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ی ت کار و ی                                    ح ا  آزادی                                  

	كارگران جهان متحد شويد!

 

كردستان عراق تحوالت مهمي را 
از سر ميگذراند. اعتراضات وسيـع   
و رو به افزايش توده مردمي كه از 
حــاكــيــمــت دو دهــه احــزاب       
ناسيوناليست و عشيره اي كرد بـه  
ستوه آمده اند، حاكـمـان را بـه        
چالشي سرنوشت سـاز كشـيـده        

 است.  
حاكميت احزاب ناسيوناليسـت       

كرد در عراق، امروز بـه نـقـطـه       
بحراني خود رسيده است. احزابـي   

كه پس از دو دهه حـاكـمـيـت،        
بيش از هر زماني  بي لياقـتـي و     
ناتواني خود را بـعـنـوان يـك           
حكومت و يك دولت در قـبـول       
حداقلي از مسوليت  در قـبـال         
جامعه،  به اكثريت شهروندان در   
عمل ثابت كرده است. اين شرايط  
بار ديگر سرنوشت كردستان عراق 
و  آينده اين جامعه را، روي مـيـز   
هم احزاب ناسيوناليست  و هـم      
احزاب و سازمانهاي كمونـيـسـت    

 منطقه، آورده است.  
بازي و ديپـلـمـاسـي حـزب             

دمكرات كردستان عراق، بارزانـي  
و ساير شاخه هاي ناسيوناليـسـت   
كرد، با ورق استقالل و رفـرانـدم     
براي استقالل، استفاده از كـارت    

بـي كشـوري كـرد        ” استقالل و 
، انهم نه براي بـرداشـتـن    “ زبانان

كوچكترين قدمي در اين راه، كـه  
اساسا بعنوان اهرم فشار معامله و   
كسب امتياز از دولت مـركـزي و     
قدرت هاي منطقه اي و جهـانـي،   
بيش از پيش پوچي خود را نشـان  

 داده است.  
ديگر كسي براي ايـن نـوع            

داعيه هاي بارزاني و هم جنبشـي  
هايش، تره خـرد نـمـي كـنـد.          
استقالل و تشكيل يـك دولـت       
متعارف بورژوايي، امـروز امـري       
نيست كه كسب و تشكيل اش در 
بضاعت ناسيوناليسم كرد بـاشـد.     

  اين لقمه براي ناسيوناليسم كـرد،   
چه در تركيه چه در عراق، بزرگتـر  

 از دهانشان است.
ناسيوناليسم كرد تاريخا و سنتا     

تر و بي آرمان تـر و    “  بي جربزه” 
بي شخصيت تر از آن اسـت كـه     
حتي هنگامي هم كـه در پـنـاه        
بمباران هاي آمريكا و سرنگـونـي   
صدام، و در شرايط فـروريـخـتـن     
دولت مركزي، شانس تشـكـيـل      
دولت و اجراي رفـرانـدم بـراي        
جدايي در دامان اش مـي افـتـد،      

 قدمي در اين راه بردارد!  
   

ناسيوناليسم كرد در تـجـربـه         
عراق ثابت كرد كه ناتواني اش در 

را “  ملـت كـورد    ” كشوردار كردن 
ديگر قادر نـيـسـت بـر گـردن            

و دولت مركزي بينـدازد!   “ دشمن” 
زيست و اعمال حـاكـمـيـت در         

و اردوگاهها و اقليم  “ مناطق امن” 

كامـفـورت   ” ها، سوخت و ساز در 
هاي ايجـاد شـده بـراثـر          “ زون

شكاف هاي في مابين قدرت هاي 
مرتجع محلي و بيـن الـمـلـلـي،        
حداكثر آرمان مدني اش را مـي      
سازد. ناسيوناليسم كرد، كمتـريـن    
ربطي به مدنيت و محروميت ها و 

 مصايب مردم ندارد.  
مردم در كردستان عراق، حق      

داشتند خواهان جدايي باشند و آن 
را تحميل كنند، وقتي كه شكـاف  
قومي چنان عميق است كه بـراي  
كاهش مصايب آن، جـدايـي و         
تشكيل حكومت مستقل، سـريـع     

ترين و كم درد ترين راه اسـت.         
احزاب ناسيوناليست كرد امـا، بـا     
استفاده از اين حقانيت، نه تـنـهـا    
هرگز اهرم و نيروي فشار جـدي    
براي تشكيل كشـور مسـتـقـل         
كردستان عراق نبودند، كـه خـود     

 مانعي مهم بر سر راه تحقق ان. 

