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 *Yم ��روز� ��ی6 '=�ا	ی� 
 فرا رسيدن سال نو را به همه مردم ايران تبريک ميگويم. 

ـراضـات و سـال                   ـرش اعـت سال گذشته براي ما مردم سـال گسـت
مقامت ومبارزه و پيشـروي در جـهـت تـحـقـق خـواسـتـهـا واهـداف                      
انسانيمان بود. سال گسترش اعتصابات کارگري، سال اتحاد کارگر و  
ـريـن حـقـوق          معلم، سال اعتراضات زنان براي برخورداري از ابتدائي ت
انسانيشان و سال مبارزه جوانان براي رسيدن به يک جامـعـه مـدرن و        

 شاد و انساني. 
در تمام طول سال گذشته جامعه، همه بـخـشـهـاي مـردم، درهـر             
ـتـوان گـفـت          عرصه در حال حرکت واعتراض بود و ازاين نقطه نظـرمـي
ـراي جـامـعـه           سال گذشته يک سال ويژه بود. البته مبارزه و اعتراض ب
ايران امرتازه اي نيست.از زماني که جمهوري اسالمي روي کار آمـده     

اين اعتراضات و اعتصابات و ومقاومتها ادامه داشته است ولي سال 
گذشته  جامعه يک گام بزرگ در جهت تعرض به جمـهـوري اسـالمـي       
بجلو برداشت و اين تجربه نويدبخش آنست و ايـن چشـم انـداز را در              
ـر              ـيـشـت مقابل ما قرار ميدهد که در سال جديد اعتراضات هـر چـه ب
ـر بشـود،                           ـه ت ـر و هـمـبـسـت گسترش پيدا کند، صفوفـمـان مـتـحـد ت
خواستهايمان صريح تر و شفاف تر و روشن تر مطرح بشود، و  بتوانيم 
ـرار                 ـه   تـحـت فشـار ق با مبارزاتمان جمهوري اسالمي را از هر جنب

 بدهيم و به عقب نشيني وادار کنيم.
نوروز موسم شکوفائي و سرزندگي و زايش و رويش است يـعـنـي    
ـقـطـه                 ـرار دارد. در ن آنچه تماما در نقطه مقابل جمهوري اسـالمـي ق
مقابل حکومت و نظامي که انجماد و تحجروعقب ماندگي و مرگ و 

ماتم وعزا را نمايندگي  ميکند. بخاطر اين تناقض و ايـن اخـتـالف           
پايه اي و صد و هشتاد درجه اي است کـه مـردم ايـن  حـکـومـت را                 
تحمل نميکنند، در هر عرصه اي وبه هر شکلي که ميتوانند اعتراض 

 ميکنند و در برابر اين حکومت مي ايستند. 
ـران بـاشـد.       اميدوارم سال نو سال پيشرويهاي بيشتر براي مردم اي
ـيـم از شـر جـمـهـوري                    ـتـوان سالي که مبارزاتمان به پيروزي برسد، و ب

 اسالمي رها شويم و به آزادي و رفاه و برابري برسيم. 
 يک بار ديگر سال نو را به همه شما مردم عزيز ايران تبريک ميگويم. 

 حميد تقوائي
 ١٣٩٥ اسفندماه  ٢٧ 

جمهوري اسالمي حداقل دستـمـزد   
 ٩٣٠ ماهانه کارگران در سـال آتـي را           

ـنـد       هزار تومان تعيين کرد. همه مـيـدان
که اين رقم معادل يک چهارم خط فقـري  
ـيـن کـرده            است که خود حکومـت تـعـي
است، و حدود يـک سـوم سـبـد کـذايـي             
هزينه خانوار کارگري است کـه بـعـد از        

ـيـون و        ٢ حذف ارقام متعدد   ٤٨٩ ميل
هزار تومان در ماه تعيين کـردنـد. کـل         
اين محاسبات و ارقـام مـعـنـايـي جـز             
تحميل فقر مهلک و کشنده به خـانـواده     
ـرسـتـاران             هاي کارگران و مـعـلـمـان و پ
ندارد. يک مشت دزد و جاني و مفتخور 
سرمايه دار خودرا به جامعـه تـحـمـيـل        
کرده اند و به هيچ منطقي جـز مـنـطـق         
چپاول و زورگويي پايبند نيستند. خيمه  
شب بازي خانه کارگريـهـا و شـوراهـاي         
اسالمي نيز که هر سال ژسـت طـرفـدار      
کــارگــر مــيــگــيــرنــد و بــعــد بــر ايــن                
دســتــمــزدهــاي بــرده وار مــهــر تــايــيــد          
ميگذارند از چشم کارگران پنهان نمانده 
و نفرت کارگران را عليه ايـن نـهـادهـاي       

 ضد کارگري افزون تر ميسازد. 
هزار تومانـي   ٩٣٠ تعيين دستمزد 

تــوســط حــکــومــت اســالمــي بــه ايــن          
معناست که کارگران بايـد شـب و روز         
براي سرمايه داران حريص جان بکنند و 
خود در فقر و گرسنگي و مـحـرومـيـت        
تمام عيار اسير بمانند. اين تصميم يـک   
جنايت آشکار در حق ميليونها کـارگـر     
در اين جامعه است. حکومتي که کرور  
کرور ثروتهاي اين جامعه را دارد صرف 
اوباش بسيجي و پاسدار و تروريستهاي 
اسالمي و مساجد و آخـونـدهـا و دم و          
دستگاه اسالميش ميکند، حکومـتـي   
ـه دســت                   ـروتـهــاي عـظـيـم سـاخـت کـه ث
کارگران را به صورت حقوقهاي نجومي 
ــان                 ــدســت ــارب ــب مــديــران و ک بــه جــي

مفتخورش ميريزد، وقتـي مـيـخـواهـد        
ـه         براي کارگران تصميم بگيرد، حـتـي ب
ـز رضـايـت            ـي ـر ن ـق حقوقي معادل خط ف

 نميدهد. 
ـريـن      مسخره ترين و غير منطقي ت
سياست اين است که دستمزد کـارگـران     
را نمايندگان سرمايه داران يک جانبه از   
باالي سر کارگران تعيين کنند. از نـظـر      
کارگران مرجع تعيين دسـتـمـزد بـهـيـچ         
وجه نبايد حکومتي ها باشند. از نـظـر      
ـيـد    کارگران، دستمزد بايد با توافق و تاي
نمايندگان منتخب مجـامـع عـمـومـي        
کارگري بر اساس قراردادهاي جمعـي و    
ـزان               سراسري تعييـن شـود. سـقـف مـي
دستمزد کارگران، نه خط فقر، بلکه بايد 
خط رفاه و برخـورداري از يـک زنـدگـي           
انساني باشد. حـداقـل دسـتـمـزد بـايـد               
کفاف زندگي يک خـانـواده کـارگـري بـا          
استاندارد انساني در جـوامـع مـدرن را        
بدهد و بطور اتوماتيک مدام در بـاالي      
سطح تورم افزايش يابد. کارگر حق دارد  
غذا و لبـاس و رفـاه کـافـي و زنـدگـي                 
ـنـکـه مـدام               ـه اي انساني داشته باشـد. ن

 هشتش گرو نهش باشد. 
ـر خـط        تعيين دستمزد چهار بار زي
فقر يک بار ديگر اين پيام را به کـارگـران   
ـراي                  ـراي زنـده مـانـدن و ب ميدهد کـه ب
داشتن حـداقـل رفـاه انسـانـي در ايـن                  
جامعه تنها راه به زير کشيدن حاکميـت  
ـه داران اسـت. روشـن             اسالمي سرمـاي
ـز     است که کارگران به اين دستمزد نـاچـي
رضايت نخواهند داد و سـال آتـي سـال        
ـراي   مبارزه گسترده تر کارگري نه فقط ب
ـلـکـه          افزايش چندين برابر دستـمـزدهـا ب
براي دستيابي کارگران به رفاه و زنـدگـي   

 انساني خواهد بود. 
کارگران شاغل و بيکار! معـلـمـان!     

 پرستاران! بازنشستگان!

يک شعار مـبـارزات و تـجـمـعـات           
شما اعتراض به خط فقر چهار ميليوني 
و حقوق يک ميليوني بوده است. ما حق 
داريم در رفاه و آسايش زندگي کنيم و به 
دستمزدي زير خط فقر رضايت ندهـيـم.   
ـه خـواسـت         ما قطعا ميتوانيم متـحـدان

 خود را عملي کنيم. 
ـرده           ـراضـات گسـت مبارزات و اعـت
کارگران و معلمان و بـازنشـسـتـگـان و          
پرستاران در سال گذشته نشـان داد کـه       
ـنـد تـوان        ـن کارگران هرجا متحد عمل ک
ـه              ـه سـرمـاي تحميل خواستهـاي خـود ب
داران و حکومت اسالمي شان را دارند. 
ـراي حـداقـل         با اعالم ميزان مشخص ب
دستمزد، با اعتراض به دستمزدهاي زير 
خط فقر، با اعتصابات و اعتراضات و   
راهپيمايي، با متحد شدن و مـتـشـکـل     
شدن در مجامع عمومي و تشکـلـهـاي    
مستقل خود، جنبش افزايش دسـتـمـزد    
ـرش دهـيـد.             ـر را گسـت به باالي خط فق
ـتـخـوران حـاکـم             نبايد اجازه داد کـه مـف
بيش از اين ما و فرزندان و خانواده هاي 
ما را در فالکت و فقر و محروميت نگه 

 دارند. 
حزب کمونيست کارگري فعاالنه از 
مبارزات شما حمايت ميکنـد، صـداي     
شمـا را بـازتـاب مـيـدهـد، در جـهـت                   
ـه       ـف گسترش مبارزات کارگري بـدون وق
تالش ميکند و خواستهـا و مـبـارزات        
ـنـدگـي       گسترده شما را در همه جا نـمـاي

 ميکند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٢٠١٧ مارس  ١٧ ، ١٣٩٥ اسفند  ٢٧ 

 ه�ار '�3	�* ,�	ی� ا��   ٩٣٠ د����د  

بـه گــزارش جــداري فــروغـي وکــيــل           
اسـفـنـد مـاه،          ٢٥٥ کارگران بافق يزد در   

حکم تجديد نظر مربوط به هـفـت نـفـر از         
کارگران اين معدن، حکم وحشيانه شـالق    
ـاره چـنـيـن                  حذف شده است. او در ايـن ب
ـامـه صـادره                    توضيـح مـيـدهـد: "در دادن

 ٣٠ مـاه حـبـس و          ٧ بدوي، حکم صادره، 
سـال     ٥ ضربه شالق بود کـه بـراي مـدت          

ــود، امــا در دادنــامــه                   ــيــق شــده ب ــعــل ت
ـلـيـل     تجديدنظر مدت تعليق به سه سال تق

ـلـيـون           ٣٠ يافته و  ضربه شالق به يـک مـي
هـفـت    تومان جريمه نقدي براي هرکـدام از   

است." جـداري فـروغـي در           نفر تبديل شده
خاتمه سخنانش چنين ميگويد: "از نـظـر         
ــر                     ــنــي ب ــي مــب ــده داليــل ــرون مــن در پ
محکوميت کارگران وجود نداشـت، ولـي     
عليرغم اين مساله، تقليل مدت تـعـلـيـق       
حکم و نيز تبديل شالق به جريمـه نـقـدي،      
تــغــيــيــرات مــثــبــتــي اســت کــه اتــفــاق             

 است.". افتاده
کـارگـر      ٧٧ بدين ترتيب تقليل حکم   

ـان خـود             بافق يزد و حذف حـکـم شـالق آن
يک عقب نشيني از جانب حکومت اسـت  
که بـه طـور واقـعـي زيـر فشـار کـارزاري                  
گســتــرده صــورت گــرفــتــه اســت. امــا               
کارگـران خـواسـتـار لـغـو کـامـل احـکـام                   

کارگر معدن بافـق يـزد      ٧ صادر شده براي 
و خاتمه دادن به پرونده امنيتـي تشـکـيـل       

دادگـاه تـجـديـد         شده براي آنان هسـتـنـد.      
نظر کارگران بافق يزد در واقع زير فشـاري    
که قرار داشته، حکم شـالق را لـغـو کـرده           

است، اما در قبال آن ايـن کـارگـران را بـه           
يک ميليون تومان جريمه نقدي مـحـکـوم      
ـا                        ـايـد ب کـرده اسـت. صـدور ايـن حـکـم ب
ـا            ـايـد ت اعتراض وسيع ما روبرو شـود و ب

 ٧ لغو کـامـل احـکـام صـادر شـده بـراي                  
کارگر بافق يزد به کارزار اعتـراضـي خـود      

ـافـق يـزد بـخـاطـر            ٧ ادامه دهيم.   کارگر ب
هزار کارگر اين مـعـدن      ٥ مبارزات جانانه 

در دو سال و نيم قبل که با حمايت وسـيـع     
مردم شهر روبرو شد، محاکمـه شـده انـد،        
ـان                پرونده امنيتي تشـکـيـل شـده بـراي آن

  بايد تمام بسته شود.
کارگران به احکام وحشـيـانـه شـالق          

که مصداق قـوانـيـن مـجـازات اسـالمـي            
است و متعـلـق بـه عـهـد بـربـريـت اسـت                  
اعــتــراض دارنــد و در بــرابــر آن جــانــانــه               
ايستاده و ايـن اعـتـراض بـه کـارزاري در              
سطح جامعه تبديل شده است. همچـنـيـن     
مبارزه عليـه امـنـيـتـي کـردن مـبـارزات               
کــارگــران، مــعــلــمــان و کــلــيــه فــعــالــيــن           
ـانـيـه     اجتماعي کمپيني است که بدنبال بي
مشترک اسماعيل عبدي و جعفر عـظـيـم      
زاده به راه افتاده و در ايـن کـارزار صـف              
کارگران و معلمان کنار هـم ايسـتـادنـد و           
اکنون ميرود که به جنـبـشـي اجـتـمـاعـي          
تــبــديــل شــود. وســيــعــا بــه ايــن کــارزار               

  بپيونديم.
شالق زدن ممنوع  و تمامي احکام  

 امنيتي لغو
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 Free Them Now 
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تقابل ميان توده مردم و حکومت گسترده و تـعـمـيـق شـده و             -۱  
ابعاد تازه اي پيدا کرده است. شکل گيري جنبشهاي اجـتـمـاعـي و        
حرکات اعتراضي گسترده مردم در عرصه هاي متعدد و با شـيـوه     
هائي بديع و ابتکاري در مقابله بـا قـوانـيـن و سـيـاسـتـهـاي ضـد                     
انساني حکومت، مضمون صريحا ضد کاپيتاليستي اعالميه هـا  
و بيانيه ها و فراخوانهاي کارگري و پيشرويهاي جنبش کارگـري در    
مقابله با حـکـومـت و قـوانـيـن و سـيـاسـتـهـاي ضـد کـارگـري و                             
سرکوبگرانه حاکم، يک مولفه مـهـم وضـعـيـت سـيـاسـي ايـران در                  

 شرايط حاضر است.   
مبنا و نيروي محرکه جنبشها و اعتـراضـات گسـتـرده جـاري           -۲ 

گرايش عميق مردم به خالصي از شر جمـهـوري اسـالمـي و بـزيـر             
کشيدن حکومت است. بچالش کشيدن حـکـومـت و سـرنـگـونـي               

و شورشـهـاي شـهـري در دهـه             ۸۸ طلبي که خيزش ميليوني سال 
قبل از آن نمونه هاي برجسته بروز و سربلند کردن آن بود اکـنـون در       
متن و بطن جنبشها و حرکتهاي اعتراضي و در قالب  فعاليتـهـاي   

 مطالباتي، صنفي، اجتماعي و مدني متجلي ميشود.  
انقالب ادامه خطي جنبشهاي اجتماعي نيست ولـي سـيـر و           -۳  

سرنوشت انقالب تماما بوجود اعتراضات و جنبشهاي اجتـمـاعـي    
در عرصه هاي مختلف، درجه تعيـن و تشـکـل آنـهـا، و گـرايـش                  
سياسي حاکم بر آنها وابسته است. جنبشها و اعتراضات گسـتـرده     
جاري و چهره ها و نهادها و شـبـکـه هـائـي کـه در دل آن شـکـل                         
ميگيرند و فعال ميشوند، نشان دهنده  تعمـيـق و تـعـيـن هـر چـه                
ـقـاط              بيشتر صفبندي طبقاتي، شکل گيري ابزار و زمـيـنـه هـا و ن
اتکاي انقالب آتي، و امکان سازي و کسـب آمـادگـي اجـتـمـاعـي            

 براي بزيرکشيدن انقالبي حکومت  است.
 با توجه به نکات فوق کنگره اعالم ميکند:

ـقـالبـي     پيروزي انقالب در گرو تامين هژموني و رهبري يک حزب ان
است که در بطن مبارزات جـاري نـمـايـنـده آرمـان و خـواسـتـهـاي                   
انساني، مدرن، برابري طلبانه و آزاديخواهانه در جامعه باشد. ايـن     
نقش تعيين کننده اي است که حزب کمونيست کارگري ميتوانـد و    

 بايد ايفا کند. 
هرچه تقابل طبقاتي که در اعماق و در بطن جنبشها و فعاليـتـهـاي    
اعتراضي جاري جريان دارد بيشتر تبيين و تعين بيابـد، شـفـاف و        
آشکارتر شود، و در قالب خواستها و اهـداف روشـن در نـبـردهـاي            

روزمره بيان و اعالم گردد، زمينه اجتماعي براي نمايـنـدگـي شـدن       
اين مبارزات بوسيله حزب بيشتـر فـراهـم خـواهـد شـد، و جـنـگ                   
نهائي براي سرنگوني جمهوري اسالمي  عميق تر و راديکـال تـر و       

 پيروزمندانه تر خواهد بود.  
تقويت و به پيش راندن اين روند اساس و رکـن اسـتـراتـژي حـزب                

براي رهبري انقالب آتي مردم در ايـران و کسـب قـدرت سـيـاسـي                 
ـقـالب و خـلـع يـد                        ـقـدرت ان است. سرنگوني جمهوري اسـالمـي ب
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايه دار، ميتواند و بايد نقطـه اوج    

 و حاصل نهائي اين جدال طبقاتي باشد.
حزب کمونيست کارگري گسترش و راديکاليزه شدن اعـتـراضـات       

اجتماعي، پيشرويهاي جنبش کارگري،  و روند تعميـق قـطـبـنـدي        
طبقاتي را، که خود در شکل گيري آن نقش فعالي ايفا کرده اسـت،    
ـه      يک گام مهم به پيش در تعميق و تقويت جنبش سرنگوني طـلـبـان
مردم ايران ميداند و با تمام توان براي گستـرش و سـازمـانـدهـي و            

 راديکاليزه کردن هر چه بيشتر اين جنبش تالش ميکند. 
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جنبش کارگري در ايران در آستانه جهشي بزرگ قرار گرفتـه اسـت.     
در فضاي متحول اجتماعي و موج هم سرنوشتي و همبستگـي بـا     
ـقـل سـيـاسـي مـهـمـي در                   مبارزات کارگري، اين جنبش اکنـون ث
جامعه پيدا کرده، و به آستانه ايجاد تشکلـهـاي تـوده اي کـارگـري            
رسيده است. مهمترين مولفه هاي اين تـحـول و پـيـشـروي چـنـيـن               

 است:
مبارزات کارگري، اعتصابات طوالني مدت و پي در پـي در      -١ 

مراکز صنعتي و تجمعات در مقابل مراکز دولتي به امري روزمـره  
ـلـف                   تبديل شده و اتحاد و همبستگي و پـيـونـد بـخـشـهـاي مـخـت
کارگران را تقويت کرده است. اعتراضات سراسري و رو به گسترش  
معلمان و بازنشستگان، يک جـنـبـه مـهـم ايـن تـحـول را بـازتـاب                     

 ميدهد.
جنبش افـزايـش دسـتـمـزد اکـنـون يـک جـنـبـش گسـتـرده و                              -٢ 

اجتماعي است. خواست افزايش چندين برابر دستمزدها و مقايسـه   
خط فقر و سطح موجود دستمزدها در شـعـارهـا و بـيـانـيـه هـاي                   
معلمان، کارگران و پرستاران و بازنشستگان بـيـان مـيـشـود. ايـن              
خواست و جلو آمدن خواستهايي چون طـب رايـگـان و تـحـصـيـل                
رايگان توقع کارگران و کل جامعه را از داشتن يک زندگي انسـانـي     

 بيان ميکند.
تالش کارگران و معلمان براي آزادي اعتراض و اعـتـصـاب و         -٣  

تشکل در شکل مشخص و تعرضي حذف پرونده هاي امنـيـتـي و      
غير امنيتي کردن اعتراضات کارگري خود را بيان ميکنـد و ايـن       

 امر ابعادي اجتماعي به خود گرفته است.

تشکلهاي کارگري مستقل از دولـت و فـعـالـيـن سـرشـنـاس                    -٤ 
جنبش کارگري که نقش ويژه اي در سالهاي گذشته ايفا کـرده انـد،       
صف گسترده اي از رهـبـران کـارگـري کـه در دل اعـتـصـابـات و                        
اعتراضات مکرر و طوالني پا به ميدان گذاشته اند و شبکه هـا و      
جمع هاي زيادي که در ابعاد محلي و سراسري شکل گرفته اسـت،    
نيروي الزم براي شکل دادن به تشکلهاي توده اي کارگري را فـراهـم     

 کرده است.
وجود طيف وسيعي از کارگران تحصيل کرده و دانشـگـاهـي،         -٥ 

بافت ديگري به طبقه کارگر داده و توان مبارزاتي و سـازمـانـيـابـي        
 کارگران را بطور محسوسي باال برده است.

