنثی کند.

ین برای های مرتجع منطقه و همچن ا  طرف دیهر احزاب ناسیونالیسم کرد با ناکام ماندن ا  اتکا به آمریکا وغرب و به با ی گرفته نشدن ا  جانب دولت

غلبه بر سردرگمی وتشتتی که به آن دچارند، به استراتژی همیشهی شریک شدن در قدرت سیاسی با دولت مرکزی روی آورده اند . سیاستی که در  

  کردستان ایران به افشای بیشتر این جریانات منجر شده است.

 

های عدالتخواه  جامعه کردستان ایران حیاط خلوط احزاب ناسیونالیست کرد نیست. چهل سال گذشته جنبش کمونیستی و کارگری جبهه ای ا  انسان

در و  و سوسیالیست ، رهبر مبار ات آ ادیخواهانه و برابری طلبانه و همچنین افشاگر سا شکاری و بند وبست احزاب ناسیونالیست در کردستان بوده

  رسوایی اخیر این احزاب هم ساکت ننشستند.

 

با تکیه بر وبا کمک همین صف خودآگاه جنبش سوسیالیستی  حکمتیست ا  رهبری آینده حزب می خواهد  -کنهره نهم حزب کمونیست کارگری 

  برای خنثی کردن چنین توطئه هایی اقدامات ال م را در دستور بهذارد و در این رابطه مقرر می دارد :  و خارج ا  کردستان  در کردستان 

در شرایط سیاسی کنونی هرگونه مذاکره علنی و پنهان ، مشروط وغیر مشروط با جمهوری اسالمی محکوم ، و حزب خود را موظف به افشا و   -۶

 مقابله با آن می داند.

 

۱ 