سال زندان براي محمود صالحـي،   9به دنبال صدور      
سال زندان، مـحـاكـمـه      5محكوميت محمود بهشتي به 

معدنچيان بافق و كارگران مس خاتون آباد، اكنون نوبـت  
اجراي حكم زندان داوود رضوي و محاكمـه ابـراهـيـم       

 ، رسيده است. “اعتدال و تدبير”مددي توسط دولت 
همين چند قلم از پرونده سازي و تعرض سياسي  -1     

آشكار و هر روزه دولت به كارگران كافي است تا وعـده    
وعيدهاي پوچ رفاهي كه امروز از دهان سران دولـت و      
پادوهاي حكومتي چون خانه كارگر  در مسير مـعـركـه      
انتخاباتشان بيرون مي آيد، نقش بر آب شوند. اين ديگـر   
يك پديده جا افتاده است كه برجام و دولـت اعـتـدال        
هرچقدر هم زير ابرويشان را بردارند و ظاهر خود را بزك 
كنند، دست آخر آمده اند تا امنيت منـافـع سـرمـايـه و          
سرمايه دار را در مقابل مطالبات رفاهي طبـقـه كـارگـر       

گشـايـش   ” توسعه دهند، اسمش را هم گـذاشـتـه انـد         
حقيقتا نيز سفت كردن كـمـربـنـد       “!  اقتصادي و سياسي

گشايش اقتصادي ” استبداد در شكل توسعه امنيت، شرط 
بورژوازي در ايران است. بـرجـام و دولـت           “  و سياسي

اعتدال شاكله همه جناحهاي سرمايه در ايران بـر سـر       
انـد.   -توسعه امنيت   -“  مقدس” اجراي فوري همين امر 

به تمكين واداشتن طبقه كارگر به وضع موجود و قـول      
نسلهاي بردگي بي اجر و مزد اين طبقه را پيشاپيش بـه    
مشتي صاحب سرمايه در ايران مي دهند. كودن تـريـن      
اقتصاددانان و جريانات سياسي بـورژوازي ايـران هـم          
ميدانند كه شرط پيشبرد برجام، قبول قـواعـد ويـژه و          
وضعيت اظطراري براي كش دادن اوضاع و كاركشـيـدن   
برده وار از كارگر و سركوب هر صداي حق طـلـبـي بـا       

 است.  ...“ محاكمه خرابكاران اقتصادي!”فرياد: 

اين حزب را فتح 
 كنيد!

 
 فواد عبداللهي

 كردستان عراق و آينده آن
 

 ثريا شهابي

 حزب 8صفحات ويژه كنگره 
 

 قطعنامه پيشنهادي مظفر محمدي و خالد حاج محمدي
حمايت كنندگان: سهند حسيني، آذرمدرسي، محمد راستي، بختيار 

 3پيرخضري، وريا نقشبندي      صفحه 
 قطعنامه در مورد

 صف بندي جديد و جدال طبقاتي در ايران
————————— 

دستور جلسه پيشنهادي كميته رهبري به كنگره 
 هشتم حزب ... 

————————— 
مجموعه قرارهاي پيشنهادي به كنگره هشتم 

 حزب ...
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هدفي كه دولت از تعـقـيـب و       -2     
بگير ببندهاي اخير فعالين سـرشـنـاس    
كارگري به جامعه و كل طبقه كـارگـر     
مخابره ميكند، اعالم يك جنگ طبقاتي 
به مراتب وسيعتر در سطح جامعه است. 
وحشت از خطر كمونيسم و مطـالـبـات    
رفاهي است كه از كارخانه ها گرفته تـا  
بخشهاي خدمات عمومي و تا محـالت  

كارگري، هم اكنون در جريان اسـت و     
طبقه ما حول ايـن    “ خدايي نكرده”اگر 

مطالبات در ابعاد سراسري مـتـحـد و        
متحزب شود، اركان سرمايه و دولـتـش   
را به لرزه در خواهنـد آورد. بـه ايـن           
اعتبار، چهره دروغين ماورا طـبـقـاتـي       
دولت بورژوايي انجا كه بحث حـق و      
حقوق كارگر به ميان آيد، كامال عـيـان   
ميشود. هم اكنون دولت اعتدال، آشكارا  

دولت حافظ منافع طبقه سـرمـايـه دار      
ايران است كه خود را براي يك جنـگ  
تمام عيار عليه اعتراضات طبقه كارگر و 
مطالبات اين طبقه اماده ميكند. شواهـد   
نشان ميدهد كه در اين جنگ طبقاتـي  
رو در رو و بي نقاب، اين دولت بـطـور     
جدي روي حمايت تـمـام احـزاب و          

دولتي از حزب تـوده و     -جريانات پرو 
سازمان اكثريت تا بي بي سي و بـنـي     
صدر و جمهوري خواهـان، و احـزاب       
ناسيوناليست كُرد، حسـاب بـاز كـرده        
است. قالده شريعتمداري ها، بچه هاي  