حضور خانواده ها در تجمعات اعتراضـي کـارگـري گسـتـرش           -٦ 
ـه جـنـش                        يافته و به يک سنت رايج تبـديـل شـده اسـت. ايـن امـر ب
کارگري بعد اجتماعي تري داده و زمينـه جـلـب هـمـبـسـتـگـي بـا                 

 مبارزات کارگري را تقويت کرده است.
مجمع عمومي بعنوان ابزاري براي تصميـم گـيـري جـمـعـي و              -٧ 

اقدام متحدانه در جريان بسياري از مبارزات شکل گـرفـتـه اسـت.         
در بيانيه ها و فراخوان هاي کارگران نيز گفتمان و فراخوان مـجـمـع      
عمومي رواج بيشتري يافته و مجمع عمومي کـارايـي و اهـمـيـت          
خودرا براي دخالتگري توده هاي کارگران بيش از پيـش نشـان داده       

 است.
در ميـان مـعـلـمـان، بـازنشـسـتـگـان و پـرسـتـاران، کـارگـران                           -٨ 

پتروشيمي ها و برق و آتش نشاني و برخي مراکز ديگر اعتراضـات  
شکلي سراسري بخود گرفته و بستر مناسبي براي متشـکـل شـدن      

 در سطح سراسري در اين بخشها بوجود آورده است.
روي آوري بخش هاي مختلف کارگران به مدياي اجتمـاعـي و      -٩ 

تشکيل گروههاي مبارزاتي هزاران نفره در شبکه هاي اجـتـمـاعـي     
نيز زمينه فراخوانهاي سراسري و تشکل هاي سراسري کـارگـران را     

 بيشتر فراهم کرده است.
اکنون عمال کارگران و معلمان در کنار هم صـف واحـدي را          -١٠ 

تشکيل ميدهند. طرح خواستهاي مشترک و عمومي، از يـکـسـو       
ـلـف کـارگـران، مـعـلـمـان، پـرسـتـاران،                    مبارزات بخش هاي مخـت
بازنشستگان و بخش عظيمي از جامعه را به هم پيوند داده است و   
از سوي ديگر توجه و حمايت بخشهاي مختلف جامعه و فـعـالـيـن     

 اعتراضات اجتماعي را به جنبش کارگري جلب کرده است.
تعميق بحران اقتصادي و سياسي العالج حکومت، به جـان     -١١ 

هم افتادن مقامات حکومتي در سطوح مختلف، توان و اعـتـمـاد      
بنفس حکومت و ارگانهاي سـرکـوب آنـرا در مـواجـهـه بـا مـردم                     
بشدت کاهش داده و توازن قوا را به نفـع کـارگـران و عـمـوم مـردم               

 تغيير داده است.
اين پيشرويها و تحوالت شرايط را براي ايجاد تشکل هاي توده اي   
کارگران فراهم کرده است. تحقق ايـن امـر و تـعـمـيـق و تـثـبـيـت                        
پيشروي هاي تاکنوني يک اولويت مهم حزب کمونيسـت کـارگـري      
است. حزب براي ايجاد وسيع ترين اتحاد در ميان کارگران و بخش  
ـلـي    هاي وسيع جامعه و جلب همبستگي هرچه گسترده تر بين المل
با کارگران در ايران پيگيرانه تالش ميکند و همه فعاليـن جـنـبـش       

 کارگري را به پيوستن به حزب سياسي خود فراميخواند.
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کنگره دهم حـزب کـمـونـيـسـت           
و    ۲۱ کــارگــري ايــران در روزهــاي          

مـارس  ۱۲ و    ۱۱ (  ۱۳۹۵ اسفند۲۲ 
) به شکل علـنـي در کشـور         ۲۰۱۷ 

آلمان برگزار شد. جلسات و مباحـث   
کنگره مستقـيـمـا و بـطـور زنـده از               
طــريــق تــلــويــزيــون کــانــال جــديــد و          
اينترنت پخش مـيـشـد. کـنـگـره بـا             
سرود انترنـاسـيـونـال و يـک دقـيـقـه               
سکوت به ياد جانباختگان راه آزادي 
و سوسياليسم و به ياد عزيز منصور 

 حکمت کار خود را شروع کرد.
سـخـنـرانـي افـتـتـاحـيــه حـمـيــد               
تقوائي به شرايط سيـاسـي پـرتـحـول        
ايران و نقش تعيين کننده مـبـارزات   
و اعتراضـات اجـتـمـاعـي گسـتـرده            
کارگران و معلمان و بازنشستگان و   
زنان و ساير بخـشـهـاي جـامـعـه در           
شــکــل دادن بــه ايــن تــحــوالت                  
اختصاص داشت. او گفـت در چـنـد         

و دوره    ٨٨ سال اخير، بر خالف سال 
قبل از آن، حرکتهاي اعتراضي تـوده  
ــان                 اي از شــکــل شــورش و طــغــي
نــاگــهــانــي خــارج شــده و شــکــلــي             
متعين، متشـکـل و مـداوم يـافـتـه             
است و در اين حرکتهاي اعتراضـي،  
جــنــبــش کــارگــري داراي نــقــش و             
جايگاه برجسته اي اسـت. وي ايـن            
روند را سير کريستاليزه شدن جامعه 
خواند و گفت ايـن نـوعـي پـوالريـزه            
شــدن طــبــقــاتــي جــامــعــه و تــدارک          
اجتـمـاعـي انـقـالب آتـي اسـت. او                 
همچنين تاکيد کرد که حزب در ايـن  
روند نقش مهمي ايفا کـرده اسـت و       
بايد نقش و جايگاه خود را بدرستـي  
بشناسد تا بتواند در سطح وسيـعـتـر    
و به شکل فعالتري بر سير تـحـوالت   

 سياسي تاثير گذار باشد. 
دنبال افتتاحـيـه، اعـتـبـارنـامـه          
نمايندگان کنگره و صحت انتخابات 
مورد تائيد قـرار گـرفـت و پـس از               
انتخاب هيات رئيسه، دستور جلسه 
به تصـويـب رسـيـد و کـنـگـره وارد                  
دستور شـد. دسـتـور کـنـگـره پـيـام                
مهمانان، گـزارش هـيـات اجـرائـي،          
گـزارش مسـئـولــيـن کـمـيــتـه هـا و                 
عرصه هاي مـخـتـلـف مـبـارزات و           
کــمــپــيــنــهــاي حــزب و بــحــث حــول          
گزارشات، شش قطعنامه با عـنـوان   
"جنبش هاي اجتماعي و چشم انـداز   

انقالب آتي در ايران" و "رشد گرايش   
چپ در جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي"،             
"موقعيت ويـژه جـنـبـش کـارگـري"،             
"تجربه کـردسـتـان عـراق و راه حـل               
مساله مـلـي کـرد"، "عـروج راسـت              
ــر                    ــطـ ــي در غـــرب" و "خـ ــراطـ افـ
نــاســيــونــالــيــســم درمــقــابــل اتــحــاد      
مبارزاتي مردم" و چهارده قرار حـول   
مــوضــوعــات مــخــتــلــف را در بــر           

  ميگرفت.
در بخش پيامها خبات مـجـيـد      
از حزب کمـونـيـسـت کـارگـري چـپ            
عــراق، صــالــح ســرداري از حــزب             

حکمـتـيـسـت،      -کمونيست کارگري 
وريا احمـدي از حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران، پيکارجو رحماني از سـازمـان   
سوسياليستهاي کارگري افغانستـان  
و مــنــوچــهــر يــزديــان از ســازمــان             
سکوالر دمـوکـراتـهـاي ايـران پـيـام              
سازمانهاي متبوعه خود را قـرائـت     
کــردنــد. حــاتــم الويــنــي و مــحــمــد            
هکيش از فعالين سياسي و اتحاديه 
اي تونس و مراکش و اعضاي شبکه 
همبستگي کارگري در خاور ميانه و 
شمال آفريقا نيز پيام هاي کـوتـاهـي      
به کنگره ارائه دادند. پاسخ سازمـان   
راه کارگر بـه دعـوت از آنـهـا بـراي              
شـرکـت در کـنـگـره و پـيـام بصـيــر                   
نصيبي و هـمـچـنـيـن فشـرده اي از             
پيامهاي کادرها و اعضاي حزب از   
داخل ايران و خـارج کشـور و پـيـام             
تــعــدادي از فــعــالــيــن ســيــاســي و            

  اجتماعي به اطالع کنگره رسيد.
در مــبــحــث گــزارش، اصــغــر           
کريمي رئيس هيات اجـرائـي حـزب        
تصوير فشـرده اي از فـعـالـيـتـهـاي                
حزب و پيشروي حزب در فاصلـه دو    
کنگره ارائه داد. در ايـن گـزارش بـه         
تحوالت جامعه و پيشروي جـنـبـش      
کارگري و جنبش هاي حق طـلـبـانـه       
ديگر اشاره شد و فعـالـيـت حـزب و         
کميته ها و ارگان هاي مخـتـلـف آن      
بر متن اين تـحـوالت بـررسـي شـد.          
تشخيص درست از اوضاع سـيـاسـي    
و رونــدهــاي جــاري در جــامــعــه و             
عکس العمل سريع در قبال تحوالت 
ايـران، خــاورمــيـانــه و جـهــان، کــار            
ميداني گسترده و موثر در جـنـبـش      
هاي اعتراضي، اسـتـفـاده مـوثـر از          
تلويـزيـون کـانـال جـديـد و مـديـاي                  

اجتماعي و تداوم اين جهتـگـيـري و      
تمرکز بر امر سازمانيابي در جنبش 
ــر جــنــبــش هــاي               کــارگــري و ســاي
اعتراضي از نکات مهم اين گـزارش  

 بود. 
بدنبال گـزارش اصـغـر کـريـمـي           
مسئولين کميته سازمانده، کـمـيـتـه     
خـارج کشـور، کـمـيـتــه کـردسـتــان،              
کميته آذربايجان، سـازمـان جـوانـان       
کمونيست، مدير تـلـويـزيـون کـانـال           
جــديــد، ســردبــيــران نشــريــات و                
مسئولين سايتها و صفحـات حـزب     
و مسئولـيـن حـزبـي در نـهـادهـا و                
کمپينهاي اعتراضي شامل کـمـيـتـه     
بين المللي عليه اعدام، فـدراسـيـون      
پناهندگان ايراني، کـمـيـتـه مـبـارزه         
براي آزادي زندانيان سياسي، کمپين 
براي آزادي کارگـران زنـدانـي، نـهـاد          
کودکان مقدمند، کميته همبستگي 
بين المللي با کارگران ايران و شبکـه  
همبستگي کارگري خـاور مـيـانـه و         
شــمــال آفــريــقــا، هــر کــدام گــزارش           
کوتاهي از عرصه فعاليـت خـود بـه        
کنگره ارائه کردند. پس از اسـتـمـاع       
گزارشات، نمايندگان کـنـگـره حـول         
گزارش به بحث پرداختند و نظرات و 
ارزيــابــي خــود را از عــرصــه هــاي             
مـخــتـلــف فــعـالــيـت حـزب مـطــرح             

  کردند.
از اسناد ارائه شده بـه کـنـگـره،         
پنج قطعنامه درمورد "جنبش هـاي    
اجتماعي و چشم انداز انـقـالب آتـي      
در ايــران"، "رشــد گــرايــش چــپ در              
جنبش هاي اعتراضي"، "موقـعـيـت      
ويــژه جــنــبــش کــارگــري"، "تــجــربــه            
کردستان عـراق و راه حـل مسـالـه               
ملي کرد" و "عروج راسـت افـراطـي          
در غرب" بعد از بحث و اظهار نـظـر      
نمايندگـان بـه تصـويـب رسـيـد. از                 
ميان قرارهاي پيشنهادي به کـنـگـره    
نــيــز قــرارهــاي زيــر تصــويــب شــد:           
اهـــمـــيـــت جـــنـــبـــش دادخـــواهـــي        
بـازمـانـدگـان قـتـل عـامـهـاي دهــه                
ــي             ــاب شــصــت، جــنــبــش تشــکــل ي
کارگري، اعتراض عـلـيـه امـنـيـتـي            
کردن مبارزات کارگران، معلـمـان و     
فعالين اجتماعي، حمايت از شبـکـه   
همبستگي کارگـري خـاورمـيـانـه و          
ــش مــخــرب                ــق ــا، ن ــق ــري ــال آف شــم
ناسيوناليسم ترک و ضرورت مقـابلـه   

با آن، ورزش زنـان در ايـران، و دو               
ــب                 ــوه تصــوي ــي ــورد ش ــرار در م ق
تغييرات در برخي از بندهاي برنامه 
حزب. بعلت کمبـود وقـت، کـنـگـره           
فـرصـت نـيــافـت قـطـعــنـامـه خـطــر                
نــاســيــونــالــيــســم درمــقــابــل اتــحــاد      
مبارزاتي مردم و چند قرار باقيمانده 
را مورد بررسي قرار دهد و بـررسـي       
آنها را به کميته مـرکـزي انـتـخـابـي           

 کنگره سپرد. 
در طول دو روز کنگره بيانيه اي   
تـحــت عــنـوان "عــلـيــه راســيـســم و              
فاشيسم به ميدان بياييد" که توسـط   
مينا احدي به کنگره ارائه شده بود و 
همچنين پيامـي خـطـاب بـه مـردم            
آزاده جهان قرائت شد و مورد تايـيـد   
پرشور حضار قرار گرفت. مصوبـات   
و پيام هاي کنگره و گزارش هـيـئـت      
اجرايي حزب در نشريـات و سـايـت        

  هاي حزب منتشر ميشود.
در مبحث انتـخـابـات، کـنـگـره         

نفر را بعنوان اعضاي  ٦١ دهم حزب 
کميته مرکـزي انـتـخـاب نـمـود کـه              
عــبــارتــنــد از: فــريــده آرمــان، فــراز           
آزادي، پيام آذر، کيان آذر، مـحـمـد        
آسنگران، محسن ابراهيمي، مـيـنـا      
احدي، مـحـمـود احـمـدي، عـبـدالـه             
اسدي، ناصر اصغري، غالم اکـبـري،   
نــازنــيــن بــرومــنــد، بــهــروز بــهــاري،        
سيامک بهاري، سيما بهاري، شهاب 
بهرامي، فاتح بـهـرامـي، آذر پـويـا،          
حميد تقوائي، امير توکلـي، کـيـوان      
جاويد، جليل جليلي، علي جـوادي،    
طه حسيني، شهال خباززاده، شـهـال   
دانشفر، مـيـتـرا دانشـي، پـاسـکـال              
دکامپ، پتي دبـونـيـتـاس، نسـريـن           
رمضــانــعــلــي، هــرمــز رهــا، بــهــرام         
سروش، هـوشـيـار سـروش، سـعـيـد              
سلحشور، کريم شامحمدي، عصـام    
شکري، محمد شـکـوهـي، شـيـريـن           
شمس، مصـطـفـي صـابـر، سـوسـن              
صابـري، حسـن صـالـحـي، جـمـيـل               
فرزان، سيروان قادري، سرور کاردار، 
اصغر کريمي، محمد امين کمانگر، 
خليل کيوان، عبدل گلپريان، عبـاس  
مانـدگـار، شـيـوا مـحـبـوبـي، يـدي                
محمودي، سعيد مـدانـلـو، شـهـنـاز           
مرتب، بـهـروز مـهـرآبـادي، کـاوش             
ــنــائــي، نســان             ــويــد مــي مــهــران، ن
نــوديــنــيــان، ســمــيــر نــوري، کــاظــم         

نيکخواه، رحيم يزدانپرست و بـابـک       
  يزدي.

در سخنراني اختتامـيـه حـمـيـد        
تقوائي با اشاره بـر اهـمـيـت اسـنـاد           
ــنـــگـــره و در مـــورد                مصـــوب کـ
جنبشهاي اعتراضي و جايگاه آنـهـا     
در سرنگوني حکومت و هـمـچـنـيـن      
مــقــابلــه بــا جــريــانــات مــخــتــلــف           
ناسيـونـالـيـسـم قـومـي در ايـران و                 
راسيسم و فاشيسم در غرب، تاکـيـد   
کرد که کل اين جريـانـات بـه کـمـپ          
سرمايه، به اردوي يک درصديها و به 
صف مقابل توده مردم تعلق دارنـد.    
او گفت مصوبات کنگره راه مقـابلـه   

از جـمـهـوري         -با کل اين جريانات 
اسالمي تـا نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون              
راست و تا جريانات فاشـيـسـتـي در       

را نشـان مـيـدهـد و هـمـوار              -غرب
مــيــکــنــد. او اســنــاد و قــرارهــاي              
مصوب کنگره نظير قـرار در مـورد       
جنبش دادخواهي، رشد گرايش چپ 
در جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي، نـقـش               
مخرب ناسيوناليسم تـرک، جـنـبـش       
تشکليابـي کـارگـران، ورزش زنـان،           
موقعيت ويـژه جـنـبـش کـارگـري و               
غيره را نشانه دخيل بودن و درگيري 
فعال حـزب در جـنـبـشـهـاي جـاري                
دانست و اظهار اميـدواري کـرد کـه        
حزب بر مبناي جهتگيري و بحـثـهـا    
و مصوبات کـنـگـره و بـا اتـکـا بـه                
دستاوردهاي تا کنوني خود بـتـوانـد    
بيش از پيش به يک نيـروي مـوثـر و        
پرنفوذ اجـتـمـاعـي تـبـديـل بشـود.               
کنگره پس از دو روز کار فشـرده در      
فضائي پر شور و صميمـانـه، کـه از        
آغاز بر جلسات آن حاکم بود، به کار 

  خود پايان داد.
در حاشيه جلسات کنگره جلسه 
سخنراني حميد تقـوائـي بـا عـنـوان          
"عــروج فــاشــيــســم، زمــيــنــه هــا و             

 پيامدها"  برگزار شد. 
در نشست کوتاه اعضاي کميتـه  
مرکزي که بالفاصله بدنبال کـنـگـره      
برگزار شد، حميد تقوائـي بـه اتـفـاق         

 ۳ ٢ آرا بعنوان دبير کميته مرکزي و   
نفر زير به عنوان عضو دفتر سياسي 

  انتخاب شدند:
کــيــان آذر، فــريــده آرمــان، مــحــمــد            
آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـنـا         

 ۱۴ صفحه  
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سر بلند کردن راست افـراطـي در      -١ 
غرب (انتخاب تـرامـپ، بـرگسـيـت،         
نفوذ احـزاب راسـيـسـتـي در بـرخـي                
کشورهاي اروپايي) يک پيامد بحران  
و بــي افــقــي بــورژوازي جــهــانــي و               
ـبـاري ســيـسـتــم                مشـخـصـا بـي اعــت
حکومتي بورژوازي در غـرب اسـت.       
در شــرايــطــي کــه فــريــدمــنــيــســم و           
نئوليبراليسم به بـن بسـت رسـيـده و             
کــيــنــزيــنــيــســم و دولــت رفــاه نــيــز              
مــدتــهــاســت دوره اش ســپــري شــده          
راست ترين و ارتجاعي تريـن احـزاب     
و چهره هاي بورژوازي فرصـتـي بـراي      
ـيـدا کـرده انـد. عـروج                    ابـراز وجـود پ
راسـت افــراطـي نشــانـه بــن بسـت و               
ـنـهـاي                ورشکسـتـگـي نـظـري دکـتـري
ـبـاري          بورژوازي و رسوائي و بـي اعـت
ـتـي و مـتـعـارف            سياسي احزاب سـن
طبقه حاکمه و کل سيستم حکومتـي  
موجود در نـزد تـوده مـردم جـوامـع              

 غربي است. 
با عروج راست افـراطـي آخـريـن        - ٢ 

ادعاهاي حقوق بشري، داعـيـه دفـاع      
از دموکراسي و مدنيت، و حـتـي تـز        
جوامع موزائيکي و "تحمـل  ديـگـر         
فرهنگها" رسما از جانب بـخـشـي از         
اليت فکري و سـيـاسـي و مـقـامـات           
حکومتي بـورژوازي کـنـار گـذاشـتـه           
ـتـمـان بـرتـري خـود و                    ميشود و گـف
فـرهـنــگ و نــژاد و کشــور خـود در                
صفوف طبقه حاکمه گسـتـرش مـي        
ـيـسـم بـه                ـبـرال ـي يابد. ورشکستـگـي ل
ـيـسـم                ـبـرال ـي ـئـول پست مدرنيـسـم و ن
منجر شد و اکـنـون بـا بـن بسـت و                  
ـئـو              ـيـسـم، ن ـبـرال ـي ـئـول ورشکستگي ن
فاشيسم بجلو رانده ميشود. اين آغاز  
دوره و پــارادايــم تــازه اي در کــمــپ              
بورژوازي در غرب و به اعتبار آن در     
کل جهان سرمايه داري اسـت:  دوره         
ـتـن راسـيـسـم           مطرح شدن و نيـروگـرف
ـيـسـم. در                 عريان و نـاسـيـونـال شـوون
گفتمان و سيستم عقيدتـي بـورژوازي     
ـتـريسـم و              غرب يکبار ديـگـر اروسـن
ــد و                  ــژاد ســفــي ــري ن ــرت ــن ب ــري دکــت
انگلوساکسون بر بقيه جهان جـايـگـاه    

 برجسته اي پيدا ميکند. 
ـيـدتـي        -از نـظـر فـکـري                 -٣   عـق

راســيــســم نــوپــا در امــتــداد پســت             
مدرنيسم و به شکل ادامه منطقي آن 
ـيـسـم بـا          مطرح ميشود. پست مـدرن

