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هدر فرانس»   ی دارهي ضدسرمانيحزب نو«  ی گزاراني از کنگره بنیگزارش  

 
روزهای فرانسه در» کمونيستهای انقالبی اتحاديه « به ابتکار » حزب نوين ضدسرمايه داری «کنگره بنيان گزاری

 «از اعضای به دعوت کميته تدارک کننده کنگره دو تن .  در حومه پاريس برگزار شد٢٠٠٩ فوريه ٨ و ۶،٧

  .بعنوان ناظر در کنگره شرکت کردند» همبستگی سوسياليستی 

به دنبال بيش از يک سال بحث های پيش کنگره،   کميته شهری ازسراسر فرانسه، و٣٠٠٠ نماينده از ٨٠٠بيش از 

اعتصاب عمومی کنگره با سخنرانی نماينده . برای تدوين برنامه و اساس نامه حزب جديد، در اين کنگره گرد هم آمدند

در گوآدلوپ، که اعتصاب شان هم اکنون وارد پنجمين هفته می شود، شروع شد که شديدًا مورد حمايت وتشويق 

سابق »  اتحاديه کمونيستهای انقالبی « پس از سخنرانی کوتاه يکی از رهبران  . حاضران درکنگره قرار گرفت

  .کنگره وارد روند رسمی جهت مباحث آن شد

نمايندگان منتخب کميته ها بيش ازصد نماينده به عنوان ناظر از جانب احزاب سی کشور در کنگره شرکت  عالوه بر 

يونان، انگلستان، آلمان،  ، فلسطين، مراکش، تونس، الجزاير، وليوی، پرو،شيلی، برزيل، ونزوئالاز جمله از ب: داشتند

رفيق فرانسوا در ابتدای جلسه  .ايندگان سی کشور برگزار شدجلسه ای با حضور نم...  ايتاليا، اسپانيا، بلژيک، هلند و 

راديکاليزه سرمايه داری دراخير بحران باره تاثيردربلم برزيل بازگشته بوددر» فوروم اجتماعی«نشست  سابادو که از

  .آن توضيحات جالبی دادررنگ تر شدن خط ضدسرمايه داری درشدن نيروهای شرکت کننده در فوروم و پ

همبستگی «  نمايندگان .  حاضرين در به مسائل مختلف جنبش کارگری در عرصه جهانی پرداختنددرادامه جلسه

هم در باره وضعيت جنبش کارگری ايران وتشکيل دو سنديکای شرکت واحد و نيشکر هفت تپه توسط »  سوسياليستی 

خش ديگری از سخنانشان به مسأله توهم در ب   کارگران درايران توضيح داده و خود کارگران و رشد عمومی جنبش

آن صحبت کرده » ضدامپرياليستی «  آفرينی رژيم جمهوری اسالمی و خصلت کامال ارتجاعی مواضع به اصطالح  

رهبران »   برادرانه « و ضمن دفاع از دستآوردهای برخی از حکومت راديکال در آمريکای التين، از مناسبات  

ائتالف «ديپلوماتيک را به سطح يک » هم جهتی « ات جمهوری اسالمی وارتقا يک برخی از اين کشورها با مقام

اين سخنان با استقبال نمايندگان مختلف، بويژه کشورهای عربی، آمريکای التين و . به شدت انتقاد کردند » سياسی

 ل لووی کادر با سابقه جنبش چپ انقالبی فرانسه، که در جلسه حضور داشت اين بحث را کامًال ميش .يونان روبرو شد

مصاحبه مطبوعاتی   يونان با ما يک » گرايش چپ آلترناتيو « بدنبال اين مواضع رفقای .  درست و به جا دانست

 .ارگری ايران قرار دهيمو ک  آنان را در جريان تحوالت جنبش چپداشته و از ما خواستند تا حتمًا طوالنی
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به دليل تعداد زياد پيام های رسيده و نيز حساسيت منطقه فلسطين در بعد از جنگ غزه، تنها  دونماينده از تريبون 

سخن گفت و سپس ميشل وارشاوسکی » جبهه خلق برای آزادی فلسطين  «در ابتدا رفيق نماينده . کنگره سخن گفتند

فلسطين زنده خواهد ماند ، فلسطين « حاضرين با شعارهای . الين چپ صلح طلب از فع وچهره اسرائيلی سرشناس

نماينده فلسطين از حمايت نزلزل ناپذيز چپ راديکال فرانسه و . از سخنان آنان استقبال کردند »   ! پيروز خواهد شد

   .کنگره تشکر کرد نيز حاضرين در

«   ده ها تن از فعالين اتحاديه های کارگری فرانسوی نظير در طی اين سه روز رفقای ما با سخنگويان حزب، و نيز

گفتگوهای سازنده ای داشته و زمينه های همکاری  و همچنين با نمايندگان کشورهای ديگر» سود « و » س ژ ت

همينطور گفتگوئی طوالنی در مورد اوضاع فلسطين، جنگ غزه و نقش حماس با نماينده .متقابل را بررسی کردند 

  .مهمی را در اختيار ما گذاشت    او اطالعات بسيار جالب و.ق داشتيمجبهه خل

 با توجه به شرايط ويژه و بحرانی کنونی درسطح جهان، که به عيان ترين وجهی تضاد های ذاتی نظام سرمايه داری 

 تشکيل  اشنيد، ممی توان را به منصه ظهور رسانيده  واعالن ورشکستگی اش را حتی از سوی مبلغين ديروزی اش 

آن حمايت کرده و برايش برای سوسياليزم ارزيابی کرده، ازراه مبارزه با سرمايه داری و حزب جديد را قدم مهمی در

به کانون موثری برای سازمانيابی چپ راديکال و فعالين   آرزوی موفقيت ميکنيم و اميدواريم که اين حزب جديد بتواند

 . شور و هيجانی که ما در کنگره شاهدش بوديم مايه اميدواری است. شودجنبش کارگری و اجتماعی فرانسه تبديل 

  

  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران

 ٢٠٠٩ فوريه ١٨پاريس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse: S.T.I., 266, Ave Daumesnil, 75012 Paris      Email: sstiran@yahoo.fr 