“ حاشيـه ” سپاه، بسيجي ها و تندورهاي 
نظام نيز هر لحظه آماده باز شـدن در      
برابر مبارزات و خواسته هاي فروكوفتـه  

 طبقه ما است. 
چه بايد كرد؟ اين سوالي اسـت   -3     

كه روي ميز پرولتارياي كمـونـيـسـت،     
رهبران تيزبين آن و حزب ما است. خود  

را براي دور جديدي از مبارزه طبقـاتـي   
آماده كنيم، به تفـرقـه و رقـابـت در           
صفوف خود هر چه سريعتـر خـاتـمـه       
دهيم، دست اتحاد به يكديگر دهـيـم،     
مطالبات اقتصادي و رفـاهـي خـود را        

سراسري كنيم، وعده هاي پوچ ميـهـن    
پرستي و ناسيوناليستي را در صـفـوف     
خود به چالش كشيم، اجـازه گـردش       
اقتصاد را ندهيم قبل از آنكـه حـقـوق      
كارگر و زندگي شايسته او به رسمـيـت   
شناخته شود، با صداي بلند اعالم كنيـم  
كه تا آخرين نفر از فعالين كارگري را از 
سياه چاله هاي جمهوري اسالمـي آزاد    
نكنيد، به كار ادامـه نـخـواهـيـم داد.          
موقعيت قدرتمند ما در سازمان تـولـيـد    
نهفته است. قدرت مـا در تشـكـل و           
تحزب، در اقدام اشتـراكـي و دسـتـه         
جمعي ما است. براي يك لحظه تصـور   
كنيد كه با بستن شير نفت، بـا قـطـع      

برق، با بستن جاده ها، با اينكه هـيـچ     
يك از امكانات بورژوازي كه متكي بـه  
طبقه كارگر است همزمان كار نـكـنـد،    
تنها در اين صورت است كه مـيـتـوان      
نيروي سركوب و دسـتـگـاه دولـت           

 بورژوازي را به عقب نشيني وادار كرد. 
 

هيچ گالدياتور و بـرده اي در       -4     
تنهايي و با اتكا به قابليت فردي خـود،    
حريف نظم و نظام بـرده داري نشـده       
است. تاريخ نشان داده است كه الـغـاي    
نظم بردگي تنها در گرو سـازمـانـدهـي     
اجتماعي و به مـيـدان آوردن صـف          
پرشوري از بردگان بوده است. حزب مـا   
جهت به سرانجام رساندن اسـتـراتـژي    
انقالب كارگري و الغاي بردگي مـزدي  

 -تاسيس شده است. حزب حكمتيست    
خط رسمي، حزب شماست؛ آن را فتـح  

 كنيد!

 حزب حكمتيست را فتح كنيد...

سم! یا و ده باد  ی!                                          ز وری اسال  گ  

امروز كه آخرين تـوهـمـات بـه              
حاكميت احزاب ناسيوناليست ريـخـتـه    
است، و اعتراضات وسيع عليه آنهـا در    
جريان است، در شرايـطـي كـه ايـن         
احزاب در بحران اند، سوال امـا ايـن       
است كه: روند هاي محتمل چي است؟  
بهترين روندي كه صف كمونيست هـا  
را تقويت ميكند و در مقابل قـربـانـي      
شدن بيشتر مردم محروم كـردسـتـان      

 عراق سد مي بنند،  كدام است. 
اولين روند، تقابل و جدال احـزاب         

ناسيوناليست كرد است.  احـزابـي كـه       
هركدام به يكي از دولت هاي مرتـجـع   
منطقه تكيه زده اند و عـمـال عصـاي      
سياسي و نظامي دست يكي از آنـهـا       
هستند.  تشديد تخاصم مـيـان ايـن         
احزاب و استفاده از  اعتراضـات مـردم     
براي تغيير توازن قدرت به نفع خود، و   
تبديل كردستان عراق به محل حـل و    
فصل رقابت هاي منطقه اي، خطـر از    
هم پاشاندن شيرازه جامعه را بـر فـراز     

 سر كردستان عراق، زنده نگاه ميدارد. 