ـنـي از جـوامـع مـدنـي و                 عقب نشـي
مدنيت و جانشين کردن آن با جوامـع  
موزائيکي مرکب از مذاهب و اقـوام  
مختلف زمينه و فضـاي فـکـري را            
براي راست افراطي و نژادپرستي نـوع  
ترامپ  مهيا کرد. راسيسم و پسـت       
ــکــار ارزشــهــاي               ــســم در ان مــدرنــي
ـنـهـا      جهانشمول انساني همنظر اند. ت
تفاوت در اين است که يکي خـواهـان   
تحمل و گفتگوي تمدنهـا و ديـگـري        
خواهان جنگ تمدنها است. راسيسـم  
پست مدرنيسمي است که تحمل اش 

 به سر رسيده است.
از نظر خط و جهتگيري سياسي  -٤  

راســت افــراطــي در قــبــال مســائــل           
اجــتــمــاعــي و ســيــاســي گــرايــش و           
ــجــاعــي اي را                 ــوق ارت مــواضــع ف
نمايندگي ميکند. برتري طلبي ملـي   
و نــژادي، زن ســتــيــزي، ضــديــت بــا            
مهـاجـريـن و کـال بـا خـارجـي هـا،                   
ضديت با محيط زيست، ضديـت بـا     
همـجـنـسـگـراهـا و غـيـره از ارکـان                  
هــويــتــي و ارکــان ســيــاســي راســت           
ــواضــع و                   ــن م ــراطــي اســت. اي اف
سياستها تماما در برابر گـرايشـات و     
خواستها و آمال انساني توده نود و نه 
درصدي مـردم و حـتـي در مـقـابـل                 
سطح تمدن مـوجـود در غـرب قـرار             

 ميگيرد.  
از نظر سيستم  حکومتي راسـت   -٥ 

افراطـي در تـالش بـرقـراري نـوعـي               
ـيـسـي اسـت.         ـل فاشيسم و حکومت پ
دامن زدن به رعب و ترس و ناايمـنـي   
ـيـغـات و ادعـاهـاي               ـل ـب در جامعه، ت
سراپا دروغ نوع گوبلزي، تـعـرض بـه        
رسانه ها و مطبوعات، عقب راندن و 
ـفـرقـه     محدودکردن آزاديهاي مدني، ت

مذهبي در جامعـه و     -افکني نژادي
تهييج و بسيج پوپوليستي توده مردم 
بر مبناي تعصبات ملـي و نـژادي و         
مذهبي، از ارکان ايـن ديـکـتـاتـوري          
است. دولت ترامپ نمونه گويائـي از     
اين سيستم حکومتي را بـدسـت داده     

 است. 
اسالم سياسي که در اواخـر دوره       -٦ 

جنگ سرد بعنوان نيروي مـقـابلـه بـا       
"خطر" کمونيسم و کمپ شـوروي،  و        
سپس بعـنـوان مـحـور شـر و هـدف               
نظامي بورژوازي آمريکا براي اعمـال  
هژموني اش در دوره پسا جنگ سرد 

به کار گرفته شده بود اکنون بـعـنـوان      
دشمن اصلي مسيحيت و فـرهـنـگ        
آنگلوساکسون هدف بورژوازي غـرب    
معرفي ميشود. در سيستم عقيدتـي   
و استراتژي راسيسـم نـوپـا، اسـالم و           
اسالميسم نـمـاد و مـظـهـر دشـمـن                
مذهب و ملت و نژاد خودي است. بـا   
ــابــل ايــن دو نــيــروي فــوق                 ايــن تــق
ارتجاعي به يکديگر زمينه ميدهنـد  
و يــکــديــگــر را تــوجــيــه و تــقــويــت             

 ميکنند.  
از نظر اقتصادي راست افـراطـي      -٧ 

پـروتــکــشــنــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم       
اقتصادي (تمرکز بـر بـازار داخـلـي،            
سرمايه گذاري داخلي و سياستهـائـي   
نظير آن) را نمايندگي ميـکـنـد. ايـن         
بخشي از جهتگيري ضد خارجي اين 
ـنـد              نيروهاست. اينان تـالش مـيـکـن
خارجي ها (هم کارگران خارجي و هم 
دولتها و سرمايه خارجي) را مسئول  
مسائل حاصـل از بـحـران سـرمـايـه             
ـنــد. بــرگســيــت و             ــلــمــداد کــن داري ق
ضديت با اتـحـاديـه اروپـا از جـانـب               
راست افراطي در اروپا و سياستـهـاي   
ــجــارت و                  ــر، ضــد ت ــاج ــه ضــد م
قرادادهاي بين المللي ترامپ نـاشـي     

 از اين جهتگيري است.
چهره ها و نيروهاي چپ  سنـتـي    -٨  

و چپ سربرآورده از احزاب بـورژوائـي     
در غــرب نــيــز از پــروتــکــشــنــيــســم           
اقتصادي حمايت ميکننـد. آنـهـا از         
زاويه مخالفت با گلوباليسم و سـلـطـه    
سرمايه مالي (بانک جهاني، صندوق 
ـلـي پـول، اتـحـاديـه اروپـا و                 بين المل
ـتـصـادي              ـيـسـم اق غيره) به ناسـيـونـال

 ميرسند. 
ــا                  -٩  ــروز دنـــيـ ــط امـ ــرايـ در شـ

پـروتــکــشــنــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم       
ـيـسـت.                 ـيـش ن اقتصـادي تـوهـمـي ب
سـرمــايــه داري جــهــانــي نـمــيــتــوانــد          
مناسبات و تقسيم کاري که در سطح 
دنيا بين بخشهاي مختلف سـرمـايـه      
ـفـي کـنـد، بـه               شکل گرفته است را ن
بازار داخـلـي بـازگـردد و هـمـچـنـان                 
سودآور باشد. بازگشت بـه "مـيـهـن"           
بحران سرمايه داري جـهـانـي شـده را         
تخفيف نميدهد، آنرا بمراتب تشـديـد     
ميکند. براي کارگران و توده کـارکـن    
ـتـصـادي بـجـز            مردم ناسيوناليسـم اق
ـقـر و          رياضت اقتصادي شديد تر و ف

بي تاميني اقتصادي بيشتر معنائي 
 ندارد. 

نه از نظر سياسي و نه از لحاظ  -١٠ 
ـيـو          ـتـرنـات اقتصادي راست افراطـي آل
استراتژيک و راه حل عملـي اي بـراي       
بوروژازي جهاني نيست. بلکه صـرفـا    
بازتاب بن بست و بي افقي سرمايه و 
ـتـا بـحـران          "راه حل" اي است که  نهاي
بورژوازي را بمراتب تشـديـد خـواهـد         
ـيـز                  کرد. از نقطـه نـظـر اجـتـمـاعـي ن
راسيسم و ناسيونال شوونيسم در قـرن  
بيست و يکم، عصـر جـهـانـي شـدن            
ـيـه       سرمايه و جهاني شدن مبارزه عـل
ــطــه ســرمــايــه، عصــر مــديــاي             ســل
اجتماعي و تبديل دنيا به يک دهکده 
جهاني،  نميتواند آلترناتيو کارساز و   
ماندگاري براي بورژوازي به بن بسـت  
رسيده باشد. از نقطه نـظـر بـورژوازي         
ـتـوانـد          غرب راست افراطي تنـهـا مـي
ـفـا کـنـد.                  ـيـزور را اي نقش يک کـاتـال
بورژوازي اميدوار است دولتهاي نـوع  
ـقـه حـاکـمـه             ترامپ بتوانند بـراي طـب
وقت بخرند و بـا بـه قـهـقـرا کشـيـدن              
جامعه، باز پس گرفتن دستاوردهـاي  
جنبش کارگري و جنبشهاي متـرقـي   
در دوره هاي گذشته، و کاهش سطـح  
توقعات و انتظارات مردم راه را بـراي  
ــر                ــارف ت ــع ـت ــزاب مـ ــازگشــت اح ب

 بورژوازي  بقدرت هموار کنند.  
ريـاسـت جـمـهـوري تـرامـپ و               -١١ 

قدرتگـيـري احـزاب راسـت افـراطـي             
نــظــيــر او در اروپــا  بــا مــوجــي از                 
اعتراضات و تالطمهاي اجـتـمـاعـي       
روبرو شده اسـت و ايـن مـوج رو بـه                 
گسترش است. نود و نه درصـديـهـاي     
جامعـه بـه تشـديـد ريـاضـت کشـي                
اقتصادي، زن ستيزي و نفرت پراکني 
راسيستي، و نفي حقـوق سـيـاسـي و         
مدني و اجتماعي شان تن نميدهنـد.  
ــراي                  ــه را ب ـيــن ــت زمـ ــن وضــعــي اي
شکلگيري يک جنبش راديکال چپ و 
با افق سوسياليستي در غرب فـراهـم     

 ميکند.  
ـقـد ريشـه اي             -١٢  شرايط حـاضـر ن

کــاپــيــتــالــيــســم و انســانــدوســتــي و          
ــي                ـب ـلـ ــري طـ ــراب ــخــواهــي و ب آزادي
سوسياليستي را به يک گفتمان رايـج    
در صفوف چـپ اجـتـمـاعـي و تـوده             
مردم  تبديـل کـرده اسـت. امـا ايـن               
گرايش راديکال اجتـمـاعـي بـوسـيلـه         

چپ متـحـزب در غـرب نـمـايـنـدگـي               
نميشود. گرايشات و  احـزاب سـنـتـي        
چپ جرياناتـي حـاشـيـه اي و کـامـال               
بيربط به سيـاسـت و مسـائـل امـروز            
جامعه و بدور از اعتراضات و جنبـش  
چپ اجتماعي هستند. از سوي ديـگـر    
ــروهـــا و                    ــيـ ــراض نـ ــتـ ــد و اعـ ــقـ نـ
شخصيتهائي نظير ساندرز و کـوربـيـن    
کــه تــوانســتــه انــد در فضــاي ضــد                
ـا ادعـاي                    ـالـيـسـتـي جـامـعـه ب کاپـيـت
ـا يـک در                   سوسياليـسـم و مـخـالـف ب
صديها نفوذ و محبوبيت اجـتـمـاعـي       
کسب کنند از چـهـارچـوب سـيـسـتـم              
ســرمــايــه داري فــراتــر نــمــيــرود. ايــن           
نيروها نماينده سوسيالـيـسـم و حـتـي          
چپ اجتماعي موجود در اين جـوامـع     
نــيــســتــنــد بــلــکــه صــرفــا بــازتــاب و           
انعـکـاسـي از حضـور و قـدرت چـپ                 
اجتماعي در صفوف اليت سياسي در   

 غرب محسوب ميشوند.    
آنچه به تحوالت اين دوره شکـل   -١٣ 

ـا را      ميدهد و سرنوشت توده مردم دنـي
رقم خواهد زد نه کشاکش در صـفـوف   
بورژوازي بين احزاب سنتي با افراطـي  
ـا              و يا ليبراليسم و نئـو لـيـبـرالـيـسـم ب
ـابلـه مـيـان دو                ـلـکـه مـق نئوفاشيسم ب
قطب کار و سرمايه، ميان کـمـپ نـود      
و نه درصديها و يک درصديـهـا اسـت.      
ـال          ـاسـيـون در قطب مقابل راسيسم و ن
ـالـيـسـم قـرار دارد.            شوونيسم، سوسـي
سوسياليسمي کـه حـزب مـا، حـزب             
کمونيسم کارگري نمايندگي ميکـنـد.   
ما در برابر "جنگ تمدنها" ارزشـهـا و         
ـابـل        تمدن جهان شمول انسانـي، درمـق
نقد راسيستي اسالم و مسلمانان نـقـد     
اته ئيستي و سکوالريستي اسالم، در   
ـاع از     برابر مهاجر و خارجي ستيزي دف
برابري و حـقـوق مسـاوي بـراي هـمـه               
ـالـيـسـم         ـاسـيـون افراد جامعه، در برابر ن
ـالـيـسـم، و در            شوونيستي انترناسـيـون
ــزده                 ــران ــح ــســم ب ــي ـال ــتـ ــي ــر کــاپ ــراب ب
سوسياليسم را قرار ميـدهـيـم. ايـنـهـا          
ـاتـي در              جبهه هاي اصلي نـبـرد طـبـق
ـايــف                   ـاضــر و مــحــور وظـ دوره حـ
کمونيستهائي است که در دنـيـاي بـه          
منجالب و بـه قـهـقـرا کشـيـده شـده                  
ــراي بــرابــري و آزادي و               بــورژوازي، ب
رهائي سوسياليستي، براي انسـانـيـت    
ـار بـه انسـان          و براي  باز گرداندن اختـي

 مبارزه ميکنند.  
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ــگــوي                  -١  ــار شــدن ال ـب ـتـ بــي اعـ

ـيـسـم کـرد در                  حکومـتـي نـاسـيـونـال
کردستان عراق موقعـيـت جـريـانـات        
ناسيوناليست کرد در ايـران و ديـگـر        
کشورهـا را تضـعـيـف کـرده اسـت.                
نمونه اقليم کردستان که در مقـطـعـي    
به کعبه آمال ناسيوناليستها و بعنوان 
ـيـسـم کـرد                مدينه فاضـلـه نـاسـيـونـال
معرفي ميشد، اکنون به نقطه ضعف 
ـتـي     آن تبديل شده است. موج نارضاي
مردم کردستان عراق از اين حکومت 
ـتـادن               ناسيوناليستي و بـه جـريـان اف
ـبـات        اعتراضات توده اي حول مـطـال
اقتـصـادي و رفـاهـي و آزادي هـاي                
اجتماعي فضاي تازه اي به کردستـان  
داده است. مردم کردستـان عـراق در        
حرکتهاي اعتراضيشان نفرت و خشم 
ـنـا        عميق خودرا از دولت اقليمـي عـل
بيان ميکنند و خـواسـتـار بـرکـنـاري           

 احزاب حاکم هستند. 
قدرتگيري احزاب ناسيوناليسـت   -٢ 

کرد در کردستان عراق از اوايـل دهـه     
نود ميالدي تحرک تازه اي در مـيـان       
نيروها و احزاب  ناسيوناليستي کـرد    
در ايران ايجاد کرد. برخي از احـزاب       

ناسيوناليست کرد با الهام از تـجـربـه      
عراق بـه دولـت آمـريـکـا و رسـيـدن                  
بقدرت در چـهـارچـوب سـيـاسـتـهـاي           
منطقه اي آمريکا اميد بستند. حتي  
ـتـي و                 ـيـروهـاي چـپ سـن بخشي از ن
نــاســيــونــالــيــســتــي در کــردســتــان و         
ـيـسـم     حاميان سراسريشان پرچم فدرال
را به عـنـوان راه حـل سـتـم مـلـي و                    
مسئله ملي کرد بلند کـردنـد.اکـنـون        
تجربه عمال شکست خورده کردستان 
عــراق و هــمــچــنــيــن هــمــبــســتــگــي         
ـيـه               ـق مبارزاتي مردم کـردسـتـان بـا ب
مردم ايران اين طـرحـهـا و "راه حـل"            
هاي ناسيوناليستي را به عقـب رانـده     

 و در جامعه حاشيه اي کرده است. 
تجربه کردستـان عـراق يـک بـار             -٣ 

ـنـهـا بـا        ديگرنشان ميدهد که مردم ت
رفع ستم ملي خوشبخـت نـخـواهـنـد        
ــات              ــان شــد. بــرخــالف ادعــاي جــري
ناسيوناليستي کرد، رفع سـتـم مـلـي         
فقط يکي از خـواسـتـه هـاي بـر حـق             
مردم کردستان در هـر چـهـار کشـور           
ـنـد      است. مردم ساکن کردستان همـان
بقيه ساکنين کشور در همه بخشهاي 
ديگر، دهها مطالبه و خـواسـت حـق        

طلبانه دارند که با حل مسـالـه مـلـي       
ــزاب             ــد. احـ ــگـــيـــرنـ ــمـــيـ ــخ نـ پـــاسـ
ناسيوناليست کرد و جنبشهاي مـلـي   
ـنـدگـي     نه تنها اين خواسته ها را نماي

يک مانع اساسـي بـر       نميکنند، بلکه
ــق                    ســر راه اتــحــاد مــردم  و تــحــق
مطالبات آزاديخـواهـانـه مـحـسـوب         

 ميشوند. 
اساس و محور مبارزه مـردم در       -٤ 

ـبـي        کردستان ايران، مقابله بـا مصـائ
است که جمهوري اسالمـي بـه تـمـام         
مــردم ايــران تــحــمــيــل کــرده اســت.           
اعــتــراضــات و مــبــارزات مــردم در         
کردستان ايران بطور واقعي و عـمـلـي    
بخشي از مبارزه سراسري مردم عليه 
جمهوري اسالمي است و از اين نقطه 
ـيــروهــاي                     ـلــي و نـ ـتــم مـ نــظــر سـ
ـيـسـتـي مـدعـي حـل ايـن                  ناسيـونـال
مساله در مقايسه با منـاطـق ديـگـر       
کردستان بويژه کردستان عراق  ثقل و 
جايگاه فرعي تر و حـاشـيـه اي تـري           
دارد. ايـــن شـــرايـــط الـــگـــوهـــاي              
ناسيوناليستي را در کردسـتـان ايـران      
ـبـار               بيش از مناطـق ديـگـر بـي اعـت

 ميکند.  

ـ احزاب و نيروهاي ناسيوناليستـي،  ٥ 
اعم از ناسيوناليسم  کـرد و فـارس،           
عامل تفرقه و تشتت و اشاعه دهنده 
تعصبات قومـي و مـلـي در مـيـان              
مردم هستند. يک پيش شرط رهائـي   
ـقـر و      مردم کردستان از ستم ملي و  ف
ـبـي کـه                  محرومـيـت و هـمـه مصـائ
جمهوري اسالمي بـه مـردم سـراسـر           
ايران تحميل کرده است، نقد و افشا و 
مـنــزوي کــردن جـريــانــات و احــزاب           

 ناسيوناليستي است.  
با اتکا به مولفه هاي فوق مـا تـوجـه      
ــران جــنــبــشــهــاي             فــعــالــيــن و رهــب
اجتمـاعـي آزاديـخـواهـانـه و چـپ و                
کمونيست جامعه را بـه نـکـات زيـر           

 جلب ميکنيم.
ـ راه حل ما بـراي رفـع سـتـم مـلـي             ١ 

اينست که حقوق همه افراد جامعه به 
عنوان شهروندان متـسـاوي الـحـقـوق        

 برسميت شناخته بشود.
ـنـهـا بـا                  ـ٢  حل مسئلـه مـلـي کـرد ت

رجوع به آرا مردم ساکن کـردسـتـان و      
برگذاري رفراندوم ممکن خواهد شـد.  
مردم ساکن مـنـاطـق کـردنشـيـن در           
کشورهاي ايران و عـراق و سـوريـه و          

ترکيه حق دارند در يک رفـرانـدوم آزاد     
درباره ماندن يا جـدا شـدن از کشـور          

 مربوطه تصميم بگيرند.
ـ ما از مبارزات آزاديخواهانه مردم ٣ 

در کردستان عراق پشتيباني ميکنيم 
و در شرايط حاضر با توجه به تاريخ و 
شرايط ويژه عراقراه حل مسـالـه کـرد      
ـقـالل کـردسـتـان از                 در عـراق را اسـت

 عراق ميدانيم.
مــا نــقــد و حــاشــيــه اي کــردن                -٤ 

فرهنگ و سنت و سياستهاي جنبش 
ـفـه          ناسيوناليستي را يک امـر و وظـي

 هميشگي خود مي دانيم.  
ـيـن چـپ و          ٥  ـ ما همه نيروها و فـعـال

سکوالر و آزاديـخـواه را بـه مـبـارزه              
پيگير و فعال حول مطالبات فوري و   
حق طلبانه مردم و رهايي جامـعـه از     
ستم ملي و براي حـل مسـئلـه مـلـي          

 کرد فراميخوانيم. 
حزب کمونيست کارگري با تمام توان 
در پيشبرد سياستهاي فـوق خـواهـد        

 کوشيد.

 *Iا��9ا �	ه ./�142�	3) در �3رد ر6H ��ای. G8 در ,    
تقابل مردم با جمهوري اسـالمـي در       
سراسر جامعه و در تمام عرصه هـاي  
اجتماعي جريان دارد. اين مبارزه اي  
ـقـاتـي                است که دائمـا بـه لـحـاظ طـب
عميق تر و به لحاظ دامنـه گسـتـرده      
ـبـش                تر و فعالتر مـيـشـود. ايـن جـن
ـيـسـت،     صرفا يک جنبش مطالباتي ن
ـبـشـي اسـت کـه مصـائـب                بلکه جـن
اساسي سـرمـايـه داري حـاکـم را بـه               
ـبـش       مصاف گرفته است. در اين جـن
گفتمان ضد سرمايه داري و چپ جلو 
ـقـطـه عـطـف و              آمده است. اين يک ن
تحول مهم در جـامـعـه ايـران اسـت.            
ــي ايــن تــحــول             مشــخــصــات اصــل

 اينهاست:
مبارزات مردم با حکومت گرچه  -١ 

ـيـان       اغلب در قالب صنفي و مدنـي ب
ميشود اما عمال به مـعـنـاي دسـت         
بردن مردم به ريشه و مورد اعـتـراض   
قرار دادن مصائب کل نظام سـرمـايـه    

داري اسـت. دفـاع از آزاديـخـواهـي،             
ـبـي و بـه              انسان دوستي، بـرابـري طـل
مصاف گرفتن تمام نـاهـنـجـاريـهـاي         
اجتماعي و تمام عوارض و فجايـع و    
تبعيضات حاکم در جامعه و ضديت 
بــا ســتــمــگــري و فســاد و دزدي و                
امتيازات بااليي هـا نشـانـگـر چـپ            
بودن ايده آلها و آرمانهاي غـالـب در       

 جامعه است.
اهميت و جايگاه سياسي کـارگـر    -٢ 

و جايگاه جنبش کارگري در جـامـعـه    
ارتقا يافته است. تصوير قـديـمـي از         
کارگران بعنوان بخش فرودست و کـم    
توقع و مظلوم کامال زير و رو شـده و    
اکنـون بـطـور واقـعـي ايـن کـارگـران                 
پيشرو هستند که دارنـد تـوقـعـات و         
انتظارات جامعه را جلو ميکشنـد و    

 باال ميبرند.
رشد همبستگي و هم سرنوشتـي   -٣ 

بخشهاي مختلف مردم با يکديگر و   

پشتيباني از خواستهاي سـراسـري و       
بحق هر بخشي از جامـعـه يـک جـزء         
جدايي ناپذير مـبـارزات اجـتـمـاعـي         
اســت. ايــن رونــد بــويــژه در مــيــان                
کارگران و مـعـلـمـان و دانشـجـويـان              
بوضوح قـابـل مشـاهـده اسـت. ايـن              
همبستگي ها بيش از هر چيز خودرا 
در تشکلها و نـهـادهـا و گـروهـهـاي             
مبارزاتي کـه در جـامـعـه ومـديـاي               
ـتـه انـد، نشـان              اجتماعي شکـل گـرف

 ميدهد.
در مــبــارزات و اعــتــراضــات              -٤ 

بخشهاي مختلف جامعه يک روند و   
گرايش مدرن و دفـاع از ارزش هـاي         
پيشرو و جهانشمول در بـرابـر عـقـب           
ماندگي و سنت گرائي و تعصبات و   
تابوهاي ملي و مذهـبـي دسـت بـاال         
پيدا کرده و به موازات آن گرايش چپ 
و راديکال در مقابل گرايش راسـت و    
عقب مانـده، در خـواسـت هـا و در               

اشکال مبارزه بوضوح خود را نشـان      
 ميدهد.