اين سناريو، تخريب بيش از پيـش       
مدنيت در اين جغرافيا اسـت.  دامـن        
زدن به شكاف هاي قومي و مـلـي و       
مذهبي بيشتر، گسترش ناآرامي و عـدم  
امنيت، سرمايه گذاري دستجات مرتجع 
محلي و بين المللي و منطقـه اي بـر       
مصايب مردم كـردسـتـان عـراق و           
اعتراضات كارگري و مـردمـي، بـراي      

 سياه تر كردن وضيعيت است.
روند ديگر: به ميان آمدن يك پاسخ      

رايكال است كه براي هميـشـه مـردم      
كردستان عراق را از شـر حـاكـمـيـت        
احزاب قومي و عشيره اي ناسيوناليست 
كرد، نجات دهد و بتواند حـداقـلـي از      
امنيت و ازادي و رفاه را بـرايشـان بـه      

 ارمغان آورد.  
سريع ترين و سرراست ترين پاسخ،      

تنها با بيرون كـردن هـمـه احـزاب           
ناسيوناليست كرد از ميدان جدال بر سر 
قدرت سياسي، ممكن است. خواست و    
توده گير شـدن خـواسـت:  احـزاب            

ناسيوناليست در قدرت كـنـار بـرويـد!        
بگذاريد مردم بر سرنوشت شان حاكـم  

 شوند! اين اولين قدم است. 

عالوه بر طرح مطالبات، تـبـلـيـغ            
اينكه حزب دمكرات كردستان عراق و   
اتحاديه ميهني و شاخه هاي جـانـبـي      

همه و همه،  مسبب اين وضعيت انـد!     
و بايد شرشان را از سر مردم كردستـان  
عراق كم كنند! اين يك ركن تـعـرض    
براي قدرت گيري،  و تالـشـي بـراي      
برگرداندن ورق به سود محروميـن در    

 كردستان عراق است.  
مردم كردستان عراق، تجـربـه در          

قدرت بودن اين ها را بـا گـوشـت و        
پوست و استخوان حس كرده اند. كنـار   
برويد و بگذاريد مردم سرنوشت شان را 
به قدرت خودشان تعيين كنند و بدست 
بگيرند، خواستي است كه ريشه در اين 
واقعيت دارد. توده گير شدن و جنبشـي   
شدن اين خواست، امـروز بـيـش از          
هرچيز ميتواند مايـه قـدرت گـيـري         
نيرويي شود كه بخواهد خـال قـدرت       

 فردا را پركند. 
در كنار اين فشار، داعـيـه كسـب           

قدرت سياسي كمـونـيـسـم در ايـن          
جغرافيا، تجهيز خود از همه نظر بـراي    
آن،  تنها مرهم واقعي بر دردهاي مردم 

در كردستان عـراق اسـت. راه حـل           
كمونيست ها براي رفراندم و استقالل، 
اعالم آمادگي براي اينكه به مردم گفته 
شود كه اگر دنيا دست ما  كمونيـسـت   
ها بود چه ميكرديم! به ما و راه حل مـا   
بپيونديد! امروز گـوش شـنـوا دارد و           
خريدار! كمونيست ها هميشه حـقـايـق     
رويدادها ي امروز را به روشني به مردم 
 كردستان عراق و به جهانيان گفته اند! 

 
اعالم آمادگي و تالش براي فراهم      

كردن ملزومات آن در خدمـت حـزب     
كمونيست كارگري كردسـتـان بـراي      
كسب قدرت سياسي، بشارت دهـنـده     
آينده بهتر و روشن تر است. رويـدادهـا    
در انتظار آماده شدن نخواهند ماند. خال  
قدرت ميتواند آينده را از گذشته سـيـاه   
تر كند، اگر كمونيسم به اندازه كـافـي     
متحزب، مجهز و مسلح و آماده كسـب  

 قدرت نباشد.  

 كردستان عراق و آينده آن ...

ید! سا ان  ت کار د ت را   حک



ی     ت ت  ١٠٣ماره    ٣ حک  

طبقه كارگر بلحاظ عيني بزرگ مقدمه:  
ترين و قدرتمندترين بخش جامـعـه را     
تشكيل مي دهد. بعالوه سكان جامـعـه    
دست اين طبقه است. تعيين تكليف بـا   
طبقه كارگر يك لحظه صحنه سياسـي  
ايران را ترك نميكند. نمـايـنـدگـان و        
سخنگويان و طيف انجمنها و احـزاب      

بورژوايي ايران و دولت دائمـا از يـك        
توطئه و توافق به توطئه و توافق ديگـر  
پناه ميبرند، هر شب سـر بـر بـالـيـن          
ميگذارند تا براي حمله بعدي به طبـقـه   
كارگر نفس تازه كنند. پاسـخ طـبـقـه        
كارگر به اين نيروها و به اين شرايط  و 

 دگرگوني اوضاع بايد روشن باشد.
 

 بورژوازي متحد
طبقه كارگر در ايـران در يـكـي از            
دشوارترين شرايط نه فقط با جمهـوري  
اسالمي، يك حـكـومـت ارتـجـاعـي         
سركوبگر، بلكه هـمـزمـان بـا صـف          
منسجم و خود آگاه  بـورژوازي ايـران     
روبرو است. جمهوري اسالمي را ميتوان  
پر تشنج ترين حكومت هـاي دنـيـاي      
معاصر ناميد، تشخيص اينـكـه  ايـن        
حكومت در هر تند پيچ پوست تازه اي   
در شكل دادن يك مـاشـيـن دولـتـي        
كارآمد مبتني بر دست راستـي تـريـن      
مدل اقتصادي در دنياي معاصر انداختـه  
است نيز چندان دشوار نـيـسـت. امـا          
واقعيت مهمتر در تالشهاي جمـهـوري   
اسالمي براي سر و سـامـان دادن و         
متحد كردن يك صف طبقاتي بورژوايي 
است. كاري كه امروز بـدرجـه زيـادي       
انجام شده است. بورژوازي ايران امـروز   
متحدترو يكپارچه تر از گذشته در مقابل 

 طبقه كارگر صف كشيده است.
توافقات برجام تحولي بسيار بـزرگ در    
جامعه ايران است. تحـولـي كـه كـل          
بورژوازي ايران را بـا پـوزيسـيـون و         
اپوزيسيون و دولت شان را به اميد رفـع  
موانع رشد سرمايـه و بـاالتـر بـردن           
سودآوري آن، به قيمت وسـيـعـتـريـن      
تعرض به معيشت طبقه كارگر در كنـار  
هم قرار داده است. اين توافقات عـالوه   

بر اين صحنه تدفين اپوزسـيـون ضـد      
رژيمي و  پرچم هاي متلون آن از رژيم 

تـوسـط   “  انـقـالب  ” چنج  تا پـرچـم       
كمونيسم بورژوايي بود. با اين چرخـش   
مدرنيسم و سكوالريسم سطحي و نيـم  
بند  بورژوازي ايران و بـه تـبـع آن            
حمايت مصلحتـي از خـواسـتـهـا و            

كارگـران  ” اعتراضات كارگري در لباس 
مظلوم قرباني نـدانـم كـاري دولـت           

به پايان ميـرسـد. اكـنـون        “  ناشايست
كشمكش واقعي نه در باال و ميان جناح 
ها و طيف هاي بورژوازي در حاكميـت  
و در اپوزيسيون، بلكه ميان طبقه كارگر 
و زحمتكشان جامعه از طرفي و كلـيـت   
بورژوازي از طرف ديگر است. بر ايـن     
اساس تحميل هـر درجـه از رفـاه،            
آزاديــهــاي ســيــاســي، فــرهــنــگــي،     
سكوالرسيم و... تماما بر دوش طـبـقـه       

 كارگر است. 
 بحران اقتصادي و چشم انداز رونق 

ربط دادن موقعيت طبقـه كـارگـر بـه         
بحران و بهبود اين موقعيت بـه حـل       
بحران پشت و روي يك سكه عمـيـقـا    
ضد كارگري است. باور و اميد به يـك     
بورژوازي عاقلتر، دلسوزتر و كاردان تـر  
كه منافع طبقه كارگر را مد نظـر قـرار     

 دهد يك سم كشنده بيشتر نيست.  
سهم طبقه كارگر از بحران اقتصادي يا 
رشد اقتصادي و گسترش توليد تعـرض  
به معيشت و رفاه طبقه كارگر، استثمـار  
شديد، بيكاري و .... است. امـري كـه          
اساسا ناشي از مقتضيـات كـاركـرد و        

 منافع سرمايه و بورژوازي است.  
مبلغين بورژوايي از چپ و راسـت در        
متوهم كردن و در انتظار نگه داشـتـن     
طبقه كارگر و جامعه با شعار فريبكارانـه  
گشايش اقتصادي و بهبود مـعـيـشـت       

كارگران پس از توافق اتـمـي، سـهـم        
 بزرگي بر عهده دارند.  

 
 مبارزه اقتصادي طبقه كارگر

سازمان دادن يك مبـارزه اقـتـصـادي        
مستقل و  سراسري و قدرتمند طبقاتـي  
كارگري فوري ترين امر طبقه كارگر در 

 ايران  است. با توجه به فاكتورهاي زير:
سه دهه بيكاري و فـقـر و          -

فالكت طبقه كارگر را عميقا متفـرق و    
 ضعيف ساخته است؛  

اين وضعيت صفوف طبقـه را     -
در مقابل انواع آفتهاي مذهبي، خرافـي،  

 ناسيوناليستي ضربه پذير نموده است؛
سركوب مستمر و بي وقـفـه      -

دولتي طبقه كارگر دائـمـا مـراكـز و           
اعتراضات كارگري را از رهبران عملـي  

 خود محروم ساخته است؛  
يك ماشين سياسي و تبليغاتي  -

بزرگ و وسيع دائما صفوف طبقه كارگر 
و اتحاد و خودآگاهي و آرمانهاي برابري 
طلبانه آنرا مورد هجوم قرار داده اسـت.  
تالش براي قانع كردن اين طبقـه بـه     
اينكه دنيا همين است و سوسياليسم و   
حكومت كارگر اتوپي است، يك ركـن    
جدي از كار بورژوازي ايران و دولتهـاي  

 مختلف جمهوري اسالمي بوده است.  
 