ــدســات و                   -٥  ــا مــق ــل ب ــاب در تــق
ـيـن فـوق               اخالقيات پـوسـيـده و قـوان
ارتجاعي حاکم و حرص و فسـاد کـل     
ـبـش            رژيم اسالمي سرمـايـه يـک جـن
گسترده دفاع از حقـوق شـهـرونـدي و         
دفاع از زندگي و حـرمـت و مـنـزلـت          
فردي جلو آمـده و بـه بسـتـر اصـلـي               

 اعتراضات تبديل شده است.
در مقابله با جمهوري اسالمي،   -٦  

ـفـرت از                  رويگـردانـي از مـذهـب و ن
مسجد و آخوند و سنتهاي مـذهـبـي      
همه جا با قدرت و آشـکـارا خـود را            
نشان ميدهد. نقد طبقاتي و سياسـي   
مــذهــب، يــعــنــي افشــاي دســتــگــاه         
مذهب بعنوان اهرم دفـاع از بـااليـي        
ـبـعـيـضـات و                  ـنـده ت ها و توجـيـه کـن
امتيازات طبقاتي، جاي برجستـه اي    
در گرايش ضد مذهبـي در جـامـعـه         

 پيدا کرده است.
تاثير اين وضعيت بر حـکـومـت       -٧ 

اسالمي تشتت بيشـتـر و نـزاعـهـاي          
ـبـشـهـاي             دروني عميق تر اسـت. جـن
اجتماعي آن عامل اصلي اسـت کـه       
باعث شده است که برخي قوانين پايه 
ـلـه             اي حکومت بـه مـوضـوع مـجـاد
حتي در درون خـود حـکـومـتـي هـا             
تبديل شود و زير سـوال قـرار گـيـرد.         
ايــن تشــتــت و نــزاعــهــا جــمــهــوري            
ـيـشـروي       اسالمي را در مقابل موج پ

 مردم هر روز ناتوان تر کرده است.
نه فقط صفوف حکومت به هـم      -٨ 

ريخته است، بلکه کل جبهه راسـت و    
بورژوايي آشکارا دچار تشتت است و   
يکي از داليل اصلي اين تشتت رشـد  
ـتـظـارات و                 آگاهي مـردم و فشـار ان
توقعات باالي مـردم اسـت. در ايـن             
شرايط برخي جريانات راسـت سـعـي      

 ۱۳ صفحه  
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با توجه به اينکه ورزش زنـان      
يکي از عرصه هاي بروز تبعـيـض   
جنسيتي و آپارتايد جنسي عـلـيـه    
زنان، است. بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه               
کارزارهاي اجتماعي مهمي بر سر 

اين موضوع از جـملـه حـق زنـان             
بــراي ورود بــه اســتــاديــوم هــاي            
ورزشي، حق دوچرخه سواري زنان، 
اعتراض عليه شرط حجاب بـراي    
ــان در عــرصــه هــاي               شــرکــت زن

مختلف ورزشي، در ايـران جـاري       
است. و با توجه به ايـنـکـه ورزش       
هم اکنون يـکـي از عـرصـه هـاي              
مهم اعتراضي جنبش رهـايـي زن     
در ايران است، حزب در راسـتـاي       

مبارزه عـلـيـه آپـارتـايـد جـنـسـي              
جــمــهــوري اســالمــي و قــوانــيــن           
ارتجاعي اسـالمـي آن، حـمـايـت            
همه جانبه خود را از اين مبارزات 
اعالم ميدارد و بـراي تـقـويـت و             

گســتــرش ايــن کــارزارهــا تــالش          
 ميکند. 

 �2ار در �3رد ,�/.  'ES7ی	(* 
	ر���   
 با توجه به اينکه  

تشکل نه تنها ابزار و سالح مبارزه بلکه ظرف تحقـق و      -١ 
تحکيم هويت جمعي و ابراز هويت طبقاتي کـارگـر اسـت و          
ازينرو بعنوان يک امر و هدف در خود جايگاه مهم و حيـاتـي   

 در جنبش کارگري دارد.  
در شرايط حاضر از يکسو تشکيل مجمع عـمـومـي و        -٢ 

فراخوان به آن به يک سنت در اعتراضات  کـارگـري تـبـديـل            
ـه کـارگـر             ـق شده است و از سوي ديگر در بخش هائي از طـب
اولين جوانه ها و نمونه هاي تشکلهاي تـوده اي و سـراسـري          
شکل گرفته است. اين نشاندهـنـده آمـادگـي شـرايـط بـراي               

 ايجاد و تثبيت تشکلهاي توده اي کارگري است.  
کنگره بر ضرورت و امکانپذيري شکل دادن و دامـن زدن          

به جنبش تشکليابي کـارگـري در شـرايـط حـاضـر تـاکـيـد                    
ميکند و تالش ميکند تا ايجاد تشکل بعنوان يک اولـويـت   

و هدف و امر در خود در دستور کار فعالين جنبش کارگـري  
قرار بگيرد. فعالين اين جنبش در هـر مـبـارزه و اعـتـراض               
کارگري امر متحد و متشکـل شـدن و مـتـشـکـل مـانـدن                 
کارگران را دنبال ميکنند و اين امـر را يـک شـاخـص مـهـم               
پيشروي کارگران در هر اعتراض و مـبـارزه اي مـيـدانـنـد.               
جنبش تشکل يابي ميتواند و بايد همانند جنبـش افـزايـش      
دستمزد به يک جنبش علني و گسترده با نهادها و چهـره هـا     

   و بيانيه هاي ويژه خود تبديل بشود.  
ـقـويـت جـنـبـش                 حزب کمونيست کارگري با تـالش بـراي ت

مجمع عمومي و تشکيل مجامع عمومي، و با حمايـت از    
هر تشکل کارگري مستقل از دولت و از هر تالش فـعـالـيـن       
کارگري براي ايجاد تشکلهاي توده اي، فعاالنه بـراي شـکـل      
دادن به يک جنبش گسترده براي تشکليابي کارگران مـبـارزه   
 ميکند و همه فعالين کارگري را به اين جنبش فراميخواند.  

 �=. �J3ب �	�ی��	Fی�� '�U   �2ار در (	ر� 
 و �Iورت 3=	(E) (	 ;ن 

صحنه اعتـراضـات    -از جمله آذربايجان  -جامعه ايران  -١ 
گسترده و دائمي توسط کارگران، زنان، جوانان و تـوده هـاي       
وسيع مردم عليه فقر، تبعيضـات اجـتـمـاعـي، نـابـرابـري و               
سرکوب و قوانين مذهبي است. پـيـشـروي و پـيـروزي ايـن                
مبارزات در گرو اتحاد و همياري و همبسـتـگـي هـمـه ايـن           

 مردم در برابر حکومت اسالمي است.
از نـاسـيـونـالـيـسـم             -ناسيوناليسم در همه اشـکـال آن         -٢ 

 -عظمت طلب آريايي گرفته تا ناسيوناليستهاي قوم پرست 
يک جريان راست ارتجاعي و يک نـيـروي مـخـرب سـيـاسـي              
ـلـف              است که مشغول نفرت پراکني ميان بـخـشـهـاي مـخـت
مردم و تفرقه انداختن در صفوف اعتـراضـات مـردم اسـت.         
ـه در                 محافل حاکم در خود جمهوري اسـالمـي نـيـز آگـاهـان
 تحريکات ناسيوناليستي و قوم پرستانه نقش ايفا ميکنند.

ناسيوناليسم ترک يکي از مخربترين و فعال ترين شـاخـه    -٣ 
هاي ناسيوناليسم است که تالش ميکند ستم و تبـعـيـض و      
تحقير عليه مردم آذربايجان را دستمايه تبليغات ارتجـاعـي   
خود قرار دهد. آشکارا افکار فـاشـيـسـتـي بـرتـري نـژادي را               
تبليغ ميکند و دستش در دست مرتجعين درون حـکـومـت      
ـه بـراي        اسالمي و برخي ديگر حکومتهاي ارتجاعي منـطـق
ـفـرت پـراکـنـي                تفرقه انداختن در اعتراضات مـردم اسـت. ن
ميان کارگران و مردم محروم آذربايجان عليه ساير هم طبقـه  
ـقـاط ايـران اسـاس                    اي ها و هم سرنوشتهـايشـان در سـايـر ن

 سياست و عملکرد ناسيوناليسم ترک است.

جريانات ناسيوناليستي نيروهاي ارتجاعي هستند کـه      -٤ 
ـه          با نفرت و تعصب پراکني ملي و قومي يکديگـر را تـغـذي
ميکنند، به يکديگر زمينه ميدهند و عـمـال هـمـديـگـر را           
ـلـکـرد فـاشـيـسـتـي                                ـلـيـغـات و عـم تقويت مـيـکـنـنـد. تـب
ناسيوناليسم ترک عليه مردم کردستان و ديگر مناطق ايـران    
ــر                         ــي و ســاي ــران ــيــســم اي ــال ــاســيــون عــمــال در خــدمــت ن
ـه افـکـنـي              ـفـرق ناسيوناليستهاي قوم پرست قرار دارد. ايـن ت

ـه               -هاي ملي قومي در تضاد و تقابل بـا مـبـارزه مـتـحـدان
مردم براي رسيدن به خواسته هاي انسانيشان عمل ميـکـنـد    

  و عمال در خدمت جمهوري اسالمي است.
کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري براي تقـويـت     -٥ 

و متحد کردن صف بزرگ آزاديخواهي و برابـري طـلـبـي در         
فـاشـيـسـم تـرک، تـرک سـتـيـزي                 -آذربايجان عليه ناسيونال 

ناسيوناليسم فارس، و عليه جمهوري اسالمي مـبـارزه مـي      
ـه بـا        کند. کنگره دهم حزب با تاکيد مجدد بر اهميت مقـابل
هرگونه تحرک ناسيوناليستـي از رهـبـري مـنـتـخـب حـزب                 
ميخواهد در جهت تقويت اين عرصه از مـبـارزه فـعـالـيـت             
همه جانبه تري را در دستور بگذارد. کنگره هـمـه نـيـروهـاي         
چپ و آزاديخواه و بـرابـري طـلـب و فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي                          
ـه بـا نـاسـيـونـالـيـسـم و                 اعتراضي را فراميخواند براي مقابل
ـقـويـت ايـن عـرصـه از مـبـارزه                          ناسيوناليستها و جـهـت ت

 متحدانه به ميدان بيايند.

 (S/H از �ی	�2ار در ��
ه�/���* 
	ر��� P	ور3ی	�) 

  و �H	ل ;@�ی=	
با توجه به اينکـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن              
المللي کارگري يک امر مهم و حياتـي  
ـه                  ـه ايـنـکـه مـنـطـق است و با تـوجـه ب
ـه يـکـي از         خاورميانه و شمال آفريقا ب
کانونهاي جنگ ها و جنايات و تفرقه 
افکني هاي مـلـي و قـومـي تـوسـط             
ـه    نيروهاي اسالمي و دولتهاي سرمـاي

داري تبديل شده، کنگره از تشـکـيـل        
شبکه همبستگي کارگري خاورميانه 
ـقـبـال مـيـکـنـد و                و شمال آفريقا اسـت
مورد حمايت قرار ميدهد. کنـگـره از      
رهبري منتخب حزب مـيـخـواهـد در       
تقويت و گسـتـرش ايـن نـهـاد بـطـور                

 جدي تالش کند.

 �2ار در (	ر� اه�ی�  
�/. داد�Pاه* (	ز3	��6	ن  , 

   ٦٠ B�2 9	3:	� ده)  
سال حکومت جمهوري اسالمي   ٣٨ 

همراه با کشتار و ترور آزاديخواهـان و    
کمونيستها بوده اسـت. کشـتـارهـاي          

را مي توان يک نسل کشي و    ٦٠ دهه 
يکي از دهشتناک ترين جـنـايـات در        
تاريخ بشريت ناميد. در سالهاي اخير  
بازماندگان قتل عام شـدگـان تـوسـط       
جمهوري اسالمي به منـاسـبـت هـاي       
مختلف به دادخـواهـي بـرخـواسـتـه و           
خواهان روشن شدن ابـعـاد فـاجـعـه و            

محاکـمـه عـامـلـيـن و آمـريـن قـتـل                   
عامها شده اند. اين يکـي از عـرصـه         
هاي مهم نبرد با جمـهـوري اسـالمـي       

 است.
کنگره دهم حزب کمونيست کـارگـري     
بر جايگاه مهم جنبـش دادخـواهـي و        
خواست بر حق بازماندگان اين فاجعـه  
انساني تاکيد داشته و بـر حـمـايـت از         
اين جـنـبـش و پـيـشـبـرد آن تـاکـيـد                     

 ميگذارد.

 �2ار در �3رد ا��9اض  
E9ی) ا3�ی�* 
�دن 3/	رزات 
	ر��ان،  

  �E13	ن و @1	FیN ا,��	9* 
بيانيه مشترک جـعـفـر عـظـيـم زاده و             
ـه                   اسمـاعـيـل عـبـدي و کـارزار عـلـي
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
ـه                   معلمان و فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي، ب
کارزاري اجتماعي تبديل شـده اسـت.     
اين کارزار مبارزه براي آزادي زندانيـان  
ـه جـلـو بـرده              سياسي را گام مهـمـي ب

حـزب بـر جـايــگـاه مـهــم ايــن               اسـت.  

کارزار در اين عرصه از مبارزه و عليه 
سرکوبگري هاي حکومت اسالمي و   
دفاع از حق تشکل، حق اعتـصـاب و     
آزادي هاي پايه اي در جامعه تـاکـيـد      
دارد و با تـمـام تـوان بـراي پـيـشـبـرد                 
کارزار عليه امنيتي کردن مبـارزازت  

 فعاليت ميکند. 

  �2ار در �3رد ورزش ز�	ن  
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 رفقا!
بــرگــزاري دهــمــيــن کــنــگــره حــزب            
کمونيست کارگري ايـران را بـه شـمـا           
شرکت کننده گان حاضر در کنگـره و    
از طـريــق شـمــا بـه تـمـام اعضـاء و                   
ـيـت        هواداران حزب تان تبريک و تـهـن
گفته و برايتان آرزوي کنگره يي موفق 

 داريم.
اين کنگره در موقعـيـت و شـرايـطـي          
بــرگــزار گــرديــده اســت کــه بشــريــت           
ـقـر،                    ـبـره جـنـگ، ف همـچـنـان در چـن
ارتــجــاع و رقــابــت قــدرت هــاي                  
امپرياليستي و در کـل بـحـرانـي کـه            
نظام سرمايه داري را فرا گرفته است، 
قرار دارد. بر متن و زمينه اين بحـران   
راست افراطي و نيروهاي فاشيستي و 
اسالم سياسي در هـمـراهـي و کـمـک          
دولت هاي بـورژوايـي در مـنـطـقـه و             
ـنـده تـار و پــر                   قـدرت هـاي بــزرگ آي
مخاطره يي را براي بشـريـت تـرسـيـم          
نــمــوده اســت. در خــود کشــورهــاي             
ـقـه کـارگـر و مـردم                متروپول نيز طـب
آزادي خواه شاهد عروج جريـان هـا و       
فيگورهاي فاشيستي بر زمينه بحران 
ساختاري و سرخوردگي اقشـار تـهـي      
دست و فالکت اقتصادي يـي کـه بـر          
حيات شـان سـايـه  افـکـنـده اسـت،                  

کـه خـود بـه        » ترامپيسم«هستند.  
يک معني بيان پايان نيوليبراليـسـم و     
ســيــادت بــالمــنــازع آن در عــرصــه           
سياست جهاني مي بـاشـد، حـاصـل         
موقعيت و وضعيت جديد حـاکـم در       

 عرصه بين المللي است.
با وجود اين وضعيت شاهد گستـرش  
مبارزات و اعتراض هاي کارگري در   
گوشه و کنار جهان از آن مـيـان ايـران      

هستيم که در نفس خـود نـويـدبـخـش        
ـيـونـي           هستند؛ بروز اعـتـراضـات مـل
طبقه کارگر و نپذيرفتن بربريت جـاري  
ايــن را بــه اثــبــات مــي رســانــد کــه               
نــيــولــيــبــرالــيــســم و ســرمــايــه داري          
ـبـوده،                 سرنوشـت مـحـتـوم بشـريـت ن
نيست و نخواهد بود. اما در دل ايـن       
وضعـيـت آنـچـه کـه غـايـب اسـت و                   
بيشتر از هر زماني ضرورت وجودش 
به عينيـت درک مـي شـود، تـحـزب              
سوسياليستي کارگران و همبسته گي 
طبقه کارگر و پيشروان سوسياليـسـت   
آن در سطح جهان است. طبقه کـارگـر    
ـبـداد و تـوحـش          ايران علي الرغم است
لجام گسيخـتـه جـمـهـوري اسـالمـي            
ـتـي      سرمايه و علي الرغم فقر و مـحـن
که طي حدود چهل سال بر او تحمـيـل   
شده است، با مبارزات و دادن قربانـي  
در دل اين سياهي و تباهي نور امـيـد   
برافروخت و افق جديدي را براي ايجاد 
ـيـسـتـي            جامعه آزاد و برابـر سـوسـيـال
ترسيم نمود. پيشروِي اين مبارزات و    
تحقق آرمان سوسياليسم در هر کـجـا   
و همچنين در ايران مستلزم وجـود و      
ـيـسـتـي کـارگـران           رشد حزب سوسيـال
است. براي شما کنگره پر بار و توأم با 
موفقيت آرزو مي کنيم و امـيـدواريـم      
که سياست ها و تصاميم اين کنـگـره   
ـيـابـي و اسـتـحـکـام                  به امـر سـازمـان
ـقـه کـارگـر           جنبش سوسياليستي طـب
ايران و پيشروي آن در مبارزه با نـظـام     
سرمـايـه داري و رهـايـي از نـکـبـت                  
 جمهوري اسالمي، ممد واقع گردد.  

  
شوراي مرکزي سازمان سوسياليست 

 هاي کارگري افغانستان

 رفقاي گرامي،
خدمت هـمـه شـمـا عـزيـزان سـالم                  

ـيـــدوارم                  ـنـــم و  امـ عــرض مـــيــکـ
 موفقي داشته باشيد.  کنگره

ـيـسـت        حزب  دهم  کنگره کـمـون
در شرايطي برگزار مي گردد   کارگري

که رژيم جمهوري اسالمي بـا بـحـران        
همه جانبه اي مواجه است و سياسـت  
هاي تهـاجـمـي ايـن رژيـم در سـطـح                
منطقه و هزينه هاي کالني که صرف 
مــداخلــه گــري اش در کشــورهــاي             
ـنـاسـبـي بـا             منطقه مي کند، هـيـچ ت
موقعيت داخلي آن ندارد. با گـذشـت      
بيش از يک سال از برجام هنـوز هـيـچ      
چشم اندازي براي بـرون رفـت از ايـن            
بحران ها وجود ندارد. اما در دل ايـن     
بحران ها، جنب و جـوش و مـبـارزه            
بـدون وقــفـه جـريــان دارد. گسـتــرش              
مبارزات کارگري، تداوم مبارزه زنـان    
عليه سياست هاي آپارتايد جـنـسـي،      
ــلــيـه تــخـريــب مـحــيــط            اعـتــراض ع
زيست، مـبـارزه در دفـاع از حـقـوق              
کودکان، خيزش عليه نـامـنـي جـاده         
ـيـه اعـدام، مـبـارزه                  ها، مـبـارزه عـل
زندانيان سياسي، تحرک مردم حاشيـه  
شهرها براي گرفتن خدمات شهري و   
مبارزه دانشجويان تصوير يک جامعه 
زنده و پر جنب و جوش را به نـمـايـش      

مي گذارد. همانطور که رفيق حـمـيـد     
تقوايي نيز گفت، در اين ميان جنبش 
کـارگــري پــر تـحــرک تـريــن جـنــبــش             

 اجتماعي در ايران است.
بر متن گسترش اين مـبـارزات،     
باورهاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه 
ـيـن و              و چپ در قامـت حضـور فـعـال
پيشروان راديکال جنبـش کـارگـري و        
ديگر جنبش هاي پيشرو اجـتـمـاعـي     
ـبـديـل شـده          به يک نيروي اجتماعي ت
است. اما اين نيروي اجتمـاعـي چـپ       

تناسب نيرويي که دارد در صحنـه    به
سياسي ايران نمايندگي نمـي شـود و       

 از پراکندگي رنج ميبرد.
در چنين شرايـطـي سـوال مـا از           
شما و احزاب چپ در ايران ايـن اسـت     
که آيا نميتوانيم با هم، به شگل گيري 
يک قطب چب در جامعه کمک کنيـم؟  
احزاب راست در مقابل ما اين کار را  
ـيــم؟               ـنــد. مــا چـکــار مــيـکــن مـيـکــن
ـيـسـت              همکاري احـزاب چـپ وکـمـون
ـيـروهـاي        شروع شده است. همکاري ن
جنبش چپ و کمونيستي ايـران حـول     
ـقـالبـي رژيـم                  منـشـور سـرنـگـونـي ان
ـنـه مـنـاسـب            جمهوري اسالمي زمـي
تري را براي همکاري و اتـحـاد عـمـل       
ـلـف         گسترده فعالين گرايشـات مـخـت
 چپ در درون جامعه فراهم مي آورد. 