لذا كنگره حزب حكمـتـيـسـت (خـط         
 رسمي) تاكيد ميكند: 

بسيج صفوف طـبـقـه كـارگـر حـول           
خواستهاي اقتصادي يك مساله مـبـرم   
براي دفاع طبقه كارگر از سطح معيشت 
و به عنوان محمل سازمان يابي و اتحاد 
كارگري است. مبارزات اقتصادي جاري  
كارگري نشانه پتانسيل باالي صـفـوف   
طبقه در غالب آمدن بر موضع دفاعي و 
صفوف پراكنده امروز طبقه ماست. ايـن   
ظرفيت عظيم اجتـمـاعـي بـايـد بـه           
كمونيسم بعنوان ابزار مبارزه اش، دست 
يابد. بدون آن پيشروي  طبقه كارگر در  
مبارزه اقتصادي و مبارزه بـراي رفـرم،     

 بسيار سخت و دردناك خواهد شد.
در جواب به اين نـيـاز تـوجـه هـمـه           
كمونيستها و فعالين طبقه كارگر را بـه    

 مفاد زير جلب ميكنيم: 
 

افزايـش دسـتـمـزدهـا        الف: مطالبات:   
متناسب با تورم و گراني و بيمه بيكاري 
فوري ترين  مطالبه سراسري و فـوري    

 ترين خواست طبقه كارگر است.  
 ب: تشكل: 

مجمع عمومي كارگري كـه در آن        -
اتحاد كارگري بر بستر طبيعي محل كار 
و سكونت بيشترين امـكـان دفـاع و          
حمايت از رهبران كارگري  را ميـدهـد   
كماكان فرم مناسـب تشـكـل يـابـي          

كارگري در ايران است. نسـل جـديـد       
رهبران طبقه كارگر در ايران نيـاز دارد     
ابتكار عمل انواع اشكال اتحاد طبقاتـي  

 را بدست بگيرد.

اتحاد كارگري عليه بيكاري؛ اتـحـاد      -
مبارزه كارگران شاغل و بيـكـار بـراي      

 طبقه كارگر از نان شب واجب تر است.
مستقل از   پ:  زنان و كودكان كارگر:   

هم سرنوشتي عمومي خـانـواده هـاي      
كارگري با عضو شاغل خانواده،  هـم      
اكنون بخش عظيم طبقه كارگر، زنـان    
كارگر بصورت كارهاي خانـگـي و در       
بازار غير رسمي اشتغال بطور وحشيانـه  
استثمار ميشوند. بيش از دو ميليـون از     
اعضاي خردسال اين خانواده رسما بـار    
توليد و تامين معاش خود و خـانـواده       
كارگري را بر دوش ميكشند. طـبـقـه       
كارگر بدون بازكردن جبهه فعال علـيـه   
كار كودكان و بدون مبارزه براي شمول 
كار زنان در بازار رسمي كار هرگز قـادر  
به ايحاد صف محكم و قابل اعتـنـايـي    
براي افزايش دستمزدها و بيمه بيكاري 

 نخواهد بود.  
 كميته هاي كمونيستي

شكاف طبقاتي در جامعه ايران هر روز   
عميق تر ميشود. در كشمكش مـيـان      
نيروهاي سياسي و بخصوص در مقابلـه  
با طبقه كارگر همواره سايه سـنـگـيـن     
دخالت  نيروهاي سركوب و در بسياري 
موارد سركوب خونين توسط دولت غيـر  
قابل انكار است. اما مصاف اصـلـي در      
مقابله وسيع سياسي صورت ميـپـذيـرد.    
اين واقعيت در كشمكش طـبـقـات و        
دولت عليه طبقه كارگر بطريـق اولـي     
صدق ميكند. براي ايـجـاد وحـدت و         
آمادگي صفوف خود نياز طبقه كارگر به 
حزب كمونيستي، پرچم كمونيستي و به 
حزبيت كمونيستي يك نيـاز مـبـرم و        

 اساسي و فوري است.
خـط رسـمـي        –حزب حكمتيـسـت     

كارگران كمونيست را به متحد شدن در 
كميته هاي كمونيستي كارگري و بـه      
سازماندهي اتحاد توده اي كـارگـران       
حول جنبش مجامع عمومي كـارگـري     
فرا مي خواند. ما بـويـژه در شـرايـط          
كنوني، طبقـه كـارگـر آگـاه را بـه              
سازماندهي مبارزه اي بي امـان بـراي     
رفاه و آزادي و امنيت كل جـامـعـه ي      
تحت ستم و استثمار بورژوازي حـاكـم     

 ايران، فرا مي خوانيم.

 قطعنامه پيشنهادي مظفر محمدي و خالد حاج محمدي
 حمايت كنندگان: سهند حسيني، آذرمدرسي، محمد راستي، بختيار پيرخضري، 

 وريا نقشبندي      
 قطعنامه در مورد

 صف بندي جديد و جدال طبقاتي در ايران



ی    ت ت  ١٠٢ماره    ۴ حک  

پيشنهاد دهنده:  جمع اكتبر از حـزب       
 حكمتيست ـ خط رسمي

 
: قرار براي ارتقاء فعالـيـت    1قرار شماره 

 حزب در حوزه ژورناليسم
كنگره تصويب مي كند كـه كـمـيـتـه        

هاي متنوع و مـخـتـلـف      مركزي برنامه
براي ارتقاء وضعيت حضور اعضاي حزب 
در فضاي ژورناليسم را بررسي و اعـالم    
كند. تالش براي حضور گسـتـرده در        

هاي عمومـي بـراي گسـتـرش          رسانه
نظرات سياسي حزب يكـي از رئـوس       

 اصلي اين اقدامات خواهد بود.
 

: قرار براي احياي سازمان  2قرار شماره 
 جوانان حزب

كند بـراي ارتـقـا و         كنگره تصويب مي
گسترش برنامههاي حزب در جـامـعـه      
ايران، سازمان جوانان حـزب مـجـددا        
فعاليت خود را آغاز كند. اين فعاليتها مي  
تواند به صورت مخفـيـانـه در قـالـب          
كميتهاي تحت عنوان سازمان جـوانـان   

 حزب فعاليت كند.
 

: قرار براي تشكيل كميتـه   3قرار شماره 
 عليه بيكاري

كنگره تصويب مي كند، با تـوجـه بـه        
گسترش وضعيت بيـكـاري در ايـران،        
كميتهاي ويژه براي مبارزه منسـجـم و     
گستردهتر عليه بيكاري ايـجـاد شـود.      
رئوس فعاليتهاي اين كميته حول بسيـج  
عمومي بيكاران و مخصوصا جوانان بايد 

 باشد.
 

: قرار براي احياي متمركز  4قرار شماره 
 كميته تبليغات

كند، با توجه به رونـد   كنگره تصويب مي
پيشرونده حزب و فراهم آمدن بسـتـري   
براي آگاهي بخشي و تبليغات عـلـنـي      

هـاي     ها و پاسـخ  ها، سياست براي تبيين
حزب به شرايط، وقايـع، مشـكـالت و        
معضالت طبقه كارگر چه رو به ايران و   
چه رو به ديگر نقاط جهان، و بر پـايـه     
لزوم بيش از پيش گسترش هـژمـونـي      
حكمتيسم در ايران و ديـگـر نـقـاط،           

اي متمركز بر تبليغات هدفـمـنـد     كميته
 تشكيل دهد. 

: قرار براي تـمـركـز بـر        5قرار شماره 
 هاي تشكيالت خارج از كشور  فعاليت

 
كند كه با توجـه بـه      كنگره تصويب مي

هـاي     سرعت كند پيشرفت فـعـالـيـت      
هدفمند تشكيالت خـارج از كشـور و         

هاي اين كـمـيـتـه حسـاس و             ضعف
تأثيرگذار، با تأكيد بر لزوم بازبيني، تغيير 

هـاي     و بهبود بخشي بـه فـعـالـيـت         
هاي ايـن تشـكـيـالت، حـوزه           كميته
هاي متمركز آن را گسترش داده  فعاليت

 و بازتعريف كند. 
*** 

 
كارگران كمونيست و   ” قرار در رابطه با 

 “بيكاري زنان
 

پيشنهاد دهندگان: مونا شاد و  وريـا         
 نقشبندي

 
زنان نيمي از لشكر ذخيره كار در   –الف 

ايران را تشكيل ميدهند. بيكاري امـروز     
زنان در ايران قطعا مسئله طبقه كـارگـر   

 آن جامعه ميباشد نه مسئله تنها زنان. 
نابرابري فاحش جمـعـيـت زنـان        -ب 

شاغل به نسبت كل جمعيت شاغـل در    
ايران قطعا طبقه كارگر را دوچندان دچار 

 ضعف و  تفرقه كرده است.
بورژوازي ايران با بكارگرفتن تمام   –پ 

امكانات و توان خود سياست تفـرقـه و     
پراكندگي را در ميان طبقه كارگر دامـن  
ميزند، به حاشيه راندن موقعيـت زنـان     
يكي از نقاط عمده ضعف طبقه كـارگـر   