در شــرايــط کــنــونــي بــا چــنــيــن          
ـنـد             منشوري، احزاب چـپ مـي تـوان
برسر براندازي انقالبي رژيم جمـهـوري   
اسالمي توافق نمايند و قدم بعدي آن   
را تشکيل حکومت کـارگـري هـدف        

 قرار دهند.
ــراتــژيــهــاي             بــحــث بــر ســر اســت
ـيـسـت. مـا                   متفاوت و اخـتـالفـهـا ن
ـتـر                 ـفـاوتـهـا را شـفـاف ميتوانيم ايـن ت

شـکـل       نماييم. بحث بر سر  کمک بـه  
گيري يک قطب سياسي نيرومند چپ 
در جامعـه و  يـاري رسـانـدن بـه آن                  

 است.
شکل دادن به يک قطب چپ  مي 
تواند، چپ اجتماعي نيـرومـنـد درون      

تناسب نيرويي کـه دارد      به جامعه را
در صحنه سياسي نمايندگي کـنـد و       
ـقـابـل     توازن قواي مناسب تري را در ت
با صف رنگارنگ نيروهاي بورژوايـي  
براي پيشروي نيروهاي جنبش چـپ و    
ــي ايــران فــراهــم آورد.             کــمــونــيــســت
ــزب                ــم ح ــگــره ده ـن ــم کـ ــدواري امــي
کمونيست کارگري اين امـر مـهـم را        

 مد نظر قرار دهد.
بار ديگر برايتان آرزوي  کـنـگـره        

 موفقي دارم
 موفق باشيد
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 رفقا، حضار گرامي!
از طرف حزب حکمتـيـسـت بـرگـزاري        
دهميـن کـنـگـره حـزب کـمـونـيـسـت                 

 کارگري ايران راتبريک ميگويم.  
کنگره شما در شـرايـط تـحـوالت       
ـه و        مهم و پيچيده جهان و خـاورمـيـان
ايران برگزار ميشود. تحـوالت جـاري      
جهان با انبوه بحرانها و مـعـضـالت و      
مشقات نظام سرمايه داري، تشـديـد       
وخامت کانونـهـاي بـحـران، بـيـش از             
پيش، وضعيت جـوامـع و زنـدگـي و           
مبارزه شهـرونـدان را بـا مصـافـهـاي             
ــاعــي جــدي و                  ــم ــت ــاســي و اج ســي
ـه                  انتخـابـهـاي جـديـد مـواجـه سـاخـت
است.ايـن شـرايـط، هـر حـزب و هـر                  

جنبش سياسي و اجتـمـاعـي را خـواه         
ناخواه در برابر چاره جوئيها، راه حلـهـا   
و تصــمــيـمــات جـدي و جـديــد قــرار              

 ميدهد.
ــان و                ــاســي جــه ــاي ســي ــم ســي
پارامترهاي ژئوپولـيـتـيـک آن درحـال          
دکــرگــونــي اســت. در خــاورمــيــانــه            
بحرانزده، فقر و بيحقوقي و تروريسم و 
آوارگي دهها ميليوني بيداد ميکنـد.  
شــيــرازه مــدنــيــت و اســتــانــداردهــاي        
زندگي شهروندان به هم ريختـه اسـت.     
اين منطقه اکنون در مـنـگـنـه جـدال            
برتري طلبانه قدرتهاي امپرياليست و 
تشــديــد رقــابــت دولــتــهــاي مــرتــجــع        
منطقه در حال تقسيم مجدد منـاطـق   

ـفــوذ ســيـاســي قــرار گـرفــتــه اســت.              ن
ـه و     نشستهاي مکرر و متناوب آستان
ژنـو پـيــش درامــد بـنــد و بسـتــهــاي               
قـدرتــهـاي رقــيـب امــپـريــالــيـســت و            
دولتهاي رقيب منطقه در ايـن راسـتـا      

 هستند.  

ـه     ـق در ايران مبارزات گسترده طـب
کارگر و تحرکات اعتراضي توده هاي 
تشنه آزادي و رهايي مداومـا دامـنـه      
دارتر ميشوند، آنـهـم در زمـانـي کـه              
بحرانهاي مرکب اقتصادي، سياسـي،  
اجتماعي و محيط زيسـتـي گـريـبـان        
رژيــم فــرســوده و بــه تــنــگــنــا افــتــاده            
جــمــهــوري اســالمــي را روز بــه روز             

 ۱۳ صفحه  
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قبل از ايـنـکـه وارد گـزارش             
شوم يادآوري ميکنـم کـه گـزارش        
ارگانها و کمپين هاي مختلف در 
هفته هاي گذشته بصورت کـتـبـي    
در اختيار کليه نمايندگان کنـگـره   
قرار گرفته و ايـنـجـا مسـئـولـيـن              
ارگانها و کمپين ها فرصت دارنـد  
که توضيحات بيـشـتـري درمـورد       
عرصه فعاليت خـود بـدهـنـد. بـا             
توجه به ايـن گـزارشـات، گـزارش           
هيئت اجرايي که اينجا تقديمتـان  
مـيــکــنــم بــه شـرح فــعــالــيــت هــا            
نميپردازد و خيلي فشرده و نسبتا 

 تحليلي است. 
فــاصــلــه کــنــگــره نــهــم حــزب         
تاکنون، دوره پيشروي و موفقيـت  
ــوده                ــزب بــ ــر حــ ــيــ ــگــ ــمــ چشــ

فعالـيـتـهـا و سـيـاسـتـهـاي               است.
حزب در اين دوره بـر تـحـلـيـل و              
تشخيص درست اوضاع در ايـران      
و منطقه و جهان، مـوضـعـگـيـري        
سريع در قبـال مسـائـل سـيـاسـي           
مــهــم ايــران، و بــويــژه تــمــرکــز و            
ــع در                  ــت هــر روزه و ســري دخــال
مـــبـــارزات جـــاري کـــارگـــران و           
ــخــشــهــاي           ــر ب اعــتــراضــات ســاي
جامعه، از طريق کار ميـدانـي در     
محل، موضعگيري و مـنـعـکـس       
کردن اين مبارزات و دفـاع فـعـال      
از آنها مبتني بوده است. در ايـن     
فــاصــلــه ثــقــل ســيــاســي کــارگــر،         
موقعيت چپ در جـامـعـه و ثـقـل          
کمونيسم کارگري و حزب افزايـش  

 چشمگيري داشته است.  
در اين دو سـال و چـنـد مـاه،           
جامعه ايران دوره پـر تـحـرک، پـر           
تحول، پر ابتکار و بسيار مـهـمـي    
را پشت سر گذاشته اسـت. تـالش      
اين گزارش اين است که حـزب را      
در دل اين تحوالت بررسي کنـد و    
نقش حزب را در جامعه و جنبـش  
کــارگــري و ســايــر جــنــبــش هــاي          
اجتماعي تعقيب کند تا تصويـري  
 ابژکتيو و واقعي ارائه داده شود. 

بدنبال سرکـوب خـيـزش سـال         
بخش قابل توجهي از فعاليـن   ۸۸

وارد عـرصـه هـايـي از فـعـالـيـت               

شدند که مسـتـقـيـمـا سـيـاسـي و             
سرنگوني طلـبـانـه نـبـود. ظـاهـر             
مدني و صنفي داشت. از دفاع از  
محيط زيست تا حقوق کـودکـان،     
ــا               ــات ت ــوان دفــاع از حــقــوق حــي
گروههاي موسيـقـي خـيـابـانـي و           
کتابخواني، دفـاع از کـولـبـران و           
ايجاد انواع نـهـادهـا و فـعـالـيـت            
هاي مدني و خبرنگاري و دفاع از 
حقوق زنان يا ال جي بي تي هـا و    
دوچرخه سواري زنان و اعتراض به 
جــاده هــاي نــاامــن و گــروهــهــاي          
ورزشي و کوهنوردي و الخ. امروز 
اين روند به تحولي مهم انجاميده 
است. صـدهـا و صـدهـا نـهـاد و                
حرکت اجـتـمـاعـي در شـهـرهـا و              
مراکز مختـلـف شـکـل گـرفـتـه و              
هزاران نفر در آنها سازمان يافـتـه   
اند. اين عامل مهمي در تـغـيـيـر        
فضاي جامعه بوده است. عـامـل      
برجسته ديـگـر جـنـبـش کـارگـري            
است که در تمام ايـن سـالـهـا بـي          
وقفه ادامه داشـتـه و در دو سـال            
گــذشــتــه بســيــار مــتــعــرض تــر،           
گســتــرده تــر، اجــتــمــاعــي تــر و             
راديکال تر شـده و تـوازن قـوا را            
براي کل جنبش هاي اعتراضي و   
حق طلبانه مساعدتر کرده اسـت.    
فشار راديکاليسم جنبش کارگري 
حــتــي بــر شــوراهــاي اســالمــي و          
خبرگزاري ايلنا کـه بـه اصـطـالح           
خبرگزاري کارگري حکومت اسـت  
کامال مشهود است. بـه مـوازات      
اين تحول زنـان کـه در صـف اول            

بودند در اين نهادها و  ۸۸خيزش 
حرکت ها نقش فعال و برجسته اي 
ايفا ميـکـنـنـد و بـه بسـيـاري از                
اعتراضـات کـارگـري و تـوده اي             
چهره زنانه تري داده اند. فعـالـيـن     

بـار ديـگـر و ايـنـبـار                ۸۸جنبش 
آگاهتر، چپ تر و سازمانيافته تـر  
جلو آمده اند و ايـنـبـار کـارگـران            
نقشي به مراتب مهمتر در فضاي 
 سياسي اعتراضي جامعه دارند. 

در اين دوره  جامعه بيشتر به 
خود شکل داده است. کارزارها و    
جنبش هاي اجتماعي و شخصيت 

ــاي                 ــق مــدي ــا از طــري ــه ــاي آن ه
اجتماعي و شکل دادن بـه انـواع         
نهادها متشکل تر جلو آمـده انـد     
ــه اکــثــرا مــوضــعــي چــپ و                   ک
آزاديــخــواهــانــه دارنــد. حــرکــات         
قومي بيشتر رنگ بـاخـتـه اسـت.       
در اعـتــراضـات و جــنـبــش هــاي            
اعــتــراضــي دفــاع از ارزش هــاي         
پيشرو و انساني دست بـاال پـيـدا        
کرده و مطالبات، مضمون آشکار 
ضد سرمايه داري دارد. احسـاس     
همبـسـتـگـي مـيـان بـخـش هـاي                
مختلف مردم رشـد چشـمـگـيـري          
ــا               کــرده اســت. هــمــبــســتــگــي ب
دستفروشان و کارتن خواب هـا و      
کودکان کـار تـا نـزديـکـي مـيـان              
معلمان و کارگران و همبـسـتـگـي     
با خانـواده زنـدانـيـان سـيـاسـي و              
جانباختگان و همبستگي وسيع و 
سراسري با آتـش نشـانـان نـمـونـه             
هايي از اين فضاي زنده مبارزاتي 
را نشان ميدهد. شعار يه اختالس 
کم بشه مشکل مـا حـل بشـه بـه           
شعار سراسري و تعرض مستـقـيـم    
عليه حکومت تبديل شـده اسـت.     
افشاي مـقـامـات و حـقـوق هـاي             
نجومي آنها و خواست استـعـفـاي    
آنها در اکـثـر اعـتـراضـات ديـده               
ميشـود. تـجـمـعـات سـراسـري و               
مشترک در ميان بخش هـايـي از       
کارگـران صـنـعـتـي، مـعـلـمـان و                
بازنشستگان منظما در حال رشـد  
است و خواست هـا سـيـاسـي تـر،          
تعرضي تر و چپ تـر شـده اسـت.          
تعيين رقم چند مـيـلـيـونـي بـراي           
دســتــمــزد تــوســط تشــکــل هــاي          
کارگري و توده هاي بازنشستگـان  
و مـعــلـمـان کـه تـوقـعــات بــاالي               
جامعه را بـه نـمـايـش مـيـگـذارد            
نمونه اي از اين خواسـتـهـا اسـت.       
حضور خانواده هـاي کـارگـري در        
اعتراضات به يک سـنـت تـبـديـل          
شده و پيوند کارگران بـا جـامـعـه         
ــاي                ــم شــده اســت. مــدي ــحــکــي ت
اجتماعي بعنوان ابزار گفـتـمـان و      
اعتراض و سازماندهي وسيعا بـه  
کار گـرفـتـه شـده اسـت. بـيـانـيـه                   

مشترک عـبـدي عـظـيـم زاده يـک             
حرکت مهم در ايـن دوره بـود کـه          
اتحاد کارگر معلم را تقويت کـرد    
و خواست لغو اتهامات امـنـيـتـي     
به فعالين اعتراضات را در بعـدي  
اجتماعي جا انـداخـت و بـيـانـيـه             

آذر امسال دانشجويان  ۱۶فراگير 
نيز نمونه اي از يک سوسيـالـيـسـم     
اجتماعي و زميني و عـمـيـق در          
اين دوره بود. جنبـش رهـايـي زن         
نيز بسيار تعرضي تر شده، بسيار 
جلوتر آمده و دهها چهره راديکـال  
جاي چهره هاي ملي اسـالمـي را       
گرفته اند. در يک کالم در دو سال  
ــوي در                  ــردم قــ ــه مــ ــتــ ــذشــ گــ
اعتراضاتشان قوي تر شـده انـد و       
جمهوري اسـالمـي ضـعـيـف تـر.             
مــردم اتــحــاد، روشــن بــيــنــي و             
اعتماد بنفس بيشتري پيـدا کـرده     
ــر،              ــي ت ــحــران انــد و حــکــومــت ب
متشتت تر و بـي آبـروتـر شـده و               
اعتماد بنفس گذشته در سـرکـوب   

 مبارزات مردم را ندارد. 
تاثير و رد پـاي حـزب را در             
اين همبستگي ها، در چهره جديد 
ــت             ــقــوي جــنــبــش کــارگــري، در ت
گفتمان و شعـارهـا و مـطـالـبـات           
راديکال در جنبـش رهـايـي زن و          
حضور فعال زنان در اعـتـراضـات      
از جمله در اعتراضات کارگران و   
بازنشستگان، در عرصه زندانيـان  
ــوق                ــق ــه ح ــن ــي ــاســي، در زم ــي س
کودکان، در جنبش دسـتـمـزد، در      
شعارها و خواست ها، در جنـبـش   
وسيع ضد مذهبـي و در اشـکـال          
نوين مبارزه در ايران و در مدياي 
اجتماعي و گـروهـهـاي مـخـتـلـف          
ــي و                 ــپ ــگــرامــي و فضــاي چ ــل ت
آزاديخواهانه اي که در اين جنبش 
ها جلو آمده است، ميتوان بـطـور   

نشـريـات و         آشکار مشاهده کرد. 
اطــالعــيــه هــا و بــيــانــيــه هــا و               
تبليغات کتبي و شـفـاهـي حـزب         
تبليغات و ادبياتي صرفا کـلـي و     
يــا شــعــارهــايــي صــرفــا درســت           
نيست، بلکه حضور حـزب را هـم       
در اکــثــر ايــن عــرصــه هــا نشــان            
ميدهد. قطعنامـه هـايـي کـه بـه             
کنگره ارائه شده نـيـز هـيـچـکـدام           

مباحث و پالتفرم هـايـي کـلـي و           
مــجــرد نــيــســتــنــد. اگــر در ايــن             
قطعنامه هـا ادعـا مـيـشـود کـه               
ــبــش هــاي                فضــاي چــپ در جــن
اعتراضي رشد کرده و وظايفي در 
دستور حزب قرار ميدهد، اگـر از    
حضور خانواده هـاي کـارگـري در        
اعتراضات و تبـديـل شـدن آن بـه           
يک سنت مـدرن و اجـتـمـاعـي و              
مهم در جنبش کارگري و يا رشـد    
مجامع عمومي کارگري صحبـت  
ميکند و يـا ادعـا مـيـکـنـد کـه                  
جنبش کارگري در آستـانـه شـکـل       
دادن به تشکل هاي سراسري است 
و وظايف تـازه اي مـقـابـل حـزب            
ميگذارد، هر خواننده اي متـوجـه   
مــيــشــود کــه حــزب در دل ايــن              
اعتراضات و در بسياري لحظـات  
آن حضــور داشــتــه و در افــت و               
خيزهاي آنها شـريـک بـوده اسـت.         

ــده و                  ۱۳ ــات زن ــغ ــي ــل ــب ــال ت س
سـاعـتـه تـوسـط           ۲۴کمونيستـي    

کانال جديد که با همراهي هـزاران  
هــزار نــفــر از کــارگــران و مــردم              
شريف همراه بوده است، يک ابـزار    
ذيقيمت و يک فورس کمونيسم در 
ــوده و گــرايــش چــپ در                 ــران ب اي
جامعه را در ابعادي وسيع و توده 
اي تقويت کرده است. امـروز يـک        
قطب چپ نسبتا قدرتمند در خـط  
مقدم جنبش هاي اعتراضي و در   
صحنه سياسي ايران حضـور دارد    
که جنبش کارگري و فعالين آن و     
فعاليـن جـنـبـش هـاي مـخـتـلـف                
اجـتـمـاعـي کـه در زمـيـنـه هــاي                 
ــه کــار مــيــدانــي و               مــخــتــلــف ب
سازماندهـي مشـغـولـنـد، بـخـش            
مهمي از اين قـطـب را تشـکـيـل            
ميدهند. فراخوان اين کنگره قبـل  
از هرچيز خطـاب بـه ايـن نـيـروي            
وسيع است کـه اگـر مـيـخـواهـنـد            
تالش هايشان همين امروز نتايـج  
چشــمــگــيــرتــري داشــتــه بــاشــد و         
تحوالت سياسي امـروز تضـمـيـن       
ــه                  ــع ــده، جــام ــن ــه در آي ــد ک ــن ک
مطلوبشان، جامعه اي مرفه، آزاد 
و انساني باشد، بـايـد آلـتـرنـاتـيـو          
سياسي خود، و حزبي که نمايـنـده   
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آرمانهاي عميق و انسـانـي مـردم      
باشـد را انـتـخـاب کـنـنـد و آنـرا                   
تقويت کننـد. در فضـاي قـطـبـي             
امروز جامعه، اين قطب چپ بايد 
از هر نظر منـسـجـم و مـتـشـکـل            
شود و بـويـژه در عـرصـه حـزبـي                 

 تقويت شود. 
دو سال و نيم قبل کنگره نـهـم   
حزب بر تغييرات مـهـمـي کـه در           
شرايط مبارزه طبقاتي در ايران و 
جـهــان صــورت گــرفــتــه انــگــشــت        
گذاشت و بر متحول ساختن هـمـه   
جانـبـه پـراتـيـک حـزب از طـريـق                 
دخالتگري و تنيده شدن حـزب در    
مبارزات و راديـکـالـيـزه کـردن و            
تقويت آنها، رابطه فـعـال بـا چـپ         
اجتماعي بويژه بـا نسـل جـوان و            
استفاده موثر از مدياي اجتماعي 
تاکيد کرد و حزب در ايـن جـهـت        
حرکت کرد و تالش کرد تغيـيـرات   
الزم را براي پاسخگويي به شرايط 
جديد مبارزه طبقاتي ايجاد کند. 
کميته هاي سازمانده و کردسـتـان   
و سازمان جوانـان حـزب دخـالـت         
بيشتري در اعتراضات و جـنـبـش    
هاي اعتـراضـي کـردنـد و کـانـال             
جديد با دهها فعال اجتـمـاعـي از      
فعـالـيـن کـارگـري و مـعـلـمـان و                  
فعالين دفاع از زندانيان سـيـاسـي    
و عـلـيــه اعـدام و وکـال و غـيــره                  
مصاحبه کرد که با استقبـال گـرم     
آنها مواجه شـد. ايـن تشـخـيـص             
درست و مهـمـي بـود و حـزب را             
بيش از پـيـش بـه شـرايـط جـديـد              
مبارزه مربوط و دخيـل کـرد. بـا         
ايــنــهــمــه بــايــد اذعــان کــرد کــه             
نــتــوانســتــيــم نــيــروي الزم را بــه            
دخالتگري در اعتراضات و انـواع  
و اقسام نهـادهـايـي کـه در ايـران            
شـکــل گــرفـتــه اســت اخــتــصــاص         
بدهيم. تـحـرک بـراي اعـتـراض و             
متشکل شدن در جـامـعـه بـطـور            
محسوسـي زيـاد شـده و زمـيـنـه               
تــاثــيــرگــذاري مــا واقــعــا بســيــار        
افزايش يافته و اختصاص نـيـروي     
ــه ايــن عــرصــه بــايــد               بــيــشــتــر ب
بالفاصلـه در دسـتـور کـار حـزب              

 قرار گيرد. 
ايــنــجــا بــنــا بــه مــالحــظــات          

امنـيـتـي نـه مـيـتـوان اسـمـي از                  
فعالين داخل کشور حزب برد و نه 
حتي بـطـور مشـخـص از حضـور              
حــزب در بســيــاري از مــبــارزات          
چيزي گفت اما امروز براي نشـان    
دادن موقعيت حزب مـيـتـوان رد        
پاي حزب را بر متن جامـعـه قـدم      
به قدم تعقيب کرد و تاثيراتـش را    
مشاهده کـرد. اگـر نـمـيـتـوان از                
فعالين داخـل کشـور حـزب اسـم             
برد، اگر فـعـالـيـن داخـل امـکـان            
حضــور در کــنــگــره حــزبشــان را            
ندارنـد، امـا بـا تـوجـه بـه نـقـش                   
ارزنده و مهم آنها در بسـيـاري از       
عــرصــه هــاي مــبــارزاتــي، اجــازه        
بدهيد از طرف همه شما حاضرين 
در اين کنگره از آنها و تالش هاي 
بــزرگ و شــجــاعــانــه شــان بــراي            
پيشـروي جـنـبـش آزاديـخـواهـانـه             
مردم و براي تـقـويـت کـمـونـيـسـم           
ــيــســت             کــارگــري و حــزب کــمــون
 کارگري صميمانه قدرداني کنيم. 

در زمينه مديـاي اجـتـمـاعـي        
عليرغم پيشرفتي که در اين دوره   
داشــتــه ايــم هــنــوز کــار خــيــلــي             
بيشتري در مـقـابـل خـود داريـم.            

هــزار نــفــر عضــو در           ۹۰تــنــهــا   
گروههاي سـازمـان يـافـتـه فـيـس            

هـزار نـفـر در           ۱۲بوکي و حـدود    
گــروهــهــاي تــلــگــرام کــه تــوســط          
فعالين حزب سـازمـان داده شـده          
ــم (ايــن شــامــل صــفــحــات             داري
شخصي اعضاي حزب نيـسـت) و      

در اينستاگرام. اين ارقـام      ۵۰۰۰
نسبت به امکانـات و نسـبـت بـه           
نياز ما بسيار ناچيز است. حضور 
ــمــاعــي و                 ــاي اجــت مــا در مــدي
مشخصا تلـگـرام کـه ابـزار مـهـم             
گفتمان سازي و سازمـانـدهـي در      
ايران است الاقـل بـايـد ده بـرابـر              
شود. ايـنـجـا الزم اسـت دو سـه                  
نکته را هم درمورد کـانـال جـديـد       
بعنوان مهمترين ابـزار تـبـلـيـغـي           
حــزب اضــافــه کــنــم. بــيــشــتــريــن          
بينندگان کانال جديد را همچـنـان   
کارگران تشکيل ميدهند. در ايـن   
دوره برنامه هاي اليو کانال جديـد  
بدليل مشکالت مربوط به تمـاس  
ها جايگاه سابق را از دسـت داده      
است که بايد بعنـوان مـوضـوعـي       

مهم فکري به حـال آن کـرد. دوم            
حضور نسل جديد و افزايش چهـره  
هاي جوان در برنامه هـاي کـانـال        
ــازه                  ــوت ت ــطــه ق ــق ــک ن ــد ي جــدي
محسوب ميشود. بعالوه سـرعـت    
عــکــس الــعــمــل کــانــال جــديــد و          
رهبري حزب نسبت بـه اتـفـاقـات         
ــطــور               ــي ب ــارزات ــب ــاســي و م ســي
محسوسي بيشتر شده است. ايـن     
روند بايد باز هم سـريـعـا تـقـويـت         
شود. اتفاقات با شتاب بيـشـتـري     
دارد صـورت مـيـگـيـرد و کـانـال              
جديد بايد با سازماندهي مناسب 
 تري به استقبال اين شرايط برود. 

در خــارج کشــور تشــکــيــالت       
خارج و نقش تعدادي از کادرهـاي  
حزب بـا حـجـم زيـادي فـعـالـيـت                 
متنوع، نقش مهمـي در حـفـظ و          
تقويت فضاي راديـکـال در خـارج        
داشته، و فعـالـيـت هـاي مـوثـري           
سازمان داده است. عـلـيـه اسـالم          
سياسي، عليه جمهوري اسالمـي،  
در دفاع از زنـدانـيـان سـيـاسـي و           
کارگران زنداني، در دفاع از حقوق 

کــودکــان، زنــان و           پـنــاهــنــدگــان، 
غيره. بخش اعظم فعـالـيـت هـاي        
کـمــپـيــنــي مــا از طــريـق حضــور            
فعالين حزب در نـهـادهـاي غـيـر            
حزبي صورت ميگيرد. اکثـر ايـن      
نهادها در سطح کشوري و بعـضـا   
بين المللي و يا در ميان ايرانـيـان   
شناخته شده و مـعـتـبـر و مـورد              
اعتماد هستند و بعضا در ايـران      
نيز شناخته شده هستند. اين يـک     
نقطه قوت مهم حزب کمـونـيـسـت     
کارگري است که دست ما را براي 
فـعـالـيــت بـازتــر کـرده و امـکــان               
دخيـل کـردن طـيـف وسـيـعـي از                
مردم را ايجاد کرده است. در ايـن   
دوره کمپين ها و فعاليت نهـادهـا   
از جمله سمينارهايي که سـازمـان   
داده اند بـيـشـتـر از گـذشـتـه، بـا                 
فعاليت هايي که در داخل کشـور    
جريان دارد و با فعالين اجتماعي 
در داخل کشور و بطور مشـخـص     
ــيــان              ــدان در زمــيــنــه دفــاع از زن
سياسي، کارگران زنداني و جنبش 
دادخواهي و عليه اعدام هـمـراه و     
در ارتــبـاط بـوده انــد. در خــارج              
کشور بايد همچنـيـن بـه آمـوزش         
سيستماتيک اعضـاي تـازه حـزب        
که يک کـار نـو و عـرصـه بسـيـار               

موفق ما بود اشاره کنيم. عـرصـه   
اي که بايد بصورت اجتماعـي تـر     
و علني تر ادامه يـابـد تـا طـيـف          

 بيشتري در اينکار شريک شوند. 
با وجود همه اين فعاليتها در   
خارج کشور نيز بايد اذعـان کـرد       
که با وجود صدها کـادر و عضـو       
حــزب و  پــتــانســيــل زيــادي کــه             
داريم، اما بدليل سـنـگـيـنـي بـار           
سنت هاي ناکارآ و غير اجتماعي 
و فقدان آرايش مناسب بـراي ايـن     
دوره و همينطور فقدان يک رهبري 
قبراق و حرفه اي ظرفيت اين نيرو 
به کار نيفتاده است. هر جا دسـت   
بــه کــار تــازه اي زده ايــم جــواب              
گرفـتـه ايـم. عـالقـمـنـدان زيـادي                
هستند که در فعاليـت نـهـادهـاي       
نزديک به حـزب و يـا خـود حـزب             
دخيل شوند اما هنوز بـه نـيـروي        
اجتمـاعـي مـان نـگـاه مـحـدودي              
داريــم و دســتــمــان را بــه طــرف              

 جامعه دراز نکرده ايم.
نمونه هاي بسيار مناسبي هم 
هست که بايد به نوع فعاليت همه 

واحدها تبديل شود. مـيـتـوان بـه           
فعاليت مينا احدي عـلـيـه اسـالم       
سياسـي اشـاره کـرد کـه مـوجـب               
همراه شدن طـيـفـي از زنـان ضـد              
مــذهــب و ضــد راســيــســم از                   
ــه و              ــانـ ــيـ ــاور مـ ــاي خـ ــورهـ کشـ
کشورهاي عربي در ايـن مـبـارزه          
شده است و يا سازماندهي هشـت  
مارس سال قبل با حضور تعدادي 
از هنرمندان ايـرانـي و غـيـره کـه            
نمونه هايي از فعاليت اجتمـاعـي   
و موثر است. نوع کار مينا احدي 
يک فعاليت اجتماعي و سطح باال 
است. هر مـاه بـه تـعـداد زيـادي               
سخنراني و مصـاحـبـه در رسـانـه          
هــاي رســمــي کشــورهــاي غــربــي         
دعوت ميشود و به شيوه مـوثـري   
مبارزه عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و              
ــه               ــپ ب ــي، چ ــالم ــوري اس ــه ــم ج
اصـطـالح ضــد امـپـريــالـيـسـت و              
نسـبـيـت فـرهـنـگـي و جـريـانــات                
راسيستي و مماشات دولت آلمان 
با جمهوري اسالمي را بـه پـيـش          
ميبرد. بدلـيـل حضـور بـمـوقـع و              
سريع در زمينه مبارزه بـا اسـالم       

آلـمـان         سياسي موقعيت مينا در
ــالم              ــرف حســاب اس ــوان ط ــن ــع ب
سياسي تثبيت شده است. اگـر تـا      

چند سال قبل مـدافـعـان خـاتـمـي         
طرف حساب رسـانـه هـاي آلـمـان          
بودند االن مينا اين نقش را دارد. 
فعاليت هاي مينا در عين حال به 
معرفي و شناخـتـه شـدن بـيـشـتـر            
کمونـيـسـم کـارگـري در آلـمـان و                
تفاوتش با کمونيسم هاي سـنـتـي      
منجر شده است. در زمـيـنـه کـار        
اجتماعي موثر همچنين بايـد بـه     
فعاليت هاي عبداهللا اسدي اشـاره  
کــرد کــه بــاعــث شــده در شــهــر               
گوتنبرگ از اتوريته و موقعيت و   
محبوبيت ويژه اي برخوردار شود، 
عضوگيري خوبي صورت گيـرد و    
واحد حزب تحرک قـابـل تـوجـهـي          
پيدا کـنـد. هـمـيـنـطـور بـايـد بـه                    
فعاليت شيوا محبوبي سخنگـوي  
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي و فـعـالـيـت ايـن کـمـيـتـه              
بطور کلي اشاره کرد کـه اعـتـبـار       
ويژه اي به اين کميته داده اسـت.      
اين نمونه هـا نشـان مـيـدهـد کـه             
چگونه دست بردن به شـيـوه هـاي        
اجتماعي فعاليت امکان پيشروي 
و جذب نيرو ميدهد. هـمـيـنـطـور         
بايد به فعالـيـت هـاي مـتـنـوع و             
دائم واحد حزب و سازمان جوانان 
در استکهلم، و همينطور فعاليـت  
حزب در تورنتو و فـرانـکـفـورت و       
برخي شهرهاي ديگـر اشـاره کـرد        
که نمونه هـاي قـابـل تـوجـهـي از             

 فعاليت سياسي ارائه ميدهند. 
عليرغم اينکـه مـدتـهـا اسـت          
تمرکز فـعـالـيـت حـزب و رهـبـري              
حزب بيشتر به داخل منتقل شـده    
است امـا در خـارج هـم امـکـان                
کارهاي زيادي هسـت و بـايـد بـا           
رفــع ضــعــفــهــاي مــوجــود نــقــش          
پــرســروصــدا تــر و مــوثــري تــري            
داشته باشيـم. بـويـژه مـقـابلـه بـا               
جمهوري اسالمي در خـارج بـايـد        
جدي تر و فعالتر انجام شـود. در       
عين حال تعداد قابل تـوجـهـي از        
اعضا و فعالـيـن حـزب در خـارج           
کشور در ارگان هـايـي کـه رو بـه           
داخل ايـران فـعـالـيـت مـيـکـنـنـد               
مــانــنــد تــلــويــزيــون و گــروهــهــاي        
تلگرام و غيره سازمان يافـتـه انـد      
ــاي                ــشــه ــب ــن ــت در ج ــال ــا دخ ام
اعتراضـي يـکـي از دروازه هـاي             
رشد کمونيسـم و حـزب در ايـران            

 ۱۳ صفحه  

 ۱۱ از  صفحه  
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ميکنند مـقـدسـات و سـيـاسـتـهـاي             
ـيـسـتـي شـان را بـا مـاسـک                   ـل ناسيون
ـنـد و در                    "حقـوق بشـري" آرايـش کـن
مقابل آنها برخي ناسيوناليـسـتـهـا از       
اينکه مقدسات ملي شـان از جـانـب        
خوديهايشان کمرنگ شـده بـه خشـم          
آمده اند. ملي اسالمي ها نيز بـه دار     
و دسته هاي متـعـدد و مـتـشـتـت و             
درگير در اصطکاک با يکديگر تبديل 
شده اند. در ميان همه اين جـريـانـات      
طيفهايي نيز به ناسيوناليسم افراطـي  
ـيـزم عـريـان چـرخـيـده انـد و                   ـن و شوي
طيفهايي دچار نوسان و تـزلـزل و بـي        

 افقي شده اند.
کل اين تحوالت گوياي پيشروي و بـه  
چپ چرخيدن اعتراضات اجتماعي به 
مــوازات رشــد چشــمــگــيــر جــنــبــش        
کارگري است. ايـن تـحـولـي مـهـم و              

تــاريــخــي اســت کــه رشــد آگــاهــي              
اجتماعي را بـازتـاب مـيـدهـد و در              
ـقـالبـي جـمـهـوري          پروسه سرنگوني ان
اسالمي و تحوالت آتي جامعه ايـران  
ـبـت عـظـيـمـي خـواهـد                 تاثيرات مـث
ـنـده        داشت. تضمين اينکه جامـعـه آي
ايران جامعه اي آزاد و شاد و بـري از      
تبعيض و ستمگري بـاشـد بـه ادامـه         
جدي و همه جانبه همين روند يـعـنـي    
به نقش تعيين کننده طبقه کـارگـر و       
گفتمان سوسياليستي بستگـي دارد.    
ـيـسـت کـارگـري خـودرا                حزب کـمـون
نماينده اين تحول ميداند. حزب بـراي   
تعميق و گسـتـرش ايـن رونـد بـطـور               
 نقشه مند و فعال تالش خواهد کرد.

 ۷ از  صفحه  
شديدتر ميفشـارنـد. نـظـام اسـالمـي            
حاکم در برابر اين بحرانهاي العالج و   
متراکم شونده بي پاسخ اسـت. مـهـره         
هاي اصلي آن نظام، جانيان بـاالي آن      
ـقـان و اعـدام، بـا هـدف                   ماشيـن خـف
ـه        ـه ب ترساندن و ارعاب  جامعه، روزان
اين گوشه و آن گـوشـه ايـن بـحـرانـهـا              
اشاره ميکنند و حتي درباره فروپاشي 
نظام اسالمي شان هشدار مـيـدهـنـد.     
اين دو فاکتور مهم واقعيات جـامـعـه    
ايران، هم مبارزات گسترده کارگران و 
محرومان و هم موقعيت مسـتـاصـل    
نظام اسالمي هم اکنون جامعـه ايـران     
را در آستانه تحوالت سـرنـوشـت سـاز       
قرار داده است. چشم انداز اميدبـخـش    
رهايي جـامـعـه از کـابـوس تـوحـش                
اسالمي حاکم و بربريت سرمايه داري   
براي پيشروان جامعه قـابـل مشـاهـده       

 است.  
در جامعه ايران، کمـونـيـسـم يـک        
ـفـوذ          جنبش سياسي و اجتـمـاعـي بـان
است. آلترناتيو کمونيستي  در قـبـال        
قدرت سياسي در روند تحـوالت آتـي     
از امـکـان بـاالي پـيـروزي بـرخـوردار              
است. در شرايطي که جريانات راسـت     
ـه حـمـايـت           اپوزيسيون يک بار ديگـر ب
دولـت جـديـد آمـريـکـا زيـر ريـاســت                 
ترامپ و به تحرک در شکاف رقابت و   
ـه         کشمکش دولتهاي مرتجـع مـنـطـق
ـه             ـه آن امـيـد بسـت چشم دوخته اند و ب
اند، تقويت آلترناتيو کمونيستي بـراي    
ـه             ـق به پيروزي رسـيـدن مـبـارزات طـب

 کارگر از نان شب ضروري تر است.
از ديدگاه حزب حکمتيسـت، هـر     
نيرويي که کـمـونـيـسـم را راه رهـايـي              
ـه                 بشريت از سـلـطـه بـربـريـت سـرمـاي
ميداند و برافراشتن پرچم کمونيسم در 
شرايط پـيـچـيـده و سـردرگـم دنـيـاي                 
امروز را افتخارآميز اعالم مـيـکـنـد،     

بايد بر کوشش بي اما و اگر و پيـگـيـر    
براي تحقق آن تالش کند. تحـقـق ايـن       
هدف و پافشاري محکم بر آلترنـاتـيـو    
کمونيستي و کـارگـري بـيـش از هـر                
زمان مورد نياز جامعه است و تمامـا  
امکانپذيـر اسـت. پـيـام مـا در ايـن                  
کنگره تاکيد اسـاسـي بـر مـبـرمـيـت            
ـه و سـازمـانـيـافـتـه و                    تـالش آگـاهـان
گسـتــرده در راســتـاي ســازمــانــدهــي         
ـه       انقالب کارگري و تحقق بخشـيـدن ب
آلترناتيو سوسياليستي براي جامعه و 
ـه زيـر              مبارزه همه جانبه در مسـيـر ب
ـه در ايـران و          کشيدن حاکميت سرماي
سرنگوني انقالبي جمهوري اسـالمـي     

 است.
ما اميدواريم کنگره شما هـم در     

اين مسير گامهاي جدي بردارد. بـراي   
 کنگره شما آرزوي موفقيت ميکنيم.  
 -از طرف حزب کمونيست کـارگـري       

 حکمتيست
 ۲۰۱۷ يازده مارس 

 ۹ از  صفحه  

است و الزم اسـت نـيـروي بسـيـار          
بــيــشــتــري بــه ايــن فــعــالــيــت هــا          
اخـتــصــاص داده شــود. ايــن يــک           
مولفه فـعـالـيـت حـزب در خـارج             
است و به درجـه اي کـه فـعـالـيـن             
حزب در خارج کشور نبض شان با 
فعاليت هاي داخل کشور بـزنـد و     
درگـيـر آن فـعــالـيـت هـا بــاشـنــد                
آکسيون هاي خـارج هـم تـقـويـت            
ميشود. تشکـيـالت خـارج بـايـد           
بيشتر و سازمانيافته تر فعالـيـت   
 هايش را با داخل هماهنگ کند. 
در زمينه مالي تامين ماهي 

يورو هـزيـنـه       ۲۵۰۰۰تا  ۲۰بين 
براي حزبي که هيچ دولـتـي بـه آن        
کمک نمـيـکـنـد بسـيـار سـنـگـيـن               
است. اما با حمـايـت فـعـالـيـن و            
دوستداران حزب از کمـپـيـن هـاي       
مالي و فاندريزينگ تاميـن شـده     
است. همينجـا اجـازه بـدهـيـد از             
طرف کنگره حزب از رفقـايـي کـه      
در زمـيـنـه فـانـدريـزيـنـگ نـقــش                
برجسته اي ايفـا کـرده انـد و هـم             
کليه رفقايي که با کمک مالي پـي  
در پي خود به تامين مالي حـزب    
کمک کرده اند عـمـيـقـا قـدردانـي           

 کنم. 

در ابـــتـــداي گـــزارش بــــه                
موضعگيري ها و تـحـلـيـل هـاي          
حزب بعنوان يکي از نـقـاط قـوت      
حزب اشاره کردم. اينجا اين نکته  
را اضافه ميکنم کـه يـک عـرصـه         
تعطيل ناپذير فـعـالـيـت حـزب از          
يکطرف متوجه ملي اسالميون و   
از طرف ديگر متوجه دار و دستـه  
هاي قومپرست در نقاط مختلـف  
کشــور و نــاســيــونــالــيــســت هــاي         
ايراني اسـت کـه در سـطـح بـيـن                 
المللي هم هميشه مـدافـع راسـت        
ترين و ارتجاعي ترين جناح هـاي  
حــکــومــتــهــاي غــربــي هســتــنــد.        
نشريات حزب ظرف اصلـي حـزب     
براي مباحث سياسي تحليـلـي از     
ــن                  ــقــد و افشــاي اي ــه در ن جــمل
جريانات است. حزب، کميته ها و 
فعالين و رسـانـه هـاي حـزب بـي            
وقفه آنـهـا را افشـا مـيـکـنـنـد و                 
ــر              ــد زهــ ــنــ ــنــ ــکــ ــيــ تــــالش مــ
ناسيوناليستي و ضد مردمي آنها 
را خنثي کنند. اينها صرفنظـر از     
دامنه نفوذ کم يا زيادشان ماننـد  
ويروسي خطرناک عمل ميکنند و   
حزب وظـيـفـه خـود مـيـدانـد کـه                 
فعالين و مردم هرچه بيشـتـري را     
با خطراتي که جريانات در مقابل 
مردم ايجاد ميکنند آشنا کنـد و    

نيروي بيـشـتـري در جـدال عـلـيـه              
 اينها به ميدان بياورد. 