 ايران است.
بورژوازي ايران با تعديـل كـردن       –ت 

زنان شاغل و خانه نشين كردن آنـهـا،     
طبقه كارگر را ز تاثيرگذارترين هم طبقه 
هاي خود يعني زنان و جنـبـش آزادي     
خواهي و برابري طلبي زنان را از سـيـر   
مبارزات جاري خود محروم و بي بـهـره   

 كرده است. 
اين مسئله عمال زنان را به عنوان   –ث 

كارگران بي جيره و مواجب در نگهداري 
از كودكان، سالخوردگان ومعلـوالن در    
خانه تبديل كرده است و فشـار ايـن         
 مسئله بر دوش طبقه كارگر افتاده است.

گره خوردن رابطه طبقه كارگر بـا      –ج 

مسئله زنان بمثابه يك پيكر، بدون شك 
امر آزادي خواهي و برابري طـلـبـي در      
ميان اين طبقه را دو چندان تقـويـت و     

 ثبات ميبخشد. 
تقابل و جدال براي پس زدن چنين  –ح 

سياستهاي و محكم كردن اتحاد طبقاتي 
در ميان طبقه كارگر وظيفه  و رسـالـت   
كمونيستها و رهبران كـارگـري اسـت.      
جدال براي احقاق حقوق زنان تنها كـار  
كمونيستها و همه كارگران كمونيـسـت  

 ( مرد و زن) ميباشد.
حزب حكمتيست( خط رسمـي) هـمـه        
كمونيستها و رهـبـران كـارگـري را           
فراخوان ميخواند تا در كـنـار سـايـر           
مطالبات پايه اي طبقه كارگر، مطالبـات  
زير را مبناي متكشل و متحد و قدرتمند 

 تر كردن جنبش كارگري قرار دهند.
امروز بر طبقه كارگر و رهبران كارگري  

اش وظيفه است تا دسـت در دسـت         
رهبران و فعالين جنبـش زنـان حـول        
خواسته هاي ذيل خود را متـشـكـل و      

 سازمان دهي كنند:
 
تحصيل رايگان كـودكـان و        •

پرداخت كمك هزينه هاي ماهيانه براي 
 سال؛ 18تمام كودكان زير 

حق بيمه بيكاري براي تـمـام    •
 زنان خانه دار  متناسب با تورم؛ 

برابري حق اشتغال تمام زنـان   •
و مردان و لغو تفكيك جنسـيـتـي  در        

 ادارات كار؛ 
لغو كليه  قوانين تبعيض آميـز   •

بنا بر جنسيت در قوانـيـن اسـتـخـدام        
 وپرداخت دستمزد؛ 

موظف بودن  دولـت بـراي          •
حمايت و پرداخت هزينه هاي سنگـيـن   
كودكان و افرادي كه  ناتواني  جسمي و 

 ذهني دارند؛

پرداخت حقوق و دستمزد ثابت  •
ماهيانه به عنوان يك شغل  به زناني كه 
فرزند و يا همسر معلول دارند و از آنـهـا   

 نگهداري مي كنند؛
لغو تمامي قوانيني كه مانع از    •

فعاليت و كار زنان در جامعه مي شود به 
بهانه هاي عرف، شرع و يـا مصـلـح          

 خانواده؛
*** 

 قرار در مورد: ضرورت بيان تفاوتهاي ما
 

پيشنهاد دهنده: مظفر محمدي، خـالـد      
 حاج محمدي

 
 از آنجا كه:

جريانات كمونيسم بورژوايي امـروز     -1
كمونيسـت  ” خود را تحت عنوان احزاب 

بـه جـامـعـه       “  حكمتيست” و “  كارگري
 معرفي مي كنند. 

سياستهاي راست و غير كارگري اين  -2
احزاب عالوه بر اغتشاش فكري، لطمات 
جدي به اعتبار كمونيسم كارگري زده و 

 ميزند. 
حزب حكمتيست (خط رسمـي،    8كنگره 

رهبري آتي حزب را موظف مي كند در   
دفاع از كمونيسم كـارگـري و روشـن        
كردن فاصله بنيادي اين جريـانـات بـا      
كمونيسم كارگري و خـط مـنـصـور           

، در همه ابعـاد  “ تفاوت هاي ما” حكمت، 
 آن را تدوين كند. 

 )2016(ژانويه  94بهمن ماه 

 مجموعه قرارهاي پيشنهادي به كنگره هشتم حزب

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
 سردبير: فواد عبداللهي

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 
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