و باالخره اکنون اعتصابات و   
اعتراضات کارگري و اعتراضـات  
عمومي شتاب بيشتري گرفـتـه و     
حـــکـــومـــت در ســـرکـــوب ايـــن            
اعتراضات ناتوان تر از هـمـيـشـه       
است. مردم در راهپيمـايـي هـا و         
تجمعات مـقـابـل مـراکـز دولـتـي            
رسما حکومتيان را دزد مينامند 
و عليه حقوق هاي نـجـومـي شـان       
شــعــار مــيــدهــنــد، قــطــب چــپ             
اجتماعي بزرگي در جامعه شکـل  
گرفته است و تشکل يابي که يـک    
معضل تاريخي جامعه ايران بوده 
و هيچگاه بـه يـک سـنـت پـايـدار               
تبديل نشده بود، امـروز دارد بـه         
يک سنت تبديل ميـشـود. ايـنـهـا         
تحوالتي تاريخي اند که حزب در   
زميـنـه سـازي بـراي آنـهـا نـقـش                 
روشني بازي کرده اسـت. کـنـگـره        
دهم حزب در شرايطي ايـنـچـنـيـن      
برگزار شده و اميدوارم با مباحـث  
ــراي                 ــزب را ب ــش ح ــات و مصــوب
برداشتن گامهاي بـزرگ ديـگـري        
در تقويت و تعمـيـق و مـتـشـکـل           
کردن کارگران و توده هـاي مـردم       
آماده تر سازد و خود نيز قوي تـر    
از پيش در صحنه سياسي ايران و 
در خــط مــقــدم مــبــارزات مــردم          
عليه سرمايـه داري و حـکـومـت           

اسالمي آن، عرض اندام کند. دير  
يا زود، انقالبي صورت ميگيرد و 
بساط حکومت را برميچيند امـا  
روندي که امروز در جامعه جريان 
دارد يـک رونـد بسـيـار زيـر و رو                
کننده و مهم و شورانگيز است که 
دارد آينده جامـعـه را مـيـسـازد.          
حزب بايد با تمام قوا اين روند را   
تقويت کند. در شرايط کنوني اين 
مهمترين دروازه بسط نفوذ حـزب  
در جامعه و رسيدن به موقعـيـتـي    
است که امکـان رهـبـري جـنـبـش           

 سرنگوني را داشته باشد. 
اجـازه بــدهـيــد در ايـنــجــا از            
طرف کنگره دهم حزب بـه کـلـيـه         
رهبـران و فـعـالـيـن کـارگـري، از                
فعالين معلمان و بازنشستگان تا 
فعالين جـنـبـش دانشـجـويـي، از             
زناني کـه بـي وقـفـه در مـقـابـل                   
ــهــاي               ــيــن ضــد زن و ارگــان قــوان
سرکوبگر حـکـومـت قـهـرمـانـانـه           
ايستادگي کرده اند، تـا کـارگـران      
زنداني و زندانيان سياسي کـه در      
زندانهاي جمهوري اسـالمـي نـيـز         
شجاعانه به مـبـارزه خـود ادامـه         
ميدهند، از خانواده هاي زندانيان 
سياسي و جانباختگان که جنبـش  
دادخواهـي را شـکـل داده انـد و               
هزاران فعالي که در عـرصـه هـاي      
مختلف دفاع از حقوق کـارگـران،     
زنان، کودکان، محيط زيست، ال   

جــي بــي تــي هــا و يــا از آزادي                
موسيقي و آواز خـوانـي زنـان، از        
آزادي بيان و يا عـلـيـه تـحـجـر و             
قوانين مذهبـي و دهـهـا عـرصـه            
ديگر جانانه مبارزه ميکنند و از   
ــرض و               ــتـ ــعـ ــان مـ ــزاران انسـ هـ
آزاديــخــواهــي کــه بــا حضــور در          
مدياي اجتماعي انحصار رسـانـه     
هاي ارتجاعي را در هم شکـسـتـه    
اند، درود بفرستيم و بر نـقـش پـر        
اهميت تک تـک ايـن فـعـالـيـن در             
هــمــه زمــيــنــه هــاي مــبــارزه کــه           
عليرغم هزينه سـنـگـيـن زنـدان و          
انواع  محروميت هاي اجتماعي، 
فضاي شـورانـگـيـزي در جـامـعـه            
شکل داده انـد تـاکـيـد کـنـيـم و                   
برايشان صميمانه آرزوي موفقيت 
کنيـم. ايـنـهـا يـک رکـن مـهـم و                     
حياتي جنبش آزاديخواهانه مردم 
براي خالصي از نظام نـکـبـت بـار       
اسالمي هستند و جاي محکـمـي   

 در قلب مردم دارند. 
و باالخره الزم است از تک تک 
اعضا و کادرهاي حزب و از نسـل  
جوان حزب تا دوستداران حزب که 
با فعاليت هاي خود، حزب را در     
اين موقعيت تازه قرار داده اند از 
طرف کـنـگـره حـزب صـمـيـمـانـه                

 قدرداني کنيم. 

 ۱۲ از  صفحه  
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هموطنان گرامي، اعضاء مـحـتـرم    
 حزب کمونيست کارگري ايران

با تشکر از دعوت اينجانـب و    
دو تني ديـگـر از اعضـاء شـوراي             
مرکزي حزب سـکـوالر دمـوکـرات         
ايرانيان، و اظهار تأسف از ايـنـکـه      
نتوانستـه ام خـود در جـمـع شـمـا                 
باشـم، ايـن پـيـام مـخـتـصـر را از                   
ــاي            طــريــق دوســت ارجــمــنــدم، آق
منوچهر يزديان، مـعـاون دبـبـرکـل        

 حزب مان تقديم مي دارم.
نخست بايد اظهار خوشـحـالـي    
کنم که بين سکوالر دموکـرات هـا     
و رهبران حزب کمونيست کـارگـري   
ايران چنان تفاهمي برقرار است کـه  
نمايـدهء حـزب شـمـا و نـمـايـنـدهء                 
حــزب مــا در زيــر چــتــر کــنــگــره              
ساالنهء سـکـوالر دمـوکـرات هـاي          
ايران، که نهادي مستقل از احـزاب  
ما محسوب مـي شـود، گـرد هـم             
مي آيند و به رايزني و تبـادل نـظـر      
مي پـردازنـد. ايـن اتـفـاق، کـه در                
ميان اپوزيسيون برانداز حـکـومـت    
اسالمي چندان رايج نيسـت، نشـان     
از آن دارد که احزاب ما، با برنامـه  

هائي گاه مشابه و گاه مختلف در   
راستاي ادارهء کشورمان در آينـده،  
در ايراني بودن و موظف بـودن بـه       
براندازي حکومت اسالمي مسلـط  
بر کشورمان، داراي افق مشتـرکـي   
هستـنـد و آمـاده انـد کـه در يـک                   
فضــاي دمــوکــرات آيــنــده بــجــاي          
تـالش بـراي حـذف يـکــديـگـر، در               
مبارزات انتخاباتي شرکت کـرده و    
از طريق ارائـه و دفـاع از بـرنـامـه              
هاي خود بکوشند تا به قـواي سـه       
ــيــدا کــرده و                ــهء کشــور راه پ گــان
دوشادوش هموطنان ديگر خود بـه    
تأمين آيندهء آزاد و آبـاد کشـور و       

 ملت ايران بپردازند.
حـــزب مـــا کـــه بـــر اســـاس               

يـک  »باورمندي به پديدهء حقوقـي    
ــلـــت            -کشـــور     يـــک     -يـــک مـ
بوجود آمده، نخسـتـيـن     «حکومت

تعهد خود را نسـبـت بـه بـرقـراري              
حاکميت ملت و حفظ منافع ملـت  
مان مي شناسد و حـتـي مـعـتـقـد           
اســـت کـــه مـــعـــنـــاي انـــديشـــهء            

هـنـگـامـي      «انترناسيـونـالـيـسـم     »
آشــکـــار مـــي شـــود کـــه وجـــود              

موجود در درون      «ناسيوناليسم»
اين ترکيب را برسميت بشناسيـم و    
ــن                 ــي ــاب ــي م ــط ف ــه رواب ــس ب ســپ

هـا بـپـردازيـم. تصـور            «ناسيون»
بين الملـل مسـتـلـزم تصـور مـلـل              
است؛ اما مللـي کـه تـن بـه امـت              
شدن نمي دهند و مي خـواهـنـد بـا       
حفظ استقالل خود وارد شبـکـه اي     
از روابـط حسـتـه بــا مـلـل ديـگــر                 
ــا                  ــا بـ ــد. پـــس مـ ــان شـــونـ جـــهـ
انترناسيوناليسم مشکـلـي نـداريـم       
اما با کاسموپولتينيسم (يا جهـان   
وطني) خط کشي مـي کـنـيـم. بـه            
گمان ما، سيستم حـقـوقـي جـهـان          

 -کشـور    »امروز بر اساس تصـور    
ها کار مي کنـد و تـا ايـن           «ملت

سيستم باقي اسـت حـزب مـا نـيـز            
خود را نخست در برابر ملت ايـران    
و سپس در برابر کل بشـريـت (کـه         
در شکل ملل ديـگـر زنـدگـي مـي            

 کنند) متعهد مي داند.
از نظر ما کمونـيـسـم نـگـاهـي         
پويا و آينده نگر بـه جـهـان بشـري           
دارد و از اين بـابـت نـيـز هـمـچـون            
سکوالر دموکراسـي از ارتـجـاع و          

چســبــيــدن بــه اشــکــال پــوســيــده و          
افکار ماليخوليائي گريـزان اسـت.     
يعني، احـزاب مـا بـه آيـنـده مـي                 
انديشند و سرمشـق هـاي خـود را          
نخست از ساخـتـار طـبـيـعـي روان           
انســان و ســپــس واقــعــيــت هــاي             
پويندهء تحوالت تاريخي اخذ مـي    

 کنند.
نقطهء اشتراک ديـگـر مـا، کـه           
البته در تفاسيري گاه دوگانه بـيـان   
مي شوند، به تبعيض سـتـيـزي مـا       
بر مي گردد. ما خواستار جـامـعـه     
اي هســتــيــم کــه در آن تــبــعــيــض            
بحداقل برسد و عدالت اجـتـمـاعـي     
و اولويت دادن امر جامعه بـر امـر       
 فردي همواره در دستور کار باشد.

و بــاالخــره بــر پــايــهء ايــن                  
اشتراکات است که ما در دشـمـنـي    
با حکـومـت اسـالمـي مسـلـط بـر              
کشورمان نيز يکديـگـر را در يـک          
جبهه مي يابيم. چرا که حـکـومـت       
اسالمي مادر و زايندهء ارتـجـاع و     
پوسيدگي و زندگي غير طبيـعـي؛و   
اردوگاه اصلـي تـبـعـيـض آفـريـنـي             
است و، در نتيجه؛ هـمـهء صـفـات         

مخالف بـا اشـتـراکـات مـا را در                
خود دارد و الجرم ما ناگزيريـم کـه     
در همکاري با هم اين حکومـت را    

 براندازيم.
 دوستان گرامي

از جـــانـــب حـــزب ســـکـــوالر           
دموکرات ايرانيان و نيز از جـانـب       
شخص خود، که همـواره در آرزوي      
ايجاد يک آلترناتيو دموکراتـيـک و     
سکوالر بوده ام، برگـزاري دهـمـيـن       
کنگرهء حزب شما را خجسـتـه بـاد      
ــه                 ــدوارم کـ ــيـ ــم و امـ مـــي گـــويـ
تصميمات گرفـتـه شـونـده در ايـن            
کنگره همچنان در راستاي دفع شـر  
از حکومـت اسـالمـي مسـلـط بـر             
کشورمان و آفـريـنـش جـامـعـه اي           
آزاد و رو بـه آبـادي بـخـود شـکـل               
بگيرند و راهگشـاي هـمـکـاري بـا          
نيروهـاي بـرانـداز اپـوزيسـيـون در             
راستاي ايجاد يک آلترنـاتـيـو غـيـر        

 ديني و دموکراتيک باشند.
 با درودهاي گرم هموطنانه،
 اسماعيل نوري عال

رئيس شوراي مرکزي حزب 
 سکوالر دموکرات ايرانيان
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ـراطـي         عروج چهره ها و احزاب راسـت اف
ـقـي و           در غرب  بازتاب و حاصل بـي اف

 گنديدگي سرمايه داري جهاني است.  
ـريـت در           بحراني که با فروپاشي وال اسـت

ـه              ۲۰۰۸ زمستان  اوج گـرفـت امـروز ب
يــک بــحــران تــمــام عــيــار ســيــاســي و               
ــي در کشــورهــاي غــربــي                ــکــومــت ح
انـکــشــاف يــافــتــه اســت. بــحــرانــي کــه            
نارضائي وسيع مردم از سيستـم و نـظـم        
ـه شـکـاف آشـکـار               ـراض ب موجود، اعـت
ـا  و       بين کوه ثروت نجومي يک درصديه
ـيـدا کـردن          فقر توده مردم، و مقبوليـت پ
ـيـسـم در جـامـعـه را                    ـال گفتمـان سـوسـي

 بدنبال داشته است.
ـه شـکـل              در سطح سياسي ايـن بـحـران ب
"شــگــفــتــي" و "تــحــوالت غــيــر قــابــل              
ــدوم هــا و                    ــي در رفــران ــظــار" حــت انــت
انتخابات هـا خـود را نشـان مـيـدهـد.                 
احزاب سنتي حـکـومـتـي مـوقـعـيـت و             
اعــتــبــار گــذشــتــه خــود را از دســت                 
ـان رويـگـردان            ميدهند، توده مـردم از آن

ـه جـلـو رانـده          ميشوند و احزاب افراطي ب
ـا                       ميشـونـد. از يـکـسـو چـهـره هـائـي ب

که بر مـتـن      -ادعاي آشکار سوسياليسم
شــرايــط ســيــاســي در غــرب بــويــژه در             
آمــريــکــا "چــپ افــراطــي" مــحــســوب             

ـيـدا کـرده         -ميشوند نفوذ و محبوبيت پ
اند و از سوي ديگـر احـزاب راسـيـسـتـي           
ـلــنـد مـيــکـنــنـد و بــقـدرت رانــده                   سـر ب
ـه           ميشوند. اما قدرتگيـري راسـت نشـان
ـه دار         قدر قدرتي و تحکيم طبقه سـرمـاي
ـه ضـعـف و بـي                نيست، برعکـس نشـان
ـيـوي کـامـل اوسـت. تـحـوالتـي                  ـات آلترن
ـتـخـاب             ـا و ان ـي ـان ـت نظير برگسيت در بري
ـز                    ـبـل از هـر چـي ترامپ در  آمـريـکـا ق
سردرگمي و استيصال طبقه حـاکـمـه در        
ـتـوان            اين کشورها را بيان مـيـکـنـد. مـي
ـراي                   گفت ايـن يـک نـوع "دوران گـذار" ب
ـريـن،           حکومتهاي غربي اسـت. راسـت ت
ــن                    ــي تــري ـال ــوشـ ــن و پ مســخــره تــري
ـر                   ـاسـي نـظـي ـادان سـي دماگوگهـا و شـي
ـراي                  ـا ب ترامپ بجلـو رانـده مـيـشـونـد ت

ـه حـاکــمـه وقــت بــخـرنــد. بــحــران                طـبــق
ــصــادي و مصــائــب آن بــه گــردن                اقــت
ـا عـلـت             "خارجي ها" انداخته ميـشـود ت
ـفــس نــظـامــي کــه بــر                  اصـلـي يـعــنـي ن
ــي اســت هــدف             ســودپــرســتــي مــبــتــن
اعــتــراضــات تــوده اي قــرار نــگــيــرد و             
ـري              ـه حـاکـمـه مـف ـق جريانات اصلي طـب
ـنـد.        ـن براي خروج از بحران حاضر پيـدا ک
تا احزاب "ميانه و مـتـعـارف" فـرصـتـي           
ـراي مـرمـت و سـرهـم                    ـاشـنـد ب داشته ب
ـاهـهـاي            ـريـن و ديـدگ کردن و احياي دکت
ـاسـي       فروپاشيده و به بن بست رسيده سـي

 و اقتصادي و حتي فلسفي شان!
ـلـکـه از                   ـه از اسـب ب اما کاپيتاليسـم ن

ـا        اصل افتاده است. بحران يـک درصـديـه
ـه       در بي افقي و بن بست العالج سـرمـاي
داري جهاني ريشه دارد و از هـمـيـن رو            
ـتـظـره" اي              ـر مـن تحوالت "شگفت و غـي
نظير برگسيت و انتخاب ترامـپ بـحـران      
سياسي و اقتـصـادي مـوجـود را حـتـي             
ـر              ـر و شـديـد ت براي طبقه حاکمه وخيم ت

ـتـي و        خواهد کرد. احزاب و نيروهاي سـن
"ميانه رو" طبقه حاکمه اميـدوارنـد بـعـد         
از يک دوران گـذار تـوحـش راسـيـسـتـي              
ـيــاورد.                  ـه آنـهــا روي ب ـاره ب جـامــعـه دوب
ـه          اميدوارند مردم در هراس از "مـرگ" ب
"تب" راضي بشوند. اما چنين نـخـواهـد         
شد. نه راست و نه چـپ بـورژوازي هـيـچ            
ـا       راه حل واقعي و عملي اي براي حل و ي
حــتــي تــخــفــيــف بــحــران اقــتــصــادي و          

 اجتماعي موجود ندارد.    
ــد                  دنــيــا در آســتــانــه يــک دوره تشــدي
تالطمات اجتماعي و سياسي و شـکـل       

ـراضـي وسـيـع                گرفتن جنبش هـاي اعـت
ـاضـت          ـه ري قرار گرفته است. مردم دنيا ب
کشي اقتصادي بـعـالوه راسـيـسـم و زن            
ستيزي و خارجي ستيزي تـن نـخـواهـنـد        
ـبــش وسـيــعـي در                    ـنـون جـن داد. هـم اک
آمريکا و در ديگر کشورهـاي جـهـان در        
ـاسـتـهـاي فـوق                  ـرامـپ و سـي مقابله با ت
ـنـدگـي مـيـکـنـد                ـاي ارتجاعي اي کـه نـم
ـايـج          ـت شکل گرفته است و اين هنـوز از ن

ـايـد          سحر است. اين جنبش ميتوانـد و ب
ــع تــر و گســتــرده تــر و                     هــر روز وســي
ـيـش کـل                    ـيـش از پ راديکالتر شـود و ب
ـر                 ـزي ـه داري را ب سيستم و نـظـام سـرمـاي

 سئوال ببرد.   
ـر تـوحشـي کـه           ـراب ما به مردمي که در ب
ـاع از              ـه دف ترامپ نمايندگي مـيـکـنـد ب
ـه انـد         ـرخـاسـت تمدن و انسانيت وآزادگي ب
ـيـم در         درود مي فرستيم و اعالم مـيـکـن
مقابل حکومت يک درصـديـهـا و نـظـام          
ـرون رفـت         ـراي ب سياسي و اقتصادي که ب
ـر             از بحران خود به فاشـيـسـتـهـائـي نـظـي
ـا يـک راه حـل           ترامپ نيازمند است تنه
ـيـت و          وجود دارد: سوسياليسم، و انسـان
بـــرابـــري طـــلـــبـــي و آزاديـــخـــواهـــي            

 سوسياليستي!
زنده باد مبارزات مردم عليه راسيسم   

 و فاشيسم!
 زنده باد سوسياليسم!
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 رفقاي عزيز

بخـاطـر دعـوت از مـن مـتـشـکـرم.                 
متشکرم که شرايطي مهيا کرديد کـه  
من بتوانم در يک چنين جلسه مهـمـي   

 حضور داشته باشم.
اجازه بدهيد که خـوشـحـالـي ام را از             
اينکه در کنار زنان و مرداني که عليه 
ـه داري مـبـارزه          امپرياليسم و سرمـاي
ميکنند، کسانيکه براي ساختـن يـک     
دنياي بهتر، براي عدالت اجـتـمـاعـي،     
براي تقسيم ثـروت هـا، بـراي شـان و             
منزلت مردم، و براي برابري زن و مـرد  

 مبارزه ميکنند، ابراز دارم.
خوشحالم از اينکه در کـنـگـره شـمـا            
هستم. شـرکـتـم در ايـنـجـا فـرصـت                  
ارزشمندي است بـراي ديـدار از ايـران          
در آلمان و از طريق شما رفقـاي حـزب     
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران کــه بــه          
مشکالت و آرمانهاي مردم در ايـران    

پي ببرم. قطعأ مشکالت مردم ايـران     
همان مشکالت و آرمـانـهـاي مـردم           
مراکش و مردمان ديگـري اسـت کـه        
ـه              آرزوي رهايي از هـژمـونـي سـرمـاي

 داري را دارند.
من محمد هکيش از مراکش هستم. 

 –من عضو اتحاديه و فعال سياسـي    
عضو کميسيـون مـقـدمـاتـي ايـجـاد            
بــخــش از طــريــق ســازمــان جــهــانــي          
ـه                 ـقـ کشــاورزان کــوچــک در مــنــطـ
ـقـا، عضـو                 ـه و شـمـال آفـري خاورميان
ـلـي            کميته اجرايي اتحاديه بـيـن الـمـل
کشاورزي وابسته به فدراسيون جهاني 
اتحاديه هاي کارگري، دبير سابق کـل    
اتحاديه اصلـي مـراکـش کشـاورزي،         
جنگل، ماهيگيري و صنايع غـذايـي   
دريايي و عضو دبيرخانه ملـي حـزب     
ــي: راه             ــتـ ــسـ ــيـ ــارکسـ ــراکـــش مـ مـ

 دموکراتيک هستم.  

 رفقاي عزيز،
اجازه بدهيد خالصه اي از وضـعـيـت        
ـه شـمـا       سياسي و اجتماعي مراکش ب
بدهم که ميتواند کمک کند به ايـنـکـه      
مبارزه مشترک ما و شما را تـعـريـف      

 کند. 
سيستم سياسـي حـاکـم در مـراکـش            
ســيــســتــم اســتــبــدادي اســت کــه از             
مشخصات آن ميشود از استـبـداد و     
فساد گـفـت کـه از حـمـايـت احـزاب                
ـه هـاي            سياسي رفرميست و اتـحـادي

 دولتي برخوردار است.  
دوم، ضــعــف و تــکــه تــکــه شــدن                 

مبارزين چپ و انقالبي و عـدم وجـود     
حزب طبقه کارگر. ولـي جـنـبـشـهـاي         
اجتماعي جـديـد در سـراسـر کشـور،            
براي مـبـارزه بـا حـاشـيـه نشـيـنـي و                  
تــبــعــيــض و تســخــيــر اجــتــمــاعــي            
اقــتــصــادي، فــرهــنــگــي و زيســت             

محيطي ايجاد شـده انـد. مـبـارزات            
مستمر براي آب، زمـيـن، مسـکـن،           
داشتن مواد غذايي، عـدالـت، آب و         
ــت و                    ــوي ــان، ه ــان و زن ــوا، جــوان ه

  فرهنگ. 
ـه سـال         ٢٠ با ظـهـور جـنـبـش             فـوري

به عنوان بخشي از آنـچـه مـا         ٢٠١١ 
ـقـالبـي       مي توانيم از آن بعنوان روند ان
به جاي اصطـالح "بـهـار عـربـي" نـام               
ببريم، ما ديديم کـه در ايـن شـرايـط             
است که مي توان يک فرايند به دسـت    
آوردن و کنترل بر زميـن و مـحـصـول         
داشت. به عنوان مـثـال در مـراکـش،         
کشاورزان در برابر انحـصـارطـلـبـان و        
دفاع از زمـيـن و آب خـود مـبـارزه                  
ميکنند. مبارزات کارگران مزرعه بر  
عليه استثمار و تحقير جـنـبـش ريـف       
(در شــمــال مــراکــش) کــه مــبــارزه              
محرومان و به حاشيـه رانـده شـدگـان         

 است.  
فوريه موجب اميدواري و    ۲۰ جنبش 

اي    ريختن ترس شد و آلتـرنـاتـيـو تـازه       
بدنيا آمد. و آن اين است که مـا بـايـد       
ـقـيـر                  به کمک کـارگـران و دهـقـانـان ف
بــرويــم، تــا تــوده کــارگــران بــتــوانــنــد           
سرنوشت خودشان را در دسـتـانشـان          
ـه رهـبـران              بگيرند. اين مبارزه نـيـاز ب
انقالبي براي ايـجـاد سـازمـانـدهـي و           
 پيشروي و اطمينان از موفقيت دارد.  
با اين حال براي رهبري الزم اسـت کـه     
با مردم زندگي کنند و در مـبـارزات         
زنان و مردان و کارگران ادغام شوند و   
نيازهاي آنها را شـنـاخـتـه و در ايـن                
ـقـل     فرايند اساسي سازمان هاي مسـت
ـه هـا، انـجـمـن هـا،                توده اي (اتحـادي
کميته هاي مـحـلـي و ...) را بـراي                    
مبارزه متحد و يکپارچه بـراي آزادي      

 ملي و دمکراسي بسازند. 
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 با درودهاي انقالبي کمونيستي
براي من افتخار بزرگـي اسـت کـه در          
کنگره حزب شـمـا شـرکـت مـيـکـنـم.             
حزبي که حزب مبارزه کارگران عـلـيـه      
سرمايه داري و بـراي سـوسـيـالـيـسـم              
ـه             است. حزبي که حـزب مـبـارزه عـلـي
خودکامي و ديـکـتـاتـوري حـکـومـت          

 ارتجاعي اسالمي است.  
من حاتم الويـنـي فـعـال کـارگـري از               
تونس عضو قديمي ترين و بزرگـتـريـن    

 UGTT    کارگري تونس اتحاديه 

و عضـو حـزب کـمـونـيـسـت در ايـن                 
 کشور هستم.

ــگــره                   ــن ــم ک ــاي ـق ــمــه رفـ از طــرف ه
دموکراتيک شما را تبريک ميگـويـم و     
ـقـيـت                   ـه آرزوي مـوف بـرايـتـان صـمـيـان

 ميکنم  
ما از مبارزه شما چه در داخل ايـران و    
چه در خارج بخوبي آگاهيم و مطمئنـا  

پيروزي شـمـا بسـيـار نـزديـک اسـت.                 
مطمئنا روزي ما کنـگـره را در ايـران          
برگزار خواهيم کرد. در يک ايران آزاد و  

 دموکراتيک.  
 رفقاي عزيز!

مبارزه شما مبارزه مـاسـت و جـنـگ         
شما جنگ ماسـت. زيـرا مـا بـا يـک               
دشمن رو در رو هستيم: امپرياليسم و   
اساسا امپرياليسم امريکـا و اروپـا و         
رژيمهاي ارتجاعي که همه عـوامـل و     
پادوهاي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري 
هستند. بازي سياسي قدرتهاي بـزرگ   
اينست که از رژيمهاي ارتجاعي عليـه  
کارگران و مردم تحت سـتـم حـمـايـت          

 کنند. 
جوامع ما در موقعيت مشابهي بسـر  
ميبرند. فقـر بـيـشـتـر بـراي اکـثـريـت                 
مردم، بيکاري بيشتر براي بيکاران، و   
قــدرت و ثــروت فــزايــنــده در دســت              

    سرمايه داران و ثروتمندان.

اکنون ما در شـبـکـه هـمـبـسـتـگـي                 
کارگري با هم ارتباط برقرار کرده ايم و 
با هم کار ميکنيم و اميدوارم بتـوانـيـم    
همکاريهايمان را تقويت کـنـيـم. زيـرا          
معتقديم که کمونيسـت هـا و چـپـهـا            
بـايـد جـبـهــه آزادي و بـرابـري عـلـيــه                   
سرمايه داري و رژيمهاي اتـجـاعـي و        

 اسالم سياسي را تقويت کنند
ما دست خودرا به نشانه همبـسـتـگـي     
به سوي کنگره شما دراز ميکنيم و از   
مبارزه شما و مبارزه کارگران و مـردم    
ايران عليه ديکتاتوري و بي عدالتي و   

 رژيم اسالمي حمايت ميکنيم
ـقـيـت                 براي کـنـگـره شـمـا آرزوي مـوف

 بسيار دارم
 زنده باد سوسياليسم  

 زنده باد آزادي و برابري  
و     زنده باد همبستگي بـيـن کـارگـران      

 کمونيستها

���� ده� ��ب 
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احدي، عبداله اسدي، نازنين برومنـد،  
سيامک بهاري، سيمـا بـهـاري، فـاتـح          
بهرامي، کيوان جاويد، علي جـوادي،    
شهال دانشفر، نسـريـن رمضـانـعـلـي،         
بهرام سروش، مصطفي صابـر، حسـن     

صالحي، اصغر کريمي، خليل کيـوان،  
عبدل گلپريان، شيوا محبوبي، نسـان    
نودينيان و کاظم نيکخواه. همچـنـيـن     
قراري به پيـشـنـهـاد حـمـيـد تـقـوايـي               
تصويب شد که بر اسـاس آن اعضـاي       
هيئت اجرايي حزب را دفتـر سـيـاسـي       

بدنبال اين نشـسـت،      انتخاب ميکند. 
دفتـر سـيـاسـي مصـطـفـي صـابـر را                  
بعنوان رئيس دفتر سياسـي انـتـخـاب       

  نمود.
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـنــبــش                ــک جـ ــي ي ـيــاس اســالم سـ
ــي و فــوق                  ـان ــي، ضــد انسـ تــروريســت
ـقـدرت                   ارتجـاعـي اسـت کـه از زمـان ب
رســيــدن جــمــهــوري اســالمــي عــامــل          
ـران ودر              توحش و جنايت در جـامـعـه اي
ـه، غـرب و                ـان ـر در خـاورمـي دو دهه اخي

 درسراسر جهان بوده است.  
ـران              ـارگـري اي ـيـسـت ک حزب کـمـون
ـزي و                      ـي ـزي، انسـان سـت ـي ـه زن سـت ـي عـل
ـيـن             جنايات جنبش اسـالمـي و هـمـچـن
ـلــيــه مــمــاشـات دولــتـهــاي غـربــي و              ع
ـتـي             همراهي پست مدرنيـسـتـهـا و مـال
ـا تـمـام                 ـبـش ب کالچراليستهابا ايـن جـن

ـر      قدرت ايستاده ـف و اعتراض ميليونها ن
ـبـش اسـالمـي را                 مردم عـاصـي از جـن

 نمايندگي کرده است.  
ـران              ما مدام تاکيد کـرده ايـم کـه اي
کشوري اسالمي نيست، کشـوري اسـت     
بــا يــک حــکــومــت ســرمــايــه داري و               
ـا                 ـه ب ـران ـيـگـي فاشيست اسـالمـي؛ مـا پ

جنايات جنبش اسالمي، با سنگسـار و    
ـتـهـا و       اعدام و شالق و انسان ستيزي دول
نيروهاي اسالمي مقابله کـرده ايـم. مـا           
ـتـل               اليت فکري رسمـي در غـرب کـه ق
ناموسي را فرهنگ مي نامـد، حـجـاب      
و برقع را جزئي از پوشش زنان ميـدانـد و     
ـام              مسجد را نماينـده مـردم مسـلـمـان ن
 مي نهد را فعاالنه نقد و افشا کرده ايم.  
ما در دنيا پرچم دفاع از مردمـي را    
ـران و                    در دسـت داريـم کـه روزانــه در اي
کشورهاي اسـالم زده مـورد تـهـاجـم و                
ـرار          تعرض بيرحمانه جنبـش اسـالمـي ق
ـزي            ـي دارند و  عليه ارتجاع و انسـان سـت
ـنـد و خـواهـان                ـارزه مـيـکـن اسالمي مب
ــي، رفــاه و بــرابــري و                   ــي انســان ــدگ زن

 آزاديهستند.  
ـتــرض و                  ـان مــعـ مــا صــداي زنـ
ـه        ميليونها نفر مردمي هستيم کـه روزان
ـه سـنـن و              با مبارزات قهرمانانه خـود ب
ـه             ـيـن شـريـعـه ن فرهنگ اسالمي و قـوان

 ميگويند.  
ـاس           ما در کنار چهـره هـاي سـرشـن
منتقد مذهـب در غـرب کـوشـيـده ايـم               
ـبـش        نشان دهيم که در دنياي امـروز جـن
ـاسـي                اسالمي يـک مـوضـوع مـهـم سـي
براي همه است و دفاع از سکـوالريسـم و     
ـنــگــري و                ـر روشـ ـاي عصـ ـاودهـ ـتـ دسـ
رنسانس وظيفه همه مـا اسـت. مـا در             
ـه       مقابل دست اندازي جنبش اسـالمـي ب

ـيـسـا و          پايه هاي مدرنيته ـل و همراهي ک
ـبـش       دستگاه مذهب در اروپا  با اين جـن

ايستاده و اين دو را نقد و افشـا کـرديـم.          
ـاع           ـراي دف نقد به همه مذاهب و تـالش ب
ـار                 ـن ـه و سـکـوالريسـم در ک ـت از الئيسي
ـاورد             ـا يـک دسـت مترقي ترين سـازمـانـه
ـلـي            ـل ـيـن الـم فعاليت هاي ما در سطح ب

 است.  
ـروهـاي راسـت                ـي ـا عـروج ن امروز ب
افراطي و راسيستي در اروپا و آمـريـکـا        

ـروريسـم          اسـالمـي و      اسالم سياسي و ت

ـر جـمـهـوري                  دولتهـاي ارتـجـاعـي نـظـي
ـه و              ـراي تـوجـي اسالمي زمينه تازه اي ب
ـلـکـرد ضـدبشـري            تبليغ سياستها و عـم
ـه انـد. راسـيـسـم و ارتـجـاع                       ـت ـاف خـود ي
اسالمي دو جريان ارتجاعي ضـد بشـري     
ـه           ـه و تـوجـي هستند که يکديگر را تغـذي

ـرال     ميکنند. در اين ميان نيروهاي     ـب ـي ل
ـه              ـان ـه و بـه و چپ سنتي در غرب تـوجـي
ـروهـاي         ـي ـر ن ـراب تازه اي براي سکوت در ب

 اسالمي و حمايت از آنها يافته اند.  
ـا       ـي ما يک بار ديگر به همه مـردم دن
اعــالم مــيــکــنــيــم کــه بــا دو جــنــبــش             
ـتـهـا و                     ـا دول راسيـسـتـي و اسـالمـي، ب
نــيــروهــاي اســالمــي از يــکــســو و بــا              
ـراطـي از        نيروهاي نژاد پرست و راست اف
ـارزه کـرد.           ـه مـب ـان سوي ديگر بايد قاطع
اين مبارزه تنها از يک موضع راديـکـال،     
ـاع       ـرچـم دف انساني و سوسياليستي و با پ
ـا                   ـافـع جـهـانشـمـول هـمـه انسـانـه از من
ميتواند بشريت را از ايـن دو هـيـوالي              

ـنـد. در شـرايـط                ضد انساني خـالص ک
ـرهـنـگ و            امروز جهان دفاع از علـم و ف
ــشــرو و ارزشــهــاي                  ــمــدن پــي هــنــر و ت
ـه                 ـابل ـزم مـق ـل جهانشمـول انسـانـي مسـت
ـبـش اسـالم                 قاطعانه با راسـيـسـم و جـن
ــن                   ســيــاســي هــر دو اســت. هــر دو اي
جنبشهاي فوق ارتجاعي در بن بسـت و      
بي افقي سرمايه داري عصـر مـا ريشـه          
دارنــد و تــنــهــا از يــک مــوضــع ضــد                 
ـتـوان        کاپيتاليستي و سوسياليستـي مـي
ـا     و بايد به مبارزه اي پيگير و ثمربخش ب

 اين جريانات برخاست.  
ـان و مـردان آزاده کـه               ما به همه زن
ـران و در کشـورهـاي                   ـه در اي ـان ـان قهـرم
ـتـهـاي                     ـروهـا و دول ـي ـه ن ـي اسالم زده عـل
ـيـم و        اسالمي ايستاده اند درود ميفـرسـت
همه نيروهاي چپ و سکوالر در سـراسـر       
جــهــان را بــه تــقــويــت ايــن مــبــارزات              

 فراميخوانيم.  
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تجمع گسترده و سراسري معلـمـان   
ـه سـراسـر کشـور از            شاغل و بازنشست

ـنـد       ۱۹ ساعت ده صـبـح امـروز           اسـف
معلمان بنا بر قراري قبلي در تـهـران و       
شهرهاي مختلف در مقابل مجلس در 
ـرورش در              تهران و مـراکـز آمـوزش و پ
شهرهاي مختلف تجمع کردند و پيگير 

 خواستهايشان شدند.
عکس ها و گزارشات منتشر شده 
تاکنون از تجـمـع وسـيـع مـعـلـمـان در               
تــهــران، شــهــرهــاي اســتــان مــرکــزي،          
سنندج، سقز، مريوان، بانه، کاميـاران،  
ـبــريــز، اهــواز، بـوشــهــر، الــيــگــودرز،          ت
ـه،                ـربـت حـيـدري دهگالن، بـجـنـورد، ت
ـز،           ـري ـب ـراز، اراک، ت مشهد، شيراز، شـي
ســـقـــز، ديـــوانـــدره، قـــزويـــن، اراک،            
ــاري، فــردوس،           ــخــتــي چــهــارمــحــال ب
ـرسـتـان،           ـروه، ل اليگودرزو، شهرکـرد، ق

 خبر ميدهد.… شاهرود و 
ـر سـه                  ـق شعـارهـايـي چـون خـط ف

 ١ ميليون و نيم، حقوق ما يک ميليون، 
درصـد     ٩٩ درصد تامـيـن ،تـامـيـن،          

گرسنه، گرسنه، بيمه کارآمد حق مسلم 
ماست، حقوق باالي خط فقر، حـق هـر     
بـازنشــســتــه و شــاغـل اســت، فــقــر و              
تبعيض بس است، ما خواهان تـامـيـن    
امنيت شغلي براي تمام فرهنگـيـان در     
بخش هاي دولتي و خصوصي هستيم، 

زنداني کردن معلم، مصداق بارز اقـدام    
عليه امنيت مـلـي اسـت، اسـمـاعـيـل            
ـيـت              ـف ـي عبدي را آزاد کنيـد، بـهـبـود ک
آموزش شعار ماست، تحصيل رايگان 
حق بچه هاي مـاسـت، لـغـو هـر نـوع               
محکوميت فعاالن صنفي فرهنگيـان،  
جاي معلم کالس درس است، نه زندان، 
ـه                  ـبـعـيـض بـس اسـت، از جـمل فقر و ت
خواستهايي بود که بر پالکاردهايي کـه  
ـه        ـقـش بسـت معلمان در دست داشتند ن
ـه خـود خـواهـان            ـي بود. معلمان در بيان
ـه   افزايش فوري حقوق، رسمي کردن کلي
معلمان قراردادي و پيمانـي و تـامـيـن         
ـزشـکـي                 ـيـمـه پ امنيت شغلـي آنـهـا، ب
مــنــاســب بــراي مــعــلــمــان شــاغــل و           
بازنشسته ، آزادي اسمـاعـيـل عـبـدي،        
لغو هر نوع محکوميت فعاالن صنفـي  
ـفـصـال از               فرهنگيان اعـم از زنـدان، ان
خدمت و تبعيد و جبران خسـارت وارد    
ـنـار گـذاشـتـن نـگـاه                     شده بر آنـهـا و ک
ــلــمــان و           امــنــيــتــي بــه مــبــارزات مــع
همچنين بازگرداندن پولهـاي اخـتـالس      

 شده فرهنگيان شده اند.
بيانيه معلـمـان در پـايـان تـجـمـع              

ظهر در ميان کف  ١٢ تهران در ساعت 
زدن جمعيت قرائت شـد. مـعـلـمـان بـا            
تجمع سراسري امروز خود يکبار ديگـر  
ـيـد                  بر خواسـتـهـاي کـل جـامـعـه، تـاک

ـريـن      گذاشتند. معلمان شايسته وسيعـت
 حمايت ما مردم هستند.
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ـه و        از ده هزار نفر از معلمان بـازنشـسـت
ـرسـتـاران در           بازنشستگان کشوري و پ
ادامه تجمعات هزاران نفره قبلي خود و 
ـر         ـت بنا به قرار هاي قبلي در مـقـابـل دف
روحاني تجمع کردند. همزمان در دهها  
ـراضـي         شهر ديگر ايران تجمـعـات اعـت
مشابهي در جريان است.در تجمـع روز     

اسفند بازنشسـتـگـانـي از اقصـي           ٢٢ 
نقاط ايران از جمله تبريز و کرمانشـاه ،    
اليگودرز، قزوين، مـازنـدران و گـيـالن          
خود را به محل تهران رسانده بودنـد تـا     
همراه با همکارانشان در ايـن اجـتـمـاع         

  اعتراضي شرکت کنند.
عمال شـعـارهـا      ١٠ حدود ساعت 

آغاز شد. تعداد شرکت کنندگـان را ده       
هزار نفر تخمين زده شـدنـد. از شـدت             
ازدحام در جريان ايـن تـجـمـع خـيـابـان            

فروردين جنوبي بسته شـد و حـتـي        ١٢ 
 کوچه هاي اطراف را هم در بر گرفت.

اتحـاد و هـمـدلـي مـيـان تـجـمـع                  
کنندگان با شـعـار هـاي چـون کـارگـر،             
ـه اتـحـاد،                 ـرسـتـار، بـازنشـسـت معلم، پ
اتحاد، هر وعده که داديد، باد هوا بود، 

  در ميان جمعيت موج ميزد.
چند تـن از       ١١.٣٠ حدود ساعت 

ـراي           ـنـده ب بازنشستگان به عنوان نـمـاي
ـر                 ـت گفتگو وارد داخـل سـاخـتـمـان دف
روحاني شدند و با خليل نژاد جـانشـيـن    
اين دفتر ديدار کردند. طـي ايـن ديـدار         
ـه حـق                      ـه هـاي ب قطـعـنـامـه و خـواسـت
بازنشستگان بصورت مکتوب تحويـل  
آنها داده شد. و خليل نژاد قـول داد کـه        
ـه دسـت            اين قطعنامه را همـان شـب ب
ــدار                   ــن دي ــد. در اي ــان ــي بــرس ــان روح
بازنشستگان به طور مبسـوط در بـاره       
قانون مديريـت خـدمـات کشـوري کـه            

ـه شـده و                ١٠  ـنـار گـذاشـت سال اسـت ک
اشــکــاالت هــمــســان ســازي مصــوب        
مجلس توضيح دادند و اعـالم کـردنـد        
اگر به خواسته هاي آنان ترتيب اثر داده   
ـر خـواهـد              نشود تجمع بعدي عـظـيـم ت

 بود .
ـه مـيـان         بعد از جلسه اين هيات ب

ـه              ـتـگـو را ب ـف جمعيت آمده و نتيجـه گ
ـنـدگـان در تـجـمـع                   ـن اطالع شـرکـت ک
رساننند و اعالم کردند اگر در حکمهاي 

خواسته هـاي بـازنشـسـتـگـان           ٩٦ سال 
منظور نشده باشده در اولين روز کـاري    
ـرده خـواهـنـد کـرد. ايـن                تجمعي گسـت

بعد از ظهر خاتمه  ٢ تجمع راس ساعت 
يافت و فرصت نشد که قطعنامه قرائت 
شود و آنرا بر روي سايتهاي و کانالهـاي  
ـتــشــار دادنــد.                ـتــگــان انـ ــازنشــسـ   ب

ـر   اعتراض بازنشستگان به حقوقهاي زي
ـراي يـک زنـدگـي انسـانـي                خط فقر و ب
است. بازنشستگان در تجمع ده اسفنـد   
خود با شعارهاي  خود خواستـهـايشـان    
را پــيــگــيــري کــردنــد. تــجــمــع امــروز            
بازنشستگان در ادامه اين اعتـراضـات   
و براي پيگيري خواستهايشان صـورت    

 گرفت. 
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